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En lagom takt
Vi vill gärna vara i farten, för att så

hinna med det mesta möjliga. En natur
lig önskan, bara vi sen kan hålla den
inom rimliga gränser. Om det dagliga ar
betet är slitsamt och pressande, måste vi
se till att undvika onödigt fritidsjäkt,
för annars blir det inte mycket bevänt
med sinnesron och harmonin.

Våra läkare har åtskilligt att förtälja
om vad oro, ängslan och trasiga nerver
kan ställa till. Dessa bekymmersamma
företeelser är självfallet inget nytt, men
det är utan tvivel i tilltagande, och det
är ett varnande tidstecken. En mängd
samverkande orsaker torde bidra till
denna situation. En allmän standard
och prestigesträvan har mycket på sitt
samvete. Många andra inflytelser spelar
också in.
Hetsen och farten tycks ha en viss be

nägenhet att gå oss i blodet och att sätta
förnuftet ur funktion. Vi har rika till
fällen till egna iakttagelser på oss själ
va och andra. Dagsnyheternas dystra
budskap om olyckor och ond, bråd död
talar sitt kusliga språk. Den ena händel
sen efter den andra gör oss ganska av
trubbade och okänsliga, såvida det inte
är vi själva eller våra närmaste som
drabbas.
Den allra minsta eftertanke borde va

ra nog för att förmå oss inse att onödiga
risker bör undvikas. Att slita på hälsan
och nerverna i onödan är inte klokt, och
att leva farligt är inte förenligt med vår
personliga säkerhet och trivsel. Allt det
ta inser vi - och ändå kan det vara
svårt att alltid hålla en lugn och för
nuftig livsstil.

För ett halvsekel sedan var jordbruks
aposteln P. J. Rösiö en av vårt lands mest
uppmärksammade personligheter. Hans
offentliga gärning tog sin början på
1880-talet och avslutades omkring 1920-
talets slut. Rösiö var inte endast en
oöverträffad lantbrukslärare utan ver
kade även som allmän väckare och folk
fostrare. En effektiv insats i livets tjänst
satte han högt men varnade samtidigt
för en meningslös och utarmande hets.
I det stora verket Revolt skisserade Rö
siö sin kultursyn, och där behandlar han
en mångfald livsområden. En av de mån-

ga sentenser han där format, är denna:
"Jag vill se en människa sitta tänkande
i ro utanför sin stuga i skogen".

Det vore lyckligt om denna Rösiös
önskan bleve en allmän livsnorm. Vi be
höver tid för stilla ro och begrundan,
och gärna ute i naturen, om så kan ske.
Vila och besinning måste få plats i vårt
program, om vi ska klara oss helskin
nade till kropp och själ.

Vi drömmer kanske om att få "sitta
tänkande i ro utanför vår stuga i sko
gen" eller att på något annat sätt söka
avkoppling och rekreation. Men vägen
ut till våra mål passerar vi kanske helst
i ilfart. Vore det inte bättre att redan
från början ta det en aning lugnare, för
att kunna njuta även av färden? Och
har vi inte alltid tillfälle hämta veder
kvickelse av stillheten i naturen, kan vi
söka skapa lugn och harmoni i sinnet,
vilket är det mest väsentliga. Små stun
der av vila och meditation är en god sak,
även om de förläggs till den egna bo
staden. Miljön betyder långt mindre än
sinnelaget. Är vi hetsade, upprivna och
nervösa, blir det klent med sinnesron och
återhämtningen, var vi än sedan söker en
stilla undanflykt från dagslarmet.

Livets djupaste spänning och glädje
har inget att skaffa med fartsensationer
och fläng. Det är i första hand en fråga
om vår egen syn, anda och inställning.
Om vi lyckas tillägna oss en god portion
lugn och besinning, kan vi väl också i
någon mån föra dessa egenskaper vidare.
Det personliga föredömet är en av
kungsvägarna till en mera rofylld och
trivsam tillvaro. Genom att sprida för
nuftiga impulser i vår egen krets, gör vi
en insats i livets och glädjens tjänst.

Det- är inte lätt att hålla alla irriteran
de inflytelser och jäktsuggestioner på av
stånd. Men vi kan nå en god bit på den
vägen, om vi bara 'vill. Vi kan göra det
till en god vana att inte oroas eller för
argas av futtigheter och småsaker. Vi kan
fostra oss till en högre grad av tolerans,
jämnmod och självständighet. Då blir vi
ganska osårbara, och då finner vi nog
den livsstil och takt, som passar oss.

V.].

Varmare, vackrare vardag - med det menar jag den vardag, där kärlekens möns
ter tråd för tråd slås in i den varp av idel hållfasta evighetstrådar, som en gång för
alla är spänd i vårt liv. Men för inslaget, mönstret, svarar vi ju i hög grad själva.
Ty tillika med varpen - ränningen i vår livsväv - har vi ju alla fått en under
bar frihet att välja och bruka för själva inslaget i trådarna. Ett inslag, präglat av
ljus, frid, glädje, barmhärtighet, ja, kärlek, eller ett inslag, präglat av kiv, hat, för
bannelse och annat sådant.

Britta Holmstöm, IM
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Understödstagaranda
Skattefuskaranda

Svensken har det bra. Materiellt ingen
nöd och inget lidande. Genomsnittsmcd
borgaren synes ha sitt på det torra.
Hygglig bostad, radio, TV, telefon, ja
kanske bil och sommarställe eller pengar
till att resa bort under semester och an
nan längre arbetsfri tid. Våra barn och
ungdomar har också blivit delaktiga av
standardböjningen. Samhället ser nume
ra med vänliga ögon på ungdomen och
lämnar hyggliga ekonomiska bidrag till
fritidsverksamhet inom och utom före
ningar, ungdomslokaler, idrottsplatser
m.m. Bidrag till studiecirklar och stipen
dier till studerande ungdom ges det mer
av nu än tidigare. Samhället, d.v.s. vi
medborgare, har råd att vara generösa
eftersom vi betalar avgifter (skatter) till
detta.
Då och då förfasar vi oss över hur

samhället förvaltar våra inbetalda avgif
ter. Ibland med rätta men oftast utan
någon vetskap om de verkliga förhållan
dena. De huvudsakliga klagomålen läggs
på olika sociala organ, som i allmänhet
anses som alltför slapphänta. "Under
stödstagaranda" har blivit något av ett
slagord. Därmed vill man ha sagt, att
stora grupper av medborgare oberättigat
ligger samhället till last. Vi, som har att
syssla med hjälpsökande medborgare,
möter emellertid sådana understödstaga
re mycket sällan. Mestadels är det sjuka,
arbetsoförmögna, psykiskt särpräglade
människor som är i behov av hjälp.
Många bland dem måste t.o.m. överty
gas om att det är fullt i sin ordning att
ta emot den hjälp som samhället kan
lämna.

Släpphänthet kan förekomma, men då
är det för det mesta som en följd av bris
tande personella och andra resurser hos
de olika hjälporganen. När man i dags
pressen i början av år 1959 hade långa
artiklar om en ensam mors väl tilltagna
socialhjälp så var uppgifterna riktiga i
avseende på beloppets storlek. Men kun
de man utan vidare slå fast att det i det
ta fall var fråga om "understödstagar-

anda" eller var det fråga om en män
niska i materiell och andlig nöd? Var
samhällets insatser riktigt avvägda och
hade dess tillgängliga resurser använts
väl? Vad vet vi. Detta är emellertid frå
gor man gör sig. En större effektivitet
och ökat kunnande samt inte minst en
bättre samordning är, som vi ser det,
det aktuellaste behovet inom olika socia
la och mentalvårdsorgan för att råda bot
på förefintliga avarter.
"Understödstagarandan" kan väl be

traktas som ett slags fusk i den samhäl
leliga ekvationen. Men det finns andra
slags fusk som man inte talar om med
fullt så stora bokstäver, nämligen tjuv
åkning på de kollektiva transportmedlen,
dvs spårvagnar, bussar, tåg, uraktlåten
het att betala radio- och TV-licenser etc.
Vad är detta annat än ett parasiterande
på dem som fullgjort sina skyldigheter i
dessa avseenden?

Men låt oss se på en annan sida av
samhället, nämligen vårt skattesystem.
Osökt glider tanken här över på det allt
mer florerande skattefusket. Vad är det
i princip för skillnad på en medborgare
som lider av "understödstagaranda" och
en som medvetet undanhåller stat och
kommun stora belopp genom skattefusk?

Vårt skattesystem är "byggt på en illu
sion, onaturligt, orättvist", vilket medger
skattefusk på omkring en eller annan
miljard om året. Uttalandet är en känd
stadsfiskals och taxeringsordförandes.
(FIB 52/1959). Om dessa ·pengar influ
tit till statskassan hade omsättningsskat
ten kunnat undvikas och följaktligen
sparat någon hundralapp åt varje familj.

Självfallet har vi alla förstått att ett
visst "undanhållande" funnits, men att
det var och är så omfattande hade man
väl inte kunnat drömma om. Dessutom

synes det vara satt i system hos skatte
fuskarna att smussla undan mindre eller
större summor för egen vinning. Vanligt
tycks det även vara att man har en rad
förmåner, vilka i deklarationen inte upp
tas som personlig inkomst, t.ex. bilen som
skrivs på firman men som användes helt
för privat bruk. Avskrivningar för "re
presentation" och utlandsresor förefaller
också synnerligen populärt. Hur kan det
ta vara möjligt?

Beskattningssystemet bygger på den
enskildes ärlighet, och detsamma gäller
för understödstagarna. Medborgaren läm
nar själv skatteuppgifterna. Är man lön
tagare får taxeringsmyndigheterna en be
kräftelse från arbetsgivaren på inkoms
tens storlek. Liknande kontrolluppgifter
finns inte för den som har egen rörelse,
är fria yrkesutövare el. dyl. Skattefria
förmåner av stor omfattning kan den se
nare gruppen tillgodogöra sig, vilket inte
är möjligt för löntagarna. Genom be
gränsade kontrollmöjligheter medger allt
så dagens skattesystem fusk.
"Understödstagaranda" - "skattefus

karanda" synes i viss omfattning blomst
ra i vårt land. Vilket kostar samhället
mest? Svårt att säga, men mycket talar
för att skattefuskarna drar de största
vinsterna på samhället. I båda fallen
rör det sig om osolidariska handlingar,
vilka är till förfång såväl för den en
skilde medborgaren som samhället i sin
helhet. Det är hög tid att samhället ut
rustar sina organ som har att handskas
med understödstagar- och skattefuskar
andans företrädare på ett rimligt sätt,
så att dessa tendenser stävjas. Tidiga in
gripanden, effektiv kontroll leder till
bättre förhållanden. Det är lättare att
stämma i bäcken än i ån.

Clarence Blomström
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Den nya motorvågen
Värmdövägen i framtidsperspektiv

Planeringen för den nya Värmdövägen
fortskrider, men tyvärr torde det dröja
många år innan byggandet kan förverk
ligas.
Den del av den nya Värmdövägen,

som ligger mellan oss och Skurubron har
vid årsskiftet fastställts av Kungl Maj:t.

Förslaget till ny väg :\l. denna del har
uppgjorts av vägförvaltningen i länet.
Vägförslaget innebär en ny väg söder
om den nuvarande vägen från Skuru
bron till Insjön. Den korsar Kilsviken å
dess sydligaste del och vid Insjön korsar
den nya vägen på bro den nuvarande och
går sedan över Nyodlingen. Omedelbart
norr om Ostra Ekedal tangeras bebyggel
sen i Höjdhagen och därefter passerar
den över utfyllningen av Rutens träsk
och .ansluter till nuvarande vägen öster
om Skogsbo. Vägen är föreslagen få två
körbanor på vardera 7,0 m och :\l.tskilda
av en mittskiljeremsa vars bredd varierar
mellan 4 och 14 m. Körbanorna begrän
sas av en 3,0 111 bred vägren på vardera
sidan. Den totala vägbredden varierar
således mellan 24 och 32 m. Vägen blir
helt fri från korsande trafik och de fyra
trafikplatserna Björlmäs, Boo, Insjön och
Ostra Ekedal bli planskilda. Vägen an
slutes vid Skogsbo med en cirkulations
plats. Ifrån denna utgår även den nya
vägen mot lngarö. Vägförslaget som har
en längd av 12,1 km har kostnadsberäk-

nats till 47 milj. kronor. Den höga kost
naden beror på den svåra terrängen av
berg och dalar. I de senare är markens
bärighet dålig och fordrar omfattande
förstärkningsåtgärder. Då korsande tra
fik ej är tillåten blir antalet broar för
korsande lokalvägar stort. Icke mindre
än 21 broar ingår i förslaget och den
sammanlagda brolängden uppgår till näs
tan en hel kilometer. En omfattande
omläggning av korsande vägar ingår ock
så, såväl allmänna som enskilda och den
totala längden av dessa är c:a 4 mil. Två
tunnlar har också föreslagits, vid Bag
genshöjden och vid Kil. Tunnellängder
na äro 70 respektive 220 m.

Vägförslaget uppdelas i två etap
per, en från Skurubron till Kilsviken och
en från Kilsviken till Gustavsberg. Den
sistnämnda delen fastställdes utan några
överklagningar, medan den förstnämnda
delens fastställelse överklagades hos Ko
nungen genom icke mindre än 44 olika
besvär. Boo kommun liksom många fas
tighetsägare önskade en sträckning av
vägen norr om nuvarande vägen med ny
bro över Skurusundet. Vägförvaltningen,
som undersökt det nordliga alternativet,
ansåg sig icke kunna förorda detta med
hänsyn till de avsevärt högre byggnads
kostnaderna. Det är det av vägförvaltnin
gen förordade alternativet som av Ko
nungen fastställdes vid årsskiftet. I

Kungl Maj:ts beslut står dock angivet
att byggnadsarbetena icke få igångsättas
förrän Kungl Maj :t gett sitt tillstånd.
Detta tillägg i beslutet kan förutsättas
ha tillkommit för att delen genom Nacka
först måste utredas och påbörjas.

Den planerade motorvägen genom
Nacka är föreslagen att gå helt norr om
den nuvarande vägen och ansluta till
Skurubron. Den är liksom delen hitom
Skurubron föreslagen få dubbla körba
nor, men mellan Stockholm och anslut
ningsvägen till Saltsjöbaden har man an
sett att varje körbana bör bli trefilig.
Trafikplatserna äro föreslagna vid Sick
la, Augustendal, Saltsjöbadsvägen och
Skuru. Trafikplatsen i Sickla blir myc
ket komplicerad med hänsyn till att den
i framtiden skall utbyggas med anslut
ning till en ny väg mot Tyresö och den
planerade s.k. Osterleden, en vägförbin
delse till Ostermalm över Djurgården.
Arbetsplan för vägen räknar man skall
kunna vara färdig 1961, varvid dock
det är osäkert om sträckningen vid Sickla
skall vara klar till dess. Kostnaden för
motorvägen genom Nacka har beräknats
till 60 milj. kronor. För att försöka be
mästra trafiksvårigheterna fram till den
tid motorvägen kan bli utbyggd avser
Nacka stad att redan i år påbörja ut
byggnaden av den s.k. Järlaleden. Denna
led innebär en förbindelseväg mellan
Hammarby industriområde och nuvaran
de Värmdövägen vid Järla station. Ge
nom att Järlaledens anslutning med
Värmdövägen utbygges som en planskild
trafikplats blir det från Järla station och
till Stockholm två skilda vägar med var
dera lika stor trafikkapacitet som nuva-

I år påbörjas den s. k. ]ärlaleden mellan Hammarby industriområde och Järla station, där det blir bro över järnvägen och nuvarande
Vämdövägen. I nästa etapp bygges motorvägen mellan Augustendal och Sleuru med anslutning till nuvarande väg fram till /ärla station.

I sista etappen bygges motorvägen fr/?in Sickla till Augustendal.
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rande vägen har. Från Järla station skall
sedan anslutningen byggas ut till Augus
rendals trafikplats, så att motorvägen
därifrån och till Skurubron kan utbyggas
i en första etapp efter Järlaledens ut
byggnad.

I avvaktan på utbyggnaden av mo
torvägen pågår förbättring av nuvarande
vägen. I Sickla har särskild gångbro an
lagts över. järnvägen så att den nuvaran
de bron kunnat byggas om till 3 körfi
ler och vid Nacka station har gångbro
byggts över Värmdövägen. Mellan Sku
rubron och Lännersta pågår arbete med
breddning av vägen och anläggning av
gångbanor.

Vägen genom Gustavsberg
Vid Östra Ekedal finnes en trafikplats,

där trafiken från och till Stockholm
kommer på, respektive av, motorvägen.
En ny väg från Höjdhagens busshåll
plats på nuvarande vägen förbi skolan
över tennisbanan och genom Höjdhagen
och över Stens träsk med anslutning till
Skeviksvägen och Böle mosse förmedlar
trafiken till och från trafikplatsen. (De
len Böle mosse-Skevik har utbrytits ur
motorvägsförslaget och påbörjats som
beredskapsarbete, som redan nedlagts för
denna vinter).

Motorvägen går sedan i en båge i nor
ra kanten av Höjdhagen. Vägen från
Lugnet, passerar i bro över motorvägen
och följer sedan motorvägen på sluttnin
gen till Prästgården och ansluter till vid
OK bensinstation. Därifrån utgår även

nya vägen mot Aspvik. Denna väg föl
jer staketet vid Folkets park för att se
dan gå i bro över motorvägen. till Ös
byträsk leder en gångport under motor
vägen för promenerande, bastubadare
och kräftfiskare.

Motorvägen följer sedan stranden av
ösbyträsk fram till gärdet nedanför
Skogsbo. Här avslutas· motorvägen med
en cirkulationsplats, där nuvarande vä
gen från samhället, vägen mot Värmdö
och nya Ingarövägen ansluter. Nya In-

garovagen går öster om Kvarnsjön, an
sluter till nuvarande vägen vid Lems
hagadal och går sedan västerut om nu
varande vägen med ny fast bro över
Kolström.
Då motorvägen får trafikplatser så

väl omedelbart före som efter Gustavs
berg, kan den genomgående trafiken,
som har ärende i samhället, (post, affä
rer m.m.) utan större olägenhet välja vä
gen genom samhället.

Se vidare detaljer på nästa sida.

Översikt av den nya motorvägen mellan Skurubron och Gustavsberg
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Bron till Djurö blir länets största, 498
m lång och med segelfri höjd på 20 m.
Det södra landfästet blir vid Kiludden,
det norra vid Klockarudden. Bron kom
mer att kosta 5 miljoner kronor, därtill
kommer väganknytningar för 3 miljoner.

Den blir färdig redan 1962 enligt vad
entreprenörerna lovade landshövding
Wcsterlind vid första sprängskottet den
13 februari.
Hur den nya bron kan komma att te

sig har St. T:s tecknare Folkeson visat
på bilden ovan.

Till vänster en bild av Djuröbron, vilken
kan ha sitt intresse i samband med den nya
motorvägen.

I mitten två små kartor, den vänstra vi
sar hur motorvägen - på bro - korsar vä
garna till Lugnet och Aspolle, den högra
visar en detalj av trafikplatsen vid Skogsbo,
där vägen delar sig titi Värmdö och ny väg
till Ingarö.

Den nedersta kartan återger trafikplatsen
vid Östra Ekedal, där nedfartsvägen tar vid
till Gustavsbergs centrum. Vägen till Skevik
går över Stens träsk, som fylls igen. Ett hus
i Höjdhagen skattar åt förgängelsen.

Men det dröjer ännu många år.



FEBRUARI 1960 GUSTA VSBERGAREN 7

Livligt i Lugnet
Lugnetområdet, från vilket vidståen

de bilder är hämtade, visar liv och rö
relse och en ny samhällsbildning tar
form. Just nu finns där c:a 240 lägenhe
ter och ett 50-tal egna hem. Radhusbe
byggelsen om 38 lägenheter är under
uppförande och torde kunna presenteras
i nästa nummer.

Planer finns på ytterligare 24 egna
hem och fortsatt hyreshusbebyggelse
dryftas nu i Stiftelsen Gustavsbergs Bo
städer. Den framtida motorvägen, som
stryker förbi Lugnet, kommer säkerligen
också att influera vidare utbyggnad.

De yngsta i Lugnet har tillgång till en
liten isbana och en och annan kälkbacke.
En härlig skidterräng ligger bakom knu
tarna, bl. a. med spåret tiil Skevik.

Nybem, den gamla skogsarbetarebo
staden, inringas av de nya radhusen och
egna hemmen, och kommer bli svårt att
upptäcka. Sedan den här bilden togs har
flera av radhusen skjutit i höjden. De
beräknas t. o. m. vara inflyttningsklara
före hösten, och flera av spekulanterna
på kommunens lista går nu och mäter
upp för nya möbler och gardiner. - Ny
hem får också sin andel av nyskapandet
- vatten och avlopp torde kunna till
föras, en lyx som man inte hade förr.

cs-~
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Så hå"r arbetar vi
med vår Centrum/råga

Var är den kommunala planeringen?
Den frågan ställdes i ett inlägg i nr 5-6
1959 av "Gustavsbergaren" under rubri
ken "Gustavsbergs Centrum". Invånarna
i Gustavsberg blev i denna viktiga frå
ga inte informerade som de har rätt att
bli och som de alldeles säkert är intres
serade av. Därför kan det vara befogat
att redogöra för Centrumfrågans historia
och vidare öden. Låt mig börja med en
kort redogörelse för hur frågan diskute
rats och behandlats under de senaste tju
go åren.

År 1938 utarbetade arkitekt Olof
Thunström vid KF:s arkitektkontor en
planskiss för Centrumbebyggelsen. Arki
tekt Thunström arbetade förutsättnings
löst och därför betraktade de kommuna
la myndigheterna inte hans skisser och
planer som sista ordet i den viktiga Cen
trumfrågan.

År 1951 blev de utarbetade planerna
föremål för revideringar. Det ansågs
nödvändigt att göra en del justeringar
och ändringar med hänsyn till de krav
som utvecklingen och nya betingelser
ställde för hela vårt samhälle. Vid den
na tidpunkt hade det s.k. medborgarhus
projektet skjutits fram, och man diskute
rade då ett alternativ för den frågans
lösning.

Frågan om medborgarhuset diskutera
des också senare i samband med upp
förande av en parkhall i folkparken. -
Därmed kan det sägas att vi hunnit fram
till den dag som nu är.

Låt mig föra läsarna till den 23 okt.
1959. Då hade kommunalnämnden sam
manträde och då förde jag upp Cen
trumfrågan på dagordningen. Protokol
let säger att "ordföranden tog upp frå
gan om planering av Centrum. Föreslogs
att denna skulle ske samtidigt med att
Konsum planerade sina nybyggnader".

Generalplanekommitten (ett kommu
nalt organ med uppgift att samordna oli
ka planeringsprojekt) fick hand om hela
ärendet. Denna kommitte hade samman
träde c:a 14 dagar (den 17/11 -59) efter
kommunalnämnden. Man kan gott säga
att kommitten - som arbetar i samför
stånd med kommunalnämnden hade åt
skilliga önskemål, projekt och förslag till
lösningar.
Hurudan var - och är - egentligen

situationen? Jag kan ge svar på frågan
genom att hänvisa till hela Centrumbe
byggelsens dubbelsidiga karaktär - om
nu ordet tillåtes i sammanhanget. Vi
måste nämligen:
1) Planlägga och i detalj precisera
kommunens önskemål och behov av oli
ka lokaliteter.

2) Självfallet ta hänsyn till - och li
kaså vara angelägna att lösa - Kon
sums lokalproblem. Ty det berör kom
munens och invånarnas intressen i hög
grad.

Vid kommunalnämndens sammanträ
de den 1 dec. 1959 låg på bordet en för
teckning över lokaler av vilka kommu
nen anser sig ha ett aktuellt behov. Jag
kan nämna lokal för t. ex. folktandvård
och post.

Inom kommunalnämnden kände vi
naturligtvis till Konsums planer och be
hov. Vi fann det därför vara både ratio
nellt och klokt att på bästa möjliga sätt
få en samordning av projekten. Kom
munalnämnden beslutade därför att upp
dra åt KF:s arkitektkontor att utarbeta
skisser för Centrumbebyggelsen. Man un
derströk i uppdraget, att arkitektkonto
ret skulle ta alla tänkbara hänsyn till de
olika lokalbehov, som nu hade förts
fram.

För att fullfölja teckningen av frågans
behandling i de kommunala organen kan
framhållas, att jag på kommunalfullmäk
tiges sammanträde den 11 dec. 1959 läm
nade en rapport om allt som hade vidta
gits i syfte att få en lösning på den in
galunda okomplicerade Centrumfrågan.

Så långt redogörelsen för frågans ut
veckling och behandling under en följd
av år. Till denna redogörelse vill jag
framföra några synpunkter som kanske
kan intressera alla invånare i Gustavs
berg, vilka verkligen önskar att vi får en
rationell och i alla stycken ändamålsen
lig Centrumbebyggelse.
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Jag begriper mycket väl att man kan ~ ,,
tänka så här: Varför utreder man i åra- :) uttJ.fSSnon
tal, men avstår från att sätta spaden i
jorden?

Det skulle ta mera utrymme än vad Den svala snön därute faller och täcker marken mer och mer,
"Gustavsbergaren" kan ställa till förfo-
gande, att ge ett fullödigt svar, men någ- de lägga sig, de vita stjärnor, i varv på varv längs jorden ner.
ra väsentliga frågor måste dock kom-
menteras.
1 ). Befolkningsutvecklingen i Gustavs
berg har visat en stadigt stigande kurva
från 1938 års skisser och planer fram till
nu. År 1938 hade vi 2309 invånare i
kommunen. Vid senaste årsskiftet var
befolkningssiffran 5097 därav 608 boen
de på Ingarö. Det säger sig självt att
de kommunala myndigheterna måste ta
hänsyn till de samhällsförändringar som
en sådan utveckling åstadkommer. Där
till är att märka, att under denna tid har
kommunen genomfört den mest omfat
tande bostadsbebyggelse i sin historia.
2). År 1938 hade Konsum i Gustavs
berg 1289 medlemmar med en omsätt
ning på 1.480.177 kr. på sex butiker.

Vid senaste årsskiftet hade föreningen
2026 medlemmar med en omsättning av
9.637.174 kr. Butikernas antal var tret
ton.

Egentligen är det väl alldeles överflö
digt att inför "Gustavsbergarens" läse
krets framhålla det mycket enkla och
solklara faktum, att Konsum och Gus
tavsbergs kommun har vitala gemensam
ma intressen. Standardförbättringen för
med sig ökade krav på service inom sam
hällslivets alla områden, så också när
det gäller affärsverksamheten. Den öka
de bilismen pockar på ytterligare utrym
men för parkeringsplatser. För att nu
bara peka på ett par väsentliga ting som
är dagsaktuella.
I tidigare nämnda inlägg i vår tidnings

senaste nummer antyddes med ironi att
Konsumbyggnaden kanske "placeras ba
kom Knut Anderssons gamla vedbod".
Med denna artikel hoppas· jag att läse
kretsen fattat att vi på alla håll verkli
gen är angelägna att placera den fram
för.
Jag kan försäkra att uppdraget att ut

forma Gustavsbergs Centrum kommit i
goda händer, då det överlämnades till
KF:s arkitektkontor. Alla inom KF verk
samma delar säkert med oss det stora
ansvar som medföljer denna frågas lös
ning. Jag vet att jag talar på hela kom
munalnämndens vägnar, då jag uttrycker
en förhoppning, att Centrumfrågan i
vårt samhälle skall lösas i intimt samför
stånd mellan alla av denna fråga berör
da parter, till glädje och gagn för alla
medborgare i vårt samhälle.

Harry Pettersson.

Håll slutet än, o vår ditt öga, sov gott i blid och vänlig snö

- dess mäktigare skall du blomma, dess rikare skall sen du dö.

I. ]. Wecksell

Foto S. Karsbrink
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Kapellet nyrenoverat och
inför 100-årsjubileet

För att på ett värdigt sätt kunna fira
sitt 100-årsjubileum beslöt Gustavsbergs
Baptistförsamling på ett tidigt skede av
föregående år att restaurera Kapellet.
Kontakt knöts med ledningen för Gus
tavsbergs Fabriker, som äger kapellet. En
påtagligt positiv inställning från fabriks
ledningens sida gjorde det möjligt att på
ett mycket tidigare stadium än det först
tänkta igångsätta renoveringsarbetet.

Under ledning av byggmästare Anton
Skoglund påbörjades arbetet i senare
hälften av oktober månad. Ytterväggar
na bekläddes med fasadtegel. En magni
fik entreportal och trappa med konst
smidesräcken iordningställdes. Kapprum
och toaletter inbyggdes i förut döda
vinklar av stora salen. Stora salen har i
sin nuvarande skepnad väggbeklädnad
av ädelträ i almfärg. Golvet är belagt
med ekparkett. Taket är sänkt och byggt
i svag valvform. En synnerligen praktisk
spännbockskonstruktion gjorde det möj
ligt att eliminera de gamla synliga spänn
linorna. Taket, som är vävklätt och vit
målat, belyses av starka lysrör, vilka
skänker ett indirekt, behagligt ljussken.
Tre lampetter på vardera långväggen
förstärker den effektfulla belysningen.
Lampetterna, tillverkade av AB Böhl
marks, Stockholm, är specialritade för
Kapellet av deras arkitekt Westerberg,
delvis efter en ide av byggnadskommit
tens ledande kraft, Karl Ström. Den

0 • •
atenmngt
1960

gamla höga talarstolen har försvunnit
och en ny tilltalande estrad har utfor
mats, där talarstolen har placerats till
höger om det grova antikbehandlade
korset, som på ett mäktigt sätt dominerar
fonden. Dopgraven, som är dold, är ut
förd av Kolmårdsmarmor. Den har lös
tagbar lättmeralltrappa med ledstång -
en detalj med tanke på äldre dopkandi
dater. Lilla salen har ommålats, och där
har den gamla fondmålningen av Josef
Ekberg placerats. Lösa 'stolar i modern
utformning gör att lilla salen har ett till
talande helhetsintryck.
Kapellet var klart för användning jul

afton, och församlingen utnyttjade möj
ligheten att fira en välbesökt julotta i
tacksamhetens och glädjens tecken.

Den egentliga återinvigningshögtiden
firades den 2 och 3 januari med god till
slutning. Vid lördagens enskilda sam
kväm representerades AB Gustavsbergs
Fabriker av tekniske ledaren, ingenjör
Artur Teglund och kamrer Ruben Ed
qvist. Ingenjör Teglund framhöll att det
för Gustavsbergs Fabriker var något av
en förmån att få deltaga i restaureringen
av ett Guds hus och gav församlingen
rådet att arbeta vidare i tro.

Söndagens återinvigningsakt leddes av
distriktsföreståndare Manne Lundgren
assisterad av församlingens äldstebröder.
Kören sjöng under Einar Nyströms led
ning. Eftermiddagens offentliga möte

samlade fullt hus. Distriktsföreståndaren
Lundgren framförde distriktets hälsning.
Ingenjör Artur Teglund frambar ett
varmt personligt lyckönskningsanföran
de. Direktör Paul Samuelsson talade för
f.d. _pastorer. För Gustavsbergs kommun
talade dess ordförande, herr Harald
Lindholm. Dessutom framfördes lyck
önskningar av representanter för örby
och Skuru Baptistförsamlingar samt Mis
sionsförsamlingen och Filadelfiaförsam
lingen i Gustavsberg.

100-årsjubileet kommer att firas den
3 och 4 september med professor Gunnar
Westin som högtidstaiare. I senare delen
av september avhålles en mötesserie med
de kända sångarbröderna Öman från
Örebro.
Församlingens Jubileumsinsamling fort

sätter, och postgironumret är S 1 34 93.

G. S.

Gemenskap -
vilket rikt och härligt ordf

gemenskap
vilken underbar makt i vår tillvaro!

Gemenskap är livets ljusa ton, dess
varma, samlande och enande melodi.
Till ömhet, värme och förtrolig gemen
skap längtar vi.

Till gemenskap föddes vi. Man är
mans gamman, sade de gamle. Att män
niskan är människans glädje är också
vår erfarenhet. Och den kan genom oss
gå vidare.

Gemenskap - livselexir och livsmelo
di. Den kan lysa upp även den mest ar
betsfyllda vardag. Den gör vår sträv
samma tillvaro till något av fest och
högtid. Den ger åt· hela livet ett högre
värde, en djupare mening.

Gemenskapen i vår egen krets - hur
är den? Lever den friskt och starkt? Har
den gynnsam grogrund och växtkraft
inombords, i våra hjärtan?

Att vårda gemenskapen - vilken stor
uppgift! Här kan vi små och obemärkta
vardagsmänniskor göra en stor och strå
lande insats. En insats i livets och gläd
jens tjänst.

V. J.

Varje själ som längtan bränner
Till vad ädelt är och sant
Bär uti sitt djup och känner
Evighetens underpant.

Victor Rydberg
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Från 'scclecnståmmorna på Vårmdön
Läkarfrågan på 1840-talet

I samband med nu pågående utredning
om behovet av ännu en läkare i Gustavs
bergs provinsialläkardistrikt kan det va
ra av intresse att få veta något om för
hållandena och problemställningar för
100 år sedan, då man i skärgården fick
sin första läkare.

De gulnade bladen i Värmdö socken
stämmoprotokoll från denna tid har åt
skilligt att berätta i denna sak.
Det är söndagen före jul 1842. Hos

pastorsämbetet hade läkaren vid Gus
tavsbergs porslinsfabrik herr doktor Olov
Tyden anmält det han vore sinnad att
hos Kungl. sundhets-kollegium anhålla
om förordnandet att inom Värmdö
skeppslag få bestrida provinsialläkarbe
fattningen, varföre herr doktorn begärde
församlingens å socknestämma avgivna
yttrande om fördelaktigheten för skepps
laget av det föreslagna förordnandet. Ef
ter skedd framställning av detta ärende
förklarade sockenstämmoledamöterna en
hälligt sin önskan vara att herr doktorns
ansökning måtte bliva beviljad, helst
herr doktorn, som till sin och sin fa
miljs försörjning icke äger mera än sin
ej särdeles betydliga lön av Gustavsbergs
fabrik samt några få års-ackord av en
del ståndspersoner inom församlingen,
mer än väl behövde en tillökning i sina
knappa inkomster, och församlingen, som
till stor del består av en vidsträckt skär
gård, dessutom vid inträffade farsoter
och andra sjukdomsfall ej alltid kan på
räkna den inom sin vidlyftiga ämbets
krets så ständigt upptagne ordinarie pro
vinsialläkarens biträde. Varjämte ock då
herr doktor Tyden under sin härvaro
ådagalagt en så hedrande ömhet om or
tens sjuka fattiga, församlingen ansåg för
en plikt att med sitt förord bidraga till
herr doktorns befordran och bibehållan
de inom skärgårdslaget.

Det är nu den 22 januari 1843. Allra
först hade man att ta ställning till Kungl.
Maj:ts nådiga stadga av den 18 juni 1842
angående folkundervisningen i riket. Det
konstaterades, att denna stadga 'blivit till
efterlevnad påbjuden och varje socken
ålagd att hålla en fast skola och anstäl
la lärare. Efter en lång och av en hed
rande lugn omtanke styrd överläggning
valdes den första skolstyrelsen. Det med
delades också, att Gustavsbergs porslins
bruk redan hade skolfrågan ordnad. Den

anställde predikanten och barnaläraren
avlönades med 400 riksdaler banko.

Så kom man till läkarfrågan. Proto
kollet berättar: Hos pasrorsämbeter hade
icke allenast disponenten vid Gustavs
bergs porslinsfabrik utan även flera högt
aktade församlingsbor gjort framställ
ning om nödvändigheten för Värmdö
skeppslag, att å ort, som vederbör, vörd
samlingen anhålla om förordnandet av
en extra provinsialläkare inom skeppsla
get. Såsom skäl för denna anhållan kan
anföras att skeppslaget, som i omkrets
innehåller nära 14 mil och har nära 6000
invånare, strödda på mer än 60 bebod
da till stora avstånd från varannan skil
da öar, svårligen nästan omöjligen så of
ta det behöves, anlita den i Stockholm
boende, inom sin vidlyftiga ämbetskrets
ävensom av sin enskilda praktik inom
huvudstaden så ständigt upptagne ordi
narie provinsialläkaren, varav mer än
många olyckliga dödsfall säkerligen in
träffat och många lidanden förlängts,
vilka måhända kunnat förekommas eller
avhjälpas, om läkarebiträde och nödiga
läkemedel kunnat i rättan tid anskaffas.

Efter skedd framställning av detta
ärende, förklarade sockenstämmoledamö
terna enhälligt deras önskan vara, att
ovannämnda anhållan hos KB i länet
göres med utbedjande av dess benägna
förord för den viktiga sakens framgång,
och då inom socknen, namligen vid Gus
tavsbergs porslinsbruk en skicklig läkare
Herr Dr Tyden är boende, önskade för
samlingen att Herr Dr Tyden, till vilkens
skicklighet församlingen har ett så högt
förtroende, och vilken redan ådagalagt
en hedrande ömhet om ortens fattiga sju
ka samt i anseende till Herr doktorns
boningsort för ändamålet tjänliga läge,
måtte framför någon annan till den fö
reslagna extra provinsialläkartjänsten
varda förordnad. Fyra dagar senare ha
de pastorsambetet inkallat ledamöterna
av bondeståndet för att försäkra sig om
deras medverkan i denna fråga. Ortens
ståndspersoner hade ju genom att ingå
årsackord med Dr Tyden i Gustavsberg
sökt bereda pastoratet fördelen av att
ha en i socknen boende läkares an
gelägna vård. Men "de få, nu närvaran
de av nämnda stånd kunde härutinnan
inte beslut fatta". Positivt beslut i den
na sak dröjde. Den 15 november 1846

antar man apotekare och han skall stå
under bruksläkare Tydens inspektion.

Redan 10 år tidigare den 13 april
1834 begär sockenstämman att läkare må
stationeras på Värmdön. Smittkopporna
har på 4 1/2 månad ryckt bort 36 per
soner. I augusti samma år väljer man
sundhetsnämnd och vidare heter det:
Överenskoms att inga processioner eller
kalaser borde äga rum vid begravning ef
ter i kolera döda.

Ätogo sig alla hemmansägare och in
nehavare att ha till hands bräder och
spik till likkistor för inom Hemmesta
område möjligen blivande döde i den
utbrytande farsoten.

I september 1834 har KB sänt Herr
Doktorn Hellman, som föreställdes för
de talrikt förekommande socknemännen.
Han skulle lämna behövlig läkarvård åt
de i kolerafarsoten insjuknade och läm
nade nu viktiga upplysningar om. sjuk
domens första behandling, tills Herr
Doktorn själv hunne komma. Men de
bästa råd vore onyttiga utan tillgångar
till tjänliga medikamenter och det yrka
des på anskaffandet av ett sockenapotek.

Efter någon överläggning och motsä
gelse av få ledamöter från Ljusterö ka
pell, gillade församlingen förslaget och
beslöt att Doktorn skulle få uppköpa, i
ortens ställe och tillsvidare vårda behöv
liga medikamenter. Förmögnare försam
lingsbor skulle betala rekvirerade medi
kamenter kontant. För övrigt skulle kyr
kokassan förskottera medel.

V. Gezelius
~

Boknytt
På Ica-Iörlaget har utkommit en bok

om Gamla tallrikar med samma namn.
Den har fina illustrationer av Gustavs
bergsporslin, bl. a, och kostar 9:75 kr.

Från Konsumentinstitutet har "Tvätt
boken" kommit om metoder, medel, red
skap för tvätt. Pris 4:-. Den är som allt
från Konsumentinstitutet saklig och upp
lysande och innehåller en del siffror av
värde för varje husmor: Egenskaper hos
olika tvättmaskiner, tvättmedeldosering,
tvätt-temperaturer för olika tyger, kost
nadsberäkningar m.m.

Skandias Kvinnobibliotek heter en ny
serie småskrifter från Skandia-Norden
Liv-Skandia. Nr. 1 heter "Är kvinnans
ansvar mindre" och innehåller en liten
historik över "något mer än halva mänsk
ligheten". Den är försedd med små trev
liga teckningar. Man får den om man
skriver till Skandia. Fortsättning i sam
ma stil motses med intresse.
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Värmdö Skeppslags Fornminnesföre
ning hade sitt årsmöte i Gustavsbergs
ärdshus den 21 januari under förre

kontraktsprosten Lars Hedbloms ordfö
randeskap.

Ansvarsfrihet beviljades och till sty
relse valdes prosten Hedblom, baron
Carl de Geer, bankir K. E. Green, fru
Iris Ekman, snickarmästare G. Lorang,
kantor Rudolf Nylow, fru Britta Eng
vall och lärarinnan Alice Lindgren.

Efter förhandlingarna föreläste fil. dr
John Nilen över ämnet: "Hembygdsvår
den i vår tid". Under en kaffepaus ut
byttes tankar och rådslogs om lämpliga
åtgärder för att dels bevara det gamla
värdefulla som ännu finns kvar i bygg
nader och tradition, och dels skapa nytt
som stämmer överens med det bevarade
arvet.

Gustavsbergs båtklubb hade den 12
febr. s. k. sjömaningskväll. Kapten Sune
Roman från Flottan kåserade om tågvir
-.e och demonstrerade knopar och spit
sar. Han förde med sig en hel mängd
demonstrationsmaterial, så alla kunde få
en välbehövlig övning. Under vintern
har Båtklubben också haft en navigati
onskurs, och de som avlagt sina prov
fick nu ur kapten Romans hand motta
ga 3 :e klassens förarbevis.

Sven Gillsäter inväntades troget tisda
gen den 16 februari av ett 70-tal åhö
rare på Polkan. Den populäre fotografen
berättade om tropiska äventyr och visade
tjusiga filmer från söderhavet och Borneo
med omnejd med havssköldpaddor, ko
modos och andra märkliga djurarter.

Kattorna och deras kvällkonserter bör
jar gå oss på nerverna. Men det är inte
bara det, de har ökat i antal under de
senaste åren och många har ej ägnats
tillsyn, varför hyresgästernas klagomål
också ökat. Nu har bostadsförvaltarna,
hyresgästerna och hälsovårdsnämnden
beslutat att göra en räfst och verkställt
avskjutning. Så går det när man inte ser
till sina husdjur, som kanske lämnats
som "leksak" åt barnen.

Gustavsbergs Sportfiskeklubb visar
stor aktivitet i år. Till utställningen "Fi
na Fisken" i Ostermans marmorhail an
ordnades en bussresa med ett 50-tal del
tagare. Den 22 mars har man beställt Pol
kan för sitt årsmöte.

Konstföreningen hade som vanligt god
anslutning till sitt årsmöte, då ett 100-
tal medlemmar mött upp. Mötet hölls i
Kvarnbergsskolan, där en vacker utställ
ning var anordnad. Stadgeenlig utlott
ning ägde rum samma kväll och nu kan
konstverk av bl. a. Evert Lundqvist,
Lars Wellton och Gösta Granqvist pryda
gustavsbergshem. Varje medlem tilldela
des dessutom en Nils Zetterberg-gravyr
i svart snitt. Genom utlottning av konst
gods m.m. fick konstfonden för Gustavs
bergs skola ett gott tillskott.

Arbetsledare- och tjänstemannaorgani
sationerna har haft sina årsmöten i feb
ruari. Arbetsledarna omvalde sin styrelse,
som alltså består av Lennart Svensson,
ordf., Erik Norberg, sekr., och John
Lundin, kassör plus Tage Strindh och
Erik Svensson. Årsträffen hölls på
Strandvik. - SIF-arna hade sitt årsmö
te den 24 februari. Till Ordf. utsågs W.
Weimark, kassör blev Inge Vestin, sekr.
Anna-Lisa Winroth och därtill L. Back
man och Edv. Sandberg. Kvällen avslu
tades med en enkel supe och skottårsbal.
Enligt hörsägen lär herrarna ha smitit i
tid.

Folkparken förbereder just nu sin som
marsäsong. Man öppnar som vanligt den
30 april med samling kring Valborgsmäs
soelden. Till basarer och som vakter be
höver man komma i kontakt med folk
som vill offra tid och intresse för verk
samheten, och som med ett glatt ansikte
kan betjäna allmänheten i den vackra
parken. Ar du av den sorten så ring
Gustav Roos, telefon 30 694.

En gädda på 15 kg blev resultatet, när
gubbarna Holm och Eriksson var ute vid
Vätö. Man tänkte fiska sik, men den här
var nästan bättre upp.

Apropå gädda, så berättar Lennart
Nordström, att han häromsöndagen fick
en gädda på 5 kg vid 1/2 1-tiden. Han
la' den på isen och fortsatte fisket. Vid
5-tiden bröt han opp, hängde gäddan
på cykeln och for hem. När han sprät
tade opp fick han fram mörten och där
till en färsk abborre, som levde och
börja simma omkring i vasken. Bra krut
i det betet.

Daghemsföreningen, som driver "Blom
kulan" och Åkerlyckan har granskat sin
stat och kommit fram till att daghemsav
gifterna måste höjas fr. o. m. 1 april.
Man skall också göra en utredning om
rörelsen på något sätt kan rationaliseras
för att sänka de relativt stora kostnader
na.

När isarna bär ser man både gamla och unga anhängare i den ädla pilkmingsleonsten öva
sin färdighet, det må nu gälla löja eller torsk. En av de ivrigaste är 87-åringen Knut An

dersson, vilken vår fotograf fångat från Strandviksvägen.
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Stor som ett lokomotiv är den form
sprutmaskin som beställts av fabriken.
Den har nämligen en längd av 10,5 me
ter, största bredd 4,2 meter och en vikt
av 46 ton. Den kommer att placeras i
nybyggnaden intill Sanitetsfabriken.
Samtidigt har man förvärvat två mind
re pressar som kommer att hjälpa till
att utöka produktionen i nuvarande
pressavdelning. Den stora pressen kan be
arbeta c:a 200 ton material per timme
och kan göra detaljer på 5 kg vikt. Pres
sen har ett formlåsningstryck på 1000
ton.

Röda Korsets Gustavsbergskrets hade
årsmöte den 24 februari. Kretsen omfat
tar nu 409 medlemmar. Under det gång
na året har c:a 1500 kr utgått i interna
tionell hjälp och 2.000:- till hjälp inom
kommunen. Efter årsmötesförhandlingar
na, då styrelsen omvaldes, talade Lilli
Larsson från R.K. i Stockholm om
Schwedenheim i flyktinglägret Jung
brunn i Tyrolen, vilket har uppförts ge
nom Röda Korsets Stockholmsdistrikt.
Årsmötet avslutades med kaffe, till vil
ket Maj Borg utförde några sångnum
mer.

En tolv mans dansorkester gästade i
februari Bergasalen. Det var medlemmar
i Boo skolmusikkår. Orkestern var en
glad överraskning för pojkarna och flic
korna i Ungdomsträffen, och nyfiken
på hur det står till med musikverksam
heten hos grannens så passade vi på att
få litet upplysningar av musikkårens le
dare, musikfanjunkare Sture Hermansen.
- Ja, dansorkestern specialtrimmas av
en kollega till mej, musiksergeant Pom
mer, och allt vad den kan tjäna in går
till vår gemensamma kassa. Vi ska ju
till Köpenhamn i år, ska du veta. Det
blir dyrt men bakom vår musikkår står
en aktiv föräldraförening, som arbetar
för att göra det möjligt för oss att kom
ma ut och se oss omkring, och visa vad
vi kan. Söndagen den trettonde mars har
vi t. ex. en stor tillställning med soare
och dans. Pekka Langer, Karl-Eric
Thambert, Marianne Andersson, Lennart
Hanning och en hel del andra stjärnar
tister kommer att medverka. Så du och
övriga Gustavsbergare är välkomna till
Björknäspaviljongen. Klockan 15 börjar
vi! -
- Och något från Köpenhamnsresan?
- Programmet i Köpenhamn är ännu

inte riktigt klart men på återfärden ska
vi konsertera och spela upp till dans i
Hälsingborg. Vi ska också åka ut till So
fiero och uppvakta kungen med litet mu
sik, om han är hemma där just då.

Hemvärnschefer på studieträff.

Hemvärnscheferna i Värmdö-Ljusterö
kretsen var den 23-24 januari samman
dragna till Strandvik. Dagarna ägnades
åt genomgång av hemvärnets uppgifter
vid olika beredskapsgrader och vid en
utrymning av Stor-Stockholm. Ovnings
ledare var InfBef Overstelöjtnant B.
Brännström, biträdd av hvoff kapten H.
Roman. Ovningen ingick också i en för
beredelse för ett kommande s.k. krigs
spel.

Ekvallen har varit en fin tillgång den
na vinter. Förutom en rad av bandymat
cher, hockey-hockey och något av is
hockey har en plats lämnats också för
"allmänhetens fria åkning", vilket mest
uppskattas av ungdomen. Fast nog borde
"klubborna" ha en anvisad plats, så att
nybörjarna, konståkarna och de äldre
kunde få ro i sitt utövande av sin mera
stillsamma sport.

Prominenta kolleger, d.vs. huvudredak
törerna vid våra förnämsta soc. dem.
pressorgan, gästade fabrikerna den 24
februari. Vid en lunch på Strandvik
lämnade företagsledningen informationer
kring Gustavsberg, varpå följde ett ani
merat samtal, som kom att omspänna
begreppet arbetsdemokrati.

Vid det 17:e RM på skidor för koo
perativ personal i Bollnäs den 21 febru
ari tog fabrikens lag, Berglund, Anevret
och Ostlund hem ett nytt förnämligt
vandringspris, uppsatt av KF :s styrelse
- en bronsskulptur av Ebba Hedqvist.
Konsum, Stockholm och Konsum, Mora
kom närmast i prislistan. I lagtävlingen
för seniorer blev det ytterligare en 1 :a
plats genom Ostlund, Birger Andersson
och Olofsson, och som krydda på det tog
Allan Bergpvist och Kjell-Åke Olsen lag
priset i ungdomsklassen.

Ekuallens isbana har haft en fin säsong.
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När jag började
på fabriken

Jag var en rätt ung man, jag hade nyss
tagit min ingenjörsexamen, när jag i slu
tet av förra århundradet kom till Gus
tavsberg för att börja min tjänst. Jag
hade "då att anmäla mig på det gamla
brukskontoret hos fabrikens faktotum,
kassören. Kassör var en för ämbetet
gjord titel, som långt om länge skulle
liksom bli gustavsbergarnas heliga synod.
Det jag fick se var till att börja med en
krökt rygg med nedhängande långrocks
skört. På framsidan var figuren som
bäst i färd med att räkna antalet för
tjänstböcker som arbetarna lämnat il'i.
Det var nämligen den 1 :a i månaden och
avlöningsräkning. Naturligtvis skulle
dessa böcker lämnas in till kassören, ty
någon annan person med förtroende att
utföra detta arbete fanns inte. De övriga
var bara räknekarlar. Kassören var kloc
karfar som skulle allt bestyra, och han
var chefens allt i allo. På den tiden in
nefattade han kanske det väsentligaste
i det patriarkaliska systemet, och ingen
ting fick ske som inte kassören skulle
vara med och avgöra. Knda från vaggan
till graven var man hänvisad till honom,
t.o.m. när likkistan skulle beställas sked
de det genom kassören. Den man, som
jag kom in till var av äldre datum, och
han var så inne i sin räkning att det
dröjde länge innan han upptäckte mej.
Då han fått brillorna på näsan, och fått
reda på vad jag var för en, blev han
strax den sirligaste herre, och presentati
on vidtog för de andra bokhållarna och
slutligen för husmamsellen, som hade
hand om rumsstädningen för ungkarlar
na, och så anvisades mig ett rum i Gula
byggningen. Där fanns många bostäder,
både små och stora lägenheter. Så fick
jag mina order av kassören: "Kl. 6 i
morronbitti börjar vi här på kontoret och
vi får börja med avlöningsräkning". På
den tiden skulle man alltid vara två som

arbetade tillsammans för kontrollens
skull. Det spelade ingen roll om det gick
sakta med räkningen, bara man var två.
Den ena, som för hand hade skrivit in
nära nog hela tillverkningen för hela
månaden i s.k. avlöningsboken, var van
ligen mycket driven i huvudräkning. Va
relsen mitt emot svettades, multiplicerade
och adderade och fick ofta fel resultat
på vad den andre för länge sedan räknat
ut i huvudet. Det fanns inga andra slags
räknemaskiner än dom här gubbarna. Ja,
där fick jag sätta mej uppstyltad på en
hög kontorsstol. Under min första tid
var jag s.k. k a s t k 1 a b b, som skulle
vara med om allt, och användas till all
ting, från springpojksvikarie till repre
sentant vid bolagets kommunalstämmor i
Värmdö. Överheten representerades i öv
rigt av löjtnanten. Sedan hade vi gubbar
na B och F. F var en ganska märklig
man, nyfiken på allt och alla, och han
hade sina tentakler ute överallt. Varje
morgon, vinter och sommar stod han vid
båten kl. 7 för att se vilka som for till
stan, och så nån dag efteråt ställde han
alltid sina steg under ronden till den han
sett fara till stan. Man kände hans an
komst på hans kraxande hosta och slä
pande galoscher och när han kom fram
till en var den stående frågan: "Vad
gjorde du i stan igår och var åt du?"
Själv for han till stan då och då för att
närmare studera den sköna synderskan.
Gubben B., engelsman till börden, kunde
aldrig lära sig uttala svenska riktigt, men
han var en gemytlig själ. Båda gubbar
na gick i vägen för varandra, särskilt då
det gällde att studera kvinnfolk.

Måltiderna hade vi att inta på Värds
huset, och det var det enda ställe där
mat serverades. Det blev att välja mellan
matsedelns ständiga fläskkotlett eller

biffstek. Det var en riktig sylta, där man
samlades vid avlöningen - alla som ha
de kovan över förstås - för att öla borr
kvällen. Jag gjorde där bekantskap med
bl. a. de tyska porslinsmålarna som hade
införskrivits för att, under konstnär
Gunnar Olsson-Wennerbergs ledning ut
föra artistiska arbeten till 1897-års ut
ställning i Stockholm. En fin manifesta
tion av Gustavsbergs produkter. De verk
som där presenterades var mycket vackra
saker, och många njöt av de vackra
kompositioner som Wennerberg skapade
och som målarna omsatte på porslinet.
Utställningssommaren i Stockholm var
för övrigt mycket vacker, det regnade
faktiskt om nätterna, men solskenet flö
dade på dagarna.

Arbetslokalerna var inte så förstklas
sig som nu för tiden. Jag minns en gång
hur Wennerberg, som satt i ett ruckel i
Kasern en gång lutade sig bakåt för att
beskåda sitt verk. Han satt på en tre
benspall och plötsligt gick den rakt ge
nom golvet, genom att tyngdpunkten ha
de förskjutit sig en aning, - Porslin gick
det åt och yrkesskickligheten var allmän
och medfödd, ty folk var sedan länge
bofasta här och dom kunde sin sak. Det
blev stora förtjänster för företaget vilka
lades ned på nya, för den tiden fina bo
städer, vilka tills dess hade varit under
måliga. Det var inte många fabriker som
kunde tillhandahålla bra porslin, och det
var säljarens marknad. Ville ej kunderna
ha vad som tillhandahölls fick dom vara
utan. En annan inkomstkälla var bola
gets båtflotta, som under hela året inseg
lade mycket pengar. Gustavsberg var en
sam herre i Skum- och Lännersrasunder,
vars marker då var stockholmarnas för
nämsta sommarnöjesplats.

J. s.

Josef Ekberg och Gunnar Wennerberg i sekelskiftets ateli«.
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En gammal
Priskurant

I fabrikens museum, där Johan Hell
qvist ställt pjäser och skrifter i ordning,
hittade vi en priskurant från 1890-talet,
som väckte vårt intresse. Vi återger en
sida med dåtidens så populära skulpturer
och nykomponerade föremål. På denna
katalogsida återfinnes bl. a. några arbe
ten av prinsessan Eugenie.

Vaser och serviser i ett otal variationer
nyskapades, men kopierades också ofta
efter utländska förebilder. Så var förhål
landet med majolikavaserna. Vem skul
le inte vilja köpa en vas idag till de pri
serna? I flera Gustavsbergshem har vi
återfunnit klenoder av denna sort, och
vi har fäst oss vid de varma och vackra
färger med vilka pjäserna målades för
hand av skickliga konstnärer.
På omslaget till priskuranten har man

avbildningar av guldmedaljer, som er
övrats av fabrikens porslin vid utställ
ningar i Stockholm 1866, i Paris 1866
och 1878, i Wien 1873, Moskwa 1873,
Köpenhamn 1872, Filadelfia 1876 m. fl.
På innersidan meddelar man att man till

kundernas tjänst upprättat telefonförbin
delse mellan fabriken i Gustavsberg 'och
kontoret vid Lilla Nygatan 14 i Stock
holm.

Att det bolmade ur de flitiga fabriker
na framgår tydligt av omslagsvinjetten.
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Trivsam årstråff med veteraner,
som arbetat över 3 500 år

Den sjätte veteranträffen hölls den 29
januari på Strandvik, där ett SO-tal med
lemmar i Veteranklubben jämte inbjudna
chefer och arbetsledare hade en verkligt
trivsam sammankomst kring den sedvan
liga supen med kalkon och glass. Vid
frontbordet satt chefen Hjalmar Olson
med Thyra Andersson vid sin sida, till
vänster åldermannen Knut Andersson
med Mai Olson, till höger Artur Teg
lund med Anna Säfström som bordsdam,
och runt om gamla kända ansikten från
Veteranfesterna, till och med några ve
teraner, som var med, då veteranerna
hade debutträff under krisåren i en
mindre krets på Farstavik. I dag räknar
Veteranklubben 63 medlemmar, som till
sarnmans har avverkat över 3.500 arbets
år vid Gustavsbergs fabriker.

Vid hedersbordct satt de nyinvalda:
Anders Bonnevier, Ester tiberg, Elsa An
dersson, Sigrid Gehlin, Alvar Wallius,
Gustaf Rydell, Oskar F. Andersson, Sig
ne Englund, Sven Johansson, Hjalmar
Johnson, Albin Åhberg, Valter Johans
son, Johan Sigfrid Andersson. Oskar A.
Andersson var förhindrad, men fick jäm
te några andra veteraner, som på grund
av sjukdom ej kunnat komma, en blom
hälsning från Veteranklubben. En tyst
minut ägnades de under 1959 bortgång
na, Konrad Strömberg och Elin Persson,
och frid lystes över deras minne.

I sitt hälsningstal gav Hjalmar Olson
sin uppskattning åt veteransammankom
sten - "den enda festmiddag som jag
går med verklig glädje till". "Den inne
bär en djup samhörighet, där veteraner
na är levande exponenter på det gamla
Gustavsbergs förnämliga arbetsaristokra
ti. Vi kan under åren ha ·haft olika åsik
ter, men vi har hållit ihop och blivit
sams, därför att alla har insett att vi
behöver varandra. Vårt största problem
är nu att få en lika god efterväxt, en li
ka fin sammanhållning, så att vi når dit
hän att alla, som verkar här talar väl
om företaget och gör sin insats med sam
ma glädje och skicklighet som vetera
nerna visat genom åren." Så trädde de
fram, de unga veteranerna, för att mot
taga medlemsbeviset - gratifikationen.

Gamla kända melodier framfördes av
Ester Fall och Sven Pettersson, och det
sjöngs av hjärtans lust. Sven Jonasson
levererade med bravur "Bagarns träsk"
och G. Dahlberg snubblade fram "Jubi
leumskarusellen" till allmän belåtenhet

av applåderna att döma. _:_ För de nya
medlemmarna talade Albin Ähberg,
Han framförde veteranernas upprikti

ga och varma tack främst till företagets
chef Hjalmar Olson och hans älskvärda
maka för den utomordentligt välordna
de, trevliga, glada och goda festmåltid
de alla haft äran att deltaga i. "Det
känns angenämt", fortsatte hr Ähberg,
"att bli ihågkommen även sedan man
blivit gammal, ja kanske mera då. Det
är som en strimma sol som lyser upp vä
gen och gör den lättare att vandra. Vi
känna oss mycket tacksamma och ska
bevara kvällen i ljust minne."

Efter supen visades Gustavsbergsfil
men från 1919 och Julotta i Värmdö
kyrka, filmer som livligt uppskattades.
Kvällen avslutades med kaffe, musik och
mera sång. Man satt i små grupper och
berattade minnen från förr. En mikro
fon och en bandapparat skulle kunna ha
räddat många gamla Gustavsbergshän
delser åt framtidens återblickar. Gerhard
Pehrson berättade bl. a. att hans far och
han nu suttit på samma stol i 100 år.
Veteranklubben avslog emellertid ett för
slag att en ny stol skulle anskaffas. Den
får hålla också åt Gerhards son, tyckte
man.

Mai Olson och Knut Andersson, first lady
och ålderman, stortrivdes,

när Sven Jonasson sjöng "Bagarns träsk"

De nya veteranerna samlade i övre våningen på Strandvik.
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Kan man vara
riktigt säker på att julen är slut nu. Den
högtiden har en viss benägenhet att breda
ut sig över vinterhalvåret. Ett par må
nader innan julafton sätter affärsmännen
igång den stora julklappspsykosen och
sen håller de kära ungarna julstämningen
vid liv en bra bit in i februari. De und
rar besviket var det trevliga bruket med
plundringar blev av som frodades så
ymnigt hela januari. Och de minsta kån
kar på julklappssäckar och frågar med
en röst som verkar komma från nå
gon djupt liggande rnatsmältningskanal,
"om det finns några snälla barn här".
Och det kan ju vara trevligt för en av
åren och livet hårt luttrad moder att få
gälla som ett sådant.

Vi halv- och helgamla
som länge med irritation och vemod sett
den ringa anslutning som drabbat varje
behjärtat försök att berika samhällets
kultur eller nöjesliv, vi såg med häpen
förtjusning hur skarorna tätnade när det
var julgransplundring på tapeten. Sam
hällets ack så få samlingslokaler bågnade,
tomtar höll på att få nervsammanbrott,
trumhinnor spräcktes och barren åkte
upp i takkronorna och ligger där till
påska. För 'än slank man hit och än slank
man dit - och än slank man in på Bad
kars toppgrunka bland plundringar i
Bergasalen. Den som kunde gått till his
torien för troligt personrekord, nära tre
hundra stora och små barn. Om den inte
ännu givnare har sin plats där, i histo
rien, för det nästan cyniskt raffinerade
sätt arrangörerna använde för att snabbt
utrymma salen när programmet var slut.
Det utdelades som slutkläm på ett på
kostat och lekfullt kalas, papperstrum
peter med hemskt läte till alla barn. På
tre röda minuter tömdes Bergasalen och
rekorden i kalasbyx och slamkrypspå
tagning mejades ned i samma takt som en
gång i vår mogna ungdom när Gunder
Hägg sprang ner dom för en löjligt liten
summa per strackmeter.

Sedan gick vi
tutande mot Lugnet, Hästhagen eller var
vi nu hörde hemma och polisen höll sig
lugn i tro att det var Huvudstadens so-

cialvårdade raggare som tagit en utflykt
till den natursköna landsorten. Men
trumpeterna, de höll på något undantag
när inte längre än till hemmets tröskel.
Friden sänkte sig över hem och samhäl
le och den gången vägde vi inte pris mot
kvalitet.

Det var en amng
förvirrande att avnjuta Gustavsbergs
barnrika julgransplundringar och samti
digt kunna läsa spalt upp och neder om
kris i befolkningsfrågan. När jag ser mig
om i detta växande samhälle känner jag
mig trygg i avseende på pensionsunder
laget. Nog skall denna massa av försig
komna människofrön kunna försörja en
utskriven kåsös fram på åttitalet om hon
stoppar så länge.

I dag
skall jag förvisso icke viska om varifrån
jag stammar. För det att han är därifrån,
den där mörkmannen biskop Giertz
också. Så det är min sju inget att skryta
med längre. Men för att nu återgå till
befolkningsfrågan, så har ni märkt att
det blåser rätt vänliga vindar kring fler
barnsfamiljerna. Det var det jag kände
på mig när vi halkade över tvåbarnsgrän
sen, nu verkar det närmast genant att
inte ha flera än tre framtidshopp. Vem
vet, man kanske kan vänta sig att fler
barnsfamiljer får förtur till rymliga stu
gor och radhus. Jaså inte det, nä, nä. Va,
skall vi veta hut, har vi fått höjda barn
bidrag? Ja det har vi ja, tack för det,
en höjning som gör cirka den summa
per kvartal som omsen äter upp per må
nad.

Tänk
att det var en röst häromdan som för
sökte övertyga mig om att det fortfa
rande finns fäder som lägger beslag på
barnbidraget för egen del. Det låter som
en rövarhistoria men det lär vara san
ning. Vid det här laget borde det rimli
gen vara klart för alla att det i första
hand är modern som skall se till att de
pengarna användes för barnens behov.
Det är givet att det finns mödrar som är
olämpliga bärare av ekonomiskt ansvar.
Goda och mindre goda egenskaper är in
te fördelade efter kön utan högst indi
viduella. Men det står nu i ·Jagen att mo
dern skall ha det förtroendet och hennes
Iämplighetsgrad kan inte en make avgö
ra, som själv är part i målet, det säger
också lagen tydligt ifrån. Vi har social
kuratorer med tystnadsplikt som hjälper
vid familjeproblems lösande. Vidare
kan vi naturligtvis inte blunda för att

det finns fäder med sjuklig svaghet för
stimulerande drycker. Här kan få möd
rar klara sig av egen kraft genom svårig
heterna, och bidraget till barnens välfärd
får inte omsättas i alkohol. Sök hjälp,
det är ingen skam, tvärtom. För varje li
ter far konsumerar sjunker han bara en
bit ytterligare.

Vad bör man göra
när en medmänniska sjunker. Skall :man
vifta med änglavingarna då och klappa
medmänniskan på huvudet eller skall
man grabba ett rejält och ytligt sett omilt
tag i herrn~ för att få henne på torra land
och i nivå med hennes egna inneboende
resurser?

Nu känner jag på 1mg
att ni tror mig mogen för diverse kraft
ord om likalönen. Nej, jag tror jag. vän
tar lite och ser om inte mina i ämnet
bättre insatta medsystrar skall klara det
problemet, med benäget .bistånd av sina
vaknande manliga arbetskamrater, som
äntligen vill sopa för egen dörr. Barri
kadkämpe är jag nu inte, möjligen en
blek skrivbordsfäktare som biter ifrån
sig ordentligt först när angreppen blir
personligt påträngande.

Om sextitalet
finns ännu så länge bara gott att säga
sett så här ur nationell synvinkel. Det
rör sig och segar sig framåt fast många
gamla bromsar gnisslar illa när reformer
ändrar samhällsbilden.

Ja, så har vi haft
olympiska spel i indiankvinnans dal.
Utom det att sådana tävlingar är olidligt
spännande så lär de verka för interna
tionellt samarbete och djup förståelse
emellan folken. Må de? Det måste gälla
en ideell och objektiv elit. Vi vanliga
människor vi sitter och glanar och lyss
nar och hejar på de egna kämparna och
är så blågult nationella vi kan bli. Ingen
skall tro att varken du eller jag sitter
och svettas för en kanadensisk stålman,
när Sixten är i spåret inte. Vad tävlings
idrott får oss att känna, så inte är det
väl ädel internationalism, nej då är vi
nog överdrivna patrioter de flesta av oss.
Antingen det gäller så här stora samman
hang eller hela skalan ned till kvarters
gängen. Vi hejar inte på pojkfotbollslaget
från norr när vi själva bor i Hästhagen
den saken är klar.

Frid!
Edla Sofia.
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Gustavsbergs Fabriker har förklarat
sig villigt att bidra till läkarfrågans ord
nande genom att för sin interna vård an
lita läkaren i större omfattning.
Detta meddelades på kommunalfull

mäktiges sammanträde av den kornmitte,
som undersökt läkarfrågan i Gustavs
berg. På kommittens förslag beslutade
kommunalfullmäktige hemställa hos Me
dicinalstyrelsen att två läkare får tjänst
göra inom Gustavsbergs provinsialläkare
organisation. Landstinget skulle vidare
anmodas deltaga vid upprustningen av
denna tvåläkarestation med utrustning
o. d. Till läkarmottagningen skulle dess
utom knytas en av kommunen anställd
sjuksköterska.
Pensionarhemskommitten fick i upp

gift av fullmäktige att åter träda i funk
tion för att se över pensionärernas bo
stadsförhållanden inom kommunen.
Kommitten har ej verkat sedan 1957, då
pensionärshemmet vid Lövhamra, Ingarö,
färdigställdes. För pensionärerna i Gus
tavsbergs samhälle löstes frågan då på
så vis att bostadstillägget på folkpen
sionerna höjdes i kommunen till 85 kr.
i månaden för ensamstående pensionärer
och till 130 kr i månaden för två ma
kar. Tillägget kunde dock inte bli högre
än pensionärens bostadskostnad. Genom
den föredömliga politik som fabriken
tillämpar ifråga om bost~der till gamla,
som tidigare varit anställda i bolaget,
behövde inga större problem uppstå på
det området. De pensionärer i samhället,
som ej hade anknytning till fabriken,
kunde i stor utsträckning få bostäder i
Lugnet. Bostadstillägger täckte även gan
ska bra de hyreskostnader, som då gäll
de. Sedan 1957 har dock hyrorna stigit
väsentligt i såväl fabrikens bostäder som
i de kommunala husen i Lugnet. Den
kraftigaste hyreshöjningen tycks ha drab
bat de mindre lägenheterna i Lugnet, en
kelrum och rum och kök, som framför
allt är pensionärsbostäder. De pensionä
rer, som enbart har sin folkpension att
leva på, har därför nu i många fall fått
det ytterst bekymmersamt. Y. N.

Kommunerna tävlar
Sport 60, Sveriges största motions

idrottstävling, är nu i gång. Gustavsbergs
kommun har också anmält sig, och fast
vi kom sent igång hoppas man att alla i
kommunen boende, skolbarn, män och
kvinnor ska plocka hem poäng för vår
kommun. Flera ha klarat den första gre
nen, 5 km på skidor utan tidsbegräns
ning, ja några har gjort provet flera gån
ger och kammat hem värdefulla poäng.
Skolans idrottsförening har fått i upp
drag att sälja Sporthäftet a 1 kr, där
kupongerna stämplas efter fullgjort värv.
Ekvallen och Skevik har fungerat som
startplatser. På vår bild ser vi en av
kommunalgubbarna, Fritz Berg, föregå
med gott exempel.
Nästa prov blir i gång och där kan

vi väl räkna med många deltagare. Man
startar frb Ekvallen, går till Skevik,
dricker kaffe och vandrar tillbaks till
Ekvallen. Det kan man hinna med flera
gånger, innan nästa gren dyker upp, ori
enteringen med kommunala frågor vid
skärmarna, i slutet av april. I juni blir
det sedan cykelåkning 10 km, och under
semestertiden simning. I september ord
nas det sista provet, lätt friidrott, "kul
med kulan" o.d. - och slutligen äger
"Finalstafetten" rum under 8 dagar i ok
tober. Det blir lag från kommunerna på
30-talet deltagare som avlagt minst 30
prov, barn, män och kvinnor. Banan går
någonstans norrifrån till Stockholm, där
Kungens kanna väntar det bästa kom
munlaget. Meningen med det hela är att
locka alla till regelbunden motion
framtidens melodi. Köp Sporthäftet -
och nyttja det!

På hedersplats 1

Oscar Johansson, som under 14 år va
rit Barnavårdsnämndens ordförande och
nu önskat avgå, avtackades vid kommu
nalfullmäktiges sammanträde i december.
Fullmäktiges ordförande gav honom er
kännsamma ord och tack från kommu
nen och överlämnade en blomsterkorg,
under fullmäktigegubbarnas bifallsapp
låd.

Ny minneslisto
Den av Gustavsbergaren utgivna Te

lefon- och adressförteckningen, som
trycktes 1956, behöver en revidering, var
för redaktionen påbörjot uppläggandet
av dylik minneslista. För att få adres
ser, namn och telefonnummer korrigera
de ber vi de av Minneslistan berörda
organisationerna, nämnderna och de
andra institutionerna jämte affärer och
yrkesutövare att till redaktionen snarast
möiligt insända nytt manuskript för den
na Minneslista. För affärer och yrkes
utövare kommer en mindre avgift att
upptagas för att bestrida kostnaderna
för tryckning.
Manuskriptet kan sändas till hr Harald

Lindholm, Kommunalkontoret, Gustavs
berg.

Redaktionen
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Fyrtio år i samverkan
När vår förening hade fullbordat sitt

40:e verksamhetsår slutade omsättningen
för året på ~.637.000:- kr med en ök
ning av 616.000:- kr. Årets verksam
het redovisas i verksarnhetsberattelsen,
som sändes under personliga adresser di
rekt till medlemmarna.

Sedan starten har omsättningen upp
gått till närmare 109 miljoner och de re
dovisade överskotten till 5,2 miljoner
varav c:a 4,3 miljoner har lämnats åter
i återbäring och förräntning av insatser.
Därtill äger medlemmarna gemensamma
värden i form av fastigheter, inventarier
och varulager som äro lågt värderade.
Detta kommer även dagens köpare till
godo.

Omsättningsskatten
När omsättningsskatten infördes vid

årsskiftet ställde den till mycket arbete i
våra butiker. Denna pålaga är givetvis
ej heller någon glädjande företeelse när
husmor eller husfar kommer för att göra
sina inköp, men det måste nu så vara.
Olyckligt nog höjdes några varuslag i
partiledet omkring årsskiftet, vilket på
verkade prissättningen. Köparen kunde
då lätt få den misstanken att butikerna
tog ut för hög skatt. Givetvis kunde det
insmyga sig några fel, som dock snabbt
blev rättade. Vad beträffar vår förening
så kan vi redovisa att genomsnittliga på
lägget torde röra sig om c:a 0,5 0/o läg
re än skattehöjningen.

Prisaktiviteten
har under föregående år låtit tala om
sig. Tack vare våra stora butiksenheter
och att vi har tillfredsställande ekono
misk grund att stå på har vi kunnat va
ra med i svängarna. Det nya året har
också haft stora rubriker om prisbomber
- priskrig etc. I flera fall har det inte
varit så mycket extra erbjudanden utan
i många fall endast anpassning till vad
konsumtionsföreningarna i Stockholm
med omnejd tidigare tillämpat. Margi
nalerna äro dock mycket hårt pressade
på ett antal större varuslag som ingår i
en normalfamiljs budget. Som exempel
kan nämnas att varje 10-öres sänkning
av marginalen på margarin gör för vår
förening 6.500:- kronor per år. Om vi
däremot sänker priset på oliver eller vis
sa andra konserver med relativt stor
procent så har detta inte så stor inver
kan på helheten. Konsumbageriets stora
prissänkning på matbröd i början av feb-

ruari månad trots att man inte höjt för
omsen vid årsskiftet väger tungt och vi
sar även vad konsumenterna i samverkan
kan åstadkomma i besparingar. Förut
sättningen för att dessa priser skall kun
na bibehållas är givetvis beroende av för
säljningsunderlaget.

Märkesvarutopp
I rörelsens kampanj "Konsurnkvittot

ger återbäring - och mycket mer" ingår
bl. a. presentation av de egna produkter
na, som ju äro många. Mycket mer - är
bl. a. egen produktion. Rörelsens insatser
kan inte enbart mätas med återbäringen
- vår samverkan har gjort det möjligt
att bygga upp industrier - spränga kar
teller och sänka priserna.

Centrumfrågan
Beträffande planerna för vår cent

rumbyggnad så hoppas vi att den skall
föras till sin lösning så snart som möj
ligt. Det är ej likgiltigt var denna fas
tighet blir placerad. Vi ser denna fråga
som mycket stor och helig och anser oss
också mogna att taga ansvar, som också
kommer att redovisas för medlemmarna.

Samling till rådslag
Den 14-16 mars samlas medlemmar

na till distriktsstämmor där föregående
års verksamhet kommer att redovisas.
Årsstämman med på distriktsstämmorna
valda fullmäktige hålles sedan den 29
mars. Utöver mötesförhandlingarna blir
det ett underhållningsprogram "Han
dels spelar upp" samt utlottning av ett
antal vinster.

Vi hälsar hjärtligt välkommen.
G. M-n.

På hedersplats 2

Harry Pettersson, kommunal- o. Kon
sumordförande, blev föremål för många
hyllningar på sin SO-årsdag den 31 janu
ari. En jämn ström av gratulanter från
företag, kommun, fackförening, huvud
organisationer, länsförbund blandade sig
med de många personliga vännerna vid
de dukade kaffeborden i Tallåsen. Vi
önskar god fortsättning!

Cirkel kaffe
Kvalitetskaffet

till lägsta pris
Återbäring på köpet!

KONSUM

Pristagare.
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I de närmaste dagarna har företags
nämnden vid fabriken ordinarie samman
träde, till vilket också 1959 års förslags
ställare inbjudas. Inför Rikstävlingen
som Arbetsmarknadsparterna i samarbe
te med TV anordnat under tiden 1 okto
ber-31 januari har förslagskommitten
haft ett 30-tal förslag att granska. Ett
har ansetts så pass förnämligt att det
går till denna Rikstävling, medan ett
dussin förslag, också de av god kvalitet,
insändes till tävlingen inom KF. - Vid
senaste sammanträdet inom förslagskom
mitten utanordnades premier för hela
1560:-. De förslagsställare som komma
att erhålla minnesfat eller bokpremie för
1959 äro: Arne Lundqvist, Martin Wik
ner, Börje Skohg, Olof Noren, Tage
Bjurling, Albert Rydberg, Gunnar Storm,

Rolf Nygren, Anita Karlsson, Fritz
Jankler, Carl Augustsson, Alvar Ekmark,
Hilding Lövgren, Val/rid Halmberg, Ro
land Fröberg, Evert Johansson, Sven
Svensson, Emil Persson, Sven E. Johans
son, Sven Wadström, Arne Larsson, Ru
dolf Berglund, Gunnar Hägg, Göte Eng
vall och Gunnar Sj5dahl.
Den av företagsnämnden tillsatta ut

bildningsleommitten inbjöd Enhetsskolans
lärarkår till information om företagets
produktion, försäljning och administra
tion den 10 februari. Ett 50-tal lärare
hade hörsammat inbjudan och hälsades
välkomna vid lunchen på Strandvik av
ing. G. Enhus. I föreläsningssalen gav
därefter resp. fabrikschefer upplysnin
gar om de olika fabrikernas produkter,
råmaterial och tillverkningsprocesser,
varjämte ing. Teglund redogjorde för
Tekniska ledningens och de olika hjälp
organens uppgifter. Kamrer Edqvist, som
talade om administration och ekonomi,
visade i inledningen en intressant bokför
ingsbok, som lades upp 1850, och som
sedan förts med årliga försäljningssiffror
fram till vår tid. Man var förutseende
i den gamla goda tiden, ty på sista bladet
hade bruksherren påbjudit "att år 2009

Fröken Wigner gör ett smakfullt arrangemang av form och färg i vår vackra utställnings
lokal i Stockholm. Lokalen är ett beundrat objekt för svenska och utländska turister, inte

minst butiksritare från hela världen.

skall en ny dylik bok anskaffas." Kär KF
köpte fabriken 1937 hade man en om
sättning på 3 miljoner kronor - år 1959
bokar vi en omsättning på 100 miljoner.
Herrar Erderyd och Wollrik talade till
slut om för auditoriet hur besvärligt, men
ändå hoppfullt, det kan vara att få ur
våra varor, varpå Artur Hald avrundade
det hela med att påminna om formgiv
ningens betydelse för våra produkter.
Gustavsbergs betyder gott material,
praktisk utformning och ett tilltalande
utseende.
Hr Enhus sammanfattade Gustavs

bergs Fabrikers motto - en industri i
folkhälsans tjänst, vars produktion är in
riktad på att möjliggöra en ökning a,
den hygieniska standarden i våra bostä
der, att skapa vacker, praktisk hushålls
utrustning och därigenom ge mänskorna
ett rikare liv.
Efter en kaffepaus, varvid rektor Ge

zelius framförde lärarnas tack för denna
välbehövliga, och samtidigt trivsamma
information, följde en stunds diskussion
om de stora ungdomskullarna och fabri
kens och skolans samarbete för att få
dem in i arbetsliv och vidare utbildning.
Diskussionen inleddes av hr Dahlber
som ansåg att alla elever på högstadiet
borde stifta bekantskap med företaget på
hemmaplan, där så många olika yrkes
schatteringar och utbildningsmöjligheter
kan bjudas vakna och intresserade ung
domar.
Skyddskornmittens årsstatistik för 1959

visar en kraftig nedgång av olycksfalls
procenten till 3,7 per 100 årsarbetare.
Föregående år, 1958, var siffran 4,8. Yr
kesskadornas antal var 38, mot 50 år
1958, sjukdagarna utgjorde 1007 mot
1304 året före. - Frekvensen av skärsår
tycks ha stigit och här händer det att
man pysslar med dem själv, med infek
tion och sjukdagar som följd. Små sår
och fattiga vänner ska man inte förakta.
- Skärpta bestämmelser har också måst
införas beträffande passagerare på truc
kar, traktorer och slamkärror, vilket man
helt vill slippa ifrån, då det innebär sto
ra risker för skador. - Så snart kom-

Om en person vinner framgång i livet,
överbjuda hans vänner varandra i att
hylla och ära honom. Men om samma
person möter motgång, begår ett fel el
ler brott, eller allenast misstänkes för
något dylikt, då äro vännerna tysta, ky
liga, klandrande.
Och dock borde det vara tvärtom.

Just när svårigheterna hopas över ens
huvud har man bäst behov av stöd, och
det förutan går man . till botten.

(C. H. v. Kock)
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munen har ordnat läkarfrågan och dr
Bellander kan frigöras, kan skyddsverk
samheten räkna med en god förstärkning,
då företaget är villigt att träffa ett avtal
så att läkaren knyts närmare fabrikerna.
Hur uppdraget i detalj ska utformas är
i skrivande stund inte meddelat. - Bil
parkeringen inom fabriksområdet är nu
avlyst och särskilda parkeringsplatser an
visas söder och norr om fabriksområdet.
Man utreder här frågan om att kunna
sätta upp el-uttag för uthyrning till mo
torvärmare.

Att det börjar våras märker vi bl. a.
på en mängd förhandsmeddelanden om
önskade visningar av fabrik och samhäl
le. Ett antal stora kongresser från april
till augusti har t. ex. annonserat besöks
grupper på 300 deltagare. - Samtidigt
pågår korpidrotten. I korphockeyn mel
lan avdelningarna leder Sanitet suveränt
och bärgade säkert årets lagpris, Eje
Obergs emaljtavla. - Skidåkarna från
våra fabriker har visat sin klass i det vi
ta spåret i Bollnäs, där lagpris togs av
seniorer och juniorer, bl. a. första inteck
ningen i en vacker bronsskulptur, upp
satt av KF:s styrelse.

Sekr.

Luciafirandet på fabriken var i år in
hiberat på flera håll, men dekorations
avdelningarna uppehöll traditionen. I
den övre målarsalen hade arbetsborden
ställts samman till ett riktigt festligt lång
bord, och Lucia kom med Lussekatter
och sång som förr om åren.

En fontän beställd för det stora Folk
sambygget på Söder sysselsätter f.n. Stig
Lindberg och hans medhjälpare Sven
Johansson. Det är en gåva från Folksams
personal och består av jättestora vaser,
byggda på varandra i ett brunnskar.
Vattnet kommer att stilla porla fram ur
vasernas mynningar.

- Varför sätter du Lappen på bak
sidan?
- De ä mycke ljusare där - å för

resten ä filmen barnförbjuden.
(Tolkat av Win-e 0-n)

PÅ TAL OM LONEFORHOJNING
- Direktören lovade mej löneför

höjning om firman var nöjd med mej.
- Firman kan omöjligt vara nöjd

med någon som begär löneförhöjning!

- Storleken av er lön måste betrak
tas som hemlig. Alla samtal om lönen
med utomstående anser firman olämp
liga.
- Direktören kan vara lugn. Jag ska

inte tala om det för någon. Jag skäms
lika mycket som ni!

- Jag hör att du har fått en arvinge.
- Med min lön får man inga arvingar
- bara barn.

Stopp, Maria! Det blev ingen löneför-.
höjning!
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Ungdomsträffen
Flicko;nas måndagsklubb på Farsta

borg krympte ihop till medlemsantalet,
men vi fick i alla fall ett Luciatåg utav
den. Flickorna offrade några biokvällar
för träning, fick så stil på det hela, och
framförde en tjusig julhälsning. Ljus
drottningen Doris Pettersson var en fin
representant för sitt kall. Luciafesten
bjöd i övrigt på kaffe med dopp, lotte
rier och dans till kapellmästare Karl
Aage Holm och hans melodygossars väl
ljud. Tyvärr fick några överförfriskade
killar vända om dit de kommit ifrån el
ler gå hem till mamma och lägga sig.
Pojkar, ni dåliga riddare av rusdrycker,
ryck upp Er och kom som de gentlemän
Ni egentligen är.

Under hösten och förvintern har vi
haft nöjet att bättra på vårt danskun
nande, genom en danskurs.

· Bergasalen har även blivit cykelvelo
drom, Rune Malm med partner har gjort
ett framträdande. Vi har också haft be
sök av en ungdomsorkester från Boo,
en showtrio och en jazzorkester.
Ungdomsstyrelsen har vid sitt samman

träde beslutat att sänka åldersgränsen
uppåt till 21 år, myndighetsåret är allt
så det sista som berättigar till inträde.

Conny

Unga Örnar
Avdelningens verksamhet startade för

året med ett styrelsemöte på Skeviks fri
luftsgård. Yngve Nyström valdes till
ordförande i en stabil styrelse på 9 man.

Arbetet i våra tio grupper sattes i gång
den 13 januari då c:a 90 st. örnar hade
hörsammat kallelsen. Vi har i år måst
dela på oss, sålunda har vi två snickar
grupper och en sjukvårdsgrupp i Häst
hagen, sy- och teckningsgruppen håller
till i Kvarnbergsskolan. Våra teaterama
törer är i Kommunalhuset, kvar i Ber
gasalen finns nu endast idrottsgruppen,
samhällsplanerarna och en elektrisk
grupp.
Varannan söndag är det vandring per

fot eller skida. Intresset för dessa vand
ringar är stort. 20 graders kyla hindrade
inte 25 rödkindade ungar att ställa upp
vid~K-macken med egenhändigt till
verlafde fågelholkar under armen och
vandra ut på uppsättarstigen. Till sist
vill vi tacka alla bidragsgivare för deras
omtanke att stödja vår verksamhet, samt
meddela att Yngve Nyström och under
tecknad bockar djupt för nya bidrag.
Har Du något hobbymaterial eller dylikt
liggande, tänk på oss!

Conny

Skolans bandylag på finalplats
I skolserien i bandy lyckades Gustavs

bergs enhetsskola vinna sin grupp. Via
kvartsfinalen mot Hässelby och semifinal
mot Midsommarkransen avancerade laget
till finalspel på Stadshagens idrottsplats.
Motståndare var Nytorpsskolan, som spe
lat semifinal mot Lidingö läroverk. Ny
torpsskolan segrade med 2-1. Våra poj
kar kämpade in i det sista och föll med
flaggan i topp.

Skolan har deltagit med tre lag i S:t
Erikscupen i ishockey A- och B-lagen
vann sina grupper och går vidare mot
slutspel medan C-laget belade en heder
sam 2:a plats i sin grupp.

"'
Hört i skolan

Under en lektion om människokrop
pen viftade en pojke ivrigt:
- Magistern, pappa säger att vi här

stammar från aporna!
Läraren stryker sig om hakan och sva

rar:
- Det är mycket möjligt min gosse,

men vi kan inte sysselsätta oss med just
din familj!

*

Ungdomsträffens danskurs
Ungdomsträffens danskurs i Bergasa

len har nu avslutats. C:a 75 deltagare
har under vintersäsongen övat modern
dans under ledning av Holger Lindström,
Stockholm. Vid ett avslutningssamkvarn
ordnades en danstävling och den vanns
av paret Ulla Björk-Arne Sjösten. Den
kvällen bjöd pojkarna chevaleriskt flic
korna på läskdryck och tårta.

Till vänster tävlingen i full gång, till
höger segrarparet.
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Bandyserierna
är nu slutspelade för säsongen. För Gus
tavsbergs del blev det inget dåligt bok
slut eftersom A-, B- och Juniorlag tog
hem sina serier.

A-laget vann pokalserien klass I över
lägset. I den avslutande serien mellan
gruppsegrarna blev det också GIF som
drog det längsta strået genom segrar över
Triangeln med 7-3 och över Lidingö
med 6-2.

B-laget står som segrare i reservlags
serien efter övertygande segrar. Junior
laget passar väl in i sällskapet med seger
i juniorserien. För juniorlaget har DM
spelet avancerat så långt att laget är
framme vid semifinalspel.

Det återstår alltså för A-laget, vars
DM-spel ej har börjat, att kröna verket
med en DM-seger. Nåja, man skall väl
inte ställa förväntningarna fö1 högt men
det skulle onekligen vara en: fin avslut
ning på en av bandygrabbarna väl ge
nomförd säsong.

Vid Radhusmästerskapen hade man i dr 5 klasser för pojkar och 4 för flickor. Segrare blev:
Pojkar, klass I Kjell Åke Olsen, klass Il Olle Samuelsson, klass IlI Kjell Dahlgren, klass IV
Christer Palmer, klass V Allan Thelberg. Flickor: klass I Marianne Sandqvist, klass Il Kris-

tina Palmeer, klass IlI Lisbeth Forsberg, klass V Ann-Christin Johansson.

En vädjan
Fotbollssektionen kommer här med en

vädjan till alla fotbollsintresserade att
stödja och hjälpa sektionen i deras svåra
ekonomiska situation. Vi lämnar nedan
en ekonomisk redogörelse för våra in
komster och utgifter. Det framgår därav
att vi behöver ett kraftigt handtag, om
vi i fortsättningen skall kunna bedriva
sektionen med så många lag som vi för
närvarande har. A-lag, B-lag, juniorlag
och 3 st. pojklag anmälda i förbundsse
rien. Dessutom har vi tänkt oss att även
i sommar kunna ordna med en kvarterse
rie för yngre pojkar. Förra sommaren
var det inte mindre än 10 lag som tävla
de i denna serie, så intresset är på top
pen, både hos de yngre och i seniorlagen.
Vi har under ett par års tid haft en del
lotterier som gett oss pengar så vi kunnat
klara det någorlunda, men eftersom ung
domsfotbollen ökat i antal lag, vilket vi
får tacka våra duktiga ungdomsledare
för, anser vi oss icke orka med det eko
nomiska. Vi ber nu alla intresserade att
under kommande säsong satsa 1 krona
per poäng, som A-laget plockar i serien.
Givaren erhåller i gengäld ett frikort,
som berättigar till fri entre på samtliga
våra hemmamatcher. Vidare upplysnin
gar om detta genom Sven Johansson, tel.
310 24, Birger Thunström, tel. 307 38,
Lennart Norling, tel. 311 93.

UTGIFTER
Resor .
Material .
Domare .
Tvätt, lagning .
Försäkringar .
Startavgifter .
Diverse (biljettförsälj.,
materialförv. m.m. . ...

INKOMSTER
Anslag från fabriken och
kommun tillsammans ..
Entreavgift .
Ungdomsanslag
Medlemsavgift .

6.300:-
4.250:-
760:-
500:-
240:-
350:-

1.400:-

13.600:-

6.400:-
1.800:-
1.000:-
400:-

9-600:-

Som synes fattas det hela 4.000:- och
detta är utom några som helst utgifter
för tränare. Det har visat sig att en trä
nare är oumbärlig varför vi där måste
öka vårt redan belastade utgiftskonto.

Red. anm. Kommunen har i dagarna
beviljat sektionen ett extra anslag på
2.000:-. Men nog behövs det därtill
att A-laget plockar poäng. Lycka till
med många frikort!
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Ingen ny stad fick vi vid
årsskiftet

Perstorp spurtade men hann inte fram
till konseljen i lagom tid. Men varför ska
nu folk alltid bli stadsbor vid årsskifte
na? Skulle det inte gå lika bra i sommar
tid? Vid Gustavsbergs framtida stadsin
vigningsfestande hoppas jag att denna
synpunkt beaktas. Ska det firas så ska
det firas, och det går bäst utan överrock.
F. ö. saknar många människor detta
plagg, eftersom de numera hellre klär sej
i bil än överrock. Nå, våra fullmäktige
har väl ännu inte tänkt låta Gustavs
berg vederfaras äran att upphöjas till
stad. Men det går an att börja tänka på
det nu. Yngve Nyström och jag ska inte
behöva tänka på allt. Yngve hör nämli
gen oc.kså till de tänkande gossarna.
(Vem är dom andra? Red. anm.) I jul
numret tänkte Yngve t. ex. att Centrum
planeringen borde tas upp på allvar. Han
ställde frågan: "Vem skall ta ANSVA
RET för Centrums utformning". Ja, vem
av alla våra skämtsamma institutioner
och myndigheter skall ta på sej offret att
bli så där allvarlig? Det kan kanske dis
kuteras ... !

Men kära Yngve
om det är så, att· våra valda ombud inte
känner sej kallade, så kalla på mej! Nej,
nu skämtar jag. Fast allvarligt talat, en
karl med trotyl i nävarna, ideer i huvu
det och kommunens goda namn i banker
na, skulle kanske vara det vi behöver? Vi
kan föreställa oss att han börjar med att
sopa rent från Kommunalhuset (det bli
vande stadsbiblioteket!) fram till Farsta
viken. Därefter flyttar han folkparken
till öster om t:5sbyträsk och jämnar det
gamla området till gatunivå. Det gör
han också med allt som finns bakom OK
stationen ända fram till gamla Aspviks
vägen. Hus. och berg smulas ner och so
pas bort. Vildmarken nedanför Kvarn
bergsskolan fram till Värmdövägen pla
nar han, och där uppför vi skolan för
de lägre klasserna. För här ska byggas
också, inte bara röjas! Och när allt är
byggt, så har vi ett fint kvarter på gam
la folkparksområdet. Ända fram till Ek
vallsinfarten. Och ett lika fint kvarter
får vi mellan nya Lugnetvägen-Doktors
vägen - gamla Aspviksvägen - Sim
salabim! Centrum är färdigt! Moderna,
förnämliga och praktiska lokaler för Iä-:

kare, apotekare, tandpoliklinik, sjukkas
sa, pastorsexpedition, polis, brandkår,
systemet, frisörer m. fl. Mittemot OK
stationen ser vi Gustavsbergs . stolthet.
Konsumhuset! En arkitektonisk drömska
pelse i exteriör, interiör, i färg, i ljus!

Rådhuset ....nej, vad
drömmer jag ?

Stadshuset - menar jag, är byggt i
gammal hederlig stil. (För det finns väl
en sådan?) Detta för att påminna folk
om att det finns annat än nöje här i li
vet. Som en kuriositet kan nämnas, att i
detta nya men ändå så gamla hus kan
samtliga stadsfullmäktige se sin ordfö
rande, även om någon ledamot skulle rå
kat bli nackstyv av drag eller någon an
nan anledning. Som bekant, var det li
tet svårare med den saken i det gamla
men ändå så nya kommunalhuset. Ja,
nu . . . jo, att Kvarnbergets norra sida
också b6r bebyggas, det framförde jag i
förra Gustavsbergaren. Att detta ska ske
i anslutning till det Skoglundska projek
tet om underbyggnad av värdshuset är
självklart. Att tala om detta senare pro
jekt som avsågat är alldeles förhastat.
Vad gäller Centrumparken och övriga
planteringar så får vår blivande stads
trädgårdsmästare ta hand om planerin
gen av dessa. Men fri sikt från stadsbib
lioteket fram till Farstaviken ska det
vara. Ja, så här har jag tänkt mej Cent
rumet i staden Gustavsberg. Finns det
någon som vill ta ansvar för det? Pen
garna? Tja, det kanske blir ett litet be
svärligt kapitel, men vi ska önska att
vår "näring" ska gå bättre och bättre,
ja, så bra att vi kan bygga en ny, stor
fabrik för plast ... eller .kanske det är
riktigare att säga konstämnesprodukter.

Nu skall jag ta tillbaka
det där om att vi behöver en "hejdund
rande karl" för att genomföra allt detta.
Varför inte en kvinna förresten? Nuför
tiden skulle väl inte ens vännen t:5hlund
tycka att det vore något unikt med en
"hejdundrande" kvinna? Men vad jag
vill säja, det är, att vi alls inte behö
ver någon hejdundrande karl eller kvin
na för att ordna upp Centrum. Det räc
ker med att sätta sprätt på våra egna
valda ombud. De ska utlysa en arkitekt
tävlan, och tre av de bästa förslagen ska
göras i modeller och utställas i kommu
nalhusets övre våning. Då kan alla Gus
tavsbergare få ett ord med i laget genom
en enkel röstningsprocedur. För så ska
det gå till i ett samhälle av Gustavsbergs
storleksordning, när det gäller sådana

Vår herre gör sina misstag ibland,
det måste vi alltid besinna.
Han skapade mannen av lera och sand,
sen gjorde han också en kvinna.

Nu säger vi alla: Hans verk var gott!
Hans manliga bild må vi hylla,
men aldrig har vi riktigt förstått
vilken uppgift kvinnan ska fylla.

Vi vet att hon inte har någon själ
och kan inte Skaparen prisa.
Men det kan mannen, det är ju för v;il
och är oss till tröst och lisa.

Mäktiga biskopar, jordens salt,
slår bollar med bibelorden,
men besynnerligt är att kvinnan trots allt
kan föda präster till jorden.

Kluck, sa' det i Metallarbetaren

här genomgripande förändringar av sam
hällets utseende. Inga starka män här in
te! Vi väcker dom vi har, säjer Nyström,
och jag håller med. Men vi ska försöka
få uppvaknandet så mjukt och behag
fullt som möjligt. Somliga människor har
så dåligt morgonhumör.

Men blir de väckta med
musik och sång
då kan de bli inspirerade till vilka stor
dåd som helst. Här har jag en liten melo
di ur operan Rigoletto, som Jussi Björ
ling ofta glatt oss med. Den har jag tänkt
att vår manskör skulle få sjunga för vå
ra fullmäktige i något passande samman
hang. Texten är inte originalets. Ganska
svårsjungen är den också på grund av
en massa trioler i melodin. Trirolig är
den inte för det, eftersom den har ett
djupt syftande syfte i väckande riktning.
Alltså:

Ack som ett fjun ~å lätt -
tycks nog vårt eget vett.

Jämfört med de som har -
fullmäktig-uppdrag kvar.

Det är dock inte rätt -
sitta på detta sätt.

Yngve gol Kuckeliku! -
Upp ifrån pottan nu!

Forma tiLl.vårt Centrum.
Som nu är blott väntrum!

Ni ett ansvar har! -
Vår valsedel fram det bar.

Och vi vill! Ej stå still! -
Centrum måste nu bliva till!

Ja, vi ui-i-i-ill, ja, vi vi-i-i-ill.
Ja, vi vi-i-ill, vi-i-il!, vi-i-ill
ej stå still, stå still, stå still, stå stilL!

Fanfar
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Vintern har rasat ut - ja den har va
rit riktigt hygglig förresten - och vi går
dagligen mot ljusare tider. Isen ligger
bra över isar och fjärdar, och angling
och pimpling är i full gång. Storgäddan
och strömmingen får se upp.

Det har avverkats en del träd på cam
pingområdet vid Södersved - till glädje,
sol och mera luft för de som har förmå
nen att få nyttja området under somma
ren.
Ingarö arbetarkommun hade 30-års

fest på Hemvärnsgården den 23 januari
med 30 trogna deltagare vid kaffet och
smörgåsarna. Riksdagsman Essen Lin
dahl höll högtidstalet och överlämnade
blommor från partidistriktet. I övrigt
uppvaktade kretsens ordförande Harald
Lindholm med ett varmt tack för god
vakt, Gustavsbergs arbetarkommun,
Värmdö Kvinnoklubb fullföljde med väl
gångsönskningar och blommor. Hilding
Ohlson gav underhållning och fotografe
rade.
Den 6 februari var det syföreningen

Enkronans tur att jubilera på samma
plats. Föreningens ordf. fru Anna Ek
lund hälsade ett 50-tal deltagare i 25-års
Jubileet och gav en redogörelse över En
kronans gärning genom ~ren, allt från
den dag då fyra kvinnor satsade var sin
krona, köpte en duk, broderade den i var
sin hörna och sålde den för välgörande
ändamål på Ingarö. Under de 25 åren
har man arbetat ihop 20.000 kronor,
som skänkts till olika sociala ändamål
inom och utom kommunen. Vi Ingarö
bor är ganska stolta över Enkronan och
utbringar ett fyrfaldigt leve.

Till sist några siffror om församlingen.
Vid årsskiftet räknades 608 innevånare,
varav 319 män och 289 kvinnor, en ök
ning på 18 personer. Under 1959 ha
fötts 9 och avlidit 7. De inflyttades an
tal utgör 87, de avflyttade voro 71.

s. L.

En gruppbild fr/ln Syföreningen Enkronans 25-/lrsjubileum.

Enkronans styrelse.

Frdn lngarö Arbetarkommuns 30-/lrsjubileum.
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Sist det begav sig behagade tryckfels
nisse skämta litet med mig och läsarna
mitt i julbrådskan. Han satte dit ett d.
i 5 1 mjölk som skulle höra Sjuskinns
gröten till. Vilken husmor som helst för
står väl att det inte gick ihop sig. Så
jag hoppas hans tilltag inte var så farligt!

Mellan jul och påsk kommer fasta.
Och inte skadar det om vi drar in litet
på konsumtionen för att komma i vår
kläderna med den äran, även om vi inte
precis lever på fisk och bröd, som forna
tiders sed var.

För solen den skiner och vårmodet
blommar redan. Hattarna slår ut med
liljekonvaljer, marguriter, ormbunks
blad och sädesax. Små hättor och rullan
de kvarnhjul, att sätta på nacken. Klän
ningarna blir blå, orange - blekgula el
ler karamellskära till ljusaste nyponblom.
Detta kombineras med lindblomsgrönt
och gråbeige.

Ljust och mörkt, smalt som höftut
byggt med rosetter. Men först och sist
skall man likna en geisha. Hur många
sådana vi skall få se i sommar det skall
bli spännande.

Dior liknar i år kvinnan vid en am
fora. De där otroligt vackra urnorna
hos etruskerna. Vet man vad de använts
till känner man sig först e11 smula choc
kad och stött, men sedan kanske i alla
fall en aning smickrad. Amforan var ett
kultiskt kärl och avsett för den döda
kroppen att nå paradiset i. Den som inte
tror mig kan läsa "Stjärnornas testamen
te" som biblioteket påpassligt införlivat
med samlingarna. Men det är ingenting
för folk med svaga nerver. Hårdkokt att
njuta och begrunda.

Inte bara vi själva, också våra hem
skall blomma. Det är omplanteringstid
för våra rumsväxter. Vänd upp och ner
på krukan, knacka den lätt i botten. Gör
ren krukan genom att lägga den i vatten
över natten, så att salterna dras ur. Väx
terna i vatten över natten också, det mår
de flesta bara bra av. Skär så av en cm

av rotsystemet om det fyllde krukan helt.
Plantera i garantijord för de mera krä
vande blandad med hornspån, för de
"sparsmakade" sand. Lägg jorden utan
luftbubblor men packa den inte. Ge spar
samt med vatten första veckan och nä
ringslösning först veckan därpå.

Så ett par tips för slingerväxtälskarna.
Den som vill ha kraftiga krasseplantor
kan förgrodda fröna mellan ett par läsk
papper, stoppa dem tätt i en kruka när
groddarna är en cm. långa. Skola dem
sedan och sätt ut dem så fort frosten är
borta. Troligen någon gång i mitten på
april. De blommar på så sätt fortare
och rikligare.

Vinrankor är roliga att ha som inne
växter. Odlar man den för druvans skull
skall man köpa rotstockar. Tycker man
om den för dess vackra växtsätts skull
stoppar man ner många vindruvskärnor
i en kruka med ett tunt jordlager ovan
på och vattnar försiktigt några veckor.
Det blir små plantor nu som inte ser så
mycket ut för världen, som kanske viss
nar ner i höst och lämnar några små
groddknoppar efter sig. Den står som
död. Men strax efter jul spricker en
knopp och rankan ränner i väg med en
otrolig fart. Välj den kraftigaste!

Den kan bli flera meter om man har
tur. Vill man ha den grenig och inte så
lång, viker man försiktigt toppen. Den
vissnar då ovanför vikningen utan att
förlora sav, och växer vidare lika kraf
tigt åt sidorna i stället. När den på hösten
vissnat ner, beskäres den en a två cm
ovanför groddknopparna. Jorden skall
vara sandblandad. Omplanteras på vå
ren.

Medan vi väntar på vivorna prunkar
kanske en tulpanbukett på bordet. Flika
ett kryss i var och en, linda tidningspap
per runt dem och lägg dem med en låg
träkloss "under huvudet". Fyll på vatten
jäms med träklossen. Tag upp dem efter
någon timme. En ettöring och en kvarts
sockerbit hjälper till att hålla dem raka.
Detta med en kvarts sockerbit är inte
"snålhet". För hög sockerhalt i vattnet
höjer osmotiska trycket i cellerna och
spräcker dem. Det har motsatt verkan
till det man vill ernå. Upprepa behand
lingen när de böjer sig.

Allt till lyst och glädje!
~~

"Framstående män som lyckats här i
livet" skryter ofta med att deras fäder
varit "vanliga, hederliga arbetare", men
var finns de framstående män som lyc
kats här i livet, som skryter med att
deras söner blivit vanliga, hederliga arbe
tare?

Arbetsgivaren

Prat om mat
Vårprimörerna pocka på sin plats men

först kanske en god mustig köttfärspud
ding för de kalla dagar vi ännu få på
hälsning av. Gör ett gott fast potatismos
dagen innan. Fräs köttfärs av smet gjord
som till köttbullar med ett par gula fin
hackade lökar. Häll över ketchup och
något paprika och smaka av väl. Smörj
en form. Varva den med potatismos -
köttfärshack och - potatismos. Strö
rivebröd över och in i varm ugn. Späd
med en halv dl. tunn grädde matskeds
vis tills den har fått en fin brun skorpa
(15 min.-30 min.)

Servera konserverade bönor och sallad
och lingonsylt ev. också helstekt lök till.

Rabarbergryta
Efterrätt till detta bör vara något rik

tigt lätt och friskt. Låt oss prova den
fina mjälla rabarbern. Skär den fint och
tunt och varva ner den i en eldfast gry
ta med ett par msk. smör. Låt den sakta
puttra mjuk och späd endast så mycket
att den inte går torrt. Lägg ett tunt lager
socker över och smaka av när den bör
jar bli färdig. Sockermängden är beroen
de av vilken sort rabarber man får. Ser
vera ljummet med tunn kall grädde. Små
kex passar bra till. Eventuellt också hac
kade hasselnötter att strö över.

Fiskaladåb till söndagsmiddagen:
1-1 1/2 kg. fisk t. ex. torsk, gös, vit

ling, sik, lax eller flera sorter alltefter
lägenhet rensas och kokas i 1 1/4-1 1/2
I. vatten med 1-3 msk ättika, en skivad
gul lök, 1 msk salt, 1 lagerblad, 10 vit
och kryddpepparkorn.

Till gelet tages 1 1. fiskspad, 3 msk
gelatin. 2-3 äggvitor. Garneras med
sallad, räkor och ett eller två hackade
ägg.

Mät fiskspadet, vispa upp äggvitorna,
häll i gelatinlösningen efter ett ordent
ligt uppkok av spad och äggvitor. Sila
upp genom en väl urvriden silduk. En
sköljd form varvas med gele, som får
stelna, fisk, räkor, ägg i vackert mönster
Sist resten av geleet som förvarats i ljumt
vattenbad.

Låt den stå kallt för att stelna riktigt.
Lossa försiktigt runt kanten. Sätt den ett
ögonblick i hett vatten och stjälp upp.
Servera med citronsås med dill, remulad
sås med färsk gurka eller pepparrot i
gräddfil och små färska potatis till. Spe
ciellt god är sjuryggen (stenbiten) lagad
på detta sätt. Det är en anskrämligt ful
fisk och man bör nog begära hjälp med
rensningen i fiskaffären om det skulle
dyka upp något sådant där. Den blir
laxröd vid kokningen, då det också bör
vara dill och citron i koklagen.
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Kanske det skulle smaka med mandel
rabarber till detta.

Mördeg: 2 hg. smör eller margarin, 2
ägg-gulor, 1 hg. socker, 2 1/4-2 1/2 hg
vetemjöl.

Arbeta ihop degen och låt stelna på
kallt ställe. Provgrädda. Blir degen för
fast kan man sätta till litet grädde eller
vatten. 225-235 °

3/4 kg rabarber
1 1/2 hg. socker 2 dl. vatten. Rabar

bern kokas mjuk och får kallna. Silas.
Mandelmaräng: 3 äggvitor, 1 1/2 hg

socker och 1 hg. mandel. Äggvitorna vis
pas och sockret iröres. Sist det mesta av
mandeln hackad eller mald och resten
sparas att strö över.
Degen kavlas tunt. Kläd en form med

den. Lägg i rabarbern. Lägg locket på
om ni inte använder mandelmarängen
till. Används den räcker degen till en
större paj. Mandelmarängen spritsas då
över i stället när degen blivit guldgul,
och får ta ton i svag ugnsvärme. (100-
1250)

Serveras med den frånsilade saften,
grädde eller vaniljesås. En härlig vanilj
sås blev jag bjuden på för litet sedan,
gjord på vaniljsåspulver vispat i kall
mjölk och med 1 dl. tjock grädde till
satt.

De bästa semlorna:
1 dl. grädde (tjock till extra fint) 1

dl. vatten. 75 g margarin, 1 ägg 2 msk
socker, 35 g jäst, 1 tsk socker och 500
g vetemjöl.
Grädde och vatten ljummas med fettet.

Jästen utröres med socker. Ägg och soc
ker vispas kraftigt i degfatet. Allt arbe
tas smidigt. Får jäsa. Degen upptages och
arbetas på bakbord mycket väl. Gör 18
bullar (ev. fler mindre), doppa dem i
mjölk eller ägg och i socker. Låt jäsa på
plåt. Sätt ugnen på högsta temp. gräd
da 3 till 6 min. Efter avsvalning klippes
ett kryss i dem. En bit mandelmassa
stickes i och grädde spritsas så att de
se ut som utslående näckrosor. Man kan
också på traditionellt vis skära locket
av dem, blanda litet av inkråmet med
mandelmassa och grädde och lägga till
baka det igen. Sist en gräddtopp. Locken
på och siktat florsocker över.
Lekskolans mandelmassa:

En stor sats fin och hållbar mandel
massa i början av fastan lönar sig att
göra. Visst kan man halvera den om man
så tycker.
Koka en deg av 1 1/2 dl. vatten, 1 1/2

dl. mjöl och 50 g. margarin. Vatten och
smör kokas upp. Mjölet doftas i och rö
res tills degen släpper grytan. Mal 3 hg
skållad mandel tillsammans med 7 hg.
florsocker och knåda så in det i degen.

Margareta.

Blåsorkestern
Att vi skulle bli arvtagare vid nittio

fem års ålder var nog det mest oväntade,
som vi kunnat tänka oss inträffa för
blåsorkesterns del. Den saligt hädangång
ne är KF:s Blåsorkester. Arvet består av
notställ och noter. Goda arrangement av
all slags musik för blåsorkester. Vi är
verkligen mycket tacksamma. Denna
komplettering av vår repertoar gör oss
förmodligen till innehavare av ett not
bibliotek som ingen annan amatörmusik
kår i vårt land kan visa upp maken till.
Givetvis är det inte bara att stoppa in
noterna utan genomgång och katalogi
sering. Ahnej, det är mycket arbete som
vår notmarsk med hjälp av underteck
nad har att klara av innan arvet är bär-

gat på rätt sätt. Men det är ett roligt
arbete. Naturligtvis är det beklagligt att
KF :s Blåsorkester vid endast trettiotre
års ålder känt sig tvungen att lämna in,
men så bistra tycks tiderna vara för kol
lektiv aktivitet av i synnerhet detta slag,
att vi bara kan hoppas att inte själva be
höva komma i samma predikament. Som
en kuriositet kan nämnas att denna blås
orkester hade redaktör Axel Gjöres, se
dermera folkhushållningsminister och ge
neraldirektör, som sin förste ordf. Enl.
protokoll var han förresten självskriven
sådan, och mycket aktiv f. ö. Nå, vi är
inte nog initierade för att skildra KF:s
Blåsorkesters öden och äventyr, men vi
tackar den eller de som tänkt på oss, när
det gällde de efterlämnade tillgångarna,
och vi tackar Gösta Dahlberg, som för
medlat desamma.

Sven Thorild.

Skolträff
Lördagen den 23 januari samlades

Fröken Blombergssons Skolklass, nu 60-
åringar till möte på Värdshuset. Arran
görerna hade ordnat en trevlig middag
och stämningen blev mycket gemytlig re
dan från början. Det var roligt att träffa
sina skolkamrater efter nära femtio år.
Först var det svårt att känna igen de
flesta, men när man hört namnen så
klarnade det så småningom och man kom

väl ihåg en del episoder från skoltiden.
Det talades gamla minnen och drogs his
torier från den tiden. Två trevliga filmer
från fabriken och samhället från åren
1919 och 1939 visades också. Tiden gick
fort i trevligt sällskap och vid 12-tiden
var det dags att bryta upp.
Ett hjärtligt tack till arrangörerna för

en lyckad fest.
G. B.

Anders Sten. Agnes Andersson (Svan) Nils Kock. Sven Lundin. Fred. öberg
Greta Ankarblom (Jaensson), Ragnhild von Scboultz (Carlsson), Ebba Ah/kvist (Pettersson),
Anna Gehlin (Trygg), Karin Andersson (Hagberg), Greta Carlsson (Lindell), Ester Larsson

(Magnusson) Svea Nilsson (Scholtze) Astrid Neuman (Svensson), August Eriksson.
Alma Bengtsson (Gustafsson), Anna Bäckström, Ruth Axelsson (Andersson) Elin Stomberg

(Stållerantz), Edith Lorang (Johansson), Greta Blomqvist, Märta Boman (Andersson).
Josef Pettersson, Märta Gillberg (Larsson)
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På tal om kvinno
löner

"Kvinnolönernas öde har hittills varit
att bordläggas i alla instanser men vi
har kommit fram till det historiska ögon
blick, då man direkt föreslår att kvin
nolönerna.skall tas bort i avtalen.

Arbetet och inte könet skall skrivas i
paragraferna och någon gång i mars-ap
ril kommer vi att få veta, om frågan kan
lösas i samförstånd.

Förutsättningarna för att vi skall kun
na lösa det här problemet är att vi får
männen med oss, eftersom kvinnorna ba
ra är 22 procent av LO:s medlemsantal.

LO:s kvinnoråd har under tolv år
med gott resultat arbetat för större akti
vitet bland kvinnorna, men det är kan
ske också dags att sprida mera upplys
ning bland männen, eftersom de ju är
våra förhandlare.
Jag vill betona att det är inte menin

gen att vi på något sätt skall försöka att
blåsa upp till strid mellan män och kvin
nor, utan här är det frågan om att lösa
ett gemensamt problem.
Därmed inte sagt att inte männen fort

farande i viss mån lider av traditionellt
eftersläpande fördomar, men det mot
stånd som funnits bland våra egna kam
rater har i stort sett brutits ned.

Overallt i världen håller man på att
arbeta med frågorna kring kvinnans
ställning i arbetslivet efter i stort sett
samma linje som vi gör, och det står
klart att kvinnorna inte längre kom
mer att acceptera att man på något sätt
diskriminerar dem i produktionsappara
ten."

Sigrid Ekendal i FCO-Kontakt

I(vinnan på entreprenad
Det har sagts att kvinnans stora från

varo utgör hinder för likalön. Hur vore
det att i alla fall göra något åt saken och
börja med de få ställen där det förekom
mer samma arbete? Kanske genom att
beräkna medelfrånvaron för männen och
stipulera att de kvinnor som ligger under
denna gräns t. ex. varje kvartal tillerkän
des skillnaden mellan den manliga och
kvinnliga lönen. Säkert skulle denna ut
betalning visa sig lönande genom inbe
sparad sjukpenning, ersättare med mind
re arbetskapacitet än den vana arbets
kraften och därmed ökad produktion.
Kvinnor med barn skulle kanske kunna
använda detta överskott till hemhjälp de

dagar barnen är sjuka. Kunna gå hemi
från med lugnt samvete.

Det har sagts att det är dyrare för
mannen att leva än för kvinnan. Visst
har han det svårare att klara kläder och
matlagning. Men det skall väl inte pre
mieras. Lär pojkarna laga mat och vårda
sina kläder! Detta är visserligen ingen
lätt sak att få dem till, men det skadar
inte alls.

Ar det så illa att lönehöjningarna i
dagens läge minskar exporten, då bör al
la lönehöjningar, även de manliga stop
pas. Så illa går det nog inte. Industrien
har alltmer fått lägga an på kvalitetsva
ror och ställa om sig att producera vad
som verkligen behövs.

Sverige är ett föregångsland när det
gäller den sociala standarden. Varför
skulle vi inte vara det också när det gäl
ler kvinnans ställning? Kvinnorna an
vänds inte att lämpa kol och lossa båt
laster här, vilket lär förekomma i andra
länder. Den sortens likhetstecken är in
genting att sträva efter. Men kan inte
snabb uppfattningsförmåga, precision och
fingerfärdighet uppskattas lika väl som
styrka?

Ar det verkligen så viktigt att ungdo
men får full lön första åren? Ar det inte
viktigare att vuxna kvinnor med barn
och dubbelarbete får det handtag de så
väl behöver.

Kvinnolönen kommer ju inte bara
kvinnan till godo om hon är medlem av
en familj, och hur många arbetande kvin
nor är inte det. De är kanske till och
med familjeförsörjare!

Ibland undrar jag om standardhöjnin
gen i form av bil och TV verkligen varit
någon standardhöjning för kvinnan.
Kanske vi sett mindre antal stressade an
sikten runt oss, om det inte ansetts: "Al
la andra har det - vi måste också ha
det." Och så går hon och skaffar sig en
anställning, för på mannens lön allena
går det inte. Litet då och då hör man i
spårvagnen eller affären något som lik
nar det här. "I natt kom jag inte i säng
förrän ett. Man kommer efter ibland med
kläder och sånt, när man jobbar." För
en del står det fritt att välja, för andra
är det hårt nödtvång, och . de gör det
med den äran. För deras skull borde det
hållas hårt på likalönsprincipen. Arbets
tiden kostar henne mer kraftansträng
ning genom att hemarbetet blir lidande
på det. Vore det då inte rimligt att det
betalades lika med mannens.

Margareta

På väg från jobbet
Nu samlar v1 m pengar, som huvud

sakligen skall användas till fackliga
skolningsprojekt i "underutvecklade län
der". Glädjande nog för dem, som tycker
om den varma fulltonigheten i ordet IN
TERNATIONALEN, tycks intresset för
insamlingen vara gott. Månne solidari
tetsbegreppet förvandlats till instinkt? I
dessa dagar, då de flesta mest sysslar med
att skaffa sig det allra senaste skriket i
förnöjelse- eller bekvämlighetsväg, är det
ju annars ganska lätt att föreställa sig
arbetskamrater, som - lik den snålrike
mannen - stänger sitt hus för de behö
vande. Eller kanske ännu troligare -
som av ren okunnighet, ren enfald, ren
misstänksamhet ställer sig avvisand~.

Det skulle alltså, när det gäller nämn
da insamling, inte alls förvånat mig om
någon jobbarkompis viftat med kalla
handen åt LO- och TCOparollen om ett
gott insamlingsresultat. Nej, men istället
är det så mycket mer förvånande, att så
många tycks förstå den igångsatta aktio
nens utomordentliga vikt och betydelse
utan att s.a.s. ha satt sig in i vad saken
gäller något närmare.

I övrigt finns det inte så mycket att
förvåna sig över just nu. Levnadskostna
derna ökar normalt för varje år, och
reallönen sjunker lika normalt. Hockey
Bockey spelas på Ekvallen. Det är den
enda idrott jag går in för, som åskåda
re förstås. Den är rolig. Sanitet vinner
alltid. Av någon anledning gör dom det.
Helt riskfri är inte denna skridskolek.
Förra året knäckte Karl-Erik ett revben
och i år var det Affes tur. - På tal om
revben så är ju Eva en produkt av ett
manligt sådant. Borde man inte betänka
detta, när man ställer sig avvisande mot
likalönsprincipen och kvinnans rätt till
vissa ämbeten? Nå, det har gått framåt
med förståelsen i detta avseende. En gång
i den mörka medeltiden satt ett kyrko
möte och diskuterade på fullt allvar om
kvinnan överhuvud taget skulle räknas
som en mänsklig varelse. Trots att "rev
bensfödelsen" klart och oemotsägligt be
visar, att kvinnan inte bara är mannens
jämlike utan jämväl måste betraktas som
en förbättrad upplaga av honom! Det
skulle kanske inte skada att erinra om
kvinnans stamtavla under de pågående
avtalsförhandlingarna?

Gubben
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Behövs en bilklubb ?
Vi har ju en massa klubbar och före

ningar i Gustavsberg för alla möjliga in
tressen men ingen för bilägare. Har bil
ägare inga g~mensamma intressen? Inga
klagomål på samhällets service? Inget be
hov av att fostra varandra till ömsesidigt
hänsynstagande i trafiken och på P-plat
serna? På P-platserna, ja! Själv är jag
inte bilägare men min vän E. är det, och
jag kände med honom när han för tred
je gången på samma dag fick skyffla
bort snö från parkeringen vid Hästhagsv.
för att kunna köra in sin bil. - I kväll
ska jag ut igen och jag ger mig sjutton
på att det står en annan bil här då, så
jag får nog skyffla i natt igen. - sa' han
förtrytsamt. Och så blev det! När han
kom hem· på nattkröken, fick han skyff
la in bilen igen. Alltså! Fram för en an
nan ordning!

Vän av ordning!

Apropå "17 punkter om
kvinnliga präster"

Det bestämdes på ett kyrkomöte att
kvinnan har en själ. Det låter paradox
alt att det skulle behöva bestämmas. Det
ligger förvånansvärt nära vår tid. Man
skulle tro att vi avlägsnat oss så mycket
från medeltiden att tabuföreställningar
gentemot kvinnan inte längre förekom.
Ännu är kvinnans själ inte jämngod

med mannens. Inte så fullvärdig att hon
bör användas till konfirmationsläsning
trots goda erfarenheter från församlings
assistenterna. Kvinnor med teol. kand.
Inte heller anses hon lämplig att med

la i äktenskapstvister. På detta område
har länge kvinnliga advokater verkat.
Borde inte en kvinnlig präst ha minst li
ka stora utsikter!
Hon är inte värdig att inför altaret

säga förlåtelsens ord från den Herre hon
valt att tjäna. Man undrar om Guds ord
verkligen inte är mera värt, än att det
försämras, om en kvinna uttalar det.
Hur är det det står? Varhelst två eller

tre av eder äro församlade i mitt namn,
där är jag mitt ibland eder. Vad bety
der det då vem som beder, bara det sker
i rätt anda.
Detta tal om kvinnans orenhet. Det

är något som förekom på den tid bibeln
skrevs. Bibeln är en blandning av tro

och historiska fakta ända från före he
denhös. På den tiden fanns det inga bad
kar! Människans kärleksbud, den eviga
sanningen som bär, det är bibelns kärna.
Den skall vi hålla oss till och leva efter
(detta stämmer också med Rom. 12:2)
"Skicken Eder icke efter denna tidsål
ders väsende utan förvandlen eder genom
edert sinnes förnyelse, så att i kunnen
pröva vad som är Guds vilja."

Mot denna kärna reser sig de 17 punk
terna så det knakar i fogarna. Och låt
det knaka i det hårt dogmatiska väldet.
Reformationsdags mina herrar!
När har kyrkan varit mer i behov av

en innerlig och varm religion än just
nu när atomkriget så att säga hängt i
luften. De kvinnliga kandidaterna man
sett tycks i detta avseende inte vara nå
got att klaga på. Har kyrkan råd att
avstå från att ta dem helt och fullt i
sin tjänst?
"Lekmannen skall besinna sitt ansvar

inför dem som lida förföljelse och eko
nomiskt avbräck för sin trohet mot Gud"
står det.

Det är några som just nu utsätts för
detta och det är de kvinnliga prästkan
didaterna, om dessa olyckliga 17 punk
ter kommer att följas.

Vill ni se en präst i mammaklänning
har det frågats. Ar inte prästkåpan inte
bara bokstavligen så vid att den kan
rymma även en blivande mor. Om inte
finns det tjänstledighet för kvinnor i
andra yrken, så varför inte även för
prästen. Begär för övrigt aldrig manliga
präster tjänstledighet, är de aldrig sju
ka eller borta från sin tjänst? Försöker
vi inuti prästkåpan se en medmänniska
i stället för bara en man eller kvinna
kommer vi kanske längre på gemenska
pens väg.

Vem kan sätta sig till doms över vem
Vår Herre behagar kalla. Han må kalla
en biskop eller en kvinnlig präst. Grän
sen mellan manligt och kvinnligt um
gänge med Gud finns den verkligen? Kan
någon säga var den går?

Margareta.

Tack från Grekland
Från Arbetarekommun och Kvinno

klubben i Saloniki har i dagarna kommit
ett brev med ett hjärtligt tack för de
281 kronor, som ställdes till fru Econo
mous disposition genom en insamling på
fabriken. Det räckte till 150 leksaker åt
150 barn, och de delades ut vid en fest,
som kallades "Den svenska julgranen"
den 10 januari. I nästa nummer ska vi
ge ett referat och bild från sammankoms
ten bland de många barnen till arbetslö
sa kolleger i Grekland.

Tack!
För vänlig hågkomst på min 85-årsdag

vill jag framföra mitt varma tack till
vänner, grannar och pensioniirsiorenin
gen.

Erik Fagerström

Ett hjärtligt tack för all vänlig upp
vaktning på min 50-årsdag.

Astrid Mattsman

Till Gustavsbergs fabriker, lantarbeta
refackför., verkstadsklubben p& bad
kar och alla vänner ett varmt tack för
hågkomsten på min 60-årsdag.

Adolf Lindskog

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst
på min 5 0-årsdag.

Sture Liljekvist

Mitt varma tack till alla som uppvak
tade mig på min 50-årsdag.

John Söderman

Då jag inte personligen kan nå alla
som så vänligt uppvaktade mig på min
60-årsdag och gjorde den till ett oför
gätligt minne, vill jag genom Gustavs
bergaren till alla och envar överbringa
mitt varma tack.

Artur Teglund

För all vänlig hågkomst på min 70-
årsdag vill jag till chefer, arbetskamrater,
Idrottsföreningen, Pensionärsföreningen,
släkt och vänner framföra mitt varma
tack.

Nils Box

Ett hjärtligt tack för all vänlig upp
vaktning på min 70-årsdag.

Hjalmar Hoffman

Ett hjärtligt tack till fabriksledning
och arbetskamrater för all uppvaktning
på min 60-årsdag.

Uno Hultgren

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetskam
rater och Pensionärsföreningen frambär
jag härmed mitt varma tack för de vack
ra blommorna vid min makes, Konrad
Strömberg, jordfästning.

Vera Strömberg

För allt vänligt deltagande vid min
makas, Ester England, bortgång och för
den vackra blomstergärden vid hennes
jordfästning ber jag att till fabriksled
ning, arbetskamrater, grannar och vän
ner få frambära mitt vördsamma tack!

Gunnar Englund
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CD

Födda
1959

16/11 Inger Birgitta d. t. John Percy Ge
lin och h. h. Birgit Maria f. Johansson.

1/12 Jan Ingemar s. t. Docde Vijnja och
h. h. Anna Elisabet f. Vikström.

9/12 Andre Fiore Crister s. t. Gian Luigi
Marian och h. h. Siv Inga Linnea f. Gus
tafsson.

12/12 Kenneth Aulis s. t. Urpo Aulis Pet
ter Vartiainen och 'h. lh. Solveig Kristina f.
Vikner.
23/12 Christina Maria d. t. Sven Fritjof

Carlberg och h. h. Kerstin Margareta f. Jo
hansson.

30/12 Ulf Björn s. t. Björn Magnus Berg
ström och h.h, Kerstin Margareta f. Karlsson.

1960
6/1 Helmi Elisabeth d. t. Carl Hans Elf

ving och h. h. Maila Sisko Linnea f. Giss.
10/1 En son till Nils Linus Nordmark och

h. h. Merit Anne-Marie Birgitta f. Alfsson.
1111 Marlene Elisabeth d. t. Gustaf Harry

Johansson och h. h. Elsa Marianne f. Wes
terlund.

13/1 En dotter t. Angelo Gatti och h. h.
Anita f. Orvokki.

Vigda
1959
28/11 Luciano Benassi och Doris Marga

reta Wallin
12/12 Bo Helmer Persson och Rut Inger

Lingman
19/12 Karl Äke Lövgren och Rut Ma

rianne Jansson.
31/12 Hans Georg Belin och Ester Birgit

ta Lindroth.
31/12 Stig Evert Leopold Pettersson och

Birgit Rut Elisabet Westöö.

1960
5/1 Åke B:son Sjögren och Monica Hallin
6/1 Tore Gunnar Jonsson och Eleonore

Elisabet Thörne,
9/1 Erik Lennart Metall och Barbro Inge

gerd Elgstrand.
16/1 Jan Olov Wahlstedt och Anna-Greta

Bergman.

Döda
1959

3/12 Sten Erik Bergenstam å förs. 46 år.
6/12 Fru Astrid Valborg Frank ,f. Svens

son, Farsta, 45 år.

1960
9/1 Fru Gertrud Teodora Sofia Johansson

f. Granat !h. t. fabr. arb. Frans Oscar Jo
hansson, Mariag. 5 69 år.
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H. A. Pettersson i Walnut Creek, USA,
och flera av våra vänner i Amerika, är
ledsna att de inte fått Julnumret. Vi bekla
gar djupt. Genom ett förbiseende av vår
distributör kom hela Amerika-packen inte i
väg förrän fram på nyåret. Men vi ska rät
ta till oss!

Fridolf Mårsjö, förr Johansson, Sundsvall,
prenumererar på Gustavsbergaren och häl
sar alla bekanta. Vid ett besök för en tid
sedan blev han varse den stora Förändring
som skett i samhället. I en Gustavsbergare
för 1958 fann han sig själv på ett kort från
1908 bland spänstiga grabbar i gamla kyrk
salen-gymnastiklokalen, varifrån han minns
Albin Åhbergs energiska arbete. Det är
glädjande att påminna sig gamla Gustavs
berg, skriver han.

Axelia Bengtsson i Sysslebäck, noterar att
det går framåt i Gamla Gustavsberg, men
vill se mera i tidningen av idrott. Läser allt
och tycker att tidningen är bra.

Ing-Britt Sundin, Lersjöfors, ger en väl
komsrblomma till Edla-Sofia, och tackar för
ett fint julnummer.

Eric Sandin, Hudiksvall, sänder sin häls
ning med en förhoppning.att Gusravsberga
ren skall bestå.

Ruth Nilsson, Älta, John Johansson,
Stockholm, W. Eriksson, Srocklholm, Ebba
Elias-Carlsson, Stockholm, Hildur Anders
son, Stookholm, E. V. Andersson, Stockholm,
Astrid Forslund, Johanneshov, Sven Kind
blom, Ludvigsberg, Svea Karlsson, Bromma,
Hilma Pettersson, Nacka, Sven Möller,
Stockholm, 0. Johansson, Stockholm, Hugo
Karlsson, Upplands-Väsby, Elsa Ericsson,
Vårgårda, C. V. Hellquist, Stockholm,Lisa
Andersson, Bryinge, är några exempel på
trogna prenumeranter, som med nyprenurne
rationen sänt tack och god fortsättning till
Gustavsbergaren.
Tack s'ka ni ha!

Red

13/1 Väg. arb. Johan Martin Ström Mört
näs l:385 56 år.

14/1 Änkefru Signe Maria Söderberg f.
Karlsson, Höjden 69 år.

15/1 F. slamhusarb. Per Johan Reinhold
Eriksson, åld.hem. 76 år.

23/1 Förre byggnadssnickaren Bernhard
Emanuel Andersson, Aspvik 1 :166 79 år.

LUMA2311

60-talets TV

- mer än tidsenlig, den är
framtldsenllg.

Formgiven av Stig Lindberg.

Har PANORAMA-skärm,

som ger 23" bild med 21"
skärpa och visar hela bil•
den som TV-kameran ser
den, utan avmaskningar;

som är planare och ger
vackrare bild med bredare
tittvinkel;

som har splitterfritt
skyddsglas (samtidigt kon
trastfilter) direkt förenat
med bildröret.

Ställbar i vertikalplanet; vare
sig Ni sitter högt eller lågt
kan Ni se bilden vinkelrätt.

Naturligtvis kan Ni få Lumo
rama på LÅNEKÖP.

Pris med oms inräknad 1.598: -

Konsum
Möbelbutiken
Gustavsberg



FEBRUARI 1960 GUST A VSBERGAREN 31

Konsumkvittot ger återbäring och mycket mer

..."mycket mer" är bl a EGEN PRODUKTION
De här märkesvarorna har bidragit till en för konsumenterna gynnsam pris- och
kvalitetsutveckling. De är exempel på produkter som tillverkas i hus
hållens egna fabriker. På detta sätt har hushållen i samverkan skaffat sig
kontroll över såväl pris- som kvalitetsfrågor.
Det ger en trygghetskäns1a.
I denna anda av ansvarskännande arbetar vi för en

FRAMTID UTAN GRÄNSER

Till Er, som ännu inte är medlem:
Det är lätt att bli medlem i Konsum • Ni samlar helt enkelt konsumkvittona och Jämnar
in dem vid årets slut • Det kostar ingenting • Inget köptvång • Ränta på insatserna • Full
frihet att säga upp medlemsskapet och få insatserna tillbaka • Börja nu att spar.a kvittona
- de är värdepapper.

K Gustavsberg
On5Uffl Fruvik • Lagnö • Grisslinge
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Bara en kugge
- Hur trivs du med arbetet och till

varon?
- Ganska bra. Men jag känner mej

ändå ibland som en obetydlig kugge i det
stora maskineriet, och det är ingen trev
lig känsla, precis.
-En obetydlig kugge? I ett maskine

ri, för att nu använda din egen bild, be
hövs varje kugge, och då kan ingen enda
av dem vara obetydlig.
- Kan så vara. Men när man så att

säga försvinner i den stora mängden, kan
man ibland känna sig obetydlig och olus
tig. En naturlig känsla, skulle jag tro.
- - -
Vi har väl alla våra stunder av trött

het och missmod, och det är då lätt att
överraskas av funderingar om vår ring
het och umbärlighet. Det är dock bättre
och riktigare att leva i känslan av att
vara nödvändiga kuggar i livets tjänst,
för så är det. Detta är en nyttig och sti
mulerande insikt.

En annan medmänniska, en helt van
lig arbetsman och en av de många stilla
och obemärkta i landet, gav en gång
detta utlåtande om sin ställning: "Det
jag gör är inte alls märkvärdigt men det
måste absolut göras. Jag gillar knoget,
och när jag gör mitt bästa är jag till
freds. När man vet att man utför en
visserligen liten men alldeles nödvändig
del av det hela, kan man känna sig nöjd
och glad, och då trivs man."

Ett· fint och riktigt resonemang. Det
vittnar om en klok värdering och en klar
insikt om den enskildes betydelse i det
stora livssammanhanget.

Vi vill kanske skilja oss från mängden
genom att vara något alldeles särskilt,
dvs. kuggar av ett ovanligt högt värde,
och denna ambition ska inte klandras.
Men alla kuggar är oumbärliga i det
stora sammanhanget och alla arbetsarter
lika hedersamma. Det är därför fel att
tänka på sig själv som "bara" en van
lig kugge, bara en enkel liten vardags
människa eller bara en helt vanlig före
ningsmedlem. Att vara en pålitlig arbe
tare inom sitt område, en trofast kamrat,
en intresserad medlem i sin förening, en
god och glad människa i sin krets - allt
detta är inte "bara". Det innebär i själva
verket ett högst värdefullt bidrag till det
stora sammanhang, där vi ingår som
nödvändiga delar.

Det är naturligtvis inget fel att vilja
vara något särskilt, att söka fylla en till
synes stor, ovanlig och ansvarsfull upp
gift. Vi behöver ledande och framträdan
de krafter för speciella uppdrag. Om vi
emellertid har att ombesörja mera all
männa och vardagliga bestyr, kan vårt
sätt att sköta sysslorna ge livet åtskilligt
av storhet och värde. Gör vi vad vi kan
i vår dagliga gärning och inom vår
krets, för våra organisationer och de go
da strävanden, som ligger oss varmt om
hjärtat, kan vi känna oss väl till mods.
Då är vi starka och pålitliga kuggar, till
omistligt gagn för det hela. Inser vi det
ta, försvinner alla onödiga underlägsen
hetskänslor. Vi känner istället en välgö
rande tillförsikt och glädje.

V. J.

Grindstugatan, en sommardag för 50 år sedan.
Foto: H. Lowndes
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Rätt plats åt rätt
man

Nej, rubriken är inte fel. Visst heter det
"Rätt man på rätt plats", men jag vill
diskutera Rätt plats åt rätt man (eller
kvinna).

Många människor, verksamma på kon
tor och i fabrik, riskerar få framtida
men, orsakade av det arbetssätt de har
i dag. Det låter inte uppmuntrande, men
det hoppfulla är ju att det går att före
bygga. Läkare har konstaterat att arbets
maskiner ibland har en direkt människo
fientlig konstruktion, skyddsarbetets män
har exempelvis länge ivrat för bättre ar
rangemang ifråga om arbetsställningar,
psykologien bekräftar att mentala stör
ningar kan ha sin källa i felaktiga ar
betsmetoder, eller i att arbetsuppgift och
arbetstagare ej passar samman.

Genom skyddsverksamhet i vanlig be
märkelse, har vi sedan länge sökt spåra
och undanröja riskerna för yrkesskador.
Vi vet vad de kostar oss i produktions
bortfall och vi har erfarenheter av
olycksfallens sociala konsekvenser. Fram
för allt vill man se arbetarskyddets hu
manitära sida som grund och pådrivare
i skyddsarbetet. Ett haltande samspel
mellan mänskliga och tekniska faktorer
skapar ofta risker, som kan utlösas i en
olyckshändelse eller ett tillbud. Orsaker
na undersöks, och avvärjes väl också för
framtiden. Som regel konstaterar vi en
teknisk brist, men det kan också vara
det att gapet mellan maskinens krav och
individens förmåga varit för stort. Vi
kontrollerar arbetsteknik, hjälpmedel, ut
rymme och skydd, men vi har svårt att
komma åt de mänskliga faktorerna.

Under senaste år har ett nytt begrepp
kommit in i strävandet att anpassa ar
betsförhållandena till människan. Det är
bioteknologi. Den engelska termen är
"human engineering". (Min skämtsamma
kollega ville översätta det till "humana
ingenjörer". Det ligger något i det också,
ty teknikerna lägger av ohejdad vana
ned förnämsta intresset på maskinen.)
Bioteknologin är egentligen ingen ny ve
tenskap, men väl en kombination av er
farenheter genom arbetsfysiologi, psyko
logi, hygien, arbetarskydd, arbetsstudier
och teknik.

Inom våra fabriker och kontor har vi
en god skyddsverksamhet. Statistiskt kan
vi konstatera att antalet olycksfall sjun
ker. Tillbuden mäter vi emellertid inte så
allvarligt och inte heller sjukdomssymp
tomen. En grundligare analys skulle tro
ligen i flera fall visa tillbaka: på arbets
platsen, maskinen, arbetsställningen, som
varande felanpassad till människan fram
för arbetsbord eller maskin. Även om det
tekniska skyddet är bra, kan individens
konstitution, ålder och kön fordra ett
ytterligare hänsynstagande i hälsans och
effektivitetens namn. Det kan till och
med vara fråga om alltför ensartat arbete
för en överkvalificerad.

Det tekniska kunnandet måste komp
letteras med ett psykologiskt. För en god
anpassning i arbetet har man att räkna
med en rad av psykiska och mentala
faktorer, från den dag den anställde trä
der in på arbetsplatsen och livet igenom.
Ett arbete kan ligga väl till för en män
niska vid en livsperiod, men mindre väl
för en annan.

Ett strömavbrott, en krånglande ap
paratur ger omedelbart larm till service
personal, som rycker ut med reservdelar
och smörjekannor. Man tittar noga efter
tekniska fel. En av orsakerna kan finnas
hos den som sitter vid arbetsplatsen. Han
eller hon kan vara fysiskt och psykiskt
handikappad, och det kan vara maski
nen eller arbetsplatsens form, som påver
kat henne. Där behövs också larm. Det
kanske behövs en läkare, eller det kan
räcka med ett tekniskt ingrepp. I båda
fallen kan samverkande åtgärder göra
ett bättre resultat, om det byggts på för
ståelse för vad människan har för förut
sättningar. Bioteknologin tar dylika hän
syn för att skapa de bästa betingelserna,
t. ex. genom att minska belastningen vid
tunga eller ensidiga arbeten, eliminera
buller, bättra belysning, göra omkon
struktioner o.s.v. Man kan därtill behöva
ändra miljö, göra omplaceringar, infor
mera bättre, värdera bättre, följa upp
problemet.

Ett arbete kan se lätt ut, men är på
frestande därför att vissa muskler ute
sätts för enformig belastning genom en
låst arbetsställning. Dr Nils Lundgren,
som gjort arbetsfysiologiska undersöknin
gar har i tal och skrift påvisat detta. Ett
roligt exempel på hans funderingar är
skrivmaskinen. Varför ska den se ut som
den gör och kommer att göra länge? Det
vore mera fysiologiskt riktigt att ha tan
genterna ungefär som på ett dragspel! Dr
Lundgren har också sagt följande: "Den,
som förbisett de biotekniska kraven och
konstruerat en felaktig maskin, borde
egentligen ådömas att själv arbeta med
den".

För att göra tunga arbeten fysiskt lät-

tare har man gjort industrifysiologiska
undersökningar. De har också fått tjäna
som underlag vid arbetsvärdering. Tem
peratur, puls, andning m.m. har mätts
vid olika arbetsgrader, vidare har man
räknat med andra influerande faktorer
såsom buller, belysning, damm och arbets
tid och kommit fram till att åtgärder av
bioteknologisk art har gjort arbetet an
genämare och lämnat bättre resultat. I
regel sker arbetsanpassningen utan några
svårigheter, därför att både arbetsplats
och arbetare är väl funtade. I en del
fall är anpassningen mera komplicerad.
Det kan ibland bero på att människan
saknar den variationsbredd, som krävs
för arbetet, en förmåga som, vilket sagts
tidigare, andra människor ha och som
det då är viktigt att. utnyttja. Ut
över de kroppsliga faktorerna, kan
den sociala bakgrunden, utbildning och
erfarenheter komplicera. (Att vår ut
ländska arbetskraft, som kommer -från
helt andra miljöer, så väl anpassat sig
hos oss är ett hälsotecken.)

Ingen kan väl påstå att vi är fria
från ensidiga arbetsmoment, felaktiga ar
betsställningar, jäktkänsla och andra
störningar på kontor och i fabrik. Alla
arbetsplatser kan förbättras, vissa skriker
efter det. Med hjälp av en filmkamera
skulle jag vilja visa konkreta exempel på
snedvridet eller tungt jobb, som kunde
göras lättare, sittställningar mot maski
ner, som inte ger plats för knäna, ståen
de arbete, som kunde helt eller delvis
göras sittande, fixerade arbetsställnin
gar m. m. Det tycks som om man
i de fallen blivit fabriksblind, vant
sig, eller nonchalerar tillsynes oväsentli
ga olägenheter, men som i det långa lop
pet är ägnade att skapa trötthet, rygg
skada eller psykisk störning. Jag har
svårt att förlika mig med att man efter
en skyddsrond skriver "Ingen anmärk
ning" i protokollet. Det stämmer ej, ty
ingen avdelning är så fulländad att det
inte skulle finnas anledning till en för
bättringsåtgärd.

På sin tid hade vi rikligt med trivsel
debatter, som blottade en del brister av
mental art i arbetslivet. De väckte dis
kussion och motkritik, I dag är det ett
axiom att trivsel på arbetsplatsen är en
rättmätig förutsättning. Jobbet är inte
bara själva sysselsättningen, det är kam
rater, arbetsledning, lokaliteter m.m.

Vid stora industrier uppstår många
anpassningsproblem trots goda sociala
anordningar. I jämförelse med småföre
tagen har storföretagen mist något av det
bästa i den gamla skråandan. Det gäller
att hålla ihop på de olika avdelningarna,
att svetsa samman arbetskamraterna,
satsa på gruppen. Vår avdelningsuppdel
ning, våra gruppsammankomster, ja ock-
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så våra korptävlingar tror jag kan vara
exempel på vad som gynnar arbetsgemen
skap. Den behövs för att man ska finna
sig väl tillrätta i arbetslivet .

Strävandena att göra varje arbetsplats
i alla avseenden tillfredsställande för
människan i arbetet måste få impulser
från alla goda krafter. Läkaren, arbets
ledaren, teknikerna, arbetsstudiemannen,
personalkonsulenten, skyddsombudet och
arbetstagaren kan "tänka efter före". För
arbetstagaren borde skyddssynpunkterna
i bioteknologisk anda ge impuls till för
bättringsförslag gällande den egna och
välbekanta arbetsplatsen. Vid ett av våra
stora industriföretag låter man alla tek
niker och arbetsledare genomgå en bio
teknologisk utbildningskurs. Man har
därunder bl. a. noterat som ett resultat
att attityden för arbetsplatsens mänskliga
problem har genomgått en betydande
förändring till det bättre.

Under en konferens i höstas kring

problemet "Arbetets anpassning till män
niskans förmåga och begränsning", redo
gjordes för det från Bofors komna SEBA
programmet, som framkom efter diskus
sioner med rationaliseringsexperter, psy
kologer, läkare, skyddsfolk och folk på
verkstadsgolvet. Man kom fram till en
syntes för rationella och sunda arbets-.
platser. Liksom vi har S-märkta elma
terial, kan man gå igenom och "SEBA"
-stämpla arbetsplatserna enligt följande:
S - Säkerhet. (Ingen arbetsmetod är

bra om den ej är säker.)
E - Ekonomi. (En åtgärd ska motive-

ras ekonomiskt.) .
B - Bioteknologi. (Arbetsförloppet skall

passa människan.)
A - Arbetsmässighet. (Arbetet skall va

ra så arbetsmässigt utformat att det
fungerar.)
SEBA, ett bra slagord, ett sunt pro

gram att arbeta efter även hos oss.
Gösta Dahlberg

Två gustavsbergare
vann flygresan

till USA
Två duktiga gustavsbergare gläder sig
nu åt att till hösten få göra en flygresa
till USA med SAS, under 14 dagar se
amerikanska företag och livet kring dem,
samt åt en fickslant på 2.500:- var.
Hela Gustavsberg gläder sig med dem,
och vi är givetvis stolta för denna strå
lande uppskattning av förslagsverksam
hetens ide.

Vid Förslagskommittens sammanträde
den 23 april kunde vi notera till proto
kollet att Åke Nassen. och Erik Alvar
Eriksson, enligt radio, TV och press av
juryn tilldelats toppriset i den stora för
slagspristävlingen anordnad av LO, SAF,
TCO och Sveriges Radio.

Förslaget avser omläggning av arbets
sättet vid badkarspressen 'med dess djup
trycksoperation. Inmatningen av de tun
ga plåtarna är ett besvärligt och risk
fyllt arbete, som kräver en betjäning av
4 man. Nassens och Erikssons förslag
innebär att inmatning och oljning av
plåtarna automatiserats. I samband där
med har det elektriska manöversystemet
omarbetats. Juryn anser att genomföran
det vittnar om teknisk kunnighet och
praktisk fantasi samt målmedveten ihär
dighet. Det sätt på vilket förslaget utar
betats och redovisats för arbetsgivaren
är berömvärt. Man ger också ett erkän
nande åt det goda samarbetet mellan de
båda förslagsställarna, utan vilket försla
get icke skulle ha kunnat presenteras
som en genomtänkt helhet. Förslaget vän
tas öka presskapaciteten, minska betjä
ningen och eliminera risker för yrkes
skador.

Förslagskommitten uppvaktade givet
vis med blommor, och vi har haft en
pratstund med de två "badkararna",
som vid det här laget säger att de kom
mit ned på jorden igen. Att de skulle ta
hem första priset var den absoluta över
raskningen. - Vi anade, säger Åke Näs
sen, att vi låg bra till i finalomgången,
när filmgubbarna gjorde oss den äran och
när några av jurygubbarna var härute
för att studera förslaget närmare. På
fredagen blev vi kallade till LO för att
närmare bekanta oss med juryn och kon
kurrenterna om prisen. Lunchen intogs
på Gondolen, varefter vi blev beordra
de att se på Gamla stan, medan juryn
överlade. Därpå blev det Kungsgatan 8,
Radiotjänst, där vi blev väl omhänder
tagna av Olle Björklund. Så började
pressens representanter att dyka upp och



_-\PRIL 196 GUSTAVSBERGAREN 5

n iinalister fick placera oss, varpå ju
ryn offentliggjorde prislistan, vilket
samtidigt spelades in för ångradion.
Prisutdelare var ingenjör Romanus i
uppfinnarkontoret, som kommenterade
iuryns beslut och överlämnade de dyr
bara pappren. - Då först var vi säkra,
inflikar Erik Alvar. Men vi fick inte vika
sedlarna, de skulle figurera en gång till
vid TV-utsändningen på kvällen, och
måste nu återlämnas sedan pressfotogra
ferna gjort sitt. Hjalmar Olson hade på
ett tidigare skede sagt oss, att skulle det
bli så att vi vann priset, så komme före
taget ordna resan för bägge. Priset om
fattade nämligen bara en resa, men nu
fick chefen infria sitt löfte. Det var ju en
fin extrapremie och en handling som liv
ligt uppskattades inte bara av oss båda.
Hur det nu blir med uppehället vet vi
inte, 14 dagar på två blir väl 7?
- Som sekreterare i förslagskommit

ten anser jag mig kunna förutskicka att
kommitten kanske kan ordna biffen. Vi
har ju' inte slutbedömt förslaget. Å när
blir resan?
- Ja, det är litet oklart ännu. Direk

tör Lahnhagen föreslog september, då
det just ska vara någon slags förslags
kongress däröver. Man har kontakter
med National Association for Sugges
tion Systems och de kommer att ordna
programmet med besök både i New York
och Chicago. Några tillfällen till andra
kontakter lär vi inte hinna med, säger
Nassen, som har släktingar i Minneapo
lis. - Men vi hänger med!
- Har det varit några uppvaktnin

gar?
- Ja, vi ber att få tacka för blommor

na från förslagskornmitten och för tele
gram från Teglund, och så givetvis för
all välvilja som ingenjör Olson visat oss.
Så har det kommit telegram från släkt
och vänner, gratulationer från Green i
KF och från kolleger vid SAAB, med
vilka vi samarbetar för en del pressjobb
härute.
- Har ni sett några presskommenta

rer?
- Ja, en del, och vi har ju fått figu

rera i tidningar från norr till söder, vå
ra vackra nunor har till och med varit
utställda i skyltfönster. Så har vi blivit
intervjuade och fått redogöra för vår
förslagsverksamhet och de principer vi
har för bedömning etc.
- Ni har ju lärt känna en del nya

människor de här dagarna. Vad gjorde
ni förresten på kvällen efter TV och da'n
efter?
- Ja, det var idel trevliga människor

och den som höll stämningen på toppen
var förstås · Kjell Stensson. På kvällen
träffades vi alla till "bankett". Nästa
dag var pristagarna med juryn inbjudna

till AGA, där vi bl. a. fick se deras ut
ställning av fyrar, kirurgiska instrument
och andra finesser. Därpå gjorde vi ett
besök på Tekniska Museet, där Nassen
fick lustgas - vilket Åke tyckte var
mindre lustigt, medan Erik Alvar var
enbart road av kamratens prov. Efter
middagskaffet intogs på Källhagens
värdshus.
- Hann ni studera något av de andra

förslagen?
- Nej, bara litet flyktigt, men det

var bra förslag. Lindström från Avesta
hade t. ex. ett värdefullt men samtidigt
enkelt förslag, som Avesta hade premie
rat med 3000:-. Det var en elektrisk
grej vid deras smältugnar, som han lyc
kats lösa förbluffande enkelt och effek
tivt. Han fick tredje priset, en resa i Nor
den. En ingenjör vid flygverkstaden i
Arboga fick andra pris för en förnämlig
högtrycksventil och en italienare vid Ny
by bruk fick uppfinnarnas hederspris.
Fru Ellen Ring från ÖÄ var den enda
kvinnliga representanten bland finalister
na och hon hade lämnat flera goda för
slag bl. a. för servicen för den stora all
mänheten.

Hur känns det att vara så upp
märksammad?
- Det har varit inte utan nervpress,

och på sätt och vis är det skönt att det
hela är över. Nu återstår ju Amerika
resan, men rampfebern för den kommer
väl senare. Till sist ska vi fullfölja vårt
förslag, som vi anser bör klaffa efter
hela linjen och kanske behöver en och
annan justering i efterföljande operatio
ner för att bli bästa möjliga produk
tionsförbättring. - Det har varit skönt
att vara kungar för en dag - men nu
måste vi arbeta vidare.

Tävlingen kring förslagsverksamheten,
som nu avgjorts i sin första etapp, samla
de 1200 förslag. De flesta förslagen har
kommit från industrin, men även statliga
och kommunala organ var representera
de.
- Nu följer regionspristävlingen och

för oss KF:.tävlingen, där juryn samman
träder i dagarna. Slutligen har vi fabriks
och avdelningstävlingar. Så detta år
kommer summan på utbetalade premier
att för förslag från Gustavsberg uppnå
den verkliga rekordsumman.

Erik Alvar Eriksson och Ake Nassen
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Ur gulnade visitationsprotokoll
från Vårmdö

Vid prostvisitationen i Värmdö kyrka
1769 var det kyrkoherden Erik Adolph
Granholm, som hade att besvara det i
alla tider- lika aktuella spörsmålet: "Om
föräldrar försummar sina barns upp
fostran, låter dem uppväxa efter egen
vilja, visa olydnad, öva trätor och ban
nor, fylla sig, röka tobak och mera så
dant?" ..

"Pastor beklagade, att sådant tyvärr
väl kunde hända, ehuru de uti hans när
varo dölja sig." Visitator erinrade då om
att "var sådant skulle finnas och någon
kunde det angiva, bör en sådan först
allvarligen förmanas, av föräldrarna
agas, och om felet finnes å föräldrarnas
sida, höra de lagfaras enligt missgärnings
balkens III kap. 2 §."

Det frågas också om föräldrar, hus
bönder och matmödrar håller bön med
sina barn och tjänstefolk morgnar och
aftnar.

Kyrkoherden önskade för sin del, att
detta gudliga och uppbyggliga verk blev
iakttaget och fortsatt men fruktar likväl,
att det å de flesta ställen lämnas i för
gätenhet.

En viktig fråga är naturligtvis natt
vardens bruk, och det antecknas att en
dräng i Gällnö, Erik Johansson, skall i
7 års tid ha avhållit sig från det dyra
sakramentet." Kyrkoherden Granholm
och hans adjunkt Sääv betyga att de
förhört sina församlingsbor flera gånger
om året, men det måste dock erkännas
att husförhör icke blivit hållna på flera
års tid. Såsom skäl anföres osäker och
obekväm sjöfart. Bättring utlovas. I fas
te- och höstetiden vid de vanliga fre
dagspredikningarna hålles katekesförhör
i kyrkan, men kl 8 om söndagsmorgnar
na går det inte längre att samla folk.

På frågan om barnens placering under
gudstjänsterna meddelas, att barn och
ungdom sitter framme i koret.

Vid visitation 28 maj 1778 var föl
jande präster förrättningsmän: Jonas
Dubb, Västra Vingåker, Samuel Riselius
i Ostra Ryd och Brandelius i Täby. Un
der förhöret i koret var det "en del bå
de äldre och yngre, som avlade vackra
prov på grundlig insikt i kristendomens
nödvändigaste sanningar, andra åter i
synnerhet bland de yngre förrådde så
stor okunnighet, att de vid 13-15 års
ålder icke kunde läsa innantill i bok el-

ler Luthers katekes utantill. Det klaga
des över att sockenskolan vid kyrkan
vore otillräcklig och otjänlig för de av
lägset boende, som därför måste söka
biträde av beskedliga hustrur."

Baronen och kaptenen Anders Ceder
ström på Ingarö prisades för sin åtgärd
att av egna medel bekosta en skola, där
12 barn undervisades av skolmästaren
magister Odman. "De ömma klagomål,
som vid sist hållna visitationen framför
des över bristande tillfällen till barnens
undervisning är således hävna" konsta
terades belåtet.

8 sept. 1782 och följande dagar är ti
den mogen för ny visitation. Nu är det
prosten Anders Ryden i Österåker och
komministern i Täby, Elias Tärnström,
som fått uppdraget.

"Efter välsignelsens meddelande och
lovsång blev de av kvinnokönet och
ungdomen hemförlovade. Socknens hem
mansåboer anmodades att framträda i
koret till upplysningars avgivande rö
rande kyrkodisciplinen och ekonomien.

Herr baronen och kammarherren Stjern
crona hade genom brunnsdrickning skä
ligt förfall. Kunde för övrigt prosten ej
annat än giva tillkänna missnöje däröver
att så få av denna talrika församlings
ledamöter voro tillstädes samt att resp.
herrskaperna mot all vana vid förra vi
sitationen, nu saknades; I anseende var
till man fann sig föranlåten att uppläsa
kyrkolagens 24 kap. 7 §."

Barnaundervisningen anses fortfaran
de vara otillräcklig. En skolares från
Uppsala har rote för rote lärt barnen
läsa men har nu blivit sjuk och det gäl
ler att anskaffa "någon annan pedagogus
ambulatorius." Om inte detta lyckas, så
måste föräldrar och husbönder på det
ömmaste förmanas att sörja för barnens
undervisning i salighetsläran till undvi
kande av egen och barnens själavånda.

Märkligt nog hålles sedan ingen visi
tation i Värmdö förrän år 1817. Det
står antecknat, att en visitation varit ut
lyst en gång, men dåvarande prosten
Ryden hade av storm blivit förhindrad
att infinna sig.

Vid denna visitation höres andra ton
gångar. Inga klagovisor, bara lovsång.
"Efter gudstjänsten förhöres ungdomen
i koret. De övriga i församlingen, som
kvarstannat i sina bänkar examineras av

Den gamla skolbyggnaden vid Ingarö prastgård finns ännu kvar.
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om naturens vilda kraft,
den starkaste makt

8 som raserar den jordi vi trott oss behärska.
~ Var inte så stolt över ditt verk,

~

ynkliga människokräk.
Du är ej den starke,

~

du kan ej styra.
Du skall böja ditt huvud, Din vardag är inte grå,
Och se inte upp, när det fin~s så mycket

0

v~ckert oss givet.
(i ty där skall urkraften härska. Spar det l;usa att se pa ibland, (il också minnen är källa till glädje. l
~ --DG- S O f V , i g ~

~~.....-~~.....-~.....-~~.....-~~.....-~~.....-~~.....-~~.....-~..

---DG.-

Vad kunna vi bestämma

CZ/ng
Tanke, du föddes till frihet
för alla på jord.
Ändock beskäres dig denna din rätt
av många som önska din död.
Likt robotar styrda av impulser
från en tänkande blott skall du handla.
Res dig mot tyranni
och bevaka din rätt!

dikt
Jag älskar att vandra i stillnande kväll
och känna doften av våren,
höra fåglarna sjunga sin aftonsång
och se blommorna p!l, ängen.
D/1, fylles jag av glädje,
tacksam över naturens s-könhet.

---DG.-

Väl s/1, jag önskade v/1,r kärlek,
s/1, högt ovan jord,
som lycka utan gräns.
Men allt blev så stumt,
mitt huvud slår jag
mot de murar du rest.
Kom in i mitt fängelse
och hjälp att riva de förhatliga murar.
Tag min hand och följ mig ut!

---DG.-

Rusa inte genom livet,
stanna och tänk en stund.

r

kungl. hovpred. och kyrkoherden Ruus
på mans- och kungl. hovpred. och kyr
koherden Moren på kvinnosidan. Vid
förhöret som räckte något över 2 timmar
i anseende till den folkmängd, som även
från kapellen var uppkommen, visade
de yngre allmänt berömliga prov av nö
dig och snäll läsning i bok såsom ock
de flesta av obehindrad utanläsning i den
förbättrade katekesen. Ungdomen visa
de ock ett gott begrepp om religionens
heliga sanningar och viktiga föreskrifter."
Ett lika hedrande vitsord avgavs även
om de äldres kristendom.

Om prästerskapet antecknades: "att
enighet och förtrolighet emellan lärare
och åhörare här var i synnerhet rådan
de, det visade den aktning och kärlek
varmed alla mötte sin vördade och ål
derstigne lärare herr dr Blomberg och
ett lika förtroligt förhållande spordes

med församlingens verksamme och nitis
ke komminister herr Erik Sundell samt
med adjunktus praep er. oast herr G. J.
Nordkvist, vilka båda följa den värdiga
föresyn deras aktningsvärda förman dem
städse lämnar, varigenom de ock tillvun
nit sig en obestridlig rätt till sina åhöra
res förtroende och välvilja."

Inga klagomål framföres på kyrko
och nattvardsgång. Den allmänna nyk
terheten vitsordades, enighet råder mel
lan äkta makar, barnen iakttar ett vär
digt uppförande mot sina föräldrar, enig
het och sämja mellan grannar är nästan
allmänt rådande och till sist meddelas
att kyrkvaktarspödet (spöet) varit över
flödigt en längre tid, då alla som bevis
ta gudstjänsten ädelt tävla att av det
som förkunnas söka tillfredsställelse och
nytta för sina själar.

Hur man i stället denna tid sökte belö-

na god gärning därom vittnar följande
berättelse ur ett stämmoprotokoll från
samma tid:
"I anledning av till landshövdingen

ingiven berättelse om den för någon tid
sedan drunknade fjärdingsmannen Sten
bergs berömvärda och nitfulla förhål
lande, vilken vid det olyckliga ögon
blicket att se sig utan räddning, från sig
kastat sin plånbok, som på isen vid kan
ten av vaken, där han sjunkit, blivit
funnen med inneslutna kronomedel (skar
te-) till en summa av 50 riksdaler, som
således blivit räddade. Herr baron och
landshövdingen m.m, hade låtit utanord
na en gåva till Stenbergs i knappa vill
kor stadda änka. Hon blev nu inkallad
och mottog i de församlade sockenbor
nas närvaro 10 riksdaler under betygan
de av sin vördnadsfulla erkänsla."

V. Gezelius
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Gustavsberg utställer på Amagertorv

Utställningslokal hos Bing & Gröndahl
Foto: Gunvor Betting

Gustavsbergs Fabrikers tidskrift "Pors
lin" har ägnat ett specialnummer åt
Dansk Keramik. Det är en fin publika
tion, byggd på danskt-svenskt samarbe
te, och en honnör, som Hjalmar Olson
säger i företalet, åt kolleger i Danmark,
yrkesskickliga arbetare, kunniga tekni
ker, konstnärliga krafter och ledande in
dustrimän.

I anslutning till denna vackra utgåva
av Porslin har Gustavsberg inbjudits bå
de av Den Kongelige och Bing & Grön-

Hjalmar Olson tillsammans med Dir. Erik
Lindgren, Den Kongelige och Dir. Ole

Simonsen, Bing & Gröndahl
Foto: Gunvor Betting

<lal att i deras utställnings- och försälj
ningslokaler presentera vad Gustavsberg
kan och vill på keramikens område.

Att komma med porslin till Danmark
förefaller oss vara detsamma som att
komma med bröd till bagarbarn, men dr
Arthur Hald talar om att vi kan glädja
oss åt en mycket fin kritik. Danska tid
ningar erkänner att vi dels har mycket
fint stengods och fina individuella artis
ter, dels att vi framför allt tidigt arbe
tat fram en fin och modern vardagsvara.
Så tydligen är det hushållets porslin,
dess former och färger, som tilltalat
danskarna.

Vid utställningens öppnande och press
visningen var Hjalmar Olson närvaran
de jämte fem av våra konstnärer. Tyd
ligen intresserade de nya konstnärerna
och Karin Björquist möttes med stora
famnen för sin vardagsvara och sitt sten
gods. Ur en av recensionerna, den i Kris
teligt Dagblad, som efter att ha namnt.
de välkända herrarna Kåge, Lindberg
och Friberg och deres lysende resultater,
saxar vi: "Det er forfriskende og op
muntrende at se hvor dygtigt der arbej
des på Gustavsberg i dag. Når man fra
kunstnerisk side her understreger, at man
gerne vil se at nå op på samme hoje
stade, som vi har nået i Danmark på
dette område, gaelder det både de naevn
te kunstnere og deras yngre kolleger:
Karin Björquist, Lisa Larson og Britt
Louise Sundell, der som de også arbejder
meget målbevidst og inspireret med sten
tojet, er nået så langt, at de langt fra
behever at skamme sig."

Intervju
med modellören

När Veteranklubben hade sin årsträff
berättades bland annat att Gerhard Pehr
son, som i år fyllt sina 70 år, suttit på
modellörstolen i 56 år och hans fader
Alfred Pehrson i 44 år. Det var alltså ett
100-årsjubileum, som gav oss anledning
till en extra intervju då vi "på ämbetets
vägnar" uppvaktade 70-åringen i hans
vackra villa i Grisslinge.

Gerhards.pappa kom från Närke 1881
och började året därpå att arbeta som
modellör. Det var en verksam man, bl.
a. var han kassör i Klubben under 25
år. Därtill var han poet och skrev rim
made och saltade "Gustavsbergskröni
kor", som på sin tid var mycket popu
lära, och vilka vi återgett i tidningen
vid tidigare tillfällen. Han gifte sig med
en flicka från Utö, som med de sina
rodde till Gustavsberg, då Utögruvorna
lades ner 1878. Alfred gick bort 1926,
men flickan från Utö är nu 92 år. Hon
bor hos Gerhard och är ovanligt pigg
och vital för sin ålder och har ett myc
ket gott minne. Vi hoppas att få göra
en intervju någon dag.

Gerhard Pehrson började arbeta 1903
och gick i lära hos sin far. Som ung har
han varit med om att bilda Idrottsföre
ningen, vars sekreterare han var under
många år. Det märks på "stilen" att han
var en god fotbollsspelare, från den dag
då bollen sent omsider började studsa
bland de heliga ekarna i Bleksäng. Han
var också med i de på den tiden populä
ra löpningarna och i vinterns bandy på
Kvarnsjön, där hovjägmästaren lade
grunden till Gustavsbergsbandyn. Desse
mellan fångade sjön och båten hans in
tresse. Så det blev att bilda båtklubb,
med nytt sekreterarejobb.

Gerhard Pehrson är fjällbiten och har
den där fina bruna ansiktsfärgen, som

Gerhard Pebrson
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Österreichisches Museum fur angewandte Kunst, där vi visa våra
alster, ligger vid Stubenring, en del av den berömda Ringstrasse
och mitt emot Stadtpark, Wiens största och vackraste parkanläggning

Foto Weislein

Wien, nåsta I
I dagarna reser Arthur Hald tillsammans med arkitekterna
Westman och Abrahamsson till Wien för att bygga upp och
forma en av våra förnämsta utställningar, en som för första
gången ska visa hela vår produktion. Dr Hald är en väl sys
selsatt man i dessa dagar, men verkar inte jäktad, trots att
han tydligen har ett visst tidsprogram, som tycks börja med
tidsnöd. Vi fångar emellertid upp honom i flykten och får li
tet stoff för en förhandspresentation av denna remarkabla ut
ställning.

Gustavsberg kommer framför allt att visa sådana produk
ter som har med formgivning att göra. Inbjudan har kom
mit från Osterreichisches Museum fi.ir angewandte Kunst, för
övrigt ett av de finaste museerna för nyttokonst i Europa,
med bl. a. en känd textilsamling. I en sal på 600 kvm ska här
visas Gustavsbergsprodukter, från badkar till stengods. Utställ
ningen öppnas den 20 maj av Undervisningsministern. Intill den
21 augusti har Wienarna att följa uppmaningen på den affisch,
som gjorts av Karin Björquist och som vid det här laget spritts
över hela Wien. En katalog över utställningen är under utarbe
tande. Den blir givetvis på tyska och med många vackra färg-

en vintervecka i norr kan ge. Semester
intresset har sedan 25 år tillbaka varit
vandringar i Jämtlands- och Lapplands
fjällen, med en och annan avstickare till
Norge.

Formgivarna förr hette Gunnar Wen
nerberg och Neujd, den senare var också
lärare vid Konstskolan i Stockholm. John
Stjerna var också med och ritade en hel
del modeller, särskilt till hushållsporsli
net. I och med att Wilhelm Kåge knöts
till Gustavsberg 1917 blev det mera att
göra. Slöjdföreningens insatser för vack
rare vardagsvara resulterade i uppsving
både på konst- och servisporslinssidan.
Med tiden fick Gerhard också medarbe-

bilder och beskrivande text. Den talar också om Gustavsberg
som ort och sambandet mellan fabrik och samhälle, vilket ock
så kommer att illustreras på utställningen med fotomontage o.
d. Det blir första gången på så vis som vi visar Gustavsberg
som helhet - och som representant för Sverige och svenskt
sätt att arbeta och leva ...

Auf Wiedersehen!

Dbg

tare, Hamlet Lowndes, Benda, d'Am
broggi och nu Sjöquist. Konstnärer
na och främst Stig Lindberg är
flitiga arbetsgivare. Modellören får en
ritning - på ett ungefär hur konstnä
ren tänkt sig en ny skapelse. Gerhard
gör så en skiss i gips eller lera och sedan
arbetar han samman med idegivaren och
justerar och putsar tills pjäsen blir god
känd för en avgjutning. Då får man en
modellform. Sedan gör man en avgjut
ning på denna och får ett block. På bloc
ket görs sedan en arbetsform. Det fordrar
handlag, tålamod och intresse att vara
modellör. Det tycker vi att vår noble 70-
åring har i rikt mått. God fortsättning! Skolkamrater
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Skivor till kaffet

Radions önskerond till kaffet Torsda
gen den 24 mars utsändes från Gustavs
berg, där Bertil Perrolf placerat radio
bilen utanför HPF:s lunchrum. Vi pas
sade på att avlyssna programmet med de
olika intervjuoffren. Till bevis ges här
några smakprov.

Det började så vackert med Perrolfs
vårkänsliga introduktion: "De ä en här
lig vårdag. Med en hissnande blå vår
himmel. Det är nog det blåaste jag sett.
Det är en sån där härlig blå himmel.
För några timmar sen var det små vita,
lätta, ulliga molntappar, just som be
tande får på den blå ängen ovanför oss.
De ä ju den tid - de ä vår - den här
liga sköna våren, men som trots allt kan
vara orolig, oviss, som att gå på svag is.
Isen har emellertid längst inne i viken
här i Gustavsberg gått upp, att där har
det slagit ned änder, som vänliga män
niskor kastar bröd, å kakor, å skorpsmu
lor åt. Jag tror väl att det kanske är
första underhållningsprogrammet som
går utomhus idag. Hackspettarna har
slagit trumvirvlar i skogarna, å snön den
börjar försvinna på södersluttningarna, å
man nästan anar blåsipporna under fjol
årslöven. Men de ä väl lite för långt att
ta till blåsipporna ännu, men de står
inte långt på förrän man kan börja se

dom. Vi ä alltså på Gustavsbergs Pors
linsfabrik i dag, som ni kanske har gissat,
å eftersom chefen själv, Hjalmar Olson,
befinner sig i Storlien å åker skidor, så
har vi tagit oss friheten att plocka ut
personalen i vårsolen med kaffekoppar å
alltihopa. Nu ska nu inte chefen tro att
vi har plockat ut alla di tusental eller
över tusental människor, å ställt in det
hela i arbetet på fabriken, men vi har
samlat några stycken härutanför, som i
alla fall kan vara från sitt arbete för ett
litet, litet ögonbilck. Ä då har jag först
kanske då den konstnärlige ledaren här
dr Arthur Hald, vid mikrofonen." Var
på Hald gav en liten historik över Gus
tavsberg och fortsatte: "Idag har Gus
tavsberg vuxit ut, å på Värmdövägen in
till Stockholm kommer nu den ena trai
lern efter dan andra med massor av oli
ka produkter".

Så följde en kort redogörelse för de
olika fabrikerna. "Men de ä nog så att
vi tycker att porslinsfabriken är kärnan
i det hela" - Perrolf: "Jag tror jag ska
ta å be Torsten Ralf, som ä biträdande
till den konstnärlige ledaren att önska
en skiva. Ska vi önska en skiva för che
fen?" Varpå Stig Lindberg ingrep å rät
tade till namnet på Rolf, som föreslog
"Ut i skogen ska vi gå". "De kan man

göra både med skidor å till fots." Medan
grammofonarkivet plockade fram skivan
levererade Perrolf litet historiskt rund
snack, understött av Rolfs "Det stäm
mer precis!" Äså kom då äntligen den
första skivan. Varpå Torbjörn Johnson
stack in å skickade en hälsning till Hjal
mar Olson med rekommendation att gyn
na insamlingen till Fjällräddningen.

Nästa intervjuobjekt blev "en gammal
vis man", Anton Kock. Han önskade
sig arian ur Pärlfiskarna. Perrolf förvå
nade sig över att denne ungdomlige gra
vör jobbat i 60 år. Gravör Kock berät
tade om sitt jobb. Ä så kom det fram att
ett tidigare fritidsintresse var musiken.
Han var med i orkestern med sin tenor
basun. Veteranklubben kom på tal -
men käre Kock, dans tror jag inte vi tar
med. Hockey-Cockeyn är nog litet för
jobbig! Stickans röst kom in justerande
här å där, men Perrolf var inte säker
på om han skulle beteckna honom som
"ledande konstnär" eller "konstnärlig le
dare". - Efter Benjamino Gigli hörde
vi i pausen hur talgoxarna ropade på
Judit, men intervjuaren vände sig i stäl
let till blommerskan Margit Söderlund
och hänklerskan Aina Norman, som
tyckte det var rart i solen. Perrolf såg
"pittoresk bebyggelse" - värdshuset
trodde han var lågt i tak och därinne
små vänliga bord med varma lampor,
som tänds till kvällen. Ja, inte kunde
han vet att Värdshuset för det mesta
är stängt och mörklagt så dags. Margit
beskrev noggrant hur man med slicker
och pensel sätter fast de blå blommorna.
De båda enade sig om Arne Lamberts
alltför ofta spelade solo i "Entonigt rin
ger den lilla klockan". Efter den låten
kom den unge gentlemannen Ekmark,
som tyckte att formarjobbet var kletigt, å
funderade på jobb som plastpressare när
"lumpen" var klar. Namnet på hans ski
va uppfattade jag som "Only you", å
som rätt melankolisk. Stig Lindberg kun
de inte riktigt förstå att grabben inte
gillade att forma i lera. "Att pressa plast
är ungefär som att baka våfflor. Leran
är kul att jobba med - det är konsi
stens!" Sedan koppformaren från Kop
parberg talat om att han brukar gästa
Bergasalen på Ungdomsträffarna, och
den rytmiska plattan tonat ut, tittade
Perrolf upp mot fasaden, där en del ung
domar tittade ut genom fönstren. "Va
gör ni?" - "Tittar." - "Tänk om che
fen i Storlien lyssnar på er". - "De gör
inge!" - "Va heter ni - Så chefen får
veta att Ni inte gör någonting nu, utan
bara hänger i fönstren, å inte gör ett
skapandes grand. De gör inte heller Ani
ta Karlsson, som ska önska sej en skiva."
Det blev Marina med Tosse Barck. Ani
ta beskrev sitt jobb och hur hon glaserar
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10000 fat per dag. Hemorten tippade
Perrolf till Luleå, men si det var allt
Småland det. - Jag tycker Marina var
en prima skiva, men "den skarpaste lå
ten hittills" tyckte däremot Ulla-Greta
Andersson var den hon önskade, nämli
gen Blueberry Hill med Fats Domino, å
den var ju faktiskt skaplig.

Tösen var anspråkslös, men trivdes
tydligen med jobbet. Verkmästare Lown
des passade på att ge henne beröm, vilket
hon kvitterade med att harangera Arne
Lundqvist. "Han kan måla han!" Medan
"Willy" garvade bakom fönstret. Lown
des talade om att det tar sina modiga år
innan man kan konsten att måla, och
att blommor och sånt är "mycke, mycke
svårt". Å flickan var som sagt "mycke
bra!"

Konstnären Stig Lindberg tyckte att
vi nu hört mycket "snyggt", så han ville
ha "något fult och bra" - å det blev
Louis Armstrongs suveräna "Nobody
lmows" "Jag sysslar med många blan
dade saker just nu, ifrån plastgrunkor
till en stor vägg, en fontän och sånt där,
från det största till det minsta." Under
intervjun konstaterade Perrolf att Tors
ten Rolf går omkring å småljuger litet
grand. (Det var väl ingen nyhet! Sätt.
anm.) Han sa nämligen att Stig höll på
med textilier -men det var "tidigare,
tidigare." Det blev också lite extra re
klam för de nya spelkorten, de första på
flera årtionden. "Det trodde ingen på,
alla hajar skakade på huvut, men de
ha sålts väldigt bra." - Referenten
måste tyvärr inflika att jag alltid får då
lig hand, när dom ger med Stickans lek.
- "Vi ska bygga på det som har kva
litet från gamla tider", sa Stig Lindberg,
"men göra nya grejer av det, som passar
för oss". Detta på tal om spelkortens ut
seende. Å det var ju en bra maxim, som
gäller både det ena och andra.

Sist i raden kom Edvin Lowndes, som
fick deklarera sin härkomst och dekor
avdelningens uppgift för de många "flic
korna". "Ett program utan Alice Babs
går inte." - Sa han. - Det blev "Sugar
time". I snacket fick vi fram att vi har
många utlänningar. Jag tycker att man
skulle ha regisserat in en italienare, en
tysk och en finska i ett inbördes sam
tal - å varför inte låtit dem önska en
Evert Taube-visa från våra vatten. Till
exempel den där om "månen som röd
över Ingaröfjärden står". Men man får
vara tacksam att vi slapp att höra "Vid
foten av fjället".

Onskeronden blev en rätt trevlig un
derhållning, som gav intryck av vår och
gott humör. Perrolf kan _siri sak - och
det kunde intervjuoffren också.

Lergöken

På vag från jobbet
i djupa, mycket djupa tankar. Och an
ledningen? Jo, dels det ringa intresse vi
vanligen hyser för produkter, som blott
och bart vill appellera till sinnesvärlden,
och dels det faktum att vi har mycket
lätt för att skriva kulturprogram i vårt
land men tycks ha väldigt svårt för att
genomföra dem. En massa orsaker till
nämnda förhållande skulle jag väl kun
na redogöra för, vilket jag förstås inte
gör. Man blir lätt tagen på allvar om
man skriver allvarligt, och det vill jag
inte riskera. Det här ska nämligen så
småningom bli en recension, och en sådan
ska man aldrig ta alltför allvarligt. Utom
konstnärerna, som är illa tvungna. De le
ver på recensenterna och recensenterna
lever på dem, fast betydligt bättre.
Konstnärer är ett underligt släkte. Un
derligast av dem alla är målare och med
dem jämförliga bildframställare, som t.
ex. emaljkonstnärer.

I fabrikens lunchrum kan vi finna
många prov på bildande konst uppåt
väggarna. Företrädesvis av fabrikens eg
na konstnärer men även av berömda ut
socknes som ... ja, minnet strejkar, men
det gör detsamma. Titta själv efter, för
resten! Häromdagen upphängdes ett nytt
konstverk i Sanitets lunchrum. Verket
var ett emaljverk, skänkt av det alltid
lika generösa emaljverket i badkarsfabri
ken som första pris till det alltid lika se
gerrika Sanitetslaget i hockey-hockey,
och utfört av emaljverkets egen konst
när. Och som vanligt, när det gäller mo
dern konst, blev det allmän förvirring
bland mottagarna. Hade konstnären fått
i uppdrag att driva med Sanitet? Skulle
plåten hängas på väggen eller placeras
i trofeskåpet? Vad föreställde det? Skiss
av blivande Centrumbebyggelse? Flygfo-
~.,,..._......,._,.._,..,_~........__,.__._~....,.,,._,."""',_...,..,...,,...,..,..,........,-,-.....,,.._.............,,...,.,,.,_~

Valborgsmäss
Det var valborgsmäss med mycket folk

i parken. Härligt och roligt var det. Ett
verkligt fint bål och bra sång och musik.
Med spänning såg vi fram mot fyrver
keriet, kvällens topp-punkt. Pappa och
Pysen försvann för att studera de tek
niska finesserna på närhåll. Det var de
ras njutning. För Lillan var det första
gången. Jag ville hon skulle få se så
mycket som möjligt. ·

Så satte det då igång. Smällar, ljus,
dunder och brak. Men jag hade en känsla
av att någonting var tokigt. Men kunde
inte riktigt göra det klart för mig vad
det var. Helt absorberad· av att titta.
Men så -kande jag en liten kall hand som
drog och slet i min. Då kom jag ihåg.

to av en geologisk utgrävning? Mikro
skopisk förstoring av sprickbildande ohy
ra i sanitetsmassan? Så där surrade pra
tet ända tills jag efterskickades och
fick i uppdrag att tala om vad jag såg.
Och efter att ha läst vad jag skriver här
kommer alla att se på verket med
helt nya ögon. Pro primo: Det är konst.
Pro secundo: Det föreställer en match
mellan Sanitet och Emalj. Materialet är,
som sagt, plåt, emalj och färg.

Arbetets teknik skulle jag närmast vilja
karaktäriseri som email charnpleve, vil
ket i mitt lexikon förklaras med grop
emalj. Konstnären har med denna tek
nik på ett genialt sätt lyckats markera
både åskådare och spelare och samtidigt
kunnat ge en åskådlig bild av spelets
dynamik. Och så väl han trängt in
i målvakternas psyke, när han Förlänger
målburarna till kortsidornas hela ut
sträckning. De agerande, såväl åskådare
som spelare, markeras av små runda gro
par i den vita emaljen (isen!) Spelrnarke
ringarna har fått två färger, en för varje
lag. Äskådarmarkeringarna är däremot
blandfärgade. Därmed visar konstnären
sitt förakt för de idrottens belackare, som
betraktar all idrottspublik som en enfär
gad svans. Konstnären är ett framtids
löfte i emaljeri, det torde stå utom allt
tvivel. På tal om emalj så har kanske
inte alla hört den här historien: En vpl
på ögonundersökning. Doktorn: "Högra
ögat synskärpa 0,7 men vänstra ögat en
dast 0,1."

Den vpl. glatt överraskad :"Men det
är väl bra, doktorn?"

Doktorn: "Hurså?"
Den vpl: "Jo, för att vara av ett

emaljöga."
Gubben

Jag hade glömt att förbereda Lillan på
det här.

"Mamma var är bomberna," sa hon
och vände ett blekt ansikte upp. "Det
kommer inga bomber! titta uppåt, se så
vackert, se så grant, se så fint! Det
kommer stjärnor fram där uppe! - Ba
kom tog några sångare upp temat till
talkör. Vackert-fint-vackert. - Det höj
er stämningen, sa någon. "Hör du inte,
att farbröderna är rädda de också, de
skriker de med!" - Medan vi tog oss
en runda, som klarade begreppen litet,
fortsatte stämningen att höja sig. Så åt
vi varm korv och allt var frid och fröjd
igen.

Margareta



12 GUSTA VSBERGAREN APRIL 1960

Gammal
gustavsbergare

berättar
Skilsmässa från Värmdö

Ja, det var så att chefen, löjtnanten in
te kunde tåla att mantalsskrivning och
betygsrekvisition, ja allt som hörde till
kyrka, kommun och skola, var beroende
av kyrkoherden i Värmdö. Han tyckte
också att hans Gustavsberg på sistone ha
de ryckt upp sig så pass att han själv
kunde vara patrones. Prästen därborta i
Värmdö, han hette Kallberg, var en stor
man av världen, kanske mindre i anden.
Han spelade gärna kort, tutade så smått
med bönderna, och krusade minsann in
te gustavsbergarna. Odelberg arbetade
länge 'på att få Gustavsberg skilt från
Värmdö och Kallberg. Varav följde en
hel del sockenstämmor i Värmdö, där
man skulle säga sitt ord i skilsmässofrå
gan. Vi hörde ju till Värmdö och hade
vår rösträtt därute. Åtskilliga gånger på
kallades omröstning. Var gång kunde
man misstänka votering, varför en hel
karavan utrustades i Gustavsberg, som
körde över de röstberättigade för att
åstadkomma röstövervikt i skilsmässo
frågan. Det blev veritabla lustresor för
gustavsbergarna. Fabriken slogs igen och
de många representanterna for till
Värmdö med Odelberg och Forsberg i
spetsen. Det var ett dyrbart nöje att sit
ta där och höra värmdöbönderna göra
sina spetsiga och illmariga inlägg mot de
i deras ögon högfärdiga gustavsbergarna,
som till på köpet ej hade någon som
kunde ge dem svar på tal. Odelberg var
nämligen ej någon talets man, medan
Värmdöborna hade en godsägare - den
där kallade sig löjtnant gubevars - som
var en styv krabat att föra ordet. Det
var eld och rök och räven bakom örat,
och en svår fisk för Odelberg att fjälla.
Värmdös talesman lade oupphörligt
krokben för Odelberg och hans gesäller,
som Värmdöborna älskade att kalla gus
tavsbergarna. Men Odelberg hade för
bindelse med de högre skikten i statsför
valtningen och lyckades så småningom
få sin vilja fram. Efter de där avgöran
de stämmorna blev det mat och dryck
på tingshuset och i det hela en glad dag
för de lössläppta. - Så var vi då egen
församling, och det skulle byggas kyrka.
Odelberg och kassören bestämde att kyr
kan skulle ligga däruppe på höjden, så

den skulle se bra ut, när man kom faran
de genom Farstasundet. Och så skulle
det bli prästval. Odelberg avgav först
sin röst för salig Norman. Härmed var
det givet hur de andra skulle rösta. Det
var nämligen öppen omröstning - och
gu nåde . . . Det blev enhälligt val av
Norman naturligtvis.

Tidigare hade gustavsbergarna egen
brukspräst, och det var då komministern
i Ingarö. Det var en duktig präst, intel
ligent och kvick, men han som många
andra kunde inte låta bli spriten. Jons
son var hans namn, en trevlig gubbe och
ett original. Han gick alltid klädd i
smorläderstövlar, också på sommaren,
och till och med inför altaret ibland.

Men en gång gjorde han sig fin, och
klädde sig i kängor och galoscher. De
senare märkta med AJ. Han skulle till
"Calle på Brunn", flygbaronen 'och spe
la kort. Tiden flöt och roddarna också,
så det blev sent. Jonsson skulle, gå hem,
gick vilse och kom ut över baronens le
riga åkrar. Galoscherna fastnade i leran,
och Jonsson måste till sist offra dem. Så
småningom kom han välbärgad hem. Da
gen därpå hittade baronens rättare de
välmärkta galoscherna i åkern. Calle Ce
derström skickade dem med extrabud
över till Jonson i Pilhamn med följande
bevingade ord präntade på paketet: "Di
na vägar äro inte mina vägar!"

J. s.

Dags för sjösättning
Foto: S. Kursbrink
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''Klubben-Folkparken"
Helst av allt vill man ju se Framåt mot
det fantastiska som döljer sig i framti
den, men det är inte nu min uppgift,
dessutom står man ju på en osäker grund,
ty allt kan· hända. Ser man däremot till
baka på det gångna seklet i vårt sam
hälles fritidsliv såsom det gestaltat sig
och som det skildrats för oss genom
handlingar och muntliga berättelser, så
kanske man med fog kan anta, att orga
niserat fritidsliv här på orten är sekel
gammalt eftersom 1860 var födelse-år
för Gustavsbergs Arbetares Klubb och
Gustavsbergs Baptistförsamling.

"Klubbens" inriktning var från början
klart kulturell med bibliotek- och stu
dieverksamhet, och i det nybyggda
Värdshuset startades verksamheten. Lä
ser man om denna tid i t. ex. Värmdö
boken, där Prosten Qvist samlat en
mängd material om folkets vanor och
seder, så erfar man att folkdrycken var
brännvin och superiet grasserade, och
att dåvarande prästen Ziefeldt bildade
en nykterhetsförening 1831 bestående av
ett 40-tal personer. Sannolikt var förhål
landet detsamma på Gustavsberg och för
eningslivet i dess olika gestaltningar blev
en motvikt mot superiet, som gjorde fol
ket odugligt till arbete för sin försörj
ning.

Sådana var förutsättningarna då Gus
tavsbergs Fabrikers ägare Samuel Gode
nius instiftade Klubben och gav den dess
stadgar år 1860. ·

Ett av klubbens märkesår var 1889 då
Brukspatron Odelberg byggde Klubblo
kalen och något senare inhägnade Klubb
parken med ett fint staket och den så kal
lade Klubbporten, som låg mitt emot
gamla Skuggarbrunn.

Klubbens arvinge var enligt stadgar
na Sjuklådan, den institution som till
sammans med Odelbergs fonder utgjorde
vad vi nu kallar "socialhjälp". Klubben
började vid 85 års ålder att visa tecken
till en viss svaghet och därför uthyrdes
den ansträngande parkrörelsen till Gus
tavsbergs Idrottsförening och Hembygds
gillet under några år.

För att inte Klubben skulle helt själv
dö, så kontaktades Folkparkernas Cen
tralstyrelse, som inte tyckte att en så
gammal och fin förening skulle gå sin
undergång tillmötes, utan välkomnade
Klubben till Folkparksrörelsen. Fabri
ken och kommunen inköpte inventarier-

100 0ar
na för 15.000 kronor och Klubben föd
des på nytt och fick namnet Gustavs
bergs Folkparksförening.

Pengarna utbetalades till den avgåen
de Klubbstyrelsen f.v.b. till Sjuklådan
eller liknande ändamål. Kontraktet är
undertecknat den 3/1 1949 av H. Berg
sköld för Klubben och Gösta Dahlberg
och Harry Pettersson för Folkparken.

Så fick Klubben en ansiktslyftning ge
nom föreningarnas stöd och även genom
att enskilda personer tecknade andelar i
densamma. Nöjesskatten har under de
sista åren helt fonderats till Parkhalls
bygget. Konsum och Avd. 205 samt Gus
tavsbergs kommun ha avsatt medel för
samma ändamål. Gustavsbergs Folkets
Hus-förening har överlämnat 3.200 kr
till fonden.

Gustavsbergs Folkpark är numera en
vardagspark med lekplatser och golfbana,
öppet under sommartid hela dagarna,
medan lördagarna numera ensamt sva
rar för nöjesinslaget med artistuppträ
dande och dans och så ha vi de tradi
tionella folkfesterna under året.

Vad har nu framtiden i sitt sköte? Ja,
i första hand räknar vi med att Park
hallen kommer att byggas enligt planen,
att vinteridrotten på Ekvallen därigenom
får sitt lokalproblem löst i det nedre
planet och att samhällets lokala behov
på ett vettigt sätt kan förverkligas i det
övre. Vi säjer väl samhällets, därför att
man numera anser att en Folkpark måste
man kalkylera med i ett modernt sam
hälle.

Enligt trädgårdsarkitekten Ulla Bo-

dorff kommer folkparkerna att behålla
sin traditionella typ, men man måste
samarbeta med kommunernas övriga fri
tidsorganisationer när det gäller plane
ringen av verksamheten. Det är de folk
liga organisationerna som bör stå bakom
och skapa tyngden och aktningen för rö
relsen. Några undantag finnas, såsom
Liseberg, Säterdalen och Bollnäs, som
är rent kommunala och även Stockholm,
med Kungsträdgården som ett exempel,
kan väl räknas till denna grupp.

Av detta framgår att folkparken är en
del av kommunens samfällda Fritidsom
råde. Arealen bestämmes av verksamhe
ten, framtida utvecklingsmöjligheter med
fri sikt mot vidare horisonter.

Vår folkpark har dessa egenskaper, ett
bra läge i samhällets centrum, inget
skumrask enligt logstilen, utvecklings
möjligheter genom skogspartiet bakom
parken, gemensam gräns med Ekvallen,
(som borde förses med gräs som den gam
la Kapellslätten), bra parkeringsplatser
på Rutens parkeringsplats mellan nya
Aspviksvägen och Värmdöautostradan.
Vi få hoppas att de fackmän som nu
syssla med centrumplaneringen beaktar
folkparkens traditionella och sekelgamla
anor och att kommunens intresse för or
tens ungdomsliv inte blir för ljumt. Vi
bör ordna så för vår ungdom, att den
stannar på orten och ordnar sitt nöjesliv
på ett sundare sätt än det ofta blir i stor
stadens eller på logarnas tummelplatser.
Det är därför vi kämpar för folkparken
som den bästa kombinationen för lösan
det av dessa frågor, lekparken med små
barnen under mödrarnas tillsyn, golfspel
för ungdomarna, konserter och artister
av skilda slag och god dansmusik till
rimliga priser för vår ungdom.

Axel Björkman
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Scenstudion 15 år
Prolog

vid Gustavsbergs Scenstudios
15-årsjubileum den 5/3 1960.

Författare: Edla Arvidsson

Uppläsare: Ellika Mann-Blomgren

I förra seklet stod på dessa bräder
en trosviss här, som tänt Thalias bloss.
I garderoben hänga ännu kläder
som dessa bar och nu kan skyla oss.
Vi skådar arvet, känner innebörden
i detta krav, som ger oss lust och nöd.
Att tänka mer på konsten än på

skörden.
En amatör agerar ej för bröd.

Vårt spel vill skildra storm på livets
vatten

som förs till vila i vår lugna vik
och vi hälsa skall den långa natten
först när vi fått vår sista stickreplik.
Att roa eller väcka till besinning
det är den uppgift, som vi kalla vår.
För den applåd, som är vår största

vinning,
vi tackar Er, den till vårt hjärta når.

Du ser oss jobba troget i fabriken
den långa dag, som stundom blir oss

tung.
Men när mot kväll vi intar scenens

riken
skall där vår kappa skaka fram en

kung,
en drottning kanske eller en

prinsessa,
en Pinneberg som trår till Samarkand,
en lustig narr med bjällror på sin

hjässa
- Satirens spegel i en arbetshand.

Det är vår tro, att så vi bör förvalta
till Eder lyst, det kära pund vi fått
och efter vår förmåga så gestalta
en roll i livets spel på ont och gott.
Från denna scen när kylig marskväll

välver
grant över Gustavsberg sin vårblå

bro,
må var replik, som över rampen

skälver,
ge nya löften och en framtidstro.

Komedi-dramat "Hjärtat och Njurar"
av Jon Patrik inledde Scenstudions Jubi
leumssäsong. Bengt Blomgren och Ellika
Mann hade regisserat, Arvid Bergström
hade format scenbilderna. Det var en
trevlig föreställning, där särskilt solda
terna fick en festlig tolkning av Birger
Säfström, Arvid Bergström, Hilding Ohl
son och Rune Malm. Kurt Svensson gjor
de sin stumma men ändå fordrande roll
fint. Ulla Svenssons Syster Margaret var
en söt uppenbarelse. Doktorn spelades av
Aina Lindahl. Här är två bilder från
en morgon på sjukavdelningen och en
scen från uppbrottet och den krävande
fotograferingsuppgörelsen.

Fransmannen Follereau, som gjort mer
än andra för mänskliga rättigheter, för
en magna carta åt leprasjuka, skrev ny
ligen ett öppet brev till Eisenhower och
Chrustjev.

"Ni mina herrar". säjer han, "är värl
dens mäktigaste". "Vad jag begär är _så
lite, så väldigt litet, nästan ingenting,
bara att ni ger mig varsitt bombplan.
Jag har nämligen räknat ut, att för pri
set av två sådana bombplan skulle man
kunna vårda alla leprasjuka i världen.
12-15 milj. spetälska innefattar förstås
inte all världens nöd. Men det är i alla
fall en rätt stor nöd. Ett bornbplan mind
re i era stora bombflottor skall väl inte
förändra så mycket i ert styrkeförhål
lande. Men om ni ger mig dessa två
bornbplan skall ni få se vad det kommer
att ljusna. Vilket hopp skall inte födas
hos miljoner hjärtan, inte bara leprasju
ka hjärtan".

Epilog
Efter festföreställningen på Polkan

samlades medlemmar och inbjudna till
supe på Hemvärnsgården.

Det var en underbar, trolsk stämning
över snölandskapet, där det belystes av
månens sken och marschallernas irrande
bloss, då man vandrade upp emot går
den.

Därinne, i den med björkar, blommor
och ljus vackert dekorerade salen, hade
många redan hunnit jämföra sina in
tryck från föreställningen innan de med
verkande hunno anlända.

Under supen utfördes musik av en ut
märkt trio och sång av P-O Winghed,
och Rune Malm läste en av honom själv
författad nidvisa, mer eller mindre san
ningsenligt om vad som sig tilldragit ha
ver. Arvid Bergström gjorde en kort
sammandrag över verksamheten under
den senaste femårsperioden och ordfö
randen, Gunnar Lundberg, talade på
Scenstudions vägnar och tackade för all
den förståelse och all den hjälp i dess
arbete, som kommit den till del från så
väl allmänt som privata håll under årens
lopp. Scenstudion har antagit ett med
lemsmärke av silver, vilket nu överläm
nades förgyllt förutom till hedersleda
möterna, regissörerna Bengt Blomgren
och Ellika Mann, till Aina Lindahl, Sven
Andersson, Hilding Ohlsson, Birger Säf
ström och de tyvärr icke närvarande
Gustav Roos, Lennart Elovsson, Mal
colm Olsson, vilka alla medverkat till
Scenstudions bildande och varit synner
ligen verksamma under alla åren. Dess
utom överlämnades hedersmärket till Ar
vid Bergström.

Gästernas tack framfördes av kommu
nalfullmäktiges ordförande herr Harald
Lindholm, varvid han även berörde
amatörteaterns stora betydelse som hjälp
till ungdomens fostran. Han framförde
även kommunens tack till Scenstudion
och dess medlemmars uppoffrande arbe
te.

Efter supen vidtog dansen, som vara
de till fram på småtimmarna.

Efter premiären har förutom föreställ
ningar i · Gustavsberg pjäsen framförts
på Runöskolan. Efter påskhelgen skall
föreställningar bl. a. givas på Vår gård,
Värmdö, Stavsnäs m. fl. ställen. Repre
sentanter för IOGTs och ABFs studie
förbund ha bevistat föreställningar och
givit uttryck för sin stora uppskattning
av framförandet. Radiotjänst har även
sänt en inspelningsbil och gjort upptag
ning för sin amatörteaterkrönika.
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Från arbetarna vid
Gustavsbergs Fabriker
till barnen i Saloniki

I ett stort rum i Salonicas Arbetarcent
rum bildar tre stora bord en lång platt
form av trä längs väggen. På denna
plattform ligger en massa leksaker såsom
bilar, traktorer, lastbilar, lyftkranar, tåg,
porslinsserviscr, välklädda vackra doc
kor, negerdockor och 10 små TV-set från
PUB och väntar på sina små ägare, som
skall vinna dem genom lottdragning.

Etthundrafemtio par ögon, som tillhör
barn från 1 till 12 år, lyser och tindrar
som stjärnor. Små barnamunnar öppnas
med förtjusande förvåning vid åsynen av
så många underbara leksaker, som tycks
vara ännu fler än man kan finna i ett
stort· skyltfönster - dessa dekorerade
skyltfönster, som vid jultiden är så loc
kande.

På väggen ovanför julgranen, finner
de som kan läsa följande ord på ett stort
plakat "Från arbetarna vid Gustavsbergs
Fabriker till barnen i Salonica", vilket
betyder att dessa presenter kommer från
okända vänner, som bor någonstans i
närheten av Nordpolen ...

Allteftersom lottdragningen fortgår,
stiger larmet av entusiastiska barnarös
ter högre och högre. De, som redan har
fått sina leksaker, har bråttom att leka
med dem, medan ivern hos de andra når
sin kulmen.

Nummer efter nummer drages, leksa
kerna finner sina ägare, och efter två
timmar återstår endast tomma bord, jul
granen och rummets övriga festdekora
tioner. Utanför på trottoaren kan man
glädja sig åt barnens lycka, som ger sig
uttryck i förtjusta utrop såsom "Se på
mitt tåg, så fort det går." "Jag bygger
en väg med min lyftkran", etc. etc.

Den 10 januari fick alltså 150 barn
leksaker, som Jultomten kom med. Den
kvällen gick 150 barn till sängs med ett
lyckligt leende på sina läppar - ett
leende grundat på solidariteten mellan
människor.

Låt oss hoppas att antalet lyckliga
barn skall bli större och större år för
år, och att den dagen skall komma, när
Jultomten besöker alla våra barn över
hela världen.

S Metaxa-Economou

Det är natt och folk går över en å
Så är det natt och folk går över en å, fast det är egentligen förbjudet -
och det är en konstig å, ty den skiljer en värld från en annan.
På ena stranden: bakom järnridån. På andra stranden: framför.
Ack vore det ändå en ridå som på teatern.
Men detta är inte teater. Det är verklighet.
Och i verkligheten skrämmer människor andra människor på flykt.
Och de skrämda kommer hit, över åar, över berg, genom regn, genom natt
De skrämda flyr från skräck till vanmakt.

De har inga namn. Vi kallar dem flyktingar.
De har inget yrke. De är flyktingar.
De har inget hem. De har läger.
De saknar allt - utom tid.
De är inte ovälkomna - men heller inte välkomna.
De är inte gäster - men heller inte främlingar.
De är flyktingar. Så heter deras folk, deras ras, deras yrke.

Förstod vi deras språk skulle vi höra dem säga:
Ge oss en fast punkt på jorden - och vi skall få den att blomma.
En flod har sin bädd, ett träd sin skog och en myra sin stack.
Men vårt folk som kallas flyktingar har inte en handfull jord
om vilken vi kan säga: Den är vår.

Så ge oss en handfull jord och ge oss en fast punkt
Och ge oss ett annat namn. Namnet: Människa.

Stig Dagerman (1923-1954)

Kring den svenska julgranen l&g klappar till 150 barn.
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Ja, ärade läsare, detta är intet april
skämt om man får tro Waxholmsgubben.
Och varför kan vi inte göra det trots
att hans spådom för sommaren går "stick
i stäv" mot vad som kungjorts från de
tyska vetenskapliga långtidsspecialisterna
på väder.

Allmän översikt.
Som helhet blir sommaren varm men

på långt när ej så varm som fjolårets
och till alla delar väsentligt nederbörds
rikare. De längsta sammanhängande var
meperioderna varar genomsnittligt 6-8
dygn i stöten. Svealand och övre Norr
land blir bäst gynnade och där kan till
och med snudd på värmerekord i inlan
det beräknas både i juli och augusti. De
kortvariga men extremt varma perioder
na ger upphov till åskväder med lokalt
rikliga nederbördsmängder. Sydsverige
och delar av ostkusten får högre neder
börd än normalt.

SÖDRA SVERIGE

Maj 15-31. Blomstermånaden gör skäl
för namnet. Milda regn från medio.
Sista tredjedelen stadigare med fint
växtväder. Sydvästliga vindar övervä
ger.

juni. Varm inledning men i inlandet risk
för nattfroster på frostlänt mark.
Andra veckan fortfarande varm men
med högre dygnstemperatur. Dock nu
risk för åskväder med regnskurar.

Jommar

Jommar

Jommar

'Bil
Jemester

Jo!-

sommar

Midsommarhelgen och månadsskiftet
helt i värmens tecken.

juli. Bjuder i år på trenne värmeperioder.
Varm inledning. Efter den 3 dock
ostadigare med början i de sydvästra
delarna. Andra veckans slut likaledes
ostadig med regnskurar med lokala
åskväder. Fruntimmersveckan varm
och torr. Värmeperiod avslutar måna
den.

Augusti. J ulivärmen står sig. De sydliga
delarna får dock ostadigare väder. En
för hela distriktet varm period infal
ler mellan den 10-21. Åskväder kan
dock då säkert beräknas men av över
gående natur. Månaden slutar varm.

MELLERSTA SVERIGE
omfattande distrikten från en linje från
Västervik i öster till Strömstad i väst~r
upp till en linje från Gävle i öster över
Oresjön ned till Charlottenberg.

Maj 15-31. Regnskurar med västliga
vindar upphör efter hand från media
och övergår i en varmeperiod mot må
nadsskiftet. 21-24 dock ostadig. Kust
distrikten får genomgående kyligt vä
der.

Juni. Hög dagsvärme med stark sol men
i inlandet kyliga nätter, råder under
första veckan. Tillfälligt svalare med
regn under slutet av andra veckan.

Midsommarhelgen varm liksom må
nadsslutet.

Juli. Den goda värmen från junislutet
står sig under första veckan endast
avbruten av lokala åskväder. Varnas
bör för en linje över Bergslagen-nor
ra Uppland ut över kusten där det
blir ett opålitligt stråk. Omedelbart
före Fruntimmersveckan likaledes opå
litligt men därefter infaller en påtag
lig förbättring med hög värme mot
månadens slut.

Augusti. Värmen fortsätter och blir sär
skilt påtaglig i Mälardalen och Skär
gården. I slutet av första veckan till
fälligt ostadigare och svalare men se
dan har vi värmen här igen och varar
månaden ut endast avbruten av över
gående åskväder.

NORRLAND

Maj 15-31. Tredje veckan regnskurar
flerstädes men dock med hög dygns
temperatur och ingen risk för natt
froster. Sista tredjedelen högre dags
värme men nu påtagligt kallare nätter.

Juni. Första veckan kommer med regn
skurar med början i de västra delarna.
Hög dygnstemperatur trots detta.
Andra veckan betydligt högre dags
temperatur och svaga västliga till
nordliga vindar. Midsommarhelgen
varm.

Juli. Efter ett par dygns god sommarvär
me inträder en ostadig period med
ostliga vindar. I de norra delarna bör
jar i slutet av första veckan en vär
meperiod som utbreder sig söderut.
Det blir då i inlandet snudd på vär
merekord. Under sist tredjedelen ryc
ker kustdistrikten fram och får det
jämnaste och bästa vädret.

Augusti. Åskväder med regnskurar inle
der. Andra veckan går i värmens tec
ken. Under hela månaden får de nor
ra och sydligaste delarna det bästa
vädret som helhet. Efter en linje från
Trondheim över Storsjön i Jämtland
och till Sundsvall kommer upprepade
oväder att draga fram troligen i sam
band med åska. En varm månad med
i kustbandet särdeles höga vattentem
peraturer.

Ja, det var vad de gamla märkena och
tecknen varslar om för kommande som
mar. Facit: både varm och tidvis solrik
med korta men intensiva värmeperioder.
Sydsverige och dess ostkust sämre lotta
de med nederbörd över det normala.
Svealand och Norrland i särklass med
det genomgående bästa vädret

tror Waxholmsgubben
Gert Wikner



APRIL 1960 GUSTAVSBERGAREN 17

Det är . tydligt
att jag håller på att bli gammal. Tiden
emellan jul och påska blir allt kortare
och kortare. När Gustavsbergaren ut
kommer så tätt att man känner sig jäk
tad, är det tid att se upp för åderför
kalkningen, för då har ens tidsbegrepp
blivit förvirrat. Vi har ju Sport 60 i år.
Det är kanske något för mig och för er.
Kan man tänka sig, mina herrar, att ni
lämnar bilen hemma och spänstar upp
mot Farstaborg för att se fotbollsmat
chen. Om jag själv någonsin går längre
än emellan hem ljuva hem och Posten
på barnbidragsdan? Det gör jag. Före
påsk gick jag, därtill tubbad av famil
jens tre yngre män, ända till Ösby träsk.
Jodå, jag klarade mig tillbaka för egen
maskin. Efter att ha konstaterat det be
tryggande i att Backmans vita hår och
kraftfulla gestalt stod vackert mot tor
pets gammaldags hemtrevnad, som ett
bevis för att ännu lever en härdad gene
ration. En generation som aldrig fått
den tvivelaktiga chansen att råka ut för
vällevnadens folksjukdomar.

Snö och svallis gjorde kärleksstigen
mot Skogsbo vådlig men tussilagon
blommade solgul på tippen. Hemma på
den pyttelilla tomten låg den hållbara
ruinen av vinterns stolta snöfästning
kvar och hånade våren och mig. Solen
är barmhärtigare mot människornas av
fallshögar än mot våran gräsmatta det
är det bittra faktumet, basta.

Dan därpå kom den minste som snart
blir fyra och hällde en näve tussilago
på köksbordet. Han är i -den åldern då
man för sitt liv inte kan begripa varför
stjälkarna bör hänga med. Sexåringen
fnyste. Men i samma ålder som lillbror
san kom han själv in och började gräva
längst ned i byxfickan. Grävde så att
han knäade av ansträngning och halade,
lycklig och triumferande upp en grabb
näve med mossa, boss, tallbarr och miss
handlade blåsippor. Skönare gåva har
ingen moder fått.

A O 0propa gavor.
Detta med ökad kommunal informa

tion i Gustavsbergaren var en ny och
glädjande gåva till läsekretsen. Stundom
blir man medveten om sina djupare be
hov först när man får dem tillfredsställ-

da. Vi skall alltså få en Centrumbebyg
gelse. Tack, tack, vi är sprickfyllda av
förväntan och frågor. När, var, hur?
Fragment med undanträngda minnen av
gamla löften och planer söker skaka av
sig porslinsdammet och förvirrar begrep
pen. Det är alldeles givet att detta var
oss till tröst. Vi fick från vederhäftigas
te källa bekräftat att Centrum skall lig
ga framför farbror Knuts vedbod, inte
bakom som en del tycks ha fruktat. Det
är klart att vi alla, medvetna och vakna
samhällsbor, länge har haft på känn att
denna uthusbyggnad har en nyckelposi
tion i lösningen av problemet Gustavs
bergs centrumbebyggelse, men det är så
skönt att få visshet. Vårt behov av infor
mation är väckt, svik oss inte, vi vän
tar.

Att väcka dolda behov
det gör den moderna reklamen så gärna.
Affärsmän av den sort som knackar på
vår dörr går ännu längre. De söker ska
pa nya behov som inte ger oss varaktig
glädje. Konsten att säga nej utan att vi
känner oss som satkäringar har vi hem
mafruar svårt att förvärva. Men vi mås-

0

uarinsa

Våren helt oberörd skrider
fram över jordens fält
Smyckar en kvinna som lider
en åldring som stupat av svält.

Nu blommar pense och scilla
Hagtorn och lejongap
Ett hundratal svarta blev illa
slagna i sydöstra Cap.

Varför ropar Du neger från bergen
här hjälper ej trollkarl och gud
när ödet avgörs av färgen
på nyfödda mänskobarns hud.

Bladsvett på svarta kroppar
Synen är långtifrån skön.
Det blir inga vårgröna knoppar
på Vita Härskares spön.

Edla

te värna om vår rätt att köpa vad vi
vill, var vi vill och när vi vill. Det
springs lite för mycket vid dörrarna i
det här samhället. Ibland kommer flera
försäljare per dag och på söndag kom
mer Vakttornets drabanter. De under
känner vår livsåskådning och söker prac
ka på oss en för de flesta väsensfräm
mande tro. Får vi be om större respekt
för Hemfriden.

Snäva gränser
för medmänniskor är annars inte att rc
kommendera. Men gränsdragning har nu
en gång vi människor en viss naturlig
fallenhet för. Jag hörde ett rykte på byn.
Vad säger ni, ska jag inte föra sådana
vidare? Försök inte, fick inte vi skri
vande personer göra det, även vi de
mindre profeterna, skulle det se illa ut
för oss. Vi har ju så att säga satt det hela
i system. Det lönar sig inte att förneka
det sedan aftontidningarnas överdrifter
avslöjat det för allt folket. Men det var
inte det vi skulle tala om utan ämnet
var, gränsdragning. Vad jag hörde var
detta, att fastighetsägarna i Grisslingc
med omnejd hyser planer på att inhäg
na sitt badplatsområde och hindra Stock
holmare, Gustavsbergare och annat löst
folk att slå sig neder på strandremsan,
samt att svalka sig uti Grisslingefjärden.

Har ni hjärta att göra oss detta? Först
Skräddarviken och nu Grisslinge. Vi
kommer att få badkomplex, tro mig.

I min barndom och yngre ungdom
stod det, Privat Område, vid nästan
varje badvik och sommarstugor med
snickarglädje och strandrätt stod tätt
kring de svenska kusterna. Sen kom nya
strandrättslagen och vi vanliga dödliga
kunde nå vattendragen t. o. m. i den
stockholmska skärgården. Att äga vad
alla äger ger ingen känsla av egenvärde
och lagar äro till för att smidigt följas.
Tror jag. En enda människa kan inte av
skära en strandremsa men flera männis
kor i en förening. kan det. Båtklubben
stänger en vital del av den sa!tstänkan
de Farstaviken med hänglås, ingen får
fiska i våra fiskevatten som inte arbetar
för Gustavsbergs . Fabriker. Ar någon
barnfödd i samhället och av fallenhet,
lust eller annan orsak anställd annorstä
des men boende härstädes, rulle han tum
marna och -hålle sig lugn när gäddorna
hoppar i våryra i vasskanten. Det är
hårda bud. Hemska tanke. Tänk om sam
hällets samtliga föreningar, så där bortåt
hundratalet, kniper sig en strandremsa
var!? Snälla, rara, vi är några förenings
lösa särlingar, göm en liten bit åt oss.
Dock inte den där avloppet från Lugnet
bubblar ut. Det finns gränser.

Edla Sofia
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Daghemsföreningen förbereder sitt års
möte i maj, då bl. a. det av styrelsen be
slutade omorganisationsförslaget presen
teras. Detta innebär att lekskolan förläg
ges helt till Åkerlyckan med en förmid
dags- och en eftermiddagsgrupp under
fröken Ulla Anderssons ledning. Dag
hemsverksamheten, med hel- och halv
dagsvård blir på Blomkulan vid Eke
dalsvägen. Personalen intar sina målti
der på Blomkulan, där föreståndarinnans
nuvarande bostad utnyttjas till personal
rum och matsal. Den föreslagna organi
sationen skall tillämpas från den 1 au
gusti.

Resas semesterafton den 30 mars hade
samlat mycket folk för att vara vardags
kväll och med konkurrens från samtidiga
arrangemang i samhället. Kanske utlott
ningen av den fria semesterveckan gjorde
sitt till. Programmet var i övrigt bra
med bl. a. sång av en ny italiensk tärna,
SAS nya jet-film och ett kåseri av Arne
Wallbom kring hans reseminnen. En
medlem, en tös från Lännersta, vann
medlemmarnas semesterresa till Schweiz,
en något äldre tös från Gustavsberg
vann friveckan vid semesteranläggnin
gen i Varberg.

Förskolebarnen på Tomtcboda har
sänt redaktionen några brev i blindskrift,

där de tackar de gustavsbergare, som
gästade Lekaftonen den 17 mars. Sär
skilt kul anser de att Bosses trumpetsolo,
Hockey-Cockey och spargrisarna var.
Ref. som var med tror att gustavsbergar
na hade minst lika kul åt de solofram
trädanden, som barnen levererade vid
kaffe-pausen.

Friluftsgården Skevik tog emot ett 50-
tal unga och äldre gustavsbergare, som
i Sport 60-anda vandrade ditut den 7
april. Gården bjöd på kaffe och film
förevisning. Efter underhållning av Lag
nö-ungdomar samspråkade man om att
återuppliva en lokalförening av Skid
och Friluftsfrämjandet i Gustavsberg.
Vandringen hem företogs under fackel
sken.

Engelska skolpojkar från London hade
utsett Gustavsberg som ett studiemål un
der några dagars rundfärd Göteborg
Stockholm. Efter en titt på fabriken, fick
de vara med om att äta djupfryst i
Kvarnbergsskolan, vilket de kvitterade
med att i medhavda dräkter spela några
scener Shakespeare.

ABF:s studieverksamhet avslutade sä
songen med ett samkväm i skolan den
27 april. "Blåsipporna", en barngrupp
bekant från Lingveckan, gjorde ett be
jublat framträdande, manliga gymnaster
spelade basketboll, skolans blåsorkester
underhöll med musik och manskören
sjöng vårsånger. Distriktskassören Kurt
Johansson talade om studiearbetets mål
sättning.

Några bilder från pimpeltävlingen på Grisslinge fjärd.
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Folkparksföreningen höll årsmöte den·
12 april på Folkan, dit ett 50-tal andels
ägare hade infunnit sig. Ur verksamhets
berättelsen noterar vi att besökarantalet
i Parken 1959 var 12.323 personer, me
dan Polkan haft 19.331 besökare. Den
gamla Folket-Hus föreningen har nu
överlämnat sina tillgångar till Folkparks
föreningen och lagt sig till ro. Nästa
projekt är Parkhallen, för vilken kom
munen avsätter medel varje år i 5 års
tid. Likaså gör Konsum, fackföreningen
m. fl. och man väntar nu att alla intres
seorganisationer m. fl. ska bidra till fond
skapelsen. Den bokförda nettovinsten på
4:11 lades generöst till denna fond. Sty
relsen kompletterades med Edor Svensk,
och fick "full och tacksam" ansvarsfri
het, vad det nu ska betyda. Tacksam
var man också för det goda kaffet, var
under diskussionen om dansorkestern,
konkurrens, Snoddas, ungdomen m.m.
fortsatte.

Orkesterföreningen gav konsert i Ber
gasalen den 10 april. Bland åhörarna
märktes ett stort antal från den inbjud
na Pensionärsföreningen. Ur program
met vill vi framhålla en tjusig Symfoni
och naturligtvis Griegs Våren. Blommor
till dirigenten, Gustaf Svensson.

Gustavsbergs Mjölkförsäljningsförening
lyckades trots goda radio- och TV-pro
gram att den 24 mars samla ett hundra
tal Gustavsbergs-damer till Bergasalen,
där vi i samråd med Köpmannaförbun
det ordnat en husmodersafton. Där av
smakades god och vällagad mat av för
bundets skolkökslärarinna, och olika
firmors representanter bjöd oss smaka
deras produkter. För underhållningen i
övrigt svarade tre glada spelmän, och
stämningen i lokalen var hög, därför
hoppas vi att få återkomma till flera
trevliga husmodersaftnar. Hansson

Gustavsbergs Sportfiskeklubb arrange
rade Stockholms läns Fiskevårdsförbunds
pimpelmästerskap 1960 på Grisslinge
den 6 mars. Tävlingen gynnades av ett

strålande väder och hade samlat 350 del
tagare. Förbundsmästare blev Carl Älve
dahl, Vaxholms fiskevårdsförening, som
fick en gädda på 4040 gr. Tvåa blev en
dam, Irene Lundin, Stockholms fritids
fiskare, med 2 abborrar som vägde 3260
gr. Lagtävlingen hemfördes av Stock
holms Fritidsfiskare. Gustavsbergs Sport
fiskeklubb höll sitt årsmöte den 22
mars och förutom omval av styrelse och
revisorer beslutades att lämna Stock
holms läns Fiskevårdsförbund ett ränte
fritt lån på 1000 kr som bidrag till Lina

fiskedammar. Åtgärder mot tjuvfiske var
föremål för ett livligt meningsutbyte som
utmynnade i ett uttalande att skärpa
bevakningen.

Gäddtävlingen 1959 gav följande pris
tagare: G. Norberg 11,0 kg. E. Boström
10,7 kg, R. Nygren 10,5 kg.

Kristi Himmelsfärdsdag har alltid be
traktats som årets första metardag och
Dagens Nyheter inbjuder denna dag till
tävling i riksmete. Om tillräckligt intres
se finnes kommer styrelsen att undersöka
möjligheterna för en metartävling.
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Blåsipporna kom medan ännu snön låg
kvar i norrskrevorna. Videkissarna
strödde sitt frömjöl och hoppade själva
efter. Barnen släpps snart ut från skolan
som kalvar på grönbete.

Reklamen tar varje vår nappatag med
våra husmodershjärtan. Litet huvudyr
känner man sig inför allt det nya, som
kastas ut i marknaden. Vill ni verkli
gen ha så mycket nytt. Storstadens för
säljare smittas av försommaryran och
tror att det går "att göra landsorten".
Eller är det helt enkelt så att de tröttnat
på storstaden.

En är av den trivsamma sorten, som
till tror mig att själv avgöra när möblerna
behövs putsas. Det behövs de nu alltid
i ett hem med barn. Men det går bra
med cederträolja.

Vid pass tio stycken vet att vi be
höver persienner. Vad de inte vet är
att vi njuter av solen och vår omgivning.
Vi trivs med litet patina. Vi vill inte gå
miste om solnedgången. Den förgyller
allt från kondensstrimman på det sena
flygplanet till Dardels "vackra mexi
kanska". Den flickan får verkligen
pangfärger just då.

Inte heller vill vi ha vita strimmor
tvärs över skiftningarna från månblått
till klargult från plastkupornas kontrast
mot svart eller kornblå kvällshimmel.
Vi vill se fönstren i huset intill. Där ly
ser en rubinröd lampa, en TV-skärms
ljus fladdrar bredvid ett klargrönt bad
rumsfönster.

Försäljare av den familjära typen
kommer. De använder ens namn, så miss
tanken dyker upp att de är utsända av
"Höga ledningen". De kan absolut inte
säga sitt ärende i farstun, nej, in måste
de. Det gäller dammsugaren, symaskinen
eller pälsen, som inte kostar någonting
n u. Bara en bagatell och så namnet på

ett papper förstås .. Det är som att för
skriva sin själ till en svart potentat. Man
mister friheten för framtiden. Den försa
kelsens väg som man i alla fall måste
beträda om man vill skaffa sig något
av värde, kan man väl lika väl gå fritt
och otvunget.

Så är det han som har underbara böc
ker. Stora verk om musikens mästare, om
hobby och hantverk, husmödrarnas allt
i allo och o-fasa! De där skinninbundna
blå Dan-Andersson eller Selma Lagerlöf,
som man känner att man skulle vara
lycklig med. Det är ohemult att fresta
med dylikt. Där hjälper det ju knappast
att säga att man har en bok.

Naturligtvis finns det stora önskesa
ker, som man inte inom överskådlig
framtid kan skaffa sig annars, och som
kan vara till stor hjälp i vardagsgärnin
gen. Men gäller det något så viktigt, vill
man väl se sig om för att få bästa möj
liga. Det gäller väl också våra möbler.
Låt oss titta i vår egen affär först. Se
oss om och återvända dit om det är
förmånligast där, vilket man sannerli
gen får hoppas. Kanske har man fastnat
för en stolstyp, som passar in till det
man har förut. Inte alltid går det för
möbelbutiken att få in den. Det blir då
att välja mellan att vara "konsumtro
gen" och byta resten av möblerna också.
Det skulle säkert ingen ha något emot,
om det bara lät sig göra. Men så lätt är
inte problemet. Då bör man ju ha fri-

heten att försöka få tag på den någon
annanstans.

I marknaden har kommit en del dans
ka möbler. Bl. a. en förtjusande välgjord
pinnstol i rödbok, som kan vara ett bra
komplement. Den är märkt "co-op mob
ler Danmark". Den skall inte målas, man
gnider den med finaste stålull någon
gång om året i stället. Det är fantastiskt
att danskarna kan göra sina möbler till
sådana priser. Vad den kostar talar jag
inte om, bara att den finns på möbelbu
tiken.

Underligt för övrigt att ingen firma
specialiserat sig på att höra efter vad
folk verkligen vill ha för möbler och
tillverka efter marknadsundersökning.
Kanske skulle vi då kunna bringa ner
möbelkostnaderna. I Form klagas det
över att folk inte inreder sina hem i en
lighet med de planer arkitekterna gör
upp för bostäderna. Det ärvs stora möb
ler, det plockas samman från ungkarls
lyan och auktionskarnmaren den första
tiden. Kanske tänker man: Vi få byta
ut det så småningom, när barnen blir
större. Inte är det så säkert att den
möjligheten kommer, men hoppas kan
man ju alltid. Sen må arkitekterna för
heminredning bli gråhåriga och riva si
na huvuden. Enkla, sittriktiga och mått
inredda möbler håller på att erövra
marknaden. Skaffar vi nytt, låt oss hålla
oss till det.

Margareta

()

C

Bakom fällda persienner.
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Prat om mat
I min barndom gästade vi några

somrar en blekingsk gammal bondgård.
Bland andra underbara saker som fanns
var en asparagussträng. Vaknade man
tidigt på morron tassade man utför den
knarrande trappan med de smala trapp
stegen genom hallen med älgstudsaren
och vargnätet. Ute på verandan i hörnet
bakom de uppspända rävskinnen stod
sparrisjärnet. Så var det ett långt skutt
över till den daggvåta gräsmattan. Vita
knoppar stack upp litet här och var. De
måste skäras samma dag de kommer upp
och alla vid kanterna fick vi barn ta.
Järnet stack snett neråt och hade man
tur blev det ett långt skaft. Pumpens
kalla vatten strilande över _9em. Tug
gande drog man sig tillbaka på en rund
tur bland den stora trädgårdens rosentry
och syren. Där fanns gungbräden och
stenbänkar överlupna med mossa och en
tystnad där bara humlor och bin brum
made .. För en timme var man försvun
nen för världen. Och aldrig har sparris
smakat så!

Då var det något av lyx över sparris.
Nu finns den på burk. Den är åtkomlig
hela året och varför inte dra konsekven
serna av det och använda den litet mera.
Det finns burkar med hel och 'med skaft
och bara knoppar om man så hava vill.
Den är god till såväl fisk som kött. Tänk
er sjötunga med musslor och sparris. El
ler care, eller cassler med iskyld sparris
i salladssås. (olja, vinäger, salt och pep
par, citron och persilja allt efter smak)
Grönsaker till.

Vad man gör av spadet och knoppar
na? Jo en soppa på hönsbuljongtärning
och ris. Fräs en halv dl. ris i litet mar
garin, koka häftigt i 12 min. i samman
slagna buljongen och sparrisspadet och
späd vartefter till ungefär en liter. Salta
och peppra mycket försiktigt. Strax fö
re serveringen iröres 1 dl. riven ost. En
klick rört smör lägges i då tallriken
kommer på bordet och mera riven ost.

Man kan reda hela burken och fylla
en omelett. Gör omeletten på detta sätt,
om Ni inte tillhör dem för vilken en
fransk omelett är det enda njutbara!
Vispa tre äggvitor och sätt samtidigt på
spisplattan och omelett- eller stekpanna.
Vispa skyndsamt och låt telefon och
dörrklocka ringa hur mycket den beha
gar. Detta är viktigt förehavande. Det
tar vid pass tio min. Rör ner en tsk. mjöl
i 3 dl. mjölk. (ta inte mer mjöl. Det
skall bara förstärka äggvitebyggnaden i
omeletten, inte dryga ut den!) Lägg ner
en klick margarin i pannan. Den skall
bli brun omedelbart men inte brännas,
så har pannan rätt temperatur. Vispa
hela tiden. Ner med ägg-gulorna, ner

Husmorsafton i Bergasalen.

med mjölken. Ner i pannan med skum
met vartefter det bildas. På med ett lock
med en gång. Rätt gjort skall den här
omeletten efter fem min. fylla pannan
upp till locket och gå lätt att rulla ur
samtidigt som den är krämig på ytan
och guldgul utanpå. Den skall ur pan
nan ögonblickligen.

En varm smörgås på lördagskvällen:
1 burk sparris värmes i sitt spad. Den
får rinna av i sil. 4 tunna skivor fransk
bröd stekes försiktigt i smör. 4 msk. smör
smältes och 20 skållade mandlar får ta
färg i det. Smör och mandlar hälles över
sparrisen på brödskivorna.

Vi vill ha det lätt och behändigt på
sommarsöndagarna. Det finns f.n. billiga
stora ärter i handeln. Koka dem färdiga,
passera dem tillbaka ner i spadet, sätt
till 2 dl tunn grädde och 1 rosk ve
temjöl utrört i grädden. Koka upp
igen. Sätt till finklippt persilja. Ser
vera med pepparrotsfil och riven ost
bredvid. Ev. sparrissmörgåsen till. Det
är en god introduktion till kall laxtallrik
eller laxtortilla.

Laxtallriken gjord på färsk eller på
burk (ev. tonfisk) går att göra i ordning
i förväg, och i sista minuten förses med
salladsblad och räddisskivor. Dela fis
ken i bitar. Rör majonnäs' med grädde
och finklippt gräslök. Garnera med ärter,
finhackad rödbeta, kapris och dill. Dill
potatis till.

Till laxtortillan vispas en omelettsmet
med finhackad dill och spadet i burken
utdrygat med litet mjölk. Gräddas i ugn
vid 275°. Låt svalna något och täck med

mycket färsk gurka och fint strimlad
sallad just när den skall in på bordet.
Citronsaft med gröna iskuber till, myc
ket svagt sötad.

I affärerna kommer då och då grön
holländsk melon. Nu har den börjat od
las här i Sverige också på kalljord. Den
är förtjusande god, som den är, med
socker till. Vill man vara lyxig kan man
fylla en halva med vaniljeglass som den
är, eller smaksatt med något rom eller
arrak. Det är en smaksensation som man
minns. Lägg någon vacker kvist bredvid.
Vira en glad oöm bomullsserviett runt
om det hela, så att det inte glider på
tallriken, när man skär. (Servietten skall
åka raka vägen ner i kallt vatten vid
avdukningen för undvikande av fläc
kar.)

:.I•

Hoppas det blir en fin sommar och
mycket jordgubbar. Blanda dem försik
tigt med litet vaniljsocker slå en dl. likör
(helst körsbär-) över dem. Låt stå en
timme i kylskåpet på max. Det gröna
fästet kan vara kvar om det är vackert.
Portionera ut dem i glas. Servera iskyld
vispgrädde till. Ett mandelspån eller någ
ra rån är ett pluss, men inte nödvändigt.

Resten av likören används till smak
sättning av glasyr till tårta, fyllnadsge
le eller grädde. Ev. att dränka nedersta
tårtbotten med. En pannkakstårta fylld
med sådan grädde, ev. med en och annan
överbliven jordgubbe är också en varia
tion att tänka på fram mot midsommar
helgen.

Glad och god midsommar!
Margareta
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·ungdomsträffen
Conny Rolf är från och med den 1 ap
ril och 10 veckor framåt på en ungdoms
ledarkurs som började i Dalom och av
slutas på Tollare folkhögskola. Under
hans bortavaro vikarierar Olle Modin
som ungdomsledare. Han har visat film,
"Kronans käcka gossar" och "Loffe som
miljonär". Skärtorsdag var det dans till
Melody Makers orkester och ett 80-tal
ungdomar dansade. Den 28/4 var det
avslutning för terminen med .jazzkonsert
av Melody Makers som hade en vokalist ·
med sig. Man lekte, sjöng allsång och av
slutade det hela· med en stu~ds. dans.

Måndagskvällarna har varit vikta för
pingis. Pojkarna har varit uppdelade i
två grupper, de yngre mellan 18-20 och
de äldre därefter. En pingisserie har av
slutats bland de yngre pojkarna och den
vanns av Kenneth Wiman.

Flickorna har tillbringat måndagskväl
larna på Farstaborg och sysslat med
småpynt och annat knåp. Lärarfruarna
Stenborg och Lindahl har lett verksam
heten som varit mycket trivsam, med
öppen brasa och kaffe varje kväll.

K K-son

. Jag reste till Skansen en vårvinterdag,
då solen. gömde sig bakom molnen. Ka
meran hade jag med, för på Skansen
borde dett ju finnas motiv. På anslagstav
lan utanför stod det, att fotografering
inom Skansens område är förbjudet om
man inte innehar fotolicens. Den kunde
köpas där och kostade en krona. Det var
den värd för den gällde hela året. När
jag var där låg ännu snödrivorno kvar
och allt såg inte ut som under storsäson
gen precis. Jag gick länge utan att hitta
passande motiv. När jag väl kommit fram
till djurens avdelning och träffat på får,
getter, björnar och cndro trevliga djur
så måste jag snart byta rulle i kameran.
Getterna var lite närgångna men jag
klorode kameran och fick t. o. m. en
bild. Resultatet ser ni prov på här.

Gösta Arvidsson 13 år

Unga Örnar
Vi har hunnit en hel del i våra grup
per sen sist. Kanhända har antalet örnar
minskat lite sedan vi startade i höstas,
men det beror säkert på våren och solen
som har kommit fram, då ungdomarna
får annat att tänka på, och kanske ock
så andra intressen,

En ny klubb har kommit till, för de
mer tekniskt lagda ungdomarna, där de
får hålla på med radioapparater, för den
gruppen står Göte Viklund.

Teatergruppen har sysslat med kasper
teater under våren, de· har gjort sina
dockor själva och även skrivit en del
pjäser.

I friluftsgruppen har pojkarna gjort
foderhäckar, halsterpinnar och annat
smått och gott.

Tisdagen före påsk hade en del grup
per små påskfester, då örnarna själva
fick ta med sig kokta ägg hemifrån, när
de hade ätit sin medhavda matsäck, lek
te de timmen ut.

Söndagsvandringarna har kommit lite
tätare nu när vårsolen tittat fram, var
annan söndag har ett trettiotal ungdo
mar vandrat ifrån fabrikssamhället till
lite lugnare marker. Tänt en brasa och
halstrat sig en korv och riktigt rasat ut
ett tag.

Tisdagen den 26 april hade Unga Ör
nar en insamling för Rädda Barnen, 86
bössor var i farten.

Hur det skall bli i sommar har ej be
stämts, men det blir nog ett läger i hem
trakten.

EN

Ilar du hört att ...
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Har vi ogonen
med oss

Den blomstertid nu kommer

Vår tid är teknikens, fartens och de
många sensationernas. Vi är på jakt efter
upplevelser i tid och rum.

Ett av de många uttrycken härför är
det alltmer· omfattande reselivet. Vi är
mer eller mindre fartbitna och reslystna.
Och visst är det en god sak att allt fle
ra får tillfälle att komma ut och se sig
omkring i världen. Den allmänna semes
tern gör det möjligt för flertalet att i
någon mån röra på sig, och detta är otvi
velaktigt ett framsteg. Något att vara
glad åt.

Men även de bästa ting har väl någon
avigsida. Har inte exempelvis bilismen
bidragit till att göra om oss mera fart
sinnade än naturintresserade?

Vi har nu vissa möjligheter att komma
ut och få se nya bygder och länder.
Men har' vi ro eller lust att stanna, fun
dera och samla intryck? Ger vi oss tid
att intressera oss för människorna och
naturen där vi drar fram?

En hobby som har många vänner och
utövare är fotografering, och denna bi
drar givetvis i hög grad att skärpa sinnet
för det vackra, säregna och intressanta i
tillvaron. Men om vi går utanför kretsen
av yrkes- och amatörfotografer, målare
och naturintresserade - hur är det då
ställt med intresset för denna sida av
tillvaron? Man har anledning ställa den
frågan och vi kan gärna rikta den även
till oss själva.

En köpman, som använt en sommar
månad till en bilfärd genom en god del
av Europa, berättar om sina intryck.
Han har mycket att berätta om vägarnas
skick, hotellens standard, nöjeslivet och
de större sevärdheterna. På en direkt
fråga om de djupare intrycken av na
turen och människorna blir svaret en för
vånad undran: Vad menar du egentli
gen? Denna fråga ger anledning till någ
ra mera konkreta spörsmål: Vilka upp
täckter gjorde du i växternas och blom
mornas värld? Och hur fann du männis
korna i de olika länderna? Var det in
te mera av livlighet, omedelbarhet och
värme i lynnet där nedåt medelhavstrak
terna? Vill du inte ge några personliga
intryck och glimtar av det här slaget?

Det gick inte att få något besked på
de här punkterna. Vår man hade enligt
egen utsago haft intresset och uppmärk
samheten endast på de stora och väsent
liga sammanhangen. Det ingick i respla
nen att avverka det mesta möjliga. Mån
ga länder och många mil - det ansåg
han vara ett bra riktmärke. - "När

Den blomstertid nu kommer, tänker väl eleverna, när de med färg och form låter fantasin
spela. Om en månad - skolavslutning - sommarlov!

man nu en gång är ute, vill man hinna
med så mycket som möjligt. Och då går
det inte att lägga märke till såna där
småsaker." - Det var hans syn på sa
ken.

Denna man är säkerligen inget undan
tag. Det är inte ovanligt att intresset
för tillsynes små ting och företeelser är
ganska ringa. Naturens olika detaljer och
särdrag tycks för mången vara en främ
mande värld. Medmänniskornas kynnen
och öden likaså. Denna likgiltighet har
sina orsaker. Vi är alla instängda i våra
egna tankars fängelse och har inte lust
eller förmåga att bryta oss loss. Tyvärr.

De vidgade resemöjligheterna borde
kunna ge en mera mångsidig orientering
och en rikare behållning. Visst kan det
vara värdefullt att veta något om- auto
strador och andra vägar, om Alpernas
snö och Medelhavets vatten, om trafiken
och nöjeslivet i stora städer. Men det
är inte mindre betydelsefullt att äga en
fond av intryck, erfarenheter och min
nen av människorna och deras vardags
värld, av blommorna, dagrarna och allt
detta, som ger ett land dess atmosfär.
Kanske är det dessa många siuå iaktta
gelser som ger oss den största glädjen
och behållningen. Inte sant?

Vi kan skärpa blicken för vad som
möter oss. Detta förutsätter att intresse
sfären vidgas. Om vi inte bara tänker
på det egna lilla jaget utan även på med
människorna, ökas förmågan till inlevel-

se, medkänsla och kontakt. Om vi inser
vårt starka beroende av markens gröda,
får vi intresse för växtligheten och skör
deutsikterna. Har vi sinne för det un
derbara i det lilla, i småkryp, gräs och
blomster, får vi alltid något fängslande
att syssla med och tänka på. De små
tingen kan få oss att för en stund glöm
ma livets ävlan och hjärtats oro. De kan
göra oss mera avspända, lugna och sam
lade. Och detta betyder långt mer för
vår trivsel än fartens tjusning.

Det är inte alltid lätt att vara män
niska. Det är så mycket som påkallar
vår uppmärksamhet. Det dagliga arbetet
kommer väl i första hand och de ideel
la strävandena måste få sitt. Allmänna
insatser av skilda slag behöver vår med
verkan. Naturen och kulturen i dess oli
ka former fängslar oss. Vi inser vår be
gränsning ifråga om tid och möjligheter.
Det gäller att välja och sovra. Men om
vi är vakna och intresserade, har öronen
på skaft och ögonen med oss, kan vi
hinna med åtskilligt.

Vid närmare eftertanke finner vi att
även de små upplevelserna har sitt sto
ra värde. Vi kan resa vidare utan att
göra skarpa iakttagelser eller vinna stör
re behållning. Vi kan också lära oss myc
ket genom noggranna observationer på
ett helt litet område, bara vi har hjärtat,
tankarna och ögonen med oss. Det är
den avgörande frågan.

V. J,
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I August Palms memoarer
läser vi om den unge adelsmannen, som
efter att ha fattat intresse för Palms
samhällskritik i vältaliga ordalag skild
rade det "andliga proletariat", till vilket
han själv räknade sig. Och så sa' han:
"Jag är nu chef för ett verk här i staden.
Jag går upp i expeditionen en timma om
dagen, ifall det faller mig in. Blir jag
borta, ja, då utför min närmast under
ordnade mitt arbete, som egentligen icke
är något annat än ett slags öfverkontroll.
Kommer jag icke, öfverkontrollerar han
nämligen sig själv och afger rapport till
mig, då jag behagar infinna mig. Jag
har det så godt jag kan önska mig och
lyfter- mina 350 kronor i månaden, men
ta mig katten, om jag vet hvad nytta
jag gjort för dem." Detta hände i den
lilla staden Kngelholm i början av juni
månad år 1886, och vi är väl alla över
ens om att den unge chefens kritik var
hedersam för honom själv. Hedersam!
därför att de flesta av oss snarare går
omkring med en hemlig åstundan om
"högsta möjliga betalning för minsta
möjliga arbete", än att vi gör tvärtom.
Det förra är ju i och för sig oklander
ligt, men då som mål för eller som resul
tat av vårt organisatoriska och tekniska
arbete. Vilket ju inte är riktigt detsamma
som ett "insmugglat" eller av maktha
vande sanktionerat parasitsystem. (Här
avbröt jag skriveriet och satte mej att
läsa Aftonbladet.)

Och kan man tänka sig!
I dagens insändare hittar jag följande

passus. - En radioreporter, som tidigare
varit chefredaktör för en nerlagd tidning,
sa en gång sedan han kom till radion:
"Jag har så bra betalt och lite göra, så
jag skäms, när jag får min lön." Jo, jo
mensan! När månne den tid skall kom
ma, då även den in i minsta detalj ar
betsstuderade och bandstyrde arbetaren
skall skämmas för samma orsak? Men
trots den citerade insändaren, så är nog
dagens samhälle så pass effektivt, att
Ängelholmsepisoden kan tjäna som tan
keställare för alla medborgare, som av
ren tankelattja instämmer i skallet mot
samhällelig eller kooperativ verksamhet.
På August Palms tid var det inte heller

lika lätt för kritikern att komma till tals
som nu. Anda fram till år 1909 var med
borgarrätten i praktiken en fråga om
pengar eller samhällsställning. Och först
1921 genomfördes den allmänna och li
ka rösträtt, som är en av grundvalarna,
och naturligtvis den allra viktigaste för
vår demokrati. Att det sedan gått "troll
i ord" så att en massa virrpannor sprin
ger omkring och etiketterar alla möjliga
slags samarbetsformer med ordet demo
krati, det är att beklaga. Ja, ännu värre!

Vad skall man sa;a
när t. ex. en stor daglig tidning
skriver, att vår konung vid ett tillfälle
"helt DEMOKRATISKT stod med hän
derna i byxfickorna!" Att vårt skolvä
sende ännu har en del arbete ogjort, när
det gäller att förklara och levandegöra
demokratins begreppsinnehåll i varje
fall. Att man inte helt och fullt kan li
ta på våra politiska partier i detta upp
lysningsarbete är lätt att konstatera. Inte
så att man från detta håll vill ändra
den författning som ger menige man lika
frihet, lika rätt och lika skyldighet, men
likafullt finns det inte så litet av åskåd
ningar, som legat till grund för eller hör
hemma i helt andra samhällssystem och
som då och då glimtar fram i den poli
tiska propagandan. Nå, även de bästa
av demokrater kan göra klavertramp, om
än i bästa avsikt. Jag syftar här på den
åldersgräns uppåt för politisk kandida
tur, som en del lokala organisationer
tillämpar. Beslutet är fattat av org. akti
va medlemmar i god demokratisk ord
ning, så långt är det bra. Inte heller är
det väl så farligt från väljarsynpunkt
vid de slutliga valen. Nej, men det är
särskiljande, eller för att tala modernt
och därmed tankeknyta till aktuella hän
delser, det är klart DISKRIMINERAN
DE och står därmed lika klart i strid
mot den författning, som samma organi
sationer har varit med om att genomfö
ra och i andra sammanhang säkert skul
le offra allt för att försvara. Vidare att
tillägga, så är det fullkomligt onödigt,
eftersom vi ännu inte tagit för vana att

Atom contra Kärlek
I den upplaga av det stora uppslags

verket Encyklopedia Britannica, som
kom ut första gången 1768, behandlades
begreppet "atom" på 5 rader medan
"kärleken" fick breda ut sig på hela 7
sidor.

I den senaste upplagan däremot talas
det om "atomen" på 7 sidor. "Kärleken"
finns inte ens nämnd!

välja våra förtroendemän på livstid. Jag
menar också, att om man ger fan ett
finger, så riskerar man lätt hela handen.
Missköter vi oss, så är det fullt tänkbart,
att vi rätt som det är vaknar upp i "går
dagens samhälle". Och från detta sam
hälle skall jag återge ytterligare en epi
sod ur August Palms memoarer.

När Palmen år 1888 av
tjänat ett fängelsestraff
för smädelse mot riksdagen och släpptes
fri, då möttes han av Hjalmar Branting
i spetsen för c:a 500 sympatisörer. Det
hurrades för Palm, vilket resulterade i ett
åtal inför polisdomstolen. Så här skrev
Soc.-D. - Efterspelen till polisdemon
strationerna vid Palms frigivande förgin
go hufvudsakligen uppe i polisdomstolen.
Där fingo de på måndagen häktade defi
lera. Palm själf, som icke häktats, .kalla
des, med vanlig polisälskvärdighet mot
folk, som man icke generar sig för, genom
att en polis bultade sig in till honom kl. 5
på morgonen. De förklarade samtliga på
framställda frågor, att de blott gifvit
sina känslor luft eller helsat Palm, läm
nande åt de svärjande polismännens san
ningsälskande och ömtåliga samveten att
åstadkomma bevisningen för "förbrytel
sen" att ha hurrat för Palm i stället för
den tyske kejsaren. Palm frågade doma
ren: - Jag skulle vilja veta om det blif
vit någon lagändring mellan den 26 och
30 juli. - Nej, hur så? - Jo, enligt
tidningarna skola en mängd människor
ha hurrat den 26 juli på gatorna för den
tyske kejsaren. Jag undrar om polisen
anhållit någon af dem, som då hurrade,
för förargelseväckande beteende? - Det
är skillnad på tyske kejsaren och er. -
Nej, hr domare, ur kristlig och juridisk
synpunkt äro vi människor bägge. - Det
är onödigt att tillägga att denna vädjan
till kristendomen och juridiken icke led
de till något resultat. Palm och sju för
honom hurrande .kamrater fingo böta.
Bevisningen bestod av att poliskonstap
larna svuro. Hjalmar Branting gick fri
trots att två poliser svuro på att han
hurrat. Branting själv hade fyra vittnen
som intygade att han icke hurrat. -
Hörde ni att Branting hurrade? frågade
domaren en av konstaplarna. - Nej,
men jag såg, att mustascherna rörde sig på
honom, blef svaret. - Det där sista ver
kar nästan som ursprung till Martin
Ljungs bit om Fingal Olsson, så vi kan
väl vara överens om att skillnaden mel
lan då och nu, när det gäller "rättsröta''
kan vara värt ett litet leve. Ingen be
höver riskera åtal för den saken, det ga
ranterar ännu så länge

Fanfar.
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Grisslingebadet skall inte stängas i som
mar, deklarerar fullmäktiges ordföran
de Harald Lindholm vid sista samman
trädet. Detta i anledning av en sensatio
nell rubrik i en dagstidning att det om
tyckta badet kommande sommar skulle
vara bommat för allmänheten. Sanningen
ligger väl någonstans mitt emellan, me
nade rektor Gezelius. Ja, tydligen. Som
margästernas förening vid Grisslinge,
som äger ungefär hälften av nuvarande
badstrand har beslutat att stänga in sig
på sin del och vill ej ha någon bebland
ning i fortsättningen. Hittills har kom
munen, som äger den andra delen av
stranden, och föreningen sammangått och
gemensamt upplåtit hela badet för all
mänheten. Föreningen har dessutom er
hållit 2 000 kr av kommunen som bidrag
till kostnaderna för skötsel, simundervis
ning och dylikt. Vidare har stora planer
smidits om ett gemensamt pampigt bad
med hopptorn, serveringar m.m. Samar
betet har nu brutits. Men kommunen
bygger vidare på sin del av badet och
kommer att utvidga åt Värmdöhållet.
Parkeringsplatser iordningställes, bad
stranden förlänges m.m. Ingen badavgift
kommer att uttagas. Däremot får bilis
terna betala för parkeringen.

Mera bad. Vid Södersved fortsätter i
sommar simskolan. Den olycksaliga barn
bassängen på stranden, som fylldes med
kallt källvatten i stället för med det be
hagliga sjövattnet, skall man försöka
få ordning på. En botten gjutes på 40
cm djup och en pump skall föra in salt
vatten. På strandområdet har jord på
förts och hoppas man att badgästerna
i sommar redan kan få sola sig i gräset
det gröna. På campingområdet har skog
vaktare Lindstedts mannar gallrat sko
gen och kan vi därför hoppas på ett
ljusare och gladare Södersved i sommar.

Konsten trängde sig in i fullmäktige
församlingen i april. Förre ledamoten
Valter Weinmark hade för cirka ett år
sedan inkommit med en lång och väl
skriven motion och där framhävt angelä
genheten eller rättare nödvändigheten av

att det allmänna och således även kom
munerna ej glömma bort konsten. Artur
Engbergs gamla målsättning - en pro
cent av kostnaderna för offentliga bygg
nader anslås för deras konstnärliga ut
smyckning - bör vi hålla på. Vidare fö
reslogs tillsättande av en kulturnämnd
i kommunen. På ett år hade nu frågan
avancerat så långt att kommunalnämn
den föreslagit tillsättandet av en kom
mitte på tre personer för att utreda frå
gan vidare. Till kommitten föreslogs Ha
rald Lindholm, Harry Pettersson och
Fritz Berg.

Rektor Gezelius ansåg att motionären
själv borde få vara med i utrednings
kommitten men härom var meningarna
delade med "votering" och omröstning
som följd. Här uppvisades nu en trogen
partipolitisk röstning. De fem borgerli
ga ledamöterna röstade på Gezelius för
slag medan sossarna och kommunisterna
höll på kommunalnämndens förslag.
Tydligen hade sossarna tidigare på sitt
gruppmöte penetrerat saken och funnit
det lämpligast att motionären själv icke
blev med i den kommunala utrednings
kommitten. Nu får vi hoppas på en
snabb utredning och nästan med spän
ning på en kommande konstdebatt i full
mäktige och det skulle förvåna om
konståsikterna då lika villigt följer par
tilinjen som nu vid kommittefrågan.
Synd att inte Weimark är kvar i full
mäktige.

Y.N.

So/vl SA6T VAR...

Föreningslivet, och vi tänker nu före
trädesvis på arbetarrörelsen, är i en verk
lig kris om medlemmarna vinkar med
kalla handen åt väl genomtänkta pro
gram som angår alla, åt ambitiösa och
stimulerande kultursträvanden, åt en är
lig avsikt att ringa in alla de frågor som
präglar vår vardag och ger glädje och
mening åt vår fritid. Det är oro i det de
mokratiska nervsystem, som föreningsli
vet utgör, om styrelser och kommitteer
bjuder på möten som har väsentliga bud
skap till vår tids människor och publi
ken sviker. Men det är alls ingen kris
om folk uteblir från möten och samman
komster som annonseras och hålles mera
för formens och slentrianens skull än för
behovet att främja viktiga intressen av
facklig eller politisk natur. Ett möte får
aldrig bli ett offer på formalismens alta
re. Ty meningslösheten kan inte locka
till tankeskärpa, kan inte förvandlas till
reflexioner kring väsentliga samhällsfrå
gor eller utblickar över ideologiska pers
pektiv enbart därför att den ges en ru
tinmässig inramning av ett traditionellt
mötes alla programpunkter.

Gösta Svensson i Metallarbetaren
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Sammanträdet 29/3 i fabrikens fö retags
nämnd var del s ägnat Bostadssparandet,
dels 1959 års fö rslagsställare. För den
fö rsta frågan redogjorde bankdirektör
Roald Wal/berg från Länssparbanken. I
sitt anförande erinrade han om att ban
ken har god förankring i Gustavsberg,
där man har en omfattande utlåning
kring egnahemsbyggandet. Banken har
en stark önskan att intressera unga män
niskor för ett sparande på längre sikt
och det gäller inte minst bostaden. Pro
duktionskostnaderna för egna hem har
stigit och de lån som stat och bank kan
ge når inte upp till dessa kostnader. I
Gustavsberg, där utgångsläget är gynn
samt, 'kan man i de radhuslägenheter
som nu färdigställas, få ett bottenlån i
sparbanken på 27.500:- och ett statligt
lån på 22.000:-, varför den egna insat
sen blir c:a 11.000:-. För de anställda
ger fabriken ett tillskott, som sänker in
satsen. till 8.000:-. Kan man då själv
bostadsspara till 3000-4000 kr., garan
terar Länssparbanken ett tilläggslån på
resten. Nu planerar kommunen ytterli
gare framtida byggnation av både egna
hem och insatslägenheter till måttliga
kostnader. En propaganda för ett spa
rande på längre sikt till insatser för eget
hem vore förnuftig och värdefull.
Nämndledamöterna betygade intresse

för sparhemstanken. Under den följande

överläggningen ställdes en del frågor om
kommunens planer, om boendekostnader
och om lånemöjligheter. Man efterlyste
propagandamaterial och herr Wallberg
överlämnade till ledamöterna en bro
schyr riktad till dem som önskar eget
hem eller insatslägenhet. Det upplystes
vidare att kommunen, företaget och ban
ken gemensamt beslutat inbjuda intres
serade till en Bostadsträff i Bergasalen
den 4 maj, där man, förutom underhåll
ning och kaffe, ämnar ge information
om kommunens bostadsbyggen och Läns
sparbankens giv för bostadssparandet.

Så var det då förslagsställarnas tur.
Artur Teglund utdelade minnesfat till
Anita Karlsson, Arne Lundqvist, Martin
Wikner, Börje Skogh, Olle Noren, Tage
Bjurling, Albert Rydberg, Gunnar Storm
och Rolf Nygren, som under året 1959
debuterat som förslagsställare. Till dem
som redan tidigare varit med och fått
sitt fat, men återkommit med nya för
slag under det gångna året blev det en
bokpremie, "Vasa, kungens skepp", som
mottogs av Alvar Ekmark, Hilding Löv
gren, Val/rid Holmberg, Roland Frö
berg, Evert Johansson, Sven Svensson,
Emil Persson, Sven E. Johansson, Sven
Wadström, Arne Larsson, Rudolf Berg
lund, Gunnar Hägg, Göte Engvall och
Gunnar Sjödahl.

Det rapporterades att 1959 gav 40
förbättringsförslag. Lika många har in
kommit under 1 :a kvartalet i år, tydli
gen en stimulans av Förslagspristävlin
garna under vintersäsongen.

I skrivande stund kan vi meddela att
det förslag, som insändes till Rikstavlin
gen genom förslagskomrnitten, i dagarna
har utsetts att erhålla 1 :a priset. Därom
redogöres på annan plats i tidningen.

Bland vårens besökare märktes [aurnalister från Nairobi i sällskap med
personal från UD och SAS.

Anita Karlsson mottar hedersfatet pJ.
förslagsverksamhetens årsträff.

Just nu prövar man inlämnade förslag
i KF-tävlingen, där vi har 8 st. med. -
Häromdagen hade förslagskornmitten an
ledning att besluta en premie på 1000:
för ett fint förslag till ombyggnad av
tryckeripress. Det är tydligt att· för
slagsverksamheten fått ny vind i· seglen.

Också på skyddsverksamhetens områ
de kan vi notera rekord. Antalet yrkes
skador 1959 rapporterades under nämnd
mötet vara 3,7 per 100 årsarbetare, dvs
en minskning med hela 1, 1 0/o sedan året
före. Där blir det också en hög premie
till fackföreningens hjälpkassa och
skyddskassan. Nämnden har som bekant
en gång beslutat att tilldela fackförenin
gens hjälpkassa 1000:- om man i
skyddsarbetet kan understiga 8 0/o, som
nästan var en norm för en del år sedan.
Dessutom blir det en hundralapp för
varje tiondedel,
Personaltjänsten bidrog också med go

da siffror. Personalomsättningen har un
der år 1959 hållit sig till låga 6,3 0/o.
På korpidrottssidan har våra skidåkare
tagit hem 1 :a inteckningen på KF:s sty
relses vandringspris. Intresset för fritids
studier är stort, och fyra anställda har
varit på industrivecka på Vår Gård. Ett
nytt Meddelande från Företagsnämn
den är påbörjat av sekreteraren, och
han ska ha det fardigt i början av maj.
Där blir det protokollen från nämndmö
tcna, ny förteckning över samarbetsor
gan, utdrag ur kollektivavtalet och di
verse notiser.

Efter sedvanliga rapporter från fabri
kernas samarbetskommitteer och sedvan
lig säsongdiskussion om sandning, gav hrr
Teglund och· Erderyd en redogörelse för
inneliggande order och produktionsför
hållanden på respektive Fabriksavdelnin
gar och dotterföretag. Det meddelades
att specialvaruområdet inom KF ska ha
en utställning på Kommunalhuset i Gus
tavsberg den 1-3 juni.

Så beslöt man till sist att träffas snart
igen. Det blir alltså i maj redan.

Sekr.
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Det hände i April
Konsumkvittot ger återbäring

Under första delen av månaden över
sändes kontant 282.000:- kronor till
föreningens medlemmar. Det var åter
bäringen för 1959. Därtill var det någ
ra 10-tal tusen kronor som överfördes
till medlemmarnas personliga konton, där
de sedan förräntas och blir större.

Familjerally

Söndagen den 24 april var det ett 45-
tal bilar som ställde upp i ett familje
rally, där vår Alvar Klinthall höll i led
trådarna med god hjälp av representan
ter från Trafikkommitten, MHF och Os
termans, som tillsammans med OK/Kon
sum var medarrangörer. .Kven om det
inte var solsken från ovan så var det
solsken och tillfredsställelse bland delta
garna, som mycket uppskattade det upp
lagda programmet. De bästa fick välför
tjänta pris, men även undertecknad till
delades ett tröstpris för lägsta poäng i
en viss gren. (Ej trafikfråga). Tack för
det. Jag skall läsa på bättre till nästa
gång. Det blir rally igen.

Modevisning

Vår textilavdelningschef Gösta Aver
näs gick redan i vintras och satte ett
kryss i sin almanack för söndagen den
24 april, som lämplig dag för en vårmo
devisning. Vi kunde då hälsa en till
trängsel fylld Bergasal välkoinmen. In
tresset för vad våra trevliga mannekän
ger hade att visa var mycket stort. Con
ferencier var Edla Sofia, som även visa
de ett urval damskor från vår skobutik.

Omsättningen i april

ökade med omkring 100.000:- kronor
till över 800.000 :- kronor.

Barnolycksfallsförsäkring

På förekommen anledning erinra v1
om att vår förening har en kollektiv
olycksfallsförsäkring i Folksam för med
lemmarnas barn till dessa fyllt 7 år.
Försäkringen omfattar ersättning för den
del av läkekostnader och resor, som ej
regleras av sjukkassan. Vid invaliditet
utbetalas en årlig ränta av 1.000:- kr.
till 24 år samt en ett engångskapital vid
24 år på 5.000:- kronor.

Förarförsäkring

Sedan ett par år har vi i samarbete
med OK en försäkring i Folksam. Den
får tecknas utan premiekostnad av bil
ägare, som köper bilförnödenheter vid

SEGRA SPÄNST

2 års garanti
på köpet

Konsum
Gustavsberg

bensinstationen för 600:- kr under ett
kalenderår samt av motorcykelägare som
köper för 200:- kr under samma tid.
Man skall vara medlem i Konsum, Gus
tavsberg.

Våren och sommaren

Våra specialbutiker i textil, sko, mö
bel, sport, husgeråd och Fölungen har
bytt ansikte med anpassning till våren
och sommaren. Försäljningen av båtut
rustningsgrejorna har blivit något förse
nad i år beroende på det kalla vädret.
Men nu synes sjösättningen snart bliva
aktuell. Gäddorna får inte lockas med
glimmer och. krok under tiden 1 maj-
15 juni, men sedan blir det åter aktuellt
med dessa redskap.

Tag en promenad till våra specialbuti
ker och Ni skall finna att det finns en
hel del, som kan köpas på "hemmaplan".

Alla äro hjärtligt välkomna till buti
kerna, som äges av dem som handlar
dem.

G. M-n
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~~ å våren jag väntade som förr,
-~ å vandrade ut i solen.

med blåsippsbukett hon stod
~ för dörr,

å vinden lekte med kjolen.
Jag glömde bort allt tjat å pjåsk,
å alla som mumlat i skäggen.
Säg fick du också en puss-i-påsk,
du föråt dej väl inte på äggen?

~

®

t snorkighet ville jag ge
en spark

surpupporna borde man haffa.
Att tjäna varandra på denna mark
har intet med dryghet att skaffa.
Att spara beröm - de ä dumt å trist,
en uppmuntran ä nu på tiden.
När gav ni er man en blomma sist?
Förlåt om jag störde friden.

[l7t\\ et glodde mej att vi fick
~radiolåt.
Reklamen den vägen ej skämmer.
Men hur intervjuaren än bar sej åt,
så svarade Torsten: Det ·stämmer!
Å Stickan var med å fick sin bit,
med grabben som ej gillar lerstök.
Jag saknade dock som prick över i't
en vårmelodi på lergök.

antning med veckopåsar
en gros

pågår, fast nog blir dom dyra.
Tänk er att Konsum handlade så,
å slapp personal å hyra.
Jag tror ej att medlemmen då var nöjd
med dom som ordnar vår macka.
Jag tycker att de ä en illojal fröjd,
I eget bo till att kacka.

i#" mötessösonq ä rodd I lond,
~ å stämmor å cirklar ä över
där ordet begäres i otid ibland,
där sades vad ej man behöver
Därtill har det ofta märke lagts
att vill någon dokumentera
sin pondus, så sägs vad redan sagts.
då är man aktiv mm.

ag råder de unga att ta
sin chans

å egna sparhemmet trygga.
Ej någonsin bättre tillfälle fanns
för den som sin stuga vill bygga.
Kommunen bland tallarna har en rad
av prakthem, som skjutna ur jorden.
Så Erk du, Maja du, gå nu åstad
å ta mitt råd på orden.

~~ "PP, jo~ vill stödo
~1 vaqe vra
å starta på nytt från början.
Nu vårsoln avslöjar skavanker små,
det trasiga syns i sörjan.
Nu tar jag kvasten å sopar i fläng
i källarn å runt kring huset.
Se upp så du inte får dej en släng,
för här ska bli plats för ljuset!

..,~ cnhöndo pcrolln om broder-Jk~ skap
ska hävdas på 60-talet.
Kanhända att herrarna nere vid Kap
ska inse att dom handlat galet.
Kanhända vi äntligen blir överens
om att rosfördomar ä fega.
Att hudfärg inte får vara en gräns
för dem som frihet vill äga.

~

Il centrum står frågan:
Hur ska vi ha't

med Centrums byggnadsplanering?
Det sägs på sta'n, men de är bara prat,
att Träsket behöver sanering.
Vi väntar med spänning på ett projekt
på hus för skatten å brödet.
På KF sitter en känd arkitekt
å skissar oss framtidsödet.

~-em är den vilde åkarnm med grus,
som har så bråttom med lasten?
Från lngarö går det med fart å sus.
Nej här får vi ta till kvasten!
Dom kappas på vägen i omkörningslek,
å verkar sugna på slanten.
Betänk om något i kärran svek
- då bär det snart utför branten!

1A .. f" . htt an en orenmg ar
kornmit till,

däröver lär många undra.
Men Rädda Barnen lokalklubb vill,
så snart ä vi uppe i hundra.
Jag tror det behövs. Du ville så klart
en slant emot barn nöden bringa?
Det vore riktigt, bussigt å rart
om du vill ett medlemskap tinga.

~o stunder fria lördoqors <ad.il~ o Härliga, strålande tider!
Jag tror varje man ä väldigt glad
- det finns dock andra som lider.
För hemmafrun blir det blott mer besvär,
För biträdet mera jäktigt.
För oss, som vilar <;'i bilar, är
det hela verkligen präktigt.

LERGOKEN

.,
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Vi trodde och tänkte vi skulle vinna den
här korpserien men si, det gick nu inte
alls så. Folksam och vi stod på lika poäng,
när drabbningen om slutsegern satte
igång. Och så vann då Folksam med
6 ½ mot våra 5 ½ poäng. Det återstod
bara att gratulera Folksam till en välför
tjänt seger. Prislistan ser ut som följer:
1. Folksam, 2. Gustavsberg, 3. Tre Kro
nor, 4. PUB.

Av någon underlig anledning har jag
blivit anmodad att publicera denna
matchlista, som gällde drabbningen mot
Enskede schackklubb den 1/3 1960. Det
viskas i schackkretsar om att våran ord
förande Hasse stod för kaffekokningen
den där kvällen och kan det ha inverkat
på det för oss förmånliga resultatet, skall
han få heltidsanställning. I alla fall gick
han omkring och såg lite hemlighetsfull
ut. Viskades det. Här följer drabbningen
i kalla fakta:

Gustavsberg: Enskede:
I. Elvin ½ ½ H. Edling
G. Andersson 1 0 V. Sommargren
A. Lindström 0 1 J. Ringblom
E. Bjärewall 1 0 G. Lindkvist
V. Olsson ½ ½ A. Cronwall
E. Nyberg 1 0 B. · Zetterman
J. Björk 1 0 E. Vesterberg
R. Ericsson 1 0 E. Carlsson
F. Vesterberg 0 1 A. Lidberg
0. Bergqvist ½ ½ P. Carlsson
A. Mört! 0 1 A. Bergforss
J. Holmen 1 0 R. Skoglöv
A. Sjölund 0 1 G. Hjälm
0. Johnsson 0 1 A. Eriksson
A. Ahberg 1 0 E . .Johansson
G. Ericsson ½ ½ A. Eriksson
T. Ericsson 1 0 G. Svanberg
R. Manz 1 0 E. Vistam

Beträffande den individuella poäng-
plockningen i korpserien leder A. Lind-
ström med 5 poäng samt G. Andersson
och R. Ericsson med 4 ½ vardera.

B. Arvidsson

3RITT 3oRUM

Råa rådjur

Kan man inte göra något åt dessa
kringströvande nattdjur, som ödelagt vå
ra tulpaner denna vår? Vad kan det va
ra som gjort att de just fått smak på tul
paner som ska till att knoppas? Här
sätter vi upp foderbås med hö för de ar
ma djuren, och så går de värdshus förbi
för att få tag i sin specialitet - våra
tulpaner. Vore det inte lika så gott att
t. ex. Höjdhagen och Grindstugärdet slog
sig samman om en jordplätt på åkern med
grönsaker endast avsett för rådjur. El
ler kanske enklare - låt bli att mata
dem in på husknutarna nästa vinter, men
se till att foderbåsen ej står tomma!

Ej Tulipan

Ras och hat
Att vi människor är av olika raser är
allom känt, liksom att vi även är hop
blandade till oigenkännlighet. Vilket
som är vilket bereder oss ständigt hu
vudbry men vi kunna nog komma över
ens om att allt är möjligt och ingenting
omöjligt i vår växlingsrika värld. Bara
sådana positiva bemötanden som för någ
ra årtionden sedan betraktades som ro
mantiska utopier och verklighetsfräm
mande hugskott kan i dag mest betrak
tas som vackrare vardagsvara. Nu finns
det givetvis svarta fläckar här och var
men detta är ju inte det eftersträvans
värda. De kan komma helt enkelt bara
av tanklöst förbiseende. Därför är sam
hällsbyggnaden bara halvfärdig eller
kanske rent av nyss påbörjad. Världens
oroliga hörn av i dag tycks dock Syd
afrika vara.

Vi behöver inte hyckla överdriven
hjärtevärme för att rent mänskligt sett
ta avstånd från de grymheter som prak
tiseras. Bara i välförstått egenintresse är
det naturligt och ingen vill väl egentli
gen att det ska gå så långt. Men det ena
ger dock det andra och den starkare
överlever. Och det troligaste är väl att
landets eget folk är det starkaste.

Emson

Stilblommor
och sanna exempel på medverkan av

Tryckfelsnisse och Ombrytarkalle

I ett reportage om en statyavtäckning
i en göteborgstidning stod det något om
"bysten av mormor". Nästa dag inför
des en rättelse som såg ut så här:

I gårdagens reportage om statyavtack
ningen uppgav Tryckfels-Nisse att bys
ten var gjord av mormor. Det skulle gi
vetvis vara farmor.

Ahmed Bey har tågat in i Syrien
med 50.000 man och· lantbrukare
Ernst J. Alinder som suppleant.

Man beslöt inköpa en avelstjur och
till ersättare valdes herrar L. Andersson,
K. Pettersson och F. Lundström.

Förlikningsmannen i distriktet har
emellertid enligt vad som uppges för
AT varit i konflikt med parterna och
ett ingripande kan kanske väntas inom
kort.

Med läpparna hårt tryckta mot var
andra satt de älskande och viskade kär
lekens stumma språk i öronen.

Makrill säljes av undertecknad. Ara
de husmödrar ombedes komma ihåg,
att jag skär huvudena av dem och flår
dem gratis.

Förgäves försökte svenskarna storma
fästningen, men det gick inte i alla fall.

Två herrelösa hundar äro inlämnade
här på kontoret. Kgarna torde anmäla
sig inom fyra dagar, då de i annat fall
blir skjutna.

Nästan ny el-motor, som aldrig har
gått, är till salu.

Arade kunder ombedes att icke för
växla min butik med en annan svindel
affär mitt emot.
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Födda
29/1 Dan Roland: s. t. Karl Roland An

dersson o h. h. Kerstin Margareta f. Anders
son.

7/2 Bo Lars-Erik s. t. Erik Arne Rosen o
h. h. Signe Maria f. Blixt.

12/2 Evelina: d. t. Valter Remmel och
h. h. Helvi Mirjam f. Hannula.

15/2 Lars Peter: s. t. Sven Helmer Hans
son och h. h. Siv Evy Teresia f. Lönn.

1/3 Seppo s. t. Reino Willehard Stenroos
och ,h.' h. Alli Elisabet f. Holopainen.

16/3' Eva Ulrika d. t. Nils Martin Bränn
ström och h. h. Ingegärd Elvira f. Lindberg.

22/3 En son t. Jan Olov Wahlstedt och
h. h. Anna-Greta f. Bergman.

27/3 Stig Göran s. t. Stig Ole Ångerman
och h. h. Hertta Helena f. Kivilä.

6/4 En dotter till Uno Gerhard Sjögren
och h. h. Monica Hillevi, f. Frirsch.

8/4 Kari Juhani s. t. Esko Antero Ikehei
monen och h. h. Anna-Liisa f. Sievinen.

12/4 En dotter t. Alf Roland Karlsson och
h. h. Sirkka Linnea f. Vartiainen,

12/4 En dotter till Jaroslav Tupy och h. h.
Edit, f. Györi.

18/4 En son t. Sven Tage Leonard An
derssori och h. h. Astrid Solveig f. Berg.

20/4 Eva Johanna d. t. Gunnar Torolf
Larsson och h. h. Inga Lisa f. Alhage.

21/4 En dotter t. Karl Olof Eriksson och
h. h. Elida Agnes Margareta f. Halvards
son.

22/4 En son t. Olov Birger Jonsson och
h. h. Britt Alice f. Rydberg.

26/4 En dotter t. Stig Evert Leopold Pet
tersson och h. h. Birgit Rut Elisabet f.
Westöö.

Vigda
20/2 Ulf Axel Magnus Ström och Ingrid

Marianne Göransson.
28/2 Karl Roland Paul Biberg och Anita

Holmqvist f. Friberg.
2/4 Karl Olof Wahlgren och Maj-Lis In

geborg Carlsson.
2/4 Sergio Rondinini och Märta Marianne

BeJin.
16/4 Bror Tage Ander och Naemi Linnea

Rennerstedt f. Fransson.
29/3 Rune Harry Valentin Svensson och

Anna Liisa Tolppanen.

Ett varmt tack till alla för den vack
ra blomstergärden vid vår fars, F. G.
Andersson, jordfästning.

Barnen

Tack!
För all uppvaktning och vänlig håg

komst på min högtidsdag ber jag få
framföra ett varmt tack.

Gerha;d Pehrson

För all uppvaktning med presenter och
blommor i anledning av vårt 15-årsjubi
leum be vi få framföra vårt varma tack.

Gustavsbergs Scenstudio
Styrelsen

Ett varmt tack till fabriksledning, ar
betskamrater, idrottsvänner och grannar
för all vänlig uppvaktning på min 50-
årsdag.

Ernst Bäckström

För vänlig hågkomst på min 50-års
dag vill jag till chefer, arbetskamrater
och alla vänner härmed uttrycka mitt
hjärtliga tack.

Sonja Nyman

Mitt hjärtliga tack till fabriksled
ning, arbetskamrater och vänner för den
vänliga uppvaktningen på min 50-års
dag.

Henny Thelberg

Tack för all vänlig uppvaktning på
min 50-årsdag.

Gustav Gustavsson

Ett hjärtligt tack till fabriksledningen,
arbetskamrater, släkt och vänner för all
uppvaktning på min 50-årsdag.

Karin Johansson

Döda
28/1 Fru Ester Sofia Englund f. Petters

son, Tvärväg. 6 h. t. Chaufför Johan Gun
nar Englund 48 år.

30/1 Skräddaren Abel Jonatan Holmberg,
Loviseberg, 80 dr.

17/2 Ankefru Augusta Bernhardina Vass
berg f. Godström, åld.h. 93 år.

18/2 Mejerskan Brita Katarina Larsson,
Farsta, 68 år.

2/3 Ankefru Hulda Emilia Olsson f. Gus
tavsson, Mörtnäs 1:199 72 år.

2/3 Fabr. arb. Nils Evert Vikström, Kullen
8, 54 år.

11/3 Ankefru Ruth Lilly Charlotta Ge
schwindt f. Berglund, Ingarögat. 6. 70 i!lr.

16/3 F. port. kontr. Axel Bruno Thulin,
Algat. 2, 68 år.

25/3 F. ugnsarb. John Fredrik Lind, Ma
ripl. 4, 88 i!lr.

11/4 F. nattv. Erik Daniel Bäckström,
åld. h. 88 år.

15/4 F. fab. arb, Karl Johan Gustavsson,
Mariag. 7. 81 år.

eJl..fissionsförsamlingen
Kongoafton i Missionskyrkan

Missionär Birgit Lindberg, som under
några år haft sitt arbete på Kibunzi sjuk
hus i Belgiska Kongo, har under hemma
perioden ofta talat om en missionärs ar
bete på en missionsstation. Vid ett off.
symöte och trivselkväll, som hölls sista
mars i Missionskyrkan, talade fröken
Lindberg över ämnet: Sjukdom, heden
dom och kristendom. Hon visade också
vackra färgbilder från vardag och helg
dag i Kongo. I början av juni förra året
kom missionär Lindberg hem från sin
första arbetsperiod där ute. I juli månad
d. å. är hon åter beredd att återvända
till Kongo och då i synnerhet sjukvårds
arbetet på Kibunzi missionsstation.

Scout-tramp i Gustavsbergsterräng.
Söndagen den 3 april gick "Lillakäm

paleken" av stapeln. Det var SMU-scou
ter från Missionskyrkan och Andreas
kyrkan i Stockholm som ville möta var
andra i en spårningstävlan. Man utgick
från Skeviksgrottan och följde en snits
lad bana fram till Missionskyrkan. På
banan fanns ett flertal kontroller. Ett
70-tal scouter deltog. Bäst hävdade sig
scoutpatruller från Andreaskyrkan, som
kammade åt sig alla priserna. Det skall
också sägas, att det är inte något då
ligt gry i Gustavsbergsscouterna. Vi
kommer igen den 1 maj, då den verkliga
kämpaleken går av stapeln i Gålö fri
tidsområde och där scouter från hela
Stockholms distrikt av Svenska Missions
förbundet deltar.

Olund

Rädda Barnen har fått
lokalavdelning

Rädda Barnens länsförbund har re
kommenderat Gus.tavsberg att i likhet
med andra kommuner bilda en lokal
förening. Uppgiften är att i enlighet
med Riksföreningens stadgar medverka i
den humanitära uppgiften att bringa
hjälp, då nöd uppstår bland barn och
i andra hand verka i allmänt barn- och
ungdomsvårdande syfte. I övrigt är före
ningens uppgift att medverka till goda
insamlingsresultat genom samverkan vid
kommande kampanjer. Vi noterar att
gustavsbergarna under höstinsamlingen
satsade 13 öre var. Bättre kan vi. En in
termisstyrelse har bildats, bestående av G.
Dahlberg, Kerstin Karlsson, G. Mattsson,
Elsa Appelqvist och F. Berg. Enskilda
och föreningar kan ansluta sig som med
lemmar i organisationen.
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Att bättra vad som
brister

Vi har en sund och naturlig längtan att
övervinna vad vi uppfattar som brist
och fattigdom. Vi eftersträvar en viss
standard och söker hävda oss genom
att motsvara rimliga anspråk i olika av
seenden.

På ett sätt är säkerligen de allra
flesta mer eller mindre fattiga, eller i
varje fall ganska osäkra. Vi lider i all
mänhet av en besvärande ordfattigdom,
vilken hämmar uttrycksmöjligheterna och
skapar svårigheter att förstå framställ
ningar i tal och skrift. Där de språkliga
insikterna är minimala är det inte lätt
att klara förståelsen av exempelvis den
mera krävande litteraturen, liksom även
muntliga utläggningar kan verka svår
förståeliga.

En dag kom en språkligt obevandrad
men i övrigt normalt utrustad kvinna
med en undran. Hon hade lyssnat till
dagens morgonandakt i radio, där hon
mött ett par ord som vållade huvudbry
och oklarhet om innebörden.

Talaren hade sagt att vi människor
har vissa elementära kroppsliga behov
men att vi för dessa inte får glömma
själens behov av näring och vård. Han
hade också i något sammanhang använt
ordet reagera. Dessa båda uttryck -
elementära och reagera - verkade i det
ta fall främmande och förbryllande.
"Bör en talare som vill bli förstådd an
vända så konstiga termer, och vad bety
der de egentligen?" Det var frågan.
Denna undran gav anledning till ett

samtal, vari de båda orden skäskådades.
Och den språkligt okunriiga men sympa
tiskt vetgiriga lyssnaren fick bl. a. det
rådet att skaffa en viss ordbok, så att
hon i fortsättningen kunde klara sådana
enkla och vanliga termer.
Har inte en sådan här episod något

att säga oss lite var, antingen vi nu fö
reträdesvis är lyssnare, läsare eller ta
lare?

En tidning framhöll nyligen i en le
dande artikel att ett stort antal svenskar
brottas med en beklämmande ordfattig
dom. Förmågan att läsa en tidning eller
en bok med utbyte och kritik fick också
ett klent betyg, och sedan utvecklades
följande tankegång: ·
"Det klagas allmänt över att skolbar

nen numera inte förstår mera vanliga
ord och att all den litteratur, som inte
är skriven · på enklast möjliga vardags
språk måste översättas för dem, om de
skall förstå den. För att råda bot för
missförhållandet tillgriper man ofta den

sämsta av alla utvägar - att ta bort de
svåra orden. Följden blir att när ett barn
får tag i en riktig bok, stöter det på så
många ord som det inte förstår, att bo
ken lägges åt sidan som tråkig. Det talas
så mycket om att skolan skall fostra till
kritiskt tänkande men hur skall detta
ske, om barnen inte får lära sig handskas
med det enda redskap som kan hjälpa
dem fram till målet."
Det finns självfallet åtskilliga orsaker

till det förhållande, som här påtalas. De
barn som matas med serier, blir nog me
ra bildsinnade än ordkunniga. Skolklas
serna är ofta stora och tiden för den
språkliga undervisningen är begränsad.
Men visst är det önskvärt att skolan i
största möjliga utsträckning beaktar det
ta mycket viktiga ämne. Inte tu tal om
den saken.

Man vill gärna hoppas att de ungas
intresse med tiden vändes mera åt det
här hållet. Men även vi äldre behöver
vara vakna och verksamma för vår för
kovran i detta avseende. I varje svensk
bokhylla borde finnas Svenska akade
miens ordlista och en förteckning över
de vanligaste främmande orden. Det
finns gott om utmärkta hjälpredor till
vår tjänst, och varför inte utnyttja dem.

Att läsa, lyssna och i mån av behov
rådfråga böckerna skapar bättre insikter
och hjälper oss att berika våra egna ut
trycksmedel. Vi har också god nytta av
att öva konsten att skriva. Genom att
väga och välja orden, stryka ner och
skriva om, når vi med tiden en bety
dande säkerhet, samtidigt som de egna
ordförrådet ökas. Detta har vi nytta och
glädje av både när det gäller att förstå
det talade och tryckta ordet och när vi
söker välja de rätta uttrycken för våra
tankar och synpunkter. Känslan av att
inte vara alldeles borta i dessa samman
hang ger trygghet och tillfredsställelse.

Vi har också god nytta av att läsa bra
böcker och tidningsartiklar med upp
märksamhet och eftertanke. Om vi vid
behov stannar inför ovanliga termer och
kontrollerar deras innebörd, kan vi un
dan för undan vidga våra språkliga do
mäner.

Så småningom lär vi oss en hel del
ord, och detta är en nyttig lärdom. Men
vi bör dock vara försiktiga med vårt
eget ordval. Det är bäst att använda det
egna språket, så långt det går. De främ
mande orden måste användas med måtta
och förstånd.
Att rätt manövrera språket är inte lätt.

Här känner vi ofta vår begränsning. Men
vi kan sträva att bättra vad som brister,
för att så nå en viss säkerhet. Dithän
kan vi komma om viljan är god - och
det är vackert så.

V.].
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Demokrati
Demokrati är ett magiskt ord. Lätt att
förstå, lätt att missförstå. Dess ordagran
na betydelse är folkstyrelse, eller kanske
ännu begripligare, folkvälde. I sin rena
ideala form utövas denna folkstyrelse
direkt. D.v.s. alla medborgare kommer
samman och besluter i gemensamma an
gelägenheter. Så gör vi numera endast
inom föreningslivet, eftersom moderna
stater är av en storleksordning som omöj
liggör ett sådant förfarande. I stället har
vi infört en ordning, som vi kallar för
representativ demokrati, vilket ju inne
bär att vi skickar ett begränsat antal
ombud till riksdagen, att tala och beslu
ta för hela folket. För att dessa ombud
verkligen skall bli representativa för
folkmeningen har vi en lag om allmän
och lika rösträtt gällande alla medbor
gare, oavsett skiljaktigheter i kön, rastyp
eller trostillhörighet. Denna lag är en av
de grundpelare, som bär upp vårt folk
styre, och jag tillåter mig den uppfatt
ningen, att allt tal om demokrati är
falskt, i de fall en sådan lag saknas. Och
samma kommentar gäller om det råder
mer eller mindre inskränkt rätt till of
fentlig kritik inom en nation, som gör
anspråk på att räknas till demokratierna.
Nu sägs det att demokrati ytterst vilar
på aktningen för människovärdet. Är
detta påstående sant? Visst finns det
människor, som har denna efterföljans
värda känsla för medmänniskor, men att
denna egenskap skulle orsakat demokra
tins genombrott, och för framtiden kun
na trygga dess existens, är ett omotive
rat antagande. Husbondens lagliga rätt
att kroppsligen förgripa sig på sitt tjäns
tefolk avskaffades först år 1920, och
denna lagändring grundade sig säkert
mera på ändrade politiska styrkeförhål
landen, än på att ideer om lika männi
skovärde plötsligt hade vunnit insteg i
de då härskandes tankevärld.

Rent objektivt sett har ju allt
liv av samma art ett lika egen
värde oberoende av skillnader i ytt
re betingelser. Eller som skalden säger:
Snus är snus om än i gyllene dosor -
Rosor i ett sprucket krus äro ändå all
tid rosor! Nej, demokratins genombrott
kom på grund av att ändrade ekonomis
ka förhållanden möjliggjorde en organi-

serad attack mot ett samhällssystem,
som överlevt sig självt. Hade motståndet
varit starkare skulle vi troligen fått en
revolution att läsa om i Sveriges histo
ria. En revolution där aktningen för
människovärdet hos de stridande parter
na varit lika med noll. Och hur det då
skulle stått till med demokratin, den
dag som i dag är, det kan vi möjligen
göra oss en föreställning om genom att
betrakta situationen hos en del nationer,
som varit, eller ansett sig vara, tvingade
till hårdare tag för att kunna segra. Våld
föder våld, och det kan vara mycket
svårt att bryta en sådan kedjereaktion.
Nå, jag skall inte sysselsätta mig med

hur det styrs inom andra nationer, utan
vill i stället tala något mera om vår egen
demokrati. Allra först några ord om sta
ten. Som vi kanske förstår, efter en
stunds eftertanke, så kan staten endast
vara en form för att reglera medborgar
nas uppförande. Staten är därför ingen
ting annat än summan av de lagar och
föreskrifter, som vi ansett oss behöva
för nämnda syfte. Eftersom alla medbor
gare strävar efter största möjliga lycka
för sin egen del, så är det ju alldeles up
penbart, att om majoriteten av folket
eller hela folket står bakom en regerings
politik, då är det också större utsikter
för denna regering att kunna genomföra
denna. Statens ändamål är alltså att
skänka största möjliga mått av lycka åt
sina medborgare. Vilket måste betyda,
att ingen stat kan förverkliga de mål
för vilka den är till utan att vara en de
mokrati, byggd på allmän rösträtt, inom
vilken det finns inte endast yttrande
och föreningsfrihet utan även ett erkän
nande av att varken rastyp, religiös
åskådning, kön eller ekonomisk ställning
får hindra någon att åtnjuta medborger-
liga rättigheter. ·

Vad jag här talat om hör till vad
man kallar för den politiska demokratins
särskilda intressesfär. Men den politiska
demokratin har också banat väg för nå
got, som kallas för ekonomisk demokrati.
Definitionen är inte så alldeles klar, men
själv ansluter jag mig till Anders Örnes.
uppfattning, som ser ut så här: "Då det
ekonomiska livet är till för att tjäna al
la människor i deras egenskap av förbru
kare eller, som det också heter, konsu
menter, så kan ordsammanställningen
ekonomisk demokrati icke betyda något
annat än att människorna själva i sin
egenskap av konsumenter skola styra el
ler åtminstone kontrollera industrins,
handelns och samfärdselns företag. Var
je annan ordning än en, som ger infly
tandet åt dem, vilkas behov företagen
skola tjäna genom de av företagen fram
bragta nyttigheterna, är odemokratisk."
Det finns all anledning för dem, som

i t. ex. företagsnämnderna ser ett blivan
de organ för industriell demokrati, att
fundera ett slag på Anders Örnes syn
på saken. Däremot är det alldeles själv
klart att statens och kommunernas eko
nomiska politik har eller kan få ett all
deles avgörande inflytande på de enskil
da medborgarnas möjlighet till någorlun
da likvärdig konsumtion. Men då åsik
terna om hur man skall gå till väga för
att tillfredsställande lösa detta problem
är ganska skiljaktliga, så har det för all
demokrati oumbärliga partiväsendet oli
ka recept att föreslå. Och vilket recept,
som skall komma till användning, det
är patientens, d.v.s. väljarens sak att av
göra. Självfallet innebär detta ganska
stora krav på den enskilde medborga
rens kunnighet och ansvar i för hela fol
ket gemensamma angelägenheter. Ett folk
av analfabeter skulle - inte kunna bära
upp en demokrati. Därför är det beklag
ligt, ja, i själva verket ömkligt! att -det
finns människor av alla slags samhälls
ställningar och bildningsgrader, som t.
o.m. går omkring och skryter med att de
är politiska idioter. A andra sidan finns
det många, som är missbelåtna därför
att gemene mans inflytande är för litet,
enl. deras åsikt. Repliken blir, - i för
hållande till vad?

Om vi nu bortser från det "extra in
flytande", som ekonomisk makt fortfa
rande kan ge enskilda eller grupper av
enskilda, så kan en demokrati aldrig
ge mera inflytande än lika rösträtt och
fri yttrande- och kritikrätt åt sina med
borgare. Detta är grunden. Möjligheten
att bli en riksdagsman eller regerings
medlem står ju givetvis öppen för alla,
men det är inte detta, som kritiken skju
ter sig in på. Nu åtföljes aldrig en så
dan kritik med förslag till "en bättre
ordning," varför man har goda skäl att
misstänka, att kritiken mera är ett ut
brott av missnöje med att inte bli ihåg
kommen med förtroendeuppdrag eller
också, att man på detta sätt vill tysta
sitt bättre jags förebråelser, för att man
tillhör soffliggarnas skara. Demokratin
kräver alla medborgares medverkan om
resultatet skall bli sådant, att gemene
man kan säga: "Ja, så vill vi ha det!"
Vi har alla ansvar för nuet, vi har också
ansvar för framtiden. Bl. a. måste vi se
till att ungdomen får den demokratiska
fostran, som· är livsviktig för demokra
tins bestånd. Samhällsläran, som numera
ingår i gällande kursplaner för skolornas
avslutningsklasser, måste göras till ett av
huvudämnena. När man i radion får hö
ra, att endast fyra av sexton gymnasis
ter kan förklara vad ordet demokrati
betyder, då är det långt ifrån tillfreds
ställande i detta hänseende.

Sven Wahrenberg
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Gustavsbergsutstållningen i

Gustavsbergs fabriker upplever i som
mar sin hittills största utställning. Den
invigdes i slutet av maj och fyller två
våningar i Osterreichisches Museum fiir
angewandte Kunst. Utställningen pågår
till augusti och visar hela den rika pro
duktionen alltifrån badkar och sanitets
porslin via hushållsserviser och plastpro
dukter till konstnärliga emaljarbeten och
det unika stengodset. Gustavsbergs
konstnärerna som i Wien väckte den

Wien
en seger för våra formgivare

största entusiasmen är Wilhelm Kåge,
Stig Lindberg, Berndt Friberg, Calle
Blomqvist och de yngre generationerna,
Karin Björquist, Lisa Larson, Britt-Louise
Sundell och Eje Oberg.

Fil. lie. Arthur Hald, Gustavsbergs
konstnärlige ledare sedan snart fem år,
har anledning att vara belåten när han
summerar intrycken från Wienvernissa
gen - en obestridlig framgång hos pub
lik och press. Arbeiter Zeitung skriver:
"Vad som begeistrar oss är serieproduk
tionens höga nivå . . . Eldfasta grytor
med utomordentligt praktiska lock, sten
godsskålar med välsittande trälock. När
man tar av dem, kan de användas som
underlägg eller skärbrädor ... Underbart
vackert är benporslinet ...
Das kleine Volksblatt: "Man borde

författa ett upprop till samtliga pors
linsproducenter i vårt land och be dem
lyckliggöra oss Wiener-husmödrar med
liknande serietillverkningar." Österrei
chische Neue Tageszeitung: "Väl" form
given serieproduktion. Den svenska Gus
tavsbergsutställningen erbjuder talrika
uppslag". Kurier: "Gustavsbergs strä
vanden kan inte skattas nog högt." Wie
ner Zeitung: "Utställningens stora bety
delse ligger enligt vår uppfattning inte
i de enstaka utställningsföremålen - så
beundransvärda och storartade de än är
i sin individuella lösning, i sin skönhet
och praktiska form - från oersättliga

Museichefen Viktor Griesmaier, Undervisningsminister Heinrich Drimmel, fru Gabriella
Kåge och fil. lie. Arthur Hald.

Denna vikingvas var med på utstdllning i
Wien för andra gången - första gången

var 1879 ..

originalverk till serieprodukter. Det vä
sentliga ligger i företagets samarbete med
och förståelse för den fritt skapande
konstnärens arbete. Detta är bemästran
det av en av vJr tids svJraste uppgifter:
Den harmoniska lösningen av motsätt
ningarna mellan konstnärligt skapande
och industriell serieproduktion." Neues
Österreich: "Gustavsberg presenteras
utomordentligt. Den av företagets egna
medarbetare arrangerade utställningen är
på bästa sätt lärorik och samtidigt
storartad ..."
- Av en tillfällighet kom vår utställ

ning strax efter en samlad dansk konst
industrivisning, säger doktor Hald. Dan
skarna har ju en berömvärd förmåga att
vara snabbt ute. Kritikerna i Wien skrev
om Gustavsbergs utställning att den
"fördjupade och förstärkte" det intryck
av skandinavisk form, som man fått ge
nom danskarna. Och i vårt fall gällde
det dock ett enda· svenskt företag i jäm
förelse med danskarnas samlingsvisning.
Jag tror att vi utan självförhävelse vå
gar säga, att svensk konstindustri för
närvarande har ett mycket gott utgångs
läge för export. Från Gustavsbergs sida
ser vi framträdandet som ett led i en
strävan att sondera exportmöjligheterna
inte bara · i Osterrike utan inom hela
sjustatsgruppen.

I fallet Gustavsberg ville vi för övrigt
inte bara visa upp en bred produktion,
utan också presentera ett "formgivet
samhälle". Gustavsberg är ju som sam
hällsbildning bl. a. ett resultat av arki
tekt Olof Thunströms försök att för
verkliga demokratiska ideal, sådana som
de uppfattas hos oss, slutar doktor Hald,
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Här visas köksinteriör med skafferi bl. a. med plast.

Utställningen i Wien är ett resultat av
fint samarbete mellan David Westman,
KF, arkitekterna Britta och Kjell Ab
ramsson och vår Arthur Hald. Till ut
ställningen presenteras en förnämlig ka
talog med fina bilder i svart-vitt och
färg. Den gav en mycket god överblick
av hela Gustavsberg som arbetsplats och
hem. Utställningsaffischen har fram
ställts av Karin Björquist.
"Wienarna är begeistrade över ut-

ställningen", skriver vår medarbetare,
fru Hedwig Olofsson, "men de som ar
betar om dagarna skulle gärna se att
den hölls öppen också för ett och annat
kvällsbesök", Vad säger dr Hald?

Tidningen Gustavsbergaren har därtill
från fröken Susanne Weislein, en av våra
läsare i Wien, fått ett brev, där hon del
ger oss sina intryck från ett besök på
utställningen:

Redan den mycket egendomliga

och imponerande affischen lovar oer
hört mycket om denna utställning,
men vid besök av densamma överträf
fas dock förväntningarna vida. Man
visar här inte endast porslinets his
toriska utveckling utan ger en vid
överblick över alla Gustavsbergs pro
duktionsgrenar. Alla arter och avar
ter av porslin, plastartiklar för de
mest skilda behov, liksom emaljerad
plåt, falter inom denna ram.
En husmors hjärta slår väl hastiga

re vid åsynen av Stig Lindbergs kok
kärl av Novarlit - det så övermåt
tan vackra "Terma", som från spisen
kan ställas direkt på bordet och dä
rigenom medför ovärderliga fördelar.
Iden med de eldfasta formarna med
passande trälock, som gör att man
kan ställa dem ovanpå varandra och
förhindrar att maten kallnar fort, har
väl inte utlöst mindre begeistring.
Men också kaffeservisen "Spisa-Ribb"
med kaffekannan "Terma": och den
så utomordentligt vackra bordsserien
"Vardag" av Karin Björqvist tjusade
oss mycket. Likaså vann de olika va
serna, skålarna, faten och prydnads
blomkrukorna· stort bifall.
Arrangörerna av denna utställning

visar därmed lysande exempel på hur
helt alldagliga ting kan- vara praktis
ka och väl motsvara de anspråk man
ställer på dem och samtidigt låta
konstnärens skapande hand märkas.
Framsteg, /ormskönhet och nytta

bildar här en enhet som sammansmäl
ter till ett begrepp - Gustavsberg.

(Fotos: Hans Malrnberg

Hushållsporslin och konstgods. Ett uppbyggt tunnelmontage.



6 GUSTA VSBERGAREN JULI 1960

Gustaf Fröding
ett hundraårsminne

Den 22 augusti är det ett sekel sedan
Gustaf Fröding föddes i den varmlands
bygd, som han kom att skildra i en del
av sin diktning. Hemmet var till en bör
jan välbärgat och föräldrarna hade
konstnärliga och litterära intressen. Från
föräldrarna fick han ett komplicerat
själsarv, med anlag för både genialitet
och sjukdom. Han blev student 1880 och
vistades därefter någon tid i Uppsala för
fortsatta studier, dock utan att ta någon
examen.
Under uppsalatiden kom Gustaf Frö

ding i .· kontakt med åttitalets sociala
strömningar. Hans sympatier låg åt det
radikala hållet. Därom har han gett
många vittnesbörd. Så heter det i en li
ten dikt Ve, med vilken han debuterade
i Karlstadstidningen 1·885, där han an
griper konservatismen:

Ve därföre och ve igen
över himlande dunkelmän,
som för sanning oss humbug ge!
Ve er, hycklare, trefalt ve!

Dessa rader är betecknande för sin
upphovsman. Väl kunde han modifiera
sina ståndpunkter men i ett avseende
var han orubblig: hans humor och tole
rans tog slut inför vad han uppfattade
som hyckleri och hjärtlöshet.
Hösten 1885 började Fröding lämna

bidrag till Karlstadstidningen och var
under åren 1887-88 fast anställd som
referent, kåsör och litteraturecensent.
Han kände sig dock inte tillfreds med sin
verksamhet. Ett mindre arv satte honom
i stånd att lämna tidningsarberer, för att
under en tid vårda hälsan. De, :a skedde
först genom en badkur i Varb :g, varef
ter han sökte vård vid tysk uervkuran
stalt, Här fick han tillfälle att fördjupa
sig i litteraturen, och han samlade sig
även under studier och målmedvetna an
strängningar till sin egen debut. Han
sammanställde här den diktsamling, som
utkom 1891 under titeln Gitarr och drag
harmonika. Med denna bok blev Frö
ding en av våra mest lästa diktare.
Här framträdde en ovanligt färdig

diktare, en fängslande och betvingande
konstnär. Här fanns vemod och humor,
självbikt och allvarliga tankedikter. Här
kunde envar finna mycket att stanna
inför, att värmas av och glädjas åt, från

de värmländska låtarna och folklivsbil
derna till de satiriska styckena och slut
ligen de mörka och gripande dikterna.
Samlingen avslutas med En fattig munk
från Skara, en av den svenska lyrikens
finaste pärlor. Dikten andas medkänsla
med de utstötta och fördömda och den
förkunnar en ödmjukhetens och samhö
righetens filosofi. Ger den inte också en
stark känsla av vördnad inför livet?
Den uttrycker i varje fall något av det
väsentliga i Frödings livssyn:

Det är icke sant, som jag lärde mig förr,
att någon är utanför himlens dörr,
ty varje själ därinom går,
och ingen är get och ingen är får.
Den gode han är väl ej så god,
som själv han tror i sitt övermod.
Den onde han är väl ej så ond ändå,
som själv han tror, när kvalen slå.
Thy skall du ej mycket berömma,
ej mycket häckla och döma.

Och människan vandrar på jorden om
och ingen vet, varifrån hon kom,
och ingen vet, vart leden bär,
och ingen vet, vad livet är.
Men fram genom långliga strider
det dagas väl bättre tider,
då ingen är ond och ingen är god,
men bröder, som kämpa i ondskans flod
och räcka varandra handen
att hjälpa fram till stranden.

Så ger dessa dikter olika sidor av
skaldens kynne och tankevärld. De vitt
nar om hans starka iakttagelseförmåga
och skildringskonst. Här har en sjuk och
svag man manat fram en värld av hälsa,
glädje och behag. Han ger betagande
bilder av svensk natur och sommarens
glädje. Med mild humor tecknar han
människorna. Men han ser också inåt
och biktar sin oro och smärta. Så talar
han i En ghasel om det galler som skil
jer honom, den ödcsmärkte, från livet.
Och i dikten Vid myren skildrar han de
mörka stundernas längtan efter förintel
se:

Här kan sinnet slita det sista bandet,
som vid sorgen och livet band,
här går vägen fram till det skumma
landet,

till det eviga intets land.

Men vi möter också andra tongångar.
Diktaren prisar den goda viljan att tap
pert sträva och hålla ut, trots allt. I Ur
Anabasis hyllar han alla dem, som likt
hellenerna

höja sig
till mera ädla ting än sorgen över
nöden

och icke som barbarer böja sig
i skräck och vanvett under hårda
öden.

Gitarr och dragharmonika fick ett
gynnsamt mottagande av en i det när
maste enhällig kritik. Men Fröding var
inte odelat glad åt berömmet. Han kon
staterade att man i allmänhet mest gil
lade "det grövsta godset", medan däre
mot det enligt hans mening bästa rönte
mindre uppmärksamhet, och detta ledde
honom till den slutsatsen att kritiken in
te kunde vara till mycken ledning. Det
var bäst att följa sina egna ingivelser.
Han hade dock funnit att han ägde
förutsättningar för diktarbanan, och det
ta skänkte honom en viss trygghet och
självkänsla.
Trots att Fröding under 1890-talet

måste söka vård för sin nervhälsa vid
olika tillfällen, var detta årtionde hans
i egentlig mening produktiva tid. Ytter
ligare fyra diktsamlingar utkom - Nya
dikter, Stänk och flikar, Nytt och 3::1m
malt och Gr::i.lstänk - varav de två
förstnämnda utgör höjdpunkter i hans
författarskap. Dessutom utgav han två
häften Räggler och paschaser, dikter och
berättelser på värmländska, jämte några
småskrifter.

Fröding är en av vår litteraturs stora
förnyare och språkkonstnärer. Han be
härskade konsten att skriva enkelt, klart
och lättförståeligt. Vi möter i honom en
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suverän diktare och en betydande tän
kare.

Väl hade denna benådade diktare som
människa sina brister och svagheter. Men
man fäster sig starkast vid hans fina och
i ordets bästa mening mänskliga sidor.
Han var medveten om sin begåvning men
även om bristerna. Han hade ett varmt
hjärta för alla lidande och förtrampade.
Sanningen ·var hans ledstjärna, och han
höll utan förskoning domedag över sig
själv. Mycket i hans diktning är gripan
de självbekännelser. När han gjorde sig
till tolk för de svaga och lidande, talade
han av egen erfarenhet, I dikten Tala
och tiga motiverar han denna sida av sin
alstring:

Varför skulle du mässa
också din själs litania,
också din sorgs miserere?
Hånande ögon bevaka
den, som har blottat sin sorg.
Stoltare vore att pressa
smärtan i barmen tillbaka,
än att den förs i det fria
naken kring gator och torg!

Klangen, som världen behöver,
är ej ett vekt miserere -
tonen, som läte sig vässa
uddvass till pil eller klinga
finnes väl ock i din barm.
Smärtan, som bundits därnere,
skall, när en tid har gått över,
väpnad från fot och till hjässa
upp ur sitt fängelse springa
djärv som befriande harm!

Sanning till hälften du säger,
harm vill till vapen jag smida,
dock skall ej smärtan, ej sorgen
tigas ihjäl, ty att tiga
är hos en sångare brott.
Stoltare är det att stiga
mitt ibland vimlet på torgen
fram med all sorg, som jag äger,
tolk för de tysta som lida,
tiga och lida blott.

Fröding är ännu en i hög grad levan
de diktare, i den meningen att hans ord
har ett budskap till oss. Och man vill
hoppas att han länge än ska läsas i den
utsträckning, som han förtjänar. Så kan
han fortfarande, långt efter sin bortgång,
vara levande i våra sinnen och verka ge
nom oss. I sången finns - enligt Frö
clings egna ord i dikten Saul och David
- sorgebot, balsam och läkedom, och
detta kan vi uppleva genom diktare av
Guds nåde. Och till dem hör Gustaf
Fröding.

V./.

Hort iå. de,
stummaskrida de
en efter en till skuggornas värld.
Klockorna dåna. Tungt slå de,
mullra och kvida de,
sjunga sin sång till de dödas färd.

Milslångt borta jag sitter.
Ändå hör jag klockornas slag.
Hela vårt land i vinterns glitter
hör de klockor, som ringa i dag.
Sommar var du och blommande vår,
sävens sus vid sjöarnas stränder.
Sov, vår sångare, sov på din bår,
lyft på tusendes händer.

Vitt blev ditt hår, Långt blev ditt skägg.
Solen sken in på bibelns ord,
där du satt vid din vägg
som Job på sin hög av aska och jord.
Förunderligt stort är ett människoöde.
Dröm och saga och skummande flöde,
vågor och lågor och stormars kör,
men hon själv är det svagaste rör.

Dö, dö, det är rösten hon hör,
när hon skapar och frågar och spanar.
Allt fåfängligt,
allting jordiskt dör, dör,
men hon själv blir det verk, som hon danar.

Skald, stig genom nattens dörr
kungarak till skuggornas skara!
Oförgängligt
strängaspelet, ditt silverklara,
ljuder ännu för oss som förr.

Verner v. Heidenstam.

"Och här är dungen där göken gol". Frödingstenen vid Alster
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Nog vill vi • • •

RÄDDA BARNENS kampanj i
höst kommer att koncentreras på
hjälpverksamhet för de spetälska bar
nen. Ur ett föredrag av Signe Höjer
efter hennes resa till spetälska jorden
runt återge vi några korta avsnitt.

Hur kan det komma sig att vi i all
mänhet vet så litet om de spetälska och
deras öde? Upptäcktsresande har snart
kartlagt varje fläck på vårt jordklot och
vi söker oss till andra planeter för att
finna nya former av mänskligt liv. Ar
keologer gräver för att finna spår av för
länge sedan försvunna folkslag. Men om
spetälskefolket som vi haft ibland oss på
jorden i 5.000 år hör vi så sällan, vet så
litet. Det intresserar oss inte. De är ett
bortglömt folkslag, men de utgör 12-15
milj..

Under flera tusen år visste vi inte.
Vi trodde i vår okunnighet att vi måste
gå en omväg, när vi såg en spetälsk. Vi
trodde, att han var en ond människa,
förbannad av högre makter. Vi stötte ho
nom ut ur vår gemenskap, vi begravde
honom levande.
Nu vet vi. Nu kan vi ge honom den

nödtorft, den hjälp, den respekt, den ge
menskap som vi hittills vägrat honom.
Genom de nya sulfonpreparaten har vi
också fått möjlighet att utrota spetäls
kan. Om vi vill. För detta är vad som
hände på 1940-talet.. Att ett speciellt
sulfonpreparat, disulfonet, upptäcktes
kunna hejda sjukdomen, minska bacil
lerna, ja, bota spetälskan. Ett mirakel,
ett under, större än många av de stora
tekniska uppfinningarna, när man betän
ker att detta är världens äldsta och
grymmaste sjukdom, hittills obotlig. Men
upptäckten att spetälskan kunde botas
väckte just inget uppseende i jämförelse
med andra tekniska upptäckter. Radio
apparater skaffade vi oss alla, TV har
nu 1 milj. svenskar råd till att köpa.
Atombomber måste vi ha! Men någon
rusning att hjälpa till att bota de spet
älska blev det inte. Ingen sade: dem mås
te vi hjälpa.

Och så kommer det sig att fastän mi
raklet skett och spetälska kan botas efter
5.000 år så smittar alltfort föräldrar si
na barn och fastän sjukdomen kan utro
tas så låter vi den fortsätta. Det beror
inte på att läkemedlet, sulfonet, är för
dyrt. Tvärtom är det ett av de allra bil
ligaste. Läkemedelskostnaderna är 15
kronor om året per patient. Man kan bli
bacillfri på ett år om man kommer tidigt

o:
Stjärnorna tindrade tysta för hundrade
år tillbaka och skogen sov.
Forsen dånade, hjulen dundrade,
gnistorna sprakade,
marken skakade,
hammaren dunkade tung och dov.

Bälgen blåste och blästern ljungade,
kvävande hetta ur ässjorna slog,
svettiga sotiga smederna slungade
släggan mot stängerna,
nöpo med tängerna,
formade järnet till harv och plog.

"De giva oss slagg för malm
och spark för vårt släp och slit,
de tröska oss ut som halm
och läska oss sen med sprit.

Min käring har svälten knäckt,
min dotter är brukets skarn,
förvaltaren själv är släkt
med stackarens första barn.

Han eldar oss helvetet hett
med rapp och med knytnävsslag,
han får allt ett vitglött spett
i nacken en vacker dag!"

Forsen dånade, hammaren stampade,
överdundrande knotets röst,
ingen hörde ett knyst från de trampade,
skinnade, plundrade
ännu i hundrade
år av förtvivlan och brännvinströst.

Gustaf Fröding

till behandling, men i svåra fall kan det
ta flera år - "det tog mig 6 år att bli
frisk", sade en patient i Togoland. Men
vad är 6 år, fortsatte han, när man tänkt
sig hela livet! I läkemedelskostnad skulle
det alltså bli 180 milj. kronor för att
ge alla de 12 milj. medicin. Kan inte
världshälsoorganisationen klara det? Nej';
det kan den inte. Hela dess årliga bud
get för hälso- och sjukvård i alla länder
är bara 75 milj. kronor, något mindre
än hälften. Jämför svenska samhällets
utgifter för sjuk- och hälsovården 1.500
milj. per år.

Stormakterna tävlar i att framställa
det mest effektiva förstörelsemedlet. I
stället för att bara tänka på hur vi skall
kunna öka flygplans och rymdraketer
nas hastigheter borde vi i stället tänka
på att öka vår egen förståelse och med
känsla. Skall Sverige, nationen i världen
med 150 år av fred och med humanitära
traditioner, kunna visa vägen i en tävlan

om att frälsa i stället för att döda. Det
är ungefär 15 år sedan det sista lepra
sjukhuset i Järvsjö i Sverige kunde stän
ga igen. Också våra tuberkulossjukhus
kan stänga det ena. efter det andra. Me
todiken att utrota spetälska är numera
i stort sett densamma som vid tuberku
los. Sverige, landet med den högsta lev
nadsstandarden, som själv är fritt från
spetälska och har stor erfarenhet i kam
pen mot tuberkulos skulle kunna hjälpa
till med utrotningen. Vi anslår för våra
socialutgifter 700 kronor per person och
år men alla våra statliga utlägg till un
derutvecklade länder kostar oss inte me
ra än 3 kronor per person.

Genom medicinens utveckling har det
nu blivit möjligt - och ett privilegium
- för vår generation att utrota spetäls
kan. Det har blivit möjligt för oss att
säga som Mästaren sade till den spet
älske för snart 2.000 år sedan:
"Jag vill - bliv ren"
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'N._åra örnögat

Hilding Ohlson och hans fotocirkel gjor
de i början på juni en tur utåt skärgår
den för att ta sommarbilder. Man hade
fått tips om en fridlyst ö, med en sär
deles fin flora och tacksamma motiv för
färg. Kalkbergets formationer och ådra
de mönsterteckningar var också tack
samma övningsobjekt för cirkelmedlem
marnas kameror. Därutöver hade Hil
ding fått tips om ett örnbo på ön. Han
skickade ut två ungdomar att rekogno
cera och efter ett intensivt letande kom
rapport att boet var beläget i en 20 me
ter hög tall inne i rena urskogen. Det
var dåligt med grenar nedtill på trädet,
men den fridlysta ön har mycket av
vindfällen, och gemensamt kånkade man

fram ett mindre träd mot tallen, så att
Hilding kunde ta sig upp till de första
grenarna och sedan klättra vidare upp
mot örnboet. Till hans förvåning var
boet i funktion och en kraftig havsörns
unge fräste emot honom. Boet var kraf
tigt byggt och påbyggt och hade en dia
meter på 1 1/2 meter, så det gick bra
att slå sig ned på bokanten och rikta in
kameran. Som tur var för vår fotograf
var örnparet ute på skaffning, annars
hade han säkert riskerat att bli nedknuf
fad rätt snabbt. Nu var kameran laddad
med färg, men svartvitt hade varit öns
kemålet, säger Hilding. Men det var för
jobbigt och riskabelt att ta sig opp en
gång till. Dels ska man hålla i sig, se
opp för anfall, och därtill få skärpa på
bilden. Vi tycker resultatet är gott.

Ornungen var ringmärkt och Hilding
har haft kontakt med den som gjort
märkningen någon dag tidigare. Man
kom överens att öns läge icke skulle
nämnas - ty det är inte alla som förstår
att respektera fridlysningens helgd. "Ja,
till och med i vår grupp höll man på
att synda i det fallet, då vi plötsligt
fick se en grann huggorm på en häll
framför oss", säger Hilding. "Smågrab
barna fick kvickt tag i en sten för att
dräpa honom, men jag hejdade dem. Jag
kommer ihåg vad vår bortgångne natur
vän Anton Andersson sa åt mig en gång,
då jag tänkte göra ett angrepp en gång
i en liknande situation. Han sa: "Vi är
gäster på den här ön. Inte ska du löna
gästfriheten med att döda honom. Han
har inte gjort dej något illa, och gör
det inte heller om du lämnar honom
ifred." - Det är en god tankeställare.

Bättre en fJgel i hand ... tänker Dick
Engstrand. Foto: S. Engstrand.

På andra sidan ön, som hade en prun
kande flora av doftande liljekonvaljer
och tjärblomster och vårens alla andra
prydliga blomster, låg en båt - tydligen
med gäster från Kungl. Huvudstaden.
Där hade man famnen full av blommor
från den fridlysta ön - och med dylika
rövareskapader hade man roat sig under
flera års tid. "Vi talade om för dem att
så gör man inte", slutar Hilding Ohlson
sina kommentarer till de granna bilder
na från den fridlysta ön i vår tjusiga
skärgård.
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Stenhusen förr och nu

Gamla och nya Stenhuset 1917, en smal och idyllisk Algata med höga träd och grässlänt.
I det lägre Stenhuset var den viktiga finkan inrymd i hörnrummet. Till vänster vedbodar

och avträden, till höger vagnbod tillhörande gästgiveriet.

Dagens Algata är ljus och bred. Stenhusen har renoverats, man har vatten, avlopp och WC
och små trivsamma lägenheter i de gamla husen från 1870.

Gammal
gustavsbergare

berättar
Midsommar

Jaha, så har vi då Midsommar igen.
Nog har det berättats en del om Mid
sommarkalaset i dessa spalter, men för
dem som var med på den tiden var det
också en märklig händelse. Tänk bara
på förberedelserna! Det rekvirerades ett
tjugotal stora tunnor öl, och flera liter
starkare drycker - och punsch, som var
nationaldrycken på den tiden. Maten till
kalaset började förberedas 14 dagar före
midsommarhelgen. Ett par gustavsbergs
fruar ledde det hela, och de kände sin
värdighet. Det var ett eldorado för de
gubbar som kommenderades från utear
betet att vara damernas hantlangare, un
der hela förberedelsetiden. Uppe i gam
la flintugnen osade det ljuveligt av stekt
strömming, bräckt korv och saftiga kött
bullar. Gubbarna hade sina bästa dagar.
Så kom den stora dagen. Med barnvagn
tågade mamma och pappa ned på går
den. Vid intåget låg telningen längst ner
på botten av den tomma vagnen, vid ut
tåget låg han och vickade på allehanda
ätbart, smörgåsar m.m., varav vagnen
var bottentäckt. - För smågrabbarna
var det dukat ett särskilt bord, och där
stod de med ögonen på skaft, för att in
vänta signalen att hugga in. Det bordet
verkade efter avätningen som ett verita
belt slagfält. - Karlarna skulle ha en
sup. Det var gamle skogvaktarn som ha
de uppdraget att mäta ut trakteringen,
och hur han mätte så blev det ofta både
helan, halvan och skalan ut, varpå det
hela skulle avsläckas med öl. Till slut
var man proppmätt och beredd för av
tåg till dansbanan. Musiken spelade upp
en marsch, men inte kunde många mar
schera så bra efter all denna välfägnad.
Det blev till att ta ögonmått mellan
grindstolparna, och försöka se så obe
rörd ut som möjligt. En gång hände det
att en kalasätare tog sitt ögonmått all
deles för långt bort, närmare bestämt
på andra sidan viken, med påföljd att
han gick direkt i sjön till trummors dån
och trumpetens fanfar. Han hade väl
fortsatt än, om inte underlaget gett efter
och han genom de många kallsuparna
kom underfund med att han tagit fel
genväg. Karlen kom naturligtvis upp,
och befriad ur Rans våta famn förkla
rade han sig vara "alldeles nökt". Så
det goda hade ju den promenaden med
sig. Ett par av hans bekanta, som kände
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Takt och ton på Jråmmande mark
(Ur SJ:s resehandbok 1960 "Lockande semestermål")

Tändstickor är en "dyrbarhet" i de
flesta länder på kontinenten: man får
inte glömma bort att lämna tillbaka as
ken eller plånet. - Det är f.ö. mycket
vanligt, att man bjuder den som ber om
eld att tända "cigarrett mot cigarrett."

*
Om man tackar, när man bryter upp

från middagsbordet i ett italienskt hem,
tror värdfolket, att man tänker ge sig
av. Spar alltså med tacket till visiten
är slut.

*
Italienaren på tåg ägnar sig med för

tjusning åt smörgåsmat under resan och
frågar alltid älskvärt sina medresenärer,
om de vill smaka på (Vuole favorire?).
Han utgår emellertid från att svaret skall
bli "nej tack", (No grazie.) Det vore
brutalt att ta honom på orden och låta
honom se sin kanske enda smörgås slin
ka ned innanför medresenärens väst.

*
En italiensk bartender väntar sig 10-

20 lire i dricks.
*

Den engelska puben är i allmänhet
delad i två sektioner, the Saloon Bar el
ler the Lounge och the Public Bar. En
dam i sällskap med en herre besöker the
Saloon (Lounge Bar), där ölet är något
dyrare. Den ensamme herrn dricker i all
mänhet sitt öl i the Public Bar, lutad
mot bardisken.

Ett råd till alla svenska herrar på be
sök i England: kamma Er aldrig offent
ligt!

medlidande inför hans tillstånd, ville nu
bära honom hem. Det gick bra tills de
kom till den lilla spången över ån. Men
den kunde de inte lotsa sig genom, utan
tappade honom i ån. Där bottnade han
som tur var och kom med goda vänners
hjälp åter upp på terra firma. Men nu
var han arg, och visade sin tacksamhet
mot sina välvilliga barare med att slå
dom på käften. Varpå han ensam och
förtörnad fortsatte hem till sitt. - Och
blåsarna fortsatte sin utstakade väg till
dansbanan, där vi dansade schottis och
pas de quatre, vals och polska tills solen
gick upp.

]. s.

I England är det damens privilegium
att hälsa först.

*
Engelsmannen går alltid närmast trot

toarkanten, då han eskorterar en dam.

*
När man är bjuden till en engelsk fa

milj, har man inga blomster med sig.
Blomman sänder man dagen efter med
några personligt hållna tackrader. -;
När man fortsätter sin resa efter att ha
bott en eller flera dagar hos en engelsk
familj, bör man absolut inom några da
gar sända en hälsning - gärna ett vy
kort från en trevlig plats på resan.

*
På de mindre teatrarna i England får

man gärna ha ytterkläderna på.

*
I England skär man alltid brödskivan

i småbitar och delar alltid på kakan,
bakelsen eller sandwichen, innan man
börjar äta.

*
På en tysk restaurang kan en ensam

besökare mycket väl be att få slå sig ned
vid ett redan upptaget bord - det anses
inte påfluget.

*
När man blomsteruppvaktar i Hol

land bör det vara åtminstone 10 tulpa
ner eller nejlikor i buketten och alltid
jämnt antal blommor.

*
I ett tyskt hem säger man adjö, först

sedan man tagit på sig ytterkläderna.
*

I Tyskland röker man ej mellan rät
terna men väl efter desserten.

På kalasen i Tyskland börjar man
med tårtan och äter "grovdoppat" sist
- om man orkar.

*
"At rent" på tallriken i Tyskland -

då först tror man Er, när Ni säger att
det smakar gott.

I Frankrike väntar man sig att den
som går in i en bänkrad vänder ryggen
till.

*
Aldrig tvådelad baddräkt i Spanien!

*
Det är bara i de anglosaxiska länderna

och i Skandinavien som en herre skjuter

in stolen under sin bordsdam, då de sät
ter sig till middagen. I Frankrike t. ex.
hjälper hovmästaren eller betjänten den
dam, som sitter till höger om värden.
Ovriga damer får hantera sin stolar själ
va.

*
De vaktmästare, som anvisar sittplats

på biografer och teatrar i Italien och
Frankrike, räknar med, att Ni skall ge
dem dricks!

Det anses som ett etikettsbrott att be
om bröd vid en middagsbjudning i
Frankrike. Det är nämligen en av vär
dinnans första plikter att se till, att alla
gäster har bröd.

*
Var alltid korrekt klädd när Ni besö

ker kyrkor i de katolska länderna - In
ga bara axlar, inga uppkavlade ärmar.

I de katolska delarna av Schweiz -
i synnerhet kring Vierwaldstättersjön och
i Tessintrakten - bör man absolut ej
bära så lätt plagg som shorts utanför de
särskilda friluftsområdena.

*
Var inte rädd för att beställa en por

tion och två tallrikar när Ni besöker en
österrikisk restaurang. Portionerna är of
ta så stora, att de gott och väl räcker
till för två personer, och man tar visst
inte illa upp!

*I Osterrike hälsar man inte med "Gu-
ten Tag!" utan med "Griiss Gott!".

*
I Belgien kan man gå på bio från kl.

10.00 på förmiddagen till kl. 12.00 på
natten. Och man kan shoppa till sent på
kvällen - det finns överhuvudtaget in
ga bestämmelser om stängningstider.

*
"Buffe" betyder bar och "bar" bety

der nattklubb i Jugoslavien.
*

På österrikiska 'restauranger tas ofta
beställning och betalning upp av en sär
skild s.k. "Zahlkellner", medan servering
en skötes av en eller flera kypare. Aven
om kyparen får del av de tips, som läm
nas Zahlkellnern, bör man under tall
riken diskret lägga en liten slant för att
visa den serverande kyparen sin upp
skattning. ·

På många jugoslaviska konditorier ser
veras inga drycker, men man frestar med
massor av fina bakverk.

*
När man hälsar på i ett hem i Ser

bien, öppnar värdfolket samvaron med
att servera alla var sin sked körsbärssylt
med vatten.
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Maskrosen blommar
och tisteln gror, det var Gustavsbergs
signaturmelodi på försommaren detta år.
Granna blomster, det är visst och sant,
men när de får för sej att de har mono
pol på alla växtplatser inom samhället
då sätter vi hårt mot hårt. Då vaknade
också skönhetsvårdarna av vår största
och centralast belägna skräptomt. Bör
jade röja i bråten så damm och jord rök
om oss när vi uppstassade och examens
fina vällde ner från Kvarnberget. Vi
stannade till något, tagna över denna
Förtjänstfulla idoghet mitt i vårt helg
firande, borstade bort maskrosfröna från
våra grånande lockar och såg samhällets
framtidshopp tåga upp för backen till
kyrkan. En helt överväldigande syn.
Ja, sedan tog vardagen vid för ett

stort antal av de skollediga. Fabriks-,
kontors- och serviceyrken sög upp de
äldsta, ferieresor, hemmabadstränder loc
kade flertalet. Samhället blev stilla som
det blir när det är sommar i Gustavs
berg.

Den varmaste midsommar
vi minns drabbade oss när tiden var in
ne, kaprifolen doftade i ljumma kvällar,
nyponrosorna slog ut som skära, mörk
rosa och vita kaskader mot sommar
grönskan, vi vadade till knäna i humle
blomster, vitmåra och baldersbrå, blåel
den sträckte sina ljus mot vita molntap
par och det var ljuvligt att leva.

Nu hörde jag
trots avståndet i tid rum i tid och rum,
vad du tänkte, käre läsare. Att jag tar
till naturlyriken för att komma förbi det
som verkligen hände i de dagarna. Smoc
kan som skakade nationens självförtroen
de och skuggade vår sommartrivsel. För
det gjorde den väl? Om vi inte redan
ägnar oss åt en annan idol än han In
gemar. För aldrig förr har mänsklighe
ten bytt gudar, avgudar, halvgudar (välj

den beteckning som är minst stötande
för din privata gudsuppfattning )som i
modern tid. Den inhemska produktionen
av idoler har varit i största laget, de
kan ha hetat Siv, Ingemar, Snoddas,
Tumba eller Nacka. Från och till har de
ras lyskraft flammat upp eller fördunk
lats. Ett är säkert som aldrig det. En
vacker dag öppnar den alltid tjänstvilli
ge profeten, läs managern, falluckan och
den nyss firade sjunker tillbaka i sin for
na anonymitet. Managern drar sig undan
med förtjänsterna och lämnar restskat
terna som minne åt den detroniserade
f.d. gudomligheten.

Nyss föll alltså
en modern gud så det ekade i hela värl
den. Det var en svart näve som fällde
honom. En svart näve som tillhörde en
lika svart kropp. En svart man som i
detta nu blev en fullvärdig amerikan,
som fick den stolta amerikanska natio
nen att lägga ytterligare en tum till sin
växt och att glömma Presidentens för
argliga nederlag. En svart fick in den ef
fektivaste smockan och besteg tronen.
En svensk man med bohuslänsk realism
längst bak i den blå barnablicken klev
ned och lyssnade med ett snett leende
på fyropen och utvisslingarna. Det tog
bråkdelen av en sekund för bortåt fem
titusen åskådare att byta idol. Vem vå
gar påstå att inte boxningspubliken har
ett rörligt intellekt? "Kejsaren är död,
Leve Konungen! ! !

Min alldeles privata åsikt
är att det var rätt man som vann. Ett
nederlag för Floyd hade betytt en djup
personlig tragedi. Seger däremot, en
plats i solen för honom själv och ett
nödvändigt plus på anseendesidan för
hans nedvärderade ras. Ingemar Johans
son, ättling av de nordbohusläningar jag
av födsel och varmt intresse har anled
ning att känna, tar ingen allvarlig ska
da av att få dra sig tillbaka och i lugn
och ro få ägna sig åt det som ligger ho
nom varmast om hjärtat, affärerna och
familjen. Han är nog verklighetssinnad
för att veta vad segrar och nederlag på
den arenan är värda. Skulle han, som
bulletinerna berätta, fortsätta och ta ris
ken av ytterligare hjärnskador, ja då

måtte han redan ha fått sitt framtida
men och sitt naturliga omdöme rubbat.
Då är han ett ytterligare, låt vara väl
betalt, offer för vår stjärnkult. Ingen
manager blev dock förmögen på Ingos
upphöjdhet. Millionerna stannade hos
honom själv och hos familjeklanen.

När Gustavsbergaren kommer ut
upplever vi tre underbara fast som van
ligt lite för dyra semesterveckor. Och är
lite sura för att tidningen är försenad.
Skyll inte på mig, för det första är jag
oskyldig, för det andra om jag inte är
det skaffar jag mig den advokat som
frälste TV-modern i det berömda skils
mässomålet. Det var ett kusligt raffine
rat spel med mänskliga fördomar, vane
tänkande och sentimentalitet. För övrigt
vill jag tala med författaren eller varför
inte konstruktören, för .en kvinna så
alltigenom slapp som denna unga mam
ma, finns hon? Att den äkta mannen
finns tvivlar jag inte ett ögonblick på.
En för de flesta erfarna kvinnor fullt
acceptabel, svensk äkta man, vars störs
ta fel är en mycket vanlig brist på fan
tasi. Han inser först när det är försent
att man och kvinna har samma behov av
kontakter och mänsklig gemenskap utan
för familjens ram. När de har tröttnat
på att bara se varann djupt in i ögonen
och hålla varandra i hand eller vad de
nu kan ha för sig. Då sticker han iväg
till gamla kompisar och intressen och
lämnar henne och eventuella barn en
samma.
Då sitter hon där, enligt författaren,

och tycker så hjärtinnerligt synd om sig
själv så hon mister kontakten med verk
ligheten och efter förljuget veckotid
nings och Filmmönsrer till sist går till en
dansrestaurang för att söka en ny make
och pappa till sin flicka. Det var starkt.
Vilken kvinna tror att skapelsens herrar
sticker ut på dansrestauranger i vild
längtan efter, att få trava upp till altaret
med en av de ensamma damer som där
finns? Nej, min sju är det något helt
annat de vill, vad säger jag inte, för det
här lär vara en familjetidning.

I koncentrationslägrens liv
utan hopp, i tider av krig, sjukdom, hun
gersnöd och fasa, kan drömmen vara en
chans att överleva men ingen bör pre
mieras för att hon drömmer sig bort från
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modersansvar och vardagsplikter. Om vi
kvinnor ber om favörer bara därför att
vi bär kjolar då har vi skjutit över må
let. Vad vi vill är att bli jämställda som
kamrater och medvandrare. Nå, målet
går till högre rätt såväl i TV som i sam
hällsdebatten. Får vi be om lika skickli
ga domare och åklagare som försvarsad
vokater då:

Så mycket mer olyckligt var det, att
göra faderns roll i äktenskapet så osäker
i dessa dar, då man från ansvarigt orga
niserat kvinnohåll är mogna att föra
fram far i huset till delad huvudroll.
Fram för pappa, det är en fin paroll som
kan lösa problem bland barn och ung
dom. Det där med att uppfostra barn är
ett hårt jobb som kväver både fars och
mors medverkan, men det är ett roligt,
stimulerande, levande jobb som inte bör
förmenas ena halvan av mänskligheten.

Nej nu har jag rutit
så regnet börjat skvala. Clver blåelden,
nyponrosorna och potatisen, i hallonland
och blåbärsskog. Då behöver jag inte
vattna gräsmattan och vattnet räcker
ända upp i Lugnets nyaste egnahemsom
råde, där de kan dricka saft och tvät
ta fötterna eller vad de nu vill använda
dropparna till. Och allt är frid och fröjd
och då är det lika bra att jag stänger
den här avdelningen.

Frid

Edla Sofia

Ett monument på Torget kåserade en
av våra medarbetare om för en tid sedan.
Det kom faktiskt in några förslag, och
vi återger ett, som trots sin stora välme
ning knappast har chansen att vinna
"skönhetsrådets" gillande.

På väg från jobbet
Skönt att slippa jobbet, att passa tider,
att känna sig gnällig, skällig på något el
ler någon, att hetsa, flämta, svettas för
sitt dagliga bröd. Ja, skönt, skönt! om
än det sköna räcker i tre, snabbt flyende,
semesterveckor blott. Men ... låt gå! Vi
får vår semesterlön och tankesnuddar
ett kort ögonblick på våra drömmars
semestermål ... men nej, ack nej! Det
blir inte Mallorca, Söderhavsöarna, Kor
sika, Venedig etc. i år heller. Möjligen
Södersved? Ack ja, ack ja! Ska man
längre måste man spara. Snusförnuftigt
men sant. Och nu kom jag faktiskt att
tänka på, att jag var okunnig om ordet
semester. Lexikonet fram! Naturligtvis
latin. Semest'ris, sexmånatlig. Den tid
varunder arbetsgivare har rätt till ledig
het med bibehållen lön. Ja, ja, vi är väl
tacksamma för det, även om vi mycket
väl kan tänka oss, att man en gång i
framtiden kan lägga en särskild semes
terlön ovanpå den bibehållna.

En annan önskedröm vore, att själva
semesterlagen fick en så psykologiskt
verkande formulering, att äkta makar,
utan att misstro varandra och utan att
känna samvetsförebråelser, kunde ge sej
ut på drift helt solokvist s.a.s. Tänk, att
på egna och ensamma ben få traska ut
i geografin! Som det nu är, har lagstif
tarna bara tänkt på den äkta makans
intressen i detta hänseende. Vi har ju nå
got som kallas för husmoderssemester,
menar jag. Visserligen har även en äkta
make vissa möjligheter till lugn och ro på

statens bekostnad, men det är liksom inte
riktigt samma sak eftersom en sådan "se
mester" regleras av strafflagen. Den per
sonliga friheten blir m.a.o. allt för hårt
beskuren för att man skall frestas att ut
nyttja dessa möjligheter. Och frihet är
ju, som vännen Thomas sa! "Det bästa
ting, som sökas kan runt jorden kring -
för den som frihet rätt kan bära." Och
vem kan det? Jovisst är vi några stycken
med sådan värdefulla egenskaper. Synd
bara att vi är ensamma om att tro på
dem. Boulevardblad och alla lögnaktiga
historier om gräsänklingar (manliga,
förstås!) har lyckats förstöra varje uns
av förtroende mellan äkta makar i såda
na här stycken. Själv har jag närt en
dröm om att på ort och ställe få studera
sådant som kallas för synd. Det har
gjorts och görs väl fortfarande av mera
begåvat och vetenskapligt syftande man
folk än vad jag själv kan göra anspråk
på att vara, men ännu har jag inte lyc
kats begripa ett jota av deras utläggnin
gar om vad synd är. Nå, det blir väl
bara en dröm för min del, och strunt i
det.

Tre veckor går snart, och sen möts vi
i vår vanliga lunk. Så låt oss göra det
bästa av frihetsdagarna. Huvudsaken är
i alla fall, att vi får vår andel av sol,
luft, vatten och vila, så att vi t.o.m. med
ett inslag av tillfredsställelse åter kan
ta semester från semester.

Gubben

Sommarkväll från Värdshuset. Foto: M. Bill
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'Det var 35 0ar
Strejkkornmitte 1925

sedan

Sitter just nu och tittar igenom en del
gamla kort och foton, som jag plockat
fram ur ett par byrålådor. Foton från
konferenser och sammanträden under en
följd av år inom vår fackliga rörelse, se
dan år 1919 då vår avdelning 205 bil
dades.

Men så hittar jag ett gruppkort från
strejkåret 1925 - hela den förstärkta
styrelsen vid ett av våra dagliga sam
manträden. Före konfliktens början hade
vår förlikningsman professor Kjellman
överlämnat ett förlikningsförslag till vå
ra avdelningar för omröstning. Denna
företogs vid ett stormöte i Kommunal
huset den 17 januari. Inalles avlämnades
under vederbörlig kontroll 556 nej-rös
ter, 3 jaröster och 2 blanka. Den 18 ja
nuari bröt konflikten ut, den första i
sitt slag i detta samhälles historia.
Konflikten föregicks av långa och svå

ra förhandlingar inom hela porslinsindu
strin omfattande Gustavsberg, Rör
strandsfabriken i Stockholm och Göte
borg samt Karlskrona och Gävle.

Men även andra industrier inom vårt
förbund och inom hela Landsorganisatio
nen pågick lönerörelser av samma slag.
- Arbetsgivaren krävde lönereducerin
gar som vanligt, och vi krävde löneför
höjningar också som vanligt.

I denna storkonflikt hade Landsorga
nisationen inalles 130.000 man indragna
så vi kom med i ett imponerande stort
följe. Nåväl, efter 6 veckor skedde en

tvångsuppgörelse vid ett förlikningssam
manträde i riksdagshuset i februari.
Denna uppgörelse innebar för vårt vid
kommande, 4 0/o reducering på de högsta
taxorna på verkstäderna, men vi lycka
des dock genom lokala förhandlingar
putsa till och förbättra en hel del lägre
liggande ackord.

I en mycket sammanträngd form är
detta slutresultatet av konflikten: Icke
någon nämnvärd vinst för någondera
parten, utan en urartning till en ren pres
tigefråga.
Nu tar jag fram kortet och tittar igen

och presenterar den samlade strejkstyrel
sen. Från vänster, Villiam Åberg, Georg
Boox, J. Sigfrid Englund, (strejkkassör)
Gunnar Floren, Karl Blomkvist kassör,
K. V. Svensson ordförande, Per Lundin
sekr., Oskar Olsson v. ordf., Erik Hjal
mar Johansson, Samuel Svensson och Al
bin Olovsson.

Av dessa har fem gått ur tiden, eller
för att använda ett annat uttryck, gått
över gränsen till det stora okända. Näm
ligen: Per Lundin, Oskar Olsson, K.
Blomkvist, J. S. Englund och V. Åberg.
Nu lägger jag åter kortet vid sidan

och skriver ned dessa rader, ty tiden är
ju ett relativt begrepp, men livsvågen
går vidare i all sin oändlighet, medfö
rande erfarenhet och förnyelse i evoluti
on och utveckling.

K. V. S.

en triumf för naturlivet
Vid skogskanten utmed Värmdövägen
strax utanför Stockholm omkring kl.
17.00, alltså under värsta rusningstid,
spankulerade en andhona med två ungar
omkring och försökte finna en öppning
med livhanken i behåll.

Utsikten till detta var praktiskt taget
obefintlig, men så stannade en buss för
påstigning och i den luckan passade hon
på.
Trafiken utanför bussen susade oberört

fram i båda riktningarna och en kata
strof syntes oundviklig. Under de kvinn
liga passagerarnas ängsliga ångestrop
vände emellertid andhonan och steg upp
på den tryggare trottoaren, tätt följd av
sina små dunbollar. Det var så obeskriv
ligt värnlöst och rörande i denna deras
första vandring mot öppna sjön. En and
hona brukar ju också ha en hel -skock
med ungar så det troligaste är· väl att
skaran blivit decimerad vid tidigare far
ligheter.

Omkring en timme senare steg dock
andhonan stolt och välbehållen upp vid
vägkanten på andra sidan och med bäg
ge återstående ungar hack ihäl. Trafiken
var fortfarande rätt livlig, men i jämfö
relse med en timme tidigare, hade den
dock minskat betydligt. Denna gång gick
den passagen bra, men hur skall det bli
i fortsättningen?

Moderns årliga vandring till sjön med
sina ungar är ju naturbestämd, så det
går väl näppeligen att rucka på och tra
fiktätheten tilltar med häpnadsväckande
hastighet.

Det är ju litet skillnad mot t. ex. den
tiden då Jotas och Biljohan anslog en
hel dag för färd till Stockholm och åter
med de då nyinköpta lastvagnarna.
Hästar med vagn måste passeras med

viss försiktighet, vilket inte hindrade att
farliga skentillbud ständigt var att vän
ra.

För andfamiljernas ständigt återkom
mande vårpromenad måste dock dessa
förhållanden absolut ha varit fördelak
tigare.

Det är dock inte otroligt att djuren
äger tillräcklig instinkt att motverka den
stigande teknikens farligheter, men nå
gon upplysande skrift eller talspråk kan
de givetvis inte ha.

Medan vi människor med tillhjälp av
sådana medel kan dra nytta av tidigare
pioniärers vetenskap, måste tydligen
djuren börja från stenåldern vid varje
ny generation.
Och kanske en av livets största hem

ligheter ligger i att ständigt hitta de
ofarligaste övergångsställena.

Emson
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Ett beso·k på Gustavsbergs
ålderdomshem

Ja, det skall redan från början erkännas
att rubriken för detta opus är en smula
missvisande. Ty, om jag skall vara upp
riktig så är det svårt att finna någon
ålderdomshemsatmosfär där uppe. Den
dag jag kom dit för detta reportage, var
det en smula sommar. Fåglarna kvittra
de, duvorna vänslades med varann. Sy
renerna började falla av. De gamla pro
menerade i parken, eller satt i gungan,
och en stilla frid vilade över parken.
På min vandring genom hemmet hade
jag som guide vår föreståndarinna Birgit
Lundqvist. Hon berättade litet om vad
som tilldrog sig en dag. Det var den
vanliga rutinen för personalen med städ
ning, bäddning och liknande. De flesta
av hemmets gäster är inte sängliggande.
När man kommer in på hemmet så är
det svårt att få intryck av något vård
ställe. Jag skulle vilja kalla miljön pen
sionatsbetonad. I samband med detta så
kan nämnas att vår kommun gör allt för
att få bort den många gånger sorgliga
ålderdomsatmosfären. Rätt ensam om
det har även kommunen frångått det
systemet att direkt ta hand om gästernas
pensioner. Nu får de inneboende sina
pensioner i vanlig ordning på posten och
de får sedan betala för sitt uppehälle.
Ett mycket humant system. Ty även
om en människa blir gammal så bör ju
hon få behålla sin betydelse som individ
och inte bara fösas ihop. Känslan av att
inte vara beroende, att kunna göra rätt
för sig, är för de gamla rätt viktigt. Det
ta påverkar det allmänna tillståndet och
det uppehåller livsgnistan. Ger s.a.s. vår
den en djupare betydelse ... Ja alla pen
garna tar ju inte kommunen för uppe
hället, drygt en femtiolapp blir över var
je månad, varierande för olika personer.
Ja, min förtjusande guide visar mig in

i dagrummet. Genast är det en glad at
mosfär som jag går tillmötes. Inga gamla
nersuttna fåtöljer eller sjaskiga tapeter.
Nejdå, moderna möbler och blommor
och vackra konstverk på väggarna. TVn
har sin givna plats i detta dagrum. Avcn
på andra våningen finns det TV. Så det
är minsann "up to date". Ett bibliotek
med böcker av skiftande riktningar sör
jer för den andliga välfärden. Bibliote
ket är ett intimt rum med behaglig stäm
nmg.
När jag kom dit höll personalen på

att städa. Trotjänare bland personalen
är Edit Fagerström med femton tjänste-

år som kokerska. Övrig personal är Laila
Nilsson, Gudrun Lilja, Emmy Anders
son och Judit Enfors, Alla med relativt
lång tjänstetid. Detta är ju viktigt för
gästernas själsliga balans. Upprepade
personalbyten med nya ansikten skapar
lätt irritationer bland de gainla.
När man tittar in på rummen så är

det alltid olika interiörer. Detta är värt
att notera. Ty det är ju inte så roligt
att se samma standardmöblering i varje
rum som man finner på många ställen.
Av gästernas sinnesstämning att döma
så kände de sig i hemmiljö. Terapi i oli
ka former förekommer. Bland annat så
kan de manliga gästerna snickra i en
speciell snickerilokal i källaren. De
kvinnliga utför stickning och virkning.
Anders Rönnberg heter en pigg pojke
som ibland underhåller med spel på pia
no och dragspel. För de gamlas trevnad
förekommer även ibland små andakts
stunder, ibland från statskyrkan och
ibland genom de olika frikyrkoförsam
lingarna.

Vår föreståndarinna har en stuga
utanför Mariefred och för en tid sedan
så var det utflykt dit. Med Nyström,
Björk som privatchaufförer gav de sig
ut på en liten lustresa. Det dracks kaffe
i föreståndarinnans stuga och en titt på
staden bidrog till underhållningen.

Fru Anna Stein är äldst bland gäster
na. En pigg flicka på nittiofyra vårar.
Jag talade med henne och hon berättade
för mig händelser från sitt liv. Dessa låg
rätt långt tillbaka i tiden. Det var rätt
fantastiskt vilket minne, även om hän
delserna ibland blir sammanblandade, så
är det fascinerande,
Ja, så var då mitt besök slut och det

var med en glad minnesbild man gick
därifrån. Vår kommun bör få en ros för
omsorgen om de gamla. I denna tid då
nuet så starkt sätter sin prägel på männi
skors mentalitet, är det ju lätt att glöm
ma av de som en gång medverkat till
vår samhällsdaning. Vi bör även över
lämna en ros till personalen och före
ståndarinnan i spetsen för deras intresse
att skapa trevnad för de gamla. För vil
jan att göra det trevligt för de gamla,
att inte få dem att känna sig vara till
besvär. Att få dem att känna sig som
människor ...

Owe Kinell
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Yrkesskolorna hade avslutning, med
uppvisning av förfärdigade alster under
vintersäsongen, den 30 maj. Sömnads
kursen hade mannekänguppvisning av
en rad trevliga och praktiska plagg,
vävcirkeln, som haft en stor grupp fli
tiga väverskor, kunde skylta med bo
nader, mattor, handdukar och mycket
mer, medan porslinsmålarna blommade
ut i en rik färgskala av mönster på
hemmagjort porslin.
Några dagar senare visade också sko

lan vad eleverna förmått i handaslöjd.
Gusravsbergshemmen har under våren
berikats med en hel del praktiska små
möbler och andra ting, och våra flickor
är prydliga i nya i skolan egenhändigt
sydda plagg.

Goda resultat i vävstolen.

Snygg klänning i sömnadskursen

Skeviksgatan håller pJ att jd en ansiktslyftning. Byggmästare Skoglund har lJtit klä in
90-talshusen med vackert fasadtegel och rustat upp de förr sd trista entreerna. Nästa etapp

blir Höjdgatan. De gamla husen blir varma och populära pJ nytt.

Folknykterhetens dag högtidlighölls
på Kristi Himmelfärdsdag med en fa
miljefest i Folkparken. Där bjöds på ett
bra och trevligt program, som livligt
uppskattades av den talrika publiken.

Melody Makers spelade underhåll
ningsmusik från estraden, där Bosse
Eriksson framträdde med flera solonum
mer. Margareta Ryden sjöng visor, och
hennes uppträdande var trevligt med
sång av hög klass. Sedan dansade en
grupp blåklädda flickor in på estraden.
Det var Elenaflickorna under ledning av
fru Elna Wadström. De framförde en
vacker dans som de kallade fantasidans.

Dagens talare var Nils-Erik Nyman
som talade om "Ungdom och alkohol".
Han berörde de problem som uppstår
genom att spritbruket, främst då vin
drickandet, alltmer utbreder sig bland
ungdomen. Det har även en tendens att
spridas bland lägre årsklasser. H<1-n om
talade att ett möte hållits där organisa
tioner av olika intresseriktningar delta
git, och där hade man beslutat att verka
för: ·

att ungdomstiden skall vara sprit
fri
att ingen sprit skall förekomma i
trafiken
att arbetsplatsen skall vara spritfri.

En ökad fritidsverksamhet bland ung
domen är önskvärd och den bör tillgodo
se så många intressegrupper som möjligt.
Här bör kommunen träda till och hjäl
pa föreningarna som bedriver ungdoms
arbete och även lämna ekonomisk hjälp
genom anslag.

Folklekar under Kurt Svenssons led
ning lektes med liv och lust av alla åld
rar.

Festen avslutades med prisutdelning
i Sport 60:s orienteringstävling. Tävlin
gen har omfattat en promenad Osby
sjön runt och svarandet på 20 frågor om
kommunen. Deltagarantalet var ringa,
men priserna som fabriken och konsum
skänkt, var många och fina. Prisutdelare
var kommunelfullmäktiges ordf. H.
Lindholm. En bättre uppslutning kring
Sport 60 är på sin plats och här bör
även kommunens förtroendemän visa
större intresse.

E. S.

Gustavsbergs Blåsorkester medverka
de förtjänstfullt på Vår Gård den 5 juli,
då en byst av Martin Sundell avtäcktes.
Det var en stilfull högtidlighet till min
net av en av konsumentkooperationens
stora fö,:grundsgestalter. Tal hölls av
Gunnar Dahlander, Mauritz Bonow och
Axel Gjöres.
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Studiebesöken vid Gustavsberg har
kulminerat under juni månad och ny in
vasion väntas i augusti. Här har varit
folk från KF :s rikskongress, specialför
säljare från de nordiska länderna, LO:s
kvinnokonferens med Sigrid Ekendahl i
spetsen, Bostadsstyrelsen med arkitekter
och ekonomer från ett 20-tal länder, fil
mare från Wien, polska gäster med jord
bruksrninister Schwalbe och ett 30-tal
ryska -ungdomar, för att nu ta några
stickprov. Vi tar med en bild av Sovjet
gruppen, som var frågvis, trött och re
serverad.

Taklagsöl för kommunens radhusbe
byggelse höll byggnadsfirman Axelsson
& Son på Värdshuset den 3 juni, där
jobbare av alla schatteringar tycktes tri
vas väl tillsammans med arbetsledare och
representanter för bank, kommun och
företag. Korta anföranden hölls av byg
gare och mottagare, som samtliga prisa
de ett samverkans goda resultat, "Tre
trallande jäntor" gjorde succcs med sång
och spel och satte den verkliga stämnin
gen på samvaron.

Trafiklekskolans avslutningsfest hölls
på Åkerlyckan den 3 juni. Det var ett
40-tal barn som under vintern deltagit i
trafiklekskolans arbete under ledning av
fr. Ulla Andersson och fru Halldis
Ljungkvist.

Barnens trafikkunskaper har prövats
av polisass. G-A. Adborn, som fann att
de var goda.

I början av maj var trafikpolisen från
Stockholm här med sin Kasper-teater och
gav en lektion. Den uppskattades liv
ligt av barnen, och då var även skolans
första och andra klass med.

Vid avslutningsfesten sjöng barnen
trafiksånger och lekte fingerlekar. Tra
fiksäkerhetskornmittens ordf. E. Sander
delade ut trafiklek.skolans märke till
barnen. Festen avslutades med glass och
0ran.
Till hösten börjar en ny kurs i trafik

lekskolan och till den inbjuds alla 6-
åringar.

Folkparken hade publikrekord på
Midsommarafton med c:a 2000 vuxna
och massor av barn. I kvällsprogrammet
sjöng och imiterade Larsan Sörenson, och
Arne Fernlöfs orkester skötte dansmusi-

ken till belåtenhet, enligt ingångna rap
porter från ungdomar. - I augusti vän
tar Parken ny invasion, då Konsum äm
nar fira sitt 40-årsjubileum med ett stor
stilat program.

Blomkulan, daghemmet vid Ekedalsvägen, fick sitt definitiva dop vid VJrfesten i maj, dJ
Stig Lindbergs och Sven Johanssons blomstrande blomkula sattes upp i gräsmattan. De

intresserade barnen ära Isabella, Harry, Ove och Peter.
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"Nils Petter som bor i huset härintill,
kan göra vad han vill - kan göra vad
han vill!" sjöng barnen runt pianot inne
i vardagsrummet, medan disken klara
des av i köket. En och en droppade de
in, fria glada och självsäkra.
Den' ringde fortfarande i öronen, när

jag några timmar senare gick att titta på
skolans slöjdutställning, som var så fin.
Inte kunna göra vad man vill lika med
slå dank. Använda tid, händer och ma
terial på bästa sätt.

Många timmars roligt arbete låg ba
kom resultatet. Roligt hade de haft, det
syntes tydligt. Men också många timmars
tålamod från lärarnas sida. Ta vara på
det intresse, som finns, är också en svår
konst.

Kunna teckna, läsa språk - kanske
sy, spela eller sporta. Njuta av naturen
med en viss sakkunskap. Lägger man
därtill en livsåskådning som håller, så
bör livet ha ett visst innehåll. Livsåskåd
ningen står visserligen inte på betygslis
tan, men med gott föredöme och intim
kontakt kommer den i alla fall.

Kan man mera begära? Jo kanske
stöd beträffande anteckningarnas föran
de och tingens ordning. Att inte "de äl
skade ungarna" får uppfattningen att
det bara är mamma som är så "knasig"

"Att använda tid, händer och material
på bästa sätt".

Prat om mat
Sommarskinka

Spädgrisskinka eller "bogblad" av späd
gris brynes och stekes i ugn i självösan
de gryta med en tomat som får koka sön
der i såsen vid ösningen. Grytan passas
så att den aldrig går torr utan håller
2-3 cm spad. Mot slutet när köttet kän
nes mört tillsättes en dl. tunn grädde.
Såsen silas och avredes. Serveras med to
mater fyllda med sallad eller små gröna
ärter.

Även bogfläsk kan stekas med fördel
så här, om det är magert, temp. i ugnen
175°. Användes stektermometer bör den
gå upp till 85 °. Dillpotatis till.

Salladen till tomaterna
1 rosk. vinättika, salt, vitpeppar, 2

gulor, 4 dl. olja, 1 salladshuvud, 3 hård
kokta ägg, 5 färska kokta skivade mo
rötter, 1 dl. kokta små ärter, 1 äpple
och en grön gurka. (5 cm.)

Rör majonäs av gulorna och oljan.
Skär alltsammans fint och blanda allt
utom de hårdkokta äggen, tillsammans
med inkråmet i tomaterna. Fyll toma
terna. Garnera med hackat ägg. Lägg
på "locket" löst. Får stå svalt en halv
timme innan de serveras. Salladssatsen
räcker till 6 tomater. Skulle de inte vara
så stora är det gott att servera salladen
som smörgåspålägg ev. till kalla skink
skivor och klippt dill över.

att allt skall undan efter användningen.
Att ingenting skall slarvas bort fast värl
den är full av pinaler.
Det kommer alltid att finnas så myc

ket som lockar och drar. Det svåraste
är kanske att få inre balans och ro att
välja. Först måste man veta vad man
duger till, behöver och verkligen vill.
Rationalisera sig själv allt emellanåt.
Välja skola, yrke, arbetsplats, livsstil och
partner.
• Det sägs att de fem första åren är av
görande för hur livet kommer att te sig.
Det är nog inte riktigt sant. Vi väljer
var dag efter bästa förmåga. Inte alltid
det som för andra ter sig klokast, men
var och en har ju ett eget liv att leva.
Vad vet vi om andras erfarenheter och
svårigheter. Skrapar man litet på ytan
har de flesta fått en knut någonstans på
livets tråd.

Goda hem och god utbildning är den
bästa försäkring som finns.

Margareta

Har man gott om gurka kan man skä
ra den i lika bitar som holkas ur och
fyllas. Ställ varannan gurkbägare, var
annan fylld tomat runt skinkfater,

Efterrätten

Päron och ost. Eller kanske havrespån
med mockakräm eller iskaffe (macka)
med en vispgräddesklick i glas.

Havrespån

Rosta lätt 3 dl. havregryn i ugnen.
Lägg lika många fulla msk. smör över
och låt grynen dra till sig. Rör ihop 1
ägg, 1 msk. sirap, 1 1/2 dl. socker med
1 msk. vetemjöl vari rörts 1 tsk jästpulv.
Blanda i havregrynen. Klicka på väl
smord plåt med en tsk 9 st. rån på var
je plåt. De flyter ut! Sirapen gör dem
knäckiga. Rostningen kommer dem att
smaka mandel. Vill man vara lyxig, kan
man strö hackad mandel över när de äro
nästan färdiga. Ta ut dem innan de äro
för mörka. De mörknar efter på plåten.
De får svalna något och skäres loss med
vass kniv. (Sättes in igen ett ögonblick
om de äro för spröda).

Fyll med grädde med kaffe. En msk
snusmalet starkt kaffe per dl. vispad
grädde lär vara gott. För egen del före
drar jag några droppar "dekokt" till
lagom smak. Både rånen och grädden
förvaras kallt och fylles i sista stund.

Pickles
Att de engelska sjömännen i forna ti

der klarade sig så bra på långresorna
tros bero på deras användning av pick
les.

Pickles är en trivsam och god sak, som
man kan ägna sig åt litet då man har
tid och lust. Grönsakerna bör vara myc
ket späda. Tar man var sort för sig var
efter grönsakerna "kommer, blir det inte
fullt så tidsödande som att lägga in en
massa sorter på en gång. När allt är
klart varvar man på nya burkar med ett
lager kryddor emellan. Kokar på nytt
upp lagen, låter den kallna och slår över
igen. Bindes över. Efter tre veckor är den
färdig för avsmakning.

Den kan göras på detta: (ev. på en
del av det)

A. 5-10 gurkor små gröna, lägges i sal
tat vatten över natten. (efter borst
ning)
200-300 g. gröna tomater små
200-300 g. röda små tomater beströs
med salt över natten.
300 g. syltlök förvälles, spolas med
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kallt vatten, skalas.
300 g. haricots-verts eller skärbönor,
spolas med kallt vatten
200 g. ärter eller skärbönor
200 g. morötter eller skärbönor
1 st. blomkålshuvud eller skärbönor
litet fingersvamp, kantareller eller
odl. champinjoner.

B. 1-2 dl. nypon, kärnorna tas väl ur,
förvälles ej
1-2 dl. krassefrö, förvälles ej
8-10 bitar muskotblomma
4 bitar ingefära
2 tsk hel vitpeppar
1 tsk hela nejlikor
kajennpeppar
dillkronor
1 /2 dl. salt ( 60 g)
ett par gröna paprika,
ett par röda paprika. Kärnorna tas
väl bort, skäres i fina strimlor, för
välles ej.

lag: 2-2 1/2 1 inläggningsättika (späd
ning se inköpsflaskan)
450-500 g. socker.

kokas ihop till simmig lag.
Alla grönsakerna skäras vid slutinlägg

ningen fint och varvas med kryddbland
ningen. Dillkronor och paprikastrimlor
lägges runt kanten, så att det hela ser
vackert ut.

Vill man inte ha ättikslagen så stark
kan man ta mindre ättika. Men man får
då sterilisera vid 100° 1 tim, Grönsaker
na får inte riktigt samma knapriga kon
cistens då.

Skolavslutning
Årets avslutning i Gustavsbergs enhets
skola försiggick på sedvanligt sätt med
korta uppvisningar inför målsmännen i
klassrummen, marsch till kyrkorna både
i Gustavsberg och Ingarö, redogörelse
för det gångna läsåret av rektor Geze
lius och tal av kyrkoherden Olle Hallin
och Skolstyrelsens ordförande Harald
Persvret. Den senare vände sig i sitt
tacktal särskilt till folkskollärarinnan
Greta Waesterberg, som efter 42 års
tjänst nu fick som minnesgåva mottaga
en vacker guldbrosch. Ordförande sade
sig veta att många elevers tacksamhet
följde gåvan.

I Ekedalsskolan hemförlovades elever
na av Skolstyrelsens vice ordförande
Erik Nilsson och i Ingarö talade kom
minister Töldsepp och studierektor Berg.

Genom gåvor av vänner till skolan
utdelades premier till följande elever:
För bästa resultat i klass 9, Marianne

Berglund, Bengt Klinthäll, Ylva Anders
son, Leif Pettersson, Maud Lundin,
Björn Karlsson, Claes Lander.
För flit och framsteg: Dag Fredblad,

Inga Karlsson.
Barlowska fonden: June Miliander.
Teckningspremier : Monica Thunqvist,

Else-Marie Gunnarsson, Per Bjurling,
Eva Olausson, Kethy Sjökvist.

Vid skolans uppvisning av slöjd och handarbeten den 2 juni fram
förde ocksd gymanstikdirektör L. 0. Lindahl sina gymnaster i frihet.

Här excellerar grabbarna i tigersprång,

Slöjd-premium: Bo Svensson, Louise
Pettersson.
Idrotts-premium: Håkan Wiberg,

Maud Svanberg.
Premium i hushållsgöromål: Ylva An

dersson.
Diplom i nutidsorientering: Claes Lan

der, Christer Bergman.
Av årsredogörelsen framgick att av

gångseleverna var 74 (9g 28, 9a 10 och
9y 36). Eleverna i 9y har varit uppde
lade i 4 grupper: husmoders, metallyr
ken, handels och blandade yrken. Sko
lans hela elevantal var sista läsdagen
780. Klassdelningarnas antal har varit
33. Utöver de 40 heltidsanställda lärar
na har 8 tirnlärare undervisat i olika äm
nen och en heltidsanställd musiklärarin
na och 5 timlärare tjänstgjorde i Frivil
liga musikundervisningen.

Två ordinarie adjunkter lämnar Gus
tavsberg l/7, Bertil Stenborg, som erhål
lit anställning vid samrealskolan i Lek
sand och Vilhelm Rehnsfeldt vid inter
natläroverket i Viggbyholm.

Läsåret 1960/61 börjar den 24/8 med
en planeringsvecka för lärarna och möj
lighet till prövningar för elever, som ic
ke fyllt fordringarna för uppflyttning
till högre klass.

Uppropsdagen för eleverna blir den
31/8 klockan 9.00.

V. G.

Flickgruppen var något av en elittrupp. Ledargymnasten fdr nu
vara med om ett gymnastikläger. Kanske Rolf och Tora Seuerin
snart fd efterföljare i sitt fritidsjobb för spänst, motion och rörelse.
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Till kommunvapen har Gustavsbergs
kommun nu antagit ett förslag, som från
början utformats av konstnären Arne
Sandström, Ingarö, och vilket sedan be
arbetats av statsheraldikern och av
konstnärer vid Gustavsbergs fabriker. Vi
kan väl räkna med en färgbild i Gus
tavsbergs nästa nummer, herr redaktör.

Skolstyrelsen räknar med att för kom
mande säsong behöva 35 skolsalar för
att kunna klara behovet. Under vårter
minen användes fem provisoriska loka
ler, bl. a. utnyttjades källarlokaler i Lug
net. Detta trots att nybyggda Kvarn-·
bergsskolan nu är i fullt utnyttjande och
att antalet elever i en klass kan hålla
sig uppåt 37-38. För att kunna klara
de närmaste åren har skolstyrelsen fö
reslagit att en paviljongbyggnad uppfö
res på Ekedalsskolans tomt. Paviljongen
skulle ge plats för 6 klassrum, 1 grupp
rum, materialrum och slöjdsal och den
beräknas kosta 334.000 kronor. Inven
tarier behövs för cirka 34.000 kronor. I
bidrag från staten kan förväntas 185.000
kronor och kommunalfullmäktige har

beslutat att satsa resten genom att upp
taga ett lån för ändamålet. Genom pa
viljongen skulle klassrummen i Lugnet
kunna ersättas, men dessa rum får troli
gen nyttjas även kommande säsong på
grund av reparationsarbeten i Ekedals
skolan.

Gustavsbergs samhälle har som be
kant växt relativt snabbt och fortsätter
att växa. För att ingen skall behöva
sitta med tomt vattenglas i sin hand om
en tid framöver har herrarna Harry
Pettersson, Harald Lindholm och Anders
Steen av kommunen fått i uppdrag att
utreda frågan om vattenförsörjningen
för Gustavsberg.

Den för samhällsmedlemmarna så vi
tala frågan om läkarvården i Gustavs
berg tycks vara synnerligen svår att få
ordnad. Här har utlovats bättringar,
överläggningar har hållits med läkare,
med representanter för medicinalstyrel
sen och landsting och överenskommelser
har träffats. Men fortfarande står vi på
samma nivå som för decennier tillbaka,
med endast en läkare, som ensam skall
klara det ständigt ökade läkarvårdsbe
hovet inom vårt område. Hoppet om att
landstinget, som är den ansvariga myn
digheten i fråga om provinsialläkarvår
den, skulle satsa på en utbyggnad i Gus
tavsberg på sätt som skett i Täby och
Huddinge, skrinlades i juni. Då meddela
des att landstinget nu icke vill medverka
vid anordnandet av en läkarstation i
Gustavsberg. Man vill vänta och se re
sultatet av en utredning rörande läkar
stationer och ett förslag om ändring av

huvudmannaskapet för provinsialläkar
väsendet i landet. Det är vi gustavsber
gare som får fortsätta att vänta.

Gustavsbergs första bostadsrättsförening,
Bostadsrättsföreningen Berget, har nu
seglat i hamn. Och av vad man nu kan
se och döma kan nog tilläggas lyckligt
i hamn. Tre år har gått sedan husen
uppfördes men först nyligen har en slut
giltig finansplan kunnat fastställas. En
ekonomisk plan för husens framtida drift
har godkänts av länsstyrelsen. De fyra
husen vid Trallbanevägen i Hästhagen
rymmer 64 lägenheter. Medlemmarna
kan nu få bostadsrätt på sin lägenhet,
som har ett andelsvärde varierande mel
lan 41.342:- och 46.054:- kronor. In
satsen är mellan 2.500:- och 2.875:-.
De som är anställda vid Gustavsbergs
fabriker får därifrån ett lån till insat
sen på 2500 kr, som avskrives helt efter
visst antal år. Månadsavgiften för en lä
genhet blir cirka 260 kronor. En ~indre
del av avgiften utgör ett sparande för
medlemmen. Vid föreningens årsmöte
den 30 juni utsågs följande till styrelse:
Torsten Sandqvist (ordförande), Edmund
Sandström och Bertil Hedberg. Fabrikens
representant i föreningsstyrelsen är R.
Edqvist och kommunen har utsett Y.
Nyström. Ett från början lovvärt sam
arbete mellan kommunen och fabriken
har här resulterat i den självständiga en
het som föreningen Berget nu utgör.
Man har anledning tro att de 64 bo
stadsinnehavarna skall bli nöjda och att
initiativet till byggnationen ej behöver
ångras. Y.N.

Radhusen i Lugnet är nu klara för inredning.
I augusti sker de första inflyttningarna.

"Mera bruk i baljan boys", tycker männen bakom verket, bygg
mästarna Axelsson & Son, Bankdirektör Wallberg och komm.nämn-

dens ordf. Harry Pettersson. Ert-Foto
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Jag ber att få instämma
med hr Weimark! Det behövs sannerli
gen en skönhetsskapande nämnd i sam
hället. En nämnd vars ledamöter inte
utses efter partilinjer, utan efter de kva
lifikationer, som vi tror behövs för den
verksamhet det gäller. Vi kan inte begä
ra att folk, som blivit valda att sköta
det prosaiska, ska behöva känna sej
tvingade till estetiska bedömningar och
behov, ja, till kulturskapande gärningar.
Nej, gånge den bittra kalken ifrån dem!
Nu är det tyvärr så, att vår tids meka
nik motverkar ett allmänt intresse för
kulturengagement. I TV får man höra
musik, se konst, teater, film, balett, be
söka kända personers hem och kanske
t.o.m. fi se solnedgångar och solupp
gångar från de vackraste platser i värl
den. Varför då höra Gustavsbergs or
kesterförening, blåsorkester, scenstudio,
manskör? Varför då se soluppgångar
över ösbyträsk och solnedgångar över
Farstaviken? Varför skapa estetisk njut
ning inom samhället överhuvudtaget?
Det kostar eller kan kosta pengar, och
det finns faktiskt angelägnare behov.
Och känner vi, att vi behöver en nypa
frisk luft, en ny omgivning och påtagli
ga bevis för att vi existerar, att verklig
heten är verklig, då tar vi vår bil och
åker, åker, åker!

Men nu vet
både hr Weimark och jag och doktor
Bellander, att detta resonemang är ohåll
bart. Hos alla normalt funtade männis
kor finns ett behov, måhinda dolt för
de flesta, att vara tillfreds med inte bara
sin egen lilla familj och lya utan även
med den stora familjen och den stora
lyan. D.v.s. vi vill aktivt medverka till
att "skönheten kommer till byn," att det
skapas en andligt levande gemenskap.
Får inte denna drift sitt utlopp, då hän
der det att vi blir offer för neuroser,
vilket är detsamma som att bli sjuk utan
att organiska fel kan påvisas. Och kan
vi i själ och hjärta smälta, att våra barn
barns barn skall få anledning att betyg
sätta eller utnämna oss till den Gustavs
bergska kulturens dödgrävare, när vi i
stället skulle kunna bli samma kulturs
pånyttfödare? Jag röstar med Weimark!

För vi behöver
naturligtvis en ledning! En ledning, som
kan ta initiativ, som entusiasmerar oss
att hjälpa till, som gör oss fordrande.
En ledning, som har ett tillräckligt skim
mer av expertis över sej för att få Harry
Pettersson och hans kassabiträden att öd
mjukt tillhandahålla de sekiner, som då
och då kan tänkas behövas i det vällov
liga syftet, att äntligen få någonting
gjort, där en omedelbar förändring an
ses vara en skrikande nödvändighet.
Men också en ledning med ett sådant
formellt ansvar för det som görs av de~
som behövs, att vi kan ösa vår vredes
skålar över den, om vi tycker att ingen
ting görs. Den skall m.a.o. inte kunna
krypa undan med förklaringar om att
t. ex. kommunalnämnden eller kanske
t.o.m. själva byggnadsnämnden inte är
så värst pigg på den eller den saken. -
Så gör dom pigga då, säjer vi iskallt och
med hån i vår blick.

Kommunalnämnden ... eller det kan
ske är byggnadsnämnden i detta fallet
också? ... skall inte längre behöva lik
som i smyg skicka ut en traktorskopa
för att då och då jämna en och annan
jordhög i Centrumfyllningen, kanske för
att vi inte ska märka något på skattese
deln? Nej, vi ska veta vad som göres,
vad som behöver göras, och vad det kan
komma att kosta. Och ett sådant pro
gram skall Weimarks kulturnämnd pre
sentera oss, och fresta oss med att med
glädje betala. För det är ju på det viset,
att kultur, det är inte bara att syssla
med de sköna konsterna, det är också
att avlägsna skönhetsfläckar i och om
kring våra boplatser. Skönhetsfläckar,
som kan ha naturligt men också mänsk
ligt ursprung.

På Kvarnberget finns det
t; ex. ett klumpigt föremål, som lär ha
varit mjölmagasin eller möjligen tjänat
till bostad för mjölnaren. Varför nu det
ta åbäke till hus ska få stå och skämma
ut skolan och planeringen runt om den-

Saltstank
Det finns ingenting förskräckligare än

handlingskraftig okunnighet.

Goetbe.

Sanningen är det enda som ingen vill
tro.

Bernard Shaw

na, se, det är jag inte kropp att begripa.
Nu sägs det att någon inflytelserik per
son är den egentliga orsaken till detta
missförhållande. Han har av någon hit
tills okänd anledning fått för sej, att hu
set har ett kulturhistoriskt värde. Om de
planksspikare, som en gång i tiden smäll
de upp de fyra väggarna med tillhöran
de tak, skulle kunnat ana vilken ära de
ras verk en gång skulle vederfaras, då
hade de med all säkerhet lagt in en extra
mullbänk och tittat varandra djupt in i
ögonen, såvida de inte skrattat sej ihjäl
på momangen. - Hr Weimark ! Var
vänlig anteckna huset som en skönhets
fläck! - Nej, men om det hade varit
möjligt att rädda själva kvarnmöllan,
då skulle jag bugat mig för räddarna.
För även om den inte var så särskilt
unik, så har den ju gett namn åt berget,
och skulle för övrigt utgjort ett mycket
dekorativt inslag i den ganska odeko
rerade omgivningen. Men, som sagt; bort
med skönhetsfläcken!

Sedan tycker jag nog
att kulturnämnden skall få i uppdrag
att organisera inte bara evenemang i den
högre stilen, utan även vissa årligen åter
kommande officiella tillställningar, vars
innebörd får bli att genom lämpliga in
vigningsceremonier liksom starta de oli
ka verksamheter, som årstidens växlingar
inbjuder oss till. Vi tänker t. ex. att ba
dandet får en officiell "första badare
dag." På denna dag ålägges hela full
mäktige att infinna sig kvinn- och man
grant vid Gustavsbergsbadet, som i år
ligger sidan om Grisslingebadet. Badet
skall vara flaggprytt och försett med ta
larstol och blåsorkester. Fullmäktigeordf.
bestiger talarstolen och överlämnar or
det till hälsovårdsnämndens ordförande.
Denne redogör för antalet bakterier och
vattnets övriga beskaffenhet, varefter
han återlämnar ordet till fullmäktiges
ordförande, som i väl valda ord säjer
någonting om att "bad är hälsa" och
med ytterligare några ord förklarar han
så att badandet kan börja. D.v.s. ingen
vanlig badare får hoppa i förrän samtli
ga fullmäktige har hoppat i spa't! Allra
först kommunalordf., därefter partigrup
pernas ledare på ett led linje och de öv
riga fullmäktige omedelbart efter. Under
tiden spelar musiken, flaggorna smäller
och Konsum bjuder på saft och bullar.
Ja, det är ju bara ett förslag i all kort
het, men jag är övertygad öm att något
i den stilen skulle stärka gemenskapen
oerhört. En hel del arbete kan det ju
bli för kulturnämnden, men det är ju
också meningen med det hela.

Fanfar
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En kväll i
0varas

Cigarrettröken ringlar sig mot taket.
Tjugofemöring på tjugofemöring matas i
juke-boxen, vars dundrande och överrös
tande musik tycks vara en enda lång
melodi utan slut. En Cocacola-flaska
faller i golvet och går i kras. Man skrat
tar åt det liksom åt ett skämt. Stämning
en verkar tryckt och resignerad på nå
got vis, eller också är det bara så som
jag inbillar mig, där jag sitter med min
läskedryck i ett hörn av lokalen. Jag har
hamnat på samhällets enda fik, där ett
tjugotal ungdomar i tonåren, de flesta
iklädda skinnjackor och jeans, sitter och
pratar slött med varandra. Jag känner
mig mer än bortkommen och jag är glad
åt att man inte tar någon notis om mig.
Jag har ju inte jeans eller skinnjacka, in
te blekt hår och kom inte hit i något
raggaråk - kort sagt: jag hör inte till
gänget och man pratar inte med någon
utomstående i onödan. Jag skruvar på
mig där jag sitter i mitt hörn, kastar
otåliga blickar ut genom fönstret, och
tänker, att om det inte var för att regnet
fullkomligt öser ned därute, skulle jag
gå därifrån med det snaraste. Just då

kommer några regnvåta figurer in på fi
ket. Två ganska långhåriga, skinnjacks
klädda ynglingar, tillsammans med -
om inte precis en dam så - en av de
populäraste flickorna i gänget, av hen
nes uppträdande att döma. De hänger
av sig sina våta ytterplagg och är just
på väg att sätta sig vid ett ledigt bord,
då den ljusa flickan plötsligt utropar:
"Nä, men e re inte Lätta som sitter
därborta?" Jag studsar till och tittar
upp. Vid första anblicken kan jag inte
upptäcka något bekant i den blon
derade flickan, men medan min hjär
na anstränger sig för att söka komma på
vem det är, så har både hon och de upp
vaktande kavaljererna hunnit fram till
mitt bord, där de slår sig ner. Nu som
först känner jag igen min skolkamrat
Britt från Enhetsskolan. Det blonda hå
ret har förändrat hennes utseende och
hon verkar mera vuxen, eller i varje
fall tuffare än vad jag minns av henne
sedan vi träffades sist.

Vi pratar en smula om skolkamrater
och om annat som vi hört och sett. Jag
får reda på att hon fortfarande jobbar
på fabriken, att hon tjänar en bra rim
penning, och att hon själv i övrigt tyc
ker att hon har det rätt skapligt.

Det positiva ungdomslntresset i Gustavsberg representeras bl, a. av amatörteater.

-Å du, frågar hon, du pluggar du?
- Jaa, suckar jag och ser nog lidande

ut, ty jag tänker på alla läxor som jag
borde sitta hemma och traggla med.
- Sitter ni ofta på fiket här?, frågar

jag efter en stund. En rätt dum fråga
förresten. Man behöver bara se servitri
sens uttråkade min, när hon sätter fram
de sedvanliga Cocacola-flaskorna, för att
förstå att det är en sak som upprepas
varje kväll.
- Javisst, man är ju tvungen att träf

fa gänget, så det blir nästan varje kväll,
men sällan på lördagarna förstås.
- Vad gör ni då?
- Sticker till stan eller Björknäs,

ibland ut till Vik. Här "hemma står man
ju inte ut. Har du varit nere på samhäl
let en lördagskväll? De ä hopplöst, tyst
som i graven, inte en själ ute. De finns
ju inte ett dugg man kan företa sej, som
ä någorlunda kul - om man inte ä
överförtjust i Behrendz me sina Tiotusen
frågor - men de ä man ju inte. Bion
har dom klaffat igen på lördagarna ock
så, det är visst hopplöst att få dit folk.
- Vad ska ni göra i kväll då?,und

rar jag och offrar en slant i jukeboxen
för en Armstrongplatta.
- Vet inte. Det vet man aldrig. Vi

sticker kanske hem till Kirre, hennes
morsa och farsa ä på landet en vecka,
så hon ä ensam hemma.
Det eviga trummandet mot fönster

blecket har upphört, och jag reser mej
från bordet.
- Vad nu då, ska du redan gå?
- Ja det har slutat regna, och mina

läxböcker väntar där hemma. Vi har
hippeskrivning i inorgon ... Hej så län
ge, vi ses väl.
Jag stänger igen dörren bakom mej

och skyndar hemåt. Jag tänker på Britts
ord: "Här hemma står man inte ut".
Så farligt kan det väl inte vara. Nog
finns det väl någonting man kan ta sig
för, om man bara vill.
Jag har' stannat framför en anslags

tavla och betraktar de olika affischerna.
Olika föreningar annonserar om sina mö
ten, en del har dans och mera nöjesbeto
nad underhållning på sitt program, and
ra har föreläsningar och diskussioner.
Dessutom annonserar biografen en Ing
mar Bergman film, och "Ungdomsträf
fen" har träff med dans i Bergasalen.
Jag är inte med i någon förening, och



JULI 1960 GUSTA VSBERGAREN 23

har inte lust att bli det just nu heller.
Filmen har jag sett i sta'n, och förresten
har jag inte råd att gå på bio. Ungdoms
träffen? Det var ett bra tag sedan sist
jag var där, och eftersom jag ändå mås
te förbi Bergasalen på vägen hem, så
varför inte sticka in ett tag och se hur
det är.
- Ja men läxorna då, varnar samve

tet, hur går det med dem, och hippe
skrivningen ...
- Jag ska bara gå in en liten stund,

tänker jag i det jag närmar mej Berga
salen. Man hör dansmusiken redan på
avstånd, och jag tänker att om jag var
en främling i Gustavsberg, skulle jag nog
tycka det var underligt med den glada
musiken och sorlet som strömmar ut ur
portarna till ett stort, mörkt berg. En
främling kan ju inte veta att Bergasalen
egentligen är ett skyddsrum som inretts
till samlingssal, med dansgolv och scen
för uppträdanden. Jag går in genom
portarna, kommer in i ett stort förrum
som inte ser särdeles inbjudande ut med
sina kala stenväggar, viker åt vänster,
och kommer direkt in till den stora ljusa
salen, där det liksom sjuder av liv. Dan
sen är i full gång till orkestern som spe
lar en allt annat än stillsam låt, en hel
del ungdomar dansar på dansgolvet i
mitten, medan andra sitter i småalkover
runt väggarna och pratar med varandra,
dricker läskedrycker, eller spelar olika
slags spel. Jag träffar en av ungdomsle
darna som jag känner ganska bra, och
jag passar på att fråga honom om han
vet hur många ungdomar som är här i
kväll.
- Det är väl omkring ett hundratal

skulle jag tro, säger han, och som du ser
har vi det ganska trevligt.
Jag berättar att jag just kommer från

fiket där jag bl. a. träffat Britt och hen
nes kompisar, och jag frågar om det
verkligen är så tråkigt och så litet att
göra här i Gustavsberg som de påstod.
- Det beror väl till stor del på en

själv, svarar han och drar ett djupt bloss
på pipan. Vill man ha roligt så har man
nog det också. Men det finns en hel del
ungdomar som tydligen anser att allting
skall vara så lättillgängligt som möjligt,
de vill ha allting serverat och att ta eg
na initiativ verkar dem fullkomligt främ
mande. Men de tillhör som tur är inte
den största gruppen. Visst finns det till
fällen till både nyttiga och mera nöjes
betonade sysselsättningar. Vi har ju de
olika föreningarna. Många av dem har
särskild ungdomsverksamhet. Den störs
ta och den som också tilldrar sig det
största intresset från ungdomens sida är
idrottsföreningen, som har olika sektio
ner bl. a. för fotboll, bandy, skidor, och
orientering. Inom fotbollen och bandyn

är förresten intresset verkligen på top
pen. Och tänk på vår vackert belägna
och utomordentligt fina idrottsplats, den
gör säkert en hel del för det ökade
idrottsintresset.

Så finns ju de politiska föreningarna
av vilka SSU är den livaktigaste, nykter
hetsföreningarna IOGT och NTO, som
ordnar dans och utflykter för sina med
lemmar, och de religiösa föreningarna
t. ex. Missionsförbundet som har både
scout- och ungdomsrörelse.
- Ja visst, inflikar jag, allt det där

låter ju bra, men det finns ju ungdomar
som varken kan eller vill gå in i en ide
ellt inriktad förening, och som inte är
tillräckligt idrottsintresserade för att bli
med i idrottsföreningen, vart går de när
de vill träffas?
- Du menar de föreningslösa? Det är

just dem vi försöker samla upp här på
ungdomsträffarna, och jag undrar om vi
inte har lyckats ganska bra. För några
år sedan hade vi ett stort problem i de
s.k. "kioskgängen". Det var föreningslö
sa ungdomar som stod och hängde vid
kiosken eller satt uppe på fiket. Dom
hade helt enkelt ingen stans att ta vägen
då det inte fanns någon lokal som de
kunde träffas i. Eftersom kiosken låg
centralt och nära bion', så blev den en
naturlig samlingspunkt.

Det var då det beslutades att man
skulle försöka samla dessa ungdomar
några gånger i veckan. Vi fick disponera
Bergasalen, och så kom ungdomsträffar
na till. Sen dess har vi hållit på varje
vecka under vinterhalvåret med tre träf
far i veckan, två för flickorna resp. poj
karna separat, och en gemensam då vi
för det mesta har dans och något slag
av uppträdande.

-Det är väl inte så många träffar
kvar nu. Hur länge till håller ni på?
- Det blir väl några gånger till, an

tagligen april ut. Efter 1 maj tar ju Folk
parken vid, med dans onsdagar och lör
dagar, och sedan dröjer det inte länge
förrän sommaren är här, och då är ju
inte fritids- och sysselsättningsproblemen
riktigt så stora som under vinterhalvåret.

Musiken har tystnat, och det är tyd
ligen dags för uppträdande. En av
Stockholmstraktens rockkungar träder in
på scenen under stort jubel från publi
ken. Mitt samvete gör sig påmint igen,
och jag beslutar mej för att lämna rock
kungen och Bergasalen för att gå hem
och fördjupa mej i en annan kungs un
derbara öden ...
När jag senare på kvällen kommer i

säng ligger jag och funderar över mej
själv och de andra ungdomarna i Gus
tavsberg. Jag har för mej att en fjä_rde
del av samhällets befolkning är ungdo
mar och barn, och tydligen finns det
både föreningar och ungdomsträffar m.
m. som ordnar en hel del för oss.

Men är det ändå inte något som sak
nas? Jag undrar om inte en ungdoms
gård, där det skulle finnas en stor sam
lingssal och därtill rum för pingis, klubb
möten, hobbyklubbar m.m. skulle vara
till stora nytta. Då kunde ju allting sam
las på ett enda ställe, istället för som nu,
när vi har de olika och provisoriska lo
kalerna spridda över hela samhället.

Samhälle ... Ungdomsvård ... Gustav
Vasa ... Nej det går inte alls i hop, jag
är visst rätt sömnig, tänker jag, och det
dröjer inte många minuter förrän jag
faller i sömn.

Låtta

Arets sommarelever vid fabriken.
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Unga örnar på låger

Den goda maten smakar.

Den 1-2-3 juli hade örnavdelningarna
i Gustavsberg och Saltsjöbaden ett ge
mensamt läger vid Aspviks gård. Utfär
den skedde för vår del med cykel. Någ
ra ängsliga mammor och pappor var ne
re vid OK macken och vinkade av oss.
Konsum hade välvilligt ställt en skåpbil
till förfogande för transporten av allt
bagage och alla matvaror. Nåväl, cykel
åkningen med den tjockaste ledaren i
spetsen, liksom för att bana väg, gick
bra, likaså tältresningen och ordnandet
för lägret i övrigt. Så var det dags för
det första målet mat. Värdshuset hade
benäget och för en billig penning lagat
härlig och riklig mat till oss. Potatismos
och varm korv smakade mums. Därefter
lekte vi en stund tills örnarna från Sal
tis frampå kvällen kom i en stor lastbil.
Vi hjälpte dem med tälten, såg till att

Från förläggningen
Foto: Å. Modin

de fick litet varm choklad och ett par
smörgåsar i sig innan det var läggdags.
Nästa dag var den stora lekdagen med

brännboll, stafettlöpningar av alla slag,
säcklöpning, och bad förstås. Det fanns
tid för snack om ditt och datt och så
hjälpte barnen till i tältköket förstås.

Sedan kom regnet, oj vad det öste
ned. Allt flöt iväg utom det glada hu
möret, det fanns kvar trots att köttbul
larna flöt på tallrikarna. Alla höll dock
ut till det blöta slutet, förläggningen
bröts i stor munterhet och så begynte
hemfärden.

Sist men inte minst vill vi från Unga
Örnar rikta ett varmt tack till Fabriken,
markägaren samt till Konsum och Värds
huset för den fina matserveringen. Vi
ber att få komma igen.

Conny.

Fem gånger sextio sekunder med dig
och jag kände humlor i hjärtat
Vi blev en du och jag - men med skilda själar.
När svärdet träffade den som var vi
fick min själ smärtan.
Utan en hand eller fot kan man leva,
men inte med delat hjärta.

Så mildra min smärta, min oro och sorg,
stilla de tankar som kämpa.
Lös min kamp och upphöj min själ.
Hjälp mig att glömma!
Jag önskade gå ej kuvad och stolt genom livet,
men vad kan jag mot din makt ...
blott krypa och önska att undgå din vrede.
Tala till mig, förklara din mening!
Jag böjer mig för din allmakt.

Solveig
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Harald A. Pettersson, Walnut Creek, Ka
lifornien, skriver och meddelar att han i da
garna låtit ett femmastat flaskskepp avseg
la till förmån för R.i'i.DDA BARNEN-in
samlingen i Gustavsberg till hösten. Han
tycker att förra årets resultat, 13 öre per
gustavsbergare, var i minsta laget, och hop
pas att många vill köpa lotter på det, Så
snart jag fått vederbörligt tillstånd, kan
beställningar på lotter a 1 kr. strömma in!
Vår gamle vän talar samtidigt om att

han nu konserverat sitt apricosförråd för
vintern och väntar på att vindruvorna ska
mogna. Under tiden livnär han sig på jord
gubbar och hallon.

Från Italien har jag i pressläggningen
fått nedanstående talande vykort från en
rad av soliga gustavsbergare, de flesta födda
i sollandet och just nu latande sig vid Lago
Maggiore. Eja, vore man där!

Dbg

BEHÖVER NI PERSIENNER?

Ring Höjer, 312 92
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Fotboll
Fotbollsintresset bland publik och spe
lare är på uppåtgående, ett resultat
av de senare årens intensiva arbete
bland ungdomskullarna. Kvartersserien
bland smågrabbarna i fjol samlade som
bekant 11 lag, och nu funderar man på
att sätta igång igen. Därtill ska man ha
en cup-serie, men först måste man av
verka Nacka-serien, där vi har fyra
pojklag i elden på väg mot S:t Eriks
cupen. Det blir alltså en hel del pigg
fotboll på Ekvallen i år, där man får
skåda finlirare som Tommy Pettersson,
Sjödahl, 13-årige F. Andersson, Värmdö
pojkarna Lindeberg och Danielsson, för
att nu nämna några "framtidsmän".
Det sto:a pojklaget - 16-hingarna -

hade nyligen äran att spela förmatch mot
AIK:s pojklag vid Brasse-matchen på
Råsunda. Många åskådare tyckte den
matchen var roligare och mera spännan
de än huvudmatchen, ty grabbarna gav
prov på fin fotboll och spelade 2-2.
Juniorlaget ligger i toppen i klass 4

i Juniorserien, som inrymmer en mängd
lag i Stockholm med omnejd. B-laget
toppar också sin klass 3 i reservlagsse
nen.

De forna juniorerna tycks komma igen
i A-laget, som haft en bra vårsäsong fast
de tappat fyra poäng av sexton möjliga,
när detta skrives. Nu gäller det att inte
släppa taget, och nerifrån kommer för
stärkning vad det lider. Snart kanske vi
är uppe i Div. IV igen? En bra och oe
gennyttig tränare har man haft i Stig
Eriksson, som nu lämnat gustavsbergs
fotbollen för annan ort. Han avtackades
vid avskedet med en Karnevalsvas.
Just nu har man förmått Jesse Lind

blom att bli spelande tränare för Gus
tavsberg, och så räknar man med att
Leffe Fredblad, som ska praktisera på
fabriken i sommar, sällar sig till de gam
la kompisarna. De båda bör bli en fin
förstärkning för A-laget. Också korpla
get har visat framfötterna i Kooperativa
alliansen, där man vunnit mot Nike,
Eskilstuna med 4-1, mot Konsum
Stockholm med 4-1 och mot Transport
ekonomi i Mjölby med 5-0. Jag var
med som "biträdande lagledare" härom-

dagen, när grabbarna spelade i Bällsta,
och gänget verkade lovande. Oves lugna
spel i försvaret verkade tryggt på en
gammal vänsterback. Bäst var dom när
de höll bollen på marken och i övrigt
utnyttjade yttrarna.
Jag tippar följande uppställningar till

hös tomgången:

från mål till vänsterytter: A-laget: Sten
Nordin; Inge Zeitz, Ove Nylander; Jens
Lindblom, Ove Thunell, Gert Nilsson;
Sven Wiman, Per-Erik Johansson, Leif
Fredblad, Göran Högberg, Stig Karlsson.
B-laget: Lars Andersson; Sven Johans

son, Hans Hagberg; Stefan Bassetti, Gert
Wikström, Bengt Hedberg; Åke Svensk,
Arild Nylander, Göte Hellström, Mario
Gavazeni, Sten Nordström.
Juniorlaget: Kåre Björck; Ingemar

Wahrenberg, Benny Ögren; Ulf Sjödahl,
Tommy Pettersson, Leif Runermark;
Kjell Olsen, Benny Sjödahl, Svante Lin
deberg, Klas Danielsson, Kene Höglund.

Worgon
Mustigt len av nyfödda skyars slöjor
höjer morgonhimlen sin blonda bl&het
över planens grönskande, svalt av daggen
fuktiga fyrkant.

Göken ropar. Ännu står lövträdskransen
slutet rak mot gryende vinden, och den
lustigt röda tegelellipsen vilar
orörd av spikskor.

Över gräset löper jag lätt med nakna
vrister, saktar, andas med lugnad puls en
syrlig doft i tidiga morgontimmens
eggande stillhet.

9<011//
Sakta strilregn.
Stybben på banan svartnar, börjar ånga.
NJgon har löpt det sista varvet
sitter hukad vid sargen,
lossar spikskornas vristband.

Kvällen mörknar.
Med overallen över axeln, ensam,
söker han upp sin diskus
i det våta gräset
och rör sig långsamt bort över banan.

Arthur Hald

\
'\
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~\ ·~
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Företagsnämnden vid Gustavsbergs Fab
riker had~ ett lugnt och snabbt samman
träde i sommarvärmen den 30 maj på
Värdshuset. Rapporterna från skydds
och förslagskommittecrna och från per
sonaltjänsten föranledde inga kommen
tarer. Det kan dock vara värt att note
ra att 9 yrkesskador inträffade under
1 :a kvartalet och att TPF stoltserade
med O olycksfall. För dem som i år fyl
ler 45 år betalar företaget 1 :a besöket
vid s.k. hälsokontroll. Skyddsyrnpning
mot polio har ordnats hos sjuksyster. -
Från förslagsverksamheten rapportera
des - förutom det remarkabla 1 :a pri
set i Rikstävlingen - att 4:e pris i KF
tävlingen gick till Gustavsberg. De tre
pristagarna från Karlholms Bruk, Fiske
by och Gislaved gästar Gustavsberg i
början av juni. Hittills i år har 51 för
slag kommit in - d.v.s. lika mycket
som vanligen kommer in på ett år. - Vi
har varit med om att ordna en s.k. bo
stadsträff i Bergasalen med 250 deltaga
re. Kommunen demonstrerade sina bo
stadsprojekt och Länssparbanken redo
gjorde för sparhernsiden. - Tack vare
det goda, låga resultatet av 3,7 olycks
fall per 100 årsarbetare i yrkesskadesta
tistiken hade fackf. ordf. nöjet att av
ordföranden mottaga en check på hela
5.300:-, vilket torde bli ett bra bidrag
till fackföreningens försäkringar och
skyddskommittens hjälpkassa.
Huvudärendet på nämndsammanträ

det var årsredogörelsen. Hr Hjalmar 01-
son föredrog företagets verksamhetsbc
rättelse för 1959 och kommenterade sam
mandragsbalansen och det interna bok
slutet. Samtidigt gav han en överblick på
marknadsläget och informerade bl. a.
niirrnarc om utställningen i \Y/ien, kom
munde annonskampanj, lagerbyggets

Pristagarna i Rikstävlingen och KF-tävlin
gen i samspråk.

fortskridande och om avskaffandet av
nya maskiner till plastavdelningen. Det
blev en liten diskussions- och frågestund
kring frågorna om försäljning, leverans
tider och lagerhållning. Därtill informe
rade hr Erderyd om höstkampanjen "Ri-
kare vardag". ·

Fackföreningens förslag om en bespa
ringskampanj väckte bifall. Frågan an
sågs ha ständig aktualitet och exempel
angavs på olika besparingsåtgärder och
sparmål. Det blir nu närmast resp. sam
arbetskommitteer som får fundera över
var man ska sätta in en stöt för god hus
hållning med materiel och kapitalvär
den.

I övrigt ventilerades bl. a. beredskaps
åtgärder för den händelse reservarbets
kraft, speciellt bland husmödrarna i sam
hället, skulle behöva anlitas. - De mån
ga studiebesöken - över 3 500 enbart
under maj - har frestat på "visningsde
taljen" så pass hårt att man vill disku
tera en förstärkning - eller återhållsam
het på gästfriheten.

Till slut beslöt nämnden själv att gö
ra en studieresa, förslagsvis till Oxelö
sund i höst. Och så tillönskade ordföran
den ledamöterna en angenäm sommar.

sekr.

KF:s PRISTAGARE PÅ VISIT I
FORSLAGSKOMMITTEN

De tre första pristagarna i KF :s förslags
tävling fick som belöning bl. a. göra en
rundresa till olika KF-industrier. Hos
oss stannade de ett par dagar, varunder
de hann med att se både fabrik och sam
hälle, delta i förslagskornmittens sam
manträde - och göra Stockholm. Det
var Fredrik Sjögren från Gislaved, Ber
til Johansson från Fiskeby och Bengt
Fougman från Karlholms Bruk. I för-

En plasthink har fått pris av Svenska
Slöjdföreningen. Designer är Carl-Arne
Breger och tillverkare Gustavsbergs Fab
riker. Den prisbelönta hushållsgrejen är
av HD-polyten, som är starkt och tål
upp till 120 grader. Framför allt är den
praktisk, vilket också juryn ansåg vid
Svenska Plastföreningens utställning på
Konstfackskolan.

slagskommitten delades erfarenheter,
varunder det uttrycktes önskemål om att
de kooperativa industrierna i större sam
manhang borde sammanträffa för sam
råd i dessa frågor.

Vid en lunch på Strandvik delade Ar
vid Green, KF, ut KF:s priser. Han ha
rangerade Gustavsberg som en företrä
dare inom förslagsverksamheten och an
såg att det första pris som tilldelats två
gustavsbergare var en triumf också för
kooperationen, som hade ett 40-tal för
slag med bland de 1200 i Rikstävlingen.

Pristagarna från Gislaved, Fiskeby och Karlholm tillsammans med Gustavsbergs
förslagskommitte.
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~a&n
Dynamisk kongress
kan man säga om årets rikskongress som
hölls i slutet av maj månad. Det var en
kongress som fastslog stora linjer för
rörelsens koncentration till större enhe
ter både när det gäller butiker och före
ningar. Givetvis blev det diskussion om
vägarna hur man skall lösa den fortsatta
utvecklingen, men kongressen anslöt sig
enhälligt till de riktlinjer för förenings
strukturen, som dragits upp i Pol. mag.
Olof Mobacks utredning "Dynamisk
struktur". Vid kongressen konstaterades
att rörelsens verksamhet präglas av akti
vitet både i föreningarna, KF och dotter
företagen.

Byggnadsfrägor
Med amerikansk fart har Byggmästa

re Anton Skoglund och hans "gubbar"
trollat fram en trivsam butik i Lagnö.
Det har blivit en mera lättarbetad butik
och därtill har vi fått kylutrymmcn ord
nade på ett tillfredsställande sätt.

Förberedelsearbetet med tillbyggnaden
i Lugnet har blivit något försenat på
grund av vissa diskussioner om gränserna
för utbyggnaden. Det gäller att vi får
fram en trevlig och praktisk butik med
god kapacitet.

Förberedelserna pågår när det gäller
vår centrum/astighet.

Bensinstationens
utbyggnad räknar vi med skall kunna
klaras i höst. Detta sker i samarbete med
IC/OK-förbundet.

Sommartid
Sommarförsäljningen satte in tidigt i

år. Det blev god fart både på trädgårds
möbler av olika slag, ekipering och an
nat som hör sommaren till. Vi tror på
en god sommarförsäljning och hoppas att
det skall råda god trivsel i våra butiker.

Sommarfest
Söndagen den 21 augusti har de fles

ta klarat av sin semester och då hoppas
vi att många skall komma till familje
festen i Folkparken. Välkomna!

Men innan dess ha det så gott med
semester och sommarfirande.

G. M-n.

Fiskevecka i Konsum
Så har det varit premiär för spinnfisket.
I samband med detta kan nämnas att
förbudet ter sig rätt löjligt. Förbud un
der mars och april är mer motiverat.

Spänningen började långt innan da
gen D. Redan en vecka innan premiären
gick man kring med storgäddor i blicken
och var frånvarande i största allmänhet.
Min kära hustru undrade smått om mitt
tillstånd när jag på kvällarna satt och
pysslade med fiskegrejorna. Vid ett till
fälle, när jag hade det som svårast, gav
hon mig ett par magnecyl och sa: "Ta
Du de här och gå och lägg Dig ett par
timmar, ska Du se att det går över".
Kvinnor förstår inte sådana saker. Så
kom då den fina "Mattssonsgiven", med
fiskeveckan i Konsum. Där förmånliga
rabatter på fiskegrejor gavs. Jag stod
långa stunder liksom i trance och betrak
tade de glänsande dragen. Så fort det
kom in en fiskebroder så var det ju snack
om "Hur att fånga gäddor".
Tiden närmade sig. Sista nätterna sov

jag med fiskegrejorna under huvudkud
den. Det kan gå så långt. Ett psykolo
giskt fenomen som bara en fiskeintresse
rad läkare kan förklara. Premiärnatten
kom mycket efterlängtad, det var nästan
som julafton, fast bättre. Redan strax
efter tolv så var min fiskebroder Bosse
och jag i färd med att plocka ihop våra
grejor. Bosse är haspelvän, jag håller
mig till så gammaldagsting som spinn.
Båda sätten har för- och nackdelar. Mest
fördelar. Med min Ambassadeur på ett
Abu Brilliant var så tiden mogen för den
stora dusten ...

Tyvärr var det lite åska i luften så
premiärnatten var inte så lyckad. Tre
gäddbarn i blöjor förpassades till den
trygga modersfenan. Vi hade dock hugg
av något som såg ut som en laxöring, kan
ha varit gös. Mest troligt var att det var
en öring, av beteendet att döma. Men
fiskenatten till trots så var det skönt
att få komma ut och så går det väl fler
båtar.
Jag har träffat en del andra premiär

fiskare som efter att ha utrustat på Kon
sum gjort hyggliga fångster. När detta
skrives så lär sommarens rekord vara
drygt sex kilo, men det är långt till Erik
Karlssons tjugotre kilo, denna bamsing
han fick i en strörnmingssköt. Det hän
der ibland att fiskebröder diskuterar red
skapens för- och nackdelar. Med haspel
kastar man ju betydligt längre än med
en spinnrulle av vanlig typ. Man får nog
större precision med spinnrulle. Bland
haspelrullars mångfald så står enligt min
uppfattning ABU 444 i särklass, prova
den får Ni se. I avseende på spinnrullar
så är ju "Ambassadeuren" överlägsen.
Den kastar längre än en vanlig rulle och
det är, om man ställer in den, omöjligt
att få revtrassel på, ett annat plus är
att den håller i generationer. Har man
sedan ett rörbyggt glasfiberspö så kom
mer storgäddorna att bäva. Be Jan
Johnsson eller Stig Samuelsson visa Er
den perfekta utrustningen, antingen Ni
föredrar haspel eller spinn. Vi hoppas
sedan att klubben anordnar någon form
av kasttävlingar för oss, det är ju alltid
roligt att få träffas.

Stora gäddor på Er allihopa i sommar.

Ove Kinell

Ambassadeurs finesser demonstreras. Foto: Ludwig
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~ renumerant på denna skrift
W bör gustavsbergaren vara!

Tänk, det finns folk - de ä ingen drift
som köper den stundtals bara.
Den som 17 årgångar har,
har en skatt i sin ägo kvar.
Nu kan de ej fås kompletta.
Värdet stiger, med rätta.

@

~ttioåtta är Andersson, Knut
l.målderman bland veteraner.
Vid 10 års ålder han gjorde debut
i porslinarnas ädla klaner.
Jobbat i skrået i 70 år.
Som pensionär han nu pysslar å mår,
fiskar stundom i viken.
Tittar ibland till fabriken.

ansen går nu landet runt,
publiken blir bara yngre.

Många tycker det hela är strunt,
stämningen blir bara tyngre.
Raggare fiskar bland dumma fjås,
onyktra killar bör sättas i bås.
Trivseln vi fordrar tillbaka.
Glädjen vi ej vill försaka.

i#rik ; maj gav fote nån ax,
~ i juli ger Olof e'I kaka,
å ändå har vädret varit ti I lags
- det ordspråket kan vi nu vraka.
Att fruntimmersveckan ska bli våt
är också en gammal tråkig låt.
Då ska ju vi ha semester,
å sol från öster till väster!

ordgubb med grädde, julisol,
just vad vi nu behöver.

Jasminer som doftar, nattviol.
Jäktkänslan går nog över.
Jag stannar hemma, du far bort.
Jädrans lyckost - ha det så torrt,
jubla för det du får smaka.
Jobbet vill ha dej tillbaka.

i{

'((fv eriefotboll för store å små
~ präglar sommarens lekar.
Pojkiag från norr vill Hästhagen klå,
ropen från Ekvallen ekar.
Junior-, B- å A-lag får sorg,
när dom ej vinner på Farstaborg.
Korplaget i Alliansen
tror dom ska få sista dansen.

fi2'. amp;agläg,et ,;d Södersved
~är nu för många härden
Utrymme lämnats av fällda träd,
vattnet är varmt i fjärden.
Gamla å unga till hälsa å lyst.
Löfbom vakar att allt är just.
Ordning i tält å på plagen
är den självskrivna lagen.

~

Il Lugnet är radhusbeyggelsen
klar,

in drar en hoppfull skara.
Väntar gör man väl på ett svar
vad kan hyran nu vara?
Snart blir det mera av egna hem.
Fria ,grunder önskas av dem.
Nu frågar jag med flera:
Ska man i hem spekulera?

~dnort fä, New York b;;, nog
~ Moskva,
trodde en vän i viken.
Tyckte det lät så väldigt bra,
blev ganska snart besviken.
Där övas helire kvirr å jams.
Dom har visst svårt att nånsin bli sams.
På traden kan allting hända.
om dom ej upphör att skända.

d\l
ntalet gäster vid vår fabrik
ökar för varje månad.

Antalet pytsar i vår butik
väcker samtidigt trånad.
Femtontusen - det blir ett pris,
om dom köpte var sin servis.
Jag förstår direktionen
som intet har mot invasionen.

~yss va, det vå, åil~ blomsterrus,
fåglarna byggde för ungar.
Nu är det sommar med skymningsljus,
glittrande vågor gungar.
Hör du, när du nu söker dej hän,
sommartonen, fager och vän.
Stanna å lyssna till rösten
- snart nog möter du hösten.

LERGOKEN

~ ikskcmpcnjen om fino fönlog
~ vanns av badkarsduetten.
Nu blir det resa en vacker dag
över Pölen med "jetten".
Både good-will å fin stimulans
gav den bravaden oss lite till mans.
700 företag med 1200 idåer,
Heja förslcqskommitteer l Skärgårdssemester Foto: S. Granström
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- Nu är. klockan elva på kvällen,
min man gick ut tidigt i morse för att
köpa en ask tändstickor och har inte
kommit tillbaka ... vad ska jag ta mej
till?
- Men snälla fru Johansson, tändstic

kor kan ni få låna av mej.

*
- Varför stal ni klockan?
- Tja ... domarn vet väl själv. Man

vill gärna veta tiden.
Tre månader!

- Jaså, sade chefen till sin resande,
det här är era hotellräkningar. OK, låt
gå för den här gången - men i fortsätt
ningen får ni försöka undvika att köpa
alla hotell som ni tar in på!

- Det kvittar hur man grälar på dej,
Emil, så går det ändå inte att komma
överens med dej!

Tänk om man var osynlig, suckade
Lediga Laban, då kunde man visa sej
för pengar.

*
Ett gammalt (skotskt) ordspråk säger

att det är bättre att vara hjulbent än
rundhänt. ..

Ur en veckotidnings frågespalt: Min
bästa vän har rymt med min hustru. Vad
ska jag ta mig till? Jag saknar honom
så djupt.

Vuxna människor är märkvärdiga,
skriver en sjuåring. Så fort de blir tröt
ta, ska vi barn gå och lägga oss.

- Om ni blir störd av vår radio, får
ni väl flytta till en annan gata.
- Jag bor på en annan gata.

- Man ska aldrig uttala sig katego
riskt. Bara en dåre är absolut säker på
sin sak.
- Ar du säker på det?
- Ja, absolut!

- Kan du boxas?
- Nää
- Kom an då, din fega usling.

Resa till Kålles och
0

Adas stad
Lördagen den 18 juni reste Sanitetsfab
rikens personal till Göteborg med snabb
tåget Göteborgaren. Det var överskottet
från lunchrummet, som till största delen
stod för kostnaderna.

Vid ankomsten till Göteborg väntade
Resa-bussarna på oss och förde oss till
de olika hotellen med namn som Omen,
Heden, Rydberg och Gullheden m. fl.
därefter blev det kaffe på Trädgårds
föreningens trevliga restaurant. På pro
grammet stod nu en färd med "Paddan"
på de många kanalerna och ut i hamnen,
<lär vi fick se flytdockorna och skepps
byggena som pågick vid varven, som såg
förskräckligt imponerande ut ur vårt
"grodperspektiv".
De många broarna, som vi passerade

under var ganska låga och särskilt en,
som speakern kallade osthyveln, gjorde
skäl för namnet, om man i~te visade till
räcklig ödmjukhet och böjde huvudet
ned i det egna knäet.
Något senare blev det middag på

Trädgårdsföreningen och sedan fick man
göra vad man ville. Många tog en tur
till Liseberg och prövade "berg-o-dalba
nen" eller centrifugen, andra sökte sig
till sina sköna sängar på respektive ho
tell eller slog en lov runt det "berömda"
Järntorget.

Söndagen började med frukost på ho
tellen och så följde en rundtur med bus
sar till sevärdheter i staden. Vi åkte över
Hisingebron och upp i Keillers park till
Ramberget, där man hade en god över
blick över Göta älv och staden därom-

e'fRITT e'foRUM

Bättre bad
Till dem det vederbör hemställer sign.

att med det snaraste låta fälla den över
vägande delen av tallbeståndet framför
av- och påklädningsskjulet å Gustavs
bergsbadet i Grisslinge. Vid fullbelagd
badstrand får annars alltför många sitta
och frysa i skuggan. Dra sedan upp röt
ter och stubbar! Bättre underlag för lig
gandet kan tänkas. Vidare är det önsk
värt att en del uppsamlingslådor för
krossat glas och annat skräp utplaceras.

Pingstdagsbadare

Bättre väg
Uppfarten från Mariagatan till sko

lan är så grusig och gropig att både tu
rister i bussar och våra egna bilister rik
tar en varm vädjan till den det vederbör
att fylla ut eller asfaltera övergången.
Både bilar och människor har länge ilsk
nat till över denna obehagliga omskak
ning - men ingen tycks känna sig an
svarig för en enkel justering av vägstum
pen.

Bilist

kring. Så fortsatte vi till motsatta sidan
av stan till Masthuggskyrkan och däri
från till Långedrag, där lunch servera
des och där Sven Vadström tackade re
sekommitten för god mat och resa, och
så bar det iväg till tåget för hemfärd
till Stockholm och Gustavsberg, dit vi
anlände enligt den beräknade turlistan.

Axman

Några av de 210 resenärerna på färd med Paddan.
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Födda
28/4 Tage Mikael s. t. Karl Tage Elias

Steibert och h. h. Siv Marianne f. Jernström.
26/4 Katarina Ingrid Kristina d. t. Karl

Torsten Blomberg och 'h. ·h. Elsa Ingrid
Margareta f. Melin.

24/5 En dotter till Bernt Inge Lindva ll
och h. h. Sonja Irene f. Sundvall

25/5 En dotter till Aldo Gavazzcni och
h. h. Selma Viola f. Johansson

6/6 En dotter t. Bengt Hjalmar Pettersson
och h. h. Solveig Elisabet f. Karlsson.

15/6 En dotter t. Lars Erik Hilding Holm
lund och h. h. Rut Inger f. Lidbom.

16/.6 En dotter t. Bertil Johannes Fjalar
Jansson och h. h. Mariana Dorotea f. Sjö
ding.

31/5 En dotter t. Gösta Lennart Norling
och h. h. Ulla Helena f. Orberg.

Vigda
21/5 Erik Gunnar Mortimer Edin och Mo

nika Linnea Wallin.
5/6 Lars Bertil Ingemar Vilhelmsson och

Kerstin Lovisa Margareta Lindholm.
18/6 Tord Helmer Lindström och Maija

Liisa Saarinen.
24/6 Hans Lennart Sommar ooh Britt

Ann-Marie Fredholm.
25/6 Ingvar Birger Pettersson ooh Lahja

Marja Hovi.

Döda
29/5 Lars Ove s. t. verktygsarb. Nils Len

nart Ekström och h. h. Marianne f. Petters
son, Hasthagsterrassen 4. 1 år 5 mån. 20 dag.
24/6 Porslinsformaren Knut Hcrman Na

poleon Rolf, Ekedalsväg. 3. 66 år.
~~

Tack!
För den överväldigande uppvaktnin

gen på min 60-årsdag vill jag till chefer,
arbetskamrater, Missionsförsamlingen,
släkt och vänner, framföra mitt varma
tack. Signe Bäckström

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på min 50-årsdag ber jag få fram
föra ett hjärtligt tack.

Anna Bergqvist
För all vänlig hågkomst och uppvakt

ning på min 60-årsdag ber jag härmed
att få framföra mitt varma tack.

Anna Jonsson
Ett hjärtligt tack för all vänlig upp

vaktning på min 60-årsdag.
Greta Mattsman

Konfirmander 1960
Flickor: Margareta Andersson, Annika

Andersson, Ann-Ghristin Bergscen, Elsie
Bergwall, Anne-Marie Hultberg, Berit Hult
gren, Inga Christina Hultgren, Ulla Jansson,
Maud Johansson, Monica Loren, Margareta
Lundgren, Anita Mattsson, Monika Nord
ström, Agneta Norl.ing, Katarine Pylsy,
Yvonne Sjödahl, Ann-Britt Sundberg, Gu
nilla Svensson, Gull-Britt Undin, Margare
ta Wallin, Anne-Marie Wcstin.
~_.,,....,..,_.....,""-'~-.-._,.,,...,...,.,.,,,,.,..,,..w-,,.,--..,...,.,,._-,..,.._,_,._,,,_,...,...,..._,,.-...,_...,.,.-._,,_,,_,-,.,_~.,,.,,.'-""'..,.._...-.........,..,_,,..

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
arbetskamrater, föreningar, kommun,
grannar och vänner för vänlig uppvakt-
ning på min 60-årsdag. .

Oscar Johansson

Till alla som genom gåvor, blommor
och telegram gjorde min 60-årsdag till
ett oförgätligt minne, vill jag uttala mitt
varmaste tack.

Terese Andersson

Pojkar: Krister Andersson, Mats Björk
man, Lars Cedergrund, Lars Åke Görhe,
Hcnner Hedberg, Bengt Äke Johansson, Klas
Göran Karlsson, Stig Karlsson, Thomas
Karlsson, Arne Lindgren, Sören Lund, Hå
kan Lund, Anders 'Lundin, Lars-Olof Löf
blad, Bo Lönnberg, Bertil Mickelsson, Tho
mas Oja, Jan Erik Olsen, Tage Olsson, Stig
Olsson, Henry Pettersson, Karl Johan Stor
backa, Sten Tinggren, Kurt Åke Wahlqvist,
Erik Vesterberg.

För den vackra blomstergärden vid
vår faders,. John Lind, jordfästning, ber
vi att till fabriksledningen, pensionärs
/öreningen, grannar och vänner få fram
!öra vårt varma tack.

Ebba Elna

Mitt innerliga tack till Gustavsbergs
Fabriker, arbetsledare, arbetskamrater,
grannar och vänner, för visat deltagande
och för vacker blomstergärd vid Herman
Rolfs jordfästning. Astrid Rolf
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Så gott - så lätt

bara
det . ;,1;;

I. ~Jt.. ;;<,,.,
r~ igNa. . .. !~"-e Jlj
gor 1

själv .
med

Juvel
SNABBAK
Sockerkaka

Citronkaka

Nötkaka

450 g pkt

1:SS
450 g pkt

1:55
300 g pkt

1:60

a-'...~''"-"'a; .
~ ldarar

maten
köttbullar

500 g 2:SO
wienerkorv

240g 2:10
leverpastei

100 g 0:75
välj bland många goda
rätter i konsumbutiken

mört bröd på
grovt rågmjöl

FRISKUS
bakat på helrågmjöl med
tillsats av k r usk ak li och
mager torrmjölk.

1/4-paket

gott och läskande

$;~
APELSINSAFT
Björnekulla APELSINSAFT nu i ny form
skön flaska.

l/l I. flaska , , • , , . , , , .... , , , , , .. ,

0:60

CIRKEL
KAFFE

Var p,1 alerten - pröva Er
fram. Av de 3 fina Cirkel
kaffesorterna finns en som
Ni tycker bäst om.

Gröna Cirkeln

Guldcirkeln

250 g 2. 65 400 g 4 • 15
burk... • burk... •

2:25

Juvel
DELIKATESS

111jölkberikat
ljust, tunt
rågbröd

1/4-paket 0: 61

Det finns i Gustavsberg

Textil

Husgeråd

Möbel/ sport

· Skor

Papper I tekniska varor
Bensin/ Service

Konsum
Gustavsberg
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'Bryt isoleringen/
Ensamhet och isolering är en inte ovan
lig situation. Vi möter en mängd vitt
nesbörd därom i det dagliga umgänget,
i litteraturen och i tidningarnas insän
darspalter. I våra tidningar - och då
särskilt i veckopressen - finner vi ofta
ensamma medmänniskors klagomål över
sin trista belägenhet. Just nu läser jag
ett liknande inlägg i en religiös tidning.
Det är en kvinnlig medlem som klagar
över att hon känner sig ensam och över
given även under samvaron med för
eningskamraterna. Det blir ingen varm
och förtrolig kontakt.

Så kan det vara. Ensamhet kan vi
känna i en kamratkrets, likaväl som i
städernas myrstackar. Det skulle föra
för långt att närmare söka analysera
och diskutera orsakerna till denna tris
ta belägenhet. Vi måste räkna med att
känslan av rotlöshet, främlingskap och
ensamhet är mycket allmän, även om
den framträder med skiftande styrka.
Diktare och tänkare från olika tider
har haft mycket att säga om "själens
obotliga ensamhet". Vi har anledning
att ta oss en allvarlig funderare över
vissa allmänmänskliga företeelser, så
som den tyvärr vanliga oföretagsamhe
ten och den beklagliga "sig själv nog"
andan, som lägger hinder i vägen för
spontan samhörighet och varm gemen -
skap.
Det får här räcka med dessa korta

antydningar i ett nästan outtömligt äm
ne. En annan fråga anmäler sig:
Hur bryta isoleringen och skapa en

rikare mänsklig gemenskap?
Vi måste mobilisera en smula energi,

tilltagsenhet och god vilja. Detta är förs
ta villkoret för intresseanknytning,
kontakter och vänliga relationer.

Vi hör ofta föreningslivet rekommen
deras som ett medel mot ensamhetskäns
lan, och visst betyder det mycket i det
ta avseende. Men även här måste vi ut
veckla dristighet och ta initiativ för att
vinna kontakt och känna trivsel. Vårt
eget personliga gry har alltid oerhört
mycket att betyda.

Möjligheterna till kamratskap och
goda förbindelser är störst i små, sam
stämda och förtroliga arbetsgrupper. Här
kan olika arbetsformer vara oss till
hjälp. Studiecirkeln är sålunda ett myc
ket bra instrument för samarbete och
samhörighet. Det blir ofta en stark vi
känsla i kamratkretsen kring studiebor
det.

Inom en studieorganisation har något
tusental cirkeldeltagare fått några· frå
gor att besvara. En fråga gällde, varför
vederbörande gått med i studiegruppen.
Motiven var skiftande men främst kom
behovet av personliga kontakter, kam
ratskap och gemenskap. Behovet av
kunskaper och lusten att hävda sig kom
i andra hand.
Kanske kan detta ha något att säga

oss, lite var. Vi längtar till trivsam sam
varo och vill få utrymme för vår egen
lilla personlighet. Hör vi till den mera
tilltagsna och verksamma sorten, b6r 'vi
på allt sätt uppmuntra och stimulera
dem, som behöver hjälpas fram. Vi bör
so till att verksamheten i föreningar,
studiecirklar o. a. kamratkretsar lägges
så att även de mera blyga och passiva
dras med.
Mången kan liksom skrivaren intyga

att föreningsarbeter och studieverksam
heren betytt mycket. Vi har fått utrym
me för vår verksamhetslust och kommit
in i ett fostrande kamratskap. Här har
vi fortfarande ett bra medel mot en
samhet och isolering och en väg till gi
vande och fruktbärande samverkan.
Antingen vi själva behöver mera av
meningsfull samvaro eller vill hjälpa
aridfå att nå sådan, bör vi beakta och
utnyttja de rika möjligheterna.
Det finns självfallet även andra kon

taktmöjligheter och gemenskapsformer.
Kan vi bara glömma oss själva en smu
L1 och intressera oss för andra, kom
mer de goda förbindelserna av sig själv.
Men det må i detta sammanhang vara
tillåtet att särskilt anbefalla förenings
livet och studieverksarnhcten. Här har
vi goda vägar till den gemenskap, som
vi alla så väl behöver.

V. J.
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En stor social
fråga

Vårt svenska samhälle har uppnått en
mycket hög social och kulturell stan
dard. I ländernas krets räknas Sverige
till ett av de högst utvecklade. Forna
tiders massfattigdom och sociala nöd
har övervunnits på ett sätt som, om
man anlägger historiska perspektiv, kan
sägas vara revolutionerande.

I arbetet på att förbättra levnads
v illkore1; har alla svenska medborgare
mötts i en gemensam och oavlåtlig strä
van. Om vägar och metoder har skilda
samhällsgrupper och olika politiska
grupperingar olika meningar - men om
sina strävans mål är man relativt över
ens. Målet är alltjämt, att skapa be
tryggande skydd vid alla de tillfällen
då en medborgare icke längre kan vin
na sin utkomst genom eget arbete. Skyd
det mot fattigdomsorsakerna - som
vi alla känner i form av arbetslöshet,
sjukdom och ålderdom - skall göras
allt bättre. Social nöd och fruktan för
nöd skall bekämpas genom trygghets
skapande åtgärder.

Många sociala reformer har genom
förts, men alltjämt är det många sociala
frågor som väntar på sin lösning. För
var och en som då vill vara realistisk
måste det stå klart, att alkoholfrågan
är en av de största ännu olösta sociala
och ekonomiska frågorna. Många vill
kanske se alkoholfrågan som ett mora
liskt problem. En del är självtillräck
liga och hänvisande till sin egen abso
lutism anser de att då kan andra också
vara absolutister. Ingen vill väl förneka
att problemet k a n ses från den ut
gångspunkten - men det är en onyan
serad ståndpunkt. Vi kommer från skil
da miljöer som i verkligheten betingar
vår inställning. Men nykterhetsfrågan
är främst ett socialt, politiskt och eko
nomiskt problem. Missbruket av alko
hol har förhindrat en radikal sanering
av samhället. Spritmissbruket har satt
käppar i utvecklingens hjul och detta
på ett sätt, som borde stämma till ef
tertanke och självkritik.

Statsminister Tage Erlander påtalade
en gång att alkoholismen numera kan
jämföras med tuberkolosen som folk
sjukdom. Man beräknar som bekant att
omkring 50.000 personer är kända av
myndigheterna som grova alkoholmiss
brukare - en siffra, som säkerligen re
presenterar ett minimiral - och att yt
terligare omkring 150.000 personer um
gåtts med alkoholen på ett sätt, att de
en eller flera gånger kommit i kontakt
eller konflikt med myndigheterna.
De som tror att spritvanorna är vars

och ens privatsak, som icke angår sam
hället - d.v.s. de övriga medborgarna
- bör fundera över, hur de skall kun
na förena en sådan uppfattning med det
faktum, att dessa nu nämnda 200.000
personerna begått något mer än hälften
av alla brott i landet och att tre fjär
dedelar av alla våldsbrott i Sverige be
lastar dessa personers skuldkonto. De
flesta brott sker som bekant under sprit
påverkan.
Av den stora utredningen, som för

några år sedan kartlade alkoholvanor
nas inverkan på de sociala förhållande
na - och som väckte en så väldig upp
märksamhet, att man nära nog kan tala
om chockverkan - framgick sådana
saker, som att barnavårdsnämnderna
fått göra ingripanden beträffande miss
brukarnas familjer 10 gånger så ofta
som mot genomsnittet och 100 gånger så
ofta som mot absolutistfamiljerna.

Liknande proportioner fick man fram
även i andra sociala sammanhang. Des
sa utredningar bekräftade det mesta av
det som alla socialt verksamma haft på
känn! Det verkligt betydelsefulla i ut
redningens resultat var dock, att alko
holvanornas samband med de sociala
och ekonomiska förhåilandena klart,
otvetydigt och oomtvistligt framlades.
Bakom siffror och statistik av detta
slag uppenbarar sig trista samhällsför
hållanden, personliga tragedier; upprö
rande, beklämmande och nedstämman
de fakta om enskilda människoöden.
Naturligtvis får man icke glömma att

också efterforska spritmissbrukets o r-
s a k e r men att därför bortse från var- ·
det av upplysning kring spritmissbru
kets f ö 1 j d e r vore kortsynt.

För de framstegsvänliga folkrörelser
na - dessa som givit den svenska de
mokratin dess innehåll och som allt
jämt bär upp många samhälleliga funk
tioner och som fostrar sina medlemmar
för att tjäna samhället - har det v2-
rit uppenbart att spritmissbruket hind
rar utvecklingen av dessa rörelsers eg-·
na strävanden.

Insikten om detta är icke ny. Redan
från sin begynnelse försökte t. ex. fack
föreningsrörelsen fostra och skola sina

Industriläkaren säger:
Det personliga ingripandet av en

kamrat har för en alkoholiserad of
ta större betydelse än hjälp frh so
cialman, läkare eller sjuksköterska.
För ett företag är det därför utom
ordentligt värdefullt med en liten
grupp personer intresserade av alko
holfrågans mänskliga aspekter och
vars medlemmar dels kan gripa in
till kamraters stöd och hjälp, dels
kan vara kontaktorgan mellan indu
striläkaren och alkoholmissbrukarna.

Dr Adolf Scherman.

medlemmar. I denna verksamhet ingick
fostran till större nykterhet. I tal och
skrift uppmanades de organiserade ar
betarna att uppträda nyktert på arbets
platserna och fackföreningsmötena. Sär
skilt under konflikterna inskärpte man
allmänt betydelsen av att. medlemmar
na uppträdde nyktert. Den som var be
rusad vid sådan tillfällen skadade sa
ken. Deras handlingssätt stämplades som
osolidariskt. Vissa fackförbund försök
te förebygga att berusade medlemmar
skadade deras strävanden under konflik
ter genom särskilda stadgebestämmelser.
Transportarbetareförbundet antog år
1898 en bestämmelse som löd:
"Medlem som under pågående strejk

eller lockout uppträder berusad och där
med bevisligen skadar rörelsen, förlorar
sin rätt till understöd under en veckas
tid, då avdelningen det med enkel ma
joritet beslutat."
Detta har varit en utgångspunkt i all

agitation inom arbetarrörelsen: man får
icke skada den sak man företräder. De
som skulle representera sina arbetskam
rater fick inte skämma ut sig. Man kräv
de ordning och reda av den som fick
förtroendet att föra sina kamraters ta
Ian.

Det är mycket som medverkat till
att arbetarrörelsen, kooperationen och
nykterhetsrörelsen samverkat. En nära
liggande anledning är ju att massor av
arbetare har varit aktiva i alla dessa
rörelser. Hur många det är kan man in
te fastställa. Vi kan nöja oss med att
utifrån våra egna erfarenheter konsta
tera, att de 'varit många och att dessa
medlemmar har blivit kontaktman mel
lan rörelserna.
Hos många medborgare har funnits

föreställningen och förhoppningen om
att en högre levnadsstandard för med
borgarna skulle innebära spritrnissbru
kets avskaffande. Många har trott att
ett nyktert folk skulle bli en nära nog
automatisk följd av ett förbättrat soci-
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alt läge för de bredare folklagren. Det
ta är en illusion! För många är det kan
ske bittert att konstatera detta - men
det är nödvändigt. Mer och mer vinner
i stället den uppfattningen anklang, som
betraktar frågan om folknykterhet som
en upplysnings- och uppfostringsfråga.
I detta upplysnings- och uppfostrings
arbete ingår då som en viktig del att
belysa spritmissbrukets följdverkningar
för den enskilde och samhället. I LO :s
nykterhetsappell framhålles denna syn
punkt på följande sätt:
"Samhällsutvecklingen ställer allt

större fordringar på individens effekti
vitet, ansvar och förmåga att inordna
sig i mera komplicerade livsformer. Mo
torismen kräver klar hjärna och vaket
omdöme av både motorförare och fot
gängare. Arbetslivet reser stigande an
språk på effektivitet och anpassning .
Arbetarnas ökade inflytande på sam
hällets utgestaltning stiger och kräver
ökade intellektuella prestationer. Orga
nisationsarbetet spelar en ständigt väx
ande roll för individens vardagsliv och
ställer allt större krav på medlemmar
nas insikter, klarsynthet och duglighet.
Både sociala, personliga och organisa
tionsmässiga skäl talar sålunda starkt
för att fackföreningsfolket tillägnar sig
en modern och framsynt inställning till
alkoholproblemet." Vi kan alla skriva
under på den appellen. Den gäller oss
alla!

G. D-r.

SEPTEMBER 1960

Gustavsbergs kommunvapen
visar vi här på begäran. Tyvärr kan vi
inte återge det i färg, men Sven Jonson
har ritat en kopia och talar om att fäl
tet under de två ugnarna i silver har röd
färg, symboliserande elden Bakgrunds
fältet är azurblått. Vapnet har utformats
i samarbete mellan Riksheraldikern, dr
Hald och Sven Jonson.

Gustavsberg på 1600-talet

Efter en reproduktion av en Värmdökarta från 1640-ta/et, har vi tagit ut trakten kring
Farsta säteri, som huvudgården hette vid denna tid. Ladugården måtte ha varit betydande,
eftersom den finns med på kartan. Tegelbruket var ett av de största och äldsta på Värmdö
landet. En uppgift i Quists Värmdöbok säger att man år 1649 levererade 65.500 bränt och
obränt tegel. Den tilluerkningen fortgick genom seklen, ja så sent som på 1940-ta!et slogs
tegel på samma plats. - Närmaste granngård var Gottholma, ett skattehemman, som så
småningom liksom alla andra gårdar införlivades med Farsta. Det blev 1719 nedbränt av
ryssarna. Samma öde drabbade Lilla och Stora Kårnäs, som dock återuppfördes i nytt skick
efter 1720 och blev det anrika Beatelund. Inloppet till Kolström kallades Brunnsnäsviken,
efter ännu en nerbränd gård, Brunnsnäs,. Namnet finns kvar än i dag på en liten vacker
gård i trakten - förresten en av de få inom kommunen som har kreatur. Embarboda på
kartan är nuvarande Anneberg. Mitt u.d norra delen av kartan låg Mörby gård, där man
på vägen mellan Nils torp och Velamsund än idag kan se rester av gammal bebyggelse. -
Omkring 1650 började Gustaf Gabriel Oxenstierna bygga om sitt Farsta i sten och vid den
tiden lades alla kringliggande gårdar under huvudgården. Då började man också kalla om
rådet kring Farstaviken Gustafsberg. - Landkonturerna på kartan kan berätta en del intres
stanta detaljer. Viken sträckte sig förbi ösby. Vattnet var säkerligen strömt, men gamla
gustausbergare kan berätta att de varit med om att ro från Farstaviken till Rutens träsk. -
En granskning av kartan kan säkert ge upphov till ytterligare funderingar och slutsatser.
Våra läsare är välkomna med dem.

Prenumerera
~ Den

på Gustavsbergaren!
har sina sidor
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Porslinsfabrikens grundare
Herman Öhman - Pionjär 1823 - Avpolletterad 1828

Glömd och utfattig 1845

När man frågar gamla gustavsbergare
vad de hört om fabrikens upphovsman
grosshandlaren Herman Ohman, serve
ras ofelbart en och samma historia, som
visserligen är högst romantisk men
knappast stämmer med verkligheten.
Det berättas att Ohman hade fått kor
gen av en dotter till justitierådet Stråle
på Rörstrand, och att han med
föresats att skaffa Rörstrand en far
lig konkurrent anlade Gustavsberg.
En avvisad friare blir ju gärna of
fer för underliga infall, men det
kan lätt konstateras att Ohman ej
av nämnda skäl gav sig porslinsindu
strin i våld. Hans uppgivna förälskelse
i en av flickorna Stråle faller nämligen
på sin egen orimlighet, då den äldsta
av dem endast var sju år när fabriken
anlades. Därtill kommer att justitierådet
Stråle först mycket senare blev chef för
Rörstrand. Lika litet vederhäftig är den
gängse uppgiften att Ohman dog i ko
lera 1834 och då begravdes på Gustavs
bergs kyrkogård. Veterligen var hans
liv aldrig hotat av kolera, och som han
avled långt efter det han avlägsnats från
Gustavsberg, ligger han inte heller be
graven där.
Traditionen är alltså vilseledande i

fråga om minnet av den man utan vil
kens djärva initiativ porslinsfabriken
förmodligen aldrig kommit till. Lyck
ligtvis finns dock pålitliga upplysningar
om honom i bruksarkivets olika hand
lingar. Där blir man också övertygad
om, att det inte behövdes någon in
blandning av guden Amor för att Her
man Ohman skulle ge sig in på indu
striell företagsamhet: intresset för sådan
Ug honom i blodet. Hans släkt hade
i flera generationer ägnat sig åt gruv
och järnhantcring i Dalarna, och då
han 1780 föddes på bruksherrgården i
Grangärde kyrkoby ägde och bröt hans
far, brukspatron Nils Alexandersson
Ohman, stora malmfyndigheter i trak
ten. Brukspatronen köpte sedan Präst
hyttans manufakturverk vid Hedemo
ra, där den unge Herman gjorde sina
första lärospån i industriell och kom
mersiell verksamhet.

Vid faderns död 1805 flyttade han
med sin mor, patronessan Ulla Nyberg,
till Stockholm och öppnade där gross
handel i bergslagsprodukter. Om den
na rörelse är ingenting säkert känt, men
troligen var den lönande. I varje fall

sålde Ohman 1821 sitt hus i Stockholm
och köpte Farsta säteri på Värmdön,
vars gamla tegelbruk han sedan ett par
år arrenderat. Samtidigt nedlade han
grosshandeln och flyttade till egendo
men för att driva tegeltillverkning i
stor skala. Det dröjde likväl inte länge
förrän han lade om sina planer. Inspi
rerande härtill var gårdens gynnsam
ma topografiska förhållanden. Innan
detta berörs bör dock en upplysning in
skjutas. Vi ett enskifte 1815 styckades
Farsta egendom kameralt i två delar,
varvid den östra kring tegelbruket fick
beteckningen Gustavsberg, medan om
rådet på västra sidan med herrgården
behöll det gamla namnet. Genom Gus
tavsbergs ägor flöt vidare en vattenfå
ra som bildade utfall för det högre be
lägna Kvarnträsket och kallades Kvarn
strömmen. Vattenkraften som där kun
de utvinnas lockade nu Ohman att ge
tegelslageriet på båten och starta en till
verkning av ädlare och mera intressant
slag. Efterfrågan på porslin visade vid
denna tid tydliga tendenser att öka, och
då Rörstrand var ensamt om fabrika
tionen ansåg Ohman att en ny porslins
fabrik borde ha framtiden för sig. Han
beslöt därför anlägga en sådan på det
gamla tegelbrukets tomt.

För att verkställa planen vidtog han
1824 en del förberedande åtgärder. En

I Julnumret 19,;8 berättade framlidna för
fattaren Carin Lindskog-Nordsröm om hur
tegelbruket i Gustavsberg blev porslinsfa
brik. Skildringen innehåller s!l många intres
santa detaljer, att vi p!l nytt återger vad
som tilldrog sig vid starten för 135 !lr sedan.
Det framg!lr därav att fabriken faktiskt
började byggas upp mellan 1824-25. Kvarn
hjulets föregångare fanns redan 1827, och
den gamla pampiga kontorsbyggnaden date
rar sig fr!ln 1826. Vid den tiden anmäldes
också att porslins- och vaxljusfabriken i
Gustavsberg behövde 200 arbetare, vilket
gav kommunen en hel del huvudbry.

tysk porslinsfabrikör vid namn Fred
rik Rodhe - förut verksam inom den
keramiska industrin i Uppland - ut
sågs till den nya fabrikens verkmästare,
och för den maskinella utrustningen an
ställdes herr Per Engman, en erkänt
skicklig mekanikus. Samtidigt engage
rades såväl svenska som utländska pors
linsmakare. Ohman var otvivelaktigt en
initiativrik man med goda idecr, .men
hans brist på ekonomiskt sinne var på
fallande. Dessa anstalter träffades så
lunda innan fabrikens finansiering än
nu var säkerställd. Oakt~t sitt lättsinne
i detta avseende klarade han dock svå
righeterna genom att intressera kom
merserådet Johan Olof Wennberg för
sin plan. Denne förmögne stockholma
re inträdde nämligen i januari 1825 som
Ohmans förlagsman och kompanjon.
Som fortsättningen visar ångrade lik
väl Wennberg snart sitt tillmötesgåen
de, då företagets ledare på grund av
okunnighet om porslinsbranschen och av
andra orsaker fördärvade den uppgjor
da kalkylen.

Sedan kommerskollegium den 8 mars
1825 beviljat Ohmans ansökan att vid

Foto: G. Barlow
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Gustavsberg få "inrätta och driva fab
rik för allehanda Porcellainer", bör
jade grundläggningsarbetet. Brandför
säkringsbrevct 1827 upplyser om hur
detta avancerade. Utom två verkstads
hus, ett brännugnshus, ett slamhus, en
kalcineringsugn och diverse ekonomi
byggnader, upptar handlingen på det
söder om Farstaviken intill Kvarnström
men belägna fabriksområdet ett "kvarn
verkshus", enligt beskrivningen försett
med ett av oxar drivet maskineri för
malning av porslinsmassa. När man er
inrar sig att Ohman · fick sitt uppslag

till porslinsfabriken tack vare tillgång
en på vattenkraft, förvånar det att han
inte genast begagnade denna i stället för
att bereda råmaterialet på detta primi
tiva och tidsödande sätt. Tillfrågad om
orsaken svarade han att anläggningen
i strömmen uppskjutits i brist på pen
gar - ett skäl som likväl inte kunde
godkännas då onödigt stora kostnader
nedlagts på andra byggnader. Därmed
åsyftades i första hand fabrikens 1826
uppförda corps de logi - nu Gamla
kontorsbyggningen - där en stor sal och
rum för tjänstemännen inretts till ett

Kvarnhjulet, som stdr kvar som ett minnesmärke över svunnen tid, tillverkades på 90-talet
under ledning av byggmästare Danielsson. Hjulets första föregångare fanns redan 1750 vid
det stora tegelbruket, och det drevs med vatten från Kvarnströmmen. Då porslinsfabriken
satte igdng 1827 drogs det fram en underjordisk rörledning om 1500 alnars längd. Vattnet
störtades ned på ett nytt kvarnhjul om 16 alnars diameter. Detta måste under årens gång
ideligen repareras, tills Danielsson kom med sin järnkonstruktion med 10 meters diameter.
Till det gamla kvarnhjulets historia hör att man, då vattnet sinade i Kvarnsjön, måste baxa
upp en oxe i Kvarnhuset för att driva verket.

oskäligt högt pris. Den 1825 färdiga
statbyggningen med 20 rum för arbeta
re hade likaledes blivit för dyr. Ohmans
oförmåga att vara sparsam och handla
planmässigt började med andra ord
komma i dagen.

Brukets samtliga fastigheter brandför
säkrades 1827 för 39.060 riksdaler ban
co, men siffran låg i överkant då halv
färdiga hus upptagits till sitt fulla vär
de. Ohman var medveten om detta, men
han ville ha höga värden för att kunna
inteckna fabriken och få nytt rörelse
kapital. Anläggningskostnaderna var nu
uppe i 2po.ooo riksdaler banco, och san
nolikt skulle summan överskridas åt
skilligt innan det hela var färdigt.
Wennberg började också bli otålig, och
man kunde befara att han skulle ta
sin hand från Gustavsberg. Ett utlovat
manufakturlån på 20.000 riksdaler lät
dessutom vänta på sig, och Ohmans så
väl som hans mors förmögenhet var
hårt anlitad. Under påverkan- av det
ekonomiska trycket beslöt Ohman och
hans kompanjon att börja tillverkning
en fastän anläggningen inte var färdig.
De första på nyåret 1827 brända pors
linsugnarna visade emellertid att fabri
kationen ännu befann sig på experiment
stadiet, och något porslin kunde följ
aktligen inte släppas ut i marknaden.

Ställningen blev ännu mera kritisk
sedan Wennberg efter detta misslyckan
de drog sig ur spelet, och för att rädda
sitt verk beslöt Ohman på nyåret 1828
sätta företaget på aktier. En inbjudan
till aktieteckning hann likväl knappast
utfärdas, förrän han tvingades avträda
sitt bo till fordringsägarna. På deras
tillskyndan genomfördes dock planen
den 2 juni 1828, då Gustavsbergs fa
briksbolag bildades med ett aktiekapital
på 200.000 riksdaler banco, fördelade
på 200 aktier. Ohman tycks emellertid
inte på grund av fallissemanget ha för
lorat intressenternas förtroende: fastän
ställd under administration valdes han
till fabrikens disponent och medlem av
styrelsen. Dock · undgick han inte kri
tik. I en till den konstituerande bolags
stämman inlämnad promemoria gjorde
en kapten Danchell, tidigare anställd
på Gustavsberg, skarpa angrepp på fa
brikens skötsel. Då utvecklingen bekräf
tar att inlagans författare var en om
dömesgill observatör har skrivelsen stort
historiskt· intresse, inte minst för att man
där kommer Ohman närmare in på li
vet än i andra källor.

Enligt Danchells mening var fabriks
anläggningen alltigenom "ett fuskverk
som slukat pengar mycket utöver det
var värt". Man säger, skriver han, att
200.000 riksdaler banco åtgått men vad
har erhållits för denna summa?" Inga
dyrbara maskiner eller kostbara appa-
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rater och inga särdeles mur- och stenar
beten fästa här uppmärksamheten".
Ugnarna var dessutom felkonstruerade,
slarnhuset för litet och bostäderna så
dåliga och ohygieniska, att inga kvali
ficerade porslinsarbetare skulle kunna
lockas till Gustavsberg. En nyanlagd
vattenkvarn stod i brist på vatten, och
oxkvarnen malde ej mera än vad som
behövdes .för dagen. Och det är ju så,
tillägger Danchell, "att massa är för
porslinsarbetaren detsamma som deg för
bagaren, fattas tillgången stannar ver
ket."

Bortsett härifrån lämnade fabrikens
skötsel mycket att önska. Verkmästare
Rodhe skadade företaget lika mycket
"genom oskicklighet i sin metier som
genom dåligt uppförande", men orsaken
till allt misslyckande var i första hand
ledarens inkompetens. "Utan att vilja
det" ställde Ohman till trassel och ore
da: så snart en ide uppstod i hans hjär
na handlade han nämligen som om den
redan , var verkställd, vilket rubbade
arbetsordningen och inverkade menligt
på produktionsresultatet. Danchell an
såg ej heller att chefens febrila verksam
hetslust var till gagn, "då den icke är
grundad på kännedomen om saken han
börjar och emedan han börjar för myc
ket på en gång, så att intet därav blir
fullbordat".
Ohmans kalkyler var därtill bevisli

gen oriktiga. I sitt projekt till aktieteck
ningen hade han utlovat en årlig till
verkning av 200 glattgodsugnar till ett
värde av 125.000 riksdaler banco, vil
ket Danchell ansåg vara "ett oförlåtligt
charlataneri". Bedrägeriet var lätt att be
visa. "Uti 1 1/2 år har denna porslins
fabrik varit uti gång, varutav i 14 a 15
månader är arbetat med samma styrka
folk som nu haves. Som resultat härav
är i magasinet inkommet porslin av sex
ton glattgodsugnar, men då man icke
får räkna noga med en ny fabrik, så
vill jag i stället för 18 månader nedsät
ta tiden till 12 månader (ett år), som
är använt på tillverkningen av 16 glatt
godsugnar. Av detta porslin - eller
fajans - är likväl icke mer än hälften
att räkna som gott gods, 1/4 som vrak
gods och resten - i det tillstånd det nu
är - som kassabelt, För att följa Tit.
Ohmans värdering a 625 riksdaler för
en glattgodsugn, giver åtta sådana
(nämligen gott gods) 5.000 riksdaler.
Antagom andra hälften till värde av
2.500, summa 7.500 riksdaler banco.
Hur detta resultat som är taget ur er
farenheten kan förlikas med herr Oh
mans löften om tvåhundra glattgods
ugnar till ett värde av 125.000 per an
no lämnar jag", slutar Danchell, "mi
na herrar själva att pröva".

Att denna uppmaning klingade ohörd

Här ovan syns statbyggningen, som låg intill nuvarande kyrkans plats. Förutom en· mängd
enkelrum fanns här en slöjdskola, där pojkarna fick lektioner i diverse nyttiga jobb för
fabriken. Staketet omgav bostäderna för "fabrikanterna", dvs brännare, porslinsmakare och
annat yrkesmedvetet folk, i Franska byggena, Blomkulan mm. Men det var under en senare
blomstringstid i fabrikens historia. Över Klubb!J.n ledde en smal sp!J.ng och längre upp fanns
Bagarstubron för den tyngre trafiken. Bilden, troligen tagen av mäster Barlow, är från 1890.

fick bolagsintressenterna skäl att ång
ra. Redan samma sommar - alltså
1828 - visar styrelseprotokollen att
disponenten misskötte eller kanske sna
rare nonchalerade sina uppdrag. Rap
porter och räkenskaper kom bland an
nat aldrig på bestämd tid och var upp
srällda "mer att förvilla än att upp
lysa". Ett för ordningen nödvändigt
fabriksreglemente utfärdade Ohman
först efter många påstötningar, och med
bolagsberättelsen gick det på samma vis.
Den av styrelsen beordrade dammbygg
naden i Kvaruströmmen ägnade han
mindre intresse än utvidgningen av
värdshuset, som han företog på eget
bevåg. Av hänsyn till Ohmans ställning
som företagets grundare och före det
ta ägare var styrelsen i början överse
ende, men då hans oförmåga att ratio
nellt sköta disponentposten blev ännu
påtagligare, avskedades han i decem
ber 1828 efter ett halft års tjänstgöring.

Efter detta tragiska slut på en verk
samhet som han räknat med skulle räc
ka livet ut, förlorade Ohman konrollen
över sina handlingar och försökte med
lumpna åtgärder ta hämnd. För att
nämna ett exempel började man på vå
ren 1829 tala om att mordbrand an
lagts i brännugnshuset och att arbetar
na med flit nedsmälte porslin. Vid un
dersökning av saken erkände emeller
tid fabrikens murmästare att han på
Ohmans uppmaning utsläppt det falska
ryktet, och att han av samma anled
ning visat några bolagsherrar kasserat

gods under föregivande att det var ned
smält porslin. Detta och Ohmans and
ra försök att skada fabriken har natur
ligtvis bidragit till det ensidigt kritis
b eftermäle företagets handlingar be
står honom.

Man bör emellertid inte döma honom
för hårt. Frånsett hans oförsvarliga
tilltag efter avskedandet, begick han
påtagligen misstag utan att vilja det,
som Danchell sade. Till sin natur opti
mistisk underskattade han från början
svårigheterna, och när sådana inställde
sig saknade han förutsättningar att re
da upp dem. Härtill bidrog hans bris
tande affärsbegåvning och obenägenhet
att arbeta efter en uppgjord plan; ner
vöst impulsiv lät han i stället infallen
råda över förnuftet. Mot dessa för en
industriledare olyckliga egenskaper
stod emellertid ett outtröttligt verk
samhetsbegär och vilja att offra allt för
det påbörjade verket. Ohman förlorade
också hela sin förmögenhet på Gustavs
berg, och när han vid 48 års ålder såg
fabriken övergå i främmande händer,
var han en ruinerad man. Hur hans liv i
fortsättningen gestaltade sig är obekant,
men sannolikt kom han aldrig mera på
fötter. Vid mantalsskrivningen i Stock
holm 1846 bodde han i ett fattigkvar
ter utåt Roslagstull, men därefter för
lorar man honom ur sikte. Dödsåret
kan därför inte uppges. Hans insats i
det svenska porslinets historia är dock
av så stor betydelse att hans namn med
all. rätt .bör räddas från glömskan.
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Kulturminnesvård i
industrisamhället

Hembygdsvården i våra trakter har en
ganska vilsen och osäker tillvaro. In
tresset för forntidsminnen, historia och
kulturlämningar finns, men svävar ofta
i ett romantiskt skimmer kring grav
platser, kyrkliv och herrgårdar. Denna
inventering är i och för sig värdefull
och återspeglar mycket av gången tids
liv och verksamhet.
Av kommunen tillsatt fornminnesvår

dare och hembygdsvårdskornmitte har
uträttat en hel del gott arbete på om
rådet, många historiska data har letats
fram ur gamla handlingar och en del
material har tillvaratagits. Tidningen
Gustavsbergaren har också genom åren
bidragit med spridda krönikor och be
rättelser, som belyst gången tids livs
villkor. Intresset från samhällsmedbor
gare och föreningar tycks emellertid va
ra ljumt. Känslan av vördnad och akt
samhet för de kvarvarande tingen kun
de vara starkare. Framåtsträvandet har
i detta teknikens tidevarv dominerat så
pass att man nu i grävskopan tycks se
det förnämsta kulturredskapet. Man
blev t. ex. inte ens besviken då stränder
na till en trolsk skogstjärn belamrades
med porslinskross, och nu accepterar

man utan protest att samma idylliska
skogsöga ska fyllas med stenkross för
en tillfartsväg till en kommande auto
strada. Vi kanske är så vanmäktiga, lik
giltiga, ja, oromantiska inför planerin
gen av framtidens landskap, att vi ris
kerar att mista mycket av den naturens
skönhet, som vi hittills ännu har kvar
i våra marker kring Gustavsberg?
Telegrafhus, bensinstation, kiosker

och konsumbutiker dominerar vår sam
hällsmitt - praktiska och moderna byg
gen, men nog bävar jag litet för att Ble
ker, Grindstugan, Ebbalund och andra
byggnader, platser och natursmycken ska
förlora sitt för människosinnet lugna
och pittoreska ansikte. Kan man ställa
en förhoppning på ännu en kommunal
kommitte - kultur och skönhetsnämn
den eller vad den nu ska heta? Och att
den fattar sin uppgift litet vidare än
att smycka Centrum och omnejd med
konstverk.

Bort gå de gamla, som kunde berät
tat om gångna tider. Nog är det hög tid
att band- och filmapparater fick snurra
för att åt framtiden bärga skildringar
från gången tid, om gustavsbergarens
livsföring i arbete och på fritid - och
att samla dem och återge dem för kom
mande generationer. Våra barn vet myc
ket mera om Hollywoods filmstjärnors
egendomliga leverne än våra föregång
ares kamp för tillvaron i Gustavsberg.
För en studiecirkel skulle uppgiften att

rädda och bevara vara en trivsam, sti
mulerande och samhällsnyttig gärning.

Flera av våra föreningar, som har
betytt mycket för gemenskapen, har
nu 100 års verksamhet bakom sig. Där
bör finnas ett rikt material av minnen,
handlingar och protokoll att bearbeta,
och vilka kunde ge en rikare bild av de
små människornas livsbetingelser före
och efter industrialismens och demokra
tins frammarsch.

Brukets historia och själva industriens
arbetsliv borde inte glömmas eller sepa
rera från denna kulturminnesvård. Far
sta slott, utgårdarna, flintugnar, arbets
redskap är kanske döda ting, men de
har mycket att berätta och från dem
gick starten. Det skulle vara frestande
att göra en del kommentarer om dem.
Men jag vill dra fram en annan bild och
ett projekt som kunde vara ändamåls
enligt! Det gamla kontoret, byggnaden
från 1826, har ett särskilt kulturhisto
riskt intresse i industrins och samhäl
lets utveckling. Det var där det började,
det var där bruksprästen kallade till
gudstjänst, det var där som verksamhe
ten planlades och leddes - och det är
där vi har våra dyrbara minnesting från
porslinsfabriken. En sådan byggnad
borde helgas åt museum och få skydd
för stilbrytande ombyggnad och vär
jas för risken av förvittring eller förin
telse av eld. Den gamla gården kunde
samtidigt få funktion att bevara och
visa mycket annat av brukets historia,
som nu ligger förborgat i skrift, räken
skaper och protokoll eller i industrins
arkiv. Där kunde det gamla hantver
kets metoder demonstreras genom for
na redskap och hjälpmedel, i fotogra
fier och andra bevarade uppgifter. Ger
hard Säfström samlade fotos och namn
gav på sin tid Gamfa arbetslag i fabri
ken, Knut Andersson har sin skuldbok
från bolagsbon - se här några små ex
empel på ting som kanske kunde över
lämnas åt Gamla Kontoret. Många äld
re gustavsbergare skulle säkert för ett
sådant ändamål skänka intressanta fö
remål. Industrins samlaruppgift borde
starta där - och har också gjort det
genom museet. Succesivt kunde dess
uppgift vidgas till en central för att
mottaga, ordna och förmedla vidare öv
rigt som är värt att bevaras av brukets
cch samhällets kulturhistoria.

Gustavsbergs kommun har i sitt va
pen valt de bägge flintugnarna som
symbol. Omgivet- av blått, vatten och
himmel, skjuter de silverglänsande ugn
arna upp från den röda elden. Blickar
na kastas alltså, också av samhället, till
baka mot ursprunget 1827.
Det är en plikt att väl förvalta talan

de minnen från en gången tid. Vi har
syndat länge nog på nåden.

Gösta Dahlberg
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Museum och utstållning
ett djärvare projekt

En av de senaste decenniernas stora
händelser inom Nordens museiliv är
tillkomsten av det s.k. Louisianamuse
et vid Strandvejen i Danmark. Då det
ta museum ur alla synpunkter, publikt
•- publicistiskt - ekonomiskt, blivit en
jättesucce, förefaller det naturligt att vi
studerar detta museums förutsättningar
och organisation.

Som bas för Louisianarnuseet finns en
äldre stenvilla, belägen vid sidan av
Strandvejen mellan Köpenhamn och
Helsingör ( ca 3 mil från Köpenhamn).
Denna väg tjänstgör numera inte som
huvudled Helsingör-Köpenhamn utan
trafikeras i huvudsak av villaägarna
och de turister som avstår från den
snabba, huvudvägen för att i stället få
njuta av Strandvejens skönhet. Mellan
den äldre stenvillan och öresundsstran
den ligger ett parkområde liknande det
vid Strandvik. I detta med anslutning
till huvudbyggnaden ligger sedan muse
et som en lång gång, vilken vid några
tillfällen vidgar sig till större salar för
utställningar och vid längans slut till
restaurant. En av de väsentligaste an
ledningarna till Louisianamuseets pub
lika framgång är dess underbart vackra
läge. Det är en grön, blomstrande oas,
som lockar publiken att vandra och vila
i trädgården som tjusar på ett sätt som
de tröttsamma stads- och industrimuse
erna aldrig kan göra. Som bas för mu
seets verksamhet finns en större sam
ling modern konst. Verk ur denna om
växlar sedan med specialutställningar
av inbjudna konstnärer och konsthant
verkare.
Det är av absolut högsta vikt, om ett

museum och en utställning skall byggas
i Gustavsberg, att det skall locka folk.

Det är, förefaller det mig, tveksamt hu
ruvida ett museum med den av oss ti
digare föreslagna lösningen - en histo
risk samling gustavsbergsporslin plus en
modern utställning - i dag skulle för
må locka någon större publik, även om
den kombineras med möjligheter till
specialutställningar. Museer och industri
utställningar av denna typ finns numera
på en rad platser i landet, en del även
utrustade med arbetarkök från 1800-
talet och festdukat bord från 90-
talet, och alla lever, förefaller det mig,
ett rätt stillsamt liv. Ett svenskt muse
um av Louisianatyp i en vacker park
med en magnifik konstsamling som bas,
med specialutställningar, där rena gus
tavsbergsutställningar omväxlar med
sensationella visningar av annan typ,
med en liten keramisk verkstad i arbe
te, med restaurant och kafe för besö
karna och fabrikens kunder och gäster,
med möjlighet för besökarna att få kö
pa vissa produkter ( de unika; personal
butiken bör fungera som förut), med en
swimming-pool och vintertid gärna en
skridskobana vid stranden, med lek
platser för besökande barn, ett sådant
aktivt museum beläget vid Strandvik,
skulle, det är min övertygelse, locka en
betalande publik av rätt avsevärda di
mensioner. Sommartid passeras Gustavs
berg dagligen av stora folkmassor, och
vintertid är det vanligt att man bilar ut
för att titta till sitt sommarställe, och
dessa måste absolut välkomna ett ut
flyktsmål som detta. Jag tror också att
om vi skall ha någon möjlighet att be
tala ett utställnings- och museiprojekt
får vi lov att satsa på ett mer aktivt
museum. Väsentligt synes mig också att
vi för svenskt och gustavsbergskt kul-

turliv skulle kunna göra en insats, sam
tidigt som den direkt gagnar våra egna
intressen. Jag tänker på den Ahrenbergs
ka samlingen av modern konst, som här
skulle få en fristad. Denna samling, som
onekligen är en av de märkligaste i
Europa, ligger nu lagrad i Ahrenbergs
sportstuga på Ingarö, på vindar och i
hans stockholmsbostad. Samlingen är så
stor att den skulle kunna fylla hela
Liljevalchs Konsthall. Vi skulle dock
inte visa hela detta material samtidigt.
Direktör Ahrenberg har lovat att ställa
denna samling (Picasso, Matisse etc.)
till vårt förfogande, om vi kan hålla
magasin för samlingen och utställnings
hall för ett urval. Jag behöver väl knap
past framhålla vilken sensation ett så
dant erbjudande är.
För mig förefaller det vara av utom

ordentlig vikt att museet och utställ
ningen placeras på sådan plats att fram
tida omdisponeringar och utvidgningar
inte kommer i konflikt med själva fabri
ken. Därför bör museet och utställning
en placeras fritt från fabriken.
Det är också betydelsefullt att museet

inte placeras i en eldfängd träbyggnad
som för närvarande.
Ett arrangemang av här beskriven art

skulle, det är min förhoppning, avlasta
fabriken från en hel del besökande men
samtidigt ge företaget en stor goodwill.
De olägenheter, som uppstår med att

en del av försäljningsavdelningen mås
te förläggas till Srrandviksmuseer, tyc
ker jag absolut uppväges av den char
merande atmosfären och möjligheterna
till trevligare representation o.d. När
heten av utställningen vid kollektions
möten på Strandvik är ju självklart en
fördel. Redan nu förekommer ju också
en hel del vandringar mellan fabriken
och Strandvik.

Vid planerandet av Gustavsbergs
centrum bör hänsyn tagas till de täm
ligen stora parkeringsplatser, som kom
mer att behövas.

Stig Lindberg

Så här tänker sig Stig Lindberg utställningsområdet vid Strandvik.
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Strålteknik
1 framtidens produktion

Ur EPA:s tidskrift Trade Union
Information nr 26 återges här en
artikel av dr Giinter Friedrichs, in
nehållande högaktuella synpunkter
på problem i samband med fred
lig användning av atomenergi. I
framtiden torde inte Gustavsbergs
fabriker kunna undgå att utnyttja
stråltekniken, varför vi återge upp
satsen, i hopp att den skall intres
sera många av våra läsare.

Den fredliga användningen av atom
energin är mångfaldig, men de mest be
tydelsefulla tillämpningsområdena är
reaktortekniken och användningen av
radioisotoper. Inom den förra är det
fråga om att utnyttja den lösgjorda
energin, när kärnklyvning äger rum,
antingen för att omforma den till elek
trisk energi eller för att direkt tillgodo
göra sig den utlösta värmeenergin för
uppvärmningsändamål eller drivkraft
till fartyg, flygplan, lokomotiv eller ra
keter. Fastän världens alla industrilän
der gör jättelika ansträngningar för att
utveckla kärnenergin, måste dock ett
antal år förflyta innan den kan fram
ställas till ett med de konventionella
kraftkällorna konkurrenskraftigt pris. I
senare fallet använder man sig av den
ofta starkt genomträngande strålning
som radioaktiva ämnen avger. Denna
senare teknik har redan uppnått en vik
tig ställning. I själva verket finns det
många tecken som tyder på att de re
sultat, som uppnåtts på detta område,
i det långa loppet kommer att få en
större betydelse än användningen av
atomenergi för framställning av elek
trisk kraft.

Radioisotoper
Radioaktiva isotoper eller radioiso

toper, kortare uttryckt, kan i korthet
beskrivas som atomer, som förändras
till andra atomer genom att avge energi
i form av strålning. Denna strålning
kan vara av olika slag: alfa-, beta- el.
gammastrålning. Sådana instabila eller
radioaktiva isotoper finns för nästan al
la grundämnen. Deras kemiska egenska
per är exakt desamma som för samma
grundämnes stabila isotop, men de fysi
kaliska egenskaperna är annorlunda.
Några radioisotoper har en halverings
tid, som kan beräknas i bråkdelar av en
sekund, medan andra fortsätter att av
ge strålning under miljontals år. Akti-

viteten kan praktiskt mätas i den s. k.
halveringstiden, varmed förstås den. tid
som åtgår för att aktiviteten skall ned
gå med 50 procent. Halveringstiden för
t, ex. kobolt-60 är 5 år, för cesium-137
33 år och för iridium-192 75 dagar.

Endast ett fåtal radioaktiva ämnen
såsom t. ex. radium finns i naturen, och
de flesta radioisotoperna måste därför
framställas på artificiell väg. Det är
möjligt att framställa omkring 900 oli
ka isotoper totalt, men behoven är be
gränsade till cirka 130 av dessa. De
framställes i en reaktor, i vilken lämp
liga mängder av ett ämne bombarderas
med neutroner tills nya radioaktiva
atomer uppstår. En annan möjlig me
tod är frånskiljning av radioisotoper ur
bränsleavfallet från reaktorer. Produk
tioner av isotoper i partikelacceleratorer
är av begränsad kommersiell betydelse.
Den potentiella tillämpningen av

stråltekniken täcker ett synnerligen vid
sträckt område. Den sträcker sig från
industrin genom forskningen och medi
cinen till jordbruket. Professor Libby,
som tidigare varit medlem av Förenta
Staternas atomenergikommission, kons
taterade på den andra atomenergikon
ferensen, som hölls i Geneve av FN, att
ett nytt potentiellt bruk av stråltekni
ken upptäckes var femte minut. I den
här artikeln kan dock endast några få
typiska exempel upptagas till behand
ling.

Undersökning av metaller utan åverkan
på materialet

Radioisotoper har en vidsträckt an
vändning inom industrin. Det mest väl
kända exemplet är gammaradiografin el
ler undersökning av material utan åver-

Atomkärnan med dess neutroner och proto
ner är källan till oanad energiutveckling.

kan på detta. När man lägger rörlednin
gar är det nu en nästan universell praxis
att undersöka svetsfogarna medelst ra
dioisotoper. Detta tillgår så att man
placerar en isotop, ofta kallad strålkäl
lan, i rörets centrum, varefter man sve
per fotografisk film runt svetsfogen.
Sedan filmen utsatts för strålning och
framkallats, framträder den allra mins
ta defekt i svetsningen på filmen. I
Västtyskland använde man t. ex. denna
metod för inspektion av alla svetsfo
garna på en stor huvudledning för till
försel av dricksvatten till flera miljoner
människor, vilken dragits över ett av
stånd av omkring 300 kilometer från
Konstanzsjön till Stuttgart.
Den röntgenutrustning, som tidigare

användes för industriell radiografi, var
mycket dyrare och underhållskostnader
na var högre. Inköpspriset för ett pre
parat iridium-192 med aktiviteten 10 cu
rie, komplett med tillbehör, är cirka
600 dollar, medan en 250 kilowatts
röntgenutrustning, som kräves för sam
ma arbete, kostar omkring 13.000 dol
lar. Underhållskostnaderna för iridium
preparatet belöper sig på ungefär 250
dollar per år mot ungefär 1.300 dollar
för röntgenutrustningen. Vidare är rönt
genutrustningen ganska skrymmande och
kräver en strömkälla medan en isotop
kan användas var som helst.
Nyssnämnda slag av radiografi är

dock ingalunda begränsad till rörarbe
ten. Samma teknik tillämpas inom stål
industrin och byggnadsverksamheten,
d. v. s. där metaller svetsas. Enär det
är en snabb metod att upptäcka spric
kor och svaga punkter i metall, använ
der man samma metod för att kontrol
lera gjutgods och smidesarbeten. Man
har rapporterat, att i USA sparade mer
an 550 firmor tillsammans omkring 65
miljoner dollar år 1957 genom att an
vända detta slag av undersökningsme
toder.

Spårmetoden inom- oljeindustrin
Den mest varierande användningen

av radioisotoper finner man för närva
rande inom oljeindustrin. En av de där
använda metoderna kallas spårmetoden.
Vissa material "märkes" med radioak
t:ivitet, och deras transportförlopp följs
medelst geigermätare. Det är t. ex. van
ligt inom oljeindustrin att använda
samma rörledningar för olika produk
ter, och det är därför viktigt att veta,
när den nya produkten är framme
vid kontrollstationen. För detta ända
mål tillsätter man en liten del av en
isotop främst i den nya sändning, som
skall transporteras genom rörledningen,
och geigermätaren ger signal, då oljan
med det radioaktiva spårmedlet är
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framme vid rörledningens ändpunkt.
Det är på så sätt möjligt att lossa ett
antal olika slag av produkter i deras
respektive tankar utan att avbryta flö
det. Metoden är på intet sätt farlig,
enär de isotopkällor som vanligen an
vändes övergår till stabila, icke-radioak
tiva ämnen inom några timmar eller ett
fåtal dagar. Inte ens isotoper med lång
aktivitctsrid skulle vara farliga, enär de
kvantiteter som erfordras är så små, att
det knappast skulle vara möjligt att
upptäcka någon radioaktivitet efter det
att spårmedlet hade blandats upp med
innehållet i en lagringstank.

Spårmetoden är också till mycket
stor hjälp vid lokalisering av brott på
en rörledning. Även här tillsätter man
en mindre kvantitet av en isotop till ol
jan, och om rörledningen är mycket lång
låter man ett flygplan med mätinstru
ment flyga längs hela ledningen. På de
ställen, där rörledningen har brustit, ja,
även om det blott är en mindre läcka,
läcker det radioaktiva preparatet ut och
blir lätt upptäckt. Flygplanet landar
och reparationsarbetet kan omedelbart
sättas igång. Metoden är lika effektiv
även då rörledningen är nedgrävd. Den
kan naturligtvis även användas för att
upptäcka läckor i vattenledningar. Man
har uppgivit, att den amerikanska olje
industrin har sparat omkring 210 mil
joner dollar /l.r 1957 genom en vid
sträckt användning av stråltekniken.

Spårmetoden inom gummi- och
verkstadsindustrin

Spårrnetoden är likaledes ett viktigt
medel inom den industriella forskning
en. För att t. ex. fastställa slitningen
på bildäck var det tidigare nödvändigt
att köra dem på vägen eller på försöks
banor under tusentals mil. Nuförtiden
tillsätter man ett radioaktivt ämne till
gummit, och sedan är det möjligt att
mäta strålningen från det gummi, som
nötts av och ligger kvar· på vägen. På
så sätt kan livslängden hos en viss sorts
gummi mycket snabbt fastställas. Inom
gummiforskningen har radioaktivt kol
nyligen tillförts gummit genom att låta
gummiträden växa i en atmosfär, som
innehåller radioaktiv koloxid. På så
dant sätt märkt gummi användes sedan
för att studera gummits egenskaper i
olika industriella processer.

Bilindustrin och maskinverktygsindu
strin använder sig också av denna prin
cip. Kolvringar och skärverktyg görs
radioaktiva, varefter de insättes i en
motor resp. verktygsmaskin. Efter någ
ra sekunders gång, kan de metallpar
tiklar som avnötts genom friktionen
upptäckas i smörjoljan eller i skärmaski
nens vätska. I exemplet med förbrän-

ningsmotorn kan betydelsen av smörj
oljans eller kolvringarnas kvalitet och
förslitningen på så sätt studeras, och
kostnaderna belöper sig endast till 5
procent av undersökningskostnaderna
vid tidigare metoder. Beträffande verk
tygsförslitningen är det även möjligt att
bestämmma fördelningen av partiklar
na från verktyget till filspånen eller
svarvspånen och detta belyser sättet på
vilket slitningen tillgår.

Högre effektivitet inom stålindustrin
Med samma spårmerod har man in

om stålindustrin kunnat erhålla värde
fulla upplysningar 0111 den smälta me
tallens flöde och om slaggbildningen.
Det har rapporterats att ryssarna på
detta sätt kunnat minska smälttiderna
mellan 20 och 40 minuter, vilket med
fört en kapacitetsökning av 5 till 10
procent. Genom att tillämpa dessa kun
skaper i ett ryskt smältverk har det bli
vit möjligt att öka stålproduktionen
med 75 ton om året och med en bespa
ring av ungefär en miljon rubel. Vad
beträffar masugnar är det av betydelse
att känna till tjockleken av den eldfas
ta tegelstensbeklädnaden, vilken efter
hand brinner bort. Om en svag strålkälla
insättes i tegelbeklädnaden, kan man
från masugnens utsida mäta nötningen
i denna.

Isotoperna och automationen
Stråltekniken är också av betydelse

inom automationen, där den ofta utgör
en väsentlig del av kontrollsystemet.
Ett typiskt exempel är den fortlöpande
mätningen av materialtjockleken i val
sat material såsom gummi och plast el
ler andra ämnen. Tjockleksmätaren be
står av en strålkälla, som är placerad
under det valsade materialet just där
det lämnar valsarna, och en detektor,
som är placerad ovanför. Kontinuerlig
1 egistrering av tjockleken erhålles utan
mekanisk kontakt. Ju tunnare tjockle
ken är, desto större är den mängd strål
ning, som når fram till detektorn. Im
pulserna kan överföras för helautoma
tisk och synnerligen exakt reglering av
materialtjockleken.
På liknande sätt kan man också au

tomatiskt kontrollera tjockleken på
papperet i en pappersmaskin. När det
gäller papper, är det viktigt att tjock
leken är enhetlig bl. a. därför att en
svag fläck kunde leda till att papperet
brast i pressen och tidsförlusten i ett
sådant fall är dyrbar. Den gamla me
toden i pappersbruken var att skära ut
små bitar ur papperet vid vissa inter
valler, varefter man vägde och jämför-

de bitarna med varandra. Denna tids
krävande procedur kommer snart att
höra till det förgångna. År 1957 hade
man i USA beviljat licenser till 948
tjockleksmätare, och man har beräknat
att i medeltal har varje licens inbespa
rat omkring 88.000 dollar.

Kontroll av cigarrettpaket
medelst isotoper
Nivåer av material i ugnar och far

tyg av olika slag kan också mätas och
kontrolleras enligt samma princip. Enär
isotoptekniken inte påverkas av tem
peratur, tryck eller det flytande ämnets
natur, kan man nu mäta nivåer på plat
ser, där det för några år sedan var
omöjligt att göra detta. På samma sätt
är det nu också möjligt att utföra en
helautomatisk kontroll av snabbför
packningsmetoder. Det är bara att lå
ta paketen passera en strålkälla. · Om
paketets innehåll är det rätta, kommer
endast en liten mängd strålning att
släppas genom till detektorn på den
andra sidan, men om paketet endast
är delvis fyllt, visar detektorn en hög
re avläsning, och en signal utlöses till
en kontrollanordning, som stöter bort
paketet. Denna tillämpning är vanlig
inom tobaksindustrin, och vikten av
nästan alla på marknaden förekom
mande cigarretter har kontrollerats på
detta sätt. Användningen av den ra
dioaktiva strålningen utgör inte någon
som helst fara för rökaren, enär strål
källan befinner sig utanför cigarretten
och aldrig kan varken tangera eller
tränga in i den. Den strålnivå som er
fordras är ävenledes så låg, att varken
papperet eller tobaken kan bli radio
aktiva. Är 1957 hade redan 2.716 li
censer av detta slag utfärdats för to
baksindustrin inom USA. Den genom
snittliga besparingen per licens har upp
skattats till ungefär 20.000 dollar.

I kemiska fabriker, gjuterier och
pappersindustrin övervakas och regleras
blandningsförfaranden ofta medelst
isotoper. Här använder man sig åter
av spårisotoper i det man tillför en li
ten kvantitet av ett radioaktivt ämne
till de flytande ämnen eller andra ma
terial som skall blandas. Så snart som
blandningen blir homogen, ger geiger
mätaren ett konstant avläsningsvärde.
Enär man nu kan exakt bestämma när
blandningen är fullbordad, kan man
spara mycket värdefull tid.

Inom textilindustrin, elektriska verk
stadsindustrin och pappersindustrin an
vänder man sig av radioisotoper för att
jonisera luften och på så sätt minska de
risker, som är förbundna med statisk
elektricitet och bildandet av explosiva
gasblandningar.



12 GUSTAVSBERGAREN SEPTEMBER 1960

Exempel på användning av gammastrålar
för kontroll av nivåer i en tank.

(Ur "Teknika" nr 5)

Strömlösa lampor
Alla de tillämpningsmöjligheter som

hittills beskrivits är praktiska realiteter,
som kan påträffas i hundratals företag.
Om man försöker se framåt i tiden,
finns det likväl många andra tekniska
användningsområden, vilka för närva
rande är mer eller mindre under utveck
ling. Två av dessa forskningslinjer är av
särskilt intresse, nämligen den direkta
användningen av strålningsenergin och
bruket av starka strålkällor för bestrål
r,ing av olika slags materia.

Vid kärnklyvning i en reaktor upp
står värme, vilken vanligen användes
för framställning av ånga, vilken i sin
tur användes för drift av generatorer,
som framställer elektrisk kraft. Nu har
amerikanarna emellertid lyckats överfö
ra den från isotoperna avgivna energin
direkt i elektrisk energi, cl. v. s. utan
att gå vägen över ånga och elektriska
generatorer, och man har utvecklat
små miniatyrbatterier av lång livslängd
för radiomottagare, hörapparater och
ficklampor. Man har också konstruerat
ett stort isotopbatteri vägande cirka två
kilogram, vilket kan avge en svag elek
trisk ström under en mycket lång tid.
Det cirka 8 kilogram vägande batteri,
som vanligen användes i en atlasraket,
har en livslängd av 18 dagar, medan
det nyssnämnda atombatteriet skulle
kunna avge ström under åtskilliga må-

nader. Det är vidare möjligt att med
en isotop påverka fosforn i en fluores
cent (självlysande) lampa. En strömlös
lampa av detta slag har dag och natt
under ett flertal år brunnit framför en
tysk atomvetenskapsmans hus. Vid de
amerikanska järnvägarna och i kustfar
ten har man sedan flera år på försök
använt sådana lampor, men det vill sy
nas som om den potentiella använd
ningen inom överskådlig tid kommer
att vara begränsad av kostnadsfaktorn.

Sterilisering och livsmedelskonservering
genom bestrålning

Ett mycket lovande område är an
vändningen av starka strålkällor för
bestrålning av materia, men inte heller
detta har ännu kommit över experi
mentstadiet. Syftet är att förändra äm
nens egenskaper genom kraftig bestrål
ning. Den hittills enda större tillämp
ningen härav finns inom den amerikan
ska läkemedelsindustrin, där man me
delst bestrålning steriliserar vissa pre
parat. En transportanordning för de
färdiga och paketerade medikamenten
genom en betongkammare, där de be
strålas. Strålkällorna är antingen radio
isotoper såsom t. ex. kobolt-60 i stora
mängder eller partikelaccelatorer, t. ex.
en Van-de-Graff-maskin. Bestrålningen
dödar alla mikroorganismer. Samma
process använder man sig också av vid
konservering av födoämnen, och För
enta Staternas arme har byggt en fa
brik av denna typ för konservering av
1.000 ton i månaden. Ursprungligen var
det avsett att driften skulle komma
igång år 1959. Födoämnen som konser
verats på detta sätt kan ofta lagras i
normal rumstemperatur under månader.
Fläsk som förvarats i ~n plastpåse var
ännu efter 12 månader ätbart, men be
träffande vissa födoämnen har det ännu
inte varit möjligt att undvika vissa för
ändringar i lukt och smak.
Det bör kanske omnämnas att För

enta Staternas armes avsikt att låta på
detta sätt konserverade födoämnen in
gå i de ordinarie livsmedelsportionerna
stött på motstånd från allmänhetens si
da under de senaste månaderna. I Ryss
land har bestrålad potatis funnits på
marknaden under förra året, men strål
doserna har varit tämligen små, enär av
sikten inte i första hand varit att kon
servera potatisen utan fastmera att för
hindra groddbildningen. Men ändå har
resultatet blivit, att potatisen verkat li
ka färsk efter åtta månader som den
var då den var nyupptagen.

Nya och bättre plastmaterial
Det är på plastens område som mass

bestrålningen har sin kanske största

framtid. Då vissa plastmaterial utsätts
för joniserande strålning förbättras
samtidigt både deras hårdhet och elas
ticitet, medan stål endast kan bli an
tingen hårdare eller mera elastiskt. Det
är vidare möjligt att uppnå en betydligt
högre mjukhetstemperatur hos plasten
genom bestrålning, och det finns även
ett mindre antal plasttyper, som inte
kan tillverkas utan bestrålning. Bestrå
lad plast, även innefattande plaströr,
finns redan i mindre kvantiteter på den
amerikanska marknaden.
Liksom inom andra industrier ökar

produktiviteten även inom plastindu
strin genom bruket av stråltekniken. Vid
tillverkning av skrymmande pressade
produkter t. ex. är en långvarig av
kylningsperiod vanligen nödvändig mel
lan tillverkningen av detaljer och föl
jande sammansättning, men medelst be
strålning kan kylningstiden ofta minskas
från dagar till några få minuter. Emel
lertid är de nödvändiga kraftiga strål
källorna och deras avskärningsanord
ningar ännu för kostbara för använd
ning inom massproduktionen.

Förenkling av kemiska processer

Tillämpningen på det kemiska områ
det är dock ingalunda begränsad till
plasterna. Även här använder man
spårmeroden i stor omfattning både in-
om forskningen och · vid förbättringen
av arbetsprocesserna, och på strålveten
skapen baserad mätteknik börjar använ
das för övervakningen av arbetsproces
serna. Men det är också den rena mass
bestrålningen, som håller på att utveck
las inom den kemiska industrin, där den
också är känd under namnet "strålke
mi" eller "het" kemi. Många kemikali
er absorberar joniserande strålning och
de därvid uppkommande jonerna och
radikalerna sätter ofta igång kemiska
reaktioner, som eljest inte skulle vara
möjliga annat än vid mycket höga tem
peraturer eller genom användning av
katalysatorer. På' detta sätt har en hel
ta cl produktionsprocesser såsom polymc
risering, klorering, svavelklorering, oxi
dering och krackning av kolväten avse
värt förenklats. Forskning pågår ännu,
och bestrålningskostnaderna är ännu för
höga, men mycket troligt är, att man
snart skall kunna använda sig av be
strålningsmetoder istället för den kon
ventionella svavelprocessen vid vulka
nisering av bildäck. Likaledes har prob
lemet att använda sig av strålning vid
krackning av olja, d.v.s. vid omform
ningen av oljan till bensin, i princip
lösts, men även här är kostnaderna än
nu för höga för kommersieli användning
av den nya metoden.

(Forts. i nästa n:r)
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Gustavsbergs Baptistförsamling 100 år
Gustavsbergs Baptistförsamling firade i
september sitt 100-lrsjubileum. Lörda
gen den 5 sept. förekom kransnedlägg
ning på kyrkogården till minnet av de
hädangångna pionjärerna. På kvällen
samlades man till enskild högtid med
thesupe, på söndagen var det Jubile
umsgudstjanst i Kapellet kl. 11. Efter
unison sång hälsade där pastor Same
land välkommen, varefter distriktets
och samfundets representant Manne
Lundgren talade. Fru Margit Lundgren
medverkade med solosång och sångkö
ren framträdde med flera sånger. Hög
tidspredikan hölls av pastor Harry
Alphonce, vilket man bland ledamö
terna lär ha satt särskilt värde på. Ve
teranerna hyllades, bl. a. Hulda Lind
gren och Anna Andersson, som varit
med i församlingen i 66 år. En hyllning
gavs också åt sångarna, av vilka många
deltagit i över 25 år. Under gudstjäns
ten medverkade vidare pastor Kjell Öst
by och församlingens vice ordf. Albert
Rydberg.

Till middagens Jubileumsmöte hade
ett stort antal inbjudna gäster sällat sig
till skaran av bröder och systrar i Gus
tavsbergs gamla baptistförsamling. Vid
det lysande korset i fonden spirade
prunkande gladiolus och över detta en
lövkrans och texten "100 år". Mötet in
leddes med sång, vars kärna "det finns
ej en jordisk släktskap, som knyter hjär
ta vid hjärta så fast ... - vi har alla
tillsammans en tro" föreföll väl vald
efter 100 stormiga omvälvningsår i
världen.

Pastor Sameland hälsade välkommen
och gav några historiska fläktar ur den
nyutkomna jubileumsboken, från star
ten 1860 och intill dagens jubileum.

Vi har med behållning tagit del av
boken, som utgör ett litet kulturdoku
ment, där mycket skulle vara av intres
se för Gustavsbergaren. Vi hoppas att
någon ger ett koncentrat till Julnumret.
Där berättas bl. a. om den förste läsa
ren, Fredrik Pettersson, som kom till
Gustavsberg 1856, den första dopför
rättningen i april 1860, om störningar
från obarkade sällar och annan förföl
jelse, om den första egna lokalens in
vigning 1906, och om konflikten med
Odelberg 1921 - som bara den måtte
ha stärkt gemenskapen. Redogörelse
lämnas om pastorers, predikanters och
medlemmars arbete genom åren. Proto
kollutdrag från 1872 och fram i tiden
ger både roande och allvarliga bilder.
Vi läser t. ex. om en insamling för re
paration av Döva Johannas stuga 1883,
att pojkarna har ofog med cigarrök-

ning 1896, att sillsexan 1897 kostade 56
öre per deltagare, att pastor fick en
kostym för 80 :- som julgåva 1907 och
att broder Sjöberg 1910 fick uppdraget
att gå in på kontoret med en begäran
att få litet uppsnyggat i kapellet. Det
senare inte <len lättaste uppgiften. Med
arbetare, som tjänat församlingen får
också tacksamma rader. Där återfinner
vi många av våra bussiga arbetskam
rater i fabrik och kommun. Vem kän
ner inte Rosa Jansson, August Eriksson,
Tyra Andersson, Birger Lindberg, Karl
Ström, Einar Nyström - för att nu
nämna några få namn som skymtar för
bi i texten. - Jubileumsboken kostar
8 kr, och rekommenderas alltså.
Men tillbaka till mötet i Kapellet.

Ref. fick en vision av "dalmålningar på
rim", när den trygge, vackert vithåri
ge Jakob Eriksson, f.d. distriktssekre
terare, talade. Om den fina lokalen,
yttrade han: "Tänk så vackert det blir,
när Gud ger villiga händer uppmaning
att rusta hans hus." - Efter sång av kö
ren talade disrriktsföreståndare Manne
Lundgren, hälsande från missionens ge
mensamma fält. Förre gustavsbergspoj
ken Bengt Säfström, som blev med vid
15 år, berättade om sin väg till den
kristna gemenskapen. - Ett särskilt
gott betyg ger ref. Olle och Ingeborg
Gustavsson för deras medverkan med
den fina sången. Söndagsskolans trog
na lärare genom åren fick välförtjänta
diplom. Där var Rosa Jansson (47 års
tjänst), Karin Fredblad, Irma Petters
son, Iris Holm och Elsa Johansson.

Fru Margit Lundgren gav dem också
ett tack från många bårns mammor.
Välgångsönskningar framfördes från
många håll, bl. a. från fabriken genom
Ruben Edqvist och från kommunen ge
nom Harald Lindholm. Vidare från
grannförsamlingar och andra samfund
och från bröder och systrar i försking
ringen. Från USA kom en hälsning till
vilken bifogats en SO-dollarsedel, vilket
blev en fin bottensats i dagens kollekt.
Det var varmt i lokalen - inte bara

inombords - så det var uppfriskande
och gott också att få avnjuta kaffe med
hembakat i Missionskyrkans ungdoms
våning. Tack och god fortsättning!

G-g
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Egentligen har jag inte tid
att skriva kåseri. Det här är en hek
tisk tid. TV-apparaten kör Olympiad
hela den långa eftermiddag och fall
frukten står och doftar uppfordrande.
Detta är den höst då vi trädgårdslösa
utan samvetsbetänkligheter får skörda
andras odlarmöda. Sommaräpplena drå
sar ner över våta marker i takt med
regnskurarna och trädgårdsmästarna ri
ver sitt hår. Och vi andra vi skyndar
tacksamt till hjälp och räknar gratis
skörden som ett skadestånd för en bort
kommen sommar. För det var lite svårt
att efter. förra sommarens långa siesta
2.v sol, bad och lättja åter vänja sig
vid en svensk normalsommar. Ärligt
skrivet så var det väl så att den t.o.rn.
slog rekord i väta.

Snudd på rekord
var det i Gustavsbergs blåbärsskogar och
hallonsnår. Om detta näringsrika och
glada faktum vill jag gärna författa
ett hyllningskväde. Ingenting kan mera
glädja ett husmorshjärta än matkäll~rens
rader av flaskor och burkar. Jag skrev
inte prydliga rader som brukligt är, med
tanke på de att jag satte dit. Vem viska
de om kantareller, klavs, klavs, inte såg
jag några. Undrar om inte de sover över
till ett solvänligare sommarår.

Vi ha dock njutit
sommarens begivenheter emellan regn
skurarna och har bara att invänta vin
terns mörker och för all del även dess
glädjeämnen. Ungarna har slickat glass,
dragit nitar och dansat i allt större ring
ar i Folkparken. Jag har aldrig haft nå
gonting emot att hoppa med i de sväng
arna. Fast de sista åren har jag förståss
undrat mycket över hur länge arran
görerna kan lyckas att skaffa lekledare.
De uppträder sällan på denna arena mer
än en gång. Om de inte är lokala krafter
som måste offra sig. Nej, det är inte
jag som brukar reta dom med sarkas
tiska inpass. Det är våra mindre vane
fridstörare som får lekledare att kall
svettas och små barn att gråtande dra
sig undan för att slicka sina sår och sy
na sina blåmärken. Har ni gått i ringen

någon gång i Gustavsbergs Folkpark så
vet ni fuller väl vad jag menar. Det är
ett par sprakfåglar som anför en svans
av medlöpare och lyckas i sitt uppsåt
att sabotera nöjet för barn och ledare.
Vi känner gossarna så väl. De har bedri
vit denna sport ända från daghemsåren
och till dessa dagar då de har kommit
till en ålder då ingen kan inbillas att
"små grodorna" hör till deras livsintres
sen.
Deras sätt på dansbanan får en att

tro att de förväxlat den med en rug
byplan. Lekledarna ryter och de minsta
får en förvirrande bild av det nöjsam
ma i nöjet.

Själv undrar Jag,
inte stillsamt - det vore inte likt mig
- utan med vanvettig nyfikenhet, hur
länge de skall få lov att hålla på. Var
för jag inte ingriper själv. Ingalunda,
käre läsare, stundom inser också jag min
begränsning. Jag skulle slätt ingenting
kunna uträtta i sammanhanget. För öv
rigt såg jag en modig representant för
barnavårdsnämnden, heder åt henne,
försöka det omöjliga, att hejda fridstör
arna, men det behövs hårdare tag mot
gossar som är så invaggade i säkerhet
av vår allmänna flathet. För det skall
inte kallas snällhet det där vi har för
oss, när vi låter bråkmakare gå hur
långt som helst, trakassera de mindre
och sätta onödiga fläckar på vårt sam
hällsrykte.

Om några år kommer deras, av oss
tolererade ovana att föranleda ingripan
de av polis eller ordningsvakt, Vore det
inte snällare att vi lärde dem redan· nu

[}emenskap
Brusande storstad
med ensamma människor i.

Glimmande lyktors kalla sken
mot regnblanle asfalt.
Då slås ett fönster upp
och jag hör toner
från en cellokonsert.
Varma, flödande toner
som skänker gemenskap
med annan mening i.
Dock som främlingar
skall vi fortsätta vår färd
med en rest av känsla.

Solveig

att somligt inte går an. Att ju fler vi
blir här i världen ju större hänsyn mås
te vi ta till vår omgivning.

Nu halkar jag raskt över
till en ide som jag fick från annat håll
i byn. Jo visst, jag brukar få ett och
annat infall alldeles själv. Men nu var
det någon som efterlyste en opolitisk
kvinnoorganisation. Det ligger någon
ting i det även om det verkar vara för
eningar i massa. Men samhället växer
och isoleringen kan bli betungande för
hemmakvin~or. Frågan är bara vilken
sorts förening som skulle kunna samla
alla kategorier och åldrar. Vad tror ni?
Jag tillhör gruppen - Vet inte. Och
den gruppen bör man i dessa tider alls
icke tillhöra.

Ty livet blir
allt mer komplicerat. Vi som inte har
haft förmånen att genomgå enhetssko
la känner att vi kommit på efterkälken.
Jag kände det särskilt starkt inför sko
lans början i höst när jag stod och läste
på anslagstavlan. Det gör jag annars
gärna för den ger ett gott tvärsnitt
,1.v vad som rör sig i samhällslivet. Nu
trängdes emellan en maning till religiös
samling, filmer om sexiga hårdingar och
Hjalmarssons himmelsfärd, en blygsam
kungörelse med ett för den oinvigde
besynnerligt innehåll. Klasserna la skul
le till Ekedal och 1 b skulle till Lugnet
och siffror hit och dit skulle härsan och
tvärsan. På mig verkade det frimureri
och hemligheters hemligheter. Kära, sö
ta, betänk vår bristfälliga bakgrund och
gör det lättfattligare till nästa år. Då
har jag inte bara allmänt utan rent per
sonligt intresse av plakatet. Nu vill jag
inte insinuera att huvudstaden har bätt
re idcer än vi utan istället peka på det
trevliga sätt som vår egen lekskola kal
lar sina elever. D~ skickar inbjudan
per post till dem och gissa vad det upp
skattas. För tänk vad de åldrarna kän ..
ner sig missgynnade av Kungliga Post
verket. Och vilken lust det blir från
början i ett företag som börjar med en
vänlighet.

Från det ena
till det andra: Heter det Knuts hav,
Knuts have eller något helt annat rent
av, det tjusiga område som ligger öster
om Kvarnsjön? Vi söker oss dit med
familj och matsäck försedd, för att få
perspektiv på den innevarande årstiden
och vidsyn för ögon som lätt blir lite
trötta på trånga horisonter. Utom den
rena naturupplevelsen lärde vi känna en
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Intervju med veteranförsåt_jare
Den 1 :a september var det jämnt 50 år
sedan vår handelsresande Gustaf Rydell
började sin tjänst vid Gustavsberg. Han
anlände per båt från Kalmar till Stock
holm och tog därefter den snabbaste
förbindelsen ut till porslinsfabriken,
Gustavsbergsbåten. För vår medarbeta
re, Torsten Rolf, har han per band be
rättat litet om sin gärning i porslinets
tjänst, från vilket vi saxat några glim
tar.
Två stabila hamnkarlar visade Rydell

en vacker septemberdag 1910 till den
byggnad, där "herrarna" brukade tas
emot. Det var Gamla kontoret, där han
togs om hand av den stabila städerskan
Anna, som anvisade det rum som iord
ningställts. På morgonen nästa dag an
mälde han sig till Kassör Blomqvist,
som förde honom till Packboden, där
alla nykomna i branschen skulle "lära
sig porslin". Tjänstgörande inspektions
chefen Sörling satte in honom i arbetet
och det blev att börja med att plocka
fram porslin och packa det. Bland hans
arbetskamrater var packarna Magnus
son, Larsson och Jonsson och en pigg
framtagare som hette Rolf. Det var ett
~~

art av denna sommars speciella flugig.
heter.
Det var en ovanligt solig sensommar

söndag med aningens aning av höst i fär
ger och luft. Sommarljuden nådde oss,
ungarna njöt tysta av matkorgens inne
håll och bilden skämdes inte alls av att
en ensam sportig herre balanserade på
tuvorna vid andra kanten av träsket.
Han gick fint in i omgivningen, hans
ryggsäck verkade välfylld och hans rö
relser uttryckte lugn och trivsel. Då sa
en av gossarna: Farbrorn pratar med
någon . . . Man hör bättre vid ringa
ålder. Det finns övertoner här i livet
som går oss medelålders förbi. Vi lyss
nade alla. Oroade av det okändas mys
terium lyssnade vi skarpt. Och tittade
efter ett sällskap till den okände. In
genting hade vi för det. Om en stund
tröstade vi varandra med att det finns
exklusiva människor som pratar med
sig själva. Då kom en vindkåre över grä
set och bar ljudet klarare fram till vår
rastplats. Då brast vi i skratt, på en
gång drabbade av sanningen. Den, som
vi trodde, sanne naturälskaren bar en
fullt påskruvad transistorradio i sin
ryggsäck. Det var som man riktigt såg i
sitt hjärta, hur skogsduvan rodnade av
förargelse och hur räven log snett i
skogsbrynet.

Edla-Sofia

tungt jobb, det fanns inte hissar o.d.,
utan man fick hämta godset uppe på
lagret och bära ned det i en ficka som
man hade frampå arbetsförklädet. Ef
ter 2 månaders · rekryttjänstgöring i
packboden kallades han till brukspa
tron, som meddelade att han avsåg att
ge honom ett resandedistrikt för pors
linsförsäl jning ute i landet. Det blev det
sydvästra distriktet, i första hand Gö
teborgsområdet, Värmland och Väster
götland. På nyåret plockade man ihop
sina prover. "Jag hade varit inköpare
på en tidigare anställning, så helt främ
mande för jobbet var jag inte", säger
herr Rydell. Den första plats han ham
nade på var Mjölby, och Rydell tyckte
han fick bra med order. Resan gick vi
dare, bl. a. till Göteborg, en av dåti
dens bästa marknader. Där uppsökte
han också den välkända firman Ferdi
nand Lundqvist och blev mycket väl
mottagen av herr Erik - direktörstit
eln fanns inte då, - som i sin tur visa
de honom till den som skötte orderna,
fröken Andersson. Där blev det mycket
bra order, så att t. o. m. brukspatron
var tillfredsställd.

Gustaf Rydell fortsatte resorna fram
till 1933, då han satte upp och fick fö
restå det lilla försäljningskontoret på
Regeringsgatan, som än i dag är i funk
tion. En och annan avstickare gjorde han
till Göteborg, där vi hade en inarbetad
marknad.
Kollektionerna av porslin var annor

lunda då än nuförtiden. Folk skulle ha
fina serviser och helst med guldkant.
Det var 59-delars servis, alltså med ter
rin, och ofta också 72- · och 84-delars.
"Hagtorn" var en populär finservis, me
dan "Venus" fick representera vardags
servisen. Benporslinet hade ännu inte
kommit igång i någon större utsträck
ning. Vid den tiden sattes också en stöt
in för restaurant- och sjukhusporslin.
Rydell var med och putsade en hel sön-

Gustaf Rydell.

dag en liten broschyr, som utsändes till
samtliga sjukhus - och det var upp
takten till en vidare marknad. Konst
godset, t. ex. parian och sgraffito, som
tillverkats länge, började också först nu
få en större efterfrågan.

En försäljare måste ha god kontakt
med folket som producerar de varor
han ska sälja, och Rydell minns att sam
arbetet var gott. Han framhåller från
fabriken bl. a. verkmästare Lutteman
och laboratoriechefen Larsson, den se
nare mycket skicklig i att klara de käns
liga färgproblemen.
På en fråga om den gamle porslins

försäljarens inställning till "plaståldern"
hävdar han bestämt att porslinet aldrig
kan trängas ut av plast eller något an
nat material. Lergodset har följt män
niskan från begynnelsen och följt hennes
kultur. Där kulturen varit hög, där har
också porslinet varit av hög klass. Det
är något av etisk fordran hos kultur
människor att uppleva och nyttja gott
porslin. Plasten har sin plats - men
knappast på detta område, annat än i
massföreteelse, Själv dricker herr Rydell
aldrig ur en plastkopp och nekar att äta
på en plasttallrik. Se det var en riktig
porslinsman!

Kvällen gcir trött och blind över bergen
bort mot väster de risiga träden skälver
allt förblindas och multnar och faller
sci djupt_ i världen det höstar.
Men borta i andra vintergator
kanske en sommars källsprcing susar
strör kanske en vcir sina fcigelskaror
som moln över jublande världar.

Ur "fåglar"
av Bengt Anderberg



16 GUSTAVSBERGAREN SEPTEMBER 1960

Daghemsföreningen har utsett ny sty
relse. Ordförande efter G. Dahlberg, som
undanbett sig jobbet, blev Edla Arvids
son. Sekreterare är Yngve Nyström,
kassör Gunnar Olofsson. I arbetsutskot
tet insattes därtill Ruben Edqvist. Dag
hemmet fick tillstånd att skaffa ett or
dentligt kylskåp. Rörelsen är livlig, och
föreståndarinnan Elsa Apelqvist söker
en flicka som praktikant. I november
ska föreningen ha en årsträff - fortsätt
ning på årsmötet - i samband med för
äldramöte och underhållning. Viss om
arbetning av stadgarna har föreslagits,
då de gamla i en del stycken äro inak
tuella.

Biskopsvisitation förrättades den 1-4
sept. i Gustavsbergs och lngarö försam
lingar av biskop Helge Ljungberg. Det
började med sammanträde med kyrko
råden. På fredagen besökte biskopen
med fru och värdfolk Gustavsbergs fa
briker. Daghemmet, lngarö ålderdoms
hem och inventering av lngarö kyrka
ingick i dagsprogrammet. Nästa dag var
det Skolans tur, där biskopen talade till
lärarna, varpå biskopen gästade kom
munalhuset och Gustavsbergs ålderdoms
hem. Efter ett besök på kyrkogården
inventerades Gustavsbergs kyrka. På

söndagegn hölls visitationsstämma i kyr
kan. Där fick kantor Borg ur biskopens
hand mottaga Sveriges kyrkosångsför
bunds förtjänstmedalj. Biskopens besök
i Gustavsberg avslutades med kyrkkaf
fe tillsammans med församlingsborna.
Både biskop och gustavsbergare gladde
sig åt besöket.

Kooperativt DM i banskytte avgjor
des på Kaknäs banor den 11 september.
Gustavsberg fick i lag se sig slaget av
KF. Individuellt fick man i regel nöja
sig med 3-4 platsen i de olika klasser
na, utom i klass 1, där Sven Fallstig
vann med 141 poäng, vilket gav en sil
vermedalj. Guldmedaljen i veteranklas
sen gick till Nils G. Nilsson, KF, me
dan silvermedaljerna i klass 3 och 2 er
övrades av resp. Lennart Ländin, Kon
sum och Edvin Rask, KF.

Vid Kooperativa RM i orientering på
Sollerön den 14 augusti placerade sig
bl a. Ivar Norin på 3 :e plats i Klass A,
Bertil Fall som 4 :e i klass SB, Lennart
Hagelin som 1 :a, Harald Dahlgren 3 :e
och Birger Andersson som 5 :e man i
YO, Jan Dahlgren som 1 :a och Ronny
Hellberg som 4:e man i YJ, Folke Ane
vret som 1 :a i klass AO. Två första
och ett tredje lagpris hemfördes.

Diskussionscirkeln Forum, som bekant
utgivare av denna tidskrift, har till ord
förande utsett Fritz Berg och till ny le
damot av redaktionskommitten Sven
Wahrenberg. Axel Ohlund har alltså
överlämnat till ovannämnda ledamöter
att få fart på verksamheten. Det pla
neras en diskussionsträff i höst, och tid
ningen hoppas man kunna få fortgå.

Hrr Teglund och Enhus hälsar med hjälp
av blåsorkestern välkommen.

Röda mattan var utrullad torsdagen
den 1. 9. då Gustavsbergs fabriker hade
besök av affärscheferna från de 25
största konsumtionsföreningarna i lan
det. Dessa representerade en omsättning
av 1,6 milliarder kronor.
Deltagarna anlände med båt till Gus

tavsberg och Gustavsbergs musikkår tog
emot. Hjalmar Olson, Arthur Teglund,
Hans Enhus och Arnold Erderyd häl
sade gästerna välkomna till Gustavsberg,
varefter museet visades. Kl. 19.00 sam
lades man på Strandvik där Arnold Er
deryd visade konsumtions- och butiks
förpackningar och hur man tänkt or
ganisera punktvaruförsäljningen i hall
och snabbutiker. Arthur Teglund höll
ett uppskattat föredrag om det koope
rativa Gustavsberg och Hjalmar Olson
gav en intressant redogörelse om bo
staden.
~~

Bilder: T.v. Biskop Ljungberg i samspråk
med Birger Lindberg.
T.h. Johan Hellqvist berättar om gammalt
porslin för Röda Mattans KF-folk.
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Thyra Nordström, arkitekt Sune Fro
mell, inredningsarkitekt N E Johansson,
Gustavsbergs konstnärlige ledare, Ar
thur Hald, redaktör Birgitta Ek, redak
tör Nils Thedin m. fl.

I samband med kampanjen har plane
rats en rad mötesarrangemang med fil
mer, föredrag etc. etc.

För Gustavsbergs vidkommande har
många varuhus varit i kontakt med oss
för att ordna specialarrangemang och
skyltningar, PUB, Forum Uppsala, Fo
rum Sundvall, Västerås, Orebro m. fl.
har engagerat experter och material, och
där kommer gravörer, målare och drej
are att vara verksamma.

Vi kan livligt understryka direktör
Harry Hjalmarssons introduktion till
"Rikare Vardag", att det har ett ären
de till -60-talets ungdom, och att "Ri
kare Vardag" blir 1960-talet, de nya
hemmens decennium. Det kommer att
demonstrera kvalitetslinjen i de koo
perativa fabrikerna och presentera va
ruhusens strävanden att skapa en funk
tionell och trivsam hemmiljö. På detta
sätt bli kampanjen "Rikare Vardag"
också goodwillskapande och säljstimu
lerande.

Av Gustavsbergs-varorna har juryn
plockat ut exempelvis Berså, Vardag,
Spisa-Ribb, Terma, Cobolt och en del
kaffegods i benporslin.

Förutom arrangemang i varuhus etc.
kommer en bok om "Rikare Vardag"
av Katja Walden att distribueras i va
ruhusen, och vi från Gustavsberg kom
mer med en rad annonser i dags- och
veckopress, allt för att stödja varuhu
sens strävanden i goodwillskapande syf-

pertis, nämligen heminredningsexpert ten.

Harry Pettersson visar en gammal
gustavsbergspjäs för Gunnar Dahlander.

Höstens kvalitetskampanj i de koo
perativa varuhusen går under namnet
"Rikare Vardag".
Kampanjens syfte är att hjälpa kon

sumenterna att anskaffa de för deras be
hov och ekonomi riktigaste varorna på
dagens förvirrade marknad, där så myc
ket användningsdyrt och användnings
billigt, så mycket stillöst och stilfullt
bjuds ut sida vid sida.
Det är en mängd skilda avdelningar

inom KF och lokala kooperativa organi
sationer som samarbetat för att organi
sera denna på bred front stora kampanj
för rikare vardag. Kampanjen har lagts
upp i intern samverkan mellan hem
inredningsexperter, arkitekter, K.F. :s
provkök och Gustavsbergs fabriker. Det
blir något av det allra bästa som koo
perationen, och därmed marknaden i sin
helhet kan bjuda i fråga om möbler,
textilier och porslin.

Varorna har valts ut av ledande ex-

KF:s branschråd diskuterar varuvalet inför Rikare Vardags-kampanjen 1960.

Besökare vid fabriken dominerar i bil
derna på detta uppslag, ithy att visning
arna av tillverkningen, studium av vå
ra samarbetsformer etc varit legio. Här
nedan några snapshot av några enstaka
grupper.

En flickgrupp fr&n KF-skolan.

Fackföreningsfolk fr!J,n Runöskolan.

Pensionärsföreningar fr&n Stockholm gästar
gärna Gustavsberg.

Dir. Hjalmarsson med fru och en
mexikanska.
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Man ska inte bara springa
omkring
och söka fel överallt. Det blir för en
sidigt. För trist. Man blir sur och gri
nig och till slut tål man inte ens att se
sej själv i spegeln. Nej, ibland bör man
göra tvärtom. Så blir det balans på det
hela. Och inte är det så svårt att hitta
sånt som är värt beröm heller. Ånej!
Tänk bara på våra nyasfalterade vä
gar! Visserligen saknar dom trottoarer
men lite reaktionsförmåga måste man
ju ha, om nu bilarna skulle bli för när
gångna. F. ö. är det bestämt att vi ska
ha bilar så gott som allesammans om
si så där tjugo år. Och hur håller inte
farbror Skoglund på att trolla med vå
ra gamla skräckhus? Vem skulle väl
kunna tro att missionshuset skulle kun
na förvandlas till det vi ser i dag? Och
baptistkapellet? De samfund, som för
valtar och har sina sammankomster i
dessa hus, har all anledning att känna
sej glada och tacksamma över att deras
offervilja och målmedvetenhet har gett
ett sådant resultat.

Själv är jag intressent z
musikpaviljongen
men att det skulle kunna bli en prakt
byggnad av det huset är tyvärr en
omöjlighet. Det vågar jag sätta min sis
ta trumpet på. Nej, då ligger våra kä
ra grannar pingstvännerna bättre till
med sin hydda. Pingstvännerna trivs
förresten så bra hos oss att dom t.o.m.
går i bivack utanför våra fönster, var
eviga eftersommar. En del olägenheter
blir det förstås eftersom vår gång- och
körväg fram till paviljongen blir helt
avstängd. Vi får ta oss fram bland bus
karna på ena sidan, och det går väl an
så länge det är ljust - men i kolsvart
mörker? Nå, några svårare olycksfall
har ju inte inträffat. Bara några hudav
skrapningar, en vrickning och en liten
hjärnskakning. Hudavskrapningen och
den lilla hjärnskakningen kom på min
lott, men jag är också en riktig drull
putt när det gäller att gå i oländig ter
räng. Därför höll jag mej också så nära
tältet som möjligt och ... glömde na
turligtvis alldeles bort tältlinorna. -
Aj som ... ! jag hejdade mej. Man ska
inte svära! Men så tog jag ett steg till.
Försiktigt, men inte tillräckligt ...
tjong! ... huvudet slog i så det svart-

nade även på dess insida. När jag ef
ter några minuter reste mej upp ... ja
... jag kunde inte låta bli att svära! -
Aj som katten, sa ja, aj som katten!
Tre gånger förresten. Det skämdes jag
mycket för efteråt. För det ska alla ve
ta, att något meningslösare och fulare
än våra nutida urvattnade kraftuttryck,
det finns inte. Nej, hellre lägger vi ner
vår verksamhet under den tid som vå-

, ra kära grannar gästar oss än att vi ska
skämma ut oss med sådant tal, bara för
att det kan bli litet småskador i mörk
ret. Så mycket hänsyn känner vi oss
skyldiga att visa våra gäster. Kan man
överhuvudtaget vara en riktigt funtad
människa om man inte förstår att ta
hänsyn till andra människors önskemål
och verksamheter? Jag tror det inte!

Nej, man ska inte svära!
De finns ingen bild bakom en svor

dom i modernt språk. I gamla tider var
det annorlunda. Då trodde människor
na på tomtar och troll, på onda och go
da andar, ja hela jorden både ovan och
under var full med mystiska varelser
som inte ansågs ha någon annan syssel
sättning än att kämpa om herraväldet
över människorna. Så blev det som det
blev. Människorna kallade de onda va
relserna vid namn och satte in dessa
namn i sina böner om befrielse från olyc
kor och annat elände, eller bad man
det onda om hjälp för att krossa någon
fiende. Då försvor man sin själ åt den
onde, vilket var ett mycket riskabelt
företag. De kunde nämligen hitta på att
hända att myndigheterna fick reda på
förhållandet och då vart det inte nådigt
för den människan. Nu ska jag inte ge
några exempel på svordomar insatta i
ett rätt och meningsfullt sammanhang.
(Alltså meningsfullt för den tids män
niskor jag syftar på.) Det överlåter jag
åt intresserade läsare. Har man ett litet
förråd av svordomar i sin vokabulär
och en bråkdel av fantasi så ska det
nog gå att, med hjälp av vad jag skri
vit, få ihop riktigt saftiga och menings
fulla eder.

Endast det bästa
Dir. Hjalmar Degerstedt,_ som gjort en

resa i England och Skottland, berättar
att han en dag kom till York. På Peter
gate nr 3 upptäckte han en affär, som
annonserade att de endast förde varor
från vårldens förnämsta företag på
resp. områden. Och mycket riktigt -
där fanns kaffegods frå:n Gustavsberg!

Att människorna i gamla
tider
var helt och fullt övertygade inte bara
om existensen av det onda och goda,
utan även om att det låg i människans
förmåga att ta kontakt med detsamma
för att avvärja eller framkalla olyckor,
det kanske följande kan ge föreställning
om. -- Är 1497 hemsöktes Berns om
givningar av ollonborrar. Biskop Benoit
de Montferrand i Lausanne utfärdade,
sedan han anropats av styrelsen i Bern,
ett förvisningsbrev, som av en präst
högtidligen upplästes på stadens kyrko
gård och häri stod bl. a.: "I namn av
min nådige herre och biskop i Lausanne
och på grund av den lydnad I ären den
heliga kyrkan skyldige, bjuder jag eder
ollonborrar, alla i allmänhet och var och
en i synnerhet, att vika från alla orter
på vilka växer och uppspirar näring åt
människor och boskap!" Brevet 'inne
höll dessutom en kallelse till ollonbor
rarna att, om de ej gåve sig i väg på
6 :te dagen kl. 1 e.m. inställa sig inför
den nådige herrens av Lausanne dom
stol för att stånda till ansvar, och bre
vet upplästes dessutom i kyrkan från
predikstolen, under det församlingen
knäböjde, "bedjande trenne pater nos
ter och trenne Ave Maria". Då ingen ad
vokat ville åtaga sig ollonborrarnas sak,
hittade den klyftige · biskopen på att
frambesvärja en för ett par år tidigare
avliden illa känd advokat Perrodcts
skugga ur helvetet och ålägga honom
att föra skadedjurens talan. Då denne
dock ej hördes av, uttalade biskopen
bannlysning i den heliga treenighetens
namn "över eder förbannade ohyra,
som kallas ollonborrar och ej ens kunna
räknas till djuren"!

Nu ska inte vz moderna
människor
förhäva oss och skaka på huvudet åt
den tidens föreställningar. Våra egna
föreställningar om mångt och mycket
kanske inte blir så särskilt högt värde
rade heller om något hundratal år. "De
gamle" försökte i alla fall att ingripa
mot allt slags ohägn av vad slag det
vara månde. Gör vi det? Naturligtvis
ligger vi inte på latsidan, när det gäller
att öka och använda våra vetenskapli
ga resurser och tekniker för att skapa
en allt säkrare och bättre tillvaro, men
det är inte det jag menar. Jag menar helt
enkelt att vi isolerar som enskilda indi
vider allt för mycket. Vi engagerar oss
alldeles för litet i samhället som vi le
ver i. Vi sover, vi arbetar, vi äter. Vi
säjer god dag och adjö, vi talar om för
varandra att det regnar eller att det
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Täcka Udden är namnet på den två
våningsvilla som ligger vid Farstavi
kens västra del på udden mot Farsta
brosundet. Att villan nu omnämnes i
Gusta ;sbergaren beror på att det i höst
är 100 år sedan den anlades som bo
stad åt professor C. J. Rossander och
hans maka född Godenius.

I anteckningar förda av prof. Ros
sander finner vi: "Villan började an
läggas redan hösten 1860, men blev ej
färdig för inflyttning förr än sommaren
1862. -"

För prof. R. som var en mycket in
tresserad odlare började emellertid en
tydligen arbetsfylld tid med röjning
och plantering av träd och buskar och
perenna växter, som inköptes från plant-

skolor i Sverige, Danmark, Tyskland
m. fl. länder. Man kan lägga märke till
vetenskapsmannens noggrannhet i det
omfattande register där varje planterat
exemplar tydligen behandlades som en
patient, där namnet fördes på latin jäm
te planteringsår och leverantör, samt
följt av årliga måttuppgifter och iaktta
gelser i fråga om växternas förändring.

Få trädgårds- och parkanläggningar
torde ha tillförts så mycket jord, plan
tor och omsorg som täcka Udden, sä
ger innehavaren och klagar över att re
sultatet blivit så dåligt, vilket troligen
beror på att berggrunden ligger för nära
och att stora ekar och tallar täcker den
goda jorden.

"Nykterhetsföreningar och politiska
ungdomsföreningar bedriver hobbyverk
samhet, snickrar modellflygplan, ord
nar mästerskapstävlingar i allmän
idrott och skidåkning, visar filmer och
spelar revyer.

Detta är nödvändigt för att samla
ungdomen, säger man. Säkerligen allde
les riktigt. Men varför skall en del
ungdomar snickra modellflygplan i en
SGU-avdelning, andra i en KFUM-or
ganisation, varför skall SSU ha sina te
ateramatörer radikalt skilda från SLU
avdelningens amatörteatergrupp i sam
ma kommun? Varför skall en ABF-kör
stå och sjunga samma sånger som en
KFUM-kör och varför skall arbetare,
bönder, kontorister och kapitalister sit
ta och spela fiol var för sig, noga upp
delade i socialgrupper och politiska
livsåskådningar? Det kan ingen vettig
människa förklara. Men det finns nå
got, som heter organisationsegoism ...

Vill man spela fiol eller vill man spe
la amatörteater, måste det finnas möj
ligheter till detta utan att man behöver
bli kristen, nykterist eller bondeförbun
dare. Så börjar ungdomen alltmer se på
saken, och vi kan inte bestrida att den
har rätt."

Tage Lindbom i Den nya fronten

inte regnar. Mer blir det inte. Den sam
hälls- och kulturdebatt, som förs i tid
ningar och radio, tränger inte ner till
oss. Den går över våra huvud. Vi ids
inte tänka efter om vi skulle kunna ha
intresse av den. Alltså kan vi inte för
nya vår syn på tillvaron. Och så visst
och sant som att ett folk förr eller senare
får de ledare som det förtjänar, så kan
dessa ledare så småningom bli några
slags överrobotar bland robotar. En
skopa sand i ett sådant maskineri och
det folkets saga är all. Tusen år efter står
kanske ett par arkeologer tillhörande
det Livshungriga Folket och betraktar
ett lerskikt med tydliga spår av mänsk
liga hjärnvindlingar. "Konstigt" säjer
den ene "dom vindlar ju inte. Dom är
ju alldeles raka." "Ja" sajer den andre
"det är resterna efter robotfolket. Fol
ket som blev så förslöat att hjärnvind
lingarna räknade." "Fy fan!" säjer den
förste.

Fanfar
Fabrikens gamla murar duger bra som vindskydd för rastande soldyrkare.

Foto: H. Erret
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I bokhyllan finns några gamla böcker,
som jag sätter särskilt värde på. Det är
inga skönheter, men innehållet desto
finare. En handskriven receptbok från
en flicka på Nya hushållsskolan i Stock
holm 1892. Den andra är Gustafwa
Björklunds "Kokbok för husmödrar"
den tionde upplagan utkommen 1875.
Den har troligen ägts av såväl flickan
som -hennes mamma. Då den troligen
inte gick ut i samma hurtfriska takt som
"Vår kokbok" (fjärde upplagan på nio
år), så kan man räkna med att recepten
går tillbaka en bra bit före de svåra
hungeråren på 1860-ta!et.

Av äggantalet att döma kan de mäta
sig med uttrycket "Man tager vad man
haver, sa Kajsa Warg, tog tjugo ägg till
en äggkaka." (1703-1769). Det kanske
inte var så underligt att hon sade det
för i den här boken anges 24 ägg-gulor
och 18 vitor.
De ålderdomliga måtten skeppspund,

lispund, skålpund, ort och korn hade
säkerligen en erfarenhetsmässig betydel
se för den tidens folk. Men ändock var
det säkert inte något snabbgöra att laga
mat på den tiden.
När man tittar i mängderna i gamla

recept, skall man hålla i minnet att det
gällde betydligt större hushåll på den
tiden. Det var många barn och tjänste
andar och kringvandrande knallar och
kanske då och då traktens kringvand
rande "fattighjon" som skulle förplägas.
Det var stora gästabud. Det var husmors
plikt att kunna slakta, baka och brygga.

Att den boken inte är avsedd för
kostföraktare framgår av matsedlarna i
slutet, där 30 sidor fylles av smörgås
bord med 12-20 rätter, de jeuner dina
toire och middagar i stil med denna:

Akta sköldpaddsoppa
Buljong med verrniceller
Färsk bruten hummer
Rostbiff med legyrner
Helkokt färsk lax med fransysk

sås och potatis garnerad med
inbakt strömming.

Anka med oliver
Kokt Westphalsk skinka med
fransyska ärter

Fileer på kyckling och kastanie
pure

Stuvade champinioner med förlo-
rade ägg

Hjerp-pastej med tryffel
Ostron i skal
Rapphöns med sallat och parmesan

sufflet i snäckor
Gele med vindruvor och russin och

mandel, renetter, apelsiner, glace.
Bakelse

Att Gustav andre Adolf med tiden
blev tämligen fet är inte underligt om
den westphalska skinkan skulle åtföl
jas av så mycket annat.
Någon gång när bantningsdieten blir

för svår tar jag fram dem, läser och
förundras.

Många av recepten är barbariska. T.
ex. "barderad karpun". "oxgommar med
kramsfågel", "polska småfåglar" och
"rökt vildsvinshuvud". I sanningens
namn måste erkännas att jag endast sett
de stora uppbökningarna runt bokarna
på Söderåsen efter vildsvinen. Ho vet
om de fåtaliga exemplaren inte strukit
med de sista åren. Detsamma gör det
för jag kan i alla fall inte tänka mig
att trä en stör igenom ett vildsvinshu
vud och röka det.
Det är tydligt att vår viltstam deci

merats hårt. Hjortstek hör väl till säll
syntheterna. Brockfågel (ljungpipare och
alvargremla) jagas inte mer. Storspoven
är en så vacker och sällsynt gäst, att
ingen näns väl skjuta den!
Hur många har sett en järpe. Inte

en kalvjärpe utan en riktig?
Mot dessa läckerheter kontrastera

skarpt pölsa och "rarfligare (= enk
lare) lungmos."

Sylta och safta berberis skulle vara
roligt, men våga smaka den? Nej tack,
den är dock giftig, men det visste man
inte då. Inte heller att den är värdväxt
för svartrosten, som angriper säden.

Visst vore det spännande med ene
och ingefärsdricka! Om det skulle ge
vision av Valhall?

Kokboken från 1892 är inte så över
dådig. Agg-antalet på tårtorna ha
krympt till 8-12 st. Vilket i och för sig
inte är så oävet det heller. Utveckling
en går i alla fall mot stramare livsföring
och det är ett sundhetstecken. Men när
skall vi komma så långt att varje hus
mor kan beräkna att äggvitan t. ex.
räcker till år familjen i den kost vi la
gar. Inte bara stirrar sig blind på kalo
riernas vara eller inte vara. Det är långt
dit.

Margareta

Prat om mat
Dolmedags

Det blir kyligt i luften. "Kåldolmar
kan vi väl få", ber barnen, "men du vet
mamma att riset skall vara utanför till
tomatsåsen och den rivna osten inuti."
säger pysen. "Det skall vara mer dolma
än kål!" Det anser Husfar.

Ångkoka sommarkål med några korn
salt på. Bara litet vatten i pannan så
att spadet blir starkt att späda med.
Blanda en rätt lös färs på 4 hg kött
färs, 2 dl. skorpsmulor, 1 dl. vatten, 1
dl. grädde tunn, 2 dl. riven mild ost
och 1 ägg. Låt stå och svälla en liten
stund och rör upp den igen. Salta, pepp
ra och sätt till riven eller brynt lök
alltefter smak. Bryn dolmorna i en pan
na, lägg dem tätt med halva tomater
emellan i en gryta, låt puttra under lock
en halvtimme eller tills spadet gått åt
till spädningen. Tag upp dem, späd med
1/2 dl tunn grädde och red av.· Plocka
bort tomaterna. De som inte kokt sönder
kan passeras ner i såsen. Servera hel
stekt lök eller svampstuvning. till.

Svart trumpetsvamp
har det i år varit gott om. Ånga in den
i en stekpanna. Sätt till smör och blan
da med hälften till en tredjedel gul lök,
som får fräsa med. Litet vitpeppar och
salt tar fram smaken. Använd bland
ningen till att blanda i köttfärs eller
red den litet till stuvning. Spadet efter
den här blandningen är så gott till
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svampsoppa. Som bas för andra svamp
sorter som man kanske inte får så myc
ket av.
Den här stuvningen passar utmärkt

till parisare. Bred skolbrödskivor med
margarin eller smör på ena sidan. Lägg
den andra sidan i pannan och fräs.
Vänd och lägg på köttfärs en!. ovan
stående. Vänd igen. Häll trumpetsvam
pcn över, Ev. helstekt stor lök, bönor
och lingon till. Den skall komma knap
rig och fin på varm tallrik. Kanske
också en citronskiva till, som pricken
över i, tronande överst.

Drömpannkaka
Ett ägg, en struken tsk. mjöl och två

msk gräddmjölk per person. Vispa
äggvitorna, sätt till äggulorna utrörda
med grädde och mjölk, som fått stå 5
min att svälla. Grädda bara på ena si
dan. Lägg upp dem efter avsvalning med
mos av olika slag mellan varje bär
slag malen eller rostad flisad mandel
och· socker, Sikta florsocker över den
översta pannkakan. Serveras med gräd
de eller vaniljsås, men går bra utan. Ett
glas vitt vin till säges vara gott (port
vin) för dem som nyttja sådant.

Gammaldags äppelkaka
Rosta 1 hg. mandel. Riv 4 dl bröd,

rosta det i stekpannan med 4 msk mar
garin rågade. Koka lösa äpplen 4-5
st. med 1 kaffekopp vatten under lock
och 1 kaffekopp strösocker. Låt kallna.

Jag har bläddrat i mina dagboksanteck
ningar från min USA-resa och bland
folders och garantisedlar för plastar
tiklar hittade jag nedanstående noterin
gar:
Den 27. 10. I Columbus-Ohio gjorde

vi ett besök i en jättestor lagercentral
för skor, vilka fournerar skor till halva
Amerika. Vi besökte även varuhuset
Lazaruss och i deras porslinssortiment
fann jag till min glädje vår "Karneval".

På kvällen blev den svenska gruppen
inbjuden till Nation Waid, USA:s Folk
sam. Vi fick gå igenom deras hus och
blev mäkta imponerade av de eleganta
kontorslokalerna. På chefens kontor
fann vi ett porträtt av f.d. KF-chefen
Albin Johansson, vilken tycktes vara
mycket populär.

Vi blev inbjudna till en utomordent
ligt fin middag, musik och sång och när
det blev fråga om utbyte av presenter
kom Gustavsbergs "Argenta" som van
ligt till heders. För middagen var ingen
bordsplacering angiven, utan ceremoni
mästaren utlyste i högtalaren att de

Lägg ett lager smulor, ett lager äppel
mos. Tryck ner den hackade eller mal
da mandeln i äppelmoset. Lägg över
ett nytt lager smulor. Sikta florsocker
och kyl. Till detta vispad grädde eller
vaniljsås. Variation på temat kan göras
med flisad blockchoklad antingen i ka
kan eller grädden.

Svampsoppa
Koka en stark buljong på märgben

och sätt till överbliven steksås om så
dan finns, 4-5 msk stekt trumpet
svamp, fint hackad eller mald, red med
en halv msk mjöl i litet grädde. Serve
ra stekta brödtärningar till eller ost
stänger. Strö litet finskuren sallad i
just före serveringen.

Oststänger
1 stats smördeg rullas till tunna stäng

er, penslas med uppvispat ägg, doppas i
riven ost och gräddas vid 250° 6-8
min. Värmes något före serveringen.

Smördeg
2 hg. vetemjöl, 2 hg. margarin eller

smör, 1/4-1/2 tsk ättiksprit, 5 msk vat
ten.
Hacka in smöret i mjölet i en skål.

Tillsätt ättika och vatten. Arbeta raskt
ihop degen och låt den vila över nat
ten.
Kan göras bladig genom att vikas och

kavlas med ytterst litet vetemjöl emellan
i serviettvikningen.
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Kort möte i USA
svenska gästerna skulle försöka blanda
sig med de amerikanska. Affärschefen
Sven Svärd från Luleåoch jag fick syn
på två eleganta damer. Den ena bar
namnet Andersson på sitt dräktslag
vilket gjorde mig glad med tanke på
konversationen. Men jag bedrog mig,
miss Andersson var uramerikanska, men
hennes man var av svensk härkomst.
När vi pratat om ditt och datt beslöt
Jag mig för att göra lite propaganda
för Gustavsberg, då min förtjusande
bordsdam med förvåning och glädje ta
lade om att hennes mans farmor var
från Gustavsberg. Vi kom överens om
att omgående efter middagen gå bort
till mr Andersson som satt vid ett an
nat bord, för att tillsammans få en
pratstund om Gustavsberg, men upp
brottet efter middagen kom så hastigt
och i den allmänna villervallan kom vi
tyvärr ifrån varandra och jag måste till
slut ge upp sökandet efter mrs och mr
Andersson från Colombus-Ohio,

Arnold Erderyd

Från fiskefronten

Två kilometer från Södertälje stad
ligger Lina Tegelbruk. Bruket har un
der en längre tid arrenderat ett närlig
gande kilometerlångt fält som lertäkt.
Efter hand som leran utschaktats har
matjordsavtackningen återfyllts. Bott
nen av de gamla lergravarna användes
i dag i huvudsak till bete. Fältet genom
flytes av en mindre bäck, som rinner
upp vid Malmsjön och -flyter ut i Mä
laren.

Gravarna kring bäckens mellersta del
skola genom avledningar av bäckfåran
utnyttjas som sträckdammar för gädda
och gös.
Ett svårbemästrat problem för Hus

hållningssällskapet har varit att få fram
erforderlig mängd ensomriga gädd- och
gösungar. Vid senaste årsmötet med
Stockholms läns Fiskevårdsförbund
framlades detta förnämliga projekt. Men
den stora frågan var som alltid - var
få pengar? Hush.-sällskapet hade in
ga, Förbundet inga. En del föreningar
lovade Förbundet räntefria lån på obe
stämd tid för att ge mera tyngd åt Säll
skapets och Förbundets anslagsäskande
hos berörda myndigheter. På så sätt er
höll förbundet en grundplåt på 18.000
kr. Sedermera har Fiskeristyrelsen till
delat Hush.-sällskapet 50.000 kr., vil
ket täcker alla kostnader. Föreningarna
behöver alltså ej 'satsa sina pengar, men
de äro väl värda ett varmt tack för sin
beredvillighet att hjälpa till, när så be
hövs.
Till yttermera visso har områdets

ägare, Jägmästare Carlander, på grund
av de olika klubbarnas intresse lämnat
ett hyresfritt femårigt kontrakt. Vi ger
honom en honnör för detta.

Arbetet med dammarna är nu i full
gång. En bild från området kan tyvärr
ej ge någon klar uppfattning om deras
slutliga utseende. Bilden visar en del av
området norr om bäcken. En påbörjad
damm syns t. h. om telefonstolpen. Yt
terligare en vall spåras något hitom.
Sammanlagt kommer det att bli sex
sträckdammar och en utfiskningsdamm.
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Unga Örnar Gustavsberg går vidare
Gustavsbergsavdelningen startade verk
samheten åter efter sommaruppehållet,
lördagen den 17 september. Ett femtiotal
pigga ungar hörsammade kallelsen. Den
minsta, sjuåringen i kortbyxor och tre
kvartsstrumpor, den äldsta fjortonåring
en i kavajkostym, alla lika pigga och
entusiastiska för ett nytt verksamhetsår.
Vi kommer även i den här omgången
att köra hårt med grupparbete såsom,
sy- och träslöjd, teckning, teater m.m.,
samt en särskild juniorgrupp för 7-8
åringar. En ny gruppledare, Bosse Svens
son, duktig slöjdlärare, hälsades välkom
men i gänget.

Vi hade den här första träffen ett
digert program. Till att börja med lyss
nade vi på June Miliander, en av våra
duktiga ledarinner, som under sommar
ferierna varit i England och studerat
örnvcrksamheten där. June tog tidigt i
våras kontakt med en örnfamilj därö
ver och efter midsommar for hon dit.
Upplevelserna var många och minnes
rika, bl. a. kom hon med på ett läger.
En månad varade härligheten, och i
bagaget på hemresan fanns det gram
mofonskivor och adresser för en inter
nationell örnbrevklubb. Sparbanken ha
de lånat oss en kul film, som visade hur
man genom idogt sparande så småning
om kan bli ägare till ett eget hem. Vi
dare i dagordningen lyssnade vi till Ma
rie Louises pianokonsert, varefter all
sången och den goda saften med färska
bullar smakade utmärkt.

Söndagen den 2 oktober arrangeras,
för länets alla örnar, den traditionella
skogsrundan i Gustavsbergsörnarnas re
gi. Skogsrundan är ingen tävling, de
startande har bara att följa en snitzel
som leder förbi ett antal kontroller där
det gäller att klara av några enklare
uppgifter och svara på en del frågor.
Utmed banan finns också en brasa där
man förtär medhavd matsäck och gril
lar en korv. Målet är förlagt till Ek
vallen, där det serveras varm dryck och
bullar. Riklig möjlighet till lekar finns
också på planen. Till avslutning samlas
alla örnar i Bergasalen där Melody Ma
kers underhåller, farbror Gösta leder
allsången, samt kommer där att ges en
örnhälsning.

Conny

Gustavsbergs A-lag har nu endast några matcher kvar i Stockholmsserien klass 2 och har
utsikter att avancera till klass 1. Sista hemmamatchen spelas mot Värmlandsföreningen
den 19 oktober.

Saltsjöbadstävlingarna gick för 53:e gången den 4 sept. Tävlingarna hade även i år förlagts
till Farstaborg. Här en bild från det spännande 800-metersloppet.
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Förr och nu På väg från jobbet
Till flydda tider återgår, min tanke

än så gärna. Mig vinkar från förflutna
år, så mången vänlig stjärna ...

Så börjar en av Runebergs dikter, och
där skildras något som väl de flesta
vuxna torde känna igen. Den gamla ti
den på gott och ont får sitt oundvikli
ga romantiska skimmer över sig så snart
ett visst perspektiv är uppnått.

De fasansfulla världskrigen med åtföl
jande epidemier hade många stora pe
rioder av lyckosammare idyller. Vad
som vunnits på gungorna riskerar dock
alltid att förloras på karusellerna, för
att något travestera en kändare sats.
Glädjeyttringar var mera helhjärtade
och spontanare förr, trots att murarna
mellan klasserna då tedde sig så him
melshöga. En arbetare skulle också va
ra en arbetare enligt de lancerade be
greppen, han skulle känna och tänka
som en sådan. Enahanda var förhållan
det med "bergaren", även han var me
ra tvingad in i en avskärmad livsstil.
Dessa murar är väl i de flesta fall ersat
ta av prydligare stå!trådsstängsel som
bättre medger den insyn som kan anses
berättigad av händelseutvecklingarna.

Trots den omfattande hygieniska ut
vecklingen föreföll dock människorna
att vara kärnfriskare förr. Mycket av
detta kan dock bero på att operationer
som utföres nu, ansågs lönlösa på den
gamla goda tiden. Resurserna för sjuk
vård och vårdplatser var ju också så
oändligt mycket mindre. På fabriken
fanns t. ex. bara en plats för ett första
förband. Det var i ett rum på kontoret
där också de flesta kontorsgöromål skul
le skötas. Att ingen besvärade, annat än
i högsta nödfall, får väl anses förståe
ligt.

Men det ansågs inte heller riktigt och
fint att klargöra verkliga förhållanden,
hur nödvändigt det än måste ha varit
ibland. Vi kanske kan 'sträcka på oss
litet grand med de resultat som vun
nits på olika områden. I jämförelse med
de fantastiska farkoster som nu force
rar kosmos och som är konstruerade av
människor av kött och blod, förefaller
dock framstegen i samlevnadsproblemen
löjeväckande små. Ett förhållande som
til syvende og sidst borde ha varit det
omvända.

Emscn

Det är mycket besvärligare att vara
en demokratisk medborgare än en "be
skyddad" slav i en fåtalsstat. Men det
är lyckligare.

Harald Elldin

Tidvis är det ganska mycket gråspar
var som håller oss sällskap vid matbor
den i lunchrummet. Väl menande kam
rater har vant dem vid ett, måhända
för en gråsparv, överdådigt levnadssätt.
I gengäld lämnar sparvarna mycket
gärna sina visitkort på bord och stolar
som tack för maten. Ett tack som inte
helt uppskattas av den tjänstgörande
personalen och kanske inte heller av
den spisande. I varje fall blev fönstren
nätade men till ringa nytta. Dörrarna
måste ju hållas öppna under den varma
årstiden! Efter att länge ha grubblat på
problemet har jag kommit till den lös
ningen, att vi måste anställa en katt.
Katten är ju det enda husdjur, som vi
aldrig lyckats dressera till någon nyttig
användning. Såvida man inte utnyttjar
den som rått- och småfågeljägare, för
rovdjur! ... det är, vad katten är. Låt
oss alltså anställa en katt!
Nu måste jag berätta en historia, som

en av deltagarna i Sanitets Göteborgs
resa berättade för mej, att deras göte
borgske guide hade berättat för dem.
Jag gör det för att ge ett exempel på
hur lätt en historia, med ett visst syfte,
kan förvandlas till detta syftes mot
sats. Förutsättningen är förstås, att det
finns reflekterande åhörare, vilket man
får hoppas fanns bland Göteborgsrese
närerna, även om min sagesman inte
hörde till dem. Nä, han tyckte nog att
den var rolig på det sätt som guiden
avsåg, för han lade upp ett sådant där
hjärtligt "hä" a'la Egon Kjerrman, ef
ter det att han berättat den för mej.
- Jo, det var så ... förresten guiden
får själv berätta! - Vi får egentligen in
te va politiska, sa guiden, när vi skö
ter vårt jobb, men den här historien
är så jädrans bra, att ni måste höra den.
Det var så att landshövdingens flicka
en dag kom springande in på hans äm
betsrum och ropade: "Pappa, pappa!
Våran katt har fått ungar, och dom ä
socialdemokrater allesamman." - "Det
var roligt", svarade pappa landshöv
dingen, och han bad henne sedan att
komma igen nästa dag och säja samma
sak för då var farbror Tage på besök,
och han skulle bli så glad, så glad så.
Det gjorde flickan. Nästa dag, när
statsministern var hos landshövdingen,
kom hon inspringande igen och ropade
samma sak, men med den lilla föränd
ringen att hon nu sa, att kattungarna
var högermän. När den lätt skakade
pappan frågade efter orsaken till par
tibytet, så svarade den lilla flickan: -
"Jo, pappa, i dag har dom öppnat
ögonen."

Ja, ja ... kattungarna hade fått upp
ögona, och naturligtvis såg de genast
att det nuvarande samhället inte skulle
låta dem spela ut hela kattregistret av
vild härnningslösheu när de blev star
ka nog för att själva ge sej ut på jakt
efter föda.
Nu kanske någon tycker att min

tolkning är mera elak än "rolig", och
det må vara hänt. Men det var ju inte
jag som lät katten spela huvudrollen
i historien! Och nu skulle jag nog öns
ka att någon Gustavsbergare, som gör
samma resa, träffar samma guide och
naturligtvis får höra samma historia,
ber guiden, att byta ut kattungarna mot
exempelvis hundvalpar. Hundar är klo
ka djur, nyttiga till litet av varje, och
är beskattade precis som alla andra
medborgare. Om dom är politiskt' bild
bara är mej obekant, men den detaljen
grejar nog den spirituelle guiden. Med
en hund som partikamrat kan man kän
na trygghet, det vet jag i alla fall.
Därtill kommer att hunden har en myc
ket värdefull egenskap gemensam med
vardagsmänniskorna, nämligen den att
kunna skämmas! Och det kan förvisso
inte en katt!

Gubben

Tack!
För all vänlig hågkomst på min 50-

c°trsdag ber jag härmed få framföra mitt
hjärtligaste tack.

Valfrid Halmberg

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på min 50-årsdag ber jag härmed
att få framföra mitt varma tack.

Irma Pettersson

Till fabriksledning, oerlestadslelubbcn
på BKF, grannar-och vänner, riktar jag
ett hjärtligt tack för vänlig uppvakt
i.ing på min 60-årsdag.

Erik Nilsson

Ett hjärtligt tack till fabriksledningen,
arbetskamrater, släkt och vänner för
uppvaktningen på min 50-årsdag.

Margit Österberg

För all udnlig hågkomst och till alla
dem som uppvaktat mig på min 60-års
dag vill jag härmed framföra ett hjärt
ligt tack.

Ebba Karlsson

Ett hjärtligt tack för all vänlig upp
vaktning på min 50-årsdag.

Anna Liljeqvist
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,.
~ ropagandatalare i politik

kom genom luft å vågor.
Talade varmt för sin vardagspublik
om våra skatter å plågor.
Soptippen kallas nu Jarlaplan
- helikoptern vid den är van,
med evigt glöd på sin hjässa.
Är detta värt en mässa?

®
-~G-

rsklassen 53 börjat sin gång
i läxans förlovade länder.

Småskolan är som ett solskensfång.
Kul att läsa bland fränder.
Åren de gå. Vi är i klass 6.
Mamma å pappa får brottas med läx.
Plugget blir svårt att smälta.
Skolan vi börjar att älta.

ll7t\\ agama börjar korrcs en bIT,
~i stället blir nätterna långa.
Svalorna samlas i uppsamlingsheat,
sydvindar snart ska dem fånga.
Regnperioden är äntligen slut,
sol å blå himmel gör sin debut,
ger oss som gengäld trösten
den vår en del kallar hösten.

~iksmösterskopsorienterinq ga,ra riklig skörd för bedriften.
Snubblarna gick i stadigt trav
rakt på Solleröns skiften.
Resultaten i varje klass
talar om att formen är vass.
Risken är nu att dom toppas,
så rangplaceringen stoppas.

nhetskolans enhetsbuss
för barnen på lngarölandet,

slapp ej igenom tyrannernas sluss.
Besvärligt å långsamt man fann det.
Att lngaröborna avstod sin chans
förvånar oss annars litet till mans.
De extraturn flott efterskänkte.
På barnen det sägs att dom tänkte.

ämmerligt trist är kommunen
hos oss

- sovstad är rätta profilen,
säger - en insändare förståss,
tycker vi saknar stilen.
Parksoffor, träffar, blommor, musik
efterlyses för hemmapublik.
Något att stilla begrunda
i Kommunalhusets runda.

~poro ä, _fackfö,en;~g• paroll,@ spara pa pengar a papper,
spara på virke, spikar å kroll,
spara i alla etapper.
Sparas kan också på gräl å groll!
Spara på ilskan på alla håll.
Spara på kvirrförsöken
- spara dom för Lergöken.

N~ offerosten ha, vorit pö tal~-1f:/ - där går dyra minuter.
Tidsanpassningen lär vara skral.
Det kan bli andra statuter.
Nog tror jag rasten betyder en del
för trivseln - å tar jag ej alldeles fel
så kan vi bli lika rika,
om bara vi får vårt fika.'

n TV vi skådat Olympiska spel.
Av medaljer såg vi knappt röken.

Vid inmarschen gick vi osnyggt å fel.
Sen slogs vi mest ut vid försöken.
Vid varje seger där blåstes en låt
för ryssar å yankees, av nationell ståt.
Chauvinismen fick åter sin gödning.
Fast kallas det också - förbrödning.

~apen ha, godkänts förm kommun,
det länge man låtit begrunda.
Tronar på eldens röda lagun
ugnar av silver så runda.
De flesta gillar väl detta förslag,
några för ankarbilden är svag.
Dags att nu helt acceptera
vapnet - så vi slipper flera.

vår

tomaskans avfall före~lns
avsmält i rymden spridc.

Avsikten är, ja därmed förstås
att problemet är löst - såvida
aldrig det ej kommer åter med storm.
Ansvarstyngden på oss är enorm.
Argt slår jag näven i bordet:
Attentat är det rätta ordet!

~Y" "Röda mattan" rullcdes ut,il~ Nu ska vi tjäna varandra.
KF-folk ska lufta sitt krut,
så ingen har skäl att oss klandra.
På Vår Gård man planerna gjort.
Var ska vi börja, har någon sport.
Välkommen hit, vill jag svara.
Fanfartrumpeter är klara.

LERGOKEN
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Bussnonchalans
Det hände en regnig augustikväll, då
skyfallet var mer intensivt än någonsin,
att jag kom 20 min. för tidigt till bus
sen vid Borgmästargatan. Jag skynda
de till väntsalen i hopp om att den skul
le vara öppen, och minsann var den
inte det! Väl inkommen slog emot mig
en luft så tjock av tobaksrök, att man
kunnat skära den med knivar. Jag upp
täckte, att den kom från ett par lind
rigt nyktra manspersoner, som under
höll de övriga på sitt speciella sätt och
som synbarligen ej kunnat läsa de tre
skyltarna om rökning förbjuden.

Av två onda ting valde jag efter en
kort stund regnet utanför, där jag på
trappan hade ett otillräckligt skydd men
ändå något skydd.

Så kom bussen in och jag begav mig
i språngmarsch över planen för att ej
hamna sist i kön, dels för att få en sitt
plats dels för att ej bli dyblöt under
väntan att få stiga in.
Nu frågar man sig:

1 j Ar det omöjligt att ordna två mind
re väntsalar, så att rökarna kan få sitt
begär stillat utan att göra det obehag
ligt för de icke rökande?
2) Har Björknäsbolaget ej råd att sät
ta upp ett enkelt tak över hållplatserna
vid Borgmästargatan, utan passagerar
na måste stå oskyddade i kö i vilket
oväder det än är, medan föraren tar
betalt?
Jämför man med Saltsjöbadens järn

väg och dess fina stationer, känner man
sig som bussresenär ovillkorligen litet
nonchalant behandlad.

Argt fruntimmer

*

Fram för samhällstrivsel!
Vad har Gustavsberg att bjuda sam
hällsflanören? Ja inte är det mycket,
vill hon eller han slå sig ned på en park
soffa för en stunds vilsam meditation
eller varför inte för att bara få känna
lite blomdoft och grönska, ja i såfall
skall vederbörande hänvisas in till
"klubben" och får där sällskap med en
skränig grammofonplatta av någon
"rockidol" från den "jukebox" som skall
förgylla den vardagliga tristessen för
oss gustavsbergare.

Men hrr kommunalmän, det är väl
ej så här vi har tänkt oss folkhemmet?

Kan inte kommunen anslå medel för
att ge oss ert parkanläggning som är
lätt tillgänglig och där vi trivs. Det
finns ju så mycket obrukat område
utanför kommunalhuset! Låt göra det
till ett allmännyttigt företag med kiosk
servering och musikestrad,. låt sedan
blåsorkestern (som bildades inom fack
föreningen för flera år sedan) någon
gång höra av sig. En sakkunnig träd
gårdsmästare bör i ett dylikt projekt
kunna få fram den yttre inramningen
på ett effektfullt sätt och vi har en
trivsam träffpunkt i samhället även om
det skulle kosta några ören på kommu
nalskatten.

Flanören

*

I det annars vackra Lugnet-området
hittar vi detta avskräckande exempel
på förfulning - och bristande samar
bete. Varför lade man inte ner telefon
kabel under jord samtidigt med andra
ledningar för ström, vatten och avlopp,
frågar en insändare.

Inga soffliggare här!

91-årige Erik Bergvall får hjälp för att
fullgöra sin restplikt,

Den försynte chefen tassar fram till
tredje extra vikarierande skrivbtirädct,
petar henne försiktigt på axeln och sä
ger:
- Förlåt, fröken Karlsson .. jag skul

le inte ha väckt er om det inte var
viktigt. Ni är avskedad.

*
Kan jag få någon garanti för att

ni är absolut pålitlig?
- Javisst. Jag har varit anställd vid

ett badhus i tio år och jag har aldrig
tagit så mycket som ett bad.

*
Lärarinnan: - Nu ska vi gissa gåtor.

Vem är det som har kam, men aldrig
kammar sig?
Inget svar.
- Men kan verkligen ingen av er

säga det?
Kalle, liten å fräknig, reser sig: -

Det är jag, fröken!

*
En turistnyhet
har i sommar införts på Stadt. De gam
la välkända skyltarna "Dam- och Herr
toilette" har nu utbytts mot "Dam- och
Herralerten". Det har nämligen blivit
allt vanligare att moderna turister ef
terfråga var alerten är belägen. Det lå
ter ju också mycket trevligare att i före
kommande fall meddela att den eller
den är på alerten, påpekar herr källar
mästare Johan Ernf. Pettersson för
Grönköpings Veckoblad.

*

Lärarinnan berättade om den förlo
rade sonens återkomst och hurusom en
äldre broder harmades över det festliga
mottagandet.
- Och, sa lärarinnan, när den förlo

ra de sonen återvände till fadershuset,
var det idel glädje och gamman. Det
var bara en som visade ett dystert an
sikte. Kan någon i klassen säja vem det
var?
Klassen tänker energiskt. Sen hörs en

osäker röst:
- Var det inte den gödda kalven?
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tillhandahålla glace. Vidare har man
tagit upp spörsmålet om färdiglagad
mat .Dessutom har givetvis lämnats en
hel del information om produktionen, t.
ex. att HPF har god sysselsättning. Även
på BKF har man varit inne på frågan
om djupfryst mat. Och sysselsättningen
är hög.

Sekr.
Hostmötet inom fabrikens företags

nämnd hade kombinerats med en stu
dieutflykt till vårt företag i Oxelösund,
AB Centrifugalrör.
På eftermiddagen fick nämnden till

fälle att bese det gigantiska järnverket.
Från förslagsverksamheten inrappor

terades 60 förslag under året t. o. m. au
gusti. Premiesumman är 6665 :-, var
jämte företaget bidragit med omkostna
derna utöver den tillgängliga prissum
man i Rikstävlingen. Pristagarna Näs
sen och Eriksson har just återkommit
från sin studietripp i USA. - Förslags
kommitten har besökt Karlholms bruk
och sett på dess maskinella finesser och
"elektriska" rapportsystem.

Sleyddsleommitten noterar 19 yrkes
skador, 5 yrkessjukdomsfall och 3 färd
olycksfall under 1 :a halvåret, en liten
ökning i jämförelse med 1959. På BKF
och KPF har inga yrkesskador inträffat
under 2 :a kvartalet. Pannsvetsavdelnin
gen har klarat sig utan yrkesskador
under 2 års tid. För denna prestation re
kommenderade företagsnämnden utan
ordnandet av en premie. - Betr, till
stånd till rökning på vissa områden
inom fabriken, påtalades nödvändighe
ten av en justering av gällande bestäm
melser. Man väntar sig att skyddsom
buden ska medverka till att skapa re
spekt för reglerna om rökning. - En
repetitionskurs för arbetsplatssamariter
planeras under vintersäsongen.
Av Sarnarbctsleomrnitteernas rapporter

ser vi att man på HPF funderat på att

Trio som slutat jobbet

Tre trotjänarinnor på Dekoravdel
ningen har beslutat att lägga av jobbet
vid fabriken. Det är Rosa Jansson och
Greta Lorang, båda med 55 tjänsteår,
och Elin Bonnevier.

Veteranerna avtackades vid en intern
kaffefest på Strandvik den 16 septem
ber.

Förstärkning
I dagarna har ingenjör Bengt Bram

flyttat över från Oxelösunds Centrifu
galrör till Gustavsbergs Fabriker, i vars
företagsnämnd han för övrigt invaldes
vid nämndens besök vid dotterföretaget.
Ingenjör Brams uppgift blir att bistå
Tekniska avdelningen och i övrigt leda
verksamheten på de allmänna fabriks
avdelningarna.
Till ingenjör Brams efterträdare i Ox

elösund hars utsetts ingenjör Alf öh
man från Västervik.

Vi hälsar de båda teknikerna närmare
välkomna i Gustavsbergskretsen !

Så här ser den nya Krauss-Maffei-formspruta ut som Gustavsberg beställt och som beräknas
stå driftklar nästa !ir. Monterad p!i plats kostar den c:a 750.000 kronor. Styckviktskapaci
teten är maximum 4,5 kg. Den kan allts!i producera rejäla detaljer.

Åter från USA

Den 15 september landade Åke Nassen
och Erik Eriksson välbehållna på Brom
ma efter sin 14-dagars tripp till USA.
Fast de inte haft en blund i ögonen på
28 timmar, kunde vi inte motstå frestel
sen att göra en kort välkomstintervju.
Med flyg och bil har de varit runt
mellan New York, Detroit, ·Chicago,
hela tiden ledsagad av en charmant vär
dinna, Anita Fahlnäs från Svenska Am
bassaden. Från sina hektiska sightseeing
dagar har de fört anteckningar, c:a 200
-300 sidor tillsammans, med stoff till
en reseberättelse, som skulle kunna fyl
L-. ett helt Gustavsbergsnummer. Nog
får vi koncentrera oss till 3-4 sidor i
Julnumret! De har besökt FN-palatset,
där de träffat vår socialattche, ätit lyx..
lunch med en dollarprinsessa, gjort vi
sit hos ambassadör jarring, upplevt or-
kanen Donna, skådat isberg som vita
fläckar på oceanen från 6000 m. höjd,
upplevt luftgropar, blivit hedersmed
lemmar i Rotary Club - och givetvis
sett fabriker för tillverkning av bilar
och badkar. På de senare såg de sitt
eget förbättringsförslag genomfört i lik
nande konstruktion. På Clearings ut
ställning fanns representanter från fle
ra svenska industrier och där träffade
man också en ingenjör som jobbat i
Gustavsberg. På nöjessidan har de också
sett en del exklusiva klubbar. Allt var
fantastiskt - men det vackraste och
lugnaste var hemfärden över svenskt
landskap under en klarblå himmel.

Välkommen hem och på återhörande!

Dbg

- - - Så har man satt i gång det
mest unika gamlingssystem som existerar
i detta land. Var och en får hålla på så
länge han vill ...

Borde inte Gustavsbergsbolaget låta
spela in en kortfilm och skicka landet
runt till föreningar och hembygdsaftnar?

K.. S-z i Hört i Radio i St.T.



SEPTEMBER 1960 GUSTAVSBERGAREN 27

Kommunalfullmäktige har haft sitt
första sammanträde efter sommaren,
onsdagen den 24 augusti, och från detta
kan bland annat meddelas:
Trafiksakerhetskommitten har påtalat

vissa trafikfarligheter och olägenheter i
Gustavsbergs samhälle. Det gällde bl. a.
Villagatan där vägen från Hästhagen
och kyrkogården möts, där kurvan an
sågs vara farlig, speciellt vintertid. Vi
dare Mariagatan utanför nr 10 där en
häck skymmer sikten mitt i kurvan. Vid
infarten till Ekedalsskolan skymmer ett
skjul sikten, varför kommitten föreslog
att en trafikspegel sattes upp, då man
ansåg detta bekvämare än att flytta
skjulet. Vid infarten till Haga föreslogs
att en skylt om farlig kurva skulle upp
sättas. Kommunalnämnden hade till
styrkt förslagen om förbättringar och
tillagt att något borde göras i samband
med överfarten av Ingarövägen vid Gu
la porten. Kommunalfullmäktige beslu
tade i enlighet med kommunalnämndens
förslag.

I en inlaga hade påtalats att Thunol
levägen i Lugnet var för smal. Då bil
trafiken ökat avsevärt var det risk för
gångtrafikanterna och barnen. Fullmäk
tige beslutade ett anslag på 2.300 kronor
till breddning av vägen så att en gång
bana bildades närmast husen.
Daghemsföreningen hade lämnat en

redogörelse för sin verksamhet under
år 1959-60. Av denna framgick att
verksamheten givit ett underskott på
30.000 kronor. Man har nu beslutat höja
avgifterna men såg sig nödsakad att be
gära ett tilläggsanslag på 15.000 kronor
för att täcka underskottet. De övriga
15.000 beräknade man erhålla från Gus
tavsbergs fabriker. Fullmäktige anvisade
15.000 kronor ur anslaget för oförut
sedda utgifter för täckande av under
skottet under förutsättning att fabriken
bidrog med lika mycket.

Grisslingebadet skulle få ett staket vid
parkeringsplatsen till en kostnad av
1.570 kronor.
Fullmäktige beslöt en generell för

bindelse att bidraga med 25 0/o av kost
naderna för yrkesutbildning av arbets
lösa och partiellt arbetsföra. Overinse-

Sko/nytt
Läsåret 1960/61 började programenligt
den 24 augusti med planerings- och
pedagogdagar för lärarna en vecka.

Första dagen tillbringades i Igelboda
skola i Saltsjöbaden, där lektor Charles
Hultman informellt och medryckande
föreläste om matematikens terminologi
och metodik och folkskolläraren Åke
Isling preparerade litteraturstudiet och
grammatikundervisningen på högstadi
et.

Andra dagen ägnades åt hembygds
studier i Värmdö, då lärarna under kyr
koherde Ahlbergs, kantor Nylovs och
amanuens fil. lie. H. Ahnlunds inspire
rande ciceronskap fick en grundlig kän
nedom om Värmdö kommun.
Tredje dagen var mellanstadiets och

lågstadiets lärare på hemmaplan syssel
satta med planering av teckningsunder
visningen under teckningskonsulent Var
bys skickliga ledning, medan högstadi
ets lärare under förmiddagspasset i Salt
sjöbaden av folkskolläraren Thoren från
statens försöksskola i Linköping fick
praktiska synpunkter på hur man kan
lära elever att studera på egen hand och
l grupp.
De övriga dagarna av planeringsvec

kan hölls ämnes- och klasskonferenser
och onsdagen den 31/8 intogs skolan
av 820 utvilade elever, som till synes
tycktes glada över att få börja eller
återgå till studierna.
Nyanställda lärare vid höstterminens

början är:
Fil. mag. Kurt Söderlund, ordinarie

adjunkt i modersmålet och engelska,
Fil. mag. Gunnel Jerlow, vakansvi-

karie på tjänsten i engelska, franska och
tyska,
Kandidat Bertil Eriksson, vakansvi

karie på tjänsten i matematik och fysik,
Folkskolläraren Vilhelm Samuelsson,

ordinarie från 1 juli 1960,
Folkskollärarinnan Elisabeth Hosin

sky, ordinarie från 1 juli 1960,
Skolkökslärarinnan Lisa Harding och

folkskolläraren Göran Lundgren, vika
rier höstterminen 1960.

Yrkesskolans ettåriga kontorskurs
startade den 24 augusti. Som lärare har
anställts civilekonom Klas Bragee.

Följande tider och lovdagar har
fastställts läsJret 1960/61.
24/8-29/8

31/8
17/10
18/10
21/11
19/12
20/12

911
27/2-4/3
30/3-5/4
20/5
916

10/6
11/6

Hostterminen
Vårterminen

Lärarkårens
planeringsvecka-
upprop ·
lov
lov
lov
lov
terminsavslutning

vårterminen börjar
sportlov
påsklov
pingstlov
lov
läsåret avslutas
(vårterminens
sista dag)

119 dagar
154 dagar

Summa: 273 dagar

F. Berg

ender över verksamheten från kommu
nens sida uppdrogs åt socialnämnden.
Kommunalnämnd och skolstyrelse

hade tillstyrkt att kommunen skulle bi
draga till viss utökning av bussturerna
på Ingarö, Aspvik och Norra Lagnö
i samband med skolskjutsarna. Bussbo
laget hade erbjudit att mot en ersättning
av 18.000 sätta in bussar så att skolbar
nen från dessa orter kunde åka buss.
Frågan diskuterades livligt, varvid sär
skilt framhölls de olägenheter som skul
le uppstå för skolbarnen med längre åk
och väntetider. Samtidigt skulle detta
emellertid ge den övriga befolkningen
flera förbindelser med Gustavsberg och
Stockholm. Ärendet lämnades till skol
styrelsen för beslut. Skolstyrelsen har se
dan funnit att anbudet från Björknäsbo
laget inte kunde godtagas utan skol
skjutserna har blivit vid det gamla.

Vatten- och avloppskornmitten med
delade att Gustavsbergs Fabriker under
hand lovat bidraga med 100.000 kronor
till utredningar för vatten och avlopp
inom kommunen.' Fullmäktige beviljade
ett anslag med samma belopp för ända
målet samt beslutade att tre represen
tanter från fabriken skulle ingå i kom-

• Imitten.
En ansökan från ett privatläroverk i

Stockholm om anslag för elever från
Gustavsberg avslogs.

Valdeltagandet var även i år mycket
gott inom kommunen. 90 0/o av val
manskåren hade mött upp vid valurnor
na. Man röstade enligt följande, post
rösterna oräknade:
Högern 157, Centern 69, Folkpartiet
325, Socialdemokraterna 1888, Kommu
nisterna 233.

K. Kson
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Försäljningskurvan har tendens uppåt.
Försäljningen i juni månad gav ett kraf
tigt utslag med en ökning av 16,2 °/o
till närmare 1.1 miljon. I juli då man
trodde att köplusten skulle regna bort
blev försäljningssumman närmare 1.25
miljoner, men stannade då i procent på
11.9. I augusti månad gick det varor
genom våra butiker och bensin/service
för närmare 1.1 miljon kronor. Ser vi
på utvecklingen från årets början så är
den god och försäljningen till årets slut
torde överstiga 10 miljoner med några
hundra tusenlappar.

Omsättningsskatten.
Den av vår förening inbetalda om

sättningsskatten uppgår för tiden janu
ari-augusti till c:a 268.000:- kronor.
Men denna summa har vi inte helt be
hövt tagit ut av köparen/medlemmen.
Ty det är nämligen så att den genom
snittliga höjningen för "oms" torde rö
ra sig om c:a 56.000:- kronor lägre
än det inbetalda beloppet. Det rör sig
alltså om 7.000:- kronor per månad,
som vi tack vare vår förenings ekono
mi, rejäl storlek på butikerna etc. inte
behövt taga ut. Men staten har givetvis
fått sitt.

Utvecklingsfrågor.
Förslaget till utbyggnad av bensin/

servicestationen är godkänt av vår
byggnadsnämnd och kommer väl igång
så snart som möjligt. Efter vissa omdis
poneringar av det första förslaget till
utbyggnad av butiken i Lugnet har vi
nu förhoppningar om att spaden där
snart skall få sättas i jorden. Centrum
planeringen tror vi snart skall vara så
förberedd att den kan presenteras i ett
större sammanhang inom. den närmaste
tiden.

Inköparens - försäljarens problem.
Förra sommaren hade Gösta Avernäs

och hans medhjälpare stora bekymmer
hur man skulle få fram tillräckligt med
baddräkter, solklänningar etc. I år gick
det också bra att sälja sådana artiklar
på försommaren när solen sken och
vattnet måste ransoneras. Men under
andra perioden då man i stället för se
mester kallade ledigheten för "skurlov",
då gällde det att kunna skaffa fram
behovet av regnkläder, vilket inte all
tid var så lätt. Hur det skall gå med
skidorna och övrig vintersportutrust
ning, som köptes i sommar för leverans
i höst återstår att se.

Inför studiesäsongen.
Studie- och upplysningsverksamheten

inom vår rörelse har i nuvarande läge
viktigare uppgifter än någonsin. De ak
tuella förändringarna i samhälle och nä
ringsliv gör att kooperationen måste an
passa sitt arbetssätt efter den utveck
ling som sker.

Bland de studieämnen, som står på
denna säsongs program är bl. a. en stu
diehandledning som fått namnet "Hu
sesyn i Vifolka." I denna handledning
tar kursförfattaren Lisa Pettersson dem
som studerar med på "husesyn" i sam
hället, som det håller på att omformas
och då främst kooperationens anpass
ningsproblem. En annan aktuell kurs
är "Vi trivs i butiken." Dess syfte är
att diskutera hur man skapar och un
derhåller god samhörighetskänsla mel
lan förtroendevalda, övriga medlemmar
och anställda. Man kan säga att denna
kurs är ett led i en "trivselkampanj",
som skall genomföras med olika hjälp
medel. Utöver dessa ämnen finns det
en stor provkarta att välja på. Det ut
går ej några kursavgifter. Anmälan kan
göras till vårt kontor eller föreståndar
na i respektive butiker. Ni äro alla så
välkomna.

G. M-n.

Den nya Konsum
butiken i Lagnö.

Nu sätter vi igång
De mörka kvällarna är här och det är
hög tid på att återigen tända studie
lampan. I ABF:s program denna hös
ten tror vi att de flesta samhällsmed
borgare skall kunna finna något som
intresserar just honom eller henne.

En kurs som vi hoppas skall få stor
tillslutning är "Det gäller våra barn."
Den kursen vill stärka kontakten mel
lan föräldrar och lärare och lära dem
känna varandras problem. Det är me
ningen att man i samtalsgrupper skall
behandla frågor som rör barn och ung
dom i hem och skola, i undervisning
och uppfostran.

Som samtalsledare kommer magister
Arne Jansson att fungera. För folk i
fabrik och på kontor har kursen "Vad
är MTM" ordnats. Med den snabba takt
som rationaliseringen försiggår, bö~ var
je anställd hålla sig underrättad i frågor
som rör arbetslivet. Det nya hjälpmed
let vid metodstudier, arbetsberedning,
verktygskonstruktion, ackordsättning m.
111. "MTM", börjar alltmer att tillämpas
inom svensk industri. Därför anser vi
det angeläget att varje anställd skaffar
sig kunskaper om MTM för att veta
vad det gäller om och när systemet bör
jar praktiseras.

Ledare för denna kurs blir ing. Erik
Mehlqvist.
Detta är nog de kurser vi anser mest

angelägna, men kursprogrammet, som
publiceras på annat ställe i tidningen,
ger upplysning om att det finns mycket
mer att välja på.

För den fysiska fostran fortsätter den
manliga och kvinnliga gymnastikgrup
pen.
~~

- Jag f!ir be sd mycket om ursäkt direk
törn. Jag har inte vunnit högsta vinsten.
Det var feltryck i tidningen.
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Studieprogram 1960-1961
ABF:
ALLMÄNNA ÄMNEN

Det gäller våra barn.

I all enkelhet.
Fotokurs.
Min trädgård.
Grannar i fjärran.
Ideleurs -60.

Vad är M. T. M.?
Medlem möter upp.
Kurs i batik. Att göra mönster på textilier.

Ledare: Ulla Andersson.

SPRÅK:
"Turisttyska".
Engelska.

Deltagaravgift för varje cirkel utgöres av Kr. 10 :-

Ledare: Erwin Ludwig.

SÄNG OCH MUSIK
Gitarrspelning.

Blåsorkester.
Stråkorkester.
Manskör.

KONSUMGRUPP ER:
Husesyn i Vifolka.

Rikare vardag.
När vi köper kött.
I all enkelhet.
Fröken Fräsch. En kurs för tonåringar om frisyr, skönhetsmcdel

och hygien.

MISSIONSFÖRSAMLINGENS STUDIEGR UPPER:
Nutidsorientering.
Vardagens värld.
Mitt i nuet.

Samtal i uppfostringsfrågor.
Ledare: Magister Arne Jansson.
Kurs i dukning m.m. för fest och vardag.
Ledare: Hilding Ohlson.
Ledare: Trädgårdsmästare Einar Cedergrund
Om internationella samlevnadsproblem
Diskussionsgrupp om begreppet
"Frihet - Jämlikhet - Broderskap"
Ledare: Ingenjör Erik Mehlqvist

Ledare: Rune Svensson.
Kursavgift: Kr. 25 :-.

Kursen behandlar bl. a. samhällets
strukturförändring.
Hur göra hemmiljön lättskött och trivsam.

Livsåskådningsfrågor.
Gemenskaps- och samlevnadsproblem
En studieplan för ungdomens nutidsorientering

Anmälningar om del tagande göres senast den 5 oktober till:

Bertil Peterson, tel. 311 09.
Hilmer Sjöberg, ,, 302 68.
Gunnar Mattsson, ,, 303 11.
Otto Hägglund, ,, 307 37.

Från kommunen meddelas:
1960 års FOLK- och BOSTADSRÄK

NING äger rum mellan den 2/10-8/10.
Utdelade blanketter bör inlämnas före
den 10 oktober till Kommunalkontoret

eller Polisstationen, Roteombud eller Fa
briksportarna,

Folkräkningen motsvarar sedvanlig
mantalsskrivning, som alltså icke behö
ver göras i november.

Lär pojken eller flickan
att själv hålla reda på
tiden - ge Ert barn ett
pålitligt Arsenal-ur!
Det är nyttigt och
roligt att äga en klocka.

t1RSENAL
de stjärnurmakargaran
terade, allriskförsäkra
de uren: Arsenal Junior
85:-, Arsenal Dam 101:-.

Titta in idag till

THORNQVIST UR & OPTIK
Kommunalvägen 4, Tel. 309 90

Gustavsberg

STJÄRNURMAKARE

var~på alerten

I

drick
CIRKELKAFFE
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CD

Födda
31/5 Kjell-Gunnar, s . .t. Gunnar Norberg

och h. h. Dagmar Anita f. Frilund.
25/6 Äsa Charlotte, d. t. Tore Ingvar

Frank, och h. h. Siv Birgitta f. Ramsenius.
28/6 En dotter t. Harry Artur Svan och

h. ,h. Stina Ingeborg f. Henriksson.
29/6 Per Ronnie s. t. Georg Emanuel

Gaute och h. h. Febe Viola Margareta f.
Conney.

6//7 Birgitta Mona d. t. Rune Harry Va
lentin Svensson och h. h. Anna Liisa f.
Tolppanen.

15/7 Susanne Irene d. t. Erik Gunnar Jo
hansson och h. ,h. Kelly Ingrid Maria f.
Gahnströrn.

16/7 Irene Maria Cecilia d. t. Jan Peter
Wilhelm Pien och h. h. Irme Marion f. Borg.

22//7 Doris Catharina d. t. Luciano Be
nassi och 1h. h. Doris Margareta f. Wallin.

31/7 Isabella Ines d. t. Fernando Groselli
och h. h. Santa f. Marian.

6/8 Loredana Maria d. t. Vittorio Jelmini
och h. h. Regina d'. Asiolo.

8/8 Mats Lauri s. t. Sven Ingemar Jo
hansson och h. h. Sinikka Hillevi f. Lem
piäinen.

15/8 En dotter t. Karl Johan Alfred Lind
gren och h. h. Barbro Ingalill f. Blomström.

19/8 En dotter t. Karl Erik Bertil Hed
berg och h. h. Anna-Liisa f. Boren.

19/8 En son t. Hans Oskar Hellqvist och
h.h. Ella Berit Sibylla f. Adborn.

26/8 En son t. Nils Ove Kinell och h. h.
Lilly Maria f. Johansson.

27/8 En son t. Erik Tage Nordin och h. h.
Gundla Henrietta, f. Johansson.

29/8 Anne Maria d. t. Bengt Rune Douhan
och h.h. Ingrid Marianne f. Löfdahl.

31/8 En son t. Gustaf Harry Andersson
och h. h. Elna Sylvia f. Rodin.

3/9 En dotter t. Bengt Erik joliansson
och h. h. Aina Inkeri f. Nisula.

8/9 En son t. Albert Anton Steinauer och
h. h. Rosa f. Sohneider.

Vigda
18/6 Bengt Olof Isaksson och Silva Ro

berta Lidbom,
2/7 Rolf Sven Olof Englund och Doris

Ragnhild Lilian Isaksson.
7/8 Bo Göran Henning Lagergren och

Monica Ingeborg Astrid Feldhof.
27/8 Lars Erik Sivring och Mary Kristi

na Johansson.
20/8 Lennart Bertil Andersson och Anna

Birgitta Jansson.
11/9 Curt Artur Ek och Ingeborg Mari

anne Lundgren.
10/9 Olov Arthur Raymond Karlsson och

Alice Marianne Svensson.
17/9 Bo Lennart tlhman och Karin Inga

Maj Halvardsson.
12/9 Donovon Edward Petrick och Giu

liana Pugno.

Utflykt från vardagen
Man vaknar med en underlig känsla av
spänning. Skall man med det handikap
man numera har få känna den glädje
och lycka som goda hjärtan och flitiga
händer ha avsett för oss, som passerat
livets middagshöjd. Förväntningarna
finns och ögonen stråla glada och ny
fikna på, vad denna alldeles särskilda
dag skall komma att ge oss. För många
av oss är det ju årets händelse. Att få
komma bort från vardagens enahanda
för några lyckliga timmar. Vi embar
kera våra bussar under glam, glada häls
ningar och skratt. Motorerna börja spin
na och karavanen sätter i gång. Vi kän
ner den där underbara samhörigheten
och trivseln av att vara på väg mot
samma mål, ett glädjens och tjusningens
mål. Solen skulle ju egentligen ha full
ändat tavlan men solen finns ju i alla
fall i våra hjärtan och sinnen, trots
molnslöjorna denna regnets sommar. Den
färgskimrande inramningen av olikfär
gade blommor till villorna vi åkte för
bi stimulerar ytterligare våra skönhets
längtan de ögon och sinnen. Det blir
glimt efter glimt av nya vyer alltefter
bussarna fortsätta framåt. Snart nå vi
storstaden och spänningen stiger. Ett
koncentrat av pulserande liv. "The
struggle for life". Unga och gamla med

Döda
24/7 Servitrisen Svea Maj-Britt Svensk,

Björnskogsv. 8 a, 30 år.
2/8 Porslinsform. Oscar Vilhelm Johans

son, Mariag. 11, 60 år.
25/8 Fabr.arb. Erik Teodor Eriksson, Vil-

lag. 10, 77 år. ·
17/9 Fabr.arb. Albert Salomon Nelsson,

Hästh.v. 10 a, 69 år.

För allt deltagande och alla blommor
'vid min makes, Erik Eriksson, b:Jrtgång,
ber jag att till Gustavsbergs Fabriker.
.irbetsleamrater, Pensionärsföreningen,.
personal och pensionärer vid Ålderdoms
hemmet, Ingarö arbetarkommun, gran
uar, släkt och vänner få framföra mitt
varmaste tack

Elvira Erllzsson

Till Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, Gustavsbergs kommun och
barnavårdsnämnd samt till grannar och
vänner ber jag att få framföra mitt var
ma tack för vänligt deltagande vid min
makes, Oscar Johansson, bortgång och
,iordfästning.

Mildred Johansson

nervös brådska. Skyltfönser med oana
de härligheter, bussar och bilar signale
rande på gatorna, stopp ibland och stor
trängsel, men framåt är målet. Måsar
skria över strömmen med oceangående
turistångare i vila. En liten paus i seg
lingen över haven mot fjärran mål och
horisonter. En sugande längtan känns
i bröstet. Vadan och varthän? - En och
annan staty från fornstora dar passe
ras och våra bussar forsatter förbi Ope
ra, teatrar och biografer, affärspalats,
parker och matserveringar och snart ha
vi passerat storstaden, och litet mera
lugn inträder. Vi är snart framme vid
Lidingö kyrka, där våra bussar stanna.
Där är fridfullt och vi går in i kyrkan
för en stunds samling. Vår herde håller
en kort betraktelse, som manar oss till
frid. Vi känna sambandet mellan svunna
generationer närvarande och komman
de. Orgelmusik och psalmsång. Vi bese
kyrkan och gamla gravar på kyrko
gården, men vår tid måste racka till
flera sevärdheter, och vi ställa kosan
till Millesgården.
Tyvärr fick vi ej tillfälle att njuta

i full utsträckning av allt det sköna,
som finns på en sådan plats, ty regnet
började på allvar. Men den som hade
lyckan att få se konsten inomhus hade
säkert en högtidsstund. Då kände jag
personligen vemodet att vara ving
klippt. Men programmet sörjde både för
att vi fick njuta andlig som lekamlig
spis. Vi ställde nu kosan till Foresta,
där vi gonade oss i flott miljö, drucko
ljuvligt kaffe med tårta, njöto av en
angenäm samvaro, bekantade oss dju
pare, lät skämtet och glädjen flöda, lyss
nade på underbar sång av vår herde
samt vacker musik av kantor. Så blev
det dags att bryta upp. Vi gjorde rund
tur på Gustav IIl:s och Bellmans Djur
gården. Vår kyrkoherdefru guidade
leende och förtjusande. Men regnet föll.
Då jag skämtsamt yttrade: "Stockholm
gr:'her, när vi kommer", fick jag till
svar av en dam, "men det är glädjetå
tar"

Ja, tiden gick så fort i gemytets tec
ken och det blev dags att vända kylar
na hemåt mot "vår lilla stad". Åskdun
der ackompanjerade och blixtarna
ljungade men vi var säkra i våra bus
sar, nöjda och tacksamma för en min
nesrik dag, som sent skall glömmas.

Britta Sandell

Ett nytt flaskskepp
har anlänt från Kapten Pettersson i USA
och utlottas genom R.i\DDA BAR
NENS lokalförening i Gustavsberg un
der oktober månad. Lottpriset är 1 :-.
Dragning sker 1. 11.
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LASSO
Starka välskurna fritidsbyxor
från S LITMAN i mörkt blå
denim medgula effektsommar,
gulmetallnitar o. blixtlås-gylf.

Pojkstorlek C 179

Herrstorlek

Ekiperingsartiklar

för hela familjen

18:25
19:75

56:-
mod. 641
För den, som vill ha en verkligt
bekväm men läft och smakfull
sko, är denna snörmodell med
mjukt valvstöd idealisk. Den är
av brun boxkalv, har smäcker
läderklack och tunn gummisula.

28-30 29:-
31-33 30:50
34-36 32:-
37-39 35:-.

1

Textil

En klämmig höstsko för skol
flickorna. I färgerna brunt eller
gabardin och med cellgummi
sula.

59:75

mod. 514
Denna eleganta höstsko passar
den skomedvetne herrn. Mate
rialet, naturell anilinsida - skin
net med den förnämt sportbeto
nade ytan. Skon är dessutom
randsydd och har modern gum
misula.

99:-
utan gavel 91:

Grålackerad med pöl
stöd i teak. Istor!. 80xl95
cm. Nr 48:1-80 P.------i-.--

Soff- och matbord i olika utföranden.
Ett gott urval av kompletteringsmöbel.
EL-armaturer.

Plastmattor i nya mönster.

Titta in och se vad vi har.

Hjärtligt välkommen

Konsum
Gustavsberg
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Hilding Ohlson

Tradition och
förnyelse

Vi människor är i hög grad bundna av
vanor och traditioner, och vi för de
nedärvda sedvänjorna vidare. Denna
traditionsbundenhet kan vara en till
gång, om det gäller värdefulla ting. Men
det kan också vara på sin plats att
ställa även traditionerna under diskus
sion och omprövning.

Vi vet att julen mycket länge varit
den stora högtiden, den främsta i årets
kedja av folkliga fester. Dess rötter
sträcker sig långt bakåt, i heden tid.
Julens föreställningsvärld har vidgats
och julsederna i viss mån förändrats,
men den stora helgen intar fortfarande
sin rangplats. Det har inte saknats rös
ter, som förkunnat att julen är stadd
i snabbt försvinnande, men dessa spå
domar har inte slagit in.

Julen och julfirandet torde höra till
de livskraftiga traditionerna, och här
samverkar väl många orsaker. Vi behö
ver en stor helg efter höstens trägna
id, liksom efter årstidens mörka och
korta dagar. Vi har kommit att betrak
ta julen som en barnens, hemmets och
familjens samlingspunkt, och vi är gla
da åt de tillfällen till samling och sam
varo, som den ger. En smula omväxling
och vilsam ro ger tillfälle även till en
sinnets samling och förnyelse. Och så
firar vi helgen i den glada vissheten att
mörkret just passerat höjdpunkten och
att ljuset ute i naturen kommer åter.

Till detta kommer så .det kristna in
slagen vilket ytterligare gett den stora
högtiden en särställning i vår tanke·
värld, och därmed ett nytt innehåll. Ett
ljust och glatt budskap har förknip
pats med julen - och så har längtan
efter en i yttre måtto ljusare tid för
enats med något ännu mera väsentligt:
en inre tro och förtröstan. Frid på jor
den. En god vilja. Kärlek och hopp,
trots allt, i en mörk och vrång värld.
- Ett glatt och ljuvligt budskap för
ängsliga och betryckta sinnen.

Vi behöver mycken tro och förtrös
tan, gemenskap och trygghet för att or
ka leva och verka. Vi behöver också
mera god vilja och samhörighet inom
hemmen och familjerna, liksom inom
arbetslivet och samfundslivet och i al
la andra sammanhang. Detta allt har
sin stora betydelse för vår jämvikt och
trivsel, tillfredsställelse och glädje.

Våra seder och traditioner påverkas
mer eller mindre av tidsförhållandena,
helt naturligt. Vi kan också medvetet
påskynda dessa förändringar i förnuftig
riktning, om vi bara bjuder till. Julen
har länge firats med överdåd i mat och
dryck. Nu, när vi har förmånen att få
äta oss mätta året om, bör vi kunna
ta det lite lugnare och enklare. Det
skulle inte skada med en smula lugn och
ro för våra husmödrar, liksom för al
las våra magar. Ett mera återhållsamt
festande vore inte bara hälsosamt. Det
skulle dessutom vara mera sympatiskt
och värdigt i en tid som vår, då en stor
del av vårt släkte har det bekymmer
samt.

Det går inte att forma generella råd
och anvisningar om ett rätt julfirande.
Ett är dock visst: det är inte allenast
de invanda sederna - julklappar,. jul
mat, gran och ljus - som ger julen dess
högsta värde. De yttre tillbehören i ali
ära, men de inre betingelserna betyder
dock mest. Kan vi, trots svårigheter
och bekymmer, vara vid gott mod, mö
ter vi vad som sker med tillförsikt, och
då får vi rikare utbyte av såväl var
dagar som helger.

Stillhet, samling, självbesinning. Sam
hörighet inåt och utåt. Tradition och
förnyelse. - Detta är tankar och stäm
ningar som ofta anmäler sig, och allde
les särskilt före och under julen. Kan
ske kan de också ge stoff för begrun
dan och nyttiga strävanden året om
och livet ut.

Så går vi att fira den stora högtiden
-- för att sedan se fram mot en ny tid
och nya uppgifter.

God Jul!

V. J.
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Kunskap på gott
och ont

"Av alla andra träd må
du fritt äta, men av
kunskapens träd på gott
och ont skall du inte äta,
ty när du äter därav, skall
du döden dö."

Ja, så står det faktiskt att läsa i den
första av Moseböckerna. Det vittnar ju
inte om någon större förståelse för bild
ning och utbildning, och går man på en
bokstavlig tolkning, skulle det väl vara
tämligen illa ställt med oss i dagens
utbildningssamhälle. Det går ju inte en
dag utan att vi hör eller läser om att
enhetsskolan har hunnit så och så långt,
att bibliotek rustas upp och växer, att
studiecirklarna ökar, att TV vidgar våra
vyer, att bokens vecka är här och myc
ket, mycket annat. Och på jobbet har
dom ju börjat prata mer och mer om
utbildning och kunnande oavsett vad
man skall bli. Krav på utbildning och
kunskap är ju just vad man möter redan
i lekstadiet och som sedan följer en bå
de till ATP och längre.

Det måste givetvis finnas någon an
nan tolkning - eller rättare sagt flera
andra. I annat fall kan jag inte tänka
mig annat än att det var ett tillfälligt
misstag av upphovsmannen eller nedskri
varen. En sådan tolkning är att den
okunnige trots allt lever i en relativt ro
fylld idyll, i synnerhet som han ju inte
vet vad han gått miste om. Det är väl
ingen tvekan om att det ligger en del i
det eftersom ökad kunskap tvingar till
ökat funderande - ibland tvivel, ibland
visshet - och i regel chans till och risk
för ställningstagande mellan flera alter
nativ. Som vi ser, får vi på så sätt med
det där om gott och ont.

En annan tolkning är, att kunskap
lätt leder till makt både över människa
och materia, och att makt i sin tur kan
ligga snubblande nära undergång för bå-

de individen och omgivningen. Det är
väl så man kan närma sig viktiga sidor
av mänsklighetens situation i dag. Vilka
behöver väl inte sägas.

De citerade orden är kanske inte så
verklighetsfrämmande ändå!

Nu skall vi lämna djupsinnigheterna
och dessutom i fortsättningen förutsätta,
att kunskapen används väl av sin inne
havare. Vi talar alltså bara om kunska
pen på gott.

Alla vet, att det på utbildningsområ
det har försiggått en enorm utveckling i
vårt land under bara de senaste 30-40
åren. Det var förr inte lätt att få del
av någon utbildning utöver den obliga
toriska helt enkelt därför att de ekono
miska resurserna saknades för flertalet.
I stället fick mängder av ungdomar,
som begåvningsmässigt var välutrustade,
gå direkt till förvärvsarbete, i vilket de
sedan hade relativt svårt att komplettera
sina brister. Jag tror inte, att det är
överord att säga, att kooperationen levt
och fortfarande i viss mån lever på den
na begåvningsreserv, och att det samti
digt varit så, att ungdomar just inom
kooperationen fått ovanligt goda tillfäl
len till både praktisk och teoretisk för
kovran redan i tider då näringslivet i
allmänhet visste förfärligt lite om vad
personalutveckling var.

I dag är situationen i landet en helt
annan. Formellt läser ju allt fler till en
realexamensnivå, och ytterligt få, som
har vilja och utrustning nog, hindras
av ekonomi eller andra yttre orsaker
från en avancerad vidareutbildning. I
det läget är det ganska intressant att
konstatera, att två ytterlighetsgrupper
fortfarande finns kvar, om ock i allt
tunnare led. Vi har å ena sidan dem,
som i den formella utbildningen ser den
verkliga auktoriteten, och som alltså
faller helt inför en människa, som kan
ståta med en eller annan examen. Å and
ra sida har vi dem som vill undervär
dera utbildningen, och som mycket gär
na börjar tala om praktiker och teoreti
ker nära nog som ett rasproblem. Man
märker skillnaden mellan olika företag
i det att en del i sin personalanskaff
ning dominerats av den Förra synen och
bara håller sig med högt utbildat folk,
medan andra hållit kvar vid de gamla
kraven och tagit sitt folk från en lägre
utbildning. I det ligger ingenting märk
värdigt i och för sig. Märkligare är kan
ske att man på många håll inte anpassat
sin personalrekrytering till å ena sidan
behov och å andra sidan samhällets ut-

veckling. Det är farligt att bara trampa
på i gamla spår, oavsett det nu beror på
traditionsbundenhet, rädsla eller bristan
de information.

Trots att samhället har rustat upp
enormt på utbildningens område, ver
kar det, som om företagens roll i det
sammanhanget skulle bli större och stör
re. Oavsett befattning, nivå, bransch, ti
digare utbildning etc. uttas man till yr
kesutbildning, ledareutbildning eller om
skolning, och ibland måste man väl i
ärlighetens namn tillstå, att utbildningen
blivit något av självändamål.

Kontakten mellan skola och närings
liv har också blivit bättre både i form
av att företagen alltmer vänder sig di
rekt till skolorna för att lägga beslag på
de bästa eleverna och att skolor drivs
gemensamt av t. ex. kommun och före
tag. Vad jag tycker, att man emellertid
ännu misslyckats med i skarven mellan
skola och arbetsliv är att ge eleverna ett
begrepp om vad en arbetsplats är. De är
ofta tekniskt och yrkesmässigt avance
rade men vet sällan vad en chef är eller
hur man uppträder när man är tveksam
om en sak. Yrkesorienteringen är väl
ett steg i rätt riktning, men på lite högre
nivåer kunde säkert mycket göras.

Motiven för företagens satsningar på
utbildning av personal är säkerligen
mycket skiftande. För det första tror jag
faktiskt, att det finns företag som sat
sar på utbildning utan att egentligen ve
ta varför. Man vill väl vara med sin
tid och ett tecken på det lär ju vara,
att man är positiv till utbildning. Andra
företag investerar i utbildning mest för
att få ett gott rykte på arbetsmarknaden
och inte minst hos skolfolk, som senare
kan leverera en god återväxt. Jag tror
också, att det i vissa branscher är en god
affärsreklam, att ha välutbildat folk -
hur än det rent sakliga behovet är -
och att många företag utnyttjar den fak
torn. Säkert finns det också företag,
vars ledning är intresserad av att perso
nalen skall utvecklas inom företaget dels
därför att de anställda skall få en bättre
behållning av sitt arbete dels för att fö
retaget skall bli effektivare genom det.

Personligen anser jag, att det är mest
rimligt att närma sig utbildningsfrågor
na i den sistnämnda variantens andeme
ning. Det 'betyder inte att företaget skall
vara slappt generöst utan tvärtom att
det bakom varje åtgärd skall finnas en
motivering och en plan. Konkret menar
jag, att ett modernt företag i dag har
ett mycket stort ansvar för varje an
ställd individs utveckling. Varje chef
har att gå igenom var och en av sina
medarbetare och försöka bedöma hans
eller hennes förutsättningar för framti-
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den. Sedan skall han öppet för den an
ställde tala om sin bedömning och till
sammans med denne och personal- eller
utbildningsfolk göra upp en om ock en
kel plan för den närmaste framtiden.
Sådant betraktar jag som uttryck för en
aktiv personalpolitik, i vilken både in
dividens och företagets intressen förenas
å det mest naturliga. Jag tror dessutom,
att det kommer att bli ännu mera nöd
vändigt i framtiden, eftersom vi i en
ökad konkurrens om själarna inte har
råd att hålla oss med alltför stor, out
nyttjad kapacitet.

När det nu är så, att varken företag
eller individ kan vara särskilt intresse
rad av att det görs felinvesteringar i
utbildning, är det glädjande, att det bör
jar komma bättre och bättre metoder för
undvikande av sådant. I allt större ut
sträckning börjar man analysera arbets
krav d. v. s. ta reda på vad en viss
befattning egentligen kräver av sin in
nehavare både i fråga om fysisk utrust
ning och sådant som begåvning och er
farenhet. När man väl kartlagt det, har
man lättare att utforma sådana prov -
anlagsprov och lämplighetsprov - som
ger utslag för vilka som lämpar sig och
vilka som bör välja något annat. Det
är väl fortfarande så, att några av oss
är både rädda för och skeptiska mot så
dana prov, men innerst inne kan vi väl
inte annat än erkänna, att det inte minst
för oss själva är angeläget att vi ham
nar inom någorlunda rätt område. Ar
betsanalysen, som vi nyss nämnde, un
derlättar också uppläggandet av en ef
fektiv utbildning fram till den aktuella
befattningen.

Mycket är att säga i ämnet utbildning
en och framtiden, men jag skall avrunda
med den personliga övertygelsen att ut
bildningen i företagslivet kommer att bli
av ännu större omfattning och betydelse.
Det finns t. o. m. de som menar, att fö
retagens framtid kommer att alltmer av
göras av hur effektivt de kan skaffa och
utbilda sin personal. Utbildningen kom
mer också att läggas upp efter strik
tare linjer, ökad specialisering, snabbare
takt, hårdare krav på ekonomi etc. Det
medför givetvis skärpta krav på både in
divid och företag, men det vore roligt
om dessa krav kunde leda till att man
i än högre grad än hittills ser utbildning
en som en gemensam angelägenhet, inte
som en förmån som vi ger personalen,
respektive ett krav som företaget ställer
på mig.

Orden om kunskap på gott och ont
kommer väl att kvarstå, men nog skulle
väl åtskilligt gott kunna komma ut av
ett sådant samarbete!

K. A. Linderoth

Wilhelm Kåge t

Det är få människor förunnat att under ett långt arbetsliv få förverkliga sig" själv
genom sin arbetsinsats. Wilhelm Kåge fick uppleva detta.

Hans särpräglade begåvning kom tidigt till uttryck - redan vid 13 års ålder
hade han sin första utställning. Hans uppväxtmiljö gynnade hans utveckling.
Både föräldrar och syskon stödde honom i hans strävanden. Via målarskolor i
Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Miincben fortsatte han sin utbildning. Åren
1914-1917 ägnade han sig flitigt åt reklamtecknandet och intog inom detta område
en rangplats i Sverige.

Så kom den bistra kritiken från Erik Wettergren och Slöjdföreningen mot
den svenska porslinsindustriens slapphet när det gällde formgivning och dekor. Ing.
A. S. W. Odelberg var klok nog att inse kritikens berättigande. Genom Slöjdföre
ningens förmedling kom så Wilhelm Kåge till Gustavsberg 1917.

Sedan den dagen och till i november i år har Wilhelm Kåge och Gustavsberg
varit oskiljaktiga begrepp.

När jag kom hit 1929 hade hans personliga inflytande redan genomsyrat före
taget. Gamla brukspatron Wilhelm Ode/berg gillade väl ej alltid Wilhelm Kåges
nydaningsarbete men i A. S. W. Ode/berg och Victor Odelberg hade Wilhelm Kåge
ett oreserverat stöd som gav honom den nödvändiga friheten.

Under mer än 30 år har vi samarbetat. Från första stund var vi eniga om den
gemensamma målsättningen för företagets verksamhet. Wilhelm Kåges brinnande
tro på betydelsen av att människorna omgav sig med vackra och goda ting smit
tade av sig på alla inom företaget. Hans ständiga närvaro ute på arbetsplatserna,
hans förklarande argumentering, hans hårda och obevekliga kvalitetskrav tvingade
oss alla till ständiga ansträngningar.

Ett gott resultat i en porslinsindustri är förvisso ej enb~rt beroende av den;
konstnärliga insatsen. Skickliga och ansvarsmedvetna arbetare och tekniker äro
lika nödvändiga. Men Wilhelm Kåges starka personlighet och levande patos gjorde
att alla upplevde det som självklart att han skulle få allt det stöd, som vi andra kun
de lämna. - Vi insåg att endast en konstnär kan ge leran liv. Wilhelm Kåge kom
mer att leva vidare i sina föremål.

Med full rätt har han av Gotthard Johansson betecknats som den störste sven
ska keramikern sedan 1700-talet. För oss som varit hans arbetskamrater lever';
han vidare inom oss själva. Vi som arbetat samman med honom har influerats av
hans värderingar. De har starkt påverkat vår egen utformning av de mål vi strä
var att förverkliga.

Wilhelm Kåge var en stor konstnär men han var lika stor som människa. Vi
har alla lidit en stor förlust. Wilhelm Kåge är borta och ändå har jag en intensiv
känsla av, att hans anda fortsätter att verka ibland oss, och att en av våra stora
uppgifter är att hålla denna anda levande och· söka fortplanta den över i den upp
växande generationen inom företaget.

Hjalmar Olson
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Att bjålp« betyder att Jörstå
olidaritetskänslan är lika gammal som

det mänskliga samhället. Från början
växte denna solidaritetskänsla fram ur
samarbetet som skapades mellan med
lemmarna av en liten stam, vilka käm
pade för att överleva under ogynnsam
ma förhållanden i en fientlig djungel.
Det finns även en teori, enligt vilken
man idag kan finna det bästa sociala
systemet bland en del primitiva stam
mar i Afrika, vilka levat oberörda av
civilisationen. Hövdingen för en sådan
stam ser till att var och en får ett styc
ke mark att odla, en andel av det ville
bråd, som man gemensamt nedlagt, föda
då man är sjuk o.s.v. De finansiella och
sociala problemen i de moderna industri
länderna är naturligtvis mycket mer
komplicerade. Emellertid har socialpo
litiken i en modern stat i princip samma
mål, nämligen full sysselättning, en rätt
vis fördelning av nationalinkomsten, om
händertagande av de sjuka o.s.v. Detta
är emellertid ej tillfyllest.

Då en husmor går en köprond i Gus
tavsbergs Konsum fyller hon sin väska
med varor, som kommer från alla delar
av världen: svenskt smör, ost från Dan-.
mark och Schweiz, kaffe från Brasilien,

apelsiner från Spanien, vindruvor från
Italien, persikor från Argentina, fisk från
Japan, russin från Amerika, kex från
Holland, tomater från Bulgarien, krab
bor från Ryssland, fikon från Turkiet,
bananer från Västindien o.s.v. Alla dessa
varor transporteras till Gustavsberg i
fordon, som körs med hjälp av importe
rat bränsle. En misslyckad skörd i ett
fjärran land betyder högre kaffepriser
i Sverige. Ett lokalt krig i de oljeprodu
cerande länderna i mellersta östern be
tyder högre oljepriser i hela världen,
ökade transportkostnader och följaktli
gen högre priser på alla de varor en
husmor inhandlar. Detta i sin tur inne
bär sjunkande köpkraft, d.v.s. lägre real
inkomster för en arbetare i Gustavsberg
och i alla andra delar av världen.

Denna fråga har även en annan sida:
För att importera och betala alla dessa
artiklar, måste Sverige exportera timmer,
papper, maskiner, bilar o.s.v. Detta i
sin tur betyder, att de länder, som köper
svenska produkter bör ha en god eko
nomi för att kunna betala dem.

För många år sedan, före den indu
striella revolutionen, levde människorna
i en sorts "sluten koloni". Varje by var

I Konsum finns varor från alla delar av världen

Flyktingbarn i Tunisien

Foto FN

en liten värld för sig, där man själv
framställde sin föda, sina kläder och
verktyg och förbindelserna med ytter
världen begränsades till ett minimum.
På samma sätt förhöll det sig med de
intellektuella och ideologiska kontakter
na och människornas andliga horisont
sträckte sig inte utanför den snäva om
g1vn111gen.

Idag lever vi i en värld med en uni
versell ekonomi. De sociala åtgärder,
som vidtas av hövdingen för den pri
mitiva stammen i Afrika, och de social
politiska reformer ett lands regering in
för för sitt folks fromma är inte längre
tillräckliga. Vad världen idag behöver
är en universell socialpolitik, en univer
sell socialreform, ja t. o. 111. en "univer
sell ideologi" - som Bertrand Russel
uttrycker det - vilket innebär en syn
tes av våra dagars viktigaste ideologier.
Därigenom skulle· man kunna undvika
de vanvettiga följderna av ett krig och
ge människorna i alla länder chansen att
tillgodogöra sig de möjligheter, som den
moderna tekniken har att bjuda oss.

Ansvaret för och initiativet till en
sådan fredlig kampanj ligger i händerna
på de mer utvecklade länderna - inte
blott av humana och ideologiska skäl
utan (om ej huvudsakligen) därför att
detta ligger i deras eget intresse.

Den amerikanske professorn W. W.
Rostow hävdar, att "det brittiska sam
väldets framtid huvudsakligen beror på
om man lyckas genomföra den tredje
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indiska fem-årsplanen". Med andra ord,
industriarbetarnas inkomster i England
eller Australien är beroende av om jord
brukarna i Indien får tillräckligt med
teknisk hjälp (undervisning om nya me
toder, användning av maskiner, gödsling,
bevattning etc) och socialvård för att
kunna producera de kvantiteter, som
fastställts . av fem-årsplanen. Likadant
förhåller det sig med de högt utveckla
de industriländernas framtid. Den av
görs av viljan att lämna effektiv hjälp
till de s.k. underutvecklade länderna i
Afrika, Asien - ja även inom Europa
- för exploatering av landets naturliga
tillgångar och avskaffande av hunger,
arbetslöshet, analfabetism och sjukdomar.
Under århundradena har de vanligaste
"gåvorna" från den civiliserade världen
i väster till de s.k. underutvecklade län
derna utgjorts av förtryck och exploa
tering. Till och med i våra dagar skiljer
sig en del kolonialländers politik egent
ligen inte mycket från den de första
handelspiraterna förde vid de tillfällen
de inte var istånd att med våld ta för
sig av eftertraktade ting, genom att lura
de infödda till att byta elfenben, dyrba
ra ädla stenar, guld m.m. mot billiga
speglar och glaspärlor. Isynnerhet har
Afrika med sitt läge nära Europa lidit
mycket under den vite mannens skam
lösa och hänsynslösa metoder och vad
vi aldrig får glömma är slavhandeln un
der gångna och ej så avlägsna tider samt
de fruktansvärda förhållanden, som nu
råder i den Sydafrikanska Unionen och
som inte får tolereras.

De s.k. underutvecklade ländernas
problem har världsomfattande dimensio
ner och betydelse och de kan ej lösas så
vida inte de själviska intressena hos den
ena eller andra kolonialmakten skjuts åt
sidan och Förenta Nationernas principer
respekteras av alla. En gigantisk kam
panj är nödvändig för insamling av me
del från regeringar och en.skilda för att
fylla de viktigaste behoven i de s.k. un
derutvecklade länderna: skolor, sjukhus,
tekniskt bistånd, investeringar för offent
liga byggnader och industrier, som tar
de lokala varorna i sin tjänst o.s.v. Vik
tigast av allt är i det långa loppet upp
fostran och upplysning, som kan ge fol
ken hjälp till självhjälp.

De internationella fackliga och koo
perativa organisationerna har redan läm
nat sitt bidrag och kan i framtiden er
bjuda värdefull hjälp på detta område.
Sådan hjälp har redan lämnats genom
den fackföreningsskola, om upprättats
av I.C.F.T.U. (den fria fackförenings
rörelsen) i Afrika och den kooperativa
skolan i Indien, som kommit till stånd
på initiativ av Kooperativa förbundet.

Förenta nationernas specialorganisationer
och andra internationella organisationer,
som arbetar utan vinstsyfte, deltar även
i detta experiment. Alla dessa former av
hjälp täcker emellertid endast en bråk
del av de verkliga behoven.

Man borde även nämna Marshallpla
nen, genom vilken det amerikanska fol
ket skänkt enorma penningsummor till
många länder i olika delar av världen.
Tyvärr var tillämpandet av Marshall
planen ofta förknippad med militära och
politiska hänsyn. Sålunda var en del
länder tvungna att påtaga sig alltför be
tungande utgifter för militära ändamål,
medan i andra s.k. underutvecklade län
der Marshallplanens pengar användes till
improduktiva företag (t. ex. lyxbostä
der, dyrbara bilar o.s.v.) och i en del
fall har dessa pengar t.o.m. använts till
att stödja korrumperade regeringar, som
t. ex. Syngman Rhees i Sydkorea eller
Menderes' i Turkiet. I båda dessa fall
nådde blott en obetydlig del av pengarna
de människor, för vilka de var avsedda.

I en bok, som kom ut för inte så
länge sedan och som handlade om eski
måerna, berättas följande. En liten es
kimåstam hotades en gång av svält, eme
dan männen, som hade långa vägar att
färdas för att fiska och jaga, kom till
baka på kvällen nästan tomhänta. De
ras lilla reservförråd började tryta. I
sin förtvivlan anropade de då sin gam
le Angakok (trollkarl och "doktor"),
som var "den enda som kunde meddela
sig med havets och isarnas goda och on-

da andar". Den gamle trollkarlen var
genast beredd att hjälpa dem. Men för
att göra detta, sade han, skulle de lämna
honom ensam för några dagar i en av
lägset belägen igloo och förse honom
med ett stort förråd av sin bästa reserv
mat, "ty andarna var mycket glupska
och fordrade de allra bästa läckerheter
för att kunna dra deras uppmärksam
het till sig och förmå dem att hjälpa
den svältande stammen". Då eskimåerna
ej hade något val, gjorde de som den
gamle Angakok hade sagt. Historien för
täljer inte, huruvida andarna förtärde
den läckra. maten eller hjälpte den sväl
tande stammen. Ett är emellertid säkert,
att denna kontakt med andarna varit
givande för - den förslagne trollkarlen.

Även i våra dagar finns det många
förslagna Angakoker, individer eller
grupper i de flesta s.k. underutvecklade
länderna, vilka försäkrar, att endast de
kan åvägabringa erforderlig kontakt
med andarna. Man måste se upp. så att
den hjälp, som de ekonomiskt högre ut
vecklade länderna vill och är tvungna
att lämna de s.k. underutvecklade län
derna, de pengar, som kommer från skat
tebetalarna i USA eller från arbetarna i
Skandinavien, England och andra län
der, skall komma människorna i de s.k.
underutvecklade länderna tillgodo och
inte hamna i trollkarlarnas eller andar
nas fickor. De länder som vi rätteligen
borde kalla utvecklingsländerna.

Att hjälpa betyder att förstå.

Dimitris Economou

KF-skolan i Indien har nyligen invigts i närvaro av Indiens premiärminister
och Internationella Kooperativa alliansens president

(Punjab Phoro)
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Välkänd, vital
veteran 80 år

Samuel Svenson

Den 9 december fyller Samuel Sven
son 80 år. Vi har lånat en bandappa
rat från skolan och låtit Torsten Rolf
intervjua den vitale veteranen inför hög
tidsdagen. Ur upptagningen ger vi här
plats för några glimtar av Samuels min
nen, samtidigt som vi hyllar honom som
en gammal trogen kämpe i dagligt värv
i fabrik och kommun, och tackar honom
för hans insatser för Gustavsberg under
många år.

Samuel Svenson är född i Höjden
1880. Hans far var smålänning och het
te Anders Petter Svenson. Samuel bör
jade vid 6 1/2 års ålder i Ekedalskolan
hos fröken Lowndes. Vid 10 års ålder
fick han hjälpa till på fabriken under
sommarlovet, dels som · biträde vid en
maskin, där man formade tillbringare,
dels hos storgodsformare Wassberg, med
en betalning av hela 60 öre om dagen.
Vid 13 år fick han och hans bröder in
finna sig i fabriken, där Samuel place
rades hos Ida Jansson, en kvinnlig sä
ker tefatsformare som allmänt kallades
"Karl XII". Så småningom blev han
egen handmodellsformare, då han bl. a.
formade gräddkannor för hand. Hans
första förman var gubben Lowndes, Ed
vins farfar, engelsman till börden, som
talade på bruten engelsk-svenska. Så
följde Fröberg och Wadström. Lönen
sattes till att börja med efter timpen
ning och sedermera per ackord, det se-

nare ofta efter en överenskommelse
mellan förman och jobbare. Det blev ju
ganska ojämnt, en del jobb blev sämre
betalda, trots att de ibland var svårare,
och dylikt föranledde ju ofta en hel del
irritation och avundsjuka.

Så småningom kom gjutningsmetoden
in i fabrikationen. Var iden kom ifrån
är osäkert; det var så att Wadström
en vacker dag kom upp på verkstan och
började röra omkring i massan från
slamhuset och blanda in olika ingredien
ser. Nu behövde man större utrymme.
Man höll till i "herrverkstaden" - hälf
ten av den röda byggningen finns än
nu kvar.

Efter värnplikten satte Samuel bo och
fick ett rum i Kullen. Den unga frun
arbetade då hos Josef Ekberg med
sgrafitto och dylika dekorarbeten. Så
började ungarna komma, och man fick
större rum i Villagatan. Där bodde fa
miljen till 1913, då Samuel Svenson och
några till högtidligen inkallades till
brukspatron, där de introducerades av
hovjägmästaren. Här tilldelades Samuel
en villa i Tallåsen, där han sedan bott
i 39 år. Hyran var 16 kr i månaden och
1 kr för trädgården. Det var rriycket
att göra på den tomten. Han tällde
träd och bröt stubbar, och med en lå
nad skottkärra körde han spill från fa
briken till vägar och terrassarbete. Och
sedan allt porslin, kaolin, nabb o. d.
rensats ut blev det också litet jord till
fyllning.

Vid 17 års ålder blev Samuel med i
Missionsförsamlingen. De hade då en
rätt livaktig ungdomsförening och det
blev mycket fritidssysselsättning i den.

Vi är framme vid året 1919, då Sa
muel Svenson var med· att bilda fack
föreningen. Han var med i den treman
nakommitte, som fick i uppdrag att för
fatta ett avtal - ett drygt jobb, som
man fick lägga fram tre gånger innan
fackföreningen godkände det. Men sedan
kom Svenska Grovarbetareförbundets
granskning - och det blev att omarbe
ta det en gång till, innan man kunde ta
upp förhandlingarna med Arbetsgivare
föreningen. Det blev Samuel Svenson
och Karl Lindbom, som tillsammans med
en ombudsman från Svenska Grov fick·
ta den stöten.

Det var ganska oroligt ·i luften i Gus
tavsberg, då Fackföreningen bildades
och den nya ordningen skulle införas.
Det starkaste motståndet kom nog inte
från högsta ledningen. Där förstod man
nog vad tiden krävde, men det därunder
liggande skiktet av arbetsledning var
minst sagt avigt i sin attityd.

I det kommunala livet var Samuel
kommunalnämndens ordförande i många
år, och innan dess ordförande i kyrko
och skolråd och sedermera också i fat
tigvårdsstyrelsen. Det blev full syssel
sättning, både nätter och söndagar fick
sättas till för att fylla uppdragen. Kam
rer Fagergren, som kom vid den tiden,
räknade ut att Samuel med alla sina upp
drag hade en merförtjänst av hela 50 öre
om dagen ...

Då frågan dök upp om fabrikens för
säljning var många arbetare oroliga och
ängsliga för framtiden. Det kändes som
en stor lättnad, då KF köpte det hela.
"Vi förstod att vi skulle få leva kvar
och fattighjonsspöket kördes på porten.
Samarbetet med den nye ägaren och
hans representanter kom med tiden in i
riktigt goda spår, och kommunen och
fabriken gick tidigt hand i hand för att
bygga upp samhället."

Efter 70-års ålder tog Samuel· Sven
son pension från fabriken. Av hans yr
kesgrupp, handmodellformarens, finns
inte många kvar. Det var ett svårt yrke,
som krävde handlag och god kännedom
om materialet, ja en fullgod handmo
dellformare blev man inte förrän efter
6 års jobb i yrket.

Nu tyckte Samuel att han kunde äg
na mera tid åt det han alltid vurmat
för - naturen i Gustavsbergs vackra
omgivningar. Gäddorna går nu inte så
säkra i Grisslingefjärden. Samuel Sven
son tar dagligen långa promenader. "Det
är ett under att jag lever", säger Samuel,
när han tänker på den silicos han har
och på många kamrater som tidigt stu
pat för denna yrkets sjukom. Han gläds
åt gumman och de välvuxna "barnen"
som hjälper honom med båten, och med
ved till hans nuvarande mindre lägen
het i Mariagatan. Varje månad går han
också till Pensionärsföreningen, som han
också var med att bilda på senare år.
En förening, som har mötts av den stör
sta förståelse från alla håll, och som till
Lucia samlas till" Julträff, där fabriken
står för kaffe, tårta och underhållning.
Pensionärsföreningen ligger Samuel
varmt om hjärtat. "Förr satt de gamla
där utan att ha något för händer, idag
är den en av de livaktigaste i samhäl
let."

Där avslutar vi våra anteckningar
från Sami:tel Svensons berättelse. I den
finns många fler detaljer och intressanta
synpunkter, som Torsten Rolf nog får
lov att spela upp för de interna kretsar
na någon annan gång.

Gustavsbergaren tackar för intervjun
och önskar Samuel Svenson lycka till i
fortsättningen.

Dbg
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Vad vi visat i år
Gustavsbergs fabriker har visat sig

både i helfigur och profil på många
håll i år. Helfiguren representeras av
den i dessa spalter tidigare omnämnda
Wienutställningen i somras, där huvud
delen av - företagets produktion från
möblerade badrum till unikt stengods vi
sades på Wiens konstindustrimuseum.
Det var den största utställning Gustavs
berg någonsin haft och den innefattade
också en skildring av samhället och nå
got som "att vara Gustavsbergare".

Men redan i våras hälsade vi ju på
i Köpenhamn med en dubbelutställning
av stengods och bruksvara hos våra
porslinsfabrikskolleger, Den Kongelige
och Bing Gröndahl. Man har ju alltid en
särskild respekt för dansk keramisk kun
nighet, inte minst när man skall ställa
ut Gustavsbergsprodukter i de danska
fabrikernas försäljningslokaler - men
det gick som också tidigare omnämnts
i dessa spalter mycket bra - ja så bra
att danska kritiker konstaterade att den
största förnyelsen på porslinsområdet
sker i Sverige och delvis i Finland me
dan danskarna i större utsträckning le
ver på traditionen. Vid samma tillfälle
som Kåge, Lindberg, Friberg, Björquist,
Larson och Sundell visade sitt stengods
och sin servisvara låg på de danska bok
handelsdiskarna de första ex. av spe
cialnumret av tidskriften "Porslin" med
rubriken "Dansk Keramik". - Den har
denna gång praktiskt taget blivit en hel
bok, författad och redigerad av dansk
expertis med färgbilder arrangerade av
David Westman, tryckt hos Esselte. Det
är den hittills mest omfattande presenta
tionen av dansk keramik och symbol för
ett samarbete över gränserna.

Stig Lindberg har redan för några år
sedan tilldelats Gregor Paulsson-statyet
ten som på förslag av professor Pauls
son utdelas genom Svenska Slöjdföre
ningen till personer som gjort betydande
insatser inom konstindustri eller konst
hantverk. I år fick Berndt Friberg den
na utmärkelse för sin betydelsefulla in
sats på stengodsets område.

En annan belöning gick i våras till
Carl Arne Breger, det nyinstiftade pri
set för god formgivning av plastproduk
ter, för Gustavsbergs vid det här laget
riksbekanta fyrkantiga kvalitetshink.
Ett flertal av Gustavsbergs plastartik
lar med Stig Lindberg resp. Breger som
formgivare blev också utvalda av en ju
ry i Köln som i samband med den stora
hushållsvarumässan i en särskild avdel-

Berndt Friberg f&r Greger-Paulsson-statyetten

ning visade föredömligt utformade ar
tiklar.

På Triennalen i Milano som också
öppnades i somras dominerade textil och
keramik enligt programmet för den
svenska avdelningen. Gustavsbergarna
intog en betydande plats.

Utställningsraden har gått vidare. i
höst, på Kvickly i Farsta byggdes till
invigningen upp en del av Wienutställ
ningen, nämligen ett kök med fast in
redning, matplats och ett blomfönster
där Gustavsbergs plast och porslinsartik
lar väl fyllde sin plats i alla utrymmen.
Dessutom förekom sex av lngegerd Wig
ner dukade bord och en demonstration
av porslinsmaterial och dekormetoder.
I det samtidigt öppnade NK-Farsta pre-

senterades en vägg från Kåge Verkstad,
sammansatt av "Farstaplattor" (som na
turligtvis fått namn från vårt Farsta in
te Stockholms).

Den 2 november ägde ett dubbeleve
nemang rum i Sundsvall. På Forum vi
sades en utställning Vad är porslin?,
som naturligtvis dominerades av Gus
tavsberg och där Arne Lundqvist och
Johan Hellqvist målade och graverade
mitt i varuhuset.

Mitt över gatan pågick samtidigt en
utställning på Sundsvalls Museum som
döpts till Keramisk Kvartett, där Stig
Lindberg, Karin Björquist, Lisa Larson
och Britt-Louise Sundell visade hushålls
porslin och stengods, ungefär samma kol
lektion som förut visats i Wien, påspädd
med aktuella nyheter. Den har just av
slutats och dragit mycket folk.

Som sista utställning för säsongen kom
Berndt Fribergs på Artium Expose i
Göteborg. Det är tredje gången på' tio
år och kritiken var mycket positiv både
mot den klassiske Friberg och inför de
nya glasyrer som han fån fram genom
reducerande bränning.

Detta var en torr lista, men den täc
ker både hårt arbete och god framgång
- jag tror att Gustavsbergs produkter
och alla konstnärerna aldrig varit i el
den så ofta under ett år. A.H.

Gustavsbergs pJ Kvickly i Farsta
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Varuhusen
framtidens affårer

De väldiga krafter som är i rörelse
för att omforma detaljhandeln runt
världen, har vi även börjat få känning
av i Sverige. Varuhus öppnas på lö
pande band, och bara Dornus-kedjan
(kooperationens) har nu ett 46-tal nya
varuhus.

Det mångomtalade Farsta centrum är
nu också invigt. Ett imponerande shop
pingcentrum där enbart anläggningskost
naderna är uppe i 60-70-milj. Det är
landets hittills största butikscentrum
och man räknar med att det skall betjä
na inemot 100.000 personer.

Farsta centrum är kundvänligt, man
har siktat på kundtrivsel och bekväm
lighet, parkering för 2.000 bilar, ingen
bilrrafik på affärsgatorna, lekstuga för
barn, uppsamlingscentral där man kan
avhämta beställda varor ända till kl.
21.00 o.s.v. Det finns tre stora varuhus
Nordiska Kompaniet, Tempo och Kvick
ly förutom 42 butiker, plus allmänna in
rättningar, sjukkassor, apotek, läkarcen
tral, stadsbibliotek, arbetsförmedling,
post, telegraf m.m. i detta nya stora
centrum. Varuhusen har valt helt skilda
fasadlösningar, Kvickly är klädd i form
pressad emaljerad aluminiumplåt från
Gustavsberg. Den är präglad i pyramid
form, vilket ger en behaglig rörlighet i
ytan, när ljuset faller från olika vink
lar. Tempo ser ut som en enorm sam
ling hål, den är klädd med höga galler
skärmar av vit betong. NK-fasaden är
klädd med plattor av vit Idefjordsgra-

Gustavsbergs Farsta-plattor hos NK i Farsta

nit som enbart den lär ha kostat 700.000
kr. Vidare finns där hus med obehandlad
Bangkokteak, där finns vattenfontäner
och plaskdamm, och till våren gröna
planteringar.
Kvickly i Farsta är Konsums största

varuhus med en golvyta på 9.000 kva
dratmeter. Praktiskt taget allt för fa
miljens behov finns under ett och sam
ma tak. Stor livsmedelsavdelning, stor
köp, skoavdelning, meteravd., konfek
tionsavd., TV- och hemapparater, par-

fymeri, leksaker, glas, porslin, möbler,
dam-herrfrisering, bageri, cafeteria, re
staurang m.m. Vid vårt besök hade man
en utställning för Rikare Vardag, där vi
bl. a. fann en porslinsmålare och en in
tressant expose över godsets olika bear
betningsfaser. Ja Kvickly är ett varuhus
där man tillvaratagit alla möjligheter att
sälja varor och exponera dem så att det
underlättar varuvalet för den krävande
kunden.

A. E.

Kvicklys fasad mot Farsta torg Kvicklys Cafeteria
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Gustavsbergsjul vid sekelskiftet
Runt kring mitt kaffebord sitter sex ve
teraner, alla över de 70 åren och med
många minnen från den tid då seklet var
ungt. Det är Oskar Wadström, Fredrik
Lundqvist, Anton Kock, Georg Box, Jo
han Hellqvist och Nils Box. Vi skulle
egentligen diskutera Veteranklubben,
men eftersom julen närmar sig passar
jag på att föra in samtalet på hur det
var under Jul- och Nyårshelg i Gus
tavsberg för 60 år sedan. Snacket kom
mer snart igång, ibland så livligt att vi
pratar i mun på varann. Då och då
kommer ett bullrande skratt då någon
litet vid sidan om ämnet drar upp en
händelse från pojk- och rackaråren. Ett
blir jag övertygad om, att de här gus
tavsbergspojkarna har mycket att berät
ta. En annan gång ska jag låna en rik
tig handapparat och arkivera glimtarna.

Någon börjar berätta om sekelskiftet
och då det nya århundradet ringdes in i
midnatten över Gustavsberg. Hur man
stod i kretsen av syskonskaran på bron
utanför Porrstugan, Stenhuset, Kullen el
ler Mariagatan och lyssnade andäktigt
till klockklangen. I den helgen upplev
de pojkarna också ett annat spännande
skådespel, då Kolströmshotellet brann
ned till grunden och eldskenet färgade
himlen.

Julförberedelserna sattes igång i och

med Annadagen, när pappa kom hem
med ett fång lutfisk. Kock berättar att
proceduren var en ritual, som återkom
år efter år. Först skulle skinnet på fis
ken rivas av med en vass kniv. Det för
varades som klarskinn för kaffet i en
särskild korg. Sen tog farsgubben in
yxan i köket och knäckte lutfisken i la
gom bitar. Och så lades den i blöt. Det
var rikligt med lutfisk, så den räckte
en bra bit in på det nya året. Det var
gott, och i varje fall en omväxling med
den annars rätt enformiga matsedeln.

Nu var det så dags för att hämta en
gran. Hellqvist berättar hur han gjorde
sällskap med Natt-Olle för att se ut någ
ra bra granar till Templarnas julfest.
Natt-Olle var fabrikens nattvakt, och
han hade gott om tid, ty han var ledig
på dagarna. Det var fritt för var och en
att ta sig en julgran i skogen. Och man
kunde vara rätt kräsen. Om man hittade
en finare gran så kastade man bort den
första.

Det skulle vara extra gott bröd till
Jul och det skulle vara rikligt. Georg
Box var med om att frakta c:a 20 kg
vetemjöl till gumman Lindberg i Farsta,
som var känd och anlitad för att baka
gott bröd åt gustavsbergsfamiljerna. Ett
annat bagarställe fanns ute vid Mossen.
Därtill fanns det bagarstugor både i Ma-

riagatan och Kullen och till de mörka
och sotiga inrättningarna har pojkarna
sprungit med många korgar ved i fam
nen.

Det viktigaste var att inhandla livs
medel. Man fick nog lov att vänta tills
decemberavlöningen, och de äldre tills
den årliga pensionen på 60 kr till man
och 48 kr för kvinna delades ut. Bo
lagsbon och bagar Lindström var hov
leverantörer, säger Fredrik Lundqvist,
som med alldeles särskild förtjusning
minns den stora julkaka, liknande en
wienerkrans, som bagar Lindström för
ärade sina kunder till Jul.

Det var en viss stämning, när affärer
na började julskylta med sina peppar
kaksgubbar a 2 öre styck och socker
råttor a 1 öre. Hos Åströms i Kullen
var det Julmarknad söndag före Jul, och
där fanns det ju en hel del granna jul
saker att titta på. Men det hade inte
många råd att köpa. Hos Wassbergs i
Mariagatan fanns också en del, och här
gjorde grabbarna någon gång på tiota
let sin första bekanskap i:ned apelsiner,
till ett pris av fem öre. Tidigare var apel
siner sällsynta. Hos Wadströms fick man
lov att dela ett i sex klyftor, så att alla
skulle få sin andel. En gubbe i glattugnen
köpte då hem en hel låda och gjorde af
färer. Han sålde dem för 8 öre, men
man fick 3 st. för 25 öre jämt. I övrigt
var russin den vanligaste sydfrukten,
bananer var okända.

Men vanliga livsmedel gick i första
hand. För att få handla i bolagsbon
måste man inneha tre aktier, berättar
Hellqvist. De löd på 10 kr styck, och
det var mycket kapital för en familj, där
fadern hade en dagspenning på 2:50.

I övrigt var det att handla kontant
hos "privathandlarna" eller vandra ut
till Lindahls diversehandel vid Edsberg.
Den senare.kand för sitt billiga bröd och
sina billiga träskor. Det blev att vända
på slanten, fast alla var ju inte så spar
samma som Kol-Pelle. Han var säsong
arbetare med en dagspenning på 1 :25.
Han hängde en sill i taket, och då han
skulle äta slog han brödet mot sillen.
Det var hans sovel. Han var ändå tjock
och frodig - han snålade ihop så pass
mycket att han kunde åka hem till Små
land över vintern.

Hos våra· pojkar var det litet bättre
ställt. Man kunde räkna med lutfisk, gröt
och skinka, säger Nils Box. Från Farsta
köptes inälvor till sylta; korv och blod
palt hörde också till matsedeln. En hel
del gustavsbergare hade grisar - så
där var julskinkan bärgad i god tid.

En och annat föräldrapar hade som
tradition att göra en stadsresa före Jul,
för att inhandla något extra till Jul.



DECT~IBER 196 GUSTAVSBERGAREN 13

Barnen Kock fick en gång var sin stor
ann glaskula, som egentligen skulle

hänga i gran. Lilla syster, som låg i vag
gan, var särskilt förtjust i sin röda. När
Anton kom in i rummet till henne hade
hon tuggat sönder härligheten och mun
nen var full av röda glasbitar. Men hon
lever än.

I övrigt rekvirerade man vått och
torrt, mest vått, att levereras med Gus
tavsbergsbåten. Det var något av fest,
då båten anlände strax före jul. Vid
kajen var det rena folksamlingen, många
försedda med kälkar och slädar för att
frakta hem sina varor. Här gavs det till
fälle för pojkar att tjäna en tjugofem
öring genom att hjälpa gubbarna med
hemtransporten. Många av dem var så
törstiga att det inte blev något kvar till
Jul.

Så var det så Julafton. Jobbet slutade
klockan 5, och julgranen skulle klädas.
Ett enkelt träkors fick tjäna som fot.
Julljusen bands fast med snören eller
också. böjde man en gren till en liten
ögla. Ljusen hängde både snett och vint,
för att inte golvet skulle skadas av de
droppande ljusen lade man tidningar
under julgranen. Gissa om det var ris
kabelt och föranledde många eldsvåde
tillbud. Så pyntade man granen med
pappersgrejor, sotargubbar och socker
råttor från Lindströms, och någon gång
importerad tysk grannlåt. Sockerråtror
na blev längre och längre, när ljusen
brann, och pepparkakorna naggades gär
na när man kom åt.

Julklappar förekom inte vid denna
tid, men längre fram i tiden kunde det
bli en ask tennsoldater eller ett litet
munspel.

Julotta hölls i kyrkan vid Ekedalssko
lan. Det var den byggnad, som seder
mera användes till gymnastiksal och som
revs för några år sedan. Här stod man
packad som i en sardinlåda och sjöng
med i Julpsalmen i den fuktiga värmen
från kolkaminerna, medan kylan svep
te in från ytterdörrarna. Då den nya
kyrkan kom till blev Julen en verklig
högtidsstund, men nu fick man trängas
med stockholmare, för vilka Gustavs
bergsbåten ordnade Julottefärd med re
stauration ombord. För invigningen bygg
de man en särskild brygga strax nedan
för nuvarande daghemmet. Rester av den
s. k. Biskopsbryggan syns än intill bro
fästet. Hit förde Trean biskopen, och
sedan användes bryggan som tilläggs
plats för Julbåten. Det var en tjusig
syn när den lät sina strålkastare spela
över kyrkan. Något som kyrkoherde
Norman tog till utgångspunkt för sin
julpredikan om "ljuset som kastas över
Tempeltornet".

Brukspatron och hans anhöriga syn
tes inte till under helgen. De firade
Stockholmsjul i Drottninggatan 2, och
nöjde sig med att vara frikostiga och
umgås med folket vid Midsommartid.
Endast kusken Karlsson fanns i sitt
krypin på Farsta slott.

På annandagen var det föreningsfes
ter. Templarna nyttjade baren på Värds
huset. Det var matfester, med sång och
musik och ringlekar och annan under
hållning. En gång överraskade ingenjör
A. S. \Yl Odelberg med att presentera
en ingenjör Mikaelsson, medförande en
grammofon, en då rätt unik företeelse,
som levererade många musikstycken på
mekanisk väg.

På klubben gick det mera livligt till
och särskilt vid nyårsbalen. Här dansade
man vals, schottis, polka och francais
till Skarpskyttemusikkåren eller Ekbergs
kapell, och här drack man flammande
glögg och pilsner till maten. Det hände
Oscar \Yladström att han blev purrad
mitt i natten för att gå upp till Värds
huset och väcka pigan på vind för att
få hämta ett lass pilsner till de törstiga
på Klubben. Han fick en femöring för
besväret.

En gammal gustavsbergssed var att gå
Stjärngossar. Man samlade ihop ett gäng
grabbar, draperade sig i lakan och papp
kronor, svärtade ansiktet och snickrade
ihop en snurrande stjärna. Där fanns den
mörkhyade Herodes, med sin långa stav,
de tre vise männen, stjärnbäraren och
hans följeslagare och så förstås den svar
te Judas med pungen. Det var rena upp
tåget och Herodes och hans anhang hade
nog den baktanken att det skulle vankas
en bit mat och en slant i Judas strumpa.
Man knackade på och blev i regel in
släppt medan man sjöng en stump. Till
slut talade man om att "Vi har ock
en Judas som bär våran pung, så skram-

len nu tillhopa både gammal och ung."
På nyårsafton skulle det vara fackel

tåg. Med osande tjärsrickor och skarp
skyttemusiken i täten tågade man från
Gula byggningen genom Algatan, runt
Kullarna och förbi Portstugan och vi
dare mot Ekensberg, medan Kalle Seve
rin slog en trumvirvel som ekade mot
bergen.

Under mellandagarna och fram till
Trettondagen hände det att familjen blev
inbjuden till någon annan familj. Ungar
na fick följa med ibland, men då fick de
räkna med att inte få sitta till bords.
Så många stolar hade man inte. Men
man kunde få stå runt en köksstol och
sleva i sig vad som serverades på den.
Och det kunde vara trångt, ty famil
jerna var barnrika på den tiden.

*
Fabriken stod stilla under helgen och

fram över Nyår. Det var bara arbetsle
darna som fick lov att gå ned för att
inventera allt från råvarulager till fär
digt porslin. Ungdomen sysselsatte sig
med kälkåkning och skridskor. Ibland
tog de sig en tur över Baggensfjärden
till Saltsjöbaden, vilket liksom var en
kontakt med den stora världen. Man tit
tade på tågen som gick och kom och alla
fina herrar och damer som åkte med
dom. Ibland försiggick också hopptav
lingar i Saltsjöbadsbacken - och idrotts
intresset var starkt.

Julgransplundringarna tog vid efter
Trettondagen. Man bjöds någon gång in
till en familj för att dansa runt granen
och hjälpa till att plundra den, och så
förstås kasta ut den på backen under
hurrarop. För en tjugofemöring kunde
man få komma in på någon församlings
kaffefest och höra på musik och sång
och predikan. En sådan kväll försumma
de man aldrig - kanske ändå mest för
att man fick doppa så mycket man
ville. .

---- Som helhetsintryck av sekelskiftets
jul var Julen änd~ glädjefattig för bar
nasinnet. Någon större Festivitas vilade
inte över helgen, och barnen kom gärna
i skymundan, när de äldre skulle ha det
festligt. Ibland fick man bidraga till mat
hållet med sina surt förvärvade små
slantar. Man fick slita på kläderna från
Tygboden och de grova skorna av en
hetsmodell- från botten i skokorgen i
samma affär. Mycket av den mat som
vi nu har som husmanskost var nästan
lyx, t. ex. ägg och frukt. För många av
de äldre var ölet och brännvinet en del
av födan.

Men i minnets skimmer strålar det än
då kring Gustavsbergsjulen för 60 år
sedan.

G-g
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En julberättelse

Från intendent JOSEF OLIV vid San
Michele har vi fått denna julberättelse,
som han skrev för många år sedan. Sam
tidigt skrickar han en julhälsning till
Gustavsberg, dit många vänskapsband
leder.

Torpet Fjälläng hängde högt upp mot
skyarna, långt från väg och by. Och där
bodde hop ensam nu, gamla Britta. In
te riktigt ensam ändå, för hon hade en
get i skjulet. Och med den geten språka
de hon i ett. - Går int drickat i dej nu,
du högfärdiga ragg-maja, ja se då ska
du också slippa! Och geten, som sträckte
och nog såg ut att vilja ha mer, fick sig
en klatsch och en lövkvast att tugga på.
Ja, hon hojtade och regerade med sin get
som om hon haft en hel besättning. Men
det var så ljuvligt att höra en röst i all
ensligheten, tyckte hon, och så kom den
vanan upp.

Och var det någon, som förirrade sig
fram till torpet, tog hon dem tvärt i
farnn.: grät och skrattade om vartan
nat .. ·. Det bästa hon hade, skulle bjudas
på, och i bärtiden var det gott nog.

Se bärplockning var det mesta hon
levde på. Själva torpet var längesen ur
bruk, skogen hade vandrat in över de
gamla åkerlapparna ... Och en främling
undrar, om hon inte var rädd att bo så
här ensam - som när det åskade så
hemskt härom natten. Nej, det hade hon
väl aldrig varit. Fast nog hade hon sett
och hört ett och annat här uppe menar
hon. Och inte alltid hade hon bott så här
ensam heller. En höst hade hon haft
tjänst ner i bygden, det var medan far
och mor fanns i livet ... Men nu skulle
hon visa honom det allra bästa till sist.
Och så far hon i väg till översta lådan
i den gamla dragkistan och får fram
ett flickporträtt av tydlig amerikatyp.
Dotern min, säger hon stolt. Och en
främling står och tänker på hur vacker
den flickan skulle varit i en svensk folk
dräkt, undrar kanske illmarigt: Tänk,
att Britta varit gift! -· Å tok nej då,
skrattar hon friskt, den jäntan kom ändå.
Alltid var då Britta så glad. - Ja kan
en annat, när en bor så fint! Om somrar
na är det rent ljuvligt här i Fjälläng ...

Ja, nog bodde hon fint alltid. Maken
till utsikt fanns nog inte. I väster, näs
tan rakt ner, breder den bördiga dalen
ut sina rutiga gärden med små vita och
röda leksakshus. Längst bort i söder
glänser en strimma av Frykensjön, och
mot norr kan man se ända till Hovfjäl
let och bergen bortom Vitsand.

Men när gamla Britta fått sin dotter
på tal, vart hon outtröttlig till att be
rätta. Hur vacker och snäll den jäntan
var. Ingen kunde läsa i skolan så bra
som hon. Skolmästaren hade rent av talt

på, att hon borde få studera. Och alla
tyckte om henne, ända sen hon var li
ten som så . . . Men när hon läst sig
fram, fick hon amerikafeber. Vad hjälpte
då en moders tårar ...

Ja, om allt i sitt liv berättade hon så
öppet och gärna, Britta i Fjälläng. Men
aldrig hade någon fått henne att yppa,
vem som var far till jäntan hennes.
Kanske visste hon det inte rätt själv.
Kunde det vara sant, det som sades i
bygden, att hon sett honom blott en en
da natt? Mycket underligt händer i obyg
derna: var det blodskam som band hen
nes tunga, eller kanske en rik mans makt
språk?

Men när en främling såg upp från
flickporträttet och ut över den fagra
bygd, där sommarnatten icke är någon
natt utan en sång av doft och ljus, för
står han med ett, hur det kunde varit:
Hon var nog vacker och välväxt, den
sjuttonårs Britta i Fjälläng, och nu hade
hon fått löfte att gå till första midsom
marvakan. Hon är blyg för all den ung
domen. Står och trängs kring spelmän
nen. Herre Gud, de äro ju spelmän alla
i den bygden! Och det är underbara me
lodier, de drömt ihop. Danslåtar, där
solglitter och mörka höstnätter famna
varann. Men hon vet inte om hon skall

våga dansa här, hur gärna hon än ville.
Då kommer den okände och drar henne
med i dansen ...

Eller gick hon kanhända ur stugan
hemma en vardagskväll på försommaren.
Hon var barfota och hennes klänning
var urväxt och sliten. Hon kom att gå
uppåt dungen, Bestämt skulle hon hämta
friskt björklöv, ville ha något riktigt ut
slaget och gick så längre och längre bort.
Men bäst hon går där, blir hon så varm
och upprörd. Hon kastar bort björklö
vet, hon kan och vill inte vända. Det
var något nytt och besynnerligt i skogen
i kväll, något ljuvt och äventyrligt. Hon
andades häftigt den berusande -vårdof
ten. Så gav hon sig till att springa rakt
genom snåren, stannade. på andra sidan
och började sjunga någonting. Men så
tystnade hon tvärt, blyg och förvirrad.
Det kom någon gående rakt mot henne.
Helst skulle hon ha sprungit sin väg,
bara det blivit av. Han hade gått vilse,
sade han väl. Undrade om den här äl
van visste någon utgång ur skogen. Men
hon bara stod och grävde i mossan med
tårna. Och så började han se så beund
rande på henne och frågade, vad det var
hon sjöng för något nyss. - Jag vet
inte, var allt hon kunde säga. Och då

Vinterbild frtin skogslandet
Foto: Granström
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han tog hennes hand, blev hon så matt
och konstig, tänkte hon skulle falla med

.ns. Hon hade aldrig sett någon så vac
ker förr. Hon förstod väl inte allt, vad
han sade och viskade till henne, hon ba
ra darrade och följde honom ... Men när
solen varit bakom Hovfjället ett grand
och började stiga till ny dag, gick hon
med honom den daggvåta stigen till byn.
Hon grät stilla och sade att hon frös.
Och när de skulle skiljas vid sista bran
ten, hängde hon sig plötsligt mot honom,
brinnande hängivet. Hennes ögon tiggde
och bad i ångest: Du kommer igen, du
kommer igen! - Jag kommer kanske
igen, sade han och såg drömmande ut
över dalen. Och det var väl de orden,
hennes tankar allt sedan ständigt lekt
och sysslat med. Men han kom aldrig
igen. Och när hon gick ensam hemåt
i morgonglansen, log hon och grät med
ett. Aldrig fick någon veta den nattens
dröm ...

Ja, det var nog inte så här, det kan
en väl förstå. Det var bara onda dröm
mar, ·som äro sanna! En främling kun
de nog höra det när gamla Britta berät
tade. Många hårda ord hade hon måst
tåla. Fattigt och strävsamt vart hennes
liv. Och hade hon inte haft jäntan sin
vet hon då aldrig hur det skulle gått ...

Men en dag gingo mor och dotter den
gamla stigen. Jäntan bar ett klädknyte
i var hand och kunde inte torka sina
tårar. När de skildes vid sista branten,
gräto de i kapp och kunde inte mycket
säga. Men hon kom aldrig åter, hon
blev gift där i det nya landet, säger den
gamla. Förstås, att hon skickar hem pen
gar då och då, för se likare jänta finns
då inte. Och nog skriver hon och vill
ha sin gamla mor över till sig, men se
det går då rakt inte. Hur skulle hon,
Britta i Fjälläng, kunna lämna sin stuga
och get?

Sommaren är kort nog. Vintern är
lång och mörk, men har dock sina jul
ljus. Och under julhelgen avlöste den
ena bjudningen den andra. Följena dro
go från gård till gård i en lång rad av
nöjen. Det bor ett glatt och gästfritt folk
i den bygden. De äro snara till löjen
och tårar. Vem kan nu hjälpa, att de
glömde bort den ensamma fattiga, som
bodde så långt från väg och by.

Men det fanns där i byn en sällsynt
god och fin kvinna, de lidandes tröster
ska, som bara hade en dröm: att helt
få viga sitt liv åt de sjuka. Och hon
kom en dag att tänka på den ensamma
uppe i Fjälläng. Väldiga snömassor hade
vräkts ned under helgen och den häfti
ga kölden ville inte ge sig. Så sköt hon
upp sin färd en dag. Men tankarna läm
nade henne ingen ro. Och Sylvesterrnor-

ar

Nu är det tid att besinna
o o bl oen tvatusenara ta a

ett barn, en man och en kvinna
en krubba med halm och strå.

Ett andrum för födslovånda
i natt må de vila tryggt
i morgon skall skräcktid stånda
och stjärnan skall se deras flykt.

Fast tvåtusen år förrunnit
sen flykten från Betlehems stad
ej människans villkor hunnit
förbättras i önskvärd grad.

Marior i hundratusen
har icke ens krubba och strå
de hukar för sökarljusen
och döljer i skräck sina små.

Så nog är det tid att besinna
vårt mänskliga nederlag
skall barnet någonsin finna
en trygghet av jordiskt slag.

Edla

gonen lade hon ner litet varjehanda i
en näverkont, fick sin bror med sig och
skidade iväg ...

Så tyst och orört var där kring kojan!
Bestämt hade inte Britta varit utanför
dörren sen sista snöfallet. Och där slog
en kall luft tillmötes. Här var visst kal
lare än ute. Och framme i sängen låg
Britta ihopkrupen under allt, vad hon
ägde av trasor. Han var död och hade
väl legat så i dygn. Men den stackars
geten var ännu svagt vid liv i sin vrå
och gjorde fåfänga försök att resa sig.
Tillräckligt fanns där av- mat och ved,
och Britta hade ju varit neråt bygden
rask och kry dagen före julafton ...
Men vad hade hon tagit sig till vid spi
sen? Det såg ut som hon hamrat vilt i
murhällen med sin yxa. Askan var ut
krafsad. Och där låg ju töre och blår.
Minsann hade hon inte sökt göra upp

eld på gamla sättet! Ja, det var så klart
alltihop: tändstickor är en obetydlig
tingest, men inte en enda kunde upp
täckas i stugan. Hon hade förstås glömt
dem, när hon handlade till jul, och. sen
kom den myckna snön. Annars var allt
så pyntat och julfint i stugan, blott
översta lådan i dragkistan var utdragen
och uppriven. Och när de sökte lägga
den döda tillrätta, fann de mellan hen
nes händer och pressad mot den vissna
barmen dotterns porträtt. Nog hade den
gamla varit litet virrig mot slutet, om
hon tänkt värma sig med det. Ja hon
hade väl alltid varit litet underlig ...
Kanske hon rent av haft i tankarna en
sommarnatt för längesen. En enda brin
nande kärleksnatt, hangiveisens jubel och
gråt. Inte kan man leva på ett minne?
Eller värmas av det, när dödskylan smy
ger upp genom lemmarna?
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Helsingör-Amsterdam
tur och retur

Red. har mottagit en semesterrapport
under ovanstående rubrik. Vi hoppas
att den skall stimulera läsaren att inte
bara börja planera sin semester utan
auen att börja spara till den i god tid.

*
- En solig söndagsmorgon i media

av juli samlades vi trettioen svenska
semesterfirare på rådhusplatsen i Hel
singör. I Resas regi skulle vi göra en
färd genom tre länder. Först for vi
över Köpenhamn till Gedser. Därifrån
åkte vi med färja till Grossenbrode.
Från Grossenbrode for vi med buss till
hotell Viktoria i Liibeck, för att spisa
middag och gå i säng. Men den färden
gick långsamt. Det är minsann inte ba
ra på Värmdövägen det bilköas. Nej,
här fa;tnade vi i en trettio km lång
kö av· bilar, som från badorterna vid
Liibcckerbukt skulle ta sig hemåt. Nå,
efter tre timmars krypande nådde vi
äntligen målet. Nästa dag vid halv nio
tiden åkte vi med Autobanan över Ham
burg och Elbebroarna till Bremen, där
restaurang Die Glocke am Dom väntade
oss med dukade och välförsedda bord.
(Här noterade jag att det var från Bre
men som aposteln Ansgar år 831 gjorde
sin resa till Birka och samma år blev
Hamburg biskopssäte.) Därefter for vi
genom Oldenburg och det flacka Ost
friesland, där stora väg- och brobyggen
pågick. På kvällen kom vi till Gron
ningen, Nordhollands universitets- och
handelsstad, där vi tog in på hotell
Frigge. Dagen efter gick färden över
den tre mil långa dammen, som skiljer
Nordsjön från Ijsselmeer. I den anrika
staden Hoorn blev det matrast. Här
bodde en gång den sjöofficer som var
först att segla runt Sydamerika. Därav
namnet Kap Horn på Sydamerikas syd
ligaste udde.

I Valdendam, Hollands mest besökta
turistort, var en olidlig trängsel av bus
sar, bilar och människor, men till slut
kom vi fram till Amsterdam, där vi bod
de i fyra dagar. Amsterdam är en märk
lig stad. Den är delad i två hälfter av
Floden Amster, och enda förbindelsen
mellan dessa hälvter är stora färjor som
går i skytteltrafik. Med sina sjuttio kana
ler och fyra hundra broar är Amster
dam världens kanalrikaste stad. Den har
också världens största slussar och en
stor oceanhamn.

En nattlig färd på kanalerna, när
strålkastare och ljusramper lyser i alla
färger, är en upplevelse som man ald-

rig glömmer. Vi hade en ung dam till
guide, som talade fem språk, inklusive
perfekt svenska utan att ens ha varit i
Sverige. Vid en av kanalerna finns en
liten kyrka som kallas för "tårarnas ka
pell". Här gick sjömanshustrurna i for
na tider in och bad och grät efter att
ha tagit farväl av sina män, som seglade
till fjärran länder och som ofta försvann
i de stora haven.

Vi besåg också Anne Franks hus. Snett
över kanalen syntes den kyrka från vil
ken Anne Frank hörde timmarna slå un
der sitt tvååriga gömsle i vindskupan.
Strax intill Anne Franks hem låg för
resten Gestapos högkvarter. I riksmu
seet fick vi se alla holländska mästar
nas förnämsta verk. Rembrandts Natt
vakten hänger här i "det heliga rum
met". Ett rum där ständig tystnad rå
der.

Det väldiga Nationalmonumentet vid
Marktplatz, Rembrandthuset, sjömans
kvarteren, de långa affärsgatorna, där
all världens nationer är representerade
och trängs med varandra, fick vi till
fälle att studera. Så for vi till Haag. I
den vackra blomsterparken Linnecnhof,
skapad till minne av Carl von Linne,
blev vi bjudna på kaffe för att vi var
svenskar. I Haag besökte vi Iilleputt
staden Madurodam. Intresset för denna
sevärdhet är så stort att inte mindre än
åtta parkeringsvakter behövs för att hål
la motortrafiken flytande. Haag med
sina palats, lyxvillor, parkanläggning
ar, dammar och fontäner liknar en stad
i sagans värld, men även här finns nog
de som lever på skuggsidan.

Nästa dag for vi genom Hilversum
till Rotterdam, där världens största
blomsterutställning besågs. Rotterdam
har Europas största hamn och är nog
den modernaste i Europa, Där finns bl.
a. ett shoppingcentrum i vilket all for
donstrafik utom barnvagnar är förbju
den. I vissa gatukorsningar har trafik
polisen transportabla trafikfyrar, som

de ställer upp i rusningstider men fäl
ler ihop och tar med sig, när dessa är
över. I övrigt måste man beundra hol
ländarna för den renlighet och ordning
som råder överallt. Holland är också
hemmens och barnens förlovade land;
ty holländarna älskar sina hem och si
na barn. Nåväl, det blev dags för hem
färd. Vi åkte in i Tyskland och kom
så småningom till Hamburg, där vi skul
le övernatta för sista gången. För de som
orkade blev det besök vid Pflanzen und
Blumens berömda vattenorgel och en
närmare titt på nöjeskvarteren. Det fria
och glada Hamburg som alltid lockar
och tjusar· sina besökare från när och
fjärran är en stad med anor från urmin
nes tider. Vid den sista etappen till
Helsingör gjorde vi uppehåll i den vack
ra staden Liibeck. Enl. experter lär Lii
becks rådhus vara Europas skönaste
byggnadsverk. I den stora Mariakyrkan
såg vi ett minne från kriget. Det var
spillrorna av de stora kyrkklockorna,
som vid en bombraid störtade från sex
tio meters höjd rakt ner i kyrkgolvet,
och som nu omgärdats med ett skydds
räck. Vid överfarten till Gedser fick vi
så tillfälle att smaka på det danska
smörgåsbordet, där bland rätternas
mångfald den mest kräsne kan stilla sin
hunger och törst. Ja, efter ett bussbyte
på grund av varmgång i ett framhjuls
lager var vi till slut framme i Helsingör.
All heder åt Resas Hälsingborgsbyrå för
den utmärkt planerade och givande re
san. En eloge åt den danske föraren,
som var en god representant för den
danska gemytligheten och hjälpsamhe
teni är också på sin plats, samt en blom
ma och ett varmt tack åt vår reseleda
re Stig för de långa arbetsdagar han ha
de för att allt skulle gå i lås.

Intrycken från utlandsresor är väl
alltid personliga och skiftande. Mina eg
na är, att bortom gränserna finns inga
fiender, bara vänner.

Th.-K.

Hamnen i
Rotterdam,
med fartyg
från alla
världens
hörn
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Med Leningrad som mål startade från
Helsingfors den 19 aug. kl. 06.30 27
deltagare från 7 nationer med finsk
chaufför och finsk värdinna. Språkför
bistringen behärskades suveränt av den
trevliga och livliga bussvärdinnan, som
fick växla från finska till svenska, tys
ka, engelska, italienska, och sedermera
även ryska och viceversa.

De enbart finskspråkiga voro i majo
ritet, resten var finlandssvenskar och
9 rikssvenskar. I närheten av ryska
gränsen steg två rara finska gummor
upp i bussen. De var klädda i prydli
ga schaletter och bar små enkla knyten
och väskor. Det var systrarna Olga och
Elsa, som skulle hälsa på en yngre sys
ter, bosatt i Leningrad.

Innan vi nått fram till ryska grän
sen hade vi fått ryska papper i vår
hand med flerspråkig text (även sven
ska). Det var mycket att svara på. Bl. a.
om vi innehade Hasjisj eller andra dro
ger, guld, silver, ädelstenar, vapen, am
munition, ryska stadspapper, hur myc
ket utländska valutor o.s.v. Vi uppma
nades av den finska värdinnan att vara
mycket noga med uppgifterna, framför
allt att skriva ett tydligt nej i sådana
kolumner, som på blanketter i Sverige
skulle godkänts med ett streck. Då vi
skulle lämna finska gränsen steg en
finsk tullman upp och talade till sina
landsmän. Det lät som en ofta uppre
pad läxa.

Så rullade bussen innanför den rys
ka gränsbommen. En ryss tog våra pass,
kontrollerade likheten med fotografiet,
tog allesammans i famn och satte sej
bak på en motorcykel, vars förare vin
kade till vår buss att följa efter. Nu
skulle vi köra till den egentliga tull
stationen. Eftersom färden i mitt tyc
ke tog flera minuter måste den ligga
minst en kilometer in på ryskt områ-

de ... en ung dansk, som själv var re
seledare, sade med ett smil, "det må va
re för att vi inte ska hinna tillbaka om
vi ångrar oss".

Den ryska tullstationen hade en bar
riär i brösthöjd i en stor sluten ring.
Där lade vi upp våra väskor och kol
lyn. Jag fick ett minne av skoltiden med
den höga katedern, när man skulle få
smäll på fingrarna av frökens pekpinne.
Så ungefär tedde det sig för turisterna
från 7 nationer, där vi stod i ring med
deklarationspapperna i händerna.

Nu påbörjades den mest noggranna
undersökning jag varit med om vid en
tullstation. De små finska gummorna
Olga och Elsa stod mitt emot mej vid
barriären, och jag såg hur tullarna sy
nade varenda sak i deras knyten och
väskor. Bland annat synade han mycket
allvarligt en liten packe följetongsur
klipp omlindat med ullgarn, som an
tagligen var en liten oskyldig present
till systern i Leningrad. Det var en be
klämmande och löjlig syn att se de små
gummornai, som knappt räckte upp till
barriären snällt och stilla se på när re
presentanten för det väldiga Sovjet läste
igenom deras tidningsföljetong.

Eftersom bussresan till Leningrad
skulle bli lång (4 5 mil tror jag) hade
många av oss köpt frukt i Helsingfors
för att äta under vägen. Varje frukt
plockades upp ur påsarna av tullmän
nens fingrar, som petade och klämde för
att se om frukten var frisk. Man vän
tade nästan att den ryska dam i vit
läkarrock som tillkallades. av tullmän
nen skulle bespruta oss med desinfek
rionsvatska,

Min fru och jag förekom denna kon
troll genom att på stående fot äta upp
våra vindruvor, innan tullfingrarna ha
de klämt dem.

Det var synd, vi kunde ha sparat

dem, för med en nyckfullhet som vi in
te förstod slutade den minutiöse kon
trollen strax innan turen var hos oss. En
timme och en kvart tog proceduren, men
nu var vi äntligen färdiga att åka.

Den finska bussvärdinnan fick nu
lämna sin bekväma stol bredvid chauf
fören och sätta sin nätta person på mo
torhuven, ty nu steg herr Rostislav på.
Det var den ryska reseledaren, vars sat
ta och stabila person inte skulle lämna
oss förrän på återvägen vid ryska gran
sen. Han såg ut att vara omkring 60
år, en något gråsliten parti-boss med
stor pondus. Han hade en stark röst,
och talade. utom sitt modersmål endast
finska.
När vi lämnat finskt område så ha

de vi bakom oss välskötta åkrar, fli
tigt arbetande traktorer och skördema
skiner, små vänliga stugor, trädgårds
täppor med blommor. Det Viborg, där
vi nu skulle stanna för att äta den för
sta kålsoppan på ryskt område, var nå
got annat. Ett finskt par bland rese
närerna som arbetat i Viborg före ryss
tiden;, kände inte igen sin gamla hem
ort. Allt var grått, slitet och förfal
let. På de Viborgska vägarna såg jag
de första hästarna med tydligt asiatiskt
ursprung. Små och lurviga, grovt bygg
da. I seldonen ingick den där träbågen,
som man kan se från illustrationer av
den ryska trojkan.

I skymningen kom vi fram till Lenin
grad. Där låg staden vid Nevans stora
vatten. Spirorna och kupolerna glim
made, röken låg som ett lätt dis över
horisonten. Rostislav pekade och talade
och vår finska värdinna översatte. Där
glimmar den gyllene spiran på Peter
Pauls-katedralen och där lysa kupolerna
på de mäktiga Kazan- och Isaakskate
dralerna,

Vattnet fångar upp ljuset och mörk
nar igen under de många stora och små
broarna, som binder ihop staden på de
hundra öarna i Nevas delta.

Det var med spänning vi följde den
stadiga ryskan i hälarna genom vind
lande korridorer · till rum 38 i hotell
Leningradskaja, - Sängarna var bra
men tvättstället opraktiskt. Vattenkra
nen satt en halv meter ovanför handfa
tet och så långt ut från väggen att vatt
net stänkte ut på golvet, hur litet man
an öppnade kranen. På en hylla vid
tvättstället, i hållare från 1800-talet av
gjutjärnornamentik stod en bägare och
en platt tvålkopp. Borta i korridoren
rvattrum med två handfat och ett li
tet rum med trasigt lås . . . där det var
säkrast att tillämpa naturmetoden.

De grovt tillsnickrade dubbelfönst
ren i hotellrummet stod halvöppna mot
bakgården, där väggarna dekorerades av
Fuktfläckar och rappningens avflagnan-
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de. En sovjetisk katt gick och lurade
bland omkullfallna vedtravar och an
nat bråte på gården. Längst ner lyste
det ur ett fönster, där höll tydligen ho
tellets bagare på med storbak. Det ser
verades också rikligt med bröd vid mål
tiderna och speciellt det svarta var myc
ket gott.

I resans pris ingick frukost mellan
8-9 med ett glas filmjölk, en tallrik
paprika med tornato-ketchup, smör och
bröd samt kaffe eller te. Lunch bestod
av kål eller köttsoppa, kaffe eller te.

Middag: Kål eller köttsoppa, korv
eller köttstuvning, efterrätt 3 plommon
i sockerlag.

Det ryska ölet kostade 3 eller 4 ru
bel flaskan beroende på företagsamhe
ten hos den som serverade.

Porslinet hade mörkblå breda band
på brämen och bladornament i äkta
guld. (Var det auktionsvara från tsar
tiden?)

Mycket ombyte av tallrikar under
måltiden förekom men serveringen blev
ganska ,nyckfull. Det kunde hända att
man blev bortglömd vid bordet om man
inte själv påminde om sin existens.

Rostislavs personlighet vilade över
borden och utanför restaurangen stod
en röd polis.

Sightseeingturerna var organiserade
så att ryssen talade finska, den finska
bussvärdinnan engelska, tyska och ita
lienska, och vi svenskar fick till guide en
ung rysk studentska, som läst svenska
i fem år. Hon var som en levande upp
slagsbok när det gällde ryska förhållan
den. Vi fick Leningrads historia serve
rad med visningen av offentliga bygg
nader, monument, statyer, gator och
parker. Hon ledsagade oss med samma
säkerhet såväl i det överväldigande Ere
mitaget, som i den barbariskt prakt
fulla tunnelbanan, och i alla hennes re
dogörelser anade man den nya fana
tiska sovjetmedborgaren. På våra frå
gor talade hon om att hon gick på hög
skola, hade 200 rubel i mån. i stipen
dier, betalade 15 rubel för ett rum, och
åt billigt på studenthem. Alla läroböc
ker fick hon av staten. Vad hon utbil
dades till var lite oklart. Hon tycktes
inte ha läst några andra språk än sven
ska. När hon blev färdig med sina stu
dier placerades hon någonstans i Sovjet,
där staten ansåg henne lämplig. Hon
fick inte välja själv. Hon var för fana
tisk i sin tro för att vilja höra kritik
och verkade inte att ha sinne för hu
mor. I jämförelse med vår standard
undrade vi stillsamt varför vi såg så H
privatbilar i Leningrad, de vi såg kun
de vi ha räknat på fingrarna. "Vi har
inte behov av privatbilar", påstod hon,
"våra taxibilar är billiga och fyller be
hovet."

Men en taxi fick inte anropas från
gatan, den måste rekvireras genom polis,
ordningsvakt eller kommunal förrätt
ning. En taxi fick inte köra förrän den
hade det antal passagerare den var av
sedd för.

En regnig kväll utanför Kirov-tea
tern, ett sällskap från turisterna klätt
rar in i taxin som kört fram (ingen för
står ryska), chauffören bryr sig inte om
lappen med hotellnamnet som sticks
under näsan på honom, han muttrar
något och pekar utåt. Vakten kommer
med ett sällskap på 5 personer. De som
redan satt i bilen fick kliva ut i regnet,
de var nämligen bara fyra, och bilen
var avsedd för fem.

I resebroschyren står: "Vi tittar på
Petrodvorets, det forna Peterhof, världs
berömt - som har 8 parker med en
areal på över 800 har och mer än 20
palats. De praktfulla palatsen, vatten
fallens silverglänsande strålar och par
kernas storslagna panorama. - Allt
detta gör en utflykt i Petrodvorets till
en hänförande upplevelse." -

De forna tsardornanerna, där Ryss
lands härskare en gång lustvandrade,
återställt i sin forna glans och överläm
nat till folket självt - ett jättelikt
Folkets park. I min fantasi såg jag här
det verkliga folklivet uttrycka sin gläd
je med sång, dans, musik, stora glada lek
platser för barnen, med sandhögan gun
gor, karuseller, färgglada gottstånd med
glass och lemonader. Det Petrodvorets
som vi besökte en söndag med vår
svensktalande ryska guide var något
helt annat. Ingången till en av de stora

parkerna var flankerad av två väldiga
trä- eller masonitsjok utskurna som
fladdrande fanor, rödmålade med sov
jetemblem. Längre in i parken i en vid
halvcirkel meterstora porträtt av alla
sovjetledarna. På parksofforna sutto
tysta allvarliga människor. I de grå
omålade stånden såldes äppeldricka
och glassen var kornig och smakade fru
sen saft.

Inga lekande barn, inga sandlådor,
inget skratt. Kring de toviga blomster
rabatterna, ynkliga kvarlevor från
svunnen kejsartid, gick fattiga gummor
och sopade det hårda gruset med nötta
kvastar.

Vår ryska guide stannade framför en
fontän vars vatten bildade en pyramid.
Hon höll en kvarts föredrag om de in
genjörs-tekniska sakerna i detta rör
system som formade vattnet till en py
ramid. Under tiden gingo de gamla kvin
norna och drogo på tunga svarta vat
tenslangar ur vilka vattnet ömkligt 'stri
lade de magra parkblommorna.

Vi hörde skratt en gång, det var om
kring en fontän som sprutade vatten
på de omkringstående om någon råka
de komma åt utlösningsmekanismen un
der marken. En annan naiv originali
tet var en gran som stod i ett parkbe
stånd, monterad till en sprutande fon
tän.

Vi fick veta att denna jätteanlägg-·
ning anlades av Peter den store år 1711,
att kanalen som skar genom det stora
området ned mot Finska viken, hade
126 fontäner och över 300 små och
stora skulpturer.
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I bakgrunden ett av Leningrads större varuhus, öppet på söndagarna. I förgrunden
en skolagningsbutik.

Allt detta lät imponerande. Men hän
förelsen som det står om i broschyren
var litet svårt att förstå ... Kanske det
var en bidragande orsak, dessa många
man såg, med buttra glädjelösa ansik
ten som med en sidoblick jämförde sin
egen kamera med turisternas och i öv
rigt intog en nästan ovänlig attityd.

Kanske hade vi fått uppleva något
gladare och livligare om vi kommit med
på något idrottsevenemang. Men den
dagen vi besåg Kirovstadion på en höjd
där friska vindar blåste, var den jät
telika kratern med plats för 100.000
åskådare tom.

Vardagslivet fick väl förgyllas upp
av den kosmiska glädjen. Något av det
ta återspeglades på herr Rostislavs an
sikte när han klev upp på bussen sönd,
den 21 aug. Innan vi startade för rund
turen talade han till oss på finska,
varpå bussvärdinnan och ryskan över
satte till 7 nationer att rymdskeppet lan
dat planenligt med hundarna ombord.
När vi frågade den glädjestrålande rys
kan hur mycket rymdskeppet vägde,
rodnade hon och rusade fram till Rosti
slav, Det var fatalt, hon den perfekta
berättarmaskinen som kunde namn och
årtal som rinnande vatten, hade glömt
vad skeppet vägde. Vi tyckte nästan att
det var förargligt att vi frågat, när hon
kom tillbaka från Rostislav med siffran
4,6 ton.

Jag fick en lektion i ordning i Le
ningrad. Jag stod på Nevskij prospekt
och studerade folklivet, tände en cigar-

rett och slängde tändstickan på gatan,
fick en puff i axeln av en ryss, som pe
kade på stickan och ett "paraplyställ"
som stod intill husväggen. Jag såg se
dan att liknande bunkar voro uppställ
da med jämna mellanrum överallt intill
trottoarer, trappuppgångar och portar.
Ack om det hade varit samma konse
kvens i fråga om hygien på toaletterna.

Vi frågade vår ryska studentska vad
ett fyllerianhållande kan få för följder,
vi såg nämligen ett sådant vid en tun
nelbanestation.

"Arbetsläger", svarade hon. Vid ett
tillfälle under en åktu», såg vi på ett
lastbilsflak 8 människor sitta på trä
bänkar mittemot varandra. De hade
stora vitmålade siffror på arbetsskjor
tans ryggsida. Det såg så obehagligt
ut att vi undvek att fråga vad det var.

Eremitaget, som har namnet kvar sen
den tid då det var privatpalats för Pe
ter den stores Katarina, var överväldi
gande. En halv dags visning av denna
anhopning av klassisk, asiatisk och väs
terländsk konst efterlämnade ett bild
flimmer av underlig blandning. Asiatis
ka potentaters svarta silvertroner, Pe
ter den Stores tandläkarverktyg (han
tyckte ju om att dra ut tänderna på sitt
folk), pelare med bilder i relief, en del
illustrerande ryssar och svenskar i sina
förbindelser med varandra. Ja, helhets
intrycket var så överväldigande av den
na rikedom på konst, konstföremål, ku
riosa m.rn. att en kopp starkt kaffe
skulle passat oss bättre än· kålsoppan,

som väntade oss på hotellets middags
bord.

En stor konstnärlig upplevelse hade
vi av besöket på Kirov-teatern. Där
gavs en musikbalett, som hette "Sju
skönheter", bygd på ett motiv från en
Aserbeidjansk dikt från 1100-talet.

Föreställningen som varade från 8
till 11 på kvällen gestaltades enbart i
musik och dans. Vi var 6 svenskar som
fått en loge för oss själva, med god
överblick över salong och de fem guld
ornamenterade raderna som voro full
satta av en sorlande publik. Det märk
tes på applåd-åskorna att ryssarna upp
skattade denna art av teater.

Jag vill till slut nämna en episod.
Under hemresan till Helsingfors på
ryskt område körde bussen ovanligt
långsamt vid en viss vägsträcka. Ge
nom fönstren såg vi det som var kvar
av en förfallen kyrkogård, med om
kullstörtade gravstenar och träkors som
stod som svarta skuggor i den överväx
ande vildgräsdjungeln. Det var för de
små finska gummornas skull som bussen
körde så långsamq, Olga och Elsa hade
alla sina anförvanter på denna kyrko
gård och vi såg hur ivrigt de oriente
rade sig när de pekade genom fönstren.

Folk från sju nationer drog en hör
bar suck av lättnad när vi rullade in
på finskt område. Chauffören hejade
på de finska tullmännen och bussvär
åinnan skrattade. Vi tyckte själva att
vi kom hem, och längtade till det vän
liga hotellrummet i Helsingfors.

Calle B.

GLÄDJE ARET RUNT

Under hösten jag begraver
allt det avfall sommarn gett,
stjälkar, blad av ros, papaver,
med kamraten spade, spett.

Gammalt avfall blir sen mylla,
fattig jord blir rik igen.
Nästa år - då kan man hylla
sol och vår i blomningen.

LJUS

Från litet till stort
rinner en livets älv
fram mot vida vatten.
Sätt allt på ett kort
och lär känna dig själv.
Det blir ljus i natten!

John Anderson
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Med Rå·da Korset i Kongo
Många var väl de som med smärta

tog del av de rapporter som genom ra
dion förmedlades om . oroligheterna som
utbrutit i f. d. Belgiska Kongo ett par
dagar efter frihetsdagen den 30 juni.
Vem hade anat att den inhemska armen
skulle göra uppror, man hade ju fått
den "independance" som varit på allas
läppar det senaste året. Så grep F.N. in
och man vädjade till andra länder om
hjälp. Behovet av läkare och sjukskö
terskor var stort och Svenska Röda Kor
set besli:it i [ikhet med andra att sända
ett team till Kongo. _Så blev jag en av
de tre medlemmarna i det första Svenska
Röda Korsteamet. De övriga var Docent
Lars Hallen från Falun och min kamrat
Agnes Svensson, vi hade båda tv&- skic
kat allt vårt bagage till Kongo redan i
maj och stod färdiga att resa ut till mis
sionsarbetet då oroligheterna utbröt och
~år resa blev uppskjuten tills vidare.
Vad var då naturligare än att vi båda
var villiga att åka när Röda Korset bad
om hjälp till Kongo.

På några dagar ordnades allt som be
hövdes för resan och den 2 aug. flög vi
från Bromma. Färden gick med S.A.S.
till Ziirich, där tillstötte ytterligare någ
ra läkare, därifrån fortsatte vi i ett
chartrat F.N.-plan. Vi hade en underbar
färd över alperna innan vi gick ner i
Pisa för att lasta torrmjölk till Kongo.
Efter ytterligare några mellanlandningar
kom vi till Leopoldville kl. 21 den 3
aug, 36 timmar efter det vi lämnat
Bromma. Flygplatsen var bevakad av
svenska F.N.soldater och för övrigt
fanns det gott om sådana lite överallt i
staden. Det dröjde ett par dagar innan
vår placering blev ordnad och vi hann
med att besöka Brazzaville där vår mis
sion hade sin årliga konferens. Samtliga
missionärer från Belgiska Kongo hade
evakuerat över till franska sidan.

· Så blev det bestämt att vi skulle till
Bukavu, huvudstad i den östliga provin
sen Kivu, en helt annan del av Kongo
än den jag arbetat i tidigare. Kl. 5 på
morgonen hämtades vi på hotellet av en
R.K.-ambulans ut till flygplatsen. Ett
svenskt linjeflygplan med skandinavisk
besättning tog oss till Goma norr om
Kivusjön. Här möttes vi av två svenska
tolkar, bytte flygplan och fortsatte till
Bukavu där en annan svensk tolk tog
emot oss. Det var ganska underligt att
överallt mötas av svenskar. De flesta av
tolkarna var missionärssöner, de kunde
ju både franska och infödingspråket.

I Bukavu möttes vi av beskedet att
vi skulle till sjukhuset i Uvira, 128 km.

söder om staden och dit kom vi den 10
augusti.

Den belgiske läkaren som arbetade där
stod i begrepp att lämna landet men
stannade ett par dagar för att överläm
na till oss. Vi fick flytta in i läkarvil
lan, en stor villa på 6 rum och kök be
lägen c:a 100 meter från Tanganyikasjön
där vi dagligen kunde ta' oss ett dopp.
Röda Korset bestod oss med bil och kyl
skåp, två ganska nödvändiga saker i
Kongo. Vi hade 2 km. till sjukhuset och
dessutom hörde 10 dispensärer under
sjukhuset och skulle inspekteras en gång
i månaden.

Sjukhuset var mycket bra med god
utrustning. åtminstone vad större mate
riel beträffar. Det fanns plats för 140
patienter. Belgarna har lagt ned ett oer
hört arbete på att ordna hälsovården här
ute, inte minst den förebyggande. En
infödd f. d. sjukvårdare hade av den
nya regimen valts till administrativ di
rektör för sjukhuset. Han var en myc
ket sympatisk man och vi hade ett myc
ket gott samarbete med honom. För öv
rigt fanns det 13 sjukvårdare och ett
antal arbetare, de senare skulle svara "för
renhållningen.

När vi kom fanns endast ett 40-tal
inneliggande patienter. Många var rädda
efter oroligheterna och vågade inte läm
na sina byar. Omkring 150 patienter be
sökte dagligen polikliniken för undersök
ning och behandling.

Ganska snart såg vi att renhållningen
en längre tid varit mycket bristfällig,
varför vi först satte igång med att göra
rent. Inte heller arbetade man under till
fredsställande sterila förhållanden på
operationsavdelningen, åtminstone inte
vad vi svenskar är vana vid. Det var
ganska sällsynt att ett operationssår läk
te utan infektion. Men efter gemensam
ma ansträngningar lyckades vi få opera
tionsavdelningen i sådant skick att även
större operationer var möjliga. Eftersom
Dr. Hallen var en mycket skicklig ki
rurg dröjde det inte länge förrän pa
tientantalet hade mer än fördubblats och
vi hade befolkningens odelade förtroen
de. De senaste veckorna opererade vi
varje dag för att hinna med allt.

Vi arbetade under mycket lugna poli
tiska förhållanden hela• tiden. Det var
överenskommet att inget Röda-Korsteam
skulle placeras där det inte fanns F.N.
trupper, men eftersom det hela tiden va
rit lugnt i Uvira och det dessutom fanns
svenska pingstmissionärer där fick vi
komma dit. En patrull irländare från
Bukavu besökte oss en gång i veckan.

Vi hade dock lite oroligt av annat
slag, något som ingen av oss tidigare
upplevt. Den 22 sept. på morgonen bör
jade en jordbävning, som när vi reste
därifrån 6 veckor senare ännu inte ha
de slutat riktigt. Men de starkaste stö
tarna kom första dagen. Man känner
sig ganska liten när hela marken gungar
under fötterna. På f. m. kom många stö
tar därav två så kraftiga att ganska sto
ra skador anställdes. På några minuter
lyckades vi få ut alla patienterna, den
sista var en kvinna som vi natten innan
hade förlöst med kejsarsnitt. Hon blev
chockad men repade sig ganska snart.
I övrigt kom ingen till skada. Byggna
derna fick ganska stora skador. Alla hu
sen var byggda med verandor på ce
mentpelare, de flesta av dem knäcktes,
innertak rasade ner och ur apoteket flö
dade all slags medicin. Vi hade patien
terna ute : under mycket provisoriska
skydd en hel vecka innan någon vågade
flytta in. Några operationer fick vi före
ta ute i skydd av några buskar. Vårt
eget hus fick också en del skador, bl. a.
hade vi en buffe som knäcktes på mit
ten och det mesta av porslinet krossades.
Några affärshus blev helt förstörda och
den svenska missionen fick sin kyrka och
ett par boningshus delvis raserade.

När man· nu ser tillbaka på tiden i
Röda Korsets tjänst i Kongo gör jag det
med mycken stor tacksamhet. Det var
mycket roligt att få hjälpa till att reda
upp .de svårigheter som uppstod i sam
band med oroligheterna och då särskilt
på sjukvårdsfronten. Vi avlöstes den 29
okt, av två ändra svenska läkare och vi
hoppas att sjukhuset i fortsättningen ska
kunna få svensk hjälp, tills den nya sta
ten själv kan ordna upp sina problem.

Så reste Dr. Hallen till Sverige för
att återtaga sin tjänst där och min kam
rat och jag återvände till Kibunzi i
Leopoldville-provinsen. På sjukhuset här
har jag ju arbetat tre år förut och det
var mycket roligt att komma tillbaka
igen. Här har- ju varit ganska oroligt,
samtliga missionärer med Dr. Mattson
och Dr. Jonsson fick fly för soldater i
början av juli. Nu har det lugnat sig
och vi blev mycket hjärtligt välkomnade
av den infödde administratören. Dr.
Jonsson är nu ensam läkare i hela terri
toriet, varför han har flera sjukhus att
se till, men mesta tiden är han dock
här på Kibunzi. Vi vill fortsätta så länge
förhållandena det medgiver, ty Kongo
behöver alltjämt den hjälp de kan få
från andra länder. Tack för vad ni har
gjort och gör för Kongo under denna
svåra tid.

Med hjärtliga hälsningar

Birgit Lindberg
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Radioaktiv
låcksökning
Vid vårt dotterföretag i Oxelö

sund AB Centrifugalrör har man
under året anskaffat en buss med
specialutrustning för läckundersök
ning med hjälp av isotoper. Ett
intressant apropå till vår tidigare
och kommande artikel om Stråltek
nik. Vi har bett ingenjör Torsten
Björk, som redan kunnat hjälpa
flera entreprenörer med att leta
rätt på läckor, att redogöra för
metoden.

Att spåra läckor på ledningar, som
ligger dolda för inspektion, kan vara
förenat med svårigheter och stora kost
nader. ,När det gäller fastigheter är det
inte läckaget som sådant, som drar kost
nader, utan de skador som 'uppstår. Med
den nya metoden, att spåra läckor med
hjälp av radioaktiva isotoper, ha vi sto
ra möjligheter att nedbringa de penning
förluster, som skador på ledningar hit
tills förorsakat oss.

Gemensamt för all lokalisering med
radioaktiva hjälpmedel är att man med
instrument söker spåra en utläckt vätska,
som gjorts radioaktiv.

Vid valet av preparat, med vilket man
vill göra en vätska radioaktiv, måste
man vara kritisk. Ämnet måste vara lös
bart i vätskan, det bör ha en för un
dersökningens genomförande lämplig
halveringstid och det bör vara ofarligt i
fö~ undersökningen använd koncentra
tion för den mänskliga organismen. Det
kan ju hända att det för undersökningen
använda vattnet, trots strängaste kon
troll, blir föremål för konsumtion.

Eftersom de vattenförande ledningar
na är de vanligaste, skall vi här redo
göra för hur undersökningen tillgår på
en sådan ledning, där läckage uppstått.

Som inblandat ämne kan man välja
isotopen Na24, Br82 eller Cl38• Halve
ringstiderna för Na24 och Br82 är 15 resp.
36 timmar. Cl38 har en halveringstid på
endast 37,3 minuter och har därför ett
mycket begränsat användningsområde.

Själva arbetet, som utföres från en för
ändamålet utrustad buss, tillgår så
att preparatet upplöses i varmt vatten
med någon tillsats av ättika, (för att få
vattnet surt) och hälles över i ett dose
ringskärl för att sedan med hjälp av
pumpar föras in i ledningarna.

Gustavsbergs Isotopbuss är här ute på läckageundersökning och håller just på med
indosering av lösningen med isotoper i vattenledningen.

Sedan dessa gjorts radioaktiva inritas
med hjälp av en s.k. scintillationsräkna
re ledningarnas exakta läge med krita på
golv resp. väggar i fastigheten. Man lå
ter därefter ledningen stå fylld en lämp
lig tid, så att det radioaktiva vattnet får
rinna ut vid läckagestället. Ledningarna
spolas därefter rena från det radioakti
va vattnet. Följer man nu ledningen med
instrumentet spåras obönhörligen det ut
läckta radioaktiva vattnet.

För läckage på en utvändig vattenled
ning spåras bäst genom, underliggande
avloppsledning. Man pressar först ut det
radioaktiva vattnet på läckageplatsen,
spolar rent och för instrumentet genom
den underliggande avloppsledningen.
Skulle det täckande jordlagret mellan
vatten- och avloppsledningen överstiga
1,0 meter måste spårningen ske inifrån
själva den ledning som undersöks.

Det behövs inte många timmars sö
kande efter läckor för att den tidsvinst
denna metod ger, skall betala undersök
ningens pris. För att inte tala om hur
mycket lägre reparationskostnaderna blir.
Vid nybyggnader av t. ex. yttre vatten
ledningar kan man, om arbetet uppläg
ges med tanke på radioak.tiv läcksök
ning, omedelbart återfylla rörgraven och
iordningställa arbetsplatsen. På detta
sätt kan man göra stora ekonomiska be
sparingar genom att tillgodogöra sig de
ofrusna schaktmassorna om ledningen
nedlägges under vintertid. Dessutom
slipper man att vidtaga dyrbara och tids-

krävande provisoriska trafik- och av
stängningsanordningar med därtill hö
rande belysningar o.dyl.

För att ge ett begrepp om den oerhör
da förmåga till spårning, som denna
metod har, kan nämnas, att c:a 1 gram
radioaktivt salt räcker för att märka 1
miljon kubikmeter vatten när det gäller
spårning i sjöar eller vattendrag, där den
naturliga radioaktiviteten ej gör sig
märkbar.

Over huvud taget har man anledning
förmoda, att denna metod kan hjälpa oss
att finna ekonomiska lösningar på många
av de problem inom vatten- och av
loppstekniken, som hittills trotsat våra
ansträngningar.

Metoden har godkänts av Kungl. Me
dicinalstyrelsens Radiofysiska institu
tion, som har att godkänna alla under
sökningar, där radioaktivitet förekom-
mer. Även för undersökningarna ansva
rig personal skall godkännas av denna
institution.

Torsten Björk
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70·siö
eldsjäl, apostel och banbrytare

Vi har väl aldrig haft någon uppsJo
av originella och särpräglade personlig
heter. De allra flesta människor är av
det mera vanliga och jämnstrukna sla
get. Till den typen hör vi ju, lite var.
Det sägs ibland att tidens eget kynne
och mängden av likartade påverkningar
tenderar att utsudda olikheterna och av
trubba den ursprungliga originaliteten.

Det har dock hänt att vi någon gång
mött en mera naturvuxen - och kan
ske ibland något vildvuxen - person,
en,_medmänniska .som, bevarat och ut
vecklat sin egenart. Och vi hoppas att
det ännu finns en och annan sådan kvar
bland oss. Det originella och självstän
diga har alltid sitt värde. Det är därför
inte önskvärt att vi anstränger oss att
dämpa ner de personliga särdrag, vilka
utgör en tillgång.

En mycket särpräglad personlighet, en
av de varmaste och mest självutgivande
i nyare tid, var P. J. Rösiö, det svenska
jordbrukets apostel. Han var inom sitt
område en väckare och reformator av
stora mått, och detta tack vare sina kun
skaper, sin tro och entusiasm. Rösiö är
ett gott exempel på vad det betyder att
vara fångad av en stor vision och att
samtidigt ha blick för livets praktiska
realiteter.

Rösiö, som var född den 5 januari
1861 i ett jordbrukarhem i Jämshög,
Blekinge, upplevde i sin ungdom trycket
av jordbrukets svårigheter och jord
bruksbefolkningens modlöshet. Emigra
tionen tog fart och många sökte sig till
industrin och andra näringar. Den unge
Rösiö, som genomgått kurser vid han
delsskola och lantbrukarskola, återvände
till jordbruket som arrendator och snart
även som jordbruksivrare, lärare och re
formator.

Under 1880-talet upplevde det sven
ska jordbruket en mycket bekymmersam
tid. Det var lågkonjunktur, och det
fanns ingen möjlighet för vårt jordbruk
att konkurrera med lantbruksalster från
nya, jungfruliga och av naturen mera

gynnade länder. Dessutom var de dåtida
jordbruksmetoderna inte de mest effek
tiva. Rösiö ville finna och påvisa vägar
till en uppryckning. Så blev han i hand
ling och propaganda banbrytare för
bättre täckdikning, jordbearbctning,
djupkultur, gödsling, nya utsäden, osv.
Han inskärpte inte minst nödvändighe
ten av mera kunskaper och större va
kenhet hos jordens brukare samt blick
för modernäringens värde. Jordbrukets
möjligheter och fördelar, arbetets heder
och naturens betydelse som livsgrund
och kraftkilla· för ·;l~ktet - detta var
några av de tankar, som han varierade
och predikade med en sällsynt ihärdig
het, värme och övertygelsekraft.

På Rösiögården grundade han 1888
sin lantbruksskola - med två elever -
och under de första tio åren förde sko
lan en ambulerande tillvaro. År 1898
fick den sin slutliga hemvist vid Haga
berg, i närheten av Jönköping, där den
fortsatte t. o. m. 1929.

Rösiös offentliga verksamhet omfatta
de sålunda mer än 40 år. Han var under
denna tid inte endast jordbrukare och
lantbrukslärare utan även skriftställare,
vilket ledde till medarbetarskap i ett
stort antal tidningar och utgivande av
många böcker. Han var en flitig talare
vid turneer och kurser landet runt. Hans
liv var ett oavbrutet talande, skrivande
och resande. Hur orkade han? Det ter
sig ofattbart.

Rösiö var mycket mångsidig ifråga
om intressen och insikter. Han var en i
hög grad självlärd man men intet mänsk
ligt syntes honom främmande. Därom
vittnar inte minst Revolt, ett bokverk
i 3 delar, som skrevs 1904-06. Där be
handlar han inte bara jordbruket utan
en mängd övriga vitala frågor, såsom
medborgarrätt, folkfostran, talekonst,
kvinnofrågan, nykterhet, religion och
mycket annat. Detta verk präglades i
hög grad av hans starkt personliga och
fängslande stil. Men det är självklart
att vad som skrevs vid seklets början

Per [onson Rösiö
född 5/1 1861, död 1935

till en del förlorat sin aktualitet, efter
som åtskilligt hänt sedan dess.

Som skribent var Rösiö i särklass. Han
bröt mot den då gängse seden att skriva
opersonliga och torra artiklar i undervi
sande syfte. Han smög gärna in något
av poesi mellan raderna och stilen var
ofta mycket personlig. Av stilen, tonen
och formen kunde man sluta sig till vem
författaren var, om signaturen råkat fal
la bort. Som talare var Rösiö lysande.
Där kom hans begåvning helt till sin
rätt. Ogon, tonfall och gester strök un
der det budskap, han bar fram. Många
uttalanden av rösiölärjungar, liksom ur
pressen och litteraturen kunde anföras
som belägg för detta konstaterande.

Det bör kanske sägas att även en så
originell och betydande förkunnare som
Rösiö har uppfattats och bedömts helt
olika. Han mötte mycken sympati och
uppskattning - men även oförstående
och motstånd. Kanske är det så att en
huvudsakligen självlärd person kan få
röna misstroende från dem, som gått de
vedertagna studie- och utbildningsvagar
na. Dessutom finns det mycket av trög
het i yJrot folkpsyke. Till detta kommer
så att de mänskliga kynnena företer
många variationer. Somliga människor
är alldeles omusikaliska, för att ta ett
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exempel. Andra har inget sinne för poesi.
Osv.

Som ung läste jag Rösiös Revolt. Även
om jag var benägen att sätta ett och
annat frågetecken i kanten, greps jag av
den inspirerade framställningen. När jag
sedan kom att tala vid en äldre jordbru
kare om boken, sa denna: "Jag har inte
orkat läsa den boken, för den innehåller
mera lyrik och fantasi än vad jag kan
smälta". Samma bedömare betygade f. ö.
sin respekt för Rösiös verksamhet. Denna
och andra erfarenheter visar att våra in
re mottagningsorgan fungerar något
olika.

Rösiö hävdade att jordbruket måste
utvecklas till större bärighet, att jord
bruksbefolkningen måtte få det bättre
och lära sig inse sitt människovärde. Han
framställde livet nära jorden och natu
ren som idealet, ehuru han var medveten
om att inte alla kunde nå detta ideal.
Denna lovsång till jord och natur har
tydligen missförståtts. Så skrev en tid
ningsman för några år sedan i en recen
sion av en bok om Rösiö att denne ha
de sina brister. Sålunda visste anmälaren
att Rösiö var en fiende till arbetarna
och industrien. För ett sådant omdöme
karl. man inte finna stöd i Rösiös tal och
skrifter. Rösiö var en vidsynt och varm
hjärtad människovän, och han deklare
rade ofta sin sympati för allt arbetets
folk. Beträffande industrin har han bl.a.
skrivit: "Jag vill inte riva ner en enda
skorsten, som kan stå". All den industri
som tillverkar nyttigheter och tjänar vårt
bästa, hade hans gillande. Däremot vän
de han sig mot den före och omkring
sekelskiftet inte ovanliga inställningen
att arbetet inom handel och industri var
"finare" än arbetet vid jorden. Att odla
jorden och sköta djur och växter, det
var enligt Rösiö ett utomordentligt vik
tigt och hedersamt värv. Och detta bör
man ha rätt att slå fast, utan att därför
betecknas som fiende till arbetarna och
industrin.

Rösiö var en vän och främjare av all
förnuftig strävan. En eldsjäl var han,
och detta ger väl den främsta förkla
ringen till hans oerhörda arbetsförmåga.

Over katedern i Rösiös skolsal hängde
en tavla, föreställande den rike mannen
hos Kristus. Rösiö omsatte i handling
dess maning: "Gå bort och sälj allt det
du har, och giv åt de fattiga". Han gav
allt, sin rika begåvning och sina yttersta
krafter åt alla dem, vilka behövde de
inflytelser, som han kunde förmedla.
Hans gärning är ett lysande vittnesbörd
om idealitetens och hänförelsens makt
och utgör en bekräftelse av den gamla
satsen att "det personliga är det största
i historien".

V. J.

Var finns den tro
Som skog med träd och höstens nakna grenar
när allt går bort till vinterns djupa ro
när livets rot sin sömn på nytt förenar
och frostens stängsel breder ut sin bro

(Vad söker vi i underlag man giver
av sensationers ständiga nyans
planetskott hälsas ej med större iver
ett trappsteg högre mot en viss balans.
Vi är som barn som leka kurragömma
med själen gömd så ingen ser vår skam
vi glömmer orden som var veka ömma
och ingen trygghet ropar än fritt fram)

Som skog med träd där höstens nakna grenar
likt händer famna nattens kalla brus
där dimmans svepning dem som oss förenar
att fånga rymdens klara stjärneljus.

Var finns den tro som genom allt skall stånda
och bryta ned prestige till ödmjukhet
som giver trygghet från vår stora vånda
och skänker kärlek till all mänsklighet.

ARNE THULIN
,..,.,,.,..,..,__,........_,.._.,..,,...,.,,..,.....,,..........._,,.,,,...,,.._.._.___.,..,-.,""",..._.,..,.,._,......,..,_...'"""".r,,,........--.,.,,_,,~-._,,.., ,~

Skolkamrattråjf

50-åringarna 1960, kamrater från fröken Anderssons klass i Folkskolan på det glada 20-talet,
sammanstrålade för 4:e gången i Gustavsberg den 19 november. Hilding Ohlson, som själv
tillhörde gänget, har plåtat dem. Övre raden [r. v.: Sture Möller, Astrid Fall, Ester Anders
son, Elsa Karlsson, Aina Magnusson, Sven Ullberg, Elsa Östberg, Bengt Karlsson, Axel Thun.
Mellanraden: Henning Backman, Ernst Nordkvist, Irma Pettersson, Vera Pettersson, Lisa

Hellström, Harry Petterson. Nedre raden: Hilding Ohlson, Gustav Gustavsson,
Rune Andersson.
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Jag sitter här
och funderar över vad som är mest be
tecknande för Gustavsbergs julstämning.
Det är mycket som bidrager till den,
men vad är det som är tongivande? Är
det Röda Kors-Basaren, Lottornas för
säljning, Kyrkliga arbetskretsen eller
Frikyrkornas auktioner? Julkonserten i
kyrkan för gamla och sjuka, Konsums
Julmässa i Bergasalen? A-bilarna som
spränger alla parkeringsplatser tisdagar
och fredagar, när Porslinsförsäljningen
är öppen? Är det de tappra, svällande
rosenknopparna vid Farstaviken som
likt vicepresident Nixon ger slaget för
lorat först i elfte timmans sextionde mi
nut? Kanske Luciorna som skrider genom
kontor och verkstäder eller är det skat
teåterbäringsköerna på postkontoret?

Nu har jag det
Det är lemmeltåget av Julpaket som

vandrar från lagret bakom Personalbu
tiken och ut över samhällets alla vägar
och stigar. Drar vidare ut över landet
till släkten i Vällingby så väl som till
Mora-Noret, till Falsterbo och Över
kalix, Ånn och Ljugarn. Mycket samlas
också i våra bågnande överskåp. Starka
män bär dem på sina axlar hem till den
väntande familjen, andra lånar drag
kärra eller balanserar hem dem på velo
cipeden. Själv fick jag mina hemkörda
av en snäll bilburen kompis som under
kände min barnvagn som lastfordon.

Moderna reklamvindar
blåser ständigt in från väster och en salt
pust fick våra egna reklammän att kläc
ka denna geniala ide med Julpaket. Då
drömde vi inte om att vi välsignats med
en ny tradition. Men se då hade vi un
derskattat de pigga psykologiska reklam
metoderna. Det förstod vi först i somras,
när vi uppfattade det här med semester
paket om inte som ett helgerån så dock
som ett svårartat stilbrott.

Svenska reklamherrar, isynnerhet så
dana som miljödanats här i vårt Gus
tavsbergska klimat, blir dock aldrig helt
amerikaniserade, tack och lov. Då skulle
innehållet passat uppmaningen: Köp,
kasta och släng, men nu är den ju den
kvalite vi vant oss vid, och den verkar
hålla i generationer.

Vi har alltså fått vara
med när en tradition skapats och det
kan ju vara trevligt att få berätta för
barnbarn, som kanske tar raketflyget
med Julpaketet till moster Tekla på
Venus. Annars behöver man inte vara
så lastgammal för att ha upplevt en
traditions skapelseakt. Hur är det med
det här Luciafirandet?

Hur mycket tid har jag inte offrat
genom åren på att förklara för balter,
tyskar, italienare eller andra på fabri-

ken verksamma kamrater, att detta med
vårt Luciafirande slätt icke är en tradi
tion, vars ursprung kan spåras långt
bort i hedendomens glada vikinganatt.
Utan ett tämligen nytt påfund vars ål
der kan räknas i decennier och inte i
sekler.

Det är just det betänkliga med såda
na här livskraftiga, framgångsrika sed
vänjor att de driver bort och dödar de
verkligt gamla traditionerna som har
kulturhistoriskt värde och rötterna sä
kert förankrade i fädernas umgängesliv.

GRÖTRi
ABCDE är kvinns på alerten
Rustika i form, ej prinsessor på ärten.

B som i Brud går till Bergasalsdans
Ser glittrande stjärnor på kvarnhjulets krans.

Centrum planeras ... Nej, men gjorde jag de!?
Skrev jag detsamma år fyrtiotre!??

Djupfryst i skolans bespisningslokal
Väcker debatt men spar personal.

En ryss for till FN med vässade klorna
vann ingen framgång och dunka med skorna.

Folkan lär bida sin svanesång
Sen får vi sjunga: Det var en gång ...

Gustavsbergare vann, vi såg dom i Teven
en resa mot väster och vi höjde leven.

Högertrafik är på nytt på tapeten
Vi får offra en hacka för säkerheten.

lnlolerans är en egenskap
Fjärran från kärlek och broderskap.

Julgransbekymmer vi har varje år
Men älskar den barrande ruska vi får.

Kvarnbergsskolan, Vad jag förstått,
Ger ljus från ovan i dubbelt mått.

Lugnet växer, Man blir smått förlägen
när man söker sitt svampsnår vid Skeviksvägen.

Mörkerdöden är högaktuell
Så glöm inte ljusreflexen i kväll.

Nästan, det är hon som skall nagelfaras
Själv är jag felfri och kan alltid försvaras.

0 som i oro, Ur led är tiden
Prestige och maktkamp ger näring åt striden.
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På landets västsida,
nej jag lovar, jag ska inte säga ett ord
om att jag härstammar från dessa trak
ter, där alltså omhuldar vi en kär Lu
ciatradition. Vi unga flickor (jag rör
mig alltså nu i mycket förfluten tid)
maskerade oss till oigenkännlighet och
gick sedan. i flock i den mörka lusse
na tten till ogifta gossars hus. Där stod,
liksom av en händelse, en stege rest mot
fönstret till ungkarlslyan och eftersom

ÖR ÅR 1960

det nu är ett friskt släkte på den kan- Men det var då det
ten så sov givetvis karln som skulle upp
vaktas, med fönstret på glänt. Vi var,
allt enligt traditionen, försedda med kaf
fekorgar och när vi väl klättrat in bjöd
vi den, hm, yrvakne äktenskapsledige,
på rykande kaffe, lussebröd, pepparka
ka och förlåt mig snälla Nykterhets
nämnden, men en aldrig så liten konjak
hörde till också, fast de går nog med
kum om det kniper.

Presidentval i USA man frågar sig nu:
Vann Mister Kennedy - Eller hans fru?!?

Qvinnan ... om jag får säga det själv
Är en qulig farkost på livets älv.

Redaktör Dahlberg lider förvisst
varje november av [ulmonusbrist,

Sommar, av ljuvligt och solvänligt slag
inföll en torsdag, En minnesvärd dag ...

Tekoppar, Julpaket ... Bums in i leken
Personalbutiken ockuperats av Eken!!!

Utomordentligt!! Ett Varuhus
Skall sprida från Centrum sitt frestande ljus.

Väta? Nä tack, Nu kan det räcka
Det skvalar och skvätter mest varje vecka.
Wienarna såg Gustavsbergsporslin
av noblaste klass och kritiken var fin.
X är tjugofyran i vårt alfabet
Men jag vill till Mallorca och bada, ty vet
Yllekalsongernas vinternatt
lockar ej solhungrig bleknos till skratt.
Zigenarnas trasgranna tältromantik
passar ej folkhemmets grå mosaik.
Åkrar och gärden för råg och potatis
dränktes i vatten och rötan kom gratis.
Ändernas öde i ishotad vak
bekymrar mig mer än mångubbens bak.
Osby är träsket där kräftorna lovar:
ALDRIG en KLO i GUSTAVSBERGARNAS

GOD JUL
håvar.

STRANDSKATAN

Nu läser jag i den stora dagstidningen
på hemsidan, att jag är en vampyr. Det
var som väldigt. Ja, alltså inte jag en
sam, utan alla hemmafruar som profi
terar på en hårt arbetande make, ge
nom att gå hemma och småpyssla med
skötsel av hem, man och barn. Är det
inte underligt vad man blir förhärdad
med åren. Satt jag inte helt skamlöst
och log över påtåren? När jag anstän
digtvis borde rusat till P.-konsulenten
och hört efter om det fanns något jobb
han trodde att jag klarade av.

Vem somutkastat denna oerhörda be
skyllning? Jo, det var vårt lands kanske
störste konstnärinna genom tiderna, Siri
Derkert. Hon hade i en kvinnotidning
uttalat färgstarka och förfärande san
ningar om Hemmakvinnan, Vampyren,
som livsfarlig och andligt förslöad an
vänder modersmyt och dammtrasa som
vapen mot make och barn. Jaja, det' lär
vara nyttigt att få höra sanningen om
sig själv då och då. Och intervjuer av
detta slag kan ge färg åt stundom bleka
kvinnosidor. Det var bara det att den
citerande dagstidningen kastade fram
synpunkterna som debattämne och upp
manade oss till försvar och diskussion.
Det var värre. Jag såg i andanom en
hord av djupt förorättade hemslavinnor
gå och sätta sig vid köksbordet och för
fatta ett argt inlägg. För det är ju så
att ingen karl med en sådans normala
självförtroende skulle känna sig träffad
av en Strindbergs eller Artur Lundkvists
uppfattning av värdet av att vara en
vanlig trofast och vardaglig karl. Tur är
väl det, för hur trevligt det nu är, att ha
Strindberg i bokhyllan, så kunde det nog
ha sina sidor att ha en Strindbergskopia
i sängkammaren. Men en kvinnas sedan
årtusenden odlade mindre värdeskänsla
gör henne sårbar och ömtålig vid an
grepp.

Den här gången väntade mig en glad
överraskning. Jag gluttade varje dag i
tidningen men ingen· salva kom. Så små
ningom kom det sakliga och sansade ar
tiklar som utredde begreppen en smula.
Kan det tänkas att vårt självförtroende
stigit eller hade tidningen tagit sitt för
nuft åter och av omtanke om en stor
konstnärs arbetsro smusslat ner skället
i papperskorgen.

Hur som helst
så trivs jag med det här vampyrjobbet
och bara det är förståss misstänkt i sam
manhanget. Måste man var jäktad, måste
man lida av stress?

Låt oss i så fall enas om att vara ori-,
ginella.

Frid och En God och Glad Jul.
Edla Sofia
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Fotbolls- och bandysektionen förbe
reder. som bäst sin Julmässa den 17-18
december i Folkparken. Här ovan slår
man in julpaket för auktionen. Alla
skolungar har fått inträdeslappar, på
vilket varje timme skall utlottas en fin
present. Till Lucia har valts Rigmor
Stenström, som skall åka runt i samhäl
let under söndagen, och givetvis locka
folk till Folkparken, som är upplyst av
marschaller. Energiskt folk i den sek
tionen!

Mammaträff hölls pl Åkerlyckan den
22 november. Det var många som infon-

nit sig till kaffebordet för att höra frö
ken Ågren från Konsumentinstitutet ta
la om barnkläder. Daghemsföreningen
passade på att lägga in den ajournerade
frågan från årsmötet om budgetredovis
ningen och revision, som inte var klar
i maj. Nu var allting all right och den
avgående styrelsens rapporter lades med
godkännande till handlingarna. Den nye
ordföranden fru Edla Arvidsson ledde
mötet och avtackade den avgående med
vackra blommor.

Tage Leonardsson, sjukkassans före
ståndare har nu beslutat att övergå till
en tjänst inom sin stora hobby TV och
Radio, och flyttar i december upp till
Umeå, där han knutits till KF:s lager
central. En vinst för KF, en förlust för
Gustavsberg, sa' styrelsen för sjukkas
san, arbetskamrater och medarbetare
kring sjukkassan i Gustavsberg, då man
den 28 november samlats kring en av
skedsmåltid på Värdshuset. Leonardsson
fick mottaga en hel del avskedspresenter
och lyckönskningar på färden. Till hans
efterträdare har utsetts Henry Friberg.

Konstföreningen har den 5 december
haft sitt årsmöte i Kvarnbergsskolan.
Samtidigt anordnades konstutställning
och utlottning, varjämte medlemmarna
fick var sin litografi, "Infrusen lotsbåt",
utförd särskilt för Konstföreningens räk
ning av Roland Svensson. Utställningen
var öppen för allmänheten veckan ut.

Kväll vid kiosken
Foto: Ekenberg

Tant Bengtsson, daghemmet, fyllde
60 år den 5 november och hyllades
bl. a. av styrelsen, representerad av
fru Edla S. Arvidsson med en stor blom
sterkorg och personal, nuvarande och
f. d. daghemsbarn och Föräldrar och
många många fler. Tacksamheten från
alla dessa fick ge uttryck i ett konstverk,
en pastell, från Nordingrå målad av
styrelseledamoten och konstnären Olle
Hägglöf. Eftersom födelsedagen var en
helgdag blev det sedan en extra firning
på daghemmet, på barnens eget sätt med
tårta med 60 ljus, · presenter bestående
av hemmagjorda kokböcker med färg
planscher och litet nya tips trots allt.
Ett fint förkläde hade också de större
barnen knåpat ihop.

En alldeles speciell daghemstavla med
alla barnens fotografier, komponerad
och ritad av tant Ulla på Åkerlyckan,
pryder nu också det Bengtssonska hem
met och påminner tant Bengtsson om
många glada och tacksamma barn under
de 18 åren på Blomkulans daghem som
gärna vill sjunga: "Ja må hon leva uti
hundrade år!"

R.ADDA BARNEN-insamlingens slut
resultat:
Gustavsbergs Enhetsskola .
Gustavsbergs Fabrikers avd .
Konsumbutikerna .
Sjukkassan .
Kommunalkontoret .
Bapt.förs. juniorer .
Missionsförs. ungd.avd. . .
Scouterna .
Lotteri .
5 dollar från Agnes Olsson,

USA .

1.886 :79
869:59
334 :38
48:12
15:63
66:27

208:97
331:92
294:-

25:62
4.081 :29

Lokalföreningen av R.ADDA BAR
NEN i Gustavsberg har den 23/11 in
sänt beloppet på postgiro, och ber att få
framföra ett varmt tack för det goda
bidraget till barn som hotas av spet
älskans dödliga fara.
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Blodförrådet hos Sjukvårdsstyrelsen
har fått ett fint tillskott under hösten
av 100 anställda vid Gustavsbergs
Fabriker. Vid det här laget har man
hunnit med ett par tappningar och fått
fram c:a 65 liter. Och att det behövs
förstår man, när en operation ibland kan
dra bortåt 20-30 flaskor, om det vill
sig illa.

Genom att blodgivarbussen tar sig hit
ut slipper givarna ifrån att ta permission
och tid för stadsresa, följd av väntan
på kliniken.

Efter provtagning och inrangering i
blodgrupp - en liten extra läkarunder
sökning, - erhåller den som antagits
ett identitetskort, fotograferas och kallas
sedermera i grupp om 6 stycken till bus
sen. C:a 350 milliliter blod tappas, en
procedur sam tar 5-6 minuter, och efter
några minuter är man åter i jobbet. Det
avtappade blodet ersättes snabbt. Efter
fullgjort värv har man 25 kronor i nä
ven.

Ledare för buss med alla attiraljer är
Dr Ramgren. Vid sin sida har han sys
ter Margit Berglund, som också kör den
stora bussen. Ytterligare 5 sköterskor fyl
ler ut teamet, som arbetar snabbt och
säkert. Både givare och mottagare är
belåtna och tacksamma för arrangeman
get. Intresset för blodgivningen har ökat,
troligen har vi det dubbla antalet blod
givare till nästa säsong.

Gustavsbergs hemvärn har haft en liv
lig verksamhet i höst. Den 25 sept. var
hemvärnsområdet arrangör för Värmdö
-Ljusterö hemvärnskrets årliga fälttäv-

Sigvard Söderlund lämnar sitt blod
till söt mottagare

Siw Malmkvist passade på att bila hitut en ledig eftermiddag i november, dels för att titta
på hur vi arbetar, dels för att hämta den utlovade servisen för China-sången. Hon trivdes
bra hos oss och i synnerhet hos Stig Lindberg, där Hilding passade på att plåta de båda
konstnärerna inför en kul skapelse av Stig L. Siw, som inte visste sd värst mycket om

Gustavsberg förut, blev intresserad och kommer säkert igen.

Ian. Ett 75-tal hemvärnsmän från 5 hem
värnsområden deltog. Gustavsberg tog
två lagsegrar dels som bästa hvo,
dels som bästa 5 mannalag. Värmdö hvo
vann fältskjutning för 5mannalag och
fick första inteckningen i Overstelöjtnant
Sundholms vandringspris. Individuell
segrare var Allan Bergqvist som därmed
fick en inteckning i Valter Weimarks
pris.

Den 22-23 okt. hade Gustavsbergs
hemvärn larmövning med deltagande av
lottar och en samaritgrupp från Röda
korskretsen. Ovningen leddes av Ovcrstc
löjtnant Brännström och Kapten H. Ro
man. Deltagarna fullföljde uppgifterna
på ett förtjänstfullt sätt.

Hemvärns- och Lottasamkvarn avhölls
i hemvärnsgården den 15 nov., varvid
hemvärnsmusikkåren medverkade under

ledning av dir. Svensson. Bland de in
bjudna var Ovl. Brännström, lng. Teg
lund. Hemvärnschefen Torsten Rolf as
sisterade Ovl. Brännström vid utdelning
av tjänsteårstecken. 20-årstecken för lot
tar erhöllo fröken Anna Larsson, fruar
na Anna Larsson, Astrid Neuman, Lisa
Fall, Ebba Nilsson och Olga Wessing.
20-årstecknet för hemvärnsmän erhöllo
Artur Tcglund, Carl Sjösten och Melker
Dahllöf. Hemvärnets förtjänstplakett i
brons tilldelades Allan Bergqvist, Sven
Fahlstig, Torsten Rolf och Martin Wahl
ström.

Till fröken Anna Larsson framförde
Torsten Rolf hemvärnets tack för de 20
år hon varit Lottachef i Gustavsberg och
uttryckte en förhoppning om lika gott
samarbete med den nyvalda Kårchefen
fru Maj Borg.
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uifrika i Fågelbro
En gråkall söndagsförmiddag i novem
ber gav sig undertecknad och "Kille"
ut på en lång resa. Den var inte så lång,
om man mäter den i kilometer, men i
fantasin blev. den längre. Många gustavs
bergare anser sig nog veta det mesta om,
vad som finns att se i Gustavsberg och
på Värmdön, men de vet troligen inte,
att Sveriges största samling av utställda
föremål från det mörka Afrika finns
omkring en mil från Gustavsberg.

År 1954 nedlades Fågelbro små- och
folkskolor på grund av centralisering.
Samtidigt letade forskningsresanden
Gösta Moberg efter en lokal, där han
kunde ställa ut en del av de föremål,
som han fört till Sverige ifrån forsk
ningsfärder i Afrika och Nord- och
Sydamerika. Eftersom flera gamla
landsbygdsskolor stod tomma, hade
doktor Moberg många lokaler att
välja bland. De flesta var dock mind
re lämpliga, ty de låg för det mesta långt
från Stockholm. Till sist lyckades emel
lertid doktor Moberg med hjälp av bl. a.
folkskoleinspektör Helge Haage få hyra
Fågelbro skola av skolstyrelsen i Värmdö
kommun.

Detta var år 1955. Sedan dess har det
gamla faluröda skolhuset steg för steg
blivit ett museum fullt med intressanta
föremål från Afrika och Sydamerika.
Där finns t. ex. fetischer från Kongo,
små korgar fulla med råttsvansar, få-

gelnäbbar och hårstrån, som de fria med
borgarna i Kongo fortfarande dyrkar
som gudar. En kanot av papyrus hänger
i taket. I en monter står en mängd un
derbart vackra lerkärl, som t. o. m. skul
le kunna få vem som helst på konstav
delningen på Gustavsbergs fabriker att
falla i förundran över, vilket formsinne
primitiva människor i Afrika och Syd
amerika har. I en annan mon ter finns en
av världens giftigaste ormar, mamban,
konserverad. Stora pytonormskinn pry
der väggarna. Där finns strutsägg, kame
leonter, sköldpaddor, spjut, kamelsadlar
och en mängd andra saker.

Doktor Moberg, som visade oss allt
detta, kunde berätta om upplevelser, som
man trodde bara fanns i äventyrsböcker.
Han talade om, hur det kändes att vara
den förste vite mannen, som träffade
indianer inne i franska Guyana i Syd
amerika. Han visste också hur det var
att mitt i Sahara bli stungen av svarta
skorpioner, som några trolösa araber
placerat i kameraväskan. Och han berät
tade, hur uppretade flodhästar i skym
ningen förföljt hans papyruskanot, som
de hade kunnat välta, om inte roddarna
hade lyckats ro ifrån dem.

Doktor Moberg gjorde sin första lång
resa år 1924-26 till Sahara, Niger, Ni
geria, Tsadkolonin, Kamerun m. fl. om
råden. Den senaste resan ägde rum 1956
genom Eritrea, Etiopien, Italienska So-

Forskningsresanden Moberg med en mängd
urblåsta strutsägg, som en gång tjänstgjort

som placeringsleort vid en middag

maliland och Kenya. I mitten av no
vember i år begav sig doktor Moberg
ut på en ny resa till Nordafrika. Där
för kan inte allmänheten få tillträde till
museet, förrän han kommer tillbaka till
Sverige fram emot vårkanten. Från bör
jan av maj kan vem som helst åka ut
till det vackra Fågelbrolandet någon
lördag eller söndag, och njuta av den
vackra naturen och samtidigt se afrika
museet, som då är öppet varje helg. Det
blir en utflykt, som ingen behöver ångra.

G-n

En del av afrikamuseet. I taket hänger en papyruskanot. På väggarna och i montrarna
olika bruks/öremål från Afrika
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Bland fåglar vid Hjåtstaviken
a'IU äntligen skulle det bli av, någon
ring som jag längtat efter i många år.
för oss vanliga människor utan orni
tologiska utfärder för vår rekreation sä
ger Hjälstaviken inte mycket.

Men jag skall börja från början. En
lördag i april packade jag ryggsäcken
och begav mig iväg. Efter mycket om
och men nådde jag Bålsta, där jag tänk
te vila ut några timmar, men att så där
hux flux få ett rum visade sig omöjligt.
Lite "insnack" med stinsen gav en bänk
i vänthallen att vila på. Till kl. 2.00
hade jag beställt taxi för den återståen
de milen. Prick 2 vaknade jag, och nå
gon påklädning behövdes ju inte. Efter
10 min. var jag framme. Här var mörkt
som i en kolsäck. Men det vande jag
mig snart vid och började fundera över
åt vilket håll jag skulle styra kosan.

Jag . hade hört att det skulle finnas
rösade stigar att följa, men nu var det
så mörkt att jag inte såg några märken.
Jag behövde inte grunna länge, ty åc
höger hördes "vi-ip" - det var vipans
varningsläte. Denne gudabenådade flyga
re, som i sin ystra parningsflykt t.o.m.
kan flyga med ryggsidan nedåt. Den 30
cm stora, metallglänsande tjusiga fågeln
i grönt, svart och vitt med sin karska
nacktofs. Nu blandade sig ett annat
konstigt läte in i den ännu rätt spar
samma fågelkören. Det lät så overkligt
att jag funderade över hur en fågel kan
frambringa ett sådant ljud. Men alla
ljud kommer ju inte ur strupen. Det
kom från enkelbeckasinen. Under de
branta dykningarna i parningsflykten
vibrerar de yttersta stjärtpennorna så
att detta bräkande ljud uppstår. D:1
hördes genom "himmelsgetens" bräkan
de en ko, som bölade över sjön. Tyst,
var det verkligen en ko, jag tyckte nog
att lätet var uppdelat i olika etapper.
Jag blev inte klokare för det, men läng
H' fram fick jag förklaringen. Det var
rördrommen.

Jag gick försiktigt vidare och kom så
småningom fram till ett bestånd av slån
och enbuskar och en och annan fura. Här
kryllade det av fåglar, mesar, trastar
och sångare. Det var ännu för skumt
för närmare studium av dessa. Genom
en gata i buskaget kom jag ned till vatt
net, ja så mycket vatten ser man ej, men
innanför den gamla fjolårsvassen fanns
litet klarvatten mellan rester av kavel
dun, igelknopp, kalmus och nate. Här
var ett kärt tillhåll för sot-, rör- och
sumphöns, knölsvan och alla de slag av
änder. Det som framför allt syntes och
hördes var en koloni på hundratalet
skrattmåsar, ett sjusärdeles pratsjukt
släkte. Nu var det hög tid för första

frukost på Kvarnberget, från vilket man
har en grandios utsikt över hela detta
fågelparadis. Här uppifrån famnade mi
na blickar halvmilslånga vassar, många
kvadratkilometer av tuvrik sankmark.
Som inramning till det hela fanns hela
registret av mellansvensk natur inlagd,
ifrån leende lövlundar över mullrik
åkerjord till stenbundna torra enbusk
marker. Här fanns lokaler för de fles
ta arter från den lilla mesen till den
stora knölsvanen. Hit upp hade mycket
folk sökt sig, bland vilka jag strax
igenkände den från TV:s 10.000 kr täv
lan bekanta Hans Jörbeck. Här kom
de stekta sparvarna bokstavligt talat
flygande rakt i munnen på mig. Jag
slog mig i slang med honom och vi kom
överens om att vi skulle göra sällskap
runt sjön. Innan vi gick utför berget
visade han mig två nya arten, svarthal
sad dopping och svarthakedopping, den
förra 30 cm, den andra 33 cm. Han
hade en tub på stativ med sig så vi
kunde relativt lätt bestämma vad det
gällde för arter även på ganska långt
håll. Nu började det ljusna bort över
Uppsalaslätten, så vi gjorde klart för
nedstigning med iakttagande av den
största försiktighet. och till kompet av
en taltrast. Här gällde det att vara
vaksam och på sin vakt, ty i varje bus
ke, i varje liten göl hoppade och beta
de tusentals bevingade varelser. Ute
över vassen flög en drygt 1/2 m. stor
gynnare med spejande blick efter sin
första morgonskaffning. Det var den
bruna kärrhöken, med en blandning
grodor och små vadare på matsedeln.

"Kryi, kryi, kryi", "gyp gyp gyp",
stönanden, grymtanden -och bubblan
den. Vad i all världen var detta för
ett vidunder? Jo, det måste vara uat
tenrallen, relativt liten förmår han än
då föra ett sådant oväsen. Mycket svår
är han att få syn på och trivs i den tä
ta vassen. Till den stora men i mitt tyc
ke trevliga pratmakaren taltrasten åter
kommer jag ett ögonblick.

Att en tidig aprilmorgon med frost
klart glittrande dagg i gräs och spin
delnät få lyssna till hans klara melodis
ka "tyckeliy tyckeliy plyit plyit plyit
bipöpö bipöpö-ply' ply' ply", är verk
ligen njutbart; Vi som valt att leva och
bo här ute i det i många avseenden in
te minst evad det gäller naturomväx
ling fagra Värmdö har rika tillfällen
till studium av de flesta i Sverige före
kommande trastarna, 8-10 regelbun
det häckande arter. Dessa har delvis
fått ett dåligt rykte genom sin stora
kärlek för lokaler som gränsar till träd
gårdar, där bordet står dukat ifrån det
allra första jordgubbskartet intill dess
att snön gör det svårt för fåglarna att
skaffa sig födan. Men handen på hjär
tat, är det inte bara som det skall vara.
De bjuder oss på sång och är en lisa
för ögat. Tänk vad tomt och dött det
skulle bliva om våra små vänner inte
återvände ett annat år.

Nu skall jag återvända till _Hjäl
staviken igen. Två stora änder lyfte
med ett lågt snatter från en liten göl
på den så här års mycket sanka be
tesmarken, änder med en stor skedfor
mad näbb, därav namnet skedand. Upp
ifrån rymden ljöd en lång jublande drill
den kände jag igen från aprilnätter med
orr- och tjäderspel på Ingarö. Den kom
från storspoven, vår kontinents största
vadare. Den tar man ej fel, på till ut
seendet, eller på dess läte, som består av
några trevande flöjtande toner, över
gående i en lång jublande drill. Deras
välkända vårplogar har vi väl sett lite
till mans, medan ännu isarna ligger i
våra fjärdar strävar de mot sina myc
ket varierande häckningsplatser. Man
kan träffa på dem i höjd med Hälsing
land tvärs över hela landet, ja ännu
längre mot norr i ett tiomilabrett bälte
efter Bottenhavskusten. De anammar
gärna grusåsar, åkrar, hedar och mos
sar till häckningsplats. Småspouen där
emot är inom vårt land en utpräglad
fjällfågel, med sina reden bland ljung
och ris, eller på våta myrar och hög
mossar i fjällen.

Men vad var det för gula fläckar som
rörde sig av och an där borta mellan
tuvorna. Aha, tänkte jag, det måste va
ra gulärlor, men vad för ras eller art
är väldigt svårt att säga då deras sys
tematik är invecklad. Nu började det
bli verkligt 'trångt på de rösade leder
na kring viken, här kom stora grup
per från när och fjärran under ledning
av erfarna guider. Kanske inte så lyc
kat med så mycket folk, det vill gärna
bli lite för stimmigt.

Oj vad klockan hade sprungit iväg.
Nu är det dags att få sig lite till livs.
Kanske jag får komma igen efter fru-
kost? Ake B.
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Det här skall handla om
vandel i handel
för så har· Gösta bestämt. Gösta är che
fen ... berömvärd! men inte av mej.
För fast jag är Gösta med Gösta, så
är han hur som helst mot mej. Fy bubb
lan! Som nu t. ex. att ge en gammal
kreditare i uppdrag att skriva om kre
ditens avigsidor! Kan man tänka sej ett
obehagligare ämne för kreditarens skriv
klåda? Knappast! Som stimulans fick
jag läsa om den stackars flickan som
överlämnade sitt kontokort till sitt man
liga ideal. Det manliga idealet skulle
förses med slips. Han försåg sej inte ba
ra med slips utan även med andra varor.
Och slutet ... ? Ja, han avdunstade och
flickan. har nu en skuld på sex tusen
kronor att ägna sitt intresse åt de när
maste åren. Att det här gäller en allde
les speciell form av kredit, har vi väl
redan förstått? Mycket riktigt! Det är i
de s.k. kontoringarna som det kan in
träffa sådana här kriminella saker. För
oss hederliga kreditare betyder det nya
systemet en förbättrad kreditservice. Jo,
det gör det! Men samtidigt får vi betala
ett dyrare pris och dessutom frestas vi
kanske att förköpa oss på ett sätt som
vi förut inte varit så vana vid. Vi kan
rent av bli ohederliga på kuppen! Att
kontoköpen blir dyrare än förut van
liga kreditformer har chefen för KF:s
ckonomiavd. Bertil Tronet klart belyst
i tidningen Kooperatören. Resultatet av
hans granskning blir att varor för 1000
kr. utöver sitt ursprungliga pris kommer
att vid avbetalning kosta 64 kronor,
vid Låneköp 45 kr. vid Köplån 50 kr.
och vid Kontokredit 86 kr.

... Och inled oss icke z
frestelse

De orden har vi väl alla sett, läst el
ler hört någon gång. Nu i juletid, när vi
kanske är som mest pigga på att leva
över våra tillgångar, borde vi kanske
tänka på dem allt som oftast. Kanske
det kan hjälpa oss att hålla stången mot
de allt illmarigare affärsmännen, som
hittar på allt knepigare knep för att
fånga och göra oss osjälvständiga för
resten av vårt liv. Att det finns kapital
varor (d.v.s, varor med lång livslängd
och helst av för den enskilde och fa
miljen oumbärligt slag), som det är mo
tiverat att anskaffa även om det sker

på kredit, är en sak för sig. Det är ju
också detta förhållande som kommit en
kontantprinciporganisation som KF att
genomföra Låneköpsiden, Men att man
inom affärsvärlden skapar en kredit
service för snart sagt alla mänskliga be
hov på ett sådant sätt, att man nästan
inbjuder kunderna att överskrida sina
konton, det är minst sagt osunt! Kom
mer därtill att systemet är så illa kon
trollerat att exempelvis stockholmskri
minalens bedrägerirotel f.n. är helt sys
selsatt med de'nya bedrägerier som kre
ditkorten möjliggort. Och sådant kostar
minsann också pengar.

Som moralist passar inte jag I
Känner heller ingen annan som gör

det. Varken bland kristna eller hedning
ar. Därmed inget ont sagt om min be
kantskapskrets. Men vad jag tycker av
gjort illa om det är, när folk säjer att
regeringen bär skulden till kronans vär
deminskning. Att regeringens arbets
marknadspolitik inte precis gör det lätt
för den att hålla inflationistiska tenden
ser i schack är en sak som åtminstone vi
löntagare inte har anledning att klandr~
den för, då det ju är gemene mans bris
tande sparande som till en väsentlig del
är inflationsorsaken. Och den fulla sys
selsättningen vill vi ju ha? - "Men det
är väl bara bra, att vi köper och håller
hjulen i gång?" sa kamraten på jobbet.
Som svar ska jag göra ett sammandrag
av ett exempel som läraren på Vår Gård
Alf Carlsson använder i en artikel om
Konjunkturer och konsumentkredit: -
En familj köper kläder för tusen kronor
och med tio månaders kredit. Ingenting
att säja om detta, menar Alf Carlsson,
om familjen har vägt alla för- och nack
delar med inköpet och funnit att för
delarna väger över. Men vad händer om
vårt lands 2,4 milj. hushåll gör samma
sak ungefär samtidigt i a) en lågkon
junktur, b) en högkonjunktur?

Jo, i lågkonjunkturen får vi
verkligen uppleva
att "hjulen kommer igång" I högkon
junkturen däremot produceras ju allare
dan så mycket varor och tjänster som
våra resurser tillåter, därför skulle den
na ytterligare efterfråga inte bara åstad
komma en allmänprisstegririg utan även
en förskjutning av näringslivets resurser
mot den nu lönsammare tillverkningen.
Båda dessa effekter kommer att inträffa
på "lång sikt". Den omedelbara effekten
torde också den bli en prishöjning, näm
ligen på de varor som främst blir före
mål för denna ökade efterfrågan, företa-

gen hinner helt enkelt inte med att ut
öka sin produktion i takt med den ökade
efterfrågan, även om de mot vårt anta
gande skulle kunna göra det. - Ja,
detta är kontentan av vad Alf Carlsson
menar i den fråga, som min arbetskam
rat ställde till mej. Och nu hoppas jag
att han, som f.ö. är efternamns-namne
med Alf Carlsson, blir nöjd med svaret
och en kunskap rikare på det ekonomis
ka området.

Nu skulle jag väl
fortsätta det ekonomiska resonemanget
med att presentera några av de åtgärder
som en klok regering vidtar för att tryg
ga samhällets vidareutveckling och de
enskilda medborgarnas försörjningsmöj
ligheter under olika slag av konjunktur
er, men det finns roligare saker att pra
ta om. Som nu den här historien om
flickan med kontokortet. Ja, den ar ju
inte så förbaskat rolig precis; åtminstone
inte för flickan och knappast för någon
annan heller. Men är det inte bra märk
värdigt att moderna flickor kan bli så
till sej i trasorna för sina pojkvänner att
de t.o.m. överlämnar sina kreditkort till
drumlarna? Nu är det naturligtvis en
speciell sorts pojkar som utnyttjar sina
flickor på det här fräcka sättet, men
jag har mer och mer bibringats den upp
fattningen att våra flickor blivit litet
för aktiva bland pojkarna. Kanske vi här
har en av orsakerna till den gangster
mentalitet och allmänna uppkäftighet
som är utmärkande för en stor del av
vår manliga ungdom? Enligt mitt för
menande är det endast flickor som har
förmåga att utveckla de frö till ridder
liga egenskaper, som är nerlagda i varje
normalt utrustad gossesjäl. På min tid
gjorde de det genom att efterapa Greta
Garbo och andra filmiska ljuvligheter.
Att gå klumpigt till väga, när det gällde
att erövra dessa outgrundliga men ack
så åtråvärda väsen, hade varit rena dår
skapen. Nej, gentleman var deras ideal
och gentlemän blev vi. Vi som nu är
till mogen ålder komna. Att våra fruar
blev litet annorlunda efter äktenskapets
ingående är en annan sak, men gentle
männen är kvar. Inga pappor har hel
ler varit så snälla mot sina söner som
nutidens. Detta är allmänt omvittnat.
Men eftersom vi gärna vill att våra sö
ner ska bli lika snälla, så ber vi flickor
na hjälpa oss. Fråga gärna era mammor,
far- eller mormödrar hur man bär sej åt
för att dressera en karl. Kom ihåg att
det helst ska ske på ett sätt som inte
karlen märker eller begriper i hela sitt
liv. Såvida han inte är skapt som

Fanfar.
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-Kommunalfullmäktige hade den 2 no
vember sammanträde för att fastställa
den kommunala budgeten för år 1961
och utdebiteringen. Konsulent Fridh på
Landskommunernas förbund hade på
uppdrag av kommunen gjort upp en fem
årsplan för kommunens budget. Kom
munen har ett digert investeringspro
gram fö_r de närmaste åren. Vatten och
avloppsanläggningar bör göras för mer
än 4 miljoner kronor, en skolpaviljong
skall byggas, ålderdomshemmet väntar
på att om- och tillbyggas och allt detta
kommer att anstränga kommunens kassa
för hårt, om vi inte redan nu börjar
spara. Konsulent Fridh föreslog därför
att utdebiteringen per skattekrona skulle
höjas med 50 öre redan nu. Kommunal
fullmäktige beslutade att godkänna fler
årsbudgeten som handlingsprogram. Där
efter fastställdes utgifts- och inkomststa
ten för år 1961 och man beslutade en
utdebitering av 10:01 per skattekrona.
När så landstingsskatt och tingshusmedel
kommer till blir utdebiteringen 14:75
kronor.

Frågan om Gustavsberg skulle ha en
konstnämnd hade utretts av en kommit
te. De hade föreslagit att den nuvarande
hembygdsvårdskommitten omändras till
kommitten för kultur- och 'hembygdsfrå
gor samtidigt som motionären i frågan,
herr Valter Weimark skulle inväljas.
Fullmäktige tyckte att det var en bra
lösning av problemet och beslutade i en

.lighet med förslaget.
Herr Nils Sander hade motionerat om

kommunalt bidrag till föreningsverksam
het bland ungdom. Han ansåg att kom
munal ungdomsverksamhet konkurrerade
med föreningarna om ungdomen och be
gärde anslag för att kunna ta upp kam
pen på jämnställd fot. Ungdomsstyrelsen
hade yttrat sig och ansåg sin uppgift
vara dels att understödja föreningarnas
ungdomsverksamhet, dels att bedriva
egen verksamhet för föreningslös ung
dom, och föreslog att föreningarnas ung-

dornsverksamher skulle stödjas genom att
av kommunen disponerade lokaler upp
läts hyresfritt för ungdomsföreningar,
samt att föreningarna skulle kunna söka
bidrag hos kommunen för sin verksam
het. Däremot tyckte inte ungdomssty
relsen att kommunen borde binda sig vid
fastställda årliga anslag. Gösta Dahl
berg hade avlämnat ett skriftligt yttran
de där han bemötte Elis Sanders kritik.
Kommunalfullmäktige tyckte att frågan
tålde att diskuteras ytterligare varför en
kommitte bestående av motionären, her
rar Gösta Dahlberg och Yngve Nyström
tillsattes för att utreda kommunens ung
domsvårdsprogram närmare.

Stockholms studentkårers centralorga
nisation erhöll ett anslag 'av 8.500 kro
nor till sin bostadsfond. Under år 1959
hade 17 gustavsbergsungdomar studerat
vid Stockholms högskolor. Möjligheterna
för dessa att få rum på ett studenthem
var mycket små då endast 4 0/o av stu
denterna kan få sådan bostad. Student
kårernas centralorganisation uppvaktade
därför länets kommuner för att få så
dant rörelsekapital att studenthemsbyg
gen kan igångsättas.

Kommunalfullmäktige beslutade att
försäkra sina förtroendemän för olycks
fall under tid de fullgör sina uppdrag.
Försäkringen kostade 1 :50 per mandat.

På förslag av ungdomsstyrelsen beslu
tade fullmäktige anslå . ett belopp av
5.000 kronor för. iordningställande av
en· lekplats vid Lövhamra på Ingarö.
Föräldrarna i grannskapet hade lovat att
hjälpa till vid iordningställandet och i
fortsättningen sköta lekplatsen. Till vin
tern skulle föräldrarna iordningställa en
isbana.

En ny bostadsrättsförening hade bil
dats, ..i\lggården, som skulle uppföra rad
hus i Mörtnäs. Till kommunal represen
tant utsågs herr Harald Lindholm och
till revisor herr Gunnar Mattsson. Kom
munen åtog sig ett borgensansvar för
byggnadskreditiven men kommunal
nämnden skulle utöva erforderlig kon
troll över byggnadsföretaget.

I och med höjningen av folkpensioner
n<! 1 juli 1960 hade socialnämnden beslu
tat höja inackorderingsavgifterna på å:lr,
derdomshemmen till 7 kronor om dagen
för ensamstående pensionärer och till 6
kronor om dagen för gifta. Kommunal
fullmäktige godkände åtgärden.

Apoteket i Gustavsberg hade ansökt
hos medicinalstyrelsen om att få stänga
klockan 15 på lördagarna under som
maren och klockan 16 övriga lördagar
under året. Fullmäktige tillstyrkte fram
ställningen.

Kson

Vår pensionärsförening hade söndagen
den 23 oktober sitt första möte efter
sommaruppehållet. Fru Sundh bjöd på
kaffe i Ingarö skola och pastor Andersen
underhöll med sång och musik.

Syföreningen E~kronan hade träff på
Hemvärnsgården den 20 november. Inte
mindre än 85 Ingaröbor hade mött upp
till träffen. Den var välordnad, med kaf
fe och dopp, s1ng och musik och fria
skjutsar. .

Bad- och campingområdet har under
sommaren, trots det miserabla vädret,
varit flitigt besökt. Bl. a. har 36 gustavs
bergare tältat hela sommarn. Apropå
väder, så har vi mätt upp 611 mm se
dan den 1 juli. Skrivaren kan inte min
nas att det varit så rikligt med regn se
dan 1902.

Vi ber att få tillönska alla en solig
sommar 1961 !

God Jul och Gott Nytt år tillönskas
läsekretsen också från samtliga medlem
mar i lngarö arbetarkommun. Detsam
ma önskar Syföreningen Enkronan och
Ingarö Pensionärsförening. De tackar
samtidigt alla goda givare, som medver
kat och stött föreningarna i deras verk
samhet till nytta och nöje för många
lngaröbor.

s. L.

Här vare' balmboclear!
Kommers på Torget
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Sverige-USA tur och retur
Rikstävlingsvinnaren Erik Alvar Eriksson har inlämnat en lllng och
personligt tecknad berättelse frlln resan till USA. ÅkeNassen stllr för
bilderna. Vi återger här första avsnittet. Red.

Den _30 augusti 1960 kl. 8.45 började
resan mot USA med en bilfärd genom
en regnvåt skärgårdsnatur in mot Brom
ma flygfält. Vi passerade en enligt våra
ögon ganska kraftigt översvämmad väg
vid Boo. Men vi skulle snart få erfara
hur liten denna översvämning var i för
hållande till de som kan uppträda i New
York med flera platser.

När vi så småningom kommer till
Bromma för att klara passformaliteter
och biljetter ropar en röst i en högta
lare efter Nassen och Eriksson. Vi skall
infinna oss vid informationsdisken. I den
villervallan som då uppstår glömmer
Åke sitt pass. Det står en fotograf och
väntar på oss och skall ta ett kort för
tidningarna. Upptäckten att passet för
svunnit gör oss väl litet nervösa, ty det
drar ihop sig till start. Så småningom så
H,r vi väl med oss det mesta och får åka
buss ut på plattan där planet väntar.
Vi intar våra platser, spänner fast våra
säkerhetsbälten, och planet får startsig
nal. Vi vinkar till våra familjer som står
vid flygpaviljongen och tittar på. Planet
står och morrar som en ilsken geting en
stund tills motorerna kom~it upp i _varv.
Snart susar det iväg, och efter en stund
så ligger vi några meter över startbanan.

Jorden försvinner mer och mer, vi
kommer in i ett molnbälte som täcker
så gott som allt, vi stiger till ca 3.000
meter och ser solen lysa över planets
vingar. Under oss ligger molnen som ett
vaddtäcke. På gränsen till Småland och
Skåne 'börjar vi skymta delar av jorden

och när vi passerar Sundet är det klart
och fint. Vi närmar oss Köpenhamn och
går in för landning på Kastrups flyg
plats. Vi får gå upp i en lång inbyggd
gång och vi trampar och går ganska län
ge innan vi kommer till biljettkontrollen,
för att lämna biljett nr 2, och i stället
få en pappbricka med flygnummer och
avgångstid och nummer på utgången till
Amerikaplanet. Vi åker första klass. In
te har vi så lång tid på oss, men hinner
i alla fall sända ett vykort över Köpen
hamn och meddela att resan hittills gått
utan mankemang. Sedan är det dags att
börja leta efter utgång 286, vilken vi
måste passera på vår väg till planet och
så börjar en promenad ungefär lika lång
som den vi gjorde i andra ändan av hal
len.

Med blandade känslor embarkerar vi
det nya planet, en DC 8 med namnet
Douglas "Viking". Maskinen är bra
mycket större än den föregående och
som första klass passagerare får vi gå
ombord först och gå in i framdörren.
Vi intar ett par som vi anser bra plat
ser och tänker på det långa hoppet som
vi skall göra över Atlanten.

Färden skall gi över England, Fär
öarna och rakt på New York. Vi lättar
under ett öronbedövande dån. Piloten
ändrar snart kursen, · troligtvis på grund
av dåligt väder. Vi passerar Sydnorge
och blir bjudna på lunch bestående av
smörgåsbord och varmrätt (rostbiff) kaf
fe och en cigarrett. Jag köper en ask ci
garretter och mår prima. Klockan 16.00

passerar vi Island. Det tar inte någon
längre tid, men vi ser små sockerbitar
i vattnet och kan omöjligt identifiera
dem. Trettontusen meters höjd gör att
allt blir i miniatyr. Vi måste fråga vad
det är för konstiga saker som ligger där
nere i havets krusning. Vi får snart be
sked om att det är isberg av ganska sto
ra dimensioner. Piloten meddelar att vi
går in över Grönland kl. 17.30, efter
någon halvtimme är vi över havet igen.

Jag skriver bagagedeklaration för att
ha något att sysselsätta mig med.

Klockan 18.50 går vi in över Cana
das kust. Det är molnigt så man ser ba
ra en och annan bergstopp skymta med
jämna mellanrum. Klockan 21.30 med
delar piloten att borden som just dukats
måste dukas av. Bränslet är i det när
maste slut och vi måste gå ned i Cana
das huvudstad Montreal för påfyllning.
Det blir bråttom. Servicen plockas bort
och vi spänner våra bälten för i1edfär
den. Det tar säkert inte mer än fem mi
nuter att komma ned från denna höjd.
Tryckförändringen gör att man måste
spraya någon sorts vätska i planet. Jag
blir döv på mina öron och får näsblod.
När vi lyckligt landat får vi gå in i
passkontrollen, men man är inte intres
serad av våra pass. Det viktigaste för
att få komma genom spärrarna är att
man kan visa upp Vaccinationsintyg för
smittkoppor. Vi slipper igenom och får
för första gången känna på den tryckan
de fuktiga värmen, 40° C, som man har
här i landet. Vi går till en barservering
och beställer var sin "Honey draw" en
sorts läskedryck med istärningar i.

När vi druckit ur denna dryck anser
vi att det kan vara på tiden att sända
ett kort hem och omtala att vi lyckligt
krossat Atlanten. Vi köper varsitt kort
för 8 cent, men då vi skall betala får vi
bara 90 cent tillbaka på en dollar. Det
blir litet gnabb med tanten i kiosken
innan vi fattar att den canadensiska
dollarn står i en annan kurs än den
Amerikanska, som vår resevaluta består
utav.

Vi stoppar en tiocentare i en automat
och lyckas trolla fram ett frimärke, och
får så småningom tag i en postlåda. Vi
tittar oss omkring på flygplatsen. Någon
större utflykt i omgivningen blir det inte
då vi måste passa planets avgångstid
och några uniformerade gubbar ser no
ga till att vi inte går över deras utsta
kade råmärken. Så småningom kommer
ordern att gå ombord på planet.

Starten går och vi styr färden mot
New York. Klockan 23.00 svensk tid
studsar planet, i ca 200 km hastighet,
fram på betongbanan i Idlewilds flyg
plats.
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Bromsklaffarna fälls ut, med ett öron
bedövande dån bromsas planet in så sä
kerhetsbältet pressas in i kroppen. Vi
får en trappa framkörd och snart kan vi
gå ut och tacka för en trevlig resa.

Det har varit en mycket intressant
resa över New Yorks förstäder som fak
tiskt sträcker sig hur långt som helst.
Hudsonfloden låg som ett smalt band
inskuret i landet.

Att beskriva hur intressant denna sis
ta del av resan varit går inte, det måste
upplevas.

Så var vi då äntligen i New York
och väntade på vårt bagage, som kom
rullande på ett transportband. Nassens
fina Amerikakoffert hade blivit litet illa
behandlad under resan, den hade tagit
formen av en "smålands-portmonnä".

Vi är litet ivriga efter färden och vill
ha tullformaliteterna avklarade så fort
,som möjligt, och Nassen är bland de
första som kommer fram med sin f.d.
väska. En mörkhyad tulltjänsteman vän
tar otåligt medan han: plockar fram en
nyckel. Efter en tiotal försök att forcera
låsen, allt under det kön bakom oss
växer och växer så frågar tullmannen:
"Is it right key?" Tullmannens ansikts
färg har nu övergått i kolsvart hans
ögonvitor rullar och han tar ifrån Åke
nyckeln, sätter den i låset och vriderom,
Låset vill inte öppna sig, men nyckeln
antager formen av en korkskruv. Nu
brister tålamodet och han ryter: "Go
away!", varefter han ger väskan en
en skjuts så den hasar ett tiotal meter

iväg utmed den plåtbeklädda tulldisken.
Efter kommer jag med en exakt likadan
väska som Åke. Till saken hör att jag
under tiden låst upp min. Men tullman
nen ser tydligen rött då han på nytt får
se väskan dyka upp framför sig, ty min
väska åker iväg med samma hastighet
under ekvilibristiska ögonrullningar.

Då vi klarat våra tullformaliteter står
där en flicka och ropar efter Nassen and
Eriksson. Hon har ett papper i sin hand
vilket jag tar emot och på vilket det
står att vi skall infinna oss vid SAS bil
jettdisk där en Mr. Clark och en Miss.
Fahlnaes väntar. Det tar en stund in
nan vi lyckas leta reda på dem, men med
den resvana som vi ligger inne med så är
det snart ordnat. Vi stiger fram och pre
senterar oss och allt är frid och fröjd.
Miss Fahlnaes visar sig vara svenska,
och vårt samtal flyter genast litet lättare.
Besked ges att rum är beställt på ett ho
tell som heter Abbey, och att vi skall
ta oss dit så fort som möjligt, då planet
var två timmar försenat. Vi ställer om
våra klockor och tycker att resan inte
tagit allt för lång tid. Klockan blir nu
inte mer än 18.30 e.m.

Med väskorna i händerna förs vi ut
på en perrongliknande upphöjning med
tak över. Jag får en knuff i ryggen och
vänder mig om. En neger med en stor
dragkärra full med väskor hade knuf
fat till mig under ett försök att forcera
uppgången till perrongen. Han får bac
ka ned igen och vi tycker synd om ho
nom, ty det var ju i alla fall vi som var
orsak till hans misslyckande. Vi ställer
våra väskor ifrån oss och hjälper honom
upp. Alla som ser vår manöver vänder
sig bort, och man känner sig som om
man gjort något orätt ...

Ja, vi står här och väntar på en buss
som inte kommer. Det har varit ett väl
digt skyfall över staden strax innan vi
kom dit. Det syntes redan i luften då vi
kom in över stan. På taken till de stör
re husen kunde vi se liksom små sjöar
och en del vägar såg ut att gå rätt ned
i en mindre sjö och komma upp på den
andra sidan. Vi får nu höra att skyfallet
varit så kraftigt att ett litet barn blivit
nedspolat i en vägtrumma eller kloak
ledning och försvunnit. Bussarna måste
gå stora omvägar för att komma fram.
Det dröjer någon timme, men ännu vi
sar sig ingen buss. Mr. Clark stannar en
taxi och frågar chauffören om prisskill
naden mellan bil och buss; och får be
sked att då vi är fyra stycken så skall
bilresan faktiskt bli billigare än med bus
sen. Chauffören är av den pratsamma
typen, han viftar med armarna som en
äkta italienare. När bagaget är instuvat
i bilen och vi själva satt oss på plats,
känner man samma tryck i ryggen som

när planet skulle starta. Accelerationen
på taxin är inget att klaga över, vi lig
ger snart på en hastighet som närmar
sig 100 km/tim, I kurvorna där hastig
heten rätteligen borde minskas går det i
samma takt. Det skriker om däcken, och
jag väntar att de skall åka av fälgarna.
Själva pressas vi in i en hörna av bilen
och känner oss som sardiner. Det är inte
utan att man känner sig rädd. Färden
går vidare i samma hastighet, under det
chauffören sitter mera med huvudet och
händerna utanför bilen än där de rätte
ligen borde vara. Han pekar på sevärd
heter och förklarar vad det är. Händer
na talar han med lika mycket som med
munnen. Vi dyker ned mot en tunnel som
går under Hudsonfloden, saktar in far
ten och chauffören måste betala någon
sorts tullavgift för att få passera tun
neln. Farten ökar igen, här nere i tun
neln får man tydligen inte köra hur sak
ta man vill, ty med jämna mellanrum
står en polis och viftar iväg dem som för
söker maska. Så småningom kommer vi
in bland de centralare delarna av New
York och farten minskar något. I varje
gathörna finns trafikljus, och när stopp
ljuset lyst litet längre än chafförerna ön
skat så börjar en ljudlig konsert av alla
tänkbara signalhorn. Och konstigt nog
så börjar trafiken att röra på sig igen
efter varje konsert. Färden tycks bli
långvarig, man tittar med bävan på taxa
metern, och funderar om det inte finns
något slut på denna stad. Det tar säkert
en och en halv timme innan vi äntligen
landar framför hotellet.

Ett par lakejer, i uniformer som skulle
göra en general avundsjuk, rycker till sig
våra väskor och rusar in på hotellet.
Man väntar bara på att den röda mattan
skall rullas ut,men det händer tyvärr
inte.

Vi går in och vill ha våra nycklar till
rummen.

Det misslyckades totalt. På grund av
att herrskapet inte infunnit sig på den
avtalade tiden, har rummen helt enkelt
blivit uthyrda åt någon annan. Ja här
står vi utan rum. Nu börjar fröken
Fahlnaes att ringa till olika hotell. Efter
några fruktlösa försök lyckades hennes
manöver och vi kan åka iväg igen. Vå
ra betjänter som var så artiga när vi
kom ser inte våra väskor längre utan vi
får bära ut dem själva. Färden går vi
dare bland Avenyerna och snart är vi
på Hotell Piccadilly. Vid 227 West 45th
Street.

Nu upprepas samma sak som vid det
förra hotellet med den skillnaden att vi
får skriva in oss och får nycklar: En la
kej åker med upp med våra väskor och
snart sitter man i ett rum som är var
mare än luften utanför. Man rycker av
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sig kläderna och hoppar in under dusch
en, och sedan skäggstubben rakats av
träffas vi för att gå ut och äta ...

Restaurangen var luftkonditionerad
och sval så vi ville ogärna gå därifrån.
Men man måste försöka att sova, ty un
der färden över Atlanten ville vi inte
göra det. Det var för intressant att resa
pr jetflyg, att man skulle vilja missa en
enda minut av den resan. Och troligt
vis var det nog den första och enda flyg
turen till USA åtminstone för min del.

Men att sova lyckades dåligt på grund
av den tryckande värmen. Istället satte
jag mig och skrev några kort till be
kanta i Svedala. En blund kom mellan
kl. 01.00-03.00 men sedan hjälpte var
ken dusch eller trötthet.

*
I dag är det onsdag. Datum 31/8.

Den fuktiga tryckande värmen och det

Sightseeingtur p/J. Hudsonfloden

obehagliga dövhetstillstånd som jag kom
mit i genom den snabba nedstigningen i
Montreal gör att jag har svårt att sova.
Den tidsförskjutning som så hastigt kom
mit på genom den snabba färden över,
gör att man blir trött under den tid som
man är van att sova. Det visade sig se
nare att det tog tre dagar att komma
över det.

Vi tar en promenad till Mr. Clark
som har sitt kontor på 247 Park Avenue.
Han är chef för något som heter Coun
cil for International Progress in Ma
nagement. Av honom får vi vårt pro
gram för vistelsen här i Amerika. Jag
fick den uppfattningen att möblemanget
på hans kontor, ja i de flesta kontor som
vi besökte, var mycket enklare än i vil
ket förmanskontor som helst här hem
ma. Det verkade som om man inte ville
ha någon hemtrivsel på sin arbetsplats.

Efter vårt sammanträffande med Mr.
Clark tog vi en promenad för att titta
på staden. Vi hamnade så småningom i
39:e våningen på en skrapa för att äta

lunch. Restaurangen hette "The Top of
Six". Vi fick ett fönsterbord och kunde
njuta av utsikten. Så småningom kom vi
ut på gatan igen och fortsatte vår pro
menad, och kom till "Saint Pathric Ca
thedral". Här fick vi bl. a. skåda Påven
Pius XI på en tron i en glasmonter. Vi
stod länge och betraktade honom innan
vi kom underfund med att det bara var
en vaxdocka. Åke som förut aldrig va
rit i någon katolsk kyrka tyckte att det
verkade litet konstigt med alla männi
skor som kom in, föll på knä och bad
en bön framför en madonnabild. Han
fick förklaringen av vår guide som ta
lade om att man kunde gå in och er
känna sina synder och sedan var de ur
världen. Åkes kommentar var, att det
måste vara ett mycket syndigt folk i
Amerika, av den stora anslutningen att
döma. När vi så småningom kom ut på
gatan igen styrde vi färden till Rocke
feller center, en liten idyll, mitt i den sto
ra stenöknen med springbrunnar och
blommor samt en uteservering. Men de
höga skyskraporna hade en viss drag
ningskraft på oss, varför vi fortsatte vår
vandring till Rockefeller placa. Vi åkte
expresshiss 70 våningar på ca 30 sek.
Här uppe på taket hade vi en underbar
utsikt över staden, vi tog några kort och
såg oss omkring. Vi stannade en god
stund emedan vindarna svepte omkring
oss och svalkade skönt. Nere på gator
na var det ren tropikvärme, fuktig och
obehaglig, och vi märkte att våra klä
der voro olämpliga i detta klimat. Vi
tittade ofta på kostympriserna i skylt
fönstren men kassan såg ut att gå åt än
då, så det blev inget klädköp. På kväl
len begav vi oss till ett ställe som heter
Latin Qvarter på 48th West Broadway,
där vi åt litet och såg en kinestrupp
uppträda. Men vi måste snart tillbaka
till Piccadilly för att sova. Vi skulle
upp och titta på en fabrik i New York
nästa dag.

(Forts.)
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•ETA6~1

om
Skyddsledmmitten har utarbetat nya

föreskrifter för tillstånd till tobaksrök
ning inom fabriken. Förslaget går nu för
yttrande till resp. samarbetskommittcer.

Då omplaceringar på grund av yrkes
skador, sjukdom o.d. icke alltid kan ge
nomföras utan grundligare undersökning
av den anställdes resp. arbetsplatsens
möjligheter, har en komrnitte tillsatts
för att handlägga dylika svårbedömda
ärenden. Kommitten äger att i sin utred
ning konsultera läkare, teknisk ledning
och fackförening. För sandning och plog
ning under vintersäsongen har fabrikens
utrustning förbättrats och samarbete har
inletts mellan kommun, fabrik och väg
förvaltning. Samtidigt hoppas man på
större försiktighet från den enskilde vid
halt väglag. Egen omtanke är också här
bästa skydd mot olycksfall.

Större försiktighet anbefalles för an
ställda och givetvis för allmänheten i
närheten av högspänningsledningar. An
ledningen är ett tillbud, som visar att
en erinran om riskerna är befogad.

Skyddsträff hölls i Bergasalen den 30
nov., då skyddsombud och arbetsledare
bjöds på kaffe och film och lyssnade till
kanslichef Erik Thörnberg, som talade
om "Nya linjer inför 60-talets arbetar
skydd".

Förslagsverksamheten har hittills un
der året premierat ett 70-tal förslag.

Premiesumman är c:a 7.500:- kr. Där
är givetvis inte inräknat stipendiet för
USA-resan för våra rikstävlingsvinnare,
eller kostnader för de premier som i en
del fall utgått i form av keramik. Efter
nyåret blir det snart dags för årsträff
med förslagsställarna och utdelning av
förslagsverksamhetens väggfat och bok
premier. Nassen och Eriksson är då ock
så klara med sina ljusbilder och kom
mer att berätta om Amerikaresan.

På nya het planeras en rep.-kurs för
arbetsplatssamariter och en brandskydds
kurs för svetsare.

En rundfråga har ställts till de an
ställda om innehav av bil och cykel, var
man äter på lunchen, och var man in
och utpasserar. Sedan materialet bearbe
tats kan man få fram en bild av trafik
intensiteten m.m.

Korpidrotten har hållit sig lugn un
der den regniga hösten, såvida inte
schack och bridge kan räknas dit, ty på
den fronten har tampats med flera KF
företag under växlande framgång. Nu
väntar man på is på Ekvallen, så att
hockey-hockey-bandyn mellan avdel
ningarna kan sätta igång.

Sparandet har ökat, inte minst sedan
räntan i KF:s sparklubb höjts till 5 1/4
proc. efter nyår.

Blodgivning har skett två gånger i
höst, därom har jag notis och bild på
annan plats i tidningen.

Frågeformulär och erbjudande angå
ende 3 proc-fond och pension har vållat
en del huvudbry, men det har väl rett
upp sig vid det här laget.

Får man lov att tillönska
Fröjdefull Jul

sekr.

Ryska skolmän har besökt vår skola och fabriksmuseet

Ett brev

I slutet av september anordnades en
kurs i Vår Gårds regim, som jag hade
nöjet att få deltaga i. Det var porslins
kurs nr. 10, och den var helt förlagd till
Gustavsbergs fabriker.

Vi var 18 st. ungdomar i kursen som
nu skulle få lära oss en del om porslin
och hur det tillverkas. Kursen var myc
ket bra upplagd, dels med praktiskt ar
bete i fabriken, och dels teoretiska lek
tioner.

När jag ser tillbaka på kursen tycker
jag, att det var fantastiskt så mycket
som vi fick se och lära oss på en vecka.
Vi fick gå igenom fabriken och följa
porslinstillverkningen från början till
slut, och vi fick även delta aktivt i ar
betet. Allt var så roligt och intressant,
och överallt blev vi mycket väl mottag
na. Alla var vänliga och hjälpsamma och
besvarade med stort tålamod våra frå
gor. Ingen blev förargad när vi kom och
störde i deras arbete, tvärtom, man gjor
de allt för att visa oss tillrätta. Det är
omöjligt att här berätta om allt vi fick
se och lära oss, men det var verkligen
en upplevelse att få se hur alla de vack
ra saker man dagligen handskas med,
kommer till.

Att det var trevligt i Gustavsberg vill
jag med glädje intyga. Det är sällan man
kommer till en plats där alla är så vän
liga och glada, ja som en enda stor fa-

. · milj. Denna anda gjorde ett djupt in
tryck på oss alla, och det var med upp
riktig saknad vi fann att kursen var
slut, och det var dags att resa hem igen.

När jag nu är tillbaka i mitt dagliga
värv, vet jag.ratt jag fått många nya och
goda vänner i Gustavsberg, och många
glada minnen att tänka tillbaka på. Jag
tycker faktiskt att jag har blivit en rik
tig "Gustavsbergare", och det är något
som jag är mycket stolt över att få va
ra, så jag hoppas att det inte skall dröja
så länge till innan jag får återkomma.

Jenny Bergqvist
Domus Borås
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Ungdomstråfferu
Ungdomsstyrelsen sammanträdde en

tidig höstkväll ute vid Skeviks frilufts
gård. På dagordningen stod säsongens
ungdomsverksamhet. Träffarna i Berga
salen stod förstås i främsta rummet. Här
skulle göras en liten ändring, bl. a. skul
le de yngre pojkarna, 14-15, beredas
tillträde till lokalen redan kl. 18.00.
Disponera densamma till kl. 20.00, då
det skulle bli läxläsning hemma vid
köksbordet. Tuffingarna hade då stått
väntande ungefär en kvart. Nu är ut
rymmena deras. Några sitter i ett bås
och spelar Domino med ett par flickor,
andra spelar bordtennis, couronne,
schack, ishockey, fia, räv m.m. Gram
mofonen och nya högtalaranläggningen
dundrar för fullt. Nya skivor, tun
na skivor har inköpts i ett 25-tal. Våra
filmer har under hösten varit många och
omväxlande, det har bl. a. visats ett par
sparfilmer, två idrottsfilmer, George
Formby som flygmalaj har fått svara en
sam för det roliga inslaget. Vi har haft
ett litet revygäng från N T O i Ven-

delsö på besök. 20 glada sång- och mu
sikbegåvade ungdomar med ledare.
När detta läses har vi klarat av vår sed

vanliga Lucia-fest, lyssnat på buktalaren
Fredy Grey och hans docka Egon. Vi
har spisat och dansat till ett flertal fin
fina jazzband, (såsom Carl Aage Holms
octett, kvartetten The coconuts samt tri
on från södern, Berth Ahs Johanneshov).
Nu, alla Gustavsbergsungdomar i ål
dern 14-21 år, drar det ihop sig till
stor nyårsbal i Bergasalen. Nyårsafton
kl. 20.00 kommer Stockholms f.n. popu
läraste jazzband på besök, Key Tone
kvartetten med vokalist. Vi tänker i år
dansa in det nya året, till kl. 01.00 hål
ler vi på. Det blir också pausinslag.
Alltså, all Gustavsbergs ungdom, väl
mött i Bergasalen den 31/12 1960, slösa
inte bort tid och pengar på onödiga
stadsresor, slipp trängsel på gator, torg
och överfulla dansrestauranger och andra
nöjesinrättningar i Stockholm. Vi tar ba
ra tre kronor i entre, och garanterar Dig
jättekul hela kvällen. Hyfsat och triv
samt! VÄLKOMMEN!

Conny

Gustavsbergsskolornas
bästa idrottssäsong
Det är möjligt att Gustavsbergssom

maren 1960 varit den regnigaste i man
naminne. Men för skolidrottsföreningen
innebär året den soligaste säsongen hit
tills, för idrottsintresse och träningslust
har regnet inte rått på. Kretsmästerska
pen i Nacka i våras blev ju en stor Gus
tavsbergssucce, och framgångarna inom
den fria idrotten har fortsatt under hös
ten.

Skolmästerskapen

Den första stora mönstringen av sko
lans löpare, hoppare och kastare skedde
den 20 september, då skolmästerskapen
avgjordes på Farstaborg. När rektor Ge
zelius öppnade tävlingarna låg molnen
tunga över idrottsplatsen, och det blåste
snålt, så både deltagare och publik hutt
rade och frös. Men de spännande final
striderna om centimetrar och sekunder
värmde alla, och trots kyla och blåst
blev resultaten rätt goda. När kampen
var över, kunde prisutdelaren, Fru Hå-

Pingiskväll i Bergasalen
Det finns väl askkopp
och klädhängare?

Foto: Clark Ekenberg

Vita Hästens juke-box
tar hand om ungdomens

silverslantar
Foto: Leif Andersson
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kansson, dela ut medaljer till ettan och
tvåan i varje gren efter följande pris
lista.

Flickor, grupp E (födda 1947)

Längdhopp

M. Sandkvist 3.80, 2. Ulla Dahllöf 3.63.
Slungkast

1. U. Dahllöf 30.95. 2. Th. Andersson 24.90.
Löpning 60 meter

1. Ulla Dahllöf 9.0. 2. M. Sandkvist 9.1.

Flickor, grupp D (födda 1946)
Längdhopp

1. Ulla Jansson 3.75. 2. Inger Bonin 3.72.
Höjdhopp

1. Ulla Mauder 1.20. 2. Bodil Svensson 1.20.
Slungkast

1. M. Lundgren 27.20. 2. U. Mauder 26.80.
Löpning 60 meter

1. Lena Grundberg 9.0. 2. Ulla Jansson 9.0.

Flickor, grupp C (födda 1944-45)
Längdhopp

1. AC Andersson 3.82. 2. B. Johansson 3.79.
Höjdhopp

1. M-L Rylander 1.35. 2. I. Landström 1.20.
Slungkast

1. Elle Käkk 32.70. 2. AC Andersson 30.62.
Löpning 60 meter

1. E Eriksson-Ek 9.3. 2. ML Rylander 9.5.

Pojkar, grupp E (födda 1947)
Längdhopp

1. G. Arvidsson 4.86. 2. T. Persson 3.76.
Kula

1. O.le Nielsen 9.00. 2. Fred Andersson 8.88.
Löpning 60 meter

1. G. Arvidsson 8.3. 2. F. Andersson 9.0.

Pojkar, grupp D (födda 1946)
1. L-Å Göthe 4.83.2. KA Wahlqvist 4.59.
Höjdhopp

1. LÄ Göthe 1.35. 2. KÄ Wahlqvist 1.30.
Kula

1. LÅ Göthe 10.59. 2. CG Carlsson 9.30.
Löpning 60 meter

1. LÅ Göthe 8.0. 2. KÄ Wahlqvist 8.2.
Längdhopp

Pojkar, Grupp C (födda 1944-45)
1. I Wahrenberg 5.13. 2. KJ Storbacka 4.72.

Höjdhopp
1. K Björk 1.53. 2. KJ Storbacka 1.50.

Kula
1. Storbacka 12.03. 2. I Wahrenberg 11.17.

Löpning 80 meter
1. I Wahrenberg 10.5. 2. K Johansson 10.8.

Gustavsbergare i DM och SM

Under september hölls också, på Kri
stinebergs och Zinkensdamms idrotts
platser i Stockholm, skol-DM i fri
idrott. Tidigare har bara en och annan
toppstjarna från vår skola kunnat göra
sig gällande i den hårda konkurrensen
vid dessa stortävlingar. Men i år for
gyrnnastikdirektör Lindahl dit med inte
mindre än 15-talet gustavsbergare, som
klarade sig ypperligt i tävlan med ele-

ver från Stockholmstraktens alla skolor.
Sjätteklassaren Dick Lindberg place

rade sig i grupp F som fjärde man på
löpning 60 meter med tiden 8.9 sek. I
längdhopp lyckades Dick ännu bättre,
där han blev tvåa på 4.50 m. En lika
vacker insats gjorde Gösta Arvidsson i
grupp E, där han blev femma på 60 m
med tiden 8.3 sek. och tvåa i längd på
utmärkta 4.92 m.

Lars-Åke Göthe lyckades bäst i häck
60 m, där han slog hela kopplet av
häckspecialister utom en och blev tvåa
på tiden 9.2 sek. Pojkarnas C-grupp såg
två av "de våra" bland de fem bästa i
spjutkastning. Karl-Johan Storbacka
blev tvåa på 43.70 m och Ingemar Wah
renberg kom femma på 42 m.

Vår skola har i höst varit represente
rad på SM-tävlingarna, som gått i Mal
mö. Det var spjutkastarna Karl-Johan
Storbacka och Ingemar Wahrenberg
samt häckklipparen Håkan Wiberg, som
genom sina goda resultat kvalificerat sig
för den resan. Några topplaceringar blev
det inte för trion denna gång, men det
går säkert flera tåg. Gustavsberg kom
mer igen i skol-SM.

Ny idrottsanläggning i flitigt bruk
Friidrottssäsongen avslutades den 15

oktober med en skolmästerskapstävling
i femkamp för pojkar på Kvarnbergs
skolans nya idrottsanläggning. Resulta
ten omräknades efter en tabell till po
äng, så att de olika åldersklasserna kun
de delta i en och samma tävling. Efter
en jämn och spännande kamp kunde
Lars-Åke Göthe koras till skolmästare.

Resultat:
1. Lars-Åke Göthe 39,2 poäng. 2.

Ingemar Wahrenberg 36,4. p. 3. Håkan
Wiberg 35,9 p. 4. Gösta Arvidsson 34,7
p. 5. Fred Andersson 33,3 p. 6. Börje
Engström 32,1 p. 7. Lars Sundström
31,5 poäng.

Utan tvekan kommer året 1960 att
gå till historien som skolidrottsförening
ens framgångsrikaste hittills inom den
fria idrotten. Orsakerna till detta är väl
flera, men en dryg del av framgångar
na får nog "skyllas på" den lilla idrotts
anläggning, som Kvarnbergsskolan begå
vats med. Sällan har väl en så liten
idrottsplats betytt så mycket för så
många. Till den tackbukett för ett gott
idrottsår som vi till slut vill. skänka de
aktiva, skulle vi därför också vilja över
räcka en extra blomma till den som kan
ske framför allt bäddat under för fram
gångarna - bl. a. för iden med den lilla
idrottsplanen - gymnastikdirektör Lars
Olov Lindahl.

Anita E. och Eva S.

Den här gången ska vi bara komma
med kalla fakta. Alltså: Vi håller fort
farande till på 13 och spelar fredagar.
En klubbturnering är igång med ett 20-
tal deltagare, indelade i 3 klasser. Koo
perativa corp-serien har även startat.
Där är vi utan poäng (2 matcher spela
de). Det är från denna turnering nedan-
stående sällsynt lärorika och fangslande
parti är hämtat.

Vit: Norberg Svart: Arvidsson
1. e 4 C 5
2. S C 3 S C 6
3. s f 3 e 6
4. d 3 h 6
5. d 4 C X d 4

(Det anses vara en fördel i denna öppning
att få herravälde över d 4).

6. S x d 4
7. D x d 4
8. f 3
9. e 5

10. D e 4
(Här gör vit ett meningslöst försök att

anfalla tornet på a 8).
11. S b 5
12. D d 3
13. S d 6t
14. D x d 6

GOD HELG!

Sxd 4
S f 6

b 6
S h 7
T b 8

L b 7
8
6
8

Ta
Lxd
s f

(Vita damen är fräck nog att ge sig in i
de främre linjerna. Svart förlorar härigenom
ett tempodrag).

15. L e 3
16. L b 5

S g 6
S e 7

(Vit lägger upp ett anfall, men svart står
med kniven i mun. 16. 0-0-0 hade varit
bättre).

17.
18.
19.

T d 1
a 4

L x c 6

L c 6
0-0

Sxc 6

(19. ---·- d x c 6 går också an, men
ger vit större urvecklingsmöjlighet).

20. f 4 S e 7
21. g 4 S d 5!

(Den vita amazonen låter sig villigt snär
jas! 20. D x 7· hade gett bondevinst, dam
byte och bättre spel för vit!).

22. L d 2 D h 4t
(Vits dödskamp börjar!)

23. K f 1
24. T e 1
25. C 3
26. b 3
27. b x c 3
28. Matt!

D x g 4
T c 8
T c 4
Sxf 4
D g 2

B. Arvidsson
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Ge ungdomen sidrre [ortrocnde
Vänd dem ryggen ibland!

Det talas, skrivs och ventileras i alla
möjliga former om nutidens ungdomar
och deras problem. Utredningar görs,
statistik förs både hit och dit om hur
ungdomarna beter sig i den och den ål
dern o.s.v. Ja, det s.k. ungdomsproble
met har blivit ett alltför kärt ämne i
alla möjliga och omöjliga situationer.

Vore det inte snart på tiden att vå
ra höga myndigheter kunde bli klara
med alla dessa utredningar m.m. och i
stället satsa h e I hjärtat på att hjäl
pa ungdomarna i praktiken också. Visst
görs det en hel del för dagens och i viss
mån även morgondagens ungdom på
skilda. håll i landet, men i det stora
hela är man tydligen rädd att satsa hårt,
rädd för att det skall misslyckas och att
en del pengar och arbete skall kastas
bort till ingen nytta. Nog är det gott
och väl om en kommun ordnar något
ställe där ungdomar av båda könen kan
träffas vid en fika eller en cocacola och
snacka om ditt och datt. Men räcker
detta? Förvisso inte. Det blir ju bara
att liksom fösa ihop ungdomarna till ett
centralt ställe för att bli av med dem ett
tag. Snart börjar det bli trist för de unga
att bara sitta där overksamma. Planerna
att "hitta på nåt", börjar snart ta form
och dessvärre kan det planeras saker
som inte faller inom ramen av våra la
gar. Därför, när kommunerna eller nå
gon organisation kommer på den i och
för sig fina iden att ordna en ungdoms
gård el. dyl. så får man inte glömma
av att det finns en glödande aktivitets
känsla hos alla ungdomar; en aktivitets
känsla som m å s t e få sin utlösning på
ett eller annat sätt. Det bör vara vårt
stora ansvar att ta väl vara på och för
söka förvalta denna aktivitet. Gör vi
inte detta utan överlåter åt "felaktiga"
ledare att ombesörja självverksarnheten
hos ungdomarna, kan denna från be
gynnelsen sunda aktivitet snabbt och in
te önskvärt utbytas i en aggressivitet i
stället, en aggressivitet som ofta går ut
över samhället och dess laglydiga med
borgare.

Nåväl, om man nu startar en ung
domsgård så är det särskilt e n sak som
man redan i starten måste ge ungdomar
na och det är f ö r t r o e n d e. Detta en
da ord innefattar långt mer för ungdo-

marna än många kan göra sig en före
ställning om.

För min egen del tror jag inte det är
lyckligt med för många s.k. ledare i en
lokal där ungdomar skall vistas för att
ha kul. I dessa ledare ser ungdomarna
oftast en vakt som vakar över varje
rörelse de gör och tar ofta denna "över
vakning" som ett misstroende mot deras
moral och sätt att kunna "föra" sig.

Ingen människa vill ju på förhand
bli stämplad för en sak som andra t r o r
att man skall göra. Detta gäller i högsta
grad ungdomar. De v i 11 ha förtroende
för att kunna visa att de kan klara sig
och de vill också visa sin tacksamhet
gentemot dem som ställer lokaler till
förfogande och som ordnar med ung
domsdanser, "spisarkvällar" och annat
kul som "går hem".

Vi som kallar oss ungdomsledare mås
te då också ge ungdomarna en rättmätig
chans att visa denna tacksamhet genom
att satsa vårt fulla förtroende. Av egna
erfarenheter har jag märkt att ungdo
mar sällan missbrukar ett förtroende om
de märker att det ges helhjärtat. När
detta förtroende någon gång missbrukas
brukar för det mesta kamratuppfostran
fira stora triumfer. Det är många gånger
jag hört kamraterna skälla ut en "kom
pis" för att han (eller hon) "förstört"
för dom andra, d.v.s. missbrukat det
förtroende som de v i 11 behålla.

Hur gör man då, för· att komma vå
ra nutida "problembarn" in på livet.
Ja, först av allt bör man väl försöka
vara litet självkritisk och erinra om si
na egna "bravader" i ungdomsåren, och
därefter försöka komma in i ett gäng
ungdomar och göra jämförelser, så upp
täcker man ganska snart att man nog
inte var Guds bästa barn själv i ton
åren, vilket man heller inte skall vara
rädd för att erkänna inför ungdomarna,
och si, ett, tu, tre, är man 1 i k s t ä 11 d
med de ungdomar man fått förmånen
att verka bland. Man accepteras m.a.
ord i g ä n g e t.

Vi minns väl alla filmen "Vänd dem
inte ryggen". Filmtitelns fyra små ord
har givetvis sin betydelse och mening,
men skulle man inte ibland kunna vän
da litet på det hela och säga, "Vänd dem
ryggen ibland". Med detta är jag åter
igen inne på förtroendet.

Om läsaren visste vad underbart det

kan kännas för ungdomarna att ibland
få se ryggtavlan på en ledare. Reaktio
nen bakom denna rygg är olika. I vissa
fall hittar ungdomarna genast på något
mer eller mindre fult rackartyg, men i
andra och de flesta fallen kommer käns
lan av förtroendet mellan ledaren och
ungdomarna fram och det händer ing
enting i negativ riktning.

Hur denna reaktion skall utfalla hän
ger oftast helt och hållet på ledaren.
Att ungdomarna vill ha förtroende att
själva kunna få sköta saker och ting
har jag fått åtskilliga bevis för, och jag
har särskilt ett kärt minne av ett gäng
ungdomar i Norrköping. Jag skulle va
ra ledare för 44 ungdomar, av vilka 14
voro flickor, under en tvådagarsvistelse
i Stockholm, men dagen före avresan
fick jag personligt förhinder varför jag i
första hand försökte få tag på en ersät
tare men misslyckades. Det fanns inget
annat val än att sammankalla de tre
pojkar plus en flicka som var med i
"resekommitten" och förklara hur det
låg till. De unga ledamöterna frågade
då försynt om jag inte kunde tänka mej
att låta dem åka själva och på eget an
svar??? Det fick dom ... Jag kände att
dom inte skulle svika detta förtroende.
Första beviset på att jag kände rätt
fick jag på resdagens f.m. då "rcscleda
ren" kom hem till mej och gav mej ett
paket och sa', "Vill du ta' hand om det
här tills på månda". Ja, gärna svarade
jag, men frågade samtidigt vad paketet
innehöll eftersom det var så viktigt att
just jag skulle vara "effektförvarare".
Grabben skruvade på sig en aning, men
så kom det: "Ah, de ä bara tre kvarter
brännvin, vi har liksom kommit överens
om att slopa dom nu ..." Då visste jag
att jag hade satsat rätt. De våldförde
sig heller inte i storstaden på mitt för
troende, utan spelade sina pingismatcher
som dom åkte dit för att göra och skötte
sig f.ö. mönstergillt vid besök på ung
domsgårdar m.m. Kanske bör jag nämna
att de flesta av mina 44 vänner tillhör
de gruppen "problematiska ungdomar i
samhället ..."

Detta, att någon gång vända ungdo
marna ryggen, tror jag personligen är
mycket lyckligt, bara det inte sker när
dom kommer till oss och b e r o m
h j ä 1 p, på ett eller annat sätt. Det är
väl så att · vi oroar oss alltför mycket
för våra ungdomar. Låt oss ge dem för
troende, såväl i hemmet, skolan, arbetet
som i klubbar och organisationer av oli
ka slag. Vi måste också ge dem u p p
g i f ter.

Resultat i positiv riktning kommer
heller inte att utebli.

Uno Josefsson
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Idrottsjöreningens återblick
Fotboll

Genom lagets andra plats i serien
avancerade man till klass I i Stockholms
serien. Laget har erhållit ny tränare som
också spelar med. dvriga lag har fram
gångsrikt deltagit i serien. Den 17 de
cember anordnar sektionen tillsammans
med bandy-sektionen årets "Jul-mässa".

Bandy

Bandylaget under Sven Nordströms
tränarskap kommer att spela i div. III
i vinter. Efter segern i pokalserien har
A-laget matcher kvar i DM att spela
(semifinal). Nu hoppas vi på kallare vä
der med bra is. Einar Andersson har
återigen åtagit sig att vara ledare för
A-laget. Bland nyförvärven är Snobben
Ahlström klar för Gustavsberg.

Varpa

I drebro varpaklubbs int, tävling med
deltagande av 20 lag placerade sig Sigge
Pettersson, Gunnar Möller och Fritte
Fall som 2:a.

Allmän idrott

I ungdomsklassen i Fogdö-terrängen
placerade laget sig som 2:a. I Saltsjöbads
tävlingarna som i år organiserades av
Gbg belade laget 2:a plats före Boo, men

efter Järla. Klubbmästare bland ungdom
blev sammanlagt Håkan Wiberg.

Orienterarna

har under året gjort en del uppmärk
sammade insatser. Bland de 150 star
tande lagen i den i pressen mycket om
skrivna Tiomilakavlen blev det en 12 :c
placering. Folke Anevret har presterat
överlag goda lopp i äldre oldboysklas
sen. Seger blev det i Malungs tävling
på vårsidan och som krona på verket
ett distriktsmästerskap nu i höst. Ivar
Norin var speciellt på försäsongen i gott
slag, vilket resulterade i att han blev ut
tagen att representera Stockholm i di
striktsmachen mot Sörmland-dstergöt
land. Följande klubbmästare har korats:
Dagorientering: Seniorer: Lennart Hage
l in. Juniorer: Jan Dahlgren, pojkar,
Leilert Anevret. Nattorientering: senio
rer Per Wester, Juniorer Jan Dahlgren.

Skidor

Intresset är ovanligt stort i sektionen.
Den 22.1.1961 anordnas DM 3-mil av
sektionen. För att grabbarna skall få
några träningsmöjligheter anordnas ett
träningsläger i Dalarna, som betalas av
grabbarna själva.

S. E.

A-laget 1960 efter slutförd serie. Ovre raden fr. v.: Per-Erik Johansson, Göran Högberg,
Ove T'bunell, Leif Fredblad, Bengt Hedberg, Stig Karlsson. Undre raden: Jens Lindblom,

Inge Zeitz, Svante Johansson, Ove Nylander, Gert Nilsson.

PÅ BUSSEN

-Varför sitter du alltid och blundar
på bussen?
- Jag står inte ut med att se damer

och äldre personer stå!

*
- Dom säjer att bussen till Gustavs

berg fraktar ut ett par tusen personer
varje dag.
- Det tror jag nog, men varför ska

alla åka med den här bussen?

*
Apropå Röda Mattan, Möbelaffä

ren går visst dåligt. Mattsson har ju satt
upp en skylt om Matt Försäljning!

*
GdR DET SJ.i\LV

Mamma! Våran TV är sönder för
pappa har lagat den!

*
- Våran bas har handlat mot bättre

vetande en tid, så nu är det rätt lugnt på
verkstan.

*
POLITIK

Det var en gång två små knappnålar
som promenerade på en gata i Budapest.
- Kan du tänka dej, sa den ena

knappnålen, att ...
- Tsss, sa den andra, du tänker väl

inte tala politik?
- Jo, hur så då?
- Det går en · säkerhetsnål alldeles

bakom oss.

*
När en politiker säger, att v1 sitter i

samma båt, så var på din vakt. Det be
tyder nämligen, att han vill vara kapten
och att Du ska ro.

Thomas Mann

*
SKRYT?

Fransk gäst: - Jag har hört att man
inte använder så mycket parfym i Sve
rige!

Svensk guide: - Nej, men vi har bad
kar från Gustavsberg!



40 GUSTAVSBERGAREN DECEMBER 1960

e'fRITT e'foRUM

De halta och de lytta
Vi lever i en utpräglad högkonjunktur.
Alla näringsgrenar ropar efter arbets
kraft, både kvalificerad och mindre kva
lificerad.·

Alla som vill får arbeta, i regel mot
god lön men även med hög arbetspresta
tion. Alla reserver har sugits upp av
produktionen.

Det påminner på något sätt om be
redskapsären då man på flera platser
"någonstans i Sverige" spikade ihop en
provisorisk dansbana och trådde dan
sen med traktens skönheter. Kvinnorna
i de trakterna hade sin verkliga guldål
der. Alla var eftertraktade. Halta, lytta,
harmynta och lemlästade, alla fick de
dricka kärlekens bägare till botten. Det
var ett tio och ett tjim som de sent el
ler aldrig glömmer. Och det var dem
så väl unnat ...

På samma sätt förhåller det sig med
dagens arbetsliv. Alla, ja även de mer
eller mindre arbetsföra har beretts syssel
sättning. I den hårt uppdrivna arbets
takten har de ibland haft svårt att hän
ga med. Har de däremot fått lämpliga
arbetsuppgifter har det gått lättare att
klara sig i den allt hårdare konkurren
sen.

I dagens arbetsliv står det en lång
ringlande kö av människor som söker
annat och lättare arbete. Kön tycks bli
större och större för varje dag. Man
viftar med en papperslapp där läkaren
har skrivit att vederbörande bör bere
das ett annat och mindre ensidigt arbe
te.

Och där står man och väntar och vän
tar . . . Det går en vecka, en månad, ja
kanske ett år, och man väntar fortfaran
de efter ett jobb som inte tycks finnas.
Under tiden fortskrider den mänskliga
förslitningen och en vacker dag måste
man sluta sin anställning. Det var kanske
ett arbete som man från början trivdes
med, och kanske fortfarande trivs med,
men som man inte längre orkar med.
Och nu står man där utsliten i förtid.
Bitter och nedstämd och kanske utan
försörjningsmöjligheter i en period av
livet då man fortfarande har långt kvar
till pensionsåldern.

Man kan nu fråga sig hur detta pro
blem har uppstått och vad som bör gö
ras för att komma till rätta med saken.

Ja problemet har tydligen sin orsak
av en långt driven arbetsfördelning. Var
je anställd gör sin lilla del av den fär-

diga varan. Detta leder även till ett
ensidigt tempobetonat arbete. Det kan
betyda att en lem av den mänskliga
mekanismen får utföra det mesta av he
la dagsproduktionen. Att dag för dag
utföra precis samma arbetstempo måste
förr eller senare leda till en onormal
förslitning. Kr därjämte arbetstakten
högt uppdriven blir nötningen för stor
och till slut upphör mekanismen att
fungera.

Den moderna industrin som har betytt
så oändligt mycket för vår levnadsstan
dard och försörjning har även skapat ett
arbetsplatsproblem som tycks bli allt
större och större för varje år som går.

Att komma till rätta med problemet
är dock inte så lätt.

Myndigheterna har uppmärksammat
saken och man har satt igång med om
skolning av personer med olika handi
kap. Men resurserna på området räcker
inte så långt. Och det gäller även att
skaffa arbete åt den omskolade arbets
kraften. En mera differentierad indu
stri på de lokala platserna kan kanske
bereda en del partiellt arbetsföra ett
lämpligt arbete. Men med den nuvaran
de industrins lokalisering, och med de
långa seriernas politik, finns kanske inte
så stort utrymme för denne differentier
ing. Det gäller ju även att vara konkur
renskraftig både med konkurrenterna in
om det egna landet och med utlandet.
Om man därvid måste sysselsätta allt
för många partiellt arbetsföra kunde ar
betsprestationen bli mindre. Omkostna
derna för varuframställningen skulle
även öka och konkurrensförmågan nag
gas i kanten.

Mot detta kan visserligen anföras att
för de länder som deltagit i de två se
naste världskrigen är problemet med de
partiellt arbetsföra mångdubbelt större
än för svenskt vidkommande. Dessa län
der har nämligen väldiga problem när
det gäller omskolning av krigsinvalider
och återföra dessa till arbetslivet.

Problemet - de partiellt arbetsföra
- konkurrensen med utlandet - får
därför inte ges för stora proportioner.
- Inte för svenskt vidkommande.

Men vi har en lång rad invalidisera
de personer. Människor med olika gra
der och arter av defekter. Dåliga ryg
gar, dåliga ben, allergiska åkommor och
reumatiska åkommor, - en lång, änd
lös rad av fysiska krämpor,

Men vi har även partiellt arbetsföra
med psykiska besvär. Vi har personer
som är mer eller mindre miljöskadade
och som därför har svårt att anpassa
sig i det moderna arbetslivets tempo. De
har svårt att inlemmas i kollektlivet. De
saknar ansvarskänsla och deras förmåga

att nöjaktigt klara även enklare ar
betsuppgifter är starkt begränsad.

Hur ska man nu kunna bereda alla
dessa människor lämpliga arbetsuppgif
ter? Hur ska de därjämte få en lön som
svarar mot deras arbetsprestation och
tidigare inkomst?

Man kan söka sig fram efter olika vä
gar. Vid våra större industrier där tem
poarbetet är mera dominerande finns
det även flera arbetsuppgifter att välja
på. Vore det även ganska rimligt att
en arbetare som har utfört samma arbe
te i, låt oss säja 10, 15 a 20 år, hade
rätt att övergå till annat arbete därest
han så önskade. Det måste under alla
omständigheter vara bättre att byta ar
bete i tid innan förslitningen eller yrkes
skadan lett till någon högre grad av in
validisering. Våra avtal borde här till
föras vissa bestämmelser som på ett
annat sätt än tidigare skyddade de
anställda i arbetet. Arbetstids- och ar
betarskyddslagen är allt för vagt formu
lerade och reglerar icke arbetslivet i
ovanstående fall.

Vid våra industrier kunde väl även
förslagsvis en kommitte eller ett samar
betsorgan tillsättas med representanter
från företagsledningen och fackförening
en. Här kunde de partiellt arbetsföras
problem diskuteras och anvisningar fill
lämpliga arbetsuppgifter anvisas.

Men det räcker inte' med detta.
Vid nyanställning av arbetskraft bor

de problemet med personalförflyttningar
mera uppmärksammas. Det är väl på
något sätt orimligt att nyanställda per
soner kan placeras på efterfrågade arbe
ten, medan personer med flera anställ
ningsår fortfarande får stanna kvar på
sina gamla arbeten. Och detta trots att
de vid ett flertal tillfällen sökt sig till
andra arbetsuppgifter inom företaget.

En anställningspolitik enligt ovanstå
ende riktlinjer skulle helt säkert leda
till minskad irritation på våra arbets
platser. Det skulle även vara av före
byggande natur och minska antalet par
tiellt arbetsföra.

Problemet är dock av sådan storleks
ordning att några korta anvisningar icke
är tillfyllest.

Många önskemål om förflyttningar till
andra arbeten har även en ekonomisk
bakgrund. Man vill helt enkelt övergå
till arbeten som är bättre betalda, och
vägen dit kan ibland gå över ett läkar
intyg. Det är lättare att få annat arbete
då, - tror man.

Det har även visat sig att första etap
pen för den partiellt arbetsföre är att
få ett annat arbete. Andra etappen blir
att få så bra betalt som möjligt för ar
betet ifråga. Kr den första etappen
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svår att lösa, kan det bli ännu svårare
att lösa lönefrågan på ett tillfredsstäl
lande sätt.

Med god vilja och med gott omdöme
från berörda parter bör det dock finnas
en lösning på de problemställningar som
här ovan berörts.

Målsättningen måste vara att skapa
arbetstillfällen för människor med mins
kad arbetskapacitet.

Härvid måste samverkan komma till
stånd mellan näringslivets och intresse
organisationerna. Det gäller därvid att
lösa den mångfald av detaljfrågor som
givetvis uppstår kring frågan om de
partiellt arbetsföras inlemmande i pro-
duktionen. Axel öhlund

Dom och
Om någon inte får ett arbete gjort sö

är det för att han är lat.
Om jag inte utför arbetet beror det

på att' jag har för mycket att göra.

*
Om en kollega kritiserar, så är det för

att han är kverulant.
Om jag gör det, så är det för att jag

är konstruktiv.

*
Om någon håller fast vid en mening så

är det för att han är halsstarrig.
Om jag gör det, så är det för att jag

är bestämd.

*
Om en annan människa försvarar sina

rättigheter, tänker hon endast på sig själv.
Om jag slår vakt om mina, då visar jag

karaktärsstyrka. (Technical Bulletin)

Nu är jag led vid tidens schism
emellan jord och stjärnor.
Vår idealism och realism,
de klyva våra hjärnor.

Det ljugs, när porträtterat grus
får namn av konst och fägring.
En syn, som svävar skön och ljus
i skyn, är sann som hägring.

Men strunt är strunt och snus är snus,
om ock i gyllne dosor
och rosor i ett sprucket krus
är ändock alltid rosor.

Gustaf Fröding

Tänk på småfåglarna

i vinter T

På vag från jobbet
Från klass 8 får vi ungdomar, som un
der två veckors tid skall yrkesorientera
i fabriken. Inom skolan har vi som be
kant en yrkeslinje. Den verkar vara
baserad på föreställningen, att vår pro
duktion är byggd på yrkesjobb och in
dividuell yrkesskicklighet. Ett "skorna
karetänkande" som inte tagit med i be
räkningen att ytterst få skomakare kan,
eller behöver kunna, tillverka skor i
våra dagar. Eftersom det övervägande
flertalet av industrianställda hellre -
och med all rätt - betecknar sitt arbete
mera som en "sysselsättning" än som ett
"yrke", så borde vi nog bemöda oss om
en klarare begreppsskillnad. Det kan in
te vara betydelselöst att veta vad som är
vad, varken för kursförfattare, lärare
eller för elever. Nåväl! Om vi nu ge
nom skolan kan ge en förberedande ut
bildning åt de, som i 9y har bestämt sej
för ett karaktäristiskt yrke, vad kan vi
då göra för det flertal som är tvungna
att hamna bland "sysselsättningarna"?
Om vi ärligt medger, att vår maskinella
och standardiserade produktion så långt
ifrån ger "arbetsglädje" åt de i denna
produktion sysselsatta, att man med
större rätt kan tala om detta ords mot
sats, då ligger det nära till hands att
föreslå ett studium av Yoga-läran
med början i klass 8. Efter 9 Y(oga) bör
eleverna kunna anpassa sej i vilken me
kanisk arbetsprocess som helst. Inga
nervkriser! Alla mänskliga svagheter be
härskas suveränt! Allting klaffar! Nå,
jag vet för litet om Yoga för att veta
vad jag talar om, men det åsyftade pro
blemet finns! Inte sant? Och alldeles
särskilt bland "sysselsättningsarbetarna".

Skolan har ju bl. a. till uppgift att
disciplinera och anpassa oss till samhäl
let. Gör inte skolan det, så vet man inte
vad som kan hända, juridiskt sett. Jag
syftar här på den norrman, som trots
skolgång varken lärde sej läsa eller skri
va. Han har nu stämt skolan och ford
rar 50.000 i skadestånd. "Och mycket
ligger i det," sa en av mina skolintres
serade vänner.

Om norrmannen var offer för den pe
dagogik, som går ut på att barnen skall
ha full frihet att äta av kunskapens träd
om de sedan födseln är lystna på det, el
ler låta bli om de är disponerade för det,
då har sannerligen denna "låt gå peda
gogik" fått en extrem tillämpning i den
norska skolan. Men då norska och sven
ska skollagar säkert ställer ungefär sam
ma krav på undervisningen, så är jag
nog benägen att sätta en del frågetecken
i marginalen. Därmed inte sagt att man

inte då och då haft en känsla av att
denna pedagogik också haft sina före
trädare i våra skolor. Bl. a. har jag vid
prat med 9y elever fått upplysningen
att "dom är praktiska, så dom behöver
inte plugga". - Men läxor har ni -
Dom struntar vi i!

Men i så fall . . . yrkesorie . . . nej,
varför skall vi inte kalla det för arbets
orientering? Och ge ämnet samma mål
ich mening som samhällsorientering? Och
varför skall då inte samtliga linjer på
högstadiet syssla med det? Om vi blir
professorer, lärare, läkare, advokater el
ler präster! Ar inte en såväl teoretisk
som praktisk orientering i det som utgör
grunden för vår tillvaro, en lika angelä
gen sak för oss alla? Jo! Låt oss därför
få en arbetslivsorientering, som, effekti
vare och innehållsrikare än den som nu
praktiseras, kan ge denna instinkt!

Den grabb som en dag yrkesoriente
rade hos mej hade redan bestämt sej för
att bli reklamtecknare och dekoratör.
Jag pratade med honom. - Tycker du
det här jobbet verkar intressant? - Nä,
inte precis. - Vill du inte hellre vara
uppe i skolan? - Nä, då får man ju
plugga. - Gillar du inte att läsa? - Jo,
serietidningar. - Men bokläsning kan
ju utveckla din fantasi. Och fantasi be
höver väl en dekoratör? Språk kan ju
vara nyttigt för utlandspraktik m.m.? -
De e inte nödvändigt. Man kan ju bli
världsberömd ändå. (Sa grabben och bad
om rast för att gå och dricka en läsk.)

Kompisen jag arbetade ihop med vid
det tillfället var bara sjutton år. En duk
tig grabb med det verkligt goda hand
laget. Trots mina många fler år så gjor
de han jobbet både lättare och bättre
än jag själv. I 9y valde han elektriker
yrket, och efter skolan jobbade han som
sådan på Atlas Copco. Han tröttnade.
Det var för petigt, tyckte han. Däref
ter började han hos oss, men efter ett
halvt års tid slutade han och började
som timmerman. Vårt jobb var alldeles
för enformigt. Jag· förstår honom. Grab
ben var framåt. Sprängladdad av energi
och ville tjäna pengar. Stora pengar!
"Tjugo kronor i timmen kan man tjäna
som utlärd timmerman," sa han, och
ögonen glänste av iver. Jag berättade
för honom om den yrkesorienterande
skolgrabben, som jag försökt intressera
för läsning. Den blivande timmerman
nens fräkniga ansikte klövs av ett leen
de så brett, att smilgroparna nästan höll
på att flytta öronen, och så stötte han
fram med extra betoning på alla verben:
- Jag ska SA.JA dej en sak! När man
AR i den åldern, så SKITER man i vad
gamla gubbar SKJER!

Gubben
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Var och en firar jul på sitt sätt. Vi
pyntar och stökar - byker och bakar.
Tänker litet extra på väl och ve. Famil
jen skall ha all den ro och rarhet-tro
och trygghet, som den kan få.

Det har ofta kommit ett ord i sinnet
den sista tiden. "Till människorna en
god vilje." - Ett gott behag, står det
visst i psalmen. Men det gamla uttrycket
säger bättre vad det är fråga om.

Just nu har vi en myckenhet av "god
vilje". Låt oss försöka tänja på julstäm
ningen inte bara som ett affärsobjekt
före jul. Låt oss få julstämningen eller
"nytändningen", vilket det nu månde
vara, inte bara till påska utan tills "det
är jul igen".

Tänk så mycket bättre allting skulle
bli om man kunde lita på "en god vil
je" till förståelse, gott samarbete och
försoning. Vilja att aldrig i onödan såra
eller trycka ner. Mellan nationerna, på
arbetsplatsen och i hemmet.

Vi var några stycken som fick en fin
stämd lektion om hur svårt det är att
lyckas i livet, om man fått tilltron till
sig själv skadad i barndomen. Det var
Bo Lindvall som höll ett föredrag om
van Gogh. Tack vare sin goda vilja och
energi nådde van Gogh trots alla svå
righeter ett resultat. Något som senare
skulle visa sig vara av värde. Han fick
inte själv njuta lönen för mödan. Ser
vi tillbaka så är det många människor
som inte fått göra det. Men insatsen som
sådan finns kvar.

Det är i alla fall underligt vad tankar
smittar. Väl ute i regnet vred sig ekarna
med skuggor från flitens lampa hos sko
makaren. Det svartvita husets vinklar
syntes underliga och gav evighetsper
spektiv åt vägen nedanför. Fabriken låg
där "svart och sotig". Här gjorde i alla
fall tanken revolt. Det finns lika många
under medelinkomststrecket som över,
kanske rentav fler. Men just vårt samhäl
le är och bör vara ett uttryck för "god
vilja". För standard och skönhet.

Låt oss vidga den som ringarna på
vattenytan, när man kastar smörgås. Att
kasta smörgås fordrar träning, och det
gör de vänliga tankarna också.

Låt oss ropa "fritt fram för alla skval
lergummor och alla skvallergubbar med"
och avblåsa leken med att inte föra
skvaller vidare.

Låt oss hoppas på tålamod för sju
gånger sjuttionde gången, när helgen är
slut och vi återgår till rutinarbetet och
de små, små sysslorna, som inte tycks
betyda något. I det långa loppet är de
lika nödvändiga som vilket stort arbete
som helst.

Margareta

Lite extra gott till jul
Nötchokladrutor.

1 dryg dl. mjöl
½ tsk. bakpulver
2 msk. cacao
1 tsk. vaniljsocker
3 msk. skirat smör = 100 g.
1 ½ dl. socker
1 st. ägg
1 ½ dl. nötkärnor, eller sötmandel.
Mjöl och jästmjöl blandas. Smör, soc-

ker och ägg vispas pösigt. Cacao, vanilj
socker tillsättes och mjölblandningen.
I-fälles på smort papper och nötterna
strös över.

Fin chokladkaka.

80 g. osockrad blockchoklad
3 dl. gräddmjölk
1 ½ dl. strösocker
150 g. smör
2 dl. socker
3 ägg
2 tsk. vaniljsocker
300 g. vetemjöl
2 tsk. bakpulver.
I stället för blockchoklad kan 50 g.

cacaopulver användas. Men i så fall ökas
smörmängden med 25 g.

Chokladen smältes i mjölken och ko
kas upp med sockret. Ställes att kallna.
Smöret röres med 2 dl. socker. Under
fortsatt omrörning tillsättes äggen ett i
sänder och vaniljsockret. Sist tillsättes
mjölblandningen omväxlande med cho
kladmjölken. Massan hålles i större
smord och bröad kransform.

Fyllning.

1 kkp. socker
1 msk. smör
½ kkp mjölk
1 ½ tsk. vaniljsocker
Kokas i tio minuter och röres tills det

kallnat.

Gräddas i ej för het ugn. Skall ej
bli för mörk; täck den under grädd
ningen. Kan ätas med eller utan fyll
ningen bredvid!

Spritskransar.

50 g. sötmandel
50 g. socker
1 hg. smör
110 g. mjöl
Sötmandeln males på köttkvarn och

allt knådas till deg, som tryckes genom
spritsskivan på köttkvarnen eller genom
spritsspruta. Gräddas i medelvarm ugn.

Doppa- halva i blockchoklad med
hjälp av gaffel.

Äkta Nougat.

25 g. mandel
70 g. socker
½ dl. vatten.

Falsk.

1 ½ msk. havregryn
3/3 dl. socker
½ dl. vatten
1-2 droppar mandelolja.

Kräm.

3 ägg-gulor
2 ½ dl. gräddmjölk
40 g. socker
4 blad gelatin
½ msk. vaniljsocker
3 äggvitor till skum.

Nougaten beredes först. Den skållade
mandeln hackas likaså havregrynen till
falska nougaten. Socker och vatten ko
kas hastigt utan omrörning i stekpanna.
Då sockret har vacker ljusbrun färg till
sättes mandeln eller havregrynen och
mandelolja. Massan slås upp och får stel
na. Den hackas och stötes i små bitar.
Gelatiner kramas upp och lägges i den
varma krämen. Användes gelatinpulver
tas 4 tsk. Löses i minsta mängd varmt
vatten. Krämen vispas kall och porös.
Då tillsättes vaniljsockret och de hårt
slagna vitorna. Nougaten blandas i, men
får inte sjunka till botten. Krämen slås
i immade och sockrade formar eller por
tionsglas och garneras med frukt eller
nougat. Ev. vispad grädde bredvidtill.

Ge lotter till Julgåvor!
RÄDDA BARNENS RIKSLOTTERI

har 8.700 vinster värda 500.000:-.
Din lott blir ett bidrag till RÄDDA
BARNENS verksamhet bland värl
dens hungrande, hemlösa och

sjuka barn.
Lottpris 2 kr.
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Julgranspynt
Sysselsättning för barnen under
julbrådskan.
Julgransbollar.

Tag en passare eller ett dricksglas och
slå upp 7 lika stora cirklar, på tunt pap
per. Ev. glanspapper. Rita sju radiella
skåror nästan fram till centrum. Klipp
upp dem och vik in sektorernas hörnor
över en blyertsspets och vik till. Trä
upp dem på en synålstråd tätt ihop.

Snöstjärnor.
Klipp små cirklar c:a 5 cm. diam.,

vik dem som man klipper "tårtunder
lägg". Klipp och sätt fast en vit tråd.
Häng dem så att de kan röra sig. De
skall svänga i luftdraget,

Japanska lyktor.
Glanspapper eller hellre mässingsplåt

vikes dubbel. Man gömmer en liten kant
upptill när man klipper fullt med hack.
När man viker upp och fäster ihop, får
man en· liten lykta. Till julgranen bör
den nog vara 6 cm. hög.

Snökristaller.
Klipp 5 cm. breda remsor av vitt sil

kepapper långa som en strumpsticka.
Linda dem hårt på en sådan och fäst
med litet klister. Knyt ihop 20-25 st.
Vik ut dem till en stjärna.
Julklockor.

Cirklar i tunn mässingsplåt klippas
mitt itu och fästas ihop till koner.
Drag en tråd igenom och knyt ihop med
knutar emellan, tre och tre.

*
Av sugrör kan man knyta stjarnor

på samma sätt som av halmstrån. Knyta
små mobiler av plaströren och sätta mi
niatynnässingklockor i hörnen.

I många former trivs krediten.
"De nu hastigt expanderande s.k. kon

toköpen presenteras av en smart reklam
såsom service för betrodda konsumenter,
medan denna kreditform i själva verket
på längre sikt medför allvarliga risker
för de enskilda hushållens ekonomi.
Samtidigt hotar dess snabba tillväxt att
undergräva den ekonomiska stabilise
ringspolitiken". Detta står bl. a. att läsa
i ett uttalande som enhälligt antogs vid
höstens gemensamma konferens med KF
distriktens styrelser.

Den svenska konsumentkooperatio
nens kamp mot konsumtionskrediten un
der seklets första årtionden gav goda re
sultat vars verkningar slog igenom även
inom enskilda köpenskapen, till gagn för
konsumenterna i deras hushållning.

För att få en sund låneform vid inköp
av varaktiga nyttigheter, såsom syma
skiner, tvättmaskiner, möbler etc., som
kunde ersätta den dyra och ofta miss
brukade avbetalningshandeln införde
kooperationen för några år sedan s. k.
låneköp i samarbete med sparbankerna.
Denna försäljningsform finns i vår före
ning och närmare upplysning om den
lämnas i vår möbelbutik eller genom
kontoret.

Det rör sig i Centrumfrågan.
Förslaget till planering av Centrum har

presenterats av de arkitekter, som syss
lar med frågan. Det går bl. a. ut på att
vårt Konsumhus skall placeras på den

Wilhelm Kågefonden
Gustavsbergs Konstförening beslöt på

sitt årsmöte 1958 att bilda en konstfond
med huvudsakligt ändamål att inköpa
och skänka konst till skolan och andra
kommunala byggnader. På två år har
denna fond vuxit till över 3.000 kr. Med
anledning av professor Wilhelm Kåges
bortgång beslöt Konstföreningens årsmö
te den 8 december i år på styrelsens för
slag att till erinran av hans ovärderliga
och bestående insatser ombilda denna
konstfond till en fond, benämnd WIL
HELM KAGEFONDEN, GUSTAVS
BERGS KONSTFORENING, vartill
fru Gabriella Kåge med glädje givit sitt
bifall. Med hänsyn till Wilhelm Kåges
internationella ryktbarhet råder ingen
tvekan om att denna fond kommer att

erhålla bidrag från hans stora vänkrets
inte endast inom utan även långt utan
för Sveriges gränser. Som en naturlig.
följd därav bör fonden kunna anlitas
även för andra ändamål, som låg Wil
helm Kåge varmt om hjärtat, exempel
vis till stipendier. Att draga upp rikt
linjerna härför blir en av de första upp
gifterna för den av årsmötet valda sty
relsen, som består av fru Gabriella K.åge,
dr A. Hald, red. David Westman, konst··
när Carl Gunne, konstnär Berndt Fri
berg, disponent Tore Wennberg och Wal
ter Weimark samt en representant från
kommunen.

Fondens postgironummer är 30100,
och alla bidrag små som stora mottages
med tacksamhet.

plats där Polkan nu ligger. En viktig
detalj i förberedelsearbetet är därför
att det blir en lämplig lösning av lokal
som kan uttnyttjas för bio, teater etc.
Vi hoppas, att det skall kunna ske så
snart som möjligt, så att sprängning för
tomtmarken kan komma igång och att vi
sedan kan bygga vidare. Det kommer
att röra sig om en stor yta, som kan ge
plats för olika varuslag, som vi skall
förmedla. I vår budget har vi måst räk
na med stora siffror i investeringsko
lumnerna, men vi vågar också räkna
med god uppslutning omkring vårt ge
mensamma företag, som skall resultera i
god försäljning.

För tillbyggnad av bensinstationen, så
att vi kan klara lättservice på ett bättre
sätt finnes igångsättningstillstånd, som
gäller från den 1 december.

Extra föreningsstämma
hölls den 14 november med valda tull
mäktige samt inbjudna representanter
från samhället. Vid stämman talade Kon
sulent Rune Eriksson KF' om struktur
förändringarna som sker i vårt svenska
samhälle och vikten av att vår rörelse
i tid anpassar sin verksamhet. Detta krä
ver större butiksenheter och även större
föreningar. Han rekommenderade att
studiekornrnitteer i ämnet "Husesyn i Vi
folka" bildas. Vi räknar med att fyra
studickommittcer skall bildas inom vårt
verksamhetsområde.

I övrigt lämnades informationer om
föreningens utveckling, varav framgick
att denna varit synnerligen god under
året.

Deltagarna informerades även om vad
som sig tilldragit haver beträffande cen
trumfrågan.

KONSUM - JULVISIONEN
- - - - - ett nytt namn på inled
ningen av årets visning av julvaror, gick
av stapeln söndagen den 27 november,
med Konsulent Erik-Andersson, som kon
ferencier. Det blev en trevlig upptakt till
den "Hjärtans God Jul" vi förbereder
i våra butiker och sedan slutligen skall
firas i hemmens lugna vrå.

10 miljoner i omsättning från årets
början
kommer vår förening att passera någon
gång i december månad. Kanske detta
skett innan Gustavsbergaren kommer
från trycket.

Vi får se ...
Hjärtans God Jul allesamman

tack för i år
GOTT NYTT AR 1961

G. M-n.
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[i • 0 • ••ensionspenq a retroaktivt lone-
~ tillskott,

å återbäring på skatten,
har drabbat en del. Nu kan man bli flott
å ka_sta den gamla hatten
å kö_pa det där som man länge tänkt,
som ofta i skyltfönstret hängt å blänkt.
Snart är man åter förlägen.
Vart tusan tar pengarna vägen?

@ali,\;,
lderdomshem å skolbarack,
vatten- å avloppschikaner,

tronade främst i ett budgetsnack
i fullmäktigs femårsplaner.
Flera miljoner på papperet satt.
Med femtio öre höjdes vår skatt.
Kanske vi mera grymtar,
när sammanslagningen skymtar.

Jl7N\ ecernber ä, månaden som ä, kul
~ med tomtar, lucior å klappar.
December är månaden då man blir gul
å plånboken ofta glappar.
December är slutet på regnigt år,
då man börjar längta efter en vår.
Summerar så hop sina rester,
å lovar en del åt Sylvester.

~
ikare vardag var höstens
refräng,

Hemmet ska finna stilen.
Köp bättre porslin, å gardiner, å säng
å ge inte allt åt bilen.
Spisa på "Ribb", å njut av "'Berså".
Svenska folket snart måste förstå
att "Terma" ger köket en spardag,
å att man är rik med en "Vardag".

-,#It hundro
~ blod
till hjälp åt väntande sjuka.
Efter sticket var formen god,
å vätskan lagrad på kruka.
Bussen kom åter lagom till Jul
- en slant i näven är alltid kul -.
Mottagarns tack ska jag säja.
Hundra till kan vi leja!

givare tappats på

ulen, vår lysande stora fest,
klappar med klappar på rutan.

Arets mörkaste tid är bäst,
den vill vi ej vara utan.
Så tycker barnen över lag,
sjunger gärna Den signade dag.
Andra låg hellre i iden
- det är den verkliga friden.

~petölskefilrnen samvetet slog.
~ Bössorna tog emot panten.
För Rädda Barnen vi gjorde ett knog,
ingen var snål på slanten.
Tack ska ni ha på vår fabrik,
tack alla kunder i Konsums butik,
tack till skattande björnar,
skolbarn, scouter å Ornar.

"'J:Z onsurn plonercr ''" Centrumhel],
~~ritningar är redan klara.

Klubbens gamla saga är all.
Var ska väl bion nu vara?
Några hoppas på Porkhollsidån,
andra på särskild bio 'med scen.
Fanns ej i femårsbudgeten.
När kommer den på tapeten?

~

Il formulär vi har gjort små kryss.
Så räknas intensiteten.

Mar. frågat vad jag hade för mig nyss,
när jag till fabriken gick fjäten.
Jag har inte bil, men åker ändå,
ty snälla mänskor ej låter rnej gå.
Men kan man få fram vad man ville,
då är man i räkning ett snille.

~interkolsonqernos tid ö, hör,',Y_J . mannaben börjar att frysa.
Töserna sina i crepenylon klär,
tills att dom börjar att nysa.
Sent kommer ylle-, kalasbyx på.
Att ungdom är härdad kan jag förstå,
men att dom ej bär huvudsmäcka,
när öron med lurar vi täcka?

~

1

vbetalningen ändrat frisyr.
~Köpkort är granna i plasten.
Att nu krediten i längden blir dyr
märks ej i habegärslasten.
Somliga kallar det sparande,
därmed med osanning farande.
Där blir ingenting över
för det som man främst behöver.

~yå,et stunder för 60-tal.il~ Nu ska vi allting förnya.
Bragelöften i gästabudssal,
suckar i enslingens lya.
Livet blir mening, allt ska gå bra.
Mer ska vi ge än vi önskade ha.
Hoppas att tanken å orden
kunde förbättra jorden.

God Jul!
LERGOKEN

Du är levande reklam för KF
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En resa med badkarlar
Den bästa årstiden här uppe i Norden

är sommaren. Men den bästa veckoda
gen är lördagen, om det är en så kallad
frilördag. Och till en sådan hade bad
karsgrabbarna med flickor förlagt sin
länge planerade utfärd.

Lördagen den 24 sept. grydde med en
aning dimma och små spridda molntus
sar, men den pigga fågelsången bådade
om en fin dag. Alla hade tydligen hål
lit tummarna, och flickorna hade diskat
undan på fredagskvällen, sådana sysslor
verkar avgörande gott för vädret, spå
de gamla. Denna dag stämde det, vädret
blev strålande.

Vi samlades morgonsömniga kanske
men glatt hejande, unga och mera unga,
kl. 7 vid centrum, där väntade oss de
stiligaste stjarnlinjebussar, som nånsin
skådats på samhället. Ja, flott skall vi
åka, när· vi rör på oss, vi är väl från
en känd· ort, där det bästa här är gott
nog. När Uret i kyrkan slog sina sju
slag, då började våra fina röda ekipa
ger rulla mot det väntade äventyret.
Resan genom stan gick utan vidare upp
märksamhet, den var ju bekant, nu skul
le vi till andra städer, och vidare vyer.

Vid Midsommarkransen plockades
upp en käck och glad fru Rapp med sin
pigga 4-åriga lintott Ola, och ett glitt
rande dragspel. Komna till Botkyrka
hälsade flickan Rapp med dragspelet oss
godmorgon med ett jublande solo, och
innan vi passerat Södertälje var vi alle
man inne i den mest rungande Sjösala
vals som nånsin sjungits i en buss. Av
sjungandet blev alla lite mera upp
knäppta, eller kanske mera lössläppta, så
i trevlig stämning åkte vi in i ett under
bart vackert landskap, Sörmland, som en
trevlig grabb guidade för oss. Det var
Rune Johnsson som nu rullade, så att
säga, över sin barndoms backar, och
kände väl till de fina slott och herresä
ten vi passerade. Dom visste nog var
dom byggde sina slott, grevarna. Bördi
ga åkrar, feta kossor och de rödaste
äpplen, ja det var en grann svensk syn.
Men så är dom många till antalen där
omkring, (slotten menar jag). Första an
halten var Katrineholm, där var dukat
lunch för oss på det nya Domus, det var
så nytt att målarfärgen inte hunnit tor
ka än. Och vilken lunch sedan, den
skämdes inte för sig . Härlig mat, trev
ligt dukat, och ett honnör för Domus
rara personal, mjuka och vänliga. Ta en
titt på det, när du besöker Katrineholm
härnäst.

Nu voro alla mätta, alltför fullprop
pade till och med, men det hade dragit

ut på tiden för mycket, så vi blev tvung
na att fortsätta färden. Därför blev det
endast en skymt vi hann se av staden,
men nya mål väntade oss.

Så rullade vi vidare, solen sken från
en klar himmel och flickan med klave
ret stämde in med en marsch för staden
Katrineholm. Av allsångsbladen valdes
ut bit efter bit, och innan vi visste or
det av, hördes glada rop: "Här är Julita
skans!"

Det var skönt att röra på benen igen
för omväxling, och i grupper flanerade
vi omkring som herrskap, i den stora
underbaraste vackra slottspark, vilken
ingalunda var planerad och byggd för
vanligt folk att gå och plocka fallfrukt i.

Slottet, byggt på 1700-talet, tidigare
munkkloster, på 1100-talet flyttat från
Sigtuna. Numera museum, med konst
och kulturhistoriska samlingar, (i Nor
diska museets ägo) och runtomkring ett
forntida friluftsmuseum, med den sötas
te romantiska kyrka, med lustiga hand
skurna fjäll i trä som ytterbeklädnad.
Där viges ännu ofta brudpar. (Någon
ting för en ann att tänka på, om det nu
finns en chans mera).

Vi hade oturen att komma en dag när
allt var stängt, så interiören fick vi ald
rig se. Men resechemat var så fullteck
nat, att det hade bara blivit helt flyk
tigt beskådat. Promenaden genom den ål
derdomliga parken i strandskvalpet, var
som att förflyttas till en annan värld.
Åter till våra strömlinjeformade bussar
och vidare på asfalten mot Eskilstuna.
På vägen dit syntes linbanan över Hjäl
maren, vägen gick över natursköna näs,
där vattnet nästan snuddade vid bilhju
len.

Så var vi framme i Eskilstuna och
djurparken. Där fanns mycket att se, hö
ra och lukta på. Det fanns lamadjur,
och en två-pucklig kamel, som var myc
ket förtjust i pastiller, och en ilsken
kronhjort, som stångades, så träflisorna
rykte av stängslet. Ja, det fanns massor

På bilden våra trevliga reseledare. Från
vänster: Bjurling, fru Selander och Selander

taget på Sundbyholms slott.

av alla möjliga och omöjliga djur, men
roligaste var ju som alltid aporna, och
en lustig svart bock. Den hade två
uppåtstående ludna horn, och den sprang
lös bland besökarna och knuffades, men
var fredlig och skämtsam.

Nu hade klockan hunnit en bra bit
över fyra, så våra reseledare, grabbarna
Bjurling och Selander samlade oss vid
bussarna, och undrade med glimten i
ögat om någon var sugen. I så fall vän
tade oss en galamiddag på Sundby
holms slott.

Det tog inte många minuter, så skym
tade ett pampigt vitt komplex genom
allen, så nära Mälarstranden det våga
de sig. Värdigt som det anstår ett 1600-
tals slott, stod det med sina gamla ka
noner vid porten, och entren behängd
med vapen och hillebarder. Källarmäs
taren välkomnade oss, och servitriserna
stodo i stram givakt, färdiga för betja-. .
nmg.

Ute hade septemberkvällen lagt sin
mörka kappa över parken, så det var
en oerhörd kontrast, att stiga in i dessa
stora upplysta salar, där ljusreflexerna
från takkronorna gnistrade i kristaller
och bordssilver. Det var festligt dukat
med blommor och finaste damast. Maten
var ett konstverk i färg och form på
stora silverfat, och vilka läckerheter, ja
faktiskt var det många som sade att de
ej förstcdo sig på alla rätter. Som efter
rätt kom det glasskrokaner som små
torp. Ja, man lever faktiskt flott på
slott.

Nu hade vi redan fått en viss slotts
vana, (tänk va fort man lär) så när
kaffet serverades i de ålderdomliga käl
larvalven (som också har varit kloster
en gång) och pojkarna fått sin slotts
tappning och munklikör, sjöngo vi all
sång med Oskar som en fin gammal
aristokratisk slottsädling ledande toner
na. Och vår egen hovfotograf, Eriksson
förevigade oss enskilt och i klump.

Nu hade vi kunnat fortsätta till flera
slott, av bara farten·, om inte kamrater
na Selander och Bjurling varit påpassli
ga och stuvat in oss i respektive bussar
med kylarna vända mot kungliga hu
vudstaden.

Alla var mätta. och trötta nu, så av
sången blev det endast korta stumpar
här och där, men vi hade i vår buss
storsångare Olsson, som höll oss vakna
med sin vackra djupa barytonstämma.
Hans "Raska sjömän hallå" passade in
på oss lite till mans, för vi kände oss
som trötta gungande sjömän på torra
land, rullande hemåt mot (inte heller så
oävna) Gustavsberg.

Ett varmt tack till Eder samtliga, som
stod för arrangemangen. Wi
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Födda
22/9 Monica Lillemor d. t. Karl Johan

Harry Lindgren och h. h. Elsa Maria f.
Eriksson

25/9 Gianluca Fabrizio s. t. Roberto Ra
baini och h. h. Elisabeth f. Gavazzeni.

29/9 Ann Maria d. t. Klas Rune Regner
och h. h. Rose-Marie Elisabeth f. Persson.

1110 Rut Carin d. t. Gunnar Sameland
och h. h. Rut Ulla Magdalena f. Gustavs
son.

i/io Tomi Yrjö s. t. Ossi Johannes Raa
rikainen och h. h. Aira Anneli f. Sjöblom.

4/10 Åke Mikael s. t. Sune Nilsson och
h. h. Signe Ingrid f. Karlsson.

5/10 Mona Elisabet d. t. Stig Oscar Ru
dolf Ullberg och h. h. Ingrid Elisabet f.
von Walkendorff.

20/10 Björn Lennart s. t. Gösta Lennart
Avernäs och h. h. Margareta Viola f. Sche
din.

27/10 En son t. Josef Rolf Daniel Hoff
man och h. h. Salme Sinikka f. Kaponen.

1111 En dotter t. Loyd Gunnar Allan
Värn och h. h. Inger Hcnrictta f. Anders
son.

8/11 Rolf Mikael s. t. Rolf Sven Olof
Englund och h. h. Doris Ragnhild Lilian f.
Isaksson.

14/11 Marina Erik Emiliano s. t. Antonio
D'Amorc och h. h. Carmcla f. Gallucio.

16111 En son t. Olof Ake Esbjörn Nassen
och h. h. Lilly f. Stein.

Vigda
24/9 Lornc, Bengt Bernhard och johans

son, Ulla Ingegerd.
24/9 Koikkalainen, Årvo Olavi och

Ström .f. Kokko Elsa Helena.
8/ 10 Berg, Bert Willgott och Gustafsson,

Britta Emilia.
22/10 Andersson, Gustaf Sigurd, Ingarö

och Mortensen, Anne Margrerhe.
22/10 Vikner, John Evert och Etc! Sol

britt Karlsson.
5/11 Eriksson, Olof Bertil och Tyra Mary

Charlotta Fallman.
5/11 Raschke, Walter och Lehtinen, Saida

Aleksandra.

Tack!

Döda
14/11 F. trädg.m. Axel Vilhelm Johans

son, Lagnö n:a 1: 129. 68 år.
22/11 Änkefru Ida Sofia Lindahl f. Gus

tavsson, Åld.h. 90 år.
25/ 11 Fru Marta Anna Maria Stelin f.

Andersson, Mörtnäs 1: 171. 54 år.

För all vänlig uppvaktning, blommor
och gJvor pJ min 50-Jrsdag vill jag här
med rikta ett varmt tack till Gustavs
bergs Fabriker, arbetsledare och arbets
kamrater, Blåsorkestern, grannar, släkt
och vänner.

Sven Vllberg

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
verkstadsklubben, släkt och vänner för
all uppvaktning pJ min 50-Jrsdag.

Helge Palm

Mitt hjärtliga tack till fabriksledning,
arbetskamrater, släkt och vänner för all
den vänliga uppvaktningen pJ min 50-
Jrsdag.

Erik Lund

Till arbetsledning, arbetskamrater,
släkt och vänner, riktas härmed ett hjärt
ligt tack för uppvaktningarna pJ min
50-Jrsdag.

Ruth Norberg

För all vänlig hJgkomst och uppvakt
ning pJ födelsedagen ber jag fJ fram
föra ett hjärtligt tack.

Anna Steen

För vänlig hågkomst på min 70-års
dag får jag härmed framföra mitt hjärt
liga tack till Fabr.-ledningen, arbetskam
rater, släkt och vänner, samt önska alla
en God Jul och Gott Nytt År.

Maria Sandström

Till Gustavsbergs Fabriker, förmän,
arbetskamrater, pensior;ärsförening, gran
nar och vänner ber vi få framföra vJrt
varma tack för allt deltagande och för
den vackra blomstergärden vid min ma
kes, vJr fars, Albert Nelson, bortgång
och jordfästning.

Elisabeth Nelson
Barnen

Snart sJ kommer julen,
snart är Julen här.
Vi hjälper Er sJ gärna,
med Era klappbesvär.

God Jul
och tack för i år!

Kurt Svenssons Manufaktur
Mariagatan 12

~
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Agnes Olsson, som under hösten gjorde
en visit ,hos Kapten H. Pettersson i Walnut
Creek tillsammans med Hilma och· Kenneth
Johnson, berättar .i brev om besöket hos
flaskskeppens skapare och hans ·glädje att
få hjälpa till i vår insamling för RKDDA
BARNEN, Det gav ,henne anledning att ock
så sända med en 5-dollarsedel, för vilket
lokalavdelningen var mycket tacksam. Agnes
Olson passar på att hälsa till släkt, vänner
och skolkamrater, av vilka hon träffade en
del vid den trevliga träffen 1958. Gustavs
bergaren kommer regelbundet, skriver hon,
och genom den följer man utvecklingen i
Gustavsberg .Det är en länk som håller
ihop, och gusravsbergarna thereover läser
varje rad. I höst var det 40 h sedan Agnes
lämnade Gustavsberg. Hon tänker på den
stunden då hon stod på Gustavsbergsbåtens
övre däck, viftade farväl och ropade: Jag
kommer nog tillbaka nästa år. - Tack Ag
nes för bidraget och Dina hälsningar. Tack
också för Din uppskattning för redaktörs
jobbet. Det var en fin impuls, men jag är
för blygsam att återge Dina ord i det fallet!

Birgit Lindberg har återkommit till
Kibunzi i Leopoldville i Kongo, varifrån
hon sänder hälsningar, och skriver bl. a.
"Nu har jag avslutat tjänsten för Röda Kor
set och återgått till mitt vanliga arbete på
Kibunzi sjukhus. Jag tror att de flesta hem
ma tycker att det låter ruskigt i Kongo, men
när man är här märker man inte så myc
ket av det. Jag tror tidningarna överdriver
en hel del. Jag tycker att det är roligt att
få vara tillbaka här igen och hoppas få
stanna ännu några år. - Tack för det. Din
berättelse skall jag nog söka få med i Jul
numret. Tack för hälsningarna. Hör av Dig
igen, ty det är många här som är intressera
de av Din gärning därnere.

H. A. Pettersson sänder "Best regards and
\Vishes" till alla som minns honom. Skic
kar samtidigt 2 dollar och skriver: "Om jag
inte betalar för min kära Gustavsbergarc,
så förlorar jag ett av mina största nöjen."
Nej, vi har ännu inte börjat att skotta snö
- men det är i faggorna. Tack för nyårs
hälsningen!

G. Dbg
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FARSTA
TRÄDGÅRD

Gustavsberg
Tel. 307 26

Affären vid Blå Porten hålles
öppen

vardagar 9-13, 15-17.30
lördagar 9-14
Julafton 9-13

Till julhelgen julgrupper, bloms
terkorgar, krukväxter, snittblom
mor i riklig sortering.

Go·d Jul och
Gott Nytt År!

s: c:
ATELJE och AFFAR
Björnskogsvägen 8 B
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

Affären är öppen: Måndag-Fredag
från 17,30-19,00.

Ateljen är öppen: vardagar efter
klockan 19,00 samt
Lördagar och
Söndagar.

Alla tagningar efter överenskommelse
God Jul och Gott Nytt Är!

Monica Zetterlund

och Kurre Hamrin valde

Det var moderna, tju
siga Tissot de valde,
estradernas charmiga
stjärna, Monica Zet
terlund och Italiens
och Sveriges store fa
vorit, Kurre Hamrin.

De gillar Tissots raffi
ga, internationella de
sign, de · värdesätter
den höga schweiziska
kvaliten. Kom in och
se våra eleganta Tis
sotur, bliv även Ni en
stolt och lycklig Tis
sotägare.

TISSOT

Tissot Princess t.v., srnyckernodeller i gold-
fil led 20 micron från kr 141 :-
tåliga damsportur från kr 150:-
Tissot Seastar t.h., vattentät, stötskyddad, anti-
magnetisk, från kr 135:-
med elegant stålarmband från kr 160:-
självuppdragande från kr 185:-
Riktpriser inkl. oms.

Auktoriserad Tissctrepresentont:

6n god ;'u/ och 6u goU nytl ~r
tillönskas alla våra kunder!

THORNQVIST UR & OPTIK
Kommunalvägen 4. Tel. 309 90

Gustavsberg



48 GUST A VSBERGAREN DECEMBER 196

ROSE
MARIE
för Henne som älskar att
omge sig med vackra och

praktiska saker.
Underbart sött och behän
digt är dam-setet Rose-Marie
som består av en större
toalettväska med handtag
och fickor, en mindre pu
derväska för handväskan
samt ett elegant pyjamas
fodral. Allt i mjuk, behag
lig och tålig plast med
vacker dekor i rött/grönt
eller lila/grönt - fodrat
och försett med mellanlägg
av skumgummi. Rose-Marie
finns i trevlig present
kartong.

12: 75

Elegant "Ford Thunderbird" med batte
rimotor. Tar automatiskt ny körriktning
när den stöter mot något hinder. Längd
22 cm. 5: 75

SAS Caravelle i tjock plåt med automa
tisk trappa. Ett vackert modellplan.
Längd 23 cm. 4: 85

Robust docka i tjock mjukplast. Tvätt
bart hår, sovögon och mammastämma.
Längd 32 cm. 13: -

Julkrubba med mycket vackra figurer,
Storlek 21 X 11 cm. 11: 25

Varm och härligt skön rock av cbenille
- en fin kombination av morgonrock
- badkappa. Varudeklarerad, krymp-
fri, kokäkta, indantrena färger. Väven
har en tät yta med sammetslyster som
är lika vacker tvätt efter tvätt.

41:
Morgonrock matelasserat nylon 59: -
Morgonrock hellång. 85: __:.
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Mjuk och mycket behaglig morgonrock
i jaccuardvävd plysch. Kvalitet 100 0/o
bomull. Ett plagg som motsvarar högt
ställda anspråk. Rocken finns i randigt
mönster och olika färgkombinationer.
Svensk tillverkning.

49:75

Pyjamas poplin
,, trikå
,, flanell

Skjortor poplin
,, nylon
,, sport

.......... från 13: 75
. . . . . . . . . . 13: 25
. . . . . . . . . . ,, 22: 50
.......... ,, 14:50
. . . . . . . . . . ,, 22: 50
........ '. ,,

Handskar, scarf, slips
står alltid högt på önskelistan.

Hjärtans
God Jul

13:15

BARNTOFFEL i röd och blå mönstrad
sammet.

11: 75

DAMTOFFEL med mjuk bakkappa och
lyxboll. Svart, blå, beige.

16:50

TREVLIG HERRTOFFEL i svart lack
plast utan bakkappa.

16:50

Fruktknivar ½ ds..... från 4: 25
Kryddkvarnar . . . . . . . . ,, 5: 35
Gunda konservöppnare . . . . . . 7:50
Horny potatiskokare . . . . . . 9: -
Barometer från 23: 50
Brödrost 23: 50
Elektriskt våffeljärn 34: 50
TV-kanna plastöverdragen .. 44: 25
Snapphanegrill 109: 45

*
Luma
Värmestrålare 20: 25
Sollampa 61:50

*
Konsum

GUNDA
Personvåg
Vitlackerat väghus och med fot.
platta i trevlig färg. Förnicklat
linshus med tydligt avläsbar
skala.

Pris: 37: 50

ISHOCKEYUTRUSTNING:
Hjälmar från 6: -
Damasker . . . . . . . . . . ,, 5: 50
Benskydd . . . . . . . . . . ,, 7: 80

Klubbor i stor sortering.

ROR FRÅN ABC
med hälseneskydd 65: 50
Konståkningsskridskor 55: 50

Nyhet!
Edsbyns limmade skidor
nu med gratis sportriskförsäkring.

Familjejulklappen
till bilen finns
vid vår OK-station.

Julbordets
läckerheter
i våra snabbköp

Gustavsberg
Fruvik • Lagnö • Grisslinge
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MISSIONSKYRKANS
HELGPROGRAM

Söndagen den 18 december kl. 15.00
SONDAGSSKOLANS JULFEST.
Av barn, för barn och äldre. Servering.

Juldagen kl. 7.00 OTTA. Hägglund, Kören.
8.30 Sångstund på hemmet för de gamla.

Annandag Jul kl. 11.15 Missionsgudstjänst. Sparbössetömning.
Hägglund. Sång av Karin Eriksson och Margareta Hägglund.

Nyårsafton kl. 18.00 NYÅRSBON i Kapellet.

NyJrsdagen 1961. Kl. 11.15 Pastor Ingemar Martinsson.
Sång: Åke Henocksson.

Trettondag Jul kl. 14.00 Julfest i Skälsmara Missionshus.

EN GOD JUL och ett välsignelserikt NYTT ÄR tillönskas alla.

Helgfirandet i Kapellet
~.O.=},,C

Söndag 11 december kl. 11.15 Pastor Sven Sellerfors. Barnvälsignelse.
Kyrkkaffe.

Söndag 18 december kl. 15 .00 Söndagsskolans julfest

Juldagen kl. 07.00 Julotta. Sameland. Kören.

Annandag Jul kl. 11.15 Julgudstjänst. Sameland.

Nyårsafton kl. 18.00 Nyårsbön.

Nyårsdagen kl. 11.15 Gudstjänst. Sameland.

Trettondag Jul kl. 11.15 Församlingens årshögtid.

Gustavsbergs baptistförsamling hälsar läsarna av Gustavsbergaren väl
komna till Kapellet och tillönskar alla

En Fridfull Julhögtid och Ett Gott Nytt År.

Gustavsbergs kyrka
JULDAGEN: kl. 4 kyrkoherde Hallin.

Kyrkokören under ledning av
musikdirektören Carl Grönstedt.

ANNANDAG JUL: kl. 11 Högmässa
komminister Töldsepp.

NYARSAFTON: kl. 17 NYARSBON:
kyrkoherde Hallin.

NYARSDAGEN: kl 11 Högmässa
kyrkoherde Hallin. Kyrkokören.

~ FILADELFIA-FORSAl\1LINGEN
önskar alla ett varmt Välkommen till

Jul- och Nyårs-Högtidens Möten!

Juldagen: Jul-Otta kl. 7.00 f.m.
Andersen m. fl. Strängmusiken.

Kl. 17.30 Sång-gudstjänst å Sundhs sjukhem, Ingarö.
Andersen m. fl. Solo, Duett och Strängmusiken.

Annandag Jul. KL 19.00 Väckelsemöte.
I. o K. Andersen. Solo. Duett.
Strängmusiken. Sparbössetömning för Y.missionen. ·

Torsdag Kl. 19.30 Bön.

Nyårsafton. Kl. 22.30 Nyårsvaka.
Andersen m. fl. Solo, Duett och Musik. Strängmusiken.

Nyårsdagen. Kl. 19.00 Väckelsemöte.
I. o K. Andersen m. fl. Strängmusiken.

Trygghet
vid TV-RADIO-köp

skall vara den avgörande faktorn
för Er.

Välkända märken
Välkänd service

Välj

Brödermans
Radio-TV AB

Folkungagatan 138 Tel. 43 20 90
Södermannagatan 7. Tel. 40 12 74

Har ni TV-Radiofel
Ring vår "flygande" service

41 02 59

JULGRISEN
FRÄN

Konditori Vita Hästen
Den godaste julklappen! Stor sorte
ring, olika figurer. (Garanterad äkta
marzipan.) Pepparkakshus (Hans och
Greta-stil). Pepparkaksfigurer! Saff
ransbröd, Smörstjärnor, Klenetter,
Mandel/ormar, ja allt som tillhör en
RIKTIGT GOD JUL!

FORE TOMTEFESTEN
KOM TILL VITA HASTEN

Tel. 304 29



Goo JUL OCH GOTT NYTT ÅR
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"Inte ens hunnit
titta i den ''

Har du läst det senaste numret
av vår tidning?
- Nej, jag har inte ens hunnit titta
den.

Så inleddes en gång ett samtal om
en viss fråga, vilken belysts genom en
artikel i det tidningsnumrner, som det
här var tal om.

Detta handlingssätt - att inte ens
titta i tidningen - torde inte vara så
alldeles ovanligt. Skulle tro att vi, lite
var, haft anledning att någon gång ge
ungefär samma besked.

Det kan naturligtvis i vissa undan
tagsfall vara så, att denna uraktlåten
het är fullt förklarlig. Inte tu tal om
den saken. Men är det inte ofta fel att
skylla på bristande tid? Vad vi gör
eller underlåter är i regel en intresse
fråga. När vi inte ens gör oss det lilla
besväret att titta i det egna medlems
bladet och fackorganet, torde detta of
tast bero på ett alltför svalt intresse.
Här som i andra sammanhang har den
personliga inställningen en stor bety
delse.

Vid besök hos en företagare fann jag
en trave tidskriftförsändelser, vilka in
te ens öppnats. Detta gav anledning
till ett litet resonemang:
.- Du tycks vara mycket upptagen,

eftersom du inte hinner ta någon notis
om tidningarna ... ?
- Tja, hinner och hinner. Visst har

man bråttom, för det är alltid mycket
att bestyra. Men det är väl inte värre
än att jag skulle kunna ta en titt på
dom där. Saken är den att jag på ett
ungefär känner till innehållet. Det är
mest det gamla vanliga, sånt där som
man har reda på, när man varit med
så här länge.

Det följande samtalet visade att- vår
man hade ett måttligt intresse för or
ganisationen och en hög tanke om sig
själv. Han hade en lång erfarenhet
och visste det mesta, sa han. Så det så.

Ett sådant tänkesätt och handlings
sätt torde höra till undantagen. Många
hyser dessbättre en starkare insikt om
organisationens betydelse och ett var
mare intresse för den sidan av tillva
ron. Den vanliga mänskliga nyfikenhe
ten eller vetgirigheten medför att vi
ögnar genom våra tidningar och andra
trycksaker, för att sedan mera grund
ligt stanna inför det som intresserar oss
mest.

Vi känner oss kanske ofta pressade
av en mångfald sysslor, och hinner där
för inte alltid läsa så mycket, som vi
skulle önska. Detta är säkert en ganska
allmän erfarenhet. Det är lätt att för
ledas till en slarvig genomgång av tid
ningar och tidskrifter. Tyvärr, måste vi
här tillfoga, för där finns ofta mycket
av värde att hämta. Vi bör i första hand
ta del av vad som ligger i linje med
våra intressen och strävanden. Somt be
höver vi kanske läsa mer än en gång,
för att få största möjliga behållning.

Tidningar, tidskrifter och böcker har
inget värde om de inte studeras, hur
ypperliga de än är till innehåll och syf
te. Det är vår egen sak att genom in
tresse, uppmärksamhet och eftertanke
göra dem levande och givande. Annars
blir det ett för oss dött och värdelöst
material.

Hur mycket vi än har om oss och
kring oss, måste vi ägna någon tid åt
vad som rör sig i tiden och hör vårt
område till. Till detta hör inte minst
våra organisationer och deras tidnin
gar. Den tid, söm vi ägnar dessa ting,
är sannerligen inte bortkastad. Den kan
ge god valuta i olika avseenden - för
djupad samhörighet, gemensamma be
mödanden och många goda impulser.
Och det finns ingen anledning att av
stå från sådant, som gör tillvaron lju
sare och rikare.

V. J.

Engelsk läsövning
We have no more right to consume

happiness without producing it, than to
consume wealth without producing it.

G. B. Shaw

*
Education makes a people easy to lead,

but difficult to drive; easy to govern,
but impossible to enslave.

Baron Brougham

*
Noise proves nothing. Often a hen,

who has laid an egg, cackles as if she had
laid an asteroid.

*

Mark Twain

You can never plan the future by the
past.

Edmund Burke



FEBRUARI 1961 GUSTA VSBERGAREN 3

Vi behöver motion!
Det man dsidosätter pd hälsans om
råde kommer mdnga gdnger snart ef
ter i form av krämpor och olust
känslor. Den medicinska vetenskapen
gdr visserligen framdt med stormsteg
och kan alltsd hjälpa oss till rätta pd
mdnga sätt, men vi måste ändd bjuda
till själva sd att vi klarar oss utan
att fordra alltför mycket av läkare
och sjukhus.

Vårtrötta brukar många känna sig ef
ter de mörka vintermånaderna, då man
gärna kurar ihop sig framför TV- eller
radioapparaten efter arbetsdagens slut.
Orsake'n till tröttheten är ofta att den
allmänna konditionen börjar bli dålig
och man känner sig hängig och olustig.
Misstänker man själv att det kan ligga
någon sjuklig åkomma bakom, bör man
naturligtvis gå till doktorn för att få
hjälp.

I de flesta fall kan man emellertid
själv klara av sin dåliga kondition ge
nom att skaffa sig extra reservkrafter.
Bästa sättet att göra det, är att sätta
igång med litet regelbunden motion i
form av promenader, cykelåkning, gym
nastik och, om snön ännu ligger kvar,
skidåkning. När man har ostörd och
vacker natur inpå knutarna, bör det väl
inte vara så märkvärdigt att ge sig ut
på stigar och vägar och röra på sig or
dentligt i friska luften. Det kostar ju
ingenting och någon bättre medicin går
inte att få ens för pengar.

Vi måste alltså ta oss själva i kragen
och se till att vi regelbundet kommer
ifrån allt stillasittande framför maskiner,
löpande band, TV, bilrattar och andra
manöverorgan. Vår rörelseapparat blir
för ensidigt utnyttjad och vårt hjärta
och lungor får inte arbeta på det sätt de
ursprungligen var avsedda att arbeta.
Följden blir att vi orkar mindre och stel
nar till i leder och muskler, får svaga
ryggar, dåliga fötter och värkande axlar
och nackar.

För att råda bot på missförhållande
na finns det bara en lösning och det är
att återvända till det ursprungliga, till
det för människan mest naturliga rörel
sesättet. Den ökade fritiden måste ut
nyttjas för att bättra på konditionen och
rörligheten, som håller på att gå förlo
rad.

6nsam
0

var

När vindarna viska
och fåglarna jubla ditt namn
Varför skulle då inte jag?
Min hela kärlek vill jag ge dig
tillika med allt som är jag.
Förenad med naturen
skall jag leva för dig.

Varför plågas min själ?
]ag känner ett hav av smärta
med några vasstrån att hålla i.
Isande, kylande tankar
slår över min själ
att förinta det som var jag.

Varför har stjärnorna slocknat
och dagen mist sitt ljus?
Avstängd från de världar du öppnat
Som jag lånade dina ögon att se.
Allt har jag mistat med dig.
Fattiga kommande dagar
skall upplösa min själ,
den som var bara du.
Orkar jag leva så ensam
i svartnande hav av tomhet?

SOLVEIG

Ut i naturen alltså och motionera re
gelbundet varje vecka. En promenad till
och från arbetet ger också den dagliga
lilla dosisen, som har sitt stora värde i,
att den återkommer regelbundet. För den
otränade passar det utmärkt att börja
motionerandet med att för egen maskin.
ta sig till och från arbetsplatsen, såvida
inte sträckan är alltför lång, men några
kilometer bör man ändå orka med. Man
bör börja motionerandet så smått och
öka på allt eftersom man känner att
man orkar mer och mer. Har man dåligt
hjärta bör man rådgöra med sin läkare.

Motion ger gott humör
Spårar man in på denna fina och re

gelbundna motionsvana, ska man snart
känna hur bra man orkar med både det
ena och det andra och hur fint humöret
också blir. Hjärt- och lungfunktionen är
det sålunda som blir upptränad och någ-

ra andra medel som höjer dess värde
finns inte, utan det är endast jag själv,
som kan åstadkomma detta.

För att råda bot för stelheten i lem
marna och lära sig ett kraftbesparande
och vackert rörelsesätt är gymnastiken
det mest pålitliga medlet och det som
snabbast ger resultat. Bäst är om det
finns någon lämplig gymnastikgrupp att
vara med i, även om man kan hålla på
hemma för sig själv.

För både. manliga och kvinnliga finns
det gymnastikgrupper, och likaså har bå
de korpklubben och idrottsföreningen ett
flertal motionsidrotter att bjuda på.

Gör slag i saken genast, sätt igång an
tingen ensam eller tillsammans med någ
ra andra, och jaga bort den smygande
vårtröttheten med en väl avvägd och
regelbundet återkommande härlig mo
tion.

Elly Lä/strand
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Förutom den ekonomiska förlusten
förlorar äldre arbetare med lång tjänste
tid i en fabrik ofta den speciella status
de uppnått på grund av sin tjänst. Var
för blir fritiden ofta en börda i stället
för ett nöje? Svaret är att få arbetare
vet hur man ska utnyttja den. I själva
verket finner många av dem svårigheter
att fylla den begränsade fritiden som de
har under sitt arbetande liv. Detta är
en av orsakerna varför övertidsarbete
är så populärt för närvarande. Många
människor skulle lika gärna arbeta som
inte arbeta för att få tiden att gå.
- Problemet ligger således i den rätta
användningen av fritiden, i att förvärva

Foto: S. Granström förmågan att utveckla intressen som kan
fylla hela ens liv och inte endast en strö
timme.

Ur Personnel Management

Det snöar tätt; det vill nog till s& mycket vit fin snö
tills allting svart är svept i vitt, fast ingenting ska dö.
För himlens fjun.och jordens frost blev till för samma frö.

När luften stillnat av och står i vita fladder full,
tar jordens sköte sådden mot som avlar must i mull.
För vitt ska sätta bo hos svart för livets fullhets skull.

Var flingas väg i nattens svalg till markens frusna fång
är nåd och outgrundlighet, och kring dess vilsna gång
står ändlös väntan ännu fylld av överjordisk sång.

SVEN KJERSEN

Vi kommer nämligen inte ifrån att vi
lever i en värld som inger oss alla oro.
En värld där det fortfarande gapar klyf
tor mellan rika och fattiga länder. Och
vad värre är, svalget ser inte ur att bli
mindre utan snarare större. Att män
niskorna i dessa områden i längden inte
kommer att finna sig i dylika förhål
landen har det getts många påminnelser
om under senare år. Det är också orim
ligt.

Nyheterna, Hälsingborg

Ty detta är dernokratiens levande ide:
att alla personliga krafter skola tillvara
tagas och kommå till sin rätt i män
niskogemenskapen.

Natanel Beskow

Det är inte flykten som är målet för
lärkan utan det varma landet. Den rena
klagan vill inte sig själv, den är en sång
om det frånvarande goda, en hänförelse
av jublets art. Någon gång kan den ha
egenvärde. Det är när den försöker ut
trycka vår innersta längtan, den som gäl
ler det orimliga, förbi hunger och mätt
nad, förbi alla jordiska önskningar. Det
är inte en upprorets utan en bristens kla
gan, den försagdaste av böner.

Sara Lidman
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Skeviksgården

Jag var ute häromdagen vid Skeviks
gården. Det var en dag då det var vin
ter, snön hade lagt sig tillrätta över de
grå bergen och några flingor föll mot
marken. Det rådde liv och rörelse på
gården. Det har blivit en ny förestånda
re för stället, Alrik Forsberg heter han,
och han vill gå in för en ny giv.

När man hör talas om friluftsgårdar
så är det ju mest Lidagården, Hammar
bystugan med flera som behandlas. Ske
viksgården nämns ungefär, som om den
låg i en annan världsdel. Jag har sett de
flesta av de andra friluftsgårdarna men
om sanningen ska fram så finns det knap
past någon som går upp emot Skeviks
gården. En tanke: När man står på ter
rassen och ser ut över fjärden en solig
dag - var kan man finna motsvarighe
ten till en sådan vy?

Det är stora arbeten igång därute för
att skapa trivsel för gästerna. En belyst
teknikbacke med skidlift står till gäster
nas förfogande, likaså finns det ett belyst
skidspår.

Detta för att kunna utnyttja snöperio
den som är rätt kort på våra breddgra
der. Ett femtiotal gäster kan beredas
helpension på gården. Priset är tjugotre
kronor per dygn, allt inräknat, och vid
längre vistelse så sjunker priset med en
krona per dygn.

Med tanke på arbetstidsförkortningen
kommer ju folk att så småningom att få
fritidsproblem. Då kan det ju vara skönt
för jäktade människor att få koppla av
stadens tristhet och uppsöka idyllen. Ty,
trots denna moderna tid vi lever i med
alla dess nöjen och bekvämligheter så
längtar människan tillbaka till naturen.
Då är det skönt att få dra sig tillbaka
till idyllen, till traditioner. I samband
med detta kan nämnas att herr Forsberg
har djärva planer på att få till stånd en
ångbåtsförbindelse med staden. Denna ide
är god, ty det är en tradition som är
värd att ta upp och som har det goda

ett friluftsparadis
med sig att det dels skapas en förbin
delse till Stockholm, dels ger passagera
ren en behaglig tur som för tanken till
baka till den gamla tiden.
Nu är det bara att hoppas att män

niskor uppmärksammar denna möjlighet
till friluftsliv som Skeviksgården ger. Att
ge sig ut över en helg tycker man borde
ligga idealet rätt nära. Lördagskvällar
na på gården går i gemytets tecken, med
supe och dans på kvällen. Några Gus
tavsbergare hade kommit till gården för
att roa sig och de möttes med öppna ar
mar. Tyvärr så resulterade detta i böter
för herr Forsberg, ty det finns någon
paragraf i nöjesförordningen som det
omedvetet hade syndats emot. Men av
skadan blir man vis, det hela hängde på
att det hade annonserats ut på anslags
tavlor, då det betraktades som en offent
lig tillställning. Hur som helst så är alla
välkomna, vare sig de kommer från Gus
tavsberg, Stockholm eller Grythyttebruk,
för nu är tillståndsfrågan ordnad.

Avslutningsvis vill jag rekommendera
Skevik mycket, särskilt för den omgi
vande naturen liksom den intima stäm
ningen i lokalerna.

Det är idealet för den enskilda indi
viden, liksom för familjer och firma
sammanslutningar. Är man intresserad
av djur så finns det ett rikligt djurliv
inpå knutarna, fisk kan man fånga i
fjärden, båtar och kanoter kan man få
låna, så tillfällen till romantiska turer
på fjärden saknas inte. Vi får hoppas,
att Skevik får utvecklas och bli livligt
frekventerat, ty det ligger ju inte enbart
i föreståndarens intresse. Vår kommun

får ju litet reklam, liksom kanske även
porslinsfabriken.

Så här i starten är det ju svårigheter,
men vad man kan förstå så är inte herr
Forsberg den som ger upp i första ta
get. Han är värd all uppmuntran i sin
ideella verksamhet för människors bästa.
Kommunen har ju visat sig välvillig i sin
inställning till Skevik. Om det utvecklas
efter herr Forsbergs planer kommer vi
att så småningom få ett mycket förnäm
ligt fritidsornråde som kan skänka ro
och lugn åt stressade människor i vår
tid.

Owe Kinell

(Fotos: Skcviksgården)
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De som ställer och styr i kommunen
Under ovanstående rubrik ska vi, i detta och kommande nummer av Gustavs

bergaren, berätta om hur vi - som rubriken säger - ställer och styr i vJrt eget
lilla samhälle. Vi ska göra det genom att helt kort nämna om den lagstiftning,
som dels ligger till grund för det s.k. kommunala självstyret och dels består av
speciallagar, gällande i huvudsak områden där staten, pJ grund av rikspolitiska
målsättningar, gör stora kapitalinsatser, eller kanske av andra skäl anser det mo
'tioerat med särskilda anvisningar. Därefter låter vi ordförandena i fullmäktige,
styrelser och nämnder, ge oss litet upplysning om vad de och deras medarbetare
i respektive organisationer sysslar med, och i den allra sista artikeln slea vi pre
sentera vJr kommunala tjänstemannastab. Men innan vi gJr in pJ allt detta, så
kanske det ändJ inte skulle skada med litet allmänna data om Gustavsberg. Kom
munen förfogar över en hel del utredningar gällande bJde forntid och nutid,
sJ det är bara att ta vad som passar.

- De mest påtagliga dragen i land
skapets topografi utgöres av förkast
ningssprickorna dels i väst-östlig rikt
ning, dels i nordväst-sydostlig riktning.
Sprickorna har bildat sjösystem och öpp
na landstråk (ängar, åkrar, hagar o.s.v.)
Vid postglacial tid utgjorde landet havs
botten. Under pågående landhöjning
samlades lersedimentet i sänkorna, där
den odlade jorden nu utbreder sig. Den
största av dessa sänkor är Farstaviken
Osbyträsk - Betsedeviken. I sänkorna
finns det rikaste trädbeståndet. Eken do
minerar, men det finns inslag av många
andra lövträd såsom al, lind, björk och
ask. På höjderna växer barrskog, gran
och tall. Jordmånen är dålig och skogen
mestadels gles.

Och så litet historik och kulturfynd.
- Från bygdens äldsta tid finns en
mängd lämningar bevarade. Den ur forn
minnessynpunkt intressantaste platsen
ligger vid Säby. Platsen räknas som ett
av Stockholmstraktens märkligaste grav
fält. Det består av ett hundratal gravar
från 400 år e. Kr. och är f.n. bevuxen
med granskog. Ett annat intressant om
råde är en nomadplats vid .Återvall från
omkring 2400 f. Kr. där man har funnit
lerskärvor. Innanför Kattholmen ligger
ett 30-tal gravar från järnåldern. Den
urgamla bygd som uppstod efter en gam
mal vattenväg mellan Torsby fjärd och
Brevikssundet hade sitt centrum i Tuna
på Värmdölandet. Omkring år 500 e. Kr.
bröts vattenförbindelsen vid Alstäket,
och platsen dog ut. Förbindelsen från
yttre skärgården ledde över Gällnö,
Värmdölandet och Torsby fjärd till Bet
sede. Den passerar sedan Farstaviken,
Baggensfjärden till Mor på Skogsö. Där
efter leder den via Lännerstasundet,
Stupsundet, över Nacka och Hammarby
sjöarna. För handeln med fastlandet var
skärgården mycket beroende av denna
farled. En mera renodlad landsvägsför
bindelse kom inte till stånd förrän i
mitten av 1700-talet, då jordägarna döm
des att hålla en sådan i stånd. Vid Gus-

tav II Adolfs trontillträde bestod
Värmdö av 6 sätesgårdar, medan det år
1679 hade utökats till 40 stycken. Fars
ta blev sätesgård år 1642 under Gustav
Oxenstierna. Hans hustru Maria de la
Gardie döpte år 1661 om gården till
Gustavsberg. Varav vi finner att Gus
tavsberg till namnet är 300 år gammalt
i år. Gården var självförsörjande och
hade ett eget tegelbruk. Ett tegelbruk
som år 1651 kunde leverera 74 000 tegel,
vilket var tre gånger så mycket som nå
got annat bruk i dessa trakter kunde
åstadkomma. Maria de la Gardie var en
duktig affärskvinna. Ett försök att lir
1664 starta en porslinsfabrik misslycka
des dock, men hon drev handel med
Spanien i trävaror, med Balticum i
spannmål, och sålde Saltsjöfisk till mä
larhamnar samt försökte sig på krogrö
relse. Genom detta grundlades Gustavs
bergs traditioner som handelsläge. Ge
nom reduktionen och annat minskades
gårdens areal, så .när ryssarna brände
Farsta år 1719 återstod endast en åtton
del av det forna innehavet.

Gustavsbergs fortsatta industriella ut
veckling under 1700-talet har förut be
skrivits i Gustavsbergaren, vi ska dock
för fullständighetens skull även här göra
en sammanfattning av densamma. År
1750 upptogs tegeltillverkningen vid
Farsta i mycket stor skala. Initiativta
gare var den dåvarande ägaren Krisa
toffer von Diiring. Farsta såldes år 1756
till friherre C. 0. Hamilton, som fort
satte utvecklingsarbetet, och tegeltill
verkningen steg under denna tid till en
omfattning som aldrig tidigare. Det var
också Hamilton som var byggherre till
det tvåvåningshus av sten, som uppför
des på grunden av Farsta hus, och som
stod oförändrat till 1890, då dess nuva
rande exteriör kom till. Tegeltillverk
ningen fortsatte till början av 1800-talet,
då en ny era bröt in, i och med indu
striens intåg. Den första porslinsfabriken
anlades 1826 av grosshandlare J. Oh
man i kompanjonskap med kornmerse-

rådet J. 0. Wennberg. På grund av eko
nomiska svårigheter överläts företaget
till Gustavsbergs fabriks intressenter år
1827. Den ledande kraften var nu köp
mannen och redaren S. Godenius. Vid
mitten av århundradet tog Gode~us
svärson W. Odelberg vid, och fabriken
utvecklades till en betydande industri
under klokt ledarskap. Sjöfarten växte
till en betydelsefull rederirörelse. Nu
började också samhället ta form. Bli
vande professorn vid KHT, M. lsaeus
fick i uppdrag att utforma Odelbergs
byggnadsprojekt. Så kom Grindstugan
1870, de s.k. Franska husen väster om
kyrkan 1875, södra Kullen 1876 och till
lika Fyrkanten, ett enplans trähus i om
rådet Skuggan. Det patriarkaliskt styrda
Gustavsberg levde vidare i oförändrat
skick fram till 1919, då samhällets första
fackförening bildades. Under 20- och 30-
talen uppmjukades samhällsstrukturen yt
terligare. Ar 1937 såldes bolaget tiil KF.
Därmed hade ett gammalt patriarkaliskt
samhälle omvandlats i g:unden.

KF startade ett arbetsprogram, som i
realiteten innebar en revolution i såväl
näring som samhällsliv. Nuvarande che
fen Hjalmar Olson och hans närmaste
medarbetare lyckades på relativt kort tid
genomföra detta arbetsprogram, som inte
endast innebar en genomgripande förny
else av porslinsfabrikationen utan även
omfattade startandet av nytillverkningar
i form av sanitetsporslin, badkar, kyl
diskar och plastartiklar samt gjutna rör
och rördelar i Oxelösund, och värmepan
nor i Reftele. F.n. är 1.600 personer an
ställda vid Gustavsbergs fabriker, och av
dessa är 1300 kollektivanställda. Jämsi
des med denna utveckling skedde ut
byggnaden av samhället. Arbetskraft
måste importeras och bostäder följaktli
gen nyproduceras. Eftersom KF var
markägare och bostadsbyggandet avsåg
tjänstebostäder, så fick fabriken själv
sörja för den produktionen. Arkitekt 0.
Thunström vid KF:s arkitektbyrå pla
nerade det hela. Det sanerades och bygg
des nytt. Höjdhagen 1938-1942, Grind
stugärde 1943, Mariaplan 1945-1946
och Hästhagen 1946-1949. Området
Lugnet köpte kommunen av fabriken år
1950, och dit har den senare byggnatio
nen koncentrerats. Och därmed är vi in
ne på den kommunala epoken.

Givetvis fanns kommunen till även un
der den patriarkaliska tiden, men dess
intressen sammanföll helt med fabriks
ägarens. Han var ju inte bara markägare
utan även kommunens finansiär. Och all
män rösträtt fanns inte före 1918. Den
då gällande rösträtten berodde på lan
det av hur mycket man ägde, och i sta
den av inkomstens storlek.



FEBRUARI 1961 GUSTAVSBERGAREN 7

Skollagen 1842 bestämde, att det sku
le finnas en skola i varje socken. Gus
tavsberg tillhörde Värmdö kommun men
hade egen skola. Odelberg ville inte va
ra med om att dessutom betala till Värm
döskolan, och han lyckades år 1902 ge
nomföra en utbrytning av Gustavsberg
från Värmdö kommun. Gustavsberg bil
dade egen kommun och i den bestämde
Odelberg, och hans söner, ända tills KF
övertog fabriken. Redan 1862 års kom
munallag hade en allmän bestämmelse
om att kommunen ägde att vårda sina
gemensamma ordnings- och hushållsan
gelägenheter. Detta innebar och innebär
fortfarande ett kompetensförhållande
mellan kommun och stat och har därför
inget direkt samband med vem som re
presenterar kommunen, eller på vilka
grunder denna representation utövas.
När KF, som självt var resultatet av en
folkrörelse, övertog Gustavsberg, så in
nebar det trots att äganderättsförhållan
dena fortfarande var oförändrade mel
lan · kommun och fabrik, ett stort steg
framåt för kommunalmedlemmarnas rätt
att utan otillbörlig inskränkning själva
vårda sina angelägenheter, i gällande
lags. mening och anda. Naturligtvis kan
det fortfarande skära sig mellan kom
munala intressen och bolagets, som t. ex.
när det gäller markförvärv, men med
den "vi-anda", som är eller bör vara
signaturmelodin för detta kooperativa
samhälle, så har man all anledning att
tro på fredliga och positiva lösningar
av eventuella tvister. Vi vet att sam
hällsmaskineriet har blivit alltmer kom
plicerat. Det är därför lätt att förstå att
våra förtroendevalda i fullmäktige, sty
relser och nämnder inte bara måste be
själas av en oegennyttig vilja att tjäna
gemenskapen i samtid för framtid, utan
de måste även skaffa sig sådana insikter

i lagar, förordningar och målsättningar,
att de efter bästa förmåga kan utföra
vad som förväntas av dem.

Som vi inledningsvis nämnde, så är
vår kommunala lagstiftning uppdelad i
två skilda lagområden. Det .ornråde som
ligger till grund för vårt kommunala
självstyre bestämmer kommunernas orga
nisation och allmänna kompetens val
sätt m.m. och nu frågar vi vår fullmäk
tigeordförande Harald Lindholm:
Hur ser allt detta ut i verkligheten? -
Ja, säger Lindholm, vårt självstyre fun
gerar genom fullmäktige, kommunalsty
relse, byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd,
skolstyrelse, socialnämnd, barnavårds
nämnd, valnämnd, nykterhersnämnd och
en hel del andra organ med särskilda
uppgifter. Fullmäktige väljes ju vart
fjärde år i de allmänna kommunala va
len. Hos denna församling ligger beslu
tanderätten i kommunala angelägenheter,
om man nu bortser från den särskilda
beslutanderätt, som enl. speciella bestäm
melser och förvaltningsdomstolarnas
praxis, anses tillkomma styrelser och
nämnder. Fullmäktige utser f.ö. alla le
damöter i dessa organ. Förfoganderätten
över kommunens egendom ligger också
hos fullmäktige med den inskränkningen,
att det enligt paragraf 50 i kommunal
lagen bör vara kommunen angeläget att
förvalta sin egendom så, att dess värde
inte minskas. Fullmäktige får exempel
vis inte ta upp lån med fast egendom
som säkerhet. Men den absolut viktigas
te uppgiften är ju att se till så inkomster
och beslutade utgifter går ihop. Vid
sammanträde i juni månad eller senare
fattas beslut med anledning av föregåen
de års räkenskaper, och i oktober fast
ställes kommunens utgifts- och inkomst
stat. I december förrättas val till de be-

fattningar inom kommunen, vilka vid
årets slut blir lediga. Tre sammanträ
den är alltså lagenligt bestämda för full
mäktig. Därutöver skall sammanträde
hållas, när länsstyrelse, kommunens sty
relse, eller majoriteten av fullmäktige,
eller fullmäktiges ordförande så fordrar.
- Hur många ledamöter består full

mäktige av? - Det är 35, och de re
presenterar alla rikspartier utom centern.
Vi har 25 socialdemokrater, 4 folkpar
tister, 3 högermän och 3 kommunister.
- Ett hastigt överslag visar, att det
finns ungefär 400 förtroendeuppdrag in
klusive suppleantskap, men de sköts av
knappt 170 förtroendemän. Går det inte
att få en bättre fördelning? - Jo, i viss
mån, men man måste komma ihåg att
många av dessa uppdrag har ett så in
timt samband med varandra, att man
helt enkelt inte kan fördela dem på flera
händer. Vi hart. ex. ombud dels i Stock
holms regionplaneförbund, dels i Stock
holms förorters samarbetsnämnd. I regi
onplaneringen arbetar man med samord
nad tidsplan för bebyggelse, kommuni
kationer, m.rn. Förorternas samarbets
nämnd sysslar med skolfrågor, utrednin
gar, brandförsvar o. dyl. Här måste man
ju sätta in folk från kommunstyrelsen.
Folk som är initierade och är represen
tativa för fullmäktiges åsikter. Självklart
sätter vi in folk från fullmäktige i våra
egna styrelser och nämnder. Man kan
väl anta att väljarna i kommunalvalen
också önskar se sina representanter i för
valtnings- och verkställighetsorganen.
Dessutom är ju fullmäktige anslagsgi
vande och därmed också berättigade att
ge direktiv för medelsanvändningen, så
vida inte verksamheten förut är statligt
reglerad. Det är alltså fullt motiverat
att fullmäktigeledamöterna även är en
gagerade i styrelser och nämnder. - Så
till sist en annan fråga: Har en medbor
gare som uppfyller kvalifikationsbestäm
melserna rätt att neka till förtroende
uppdrag? - I par. 7 kommunallagen
står det med avseende på fullmäktige,
att den som uppnått sextio hs ålder må
avsäga sig. Eljest må ej någon avsäga sig
med mindre han uppgiver hinder, vilket
godkännes av fullmäktige. Och den para
grafen bör väl vara normgivande för al
la slag av kommunala förtroendeupp
drag. - Vi tycker nog så också. Alla
har lika stor skyldighet att dra sitt strå
till stacken. Och med detta moraliska
påpekande avslutar vi denna inledande
artikel om vårt kommunala styre, och
återkommer i nästa nummer för att be
rätta om kommunalstyrelsen och dess
verksamhet.

Sven Wahrenberg

Kommunalfullmäktige i plenum.
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Den objudne gästen
Det är många år sedan jag först upp
täckte honom vid mitt stora kinesiska
fågelbord med vasstaket. (Det var för
resten snickarmästare Eriksson som lät
bygga det åt mig. Han var då över 80
år, en underbar människa, vuxen som
en ekstubbe.) Ibland, vid skymningen
under vårkvällar, kunde jag höra ving
slag och skymta en skugga av någonting
som försvann lika hastigt som det kom.
Det var alltid i närheten av fågelbor
det, bland grenarna · och bladverket i
det stora hagtornsträdet. Till slut tog
jag för givet att det var en skogsduva.
Jag hann urskilja färgen, någonting
ljusbrunt, men det var också allt. Men
så en dag kom jag underfund med vad
det var, en sparvhök. Det var på våren
och hela gräsmattan var full av starar.
Då slog han till, och det gick så blixt
snabbt. Innan jag kunde fatta det hade
han klorna i en av dem, och där stod
han och liksom tryckte ner fågeln mot
marken. Alla andra fåglar var som
bortblåsta. Vad som sedan hände vill
;ag inte närmare gå in på, det berörde
mig hemskt illa. Jag har kommit under
fund med att den fågeln är mycket
skygg, men slug. Under årens lopp har
jag sett honom flera gånger ta fåglar
för mig, och jag har försökt intala mig,
att han ju också måste leva. Men det
var då, nu ser det helt annorlunda ut.
I år har han blivit mera fräck och
hänsynslös, och drar sig inte för att
mitt på dagen komma svepande och
slå sig ner i hagtornsträdet mitt fram
för köksfönstret. Han har kommit un
derfund med ett mycket enkelt sätt
att skaffa sig föda, ty har han tur, och
det har han i regel, så sitter där de
små fåglarna under fågelbordet helt
upptagna av att äta, intet anande om
faran som hotar. Den sista tiden har
han dagligen tagit 1 a 2 fåglar för mig.

Tvd dylika fdgelbord har i dagarna satts
upp vid hemmen för barn och gamla.

Jag började bli fundersam, något mås
te göras, men vad? Jag måste visa ho
nom att jag var knepigare än han, så
jag slog till på mitt sätt. Bakom källa
ren hade vi en syrenhäck. En morgon
sågade vi ner hela häcken, släpade alla
grenarna fram till fågelbordet. Häc
ken växer ju upp igen. Vi klädde in
hela fågelbordet. Det blev ett underbart
snår, vi stoppade in alla skaften under
fågelbordets tak, topparna med alla
dess kvistar lät vi vila mot marken.
Nu var det inte så enkelt längre, att
vara sparvhök. När han kom på efter
middagen, kunde jag se hur rasande han
var. Han svepte runt fågelbordet några
varv, satte sig sedan på vägen och ba
ra tittade. Sedan dess har han inte varit
här. Han får hålla till i skogen. Han
är nog vacker och han ska väl ha sitt
- men inte vid mitt fågelbord.

Ma.

Milda vintrar - och en kall
En intresserad läsare och medarbetare

av Gustavsbergaren är åldermannen i
Veteranklubben, Knut Andersson, som
den 19 juni i år fyller 89 år. Han häl
sade på Red i fabriken häromdagen och
hade med sig några tidningsurklipp om
milda vintrar, med tanke på den ljum
ma vinterperiod vi nyligen upplevt.
År 1172 var vintern på kontir-enten så

blid, att träden i slutet av januari må
nad grönskade och fåglarna byggde sina
bon och ruggade i februari. År 1241 var
träden fullt utslagna i mars månad. År
1269 märktes ingen vinter alls i Rhen
trakten, 1289 hade man inte heller någon
vinter. 1421 blommade ,träden i mars
därnere, vinstockarna i april månad.
Andra gröna och varma vintrar med
milda verkningar uppe i Norden var åren
1538, 1572, 1585, 1588, 1607, 1617,
1650 och 1659, då det varken fanns
snö eller frost. 1722 stod alla träd grö
na i februari månad och 1807 lät Bore
inte alls höra av sig.

År 1863 kunde man i Skåne i februari
plocka fullt utslagna tusenskönor. 1870
firade man i Petersburg nyårsdagen med
8 graders värme.

År 1872 föddes Knut Andersson, men
vädret har han inget minne av, men tro
ligen var det varmt och skönt i juni må-
nad. ·

1893 och 1901 blev det tidig vår och
varm sommar.

1906, säger Knut, blåste löven i bac
ken hemma den 14 januari. Då var det
3 grader blitt på dagen. Det kom litet
snö, men blev aldrig någon riktig vin
ter.

Vintertid forslades fabrikens porslinslådor
med slädar över isarna till Stockholm. Som
dragare användes bdde hästar och oxar, ja
t.o.m. tjurar. Föraren hade 25 öre i dag
traktamente. Den stränga vintern 1888 på
gick körslorna ända till början av maj.

En tidig vår hade vi 1925 och då höll
inga isar. I mars gick man i kavaj, och
skulle man till sta'n, så hade man en
skön resa på överdäck på Gustavsbergs
båten, där man gonade sig, när den stä
vade över den öppna Baggensfjärden.

"Men annars", säger Knut Andersson,
"när jag var ung, så var det för det
mesta vinter, när det skulle vara vinter,
och det fanns alltid rikligt med snö. Det
var kalla vintrar, den kallaste jag minns
var 1888. I mars hade vi 22 grader kallt
mitt på dagen i ett par veckor, på mor
gonen uppmättes temperaturer på 35-
40 grader kallt. Snö fanns det i massor,
och jag såg älgar uppe i Osby Lillskog,
som sjönk ner till buken i snön. Potati
sen frös i källarna, och korna i ladugår
den måste skyddas med filtar. Isen låg
halvmetertjock, och båten kunde först
i sista veckan i april bryta den. Det var
ett hårt jobb, man fick såga tre skär,
framför och bakom. En hel bataljon folk
följde båten och jobbade för att få fram
den tills bogseraren kunde fortsätta job
bet i sunden. Båten började bryta på
måndagsmorgonen, men den var inte
framme vi Boo ström förrän på lörda
gen. - Hela vintern och våren gick
porslinsfororna på isen till Stockholm,
och först i maj kunde båtturerna börja.
Men det var egentligen om milda vintrar
vi skulle tala - så det här är ju en
annan historia."

G-g

Svenska Naturskyddsföreningen
ämnar söka bilda en lokalförvaltning i
Gustavsberg. Uppgiften är att skydda
och vårda svensk natur, dess växt- och
djurvärld och slå vakt om möjligheterna
till friluftsliv. Intresserade kan få upp
lysningar genom Åke Berglind, Maria
gatan 8.
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Så
0gar

en
dag

Gryningen letade sig fram över nej
den, nattöcknet drog sig försynt bort
mot den vida fjärden. Kyrkklockan
klämtade sömndrucket och några änder
nere i viken drog sig ut på jakt efter
föda.
Några tidiga människor var på väg

till dagens badkarstillverkning. En tid
ningspacke låg utanför kiosken och vän
tade på att få sprida ut sanningen om
att världen inte är vad den borde vara.
Atomkrigets skugga hänger tung över
människorna.

Fabrikssignalen skrek ut att nu måste
alla hå stämplat in.

När klockan är halv åtta kommer en
mamma cyklande genom samhället. På
pakethållaren har hon en liten parvel
på cirkus tre år, han är på väg till dag
hemmet. Han har slitits upp ur den
sköna sömnen och släpats ut i vinterky
lan. Man undrar om det är den nya bilen
eller TV :n som skall betalas, ty mamma
fortsätter mot fabriken. Av ekonomiska
skäl eller av prestigeskäl? Herr Stene
hög som har cirka hundrafemtio meter
till fabriken har bråttom denna morgon.
Det är så svårt med garage här i sam
hället, så hans bil får stå ute på nätter
na. Detta gör att den är lite trögstartad
på morgonen för att inte tala om hur
kall den är. "Fan, den som hade ett ga
rage ändå", tänker Stenehög. Så små
ningom så får han igång bilen och kör
de hundrafemtio meterna till fabriken.

Så småningom kommer då åttamän
niskorna. Prydligare och .något piggare
än sjumänniskorna. Vit skjorta och slips
får deras ansikten att lysa av tillfreds
ställelse. De är på väg till fakturor och
skrivmaskiner.
Kommunalhusets konservburksformade

skepnad öppnar sina dörrar för kommu
nalförvaltningens tjänstemän. Lindholms
blå bil har stått utanför sedan klockan
åtta och så småningom så fylls parke
ringsplatsen när nioslaget förklingat.

I butikerna går allt som vanligt, bröd
och mjölkbilar avlöser varandra. En
markant profil passerar Centrum, det är
Lindfeldt på väg till dagens travar av
brottmålsutredningar. Från Lugnet kom
mer mammor med barnvagnar samtalan
de om vardagliga ting. "Kr det inte idag
som Konsum börjar sin realisation"?

Magister Berg, med vetandets gloria
över sin hjässa, skyndar med snabba
steg mot dagens lektioner. "Det är klart
att ungarna kan vara bråkiga ibland,
men dom är rätt uppmärksamma".

Gunnar Mattssons bil har stått utan
för Konsum sedan tidig timma. Så här
i bokslutstider är det rätt ont om tid.
"Det har ökat på alla fronter, synd bara
att Avernäs har så trångt".

Sopbilen kommer ilande genom sam
hället. Det är bråttom annars blir det
gny i husen, Gunnar Möller och Ragge
försöker att neutralisera gnyet och de är
välkomnade till ställena.

Så randas då lunchtimmen. Från fabri
ken strömmar det ut människor mot mat
bordet. Det är konstigt att det inte hän
der någon olycka, när folk störtar sig ut
på Ingarövägen i de flesta fall utan att
se sig för.

Mot utfodringsbyggnaden går många.
Har man blåställ blir man hänvisad till
första våningens automatiserade ätande
"Blå kula är ärtsoppa". Trist möblering
för tanken till militärmatsal.

En trappa upp får man en vit duk
på bordet och blir serverad, men det är
samma tunna ärtsoppa, men man får
serviett till och betala litet mera.

Fabrikssignal. Svetsning. Porslinsmål
ning. Var är Svenssons faktura?

Borta vid Farsta kör en ensam traktor.
En svart katt sitter i vägkanten och kas
tar hungriga blickar på en gråsparv.

Statarlängorna reser sig med krökta
ryggar på kullarna.

Idyllen finns här kvar trots fabrikens
frammarsch och dess tunga andetag. Om
intresse ändå fanns kunde denna idyll be
varas. Tyvärr så är det ingen som har
intresse av hur det går. Farsta är efter i
utvecklingen och det är dåliga bostads
förhållanden. En liten blå bil kommer
farande på vägen, blir stoppad var fem
tionde meter. Alltid är det någon som
klagar eller påminner om att det läcker
eller att något krånglar. Med jämnmod
lyssnar Ekström på den klagande.

När så aftonens mjuka vingslag sö
ker sig ut över samhället tystnar fabri
kens dunk, endast en svag andhämtning
hörs. Vikens vågor går till vila i vass
famn. Nattid sluter nejden i sitt mju
ka famntag och bortom skogsranden
börjar Eos sköna gestalt att sträcka på
sig ...

Owe Kinell

~~----~~~--~~----~~~-.....~-----~~----~"~

Mot nattetid slutes nejden kring Kvarnberget i ett mjukt famntag. Då tändas åter ljusen
i vår lilla stad.
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Sverige USA
Vi träffar vår guide. Hon berättar att

det utbrutit strejk vid Pensylviana Rail
Road, en järnväg som transporterar flera
millioner människor. Följden är den att
ett rent kaos utbrutit vid alla busshåll
platser och underjordiska spårvägar.
Detta gör att vår resa till fabriken blir
inställd, om inte de kan ordna någon bil
åt oss på fabriken. Efter många och lån
ga telefonsamtal måste vi inställa besö
ket. Att åka taxi blir alldeles för dyr
bart emedan det är en mycket lång väg.

Nu är klockan redan 12.00, och det
börjar bli dags att få litet frukost. Vi går
och äter skinka och ägg och kaffe, rostat
bröd och marmelad. Äggen är stekta i
olja och mina smaknerver reagerar starkt
mot anrättningen. Men man är hungrig
och äter trots allt upp maten. Vi gör upp
planer för resten av dagen, vi måste ha
något att titta på i stället för det in
ställda besöket. Vi bestämmer att åka
till Wall-strect. Här går vi på Börsen
och tittar. Det är rätt intressant. Man
hör vilda tjut med jämna mellanrum,
när någon gjort en bra affär. Trängseln
är stor på åskådarläktaren, ty det är
många turister som vill se på den mycket
omtalade lokalen och dess folk.

Vi går så småningom ut och tittar på
stan igen. Här nere börjar gatorna mera
antaga normala proportioner. Det är
som att gå i Gamla stan. Det syns att
vi kommit in i de äldsta delarna av New
York. Solen lyser och himlen är blå,
luften är mycket behagligare i dag.

När det är mulet är den fuktiga vär
men tryckande.

Nästa dag känner man sig utvilad.
Tack vare den utmärkta luftkonditio-

tur och retur
neringen har jag sovit 8 tim. Jag sitter
och mediterar. Det är något som inte går
ihop med det man är van vid hemma.
Först dessa arma människor som man
ser litet varstans i gathörnen, där de
tigger Icmcentare för sitt uppehälle. Se
dan ett plus för ärligheten. Man ser
t. ex. en trave tidningar på en pall mitt
på trottoaren och en låda med växel
pengar bredvid. Man tar en tidning,
växlar en halvdollar och går sin väg.
Ingen ser ut att sköta affärerna.
Jag studerar dem som köper tidningar,

men ingen går utan att betala. Det skul
le nog spricka första dagen hemma i Sve
rige. Min uppfattning om amerikanare
har alltid varit att de är "stöddiga" och
snorkiga, men det är tydligen fel. Ett
mer gästvänligt och hjälpsamt folk får
man nog leta efter.

Idag har vi blivit bjudna på lunch.
En bekant till fröken Fahlnaes i New
York bjöd oss till en restaurang, som
heter "Coachman", ett flott ställe och
dyrt. Men bekantingen hade tydligen gott
ställt så det bekymrade inte henne något
att notan gick på 150 kronor.

Efter lunchen bjöd hon oss på skjuts
till FN-skrapan i sin shoppingvagn, en
Chevrolet lnipala Cabriolet av sista mo
dellen.

Vi tog en grundlig titt på denna
i radio och press mycket omtalade bygg
nad, och vi hade sällskap med massvis
av andra turister av nästan alla folk
slag med vita, gula och svarta kulörer.

Dag Hammarskjöld såg vi inte till
heller. Det var ju synd, då han nu hade
en så stor chans att få hälsa på oss.

Ja, sedan gick vi hem till Piccadilly.
Jag gjorde den reflektionen på hemvä
gen att man promenerar säkrare och
bättre i New York än i Stockholm.
Trottoarerna är så pass breda, att man
kan gå obehindrat utan att behöva trän
gas med folk och man kan gå över gatu
korsningarna med mycket större säkerhet,
ty nästan överallt finns det trafikljus.
Och man ser ingen som går mot rött
ljus. Gör man det så kommer man knap
past att uppleva ögonblicket att nå mot
satta sida av gatan. Och om man mot
förmodan skulle lyckas komma över så
kostar det 20 dollars d.v.s. c:a 100 sven
ska kr. Jag såg att de svenska lapp
lisorna skulle ha mycket jobb om de
fick anställning där. Ty nästan samt
liga parkeringsmätare som fanns stod
på rött. Några trafikproblem i stil med
Värmdö-vägen kunde jag inte upptäcka.
Allt flöt jämnt och bra. Det som irri
terade var att när trafikljuset varjt rött
en stund, så började en konsert av alla
tänkbara signalhorn. Och konstigt nog
verkade det som om dessa signaler på
verkade trafikfyrarna, ty strax slår lju
set om till grönt och trafiken kan rulla
som vanligt. •

Det har blivit afton och vi har gått
till "The Radio Music Hall" Världens
största biograf. Det var vår guide som
föreslog att vi skulle gå dit. Vi var litet
tveksamma om vi skulle offra något av
vår dyrbara tid på att gå på bio. Vi
menade att film kan man se hemma så
man blir nöjd. Men hon lyckades överta
la oss, och det ångrar jag inte. Efter det
besöket så kom vi överens om att det
var lika bra att hon fick bestämma pro
grammet, ty hon hade god smak då det
gällde att välja ställen som voro värda
att besöka. Biografen var faktiskt impo
nerande. På golven lågo täckande mattor
och trappan som var av imponerande
bredd och storlek verkade att vara stop
pad. När man kommit upp för trappan
och tittade ned såg folk faktiskt små ut.

Fröken Fahlnaes och Niissen beundrar Fords senaste modell. Demonstration på Labour Day i New York.
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Det fanns ett otal dörrar till själva
biografen. Salongen var snart fylld av
10 000 personer, under tiden spelades
musik på en hammondorgel. Ridån gick
upp och scengolvet höjdes någonstans
underifrån med en orkester på 60 man.

En ny ridå går upp och lika många
människor i en ballettrupp kommer upp
litet längre bort. Ja, så fortsatte det he
la med olika uppträdanden ett bra tag.
Jag måste till sist fråga om det inte
var en biograf vi skulle besöka. Men så
småningom började sedan filmen. Den
handlade om Frans Liszts liv.

Filmen var bra, duken som den visa
des på mätte med mitt mått mätt ca 20x
30 meter. Inga hattar skymde sikten. Och
lokalen tömdes utan någon trängsel.

Efter detta ansåg vi oss vara värda li
tet kvällsmat. Vi gick in på en kinesres
taurang som hette "Ho Ho".

Vi blev serverade de mest underliga
rätter med mystiska kryddor. Åke tålde
visst inte anrättningarna ty han försvann
litet blek i nosen ett tag.

Efter denna lukulliska måltid var det
dags att leta sig hem igen till hotellrum
met för att invänta nästa dag och dess
överraskningar.

Vi började dagen med att åka till
hamnen. Vid pir 83 vid botten av 42:a
gatan köpte vi biljetter till en rundturs
båt som hette "Circle Line V", och får
ett par bra sittplatser där man kan se
och höra bra. När båten är något så när
fylld med passagerare kastas loss. Denna
sight-seeing-båt är litet större än de
som går under Stockholms broar, ungefär
som någon av Waxholmsbåtarna i längd.

Guiden sätter igång omedelbart med
sitt prat. Först frågar han efter allas
nationalitet. Han får väl ihop c:a 15-
17 olika nationer som passagerare. Vi
glider ut på Hudsonfloden, förbi en Ita
liensk ångare som heter Columbus, stry
ker förbi de olika ländernas tilläggsplat
ser och är snart ute p'ä fritt vatten.
Guiden pratar som en bandspelare. Han
talar om vad det är för hus och sta
tyer som vi sveper förbi. Men det som
är viktigast är tydligen hur många mil
lioner dollars det kostat att uppföra alla
dessa saker, ty det kommer alltid fram
en viss summa om varje sak.

Färden går runt Manhattan. Då vi in
te åker förbi något intressant så berättar
han om andra saker som t. ex. att ön
Manhattan är c:a 6 svenska mil lång
och c:a 2 mil bred på det bredaste stäl
let. Det bor två millioner människor på
denna ö som är den minsta stadsdelen i
New York. Hamnområdet i New York
är c:a 120 sv. mil kajanläggningar o.s.v.
Han pratar som en kulspruta i ett en-

Erik och Åke framför Capitolium
i Washington.

da kör, sköljer bort hesheten med ett
glas isvatten emellanåt. Och han får pra
ta länge ty färden tar en god stund.

Jag fotograferar ganska flitigt särskilt
när vi kommer till skyskraporna och
Brooklynbron.

Vi åker förbi Frihetsgudinnan som enl.
vår guide skänktes till New York av
det franska folket år 1773. Vidare pas
serar vi en ö i inloppet till staden, där
forna tiders emigranter föstes i land för
avlusning innan de kom in i USA. Vi
dare passerar vi Long Island, vilket skall
vara USA:s längsta ö.

Om något inte är världens största så
är detta i alla fall störst i USA. Till sist
tycker man att "biggest in the world"
och "dollars" börjar stå upp i halsen på
en. Vi börjar röra på oss runt båten,
men med jämna mellanrum är högtalare
utplacerade, så man undkommer inte i
alla fall. Vi går under däck och köper
en kopp kaffe, som måste drickas på
stående fot. Man skulle vara glad åt att
få låna världens minsta stol att sitta på.
Vi går upp igen och stryker tätt intill
FN-skrapan och kan få ett kort på den
från sjösidan, passerar en större bilkyr
kogård, naturligtvis världens största
sjukhus o.s.v. i det oändliga. Men till
slut så börjar vi skymta piren som vi
gick ut ifrån. Vi går i land proppfulla
av fakta om New York, och styr kosan
mot världens högsta byggnad "Empire
State Building".

I dag är det den klaraste dagen på
hela sommaren här så det kan vara lämp
ligt att försöka sig på att se på utsikten.

Det märks redan vid ingången att vi

skall få sällskap där uppe i det blå. Man
får stå i kö så man känner sig som en
sardin innan vi kommer till biljettluckan.
När vi äntligen fått vår biljett så tror
man att nu är det bara hissen kvar, men
så lätt går det inte. Vi får passera bil
jettdisken minst 6 gånger i en ormlik
nande kö innan vi kommer fram.

Denna mystiska köformation var gan
ska snillrikt uttänkt. Den förorsakade
i varje fall ingen trängsel. Vi går in i
en av hissarna, dörrarna stängs, en knyck
känns och dörrarna öppnas åter. Jag
tror att vi stannat på nästa våning för
att ta upp fler passagerare men vi har
faktiskt på dessa ögonblick passerat 80
våningar. Det är dags att byta hiss och
fortsätta resten av färden med en an
nan. Vi åker ytterligare 22 våningar
med denna hiss, och befinner oss sedan
c:a 300 meter ovan jord .
Här har vi mycket att göra med ka

meror och utsikt. Det är som att· foto
grafera från en flygmaskin. Man kan
trots allt inte stå här hur länge som helst,
men vackert var det. Vi "måste ta oss ned
igen: Trots den här fantastiska höjden
och skrapans, i förhållande till - höjd,
smärta figur, svajar den inte så att man
kan märka det.

När vi äntligen står på gatan igen så
gör sig magen påmind igen om att vi
har glömt bort att äta. Vi går och får
en bit mat. Jag beställer en rostbiff.

Det blev inte en biff. Det blev faktiskt
en halv oxe. Den kom på ett stekfat med
diverse tillbehör. Hade den kommit på
vårt middagsbord hemma i Sverige, så
hade den nog räckt åt hela familjen.
Men nu var jag ensam om anrättningen.

Vi kommer hem och slår oss i sam
språk med frk. Fahlnaes. Åke tycker att
det skulle vara intressant att se hur en
motsvarighet till vår "medelsvensson" bor
och lever i denna häxkittel.
Hon är genast med på noterna och

omtalar att hon har en bekant familj,
på Long Island. ·

Mannen är brandtjänsteman. Frk.
Fahlnaes ringer mrs Dee och hör sig för
om vi får komma på besök (Hennes
kommentarer efter telefonsamtalet är att
vi spar i alla fall in en måltid) Mrs. Dee
låter i telefon som om det skulle vara
en ära att få besök utav oss nyfikna
varelser.

Vi köper en bukett blommor i en af
fär och går ner till en subway-station.
Här nere under gatan är det varmt som
i en bakugn. Vi köper var sin pollett
i en automat och går igenom ett vänd
kors som öppnar sig för en person per
pollett. Det hela verkar att vara utan
betjäning. Det dundrar och rasslar långt
borta i fjärran, och snart dyker det upp
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ett tåg som ser smutsigt och ogästvän
ligt ut.

Det stannar några ögonblick varvid
dörrarna går upp. Vi hinner med knapp
nöd komma in förrän det hela sätter sig
i rörelse.

En mörkhyad man med en smutsig
kostym passerar igenom tågsättet ibland,
men vad han har för uppgift kan jag
tyvärr ej lista ut. Tåget skakar och hop
par på skenorna och jag ser framför mig
våra tunnelbanetåg som trafikerar olika
orter i Stockholm. Skillnaden är stor
och till vår fördel.

Det är mycket som skiljer, t. ex. dessa
automater som sitter litet varstans på
väggarna. Hemma i Sverige köper man
en sak för t. ex. 2:80 kr. Man stoppar
in 3 :- kr och får saken plus 20 öre
tillbaka. Här är automaterna konstrue
rade så, att om jag köper en ask cigarret
ter som kostar 32 cent, så får jag stop
pa in en 25 och en 10 centare, automa
ten sväljer båda, trots deras olika stor
lek o.ch tyngd. Men i gengäld så får jag
inte tillbaka någon växel d.v.s. 3 cent.
Dessa 3 cent gör i alla fall en hundra
lapp i svenska pengar pr år för en per
son som röker en ask om dan.

Ja, jag sitter och mediterar och tåget
går och nu är det dags att göra sig be
redd på att stiga av när som helst.

Resan tog nog c:a 45 minuter trots
den höga hastigheten. Vi stiger av vid
en station som heter Jamaika. När vi
kommer upp i dagsljuset visar staden
ett helt nytt ansikte. Här är det ren
villa-bebyggelse, med villor i en och två
plan. Det ser faktiskt trivsamt ut.

Vi tar en droska hem till Mr. and Mrs.
Dee. Där blir vi mottagna som om vi
vore de förlorade sönerna. De har en
pojke som heter Billy.

Utanför Rockefeller Center

Han har, talar Mrs Dee om, gått och
räknat minuterna tills vi kom, ty han
har fått den uppfattningen att vi skulle
vara kineser. Han är väldigt besviken
när han får se att vi är vanliga vita män
niskor.

Vi får koncentrera oss på att få ho
nom glad. Det lyckas över förväntan,
slutet blir att han knappast vill sova när
tiden är inne.

Pojken vill ha reda på vad allt mel
lan himmel och jord heter på svenska.
Och det kan vara svårt nog för oss med
våra små språkkunskaper. Vi klarar oss en
lång stund men till sist så är det stopp.
Jag måste fråga om ett par gånger men
lyckas inte fatta vad han menar. Då
går han helt spontant fram till mig, och
skriker ordet i örat på mig, så jag är
nästan döv på örat för resten av kvällen.
Vi lyckas så småningom gå igenom hela
hans leksakslager och det blir sängdags
för honom.

En av grannarna tittar in och vårt
samtal övergår till politik. Det går gans
ka knaggligt på grund av språkförbist
ringen. Men vi har trevligt i övrigt. Vi
får gå igenom hela lägenheten från köks
utrustning till badrum. Vi konstaterar att
standarden inte är så mycket större här
än hemma i Sverige.

Klockan har större förstånd än vi ty
den går. Och vi måste väl tänka på
hemfärden. Mr Dee vill skjutsa oss i sin
bil. Nu dyker ett av storstadens pro
blem upp. När vi kommer ut på gatan
hittar han inte sin bil. Han går och le
tar bland hundratals bilar av samma
märke, men så småningom finner han
den rätta.

Snart så sover vi lugnt på vårt rum
nr 1908 på nittonde våningen på Picca
dilly hotell.

Kupol med guld på Bostons stadshus.

Idrottsspalten
Bandy

A-laget har spelat 5 matcher med 4
segrar och har samma poäng som le
dande Nynäshamn. Senaste matchen, mot
Swithiod, blev en seger med 6-2.

B-laget har vunnit 3 matcher och spe
lat 1 oavgjord, medan juniorerna fick
stryka på foten för Tellus i DM, men
vann över Atlas-Copco med fina 4-0.

Skidor
Våra skidåkare har trots snöbristen

varit flitigt i elden.
I Vikingastafetten deltog 2 lag. På

DM 3 X 10 km segade man till sig en
7 :e placering. På första sträckan hade
Birger Andersson 4:e plats, medan Val
frid Berglund låg femma på sin sträcka.
DM 15 km för seniorer- oldboys gick
bättre, ty Birger Andersson tog en hed
rande 2:a plats i oldboyklassen. I övrigt
var Per-Olof Lönnkvist, Sven-Erik Ost
lund och Gunnar Johansson med, men
placerade sig längre ned i den -skarpa
konkurrensen.

I Brabeloppet Gränna-t5deshög, en
sträcka på 35 km tog Birger åter en 4:e
placering. En god placering fick Bengt
Nilsson i juniorklassen 15 km. En 7:e
plats för en 17-åring är en fin presta
tion.

DM för juniorer och ungdom gick i
t5steråker den 22 januari. Där fick vi
vår första DM-mästare i juniorklassen,
Bengt Nilsson. I lagtävlingarna fick vi
2 andraplaceringar genom pojkarna Olle
Samuelsson och Hasse Pettersson och Ulf
Ostlund, respektive de äldre juniorerna
Allan Bergkvist och Kjell Lundberg. I
klassen för yngre pojkar kom Kjell Dahl
gren in på 4:e plats. Allt som allt en fin
framgång för våra ungdomar. Och den
späddes på med ett DM-mästerskap i sta
fett för Hasse Pettersson, Ulf t5stlund
och Olle Samuelsson, medan juniorerna
i sin klass tog en andra placering efter
Mälarhöjden.

Korpidrotten har också haft arrange
mang, där våra skidåkare representerat
Gustavsbergs Fabriker med den äran. Vi
kommer också att sända i väg ett lag
till Kooperativa Riksmästerskapen på
Skidor i Karlholms bruk den 26 febru
an.

I korphockeyn mellan avdelningarna
på hemmaplan leder Mekaniska verksta
den, sedan halva serien spelats. I KF-se
rien blev Gustavsberg utslagna av OK.
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Flera fåglar
vid Hjälstaviken

-2-

Efter att ha rastat på toppen av en
kulle, bemängd med flyttblock och be
vuxna med kvartslav och krumlav, gjor
de vi en liten utvikning mot någonting
som på håll verkade vara ett gammalt
stenbrott, men som vid närmare studi
um visade sig vara ett av väder och
vind nedbrutet parti av en bergssida av
moräntyp. Här hittade vi redan på
började bon av stenskvätta ovanligt öp
pet, men någon ruvning hade inte på
börjats ännu. Over en med en bevuxen
kulle sökte vi oss nu tillbaka mot vatt
net, och där på sluttningen växte en
blomma som jag tidigare inte sett,
backsippan med sina blåvioletta kloc
kor. Den saknas fortfarande i mitt her
barium ity den är fridlyst. Här avbröts
vår lilla utflykt bland Floras barn av
några fåglar, som lyfte från torrenar
na, "Så likt stenskvättan", sa jag, men
det här var buskskvättan, en ny trev
lig bekantskap. Fast nog är stenskvat
tan den tjusigaste av dom två. Efter
att ha trasslat oss igenom en massa sta
ket (tack och lov ej taggtråd) kom vi
fram till en kulle med hagtornssnår och
här skulle det, enligt vad Hasse lät mig
förstå, finnas både törnskata och törn
sångare, den förra sin litenhet till trots
mycket aggressiv. På den låglänta mot
viken ytterst belägna betesmarken växte
den i övriga delar av Sverige rätt spar
samt förekommande kungsängsliljan i tu
sental. Den har ju den egenskapen att
somliga blommor är vita, oftast rödbrunt
rutiga, och naturligtvis är den fridlyst.
Jag fick här ett tillfälle till rikligt stu
dium av trädpiplärkan, som under sin
sång faller från ett högre träd till ett
lägre, vilket dess namne trädlärkan säl
lan eller aldrig gör. "Titta i toppen på
den där stora enen till höger, får du se
något tjusigt", viskade Hasse. Där lyste
emot mig två högröda fläckar, den ena i
pannan och den andra på bröstet på
hämplingen. Jag höll på att aldrig kun
na slita mig ifrån denna trevliga fågel,
som med sin rikt växlande sångskala
håller en trollbunden. Den kvarstår nog
som mitt starkaste intryck av den här
lilla utflykten. Men än var det långt
kvar att vandra, så raskt vidare. Från
ett litet dike lyfte i ett nu tiotalet små
änder under ett ljudligt "krrit-krriit".
Det var /iridor, Europas minsta änder.
De finns lite varstans i Gustavsbergstrak
ten också t. ex. i de små rester av Katt
kärret som finns kvar. I våras såg jag

dem där. Men skall expansionen av vårt
samhälle fortsätta i den här takten är
jag rädd att vi rätt snart får titta för
gäves efter dessa små "färgklickar".
Vem minns inte de fina viltlokaler vi
hade, när ännu Rutens- Snickarns- och
Bagarns träsk var orörda idyller med
häckning av sothöna, småfläckig sump
höna, vattenrall, div. änder och inte att
förglömma häger, som fann Rutens träsk
lämpligt i två säsonger, innan biotop
förstöraren människan kom in i bilden.
- Ja så gick jag och mediterade, när
Hasse med en pekande gest gjorde mig
uppmärksam på att han hade fått syn
på något nytt. Jag fick nu en rejäl ge
nomgång i hur det går till att bestämma
en art som har många kusiner och bryl
lingar. Än är det längre ben, en annan
gång kan det gälla en något längre näbb,
eller att den saknar en särprägel på
vingbandet. T. ex. då det gäller becka
siner, snäppor och vadare. I vårdräkt
ger väl som regel färgen den bästa led
tråden, men på utfärgade exemplar se
nare under sommaren kan det vara nog
så svårt att skilja t. ex. småsnäppan från
mosnäppan, när den senare bara är en
½ cm. större och benlängden divergerar
på cirka 3 mm. Den vi nu hade fått syn
på var en grönbena med gulgröna ben,
ljus undersida, översidan mörkbrun med
täta vita fläckar. Den är rätt vanlig i
norra Sveriges skogs- och fjälltrakter och
på den arktiska tundran. Den är den
minsta av våra "benor" därnäst kom
mer gulbenan och störst är rödbenan.

Vi hade nu kommit till vikens nord
ligaste utlöpare, där Hjälstaån rinner
ut. Här hade man just muddrat upp och
den lilla spång som brukar ligga här
hade man glömt lägga tillbaka, men in
get ont som inte har något "morsomt"
i följe. Genom den här lilla omvägen
kom vi storspoven in på livet och till
vår stora förnöjelse uppförde den ett
slags kom-och-ta-mej-om-du-kan-lek vil
ken på sätt och vis liknar orrtupparnas
allra första små vårfäktningar. Här på
ömse sidor ån ligger stora nyharvade
åkrar, idealiska rast- och matplatser för
dessa långnäbbade maskplockare. Vi blev
nu tvungna att gå ända upp mot Hjälsta
kyrka för att medelst den stora vägbron
återvända utmed den andra åsidan ner
mot sjöändan. Här stötte vi ihop med
två likasinnade som veckan förut varit
på ugglehajk i norra Dalarna. "Jättekul"
var deras samstämmiga omdöme. Efter
tio min. kring- och omsnack skiljdes vå
ra vägar.

Vår väg gick nu genom en beteshage
med massor av fjolårstistlar och i dessa
klängde någonting. "Sådana fåglar finns
inte". Men så säger sägnen, att när Vår
Herre hade slut på färgerna fanns där

en fågel kvar och då tog han alla pens
larna och strök av dem på steglitsen,
och därtill kommer att den sjunger lika
tjusigt som en kanariefågel.

Bland brunt fjolårsgräs och tuvor med
en viss likhet av stripiga trollhuvuden
höll enkelbeckasinerna stor galaföreställ
ning med ett hundratal medagerande.
Deras "käsch" "käsch" eller "tjick-a"
"tjick-a" hördes från alla håll. Genom
ett intensivt studium av de yttersta tu
vorna fick vi syn på två par brunänder,
åter en nyhet för mig. Dessa mycket tys
ta och mycket skygga änder är mycket
svåra att upptäcka, då de med förkär
lek uppehåller sig i små öppningar i den
för människoögat ogenomträngliga blad
vassen, som här var uppblandad med
ruggar av kaveldun. Brunanden sätter
ytterst ogärna sin fot på land, tillbrin
gar även natten sovande på vattnet. I
samma blickfång ser vi också några
snatteränder och här möter det inga· svå
righeter att bestämma arten, då den
kvinnliga kontrahenten här ger sig till
känna med ett ljudligt "kaak-kak-kak
kak". Snatteranden häckar så gott som
utan undantag i sötvatten. Nu började
alla dessa nya bekanskaper göra mig yr
i mössan. (Oss också. Sätt. anm.) Jag
föreslog Hasse att vi skulle sätta oss
i en ekbacke, som låg där som en liten
ö i den jättestora nyharvade åker, som
nådde ända upp till Husby-Sjutolft kyr
ka. Här kunde vi mycket ingående stu
dera göktytan, en liten stridig hålbyg
gande krabat, som gärna driver ut tidi
gare komna fåglar, om deras bohål skul
le passa honom. Fastän besläktad med
hackspettarna, livnär den sig på marken
och uppför sig som en tätting. _Dess ljud
liga "ty-ty-ty", påminner om mindre
hackspetten. Den här hade tydligen inte
bestämt sig för vilket bohål han skulle
lägga beslag på, eller också var han biga
mist, för han for fram och tillbaka mel
lan två hål så länge vi iakttog honom.

Dagen var nu långt framskriden och
det var dags att börja tänka på hemfär
den. Det gällde nu att ta sig ut till En
köpingsvägen med dess brusande trafik.
Jag misstänker att ytterligt få på den
vägen hade den minsta tanke på vad
de gick miste om bara ett stenkast däri
från. Och hur litet av denna tidens jäkt
som rymdes så nästgårds. Där finns inga
tidtagarur, hastighetsmätare eller stres
sade individer, men istället så mycket
mer av harmoni i familjebildandets hägn.
En liten vink till DIG som inte vet vad
DU skall göra på DIN fritid. Gack ut
i skog och mark, och DU skall se DITT
liv blir så mycket rikare. MEN och ett
stort MEN UMGÅS VARLIGT MED
NATUREN!

A-B.
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Strålteknik
1 framtidens produktion

(forts.)

Även .om massbestrålningen ännu be
finner sig i sitt första stadium, är den
inte alls betydelselös för fackförening
arna. För det första är redan nu tusen
tals arbetare aktivt medverkande inom
laboratoriernas utvecklingsarbete med
dess strålrisker, och för det andra måste
man noga ge akt på massbestrålningen,
enär den, sedan den väl kommit i bruk
i stor skala, kommer att leda till väsent
liga förändringar i den ekonomiska
strukturen.

Isotoperna revolutionerar jordbruket

Stråltekniken tillämpas inte blott in
om industrin. Den angår också jordbru
ket, som kanske inte blott kommer att
förändras utan eventuellt även industri
aliseras genom utvecklingens gång. Säd
och mjöl kommer att i framtiden bestrå
las på samma sätt som andra födoäm
nen, fastän kanske endast med relativt
små doser i syfte att döda insekter, som
årligen orsakar förluster av miljoner och
åter miljoner genom sina skadeverkning
ar.

Spärrnetoden har använts med stor
framgång inom göciningsämnesforsk
ningen. Mineraliska gödningsämnen, som
till vissa delar är radioaktiva, sprids ut
på jorden, och med hjälp av en geiger
mätare är det sedan en enkel sak att er
hålla exakta upplysningar om hur län
ge mineralerna stannar kvar i jorden
samt den tid och på vilka vägar de når
rötterna och andra delar av växten. Från
resultaten av dessa experiment är det
möjligt att utröna det sätt, på vilket ett
gödningsämne till en viss växt bör sam
mansättas och dess inverkan på skörde
utfallet. Den lämpligaste tiden för göds-·
lingen och kvantiteterna gödningsmedel
kan likaledes fastställas.

Kalvar, som sannolikt kommer att ut
vecklas till dåliga mjölkkor, kan upp
täckas med hjälp av stråltekniken och
sålunda skiljas ut ur hjorden i god tid.
Beträffande växtuppdrivningen kan man
få fram högproduktiva arter på några
få år, enär man med hjälp av radioak
tiva ämnen inte blott kan åstadkomma
mutationer utan även sådana som sker
hundra gånger fortare.

Nya metoder på det medicinska området
Stråltekniken kom till användning in

om medicinen långt innan artificiella

radioisotoper började produceras i stort
antal, men de enda källorna som då
fanns tillgängliga var röntgenapparater
- och till högt pris - radium. Mån
ga uppgifter, som man tidigare måste
använda radium till, kan nu utföras
med radioisotoper, som är mycket bil
ligare. Inom diagnosticeringen är det
åter spårmetoden som är den viktigaste.
Hos en frisk person upptager t. ex.
sköldkörteln jod till en bestämd mängd,
medan upptagningsmönstret är olika, om
denna körtel fungerar på ett onormalt
sätt. Genom att ge patienten en ytter
ligt liten mängd radioaktivt jod och ob
servera sköldkörteln med hjälp av en
geigermätare kan man erhålla värdeful
la upplysningar beträffande sjukdomens
art. Lungkräfta och hjärntumörer kan
också undersökas på liknande sätt. I
nästan varje fall, då spårmetoden an
vändes inom medicinen, är de erforder
liga mängderna av radioisotoperna så
små, att det inte är någon som helst risk
för skadliga biverkningar. Man har fått
häpnadsväckande resultat inom läke
konsten, särskilt vid behandlingen av
tumörer och vissa kräftsjukdomar.

Strålriskerna för arbetarna.

Som redan nämnts kan radioisotoper
användas på så många verksamhetsom
råden, att vi här endast kunnat ta upp
några exempel till behandling. Stråltek
niken innefattar två olika faror för ar
betstagaren. Först har vi de risker för
strålskador som finns vid befattning
med radioaktivt material och sedan har
vi de problem som uppstår på det eko
nomiska och sociala området, vilka kan
liknas vid automationens återverkning
ar i detta avseende. Hälsoriskerna lig
ger huvudsakligen i det faktum, att man
varken kan se, lukta sig till eller kän
na den radioaktiva strålningen. Den kan
endast upptäckas med hjälp av geiger
mätare och liknande utrustning, som
kan överföra strålningen till ljudande
varningsanordningar. Farans storlek är
beroende av arbetsprocessens natur och
strålkällans effekt. Alfapartiklar har en
räckvidd i luften av endast några mil
limeter, medan betastrålningen kan ab
sorberas av en pappkartong och har en
räckvidd av högst 10 centimeter. Gam
mastrålningen däremot har en mycket
längre räckvidd och den kan lätt passe
ra genom människans kropp.

Vid bestämningen av riskernas storlek
är det lämpligt att indela isotoperna i
tre grupper: öppna strålkällor, slutna
strålkällor och starka strålkällor.

Slutna målkällor (preparat) använ
des inom vanlig industriell produktion,
och dit hör nästan all mätutrustning.
Här är det vanligen fråga om betastrå
lare. De kan vanligen anordnas så, att
deras strålning riktas mot en punkt, som
ligger utanför det av arbetstagarna be
trädda området, men det är inte alltid
möjligt att undvika att strålningen blir
spridd. Därför är det alltjämt nödvän
digt med vissa skyddsåtgärder. De gam
mastrålare, som kommer till användning
vid materialprovning, är betydligt skad
ligare och ofta av relativt hög aktivitet.
Svårigheter uppstår ofta i samband med
deras handhavande i lägen och områ
den, som kan vara besvärliga att nå,
och i samband med avskärmningen, som
måste vidtagas även för skydd av till
fälliga intrång i strålningsområdet.

Ännu allvarligare måste man betrak
ta handhavandet av de öppna isotoper
na (preparaten). Detta sker vanligen på
laboratorierna och i synnerhet d~ man
använder spårmetoder. Preparatens ak
tivitet är i de flesta fallen relativt låg,
men risk föreligger alltid att mycket mi
nimala strålkällor i form av damm, gas
eller vätska kan komma in i människo
kroppen. Medan strålningen vid de slut
na källorna (preparaten) alltid sker
utanför kroppen och kroppen sålunda
endast kan bli utsatt för strålningen, är
det vid de öppna preparaten fara för
att delar av själva strålkällan kan kom
ma in i kroppen, där den beroende på
dess kemiska egenskaper, kan upptagas
av benstommen och vissa organ och fort
sätta att avge strålning.

Beträffande de stora strålkällorna och
särskilt de som användes för bestrålning
av materia av olika slag, kan man an
ordna lämpliga skydd utan någon stör
re svårighet både inom industrin och på
laboratorierna. Det bör tilläggas, att om
en olyckshändelse skulle inträffa med
en sådan strålkälla, skulle den stråldos,
som en arbetare kunde utsättas för un
der loppet av några minuter vara så
stor att följderna därav för hans hälsa
skulle bli mycket allvarliga.

Industrins vinster uppgår till miljoner
I det nuvarande industriella utveck

lingsstadiet är de två huvudsakliga till
lämpningsområdena för radioisotoper
dels förbättringen av de konventionel
la arbetsprocesserna och dels automati
onen i dess fulla mening. Vinsterna från
förbättringar av produktionsmetoderna
genom användning av stråltekniken är
mycket imponerande, fastän det är frå-
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Isotoptekniska Laboratoriet i Stockholm har varit i verksamhet ett !J.r. Ur en intervju av
Dagens Nyheter med civilingenjör Lars Enwall, som är chef för ITL, har vi l!J.nat ovan
stående teckningar, som ger några illustrationer av de prov man /!J.tt i uppdrag att göra

med radioaktiva sp!J.rämnen.

ga om tillämpningar, som är begränsa
de och som hittills endast berört ett be
gränsat antal arbeten. Användningen av
stråltekniken inom Sovjetunionen år
1957 t. ex. sägs ha sparat omkring 1.200
miljoner rubel. Motsvarande siffra för
Förenta Staternas industri år 1957 var
500 miljoner dollar, vilket motsvarar
den årliga medelinkomsten för 100.000
amerikanska industriarbetare.

Omkring 1.700 amerikanska industri
företag och omkring 400 sådana i Ka
nada använder sig nu av radioisotoper.
I Sovjetunionen är antalet minst 1.000,
i Frankrike 400 och i Västtyskland kan
ske 600. Till dessa siffror måste läggas
alla dem som använder sig av isotoper
inom medicinens och vetenskapens om
råden. Sedan år 1951 har Västtysklands
import av isotoper fördubblats nästan
varje &r.

Det är högst sannolikt att denna sto
ra ökning i användningen av isotoper
kommer att fortsätta ännu i många år,
och detta bekräftas av prisutvecklingen
på isotopområdet. År 193 8 kostade en
curie radium fortfarande en summa som
motsvarade 100.000 västtyska Mark
medan priset år 1953 på 1 curie kobolt-
60 (vars aktivitet motsvarar 1 curie ra
dium) var 600 DM. År 1959 hade priset
på 1 curie kobolt-60 sjunkit till 10 DM,
och man räknar med att om två eller
tre år skall priset inte vara högre än 1
DM eller kanske 50 pfennig. För övrigt
ä1 experterna ense om att även i ett land
med så hög konsumtion av isotoper som
USA har industrin ännu inte exploate
rat mer än 10 procent av de potentiella
tillämpningsmöjligheterna, som redan nu
på detta tidiga stadium existerar.

Varuöverflöd genom stråltekniken?

Stråltekniken får sålunda inte betrak
tas endast såsom ett tillskott i hälsoris
kerna för arbetarna, utan den bör er
kännas som en ny och viktig faktor in
om tekniska utvecklingen, jämställd med
intensiv mekanisering, automation, plas
ter och databehandling. Liksom de andra
redskapen för den moderna teknologin
kommer den att leda till långtgående
förändringar i arbetenas natur och den
ekonomiska strukturen. Arbetskraften
kommer att friställas, och arbetstagar
na måste flytta till arbeten, som de är
obekanta med, inom företaget eller till
något annat. Överflöd av varor och
brist på arbete blir de vanliga följderna.
Situationen kommer att bli ännu mera
akut då massbestrålningen finner sin väg
från laboratorierna till produktionsav
delningarna, och många företag och vis
sa branscher kan tänkas få inställa drif
ten som ett resultat härav.

Fackföreningarna har alla skäl i värl
den att noga ge akt på utvecklingen.
Aven om en sådan politik vore möjlig,
skulle de inte önska att fördröja införan
det av nya produktionsmetoder, för utan
stråltekniken skulle det inte vara möj
ligt att höja levnadsstandarden eller att
ens upprätthålla den på dess nuvaran
de nivå. Men fackföreningsrörelsen kan
dock inte - och vill inte - stå vid
sidan och låta arbetarna · ensamma bä
ra bördan av de offer som måste göras,
och vi är ense om att detta inte heller
vore riktigt från nationalekonomisk
synpunkt. Varken arbetarens hälsa eller
sociala ställning får skadas eller minskas
- och detta måste likaledes tillämpas
på varje "olyckligt individuellt fall".

BRÖLLOPSTAL
Det var stort bröllop på gården med

mat och dryck och många goda tal. Till
sist reste sig Petter upp, slog i glaset och
sa:
- Ja, som ni alla vet, så har jag bara

gott att säga om bruden och hennes man,
men vad jag ville prata om var inte det.
Jag tänkte eftersom så många var här, så
skulle jag fråga, om det är någon som
har smågrisar att sälja.

PÅ KONTORET
En ung söt dam besökte personalkon

sulenten för att söka en plats. Hon fick
givetvis besvara de vanliga frågorna om
namn, adress, tidigare arbetsplatser o.s.v.
- Lider ni av några kroppsliga svag

heter? frågade så den manlige ko~sulen
ten.

Den unga damen tittade storögt på ho
nom och hennes röda lilla mun blev en
rund ring av förvåning:
- 0 nej, dom har jag bara haft glädje

av.

FöRBÄTTRINGSFöRSLAG
- Jag föreslår att vi minskar avlö

ningskuverten till en tredjedel - då ver
kar innehållet i dem större ...

ANNONSER
En kusk kan erhålla plats hos fin fru,

som är nykter och inte tuggar snus.

Ung dam önskar inackordering 1 ett
mindre trevligt pensionat.

Ett ljust trevligt rum uthyres till riks
dagsman eller bildad herre.

Nu inkomna käppar, av vilka under
tecknad fått många slag, säljes billigt.

Vi söker en ung man, som vill börja
från början och stanna där.

KVÄLL
- Mamma hälsar och frågar om vi

kan få låna radiogrammofonen i kväll?
- Skall ni ha bjudning? frågade

grannfrun nyfiket.
- Nej, vi ska sova.
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Ja kära hjärtanes
är det inte tid att börja räkna in vår
tecknen igen. En i och för sig stimuleran
de sysselsättning. Ibland händer det sa
ker.

För att nu börja ifrån början så är
det ju så att ingenting lär vara omöjligt
för en modern schlagerfabikant. Han kan
även få en effektiv telefonapparat att
förmedla bud till förförelse. Romanti
ken bubblar ur tratten som en blå slöja
av förtjusande livslögn. Personligen har
jag tyvärr aldrig i verkligheten upplevt
något liknande men det var inte fy skam,
det jag fick höra på vår apparat härom
dan heller. Kan ni tänka er, jag lyfte
luren och hörde redaktören deklamera
tänkvärda rader av Dan Andersson. Ja,
tänkvärda i sanning, men för den effek
tiva produktionskapaciteten, rena spräng
stoffet. De där raderna ni vet, som ta
lar om att lanthandeln är stängd på grund
av vårens tid och vackert väder. Att de
ärade kunderna därför får inhandla li
vets nödtorft var faderullan de vill. En
tänkande skomakare omvandlade dem
senare för eget bruk och hängde varje
blommande vår ett plakat på sin verk
stadsdörr: "Stängt mellan hägg och sy
ren."

Om någon nu tror
att detta var en mångordig inledning på
ett nytt angrepp mot Konsums lunch
stängning så är det förklarligt med tan
ke på mitt elaka förflutna. Jag är nu
mera den fridsammaste människan i des
sa trakter emellan revy och revy. Detta
omvittnat av många som anser att sal
tet från Farstaviken har misst sin sälta.
Ovan vid komplimanger som jag är rod
nar jag av tacksamhet. Att bli beskylld
för att bli snällare med åren är sällan
ett fruntimmer förunnat, så det noterar
jag tacksamt som ännu ett vårtecken.

Jag vågar påstå att
när ljuset så sakteliga återvänder i janua
ri då vaknar de domnade livsandarna
och när februarinumret av Gustavsber
garen kommer ut i slutet av mars, då
spritter det farligt i den här gamla skriv-

maskinen. Då längtar man så man kan
dö efter gula maskrossolar i gröna gräs
mattor medan man schasar bort döds
föraktande änder från Centrumbron. Då
är det min sju gott att vara gustavsber
gare, för hur det nu är, så lever vi na
turen helt nära och vinden blåser in från
Baggen, frisk och förförande.

Då när våra karlar kryper fram från
bilens underrede med båtskraparflit i
blicken och när de kära ungarna inte
behöver tio röda minuter för att bli blö
ta in på innersta centilongen.

Ja kära nån, vad tiden går
Har inte våra två minsta redan kom
mit i tjejföraktaråldern. Det är ingen
ytlig företeelse det är så säkert som ald
rig det. Häromdan hade vi en ingående
diskussion om nödvändigheten av gif
termål när de vuxit till nödig storlek.
Efter mycken vämjelse och svår själv
övervinnelse, fann de sig i sitt framtida
öde och förkunnade att de fick väl dras
med en fru då om det var priset för
att bli pappa, morfar och farfar. Sedan
sänkte sig friden över tjället och de för
djupade sig i trafikproblemen på sov
rumsgolvet. Men tankarna hade tydli
gen inte helt lämnat de tänkta gifter
målsbesvären för efter en stund kom
den ene gossen löpande med fasa i blic
ken:
- Mamma, sa han, tänk om min fru

har otur och får en bebis som är tjej!?!
Som sagt, nog har kvinnoföraktet ett

väl och tidigt utvecklat rotsystem.

Men barn vaxer
och blir så småningom tonåringar. Och
vi som nått medelåldern vi klankar på
dem, det hör liksom till. Nu rör de sig
bland annat för lite. Till skillnad från
den spänstiga och sunda generation som
vi själva tillhör. Kanske det, men mitt
hästminne revolterar. Tjugofem mellan
liggande år glider åt sidan och jag står
åter mitt uppe i ungdomsklubbens lidel
sefulla debatter om den förstockade kri
tik den föräldragenerationen levererade
åt oss och vårt sätt att leva. Det var in
te angreppen mot våra vanor och ova
nor som upprörde oss mest, utan den
absoluta brist på förståelse som de av
slöjade. Tiden, hur den nu var med ar
betslöshet och världsoro, hade ju inte
stått stilla och utvecklingen gav oss ett
nytt mönster att leva efter. Så såg vi det,
men vad vi inte märkte, det var att vi
betraktade de medelåriga med samma
oförmåga att förstå.

För att nu återvända
till våra egna ungdomar. Javisst rör de
sig mindre än vi och det skulle väl en
sjusärdeles karaktär och snudd på fana
tism till för att de ska blunda för de
kraftbesparande fortskaffningsmedel som
finns. För dem verkar det vara alldeles
naturligt att åka bil till träningspasset,
för oss äldre innebär det en ologisk
handling, rent av.

Man lär sig en del av familjens egna
ättelägg. Kven vi håller oss med en ton
åring. Han har som sig bör passerat
trädklättrandet, indianlekarna och koj
byggandet vid Knuts hav. Efter det följ
de en period av stillhet. Han satt i husets
bekväma fåtölj och spisade musik, han
låg på soffan och läste intensivt. Ja och
jag var en högst vanlig, tjatig moder
som talade varmt om motionens betydel
se och skröt, ja man har ju sina svag
heter, med mina storhetsminnen från
västsvenska skolgårdars fortspringnings
banor. Tills jag lärde mig att det var
säkrast att tala om något annat. Det var
den dan då det gällde att försvara sko
lans ära och han bokstavligen reste sig
från sofflocket och klev, i all blygsam
het, in i skolans rekordtabell. Då ante
det mig att detta var ett nytt sätt att
ta saken på. Man hushållar med kraf
terna och tar det lugnt tills det verkli
gen gäller i ogrumlad tro på de egna
förutsättningarna.

För det kan vi vara överens om
Den generation som kommer nu, den är
en produkt av Välfärdssverige. Att ha
ett gott fysiskt underlag, att få tillfälle
att odla sina andliga gåvor, det bör vara
en anledning till glädje för dem som nu
växer upp och för oss, som får vara
föräldrar. Ja vad mera kan de begära,
mer än förståss, vår förståelse för deras
beteendemönster.

Vi är lyckliga
som har välnärda barn och ungdomar
och bör känna vårt ansvar och ge dub
belt mot vad vi tänkt oss till de för
äldrar vars barn svälter. Hungern är en
oförlåtlig skamfläck på vår världsbild.
Nu har vi vår chans att göra en insats
i kampen mot sjukdom och nöd genom
aktionen, Sverige hjälper. Men låt det
inte bli till en allmosa utan ett anstän
digt och hederligt handtag över gränser
och raser, från människor till människor,
för ett mänskovärdigt liv åt alla.

Edla Sofia
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På väg från
jobbet

En skribent i Finanstidningen gav oss en
tillrättavisning för att vi lade så stor
vikt vid ökad fritid. Han bad oss besin
na, att arbetet utgör vårt egentliga livs
innehåll. Låt gå för det. Jag är klosett
gjutare. Förra året göt jag nära 5000
sådana tingestar. En gärning som gav
mig livsinnehåll i exakt 2069 timmar
oräknat de 250 timmar, som gått åt för
uppladdning och avspänning före och
efter livsinnehållets avnjutande. Nej,
uppriktigt sagt! När jag står lutad över
ett av mina "livsinnehåll", då är det
blott mitt sjätte sinne som registrerar
den framväxande skönheten ur mina
händers verk. Mina fem andra sinnen är
fullt upptagna med alla de fragmentariska
händelser, som jag på något sätt Kommit
i kon.takt med intill nuet. Det är ett virr
varr av bilder, ord, meningar och melo
dier, som drar igenom hjärncellerna.
Ibland sitter jag på ett tåg, som rusar
fram utan mål; så plötsligt, står jag upp
på ett sammanträde och talar mej varm
för mitt förslag om att välja vår ord
förande till ständig dörrvakt. I nästa
sekund är jag i Kongo, där jag är när
varande vid en av president Kasavubus
propagandatillställningar. Som represen
tant för det sunda bondförståndet går
jag fram och petar honom i magen, sam
tidigt som jag frågar hur man kan bli
så välgödd i ett land som tycks sakna
alla möjligheter att hålla sina egna barn
vid liv. Jag får inget svar, för just då
säjer en engelsk professor att en fjärde
semestervecka i stället för fria lörda
gar är bättre för löntagarna. På två da
gar hinner man i alla fall inte med att
återhämta sina förbrukade krafter, säjer
han. - Mådä? replikerar.jag något från
varande. - Nu är jag med ens tillbaka i
verkligheten. Syret börjar tryta. Ungar
na behöver mycket syre för att göra
vårt livsinnehåll lämpligt som livsinne
håll för den slutliga adressaten. -
Luft ... luft! Ack! Blott om en nypa
luft jag ber. - Så fram till fönstret.
En gläntning och ett par djupa andetag.
Så underbart! Omkring en halv liter
luft använder vi vid varje normalt an
detag. Och breder man ut lungblåsorna
så upptar de en yta på inte mindre än
100 kvadratmeter. Fantastiskt! Min lä
genhet har bara 62 kvadratmeter. Rakt
framför oss ligger Kullens kasernliknan
de hus. Just nu något förskönade av
vintersolsglansen. Till höger ser vi bad
_karsfabriken. En ganska fin utsikt för

oss som arbetar nära fönstren. Och, som
sagt, här ges möjlighet till en extra dos
av ren och oförstörd luft. När jag åter
vänder till mina livsinnehåll, har min
kompis Fabian hunnit göra sina färdiga.
Med sin ljusa, bäriga tenor sjunger han
0 SOLE MIO, och jag tycker det känns
som om jag vore i centrum av allt livs
innehåll i världen. Men så kommer den
prosaiske Lindblom, alias Skepparen, och
avbryter idyllen. Han frågar hur myc
ket jag tjänade förra året. Och eftersom
statistik är en av mina sysselsättningar
under den sena tid på dagen, då mitt liv
saknar egentligt innehåll, så kunde jag
omedelbart svara: - 1960 hade jag en
total ersättning av 6.74 kr per arbetstim
ma. I fasta utgifter fick jag för varje
krona betala 20,92 öre i skatt, 16,47 öre
i hyra, 2,8 öre för el- och värme samt
1,63 öre till fackföreningen. Detta gör
sammanlagt 41.82 öre på varje krona.
Motsvarande utgifter 1958 var 18.55 +
15.26 + 3.55 + 1.69 alltså 39.45 öre
per krona. Årsinkomstens stegring från
1958 till 1960 var 8 0/o.

Timförtjänstökningen däremot 14 0/o
beroende av arbetstidsminskningen. Nu
har jag en känsla av att pengar i sam
band med livsinnehåll visserligen kan be
hövas men ändå på något sätt profane
rar, så därför säjer jag bara: - Slut för
i dag!

Gubben

Snart kommer mera
vatten i kranarna
Som vi litet var har märkt, har det

stundom varit knappt om vatten i våra
kranar, till mångas undran, då vi väl
aldrig förr begåvats med så mycken
nederbörd som i nådens år 1960. Nej,
vatten finns det, våra sjöar är fulla.

Utbyggnaden av ledningsnätet har
emellertid ej kunnat ske i samma snabba
takt som samhällets bostadsbestånd. Vid
hög förbrukning har därför högt beläg
na bostadsområden ibland blivit utan
vatten. För att förbättra situationen hål
ler vi nu på med en ledningsdragning
från den tidigare byggda pumpstationen
vid Kvarnsjön till reningsverket. Bil
den visar den 200 mm grova polyten
slang, som skall förstärka tillförseln av
råvattnet. På bilden synes ocks~ den
moderna svetsningsanordningen, genom
vilken rörpiporna hopfogas på ett ele
gant sätt. Att plastledning valts, beror
på att den till största delen kommer att
ligga på Kvarnsjödammens botten.

Närmast efter på vårt byggnadspro
gram kommer en matarledning till Höjd
hagen och utökning av pumpkapacite
ten. Med dessa anordningar hoppas vi,
de irriterande stoppen i vattentillförseln
skall kunna undvikas.
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Stockholms Stadsteater gästade Gus
tavsberg och Folkan för första gången
torsdagen den 16 februari. Det var givet
vis slutsålt i förköp. Akilles och Jung
frurna uppfördes och i rollerna åter
fanns Ingvar Kjellson, Märta Dorff,
Gösta Ekman, Åke Fridell, Gunnel
Sporr, Eva Engström, Lena Söderblom,
Marianne Nordwall, Sune Mangs, Ceci
lia Danielsson och Maud Elfsiö. Deko
ren var av Per Falk, regissör Per Ver
ner-Carlsson. En strålande föreställning,
som borde ha dubblerats.

*
Pensionärsföreningen gästade Missions

församlingen den 14 januari, där man
traditionsenligt undfägnades med lekam
lig och andlig spis, dvs. julgröt, musik
och sång och tänkvärda funderingar av
pastor Hägglund. Ingaröavdelningen har
också haft ett sammanträde under janu
ari med god anslutning.

*
Grindstugatan ska få ett nytt hus och

grundgrävningen pågår för fullt. Det
blir plats för några större lägenheter i
två våningar. Planer föreligger också på
att bygga ytterligare några hus i Tall
åsen och några tillbyggnader i Höjdha
gen. Fabrikens utbyggnadsprogram är
betingat bl. a. på grund av vidgat be
hov av tekniker och försäljare.

*
Fotbollssektionens julmässa förgylldes

av ett uppbåd av tärnor och stjärngossar
som följde Lucian, Rigrnor Stenström,
runt på lastbilar i samhället.

Ambassadör Alva Myrdal och maken
professor Gunnar Myrdal gjorde sällskap
med KF-direktörerna M. Bonow och Nils
Thedin den 31 januari till Gustavsberg,
där man tittade på vår konstproduktion.
Gästerna har tidigare träffats i Indien,
där man haft ett gott samarbete kring
upprättandet av KF-skolan därstädes.

*

David Tillberg, gammal styrman på
båtarna och i modern tid hjälpreda för
BKF, slutade 30 dec. och avtackades vid
en enkel ceremoni med kaffe på badkars
fabriken. På bilden Artur Teglund, W.
Wahlgren och Tillberg.

*
Missionsförsamlingen gjorde vid sina

möten den 12 februari en särskild insam
ling till Kongohjälpen. Runt om i landet
spurtar de olika församlingarna för att
bringa upp de 900.000:-, som redovisats
till Missionförbundet.

*

Den sista likboden har försvunnit, i
och med byggandet av nya uthus vid
Skuggan. Det var på tiden, ty den gam
la vedbodlängan höll på att ramla ihop
med sin brutna rygg. På dess plats kom
mer i sinom tid den breddade och rätade
Mariagatan att gå fram.

Sportfiskeklubben har bjudit sina med
lemmar på bussresa till utställningen "Fi
na Fisken" i Ostermans bilhallar - men
det var inget vidare för fiskare, men
kanske för husmödrar. Söndagen den 12
februari, som blev en strålande solskens
dag, samlades skarorna till stor pimpel
tävling, och på årsmöte den 23:e kunde
man höra talas om stora fiskar. Här ne
dan har vi uppsnappat något alldeles
extra: "Du skulle ha sett den som högg
första gången!"

*
Ekvallen har nu fått en inhägnad mot

Värmdövägen, så nu kan alla lägga sin
tribut till entre vid bandymatcherna,
utan att ha samvetskval för plankning.

*

KF-journalen nr 9 upptar kongressbil
der från det nya Folkets hus i Stock
holm, filmavsnitt från invigningen av
skolan i New Delhi och en del industri
bilder, bl. a. av pristagarna i Rikstav
lingen för förbättringsförslag, Nassen
och Eriksson, och deras arbetsplats. För
sin personalutbildning har Konsum ock
så gjort en del upptagningar härute, bl.
a. från OK-stationen, där Olle Björk
lund är speaker.
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Svanesång på Folkan
"Design Gustavsberg" kanske var en

något förmäten signatur för Scenstudions
nyårsrevy, men då ensemblen gjorde sina
nummer med fart, Hasses & Co:s musik
var pigg och följsam och scendekorerna
väl bearbetade, vill man ändå ge revyn
ett rätt bra betyg. Särskilt visade ton
åringarna gott gry och friska tag, och
härvidlag gör Scenstudion en bra insats
för ungdomens fritidsverksamhet. Man
rycktes med och kände stinget i "Vi får
aldrig vara i fred" och som en välplace
rad klimax kom ungdomarnas rock med
Arne i centrum. Per-Olovs "Zarah Diva"
var ett perfekt nummer. Ingrids visa om
"Vårt lilla Gustavsberg" riktigt söt bland
de andra alltför vackra visorna. Men nå
gon verklig kuplett hittade jag inte ut
över "Vart tog vårt snygga - vägen",
som gav mersmak. Det celebra lappbesö
ket var typiskt Rune-kul. Jag skulle
gärna sett honom som den "senare" par
ten i långodsvisan "Tvillingsystrarna".
Fint framförande levererades också av
Rune i kompis med Hilding i "Kinema
tografen", som givetvis skulle ha hetat
"Den gamla biografen". Bosses trumpet
solo stod i särklass.

Ett roligt uppslag var "Bilskolan", så
tacksamt att det borde ha utnyttjats
mera, liksom "Onskevisan", som var
oklart skriven och inte följdes upp.
"Skönhetsfläcken" - basarståndet på
Centrum var en fin chans, som förstör-

des av några osmakliga skönhetsfläckar.
"Almanackan" var en bra ide, men inte
lättfattlig, och skulle nog ha tjänat på
att läggas in som extra krydda mellan
numren. Surpuppans och Skrattmåsens
vällovliga munhuggning ramlade på
grund av de staplar av enstaka vitsar
man hamstrat, men som tyvärr saknade
sammanhang genom en den minstaste lil
la röda tråd. En del roligheter var där
till så krystade eller obetydliga att de
inte alls gick in.

I vitsar och dialoger återfann vi sop
tippen, Emil, Brand-Johan, Göranssons
hatt och annat troget stoff. Men hellre
det än det man hittat i Farstaviken.
Några medverkande skulle vinna på att
lära sig tala rent, en annan på att lägga
av sitt norrländska tungomål. Men som
sagt, det var i det stora hela en bättre
revy - och det är sannerligen inte gott
ska mästaren och Edla Sofia veta.

Finalen var medryckande, så pass att
jag rent av skulle velat placerat den i
början. Texten var dock en godbit till
svanesång i den trista lokalen, som man
hoppas en gång ska återuppstå i form
av en modernare och rymligare bio- och
teatersalong:
"Spela, det är vår sista chans, Polkan

må få vår lagerkrans, Sången och Gyck
larståten ska dränka gråten, när dansen
är slut ..."

Lergöken

Till vänster: Ingrid sjunger om Vårt lilla
Gustavsberg.

Nedan: Aina, Bilda och Rune i vild fram
fart på Gustavsbergs vägar.

Ovan: Per-Olov som Zarah Diva och Helmy
och Arne i "Vi får aldrig vara i fred."
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Kommunala förvaltningen orga
niseras om - och utbygges

Kommunen har anlitat expert från
Landskommunernas Förbund för en över
syn av den kommunala förvaltningen.
Utredaren noterar nuvarande befolk
ningsmängden till 5.100 och konstaterar
att en ökning har skett med cirka 150
invånare per år under de senaste fem
åren. 'Hur det kommer att bli i fortsätt
ningen sammanhänger i första hand med
hur AB Gustavsbergs Fabriker kommer
att utvecklas. Man antar också att bo
sättningen här av personer som arbetar
i Stockholm och Nacka m. fl. platser
kommer att öka.

Tidigare har Fabriken till största de
len lett samhällsutvecklingen, men här
liksom på andra håll har man överlå
tit åt kommunen att svara för de olika
gemensamhetsanordningarna. Detta kom
mer att ställa allt större krav på den
kommunala förvaltningsapparaten.

Kommunen har hittills klarat sig utan
egen teknisk sakkunskap. Nu torde det
vara nödvändigt att en ingenjör anstäl
les i kommunen. Utredaren ifrågasätter
till och med om inte två ingenjörsutbilda
de tjänstemän borde finnas. Kommunen

har dock beslutat att tillsvidare nöja sig
med en. Platsen har utannonserats och nio
ansökningar hade inkommit vid ansök
ningstidens utgång.

Kommunens storlek och utveckling
motiverar vidare att hälsovården utbyg
ges. Härvid har beslutats 'arr en halv
tidsanställd hälsovårdsinspektör skall
finnas och kommunalfullmäktige har till
platsen redan utsett nämndens tidigare
ordförande, herr Harald Lindholm.

För kommunalkontoret fordras en ut
ökning av personalen och ytterligare två
kontorsbiträdestjänster skall inrättas.

Kommunalkontorets lokaler genomgår
i samband med omorganisationen en för
vandling och kommer även att utökas.
Det stora expeditionsrummet som nu har
plats för kassa och ytterligare tre konto
rister göres om till tre mindre rum för
att de anställda där skall kunna arbeta
effektivare och mera ostört. För kom
munalhusets del ämnar man inrätta en
gemensam telefonväxel, som skall place
ras i entrens vestibul. Ljudisoleringen
mellan kontorsrummen har redan för
bättrats.

För närvarande pågår inredning av
övre våningen, som hittills i stort stått
oanvänd. Här iordningställes främst en
stor fullmäktigesal, som bör bli rymli
gare, ljusare och trevligare än den nu
varande nere i bottenvåningen. Vidare
inrättas här ett mindre sammanträdes
rum samt fyra kontorsrum, Hit upp
flyttar Åkeriföreningen och hälsovårds
nämndens expedition. Bröderna Eriks
sons Mek. Verkstad har redan ett rum
i denna våning.

Inom nämndsorganisationen blir även
en hel del förändringar. Den särskilda
ungdomsstyrelsen, som har verkat sedan
år 1954, slopas och dess uppgifter över
tages av barnavårdsnämnden och när-

Ny giv på
Red. har vänt sig till fru Gertrud

Norrman på Värdshuset, som signalerar
en ny giv för 1961. Och så här låter det:

Isyfte att, om möjligt, åter ha en
restaurang i Gustavsberg, kommer
Värdshuset att hålla även stora matsalen
i andra våningen öppen om söndagarna.

Vi ämnar, i likhet med andra liknan
de företag ha dels ett s.k. allmänt smör
gåsbord med småvarmt kr. 7:50, dels
söndagsmiddag bestående av: smör och
bröd, en assiett och varmrätt eller entre
rätt och varmrätt eller varmrätt och
dessert, kr. 5:-.

Givetvis kommer det även att finnas
en a la cartematsedel och arrangerade
måltider efter önskemål.

Med erfarenhet av hur åtråvärt och

Värdshuset
avkopplande det är för vår tids dubbel
arbetande husmödrar, att åtminstone då
och då slippa planera och göra inköp
och kanske t.o.m. få känna sig utbjudna,
kommer vi också att ha lämplig barn
mat till halvt pris för barn mellan 4-10
år men vi anse att mindre barn blir be
låtna av vad föräldrarna kan dela med
sig.

För gäster som så önska kan givetvis
fabrikens kuponger gälla som dellikvid,
men kupongmåltid kommer liksom tidi
gare att serveras endast i cafeterian.

Vi önska också att göra det än mer
lockande för Gustavsbergs- och Värmdö
bor "i förskingringen" att välja hemtrak
ten som utflyktsmål och i samband där
med bli välkomna gäster på Värdshuset.

mast då av ett särskilt utskott inom
nämnden. En ny barnavårdslag har trätt
i kraft från nyåret och i lagen anges
särskilt att nämnden i mån av behov
och möjligheter skall främja anordningar
för bättre fritidsförhållanden för barn
och ungdom.

Vidare indrages lönenämnden vars
uppgifter i stället övertages av kommu
nalnämnden.

Den största betydelsen får troligen den
nya arbetsordningen för kommunalnämn
den, vilken fungerar som kommunens
egentliga styrelse. Här har beslutats att
nämnden skall arbeta på särskilda av
delningar och följande indelning har
gjorts.
A. Finansavdelningen.

Ärenden rörande budget, anslag, lö
ner, upplåning o. d.
Ledamöter, Harry Pettersson, ordf.,
Erik Nilsson och Ando Björck.

B. Planeringsavdelningen.
Ärenden rörande planfrågor, ny
byggnader och nyanläggningar av
vatten och avlopp. o.d.
Ledamöter: Harald Lindholm, ordf.,
Erik Nilsson och Anders 'Steen.

C. Allmänna avdelningen.
Ärenden rörande brandväsende, ci
vilförsvar, arbetslöshet, polisväsen
de samt underhåll och uthyrning av
fastigheter.
Ledamöter: Bertil Svensson, ordf.,
Fritz Berg och Göran Malmstedt.

Kommunalkamrern fungerar som sek
reterare i samtliga avdelningar.

I Lugnet är nu tolv egnahemstomter
klara för bebyggelse och dessa tomter
har tilldelats följande personer: Hans
Steen, Ingemar Göransson, Arne Sahlen,
Gösta Ågren, Lars Myhlback, Bertil Gus
tavsson, Bengt Johansson, Lars G. Ny
man, Angelo Gatti, Eduard Berchtold,
Ulf Törneman och Rolf Eriksson.

Y.N.

Forum
Vid Forumträffen den 3 februari å

Skeviksgården hade ombudsman Fågel
berg från de Vanföras Riksförbund in
bjudits att hålla ett anförande om de
handikappades möjligheter till rehabili
tering.

I den debatt som följde efter inled
ningsanförandet hävdades, att de handi
kappades rehabilitering inte bara var
frågan om ett återställande av normal
arbetskraft, det var också en fråga om
en förändring av allt för vanliga attity
der gentemot de handikappade, i den
vardagliga samlevnaden.

Den 10 mars samlas Forum igen, den
na gång till årsmöte.
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Kommunens nämnder
1961

Den 9 december utsåg kommunalfull
mäktige ledamöter i kommunens styrel
ser och nämnder och här följer namnen
på de som nu styr och bestämmer
kommunen.

Ordförande i kommunalfullmäktige:
Harald Lindholm

v. ordförande i kommunalfullmäktige:
Bertil Svensson

Revisorer:
Gustaf Gehlin
Gunnar Mattsson
Inge Westin

Kommunalnämnden:
Harry Pettersson ordf.
Erik Nilsson
Harald Lindholm
Anders Steen

·Bertil Svensson
Melker Dahllöf
Ando Björck
Fritz Berg
Göran Malmstedt

Byggnadsnämnden:
Gustaf Lorang ordf.
Ture Persson
Linus Lindvall
Göran Malmstedt
Erik Sjökvist

Skolstyrelsen:
Harald Persvret ordf.
Erik Nilsson
Alice M. Pettersson
Fredrik Möller
Viola Karlsson
Bertil Peterson
Walter Weimark
Bertil Svensson
Gunnar Blomqvist
Valfrid Holmberg

Pensionsnämnden:
Svea Andersson ordf.
Erik Vesterlund
Erik Andersson
Sune Nilsson
Torsten Rolf

Kommunalkontoret har ändrad
kvällsmottagning

Från 1 januari 1961 är
expeditionstiden

måndag-fredag kockan 10-13
torsdag även 16-19
lördagar stängt.

En kul bild till en torr sida från en rolig slöjdtimme i Enhetsskolan.

Socialnämnden:
Ando Björck ordf.
Wilma Bellander
Roland Selander
Elmar Töldsepp
Axel Ohlund
Ingrid Forsman
Birger Lindberg
Elsa Engvall
Allan Sundqvist

Barnavårdsnämnden:
Gösta Dahlberg ordf.
Astrid Nilsson
Harry Box
Tore Wahlström
Elsa Engvall
Vilhelm Gezelius
Elsa Pettersson
Gurli Nilsson
Fritz Berg

Stiftelsen Gustavsbergs Bostäder:
Harry Pettersson ordf.
Anders Steen
Bertil Svensson
Axel Ohlund
Alfred Holm

Hälsovårdsnämnden:
Olle Forsman ordf.
Gunnar Dahlgren
Ingrid Andersson
Gösta Göransson
Albert Eriksson
Sven Löfbom
Edor Svensk

Nyleterbetsndmnden:
Elis Sander ordf.
Sven Andersson
Karin Jansson
Walter Weimark
Elsa Carlsson

Taxeringsnämnden:
Valfrid Jonsson ordf.
Harald Lindholm
Fritiof Johansson
David Hjerpe
Albert Eriksson
Ruben Edqvist
Edor Svensk
Carl Lindström
Göran Malmstedt
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Från Kannibal - till Social
Sverige
är titeln °på en bok som jag ännu har
oskriven, men som jag ändå vill presen
tera i ett kort sammandrag. Boken är,
som sagt, oskriven av mej och behandlar
framförallt frågan om människovärdet.
- Ha! utbrister du. Den frågan är för

_ tid och evighet avgjort i vårt land. Alla
människor är lika mycket värda! Rika,
fattiga, friska, sjuka, starka, svaga, ja,
alla! - Visst, svarar jag, så är det hos
oss. Här är vi alla överens om att göra
det mesta möjliga för att tillvaron ska
bli den bästa möjliga för oss alla. Men
i detta mesta möjliga ligger inte bara
en allmän uppslutning kring det socialt
nödvändiga allt efter våra resurser, däri
ligger också den enskildes positiva be
teendemönster i vardagens samlevnad.
Naturligtvis är inte vi svenskar utan
brister i detta avseende. Avundsjuka, feg
het, förtal, fjäsk och kryperi, högfärd,
förakt m.m. är kanske inte helt okända
företeelser i vårt samliv. Man måste för
ståss vara en mycket god människokän
nare och skarp iakttagare för att kunna
göra sådana upptäckter. Yttringarna fö
rekommer i en så bagatellartad form att
inte ens de, därav smittade människorna
torde vara helt på det klara med sin si
tuation. Jag är absolut övertygad om
att dessa primitiva hjärnsjukdomar inte
på något sätt förändrar bärarnas norma
la uppfattning om allas lika egenvärde.

Men vad som är oskyldigt z
dag
kan utvecklas till en Förödande farsot i
morgon. Vi behöver inte kasta våra blic
kar över gränserna för att inregistrera
detta faktum. Alltså behöver vi ett
skydd. Ett bergfast försvar mot livsför
störande krafter. Inom och utom oss. -
En ann' är så god som en ann'! förvand
las alltför ofta och alltför lätt till jag
är bara en vanlig o.s.v. - I det mest
vanliga sammanhanget innebär uttryc
ken personlighetsvärderingar grundade
på en jämförelse mellan egna och andras
arbetsuppgifter, utbildning etc. Och så
gör inte bara "den missnöjde", nej, även
den "nöjde". Det händer, att den senare,
som borde ha tillräckligt vett, intar en
överlägsenhetsattityd, som, trots sitt löj
liga ursprung, kan ha nog så menlig in
verkan på allt arbete för fredlig sam-

verkan mellan människorna. Det är inte
så, att jag tror på möjligheten att få
människorna att älska sin nästa som sig
själv. Såvida vi inte befinner oss i ett
onormalt sinnestillstånd, kommer vi all
tid att älska oss själva åtminstone något
litet mera än nästan. Men vad vi kan
åstadkomma, det är, att iden om det
lika människovärdet blir den grund, som
inte bara vår sociala lagstiftning skall
bygga på, utan som också skall genom
syra hela folket, på det att alla konst
lade inbillade eller på annat sätt ohåll
bara motsättningar mellan människorna
eller mellan intresseorganisationer för tid
och evighet utplånas.

Nu tycker kanske många
att det här med det lika människovär
det är så självklart, att man inte ens
kan påstå att det är en ide. Hade det
varit så väl! Man kan som sagt kasta en
blick över gränserna, men man kan ock
så gå tillbaka i vår egen historia, och det
självklara blir med ens inte så självklart
längre. Det kan måhända verka chocke
rande, när jag nu talar om, att även våra
förfäder har varit kannibaler. De, som
inte tror mej, kan kontrollera fakta i
Grimbergs sista och reviderade upplaga
av "Odena". Om man inte ser kulina
riskt på nästan, så kan man väl knap
past gå längre i respektlöshet, än då man
äter upp henne. Gjorda fynd av spjäl
kade människoben visar, att våra sten
åldersförfäder inte ens drog sig för att suga
märgen ur benen på samma sätt som man
gjorde med vanligt villebråd. En dansk
forskare har sagt - "Om de gjorda
fynden inte är tecken på kannibalism
så är de i alla fall tecken på ett om
sorgsfullt utnyttjande av nästan."

När och varför våra förfäder ändra
de sin matsedel, vet vi väl inte med sä
kerhet, men att viljan och förmågan till
ett omsorgsfullt utnyttjande av nästan
levt kvar och utövats bland människor
na i alla tider, det vet vi. Att sådant
har kunnat ske och sker beror i huvud
sak på att de utnyttjade, i ren okunnig
het om sitt eget existensberättigande,
underlåtit och underlåter, att klippa
klorna på individer vars arvsmassa från
generation till generation haft ett starkt
inslag av kannibalistiska instinkter.

Vi stoltserar ibland· med att
äga landskaps/agar
"som är mästerverk av germansk rätt".
Stoltheten kan nog motiveras, för här
är det verkligen fråga om lagar, som inte
behövde misstolkas. Inte minst intressant
är den del av Västgötalagen, som värde-

rar människoliv i dråpmål. Så säger la
gen. - Dräper man svensk man eller
småländsk, inom konungariket född, icke
västgötsk, böte 8 örtugar och 13 mark
men ingen ättarbot. Dräper man dansk
man eller norrman, böte 9 mark. Varder
söderman (tysk) eller engelsman dräpt,
då skall man böta 4 mark till målsäga
ren och 2 mark till konungen. Dräper
man träl, böte därför 3 mark så vida ej
ägaren bevisar, att han var värd 4 mark.
Då skall han böta så mycket. Ingen har
sak däri utom målsägaren. - I Magnus
Erikssons landslag år 1350 möter vi för
första gången iden om alla människors
likvärdighet. Där läser vi att alla män
niskor äro bröder och lika inför Gud.
Vi kan alltså såja att det kristliga tän
kandet varit av avgörande betydelse för
hela vårt rättsväsens framtida utveckling.
Tyvärr har kristendomen, som andra re
ligioner, en metafysik som inte passar
alla människor och detta gör att dess in
flytande på utvecklingen ganska· säkert
blir mindre och mindre.

Nej, vad -ot behöver
det är en sedelära, som är så jordenära,
så fantasieggande, att vi anammar den
som vore den född av oss alla. Först då
har vi fått det skydd mot vår demokra
tis raserande, mot allt återfall i barbari,
som alla goda krafter eftersträvar. Nu
har vi ju, trots allt, i vårt eget land
kommit ganska långt i god och efter
strävansvärd samlevnad. Det är inte ba
ra de faktiska förhållandena och våra
sociallagar, som visar detta. Förändring
ar i vår språkliga begreppsvärld tyder
också på detta. När vi exempelvis bytte
ut ordet fattighus mot ålderdomshem och
fattigvård mot socialvård, eller hellre
talar om handikappade i stället för "hal
ta och lytta", då visar vi också att vårt
tänkande har renoverats. Det har helt
enkelt blivit så, att vi numera anser det
mera självklart att samhället är till för
människan och inte tvärtom. Visst finns
det ännu många människor, som av slen
trian eller övervärdeskomplex dagligen
avslöjar sin efterblivenhet i dessa ting,
ja, det finns t.0.111. socialt framstegsvän
liga och i detta arbete verksamma med
borgare, som fortfarande tycks betrakta
detta sitt arbete blott och bart som en form
av välgörenhet, om man nu ska döma
efter deras val av ord, i tal och skrift.
Men vi ska inte förtröttas. Den dag ska
nog komma, då vårt språk inte längre
känner nedvärderande omdömen om
medmänniskor, som utan egen förskyllan
är i behov av särskild omsorg, eller för
sådana som av ett oblitt öde blivit han
dikappade på något sätt.

Fanfar
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Ett nytt Meddelande från Företags
nämnden har kommit i januari. Där
finns decemberprotokollet, Ordningsfö
reskrifter för tobaksrökning inom fabri
kerna, jämte några upprop och notiser.
- I januari hade också Skyddskommit
ten kvartalsmöte. Yrkesskadorna ökade

_ under 4:e kvartalet så pass att antalet
olycksfall för år 1960 ökade till 5 0/o
mot 3,7 1959. - Förslagsverksamheten
samlade 1960 års förslagsställare till
träff i Bergasalen den 15 februari, då
Åke Nassen och Erik Alvar Eriksson
visade bilder och berättade en del om
Amerika-resan, vilken som bekant var
1 :a priset i föregående års stora rikstäv
ling. Under 1960 inlämnades 73 förslag
och premierades 72 med sammanlagt
8.200:- därav är 44 realiserbara pro
duktionsförslag medan 28 har tilldelats
uppmuntringspremier,

Under januari i år har
förslag varav 4 behandlats
rats med 520:-.

Förslagsverksamhetens minnes/at för

inkommit 8
och premie-

1960 har tilldelats Antonio Pilotta, Ro
land Selander, Gunnar Norberg, Kauko
Eskonniemi, Tage Wickström, Einar
Bergqvist, Gösta Södergren, Richard
Manz, Rune Lindholm, Vincenzo Lodi,
Gunnar Eriksson, Harald Dahlgren, Ty
ra Larsson, Brynolf Ohlsson,Ake Svensk,
Karl-Erik Nilsson, Rune Jonson, Ilmar
Pörk och Fredrik Sjögren, Gislaved, Ber
til Johansson, Fiskeby och Bengt Foug
man, Karlholms Bruk.

Bokpremien, det vackra verket "Frid
lyst", överlämnades till Artur Teglund,
Valter Wahlqvist, Anders Engstrand,
August Mauder, Erik Nylander, Oskar
Johansson, Giorgio Poroli, Ake Nassen,
Erik Alvar Eriksson, Sven Fallstig, Rune
Hedberg, Vida Johansson, Tage Bjur
ling, Edmund Sandström, Evert Johans
son, Roland Fröberg, Gunnar Pettersson,
Adolf Hampl och Ingrid Forsman.

En snabbinsamling på fabriken till
svältande barn i Kongo gav 1.159:-.
Till detta slöt sig Daghemmets barn och
lärare genom att tömma sparbössorna på
75:-.

I Koop. RM på kidor kämpar 12 man
från Gustavsberg den 26 februari i Karl
holm.

Företagsnämnden har sitt första kvar
talssammanträde den 1 mars.

Sekr.

Kooperativ
fredsresolution

Kongressen välkomnar varmt den ut
veckling mot frihet som uppnåtts av
folk, vilka förut levde under främmande
herravälde. Den kräver självbestämman
derätt för alla folk och frihet för dem
att följa sin egen väg. Kongressen uttalar
sin tillfredsställelse över att principerna
i Förenta Nationernas stadga fått prak
tisk tillämpning i de tvister, som upp
stått i Centrala Afrika, och vidhåller att
säkerhetsrådets beslut måtte strikt iakt
tagas av alla medlemsstater.

Kongressen vädjar till regeringarna att
lämna fullt stöd till ökade insatser av
Förenta Nationerna i eventuella kom
mande turister mellan nationer, så att
förhandlingar och skiljedom kan ersätta
krig, samt medverka till snabb överens
kommelse om avrustning, därmed till
försäkrande alla folk i världen en- fred
lig samlevnad.

I överensstämmelse med tidigare beslut
kräver denna de kooperativa kvinnornas
kongress återigen att all tillverkning av
kärnvapen skall upphöra och befintliga
lager förstöras. Vi är starkt medvetna om
den ängslan, som världspolitikens utveck
ling givit upphov till. Varje hem och fa
milj drabbas av den ökade spänningen.
Kongressen manar därför alla kooperatö
rer, både män och kvinnor, att arbeta för
de mål som uppställts i denna resolution,
så att folk i alla länder kan gå mot en
värld, fri från nöd och fruktan.

Fredsresolution, framlagd från
svenskt håll och enhälligt anta
gen vid Internationella gilles
kongressen i Lausanne, oktober
1960.

Rapport från I O GT
Verksamhetsåret 1960 har för IOGT

logen gått i framgångens tecken. Med
lemsantalet har ökat och återväxten
tycks vara bättre· tryggad genom att en
ungdomsloge har startats. Mötesverksarn
heten har rätt mycket lagts på trevliga
samkväm och utflykter. Bland de senare
kan nämnas besöket på Kvarnholmen
där mjöl-, bröd- och makaronitillverk
ningen besågs. Samhällets socialvård och
polisens arbete har studerats på respek
tive expeditioner, och samarbetet med
närliggande loger har mest legat på pla
net programutbyten.

Till styrelse utsågs Bertil Peterson, Al
var Klinthäll, Sonia Sandqvist, Britta
Löfblad och Elly Backman.

*
När kan vi vänta rapporter från alla

de andra 75 föreningarna? Red.
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Över 10 miljoner i årsomsättning.

Torsdagen den 15 december var en
stor dag. Då nådde vår förening en om
sättning av 10 miljoner från årets bör
jan. När vi sedan drog slutstreck för
året så slutade summan pli 10.681.472:
kr. Jämfört med föregående år var det
ta en ökning med 1.044.298 :- kr eller
10,8 procent. I dessa siffror ingår om
sättningsskatten med 400.777:- kronor.
Samtliga butiker och avdelningar visar
plussiffror. Några nya enheter har inte
tillkommit under året.

Bokslutet.

Vi gör resultatberäkningar för varje
månad ' över föreningens verksamhet.
Men det är alltid lite extra spänning när
årssiffrorna skall avslutas. Årsbokslutet
är nu klart och vi kan konstatera att re
sultatet av verksamheten är gott. Siffror
na presenteras närmare i verksarnhetsbe
rättelsen, som utsändes före distrikts
stämmorna. Dessa stämmor äro planera
de till den 15-17 mars och årsstämman
med valda fullmäktige till torsdagen den
6 april. Vid distriktsstämmorna lämnas
närmare informationer om verksamhe
ten. Vidare blir det ett kort underhåll
ningsprogram samt utlottning - allt
utan någon kostnad. Vi hälsar välkom
men.

En plikttrogen medarbetare tar pension.

Fröken Olivia Andersson, som varit i
vår förenings tjänst sedan 1935 och dess
förinnan haft tjänster i andra konsurn
tionsföreningar i landet, avgick med pen
sion i slutet av december 'månad. Hen
nes insatser för rörelsen och vår förening
kan inte specificeras ty det skulle bli en
allt för lång uppräkning. Det är många
av föreningens medlemmar och anställ
da, som under åren haft "kassaaffärer"
med Fröken Andersson. Vi säger ett
verkligt tack och önskar lycka och väl
gång i hemstaden Åmål.

Nya medarbetare.

Nyanställd kontorschef är Thure
Tjärnström. Han kommer från Åkers
styckebruk, där han varit kontorsman
under flera lir, tidigare även i butik. Vi
hälsar honom välkommen även genom
Gustavsbergarens spalter.

Utbyggnadsplanerna.

Tillbyggnaden i Lugnet har tyvärr
blivit försenad. Grunden är lagd och vi
räknar med att butiken i sitt nya skick
skall bliva färdig i maj månad.

Bensin/servicestationens utbyggnad tor
de bliva färdig omkring månadsskiftet
april/maj.

Centrumfrågan rör sig :'it rätt håll. I
vår budget ingår bl. a. investeringar i
Centrum på över en miljon kronor i år
för att fortsätta nästa år och då bliva
färdigt. Vi hoppas att dessa planer skall
bliva verklighet.

Det är snart vår igen.

Bensin!servicestationen har gjort upp
ett eftervinter- och vårprogram med för
månserbjudanden av olika slag. Program
met kommer att presenteras i en folder
som sänds genom posten.

Textil presenterar våren vid en mode
visning, som blir i Bergasalen söndagen
den 9 april. Alla äro så hjärtans väl
komna.

G. M-n.

Levnadskostnaderna för 140 år
sedan

På den tiden, då Porslinsfabriken
grundades i Gustavsberg, kostade, enligt
vad Knut Andersson letat fram, en råg
brödskaka på 150 gram 1 öre, 1 krydd
limpa på 300 gram kostade 8 öre, 1
franskt bröd om 7 gram 2 öre, 1 smör
skorpa eller en kringla 1 öre. För oxkött
fick man betala 45 öre kilot, kalven be
tingade omkring 70 öre, fårköttet 64 öre
kg, och fläsket 38 öre. Smöret drog 72
öre kilot, osten 30 öre och äggen 40 öre
tjoget. Det fanns engelskt kaffe och för
det fick man punga ut med 1 :57 pr kg.
För att elda måste man köpa barrved,
som man fick betala med 8 :50 för en
famn. Skulle man ha björk blev det 9:50.
Inkomsterna för en dagsverkare i ge
nomsnitt höll sig sommartid till 1 :25,
vintertid blev det bara 1 :12, medan
kvinnorna fick nöja sig med 50 öre:

Det låter billigt. Men det var många
munnar som skulle mättas. Och priserna
för födan steg, medan arbetet mycket
långsamt tillerkändes en · högre ersätt
nmg.

Gustavsbergs kyldiskar pryder sin plats runt om i landets moderna snabbköpsbutiker och
enkannerligen i Konsum. Kvaliten har här alltid suttit i högsätet. I dagarna har nya diskar
monterats in i vi!ir butik i Hästahgen. De är av senaste utformning, som ger möjlighet till
en trevlig och överski!idlig exponering av färskvarorna. Sådan« diskar kommer även att

uppsättas i Lugnet efter utbyggnaden av därvarande Konsumbutik.



FEBRUARI 1961 GUSTAVSBERGAREN 25

-~
Th).L . kid • • ..~ a s I or nu gange man a mo.
~ Låt valla väl era laggar!

Jag känner på mej att vi får snö,
att Nordan för kyla flaggar.
Förresten behöver du lite motion,
det hör numera till takt och ton.
Ak ut på fält å i backar
med värkande axlar å nackar!

®

~kte du kana i morse igen?1m Sand eller ej - det är frågan.
Ställ den till vägförvaltningen,
som ska bespara oss plågan.
Med sträckan här, å vägbiten där
gör dom sej inte något besvär:
Tillhör kommun å fabriken!
Samsas om sand för trafiken!

ll7ti\ eklorotionen ä, skriven nyss,
~ inkomst å tillgångar klara.
Stackars den som har gjort' något hyss.
Böter är inget att spara.
Men vi har fixat blanketten med glans,
polis å kamrerare i konkurrens
hjälpte oss ur vår klämma.
Det var väl värt en femma!

~ otiooello sko nömnderno blira i samhällets nya förvaltning.
Byggandet ska få en teknisk regi,
Kommunalnämnden sin uppspaltning.
Sålunda rådde sakkunnig man.
Snabbt hans förslag ett gillande vann.
Nu blir visst uppdragen flera!
Är detta att organisera?

i# i kon men hejda tidens gäog,
~ inte framtidsprogrammet.
Det gamla börjat sin svanesång.
Farväl då till minnet å dammet.
Gamla stigar, blomland å träd
skattar åt förgängelsens raid.
Man bävar för vad som ska tima,
men hoppas det bara blir prima.

anuari med Torsmånads namn
brukade förr ge oss vinter.

Isen försvunnit från Farstas hamn,
inga skidor här slinter.
Crocus å snödroppe tittade opp,
en anemon gick i Lugnet i knopp.
Talgoxen kvittrat i snåren.
Tro inte att detta är våren!

~kivorno skropor i arbetsmusik.
~ Smaklös blandning för många.
Andliga sånger har sin publik,
rockrytmer andra kan fånga.
Dags är att göra en ny enquet.
Vad man vill ha ej någon vet.
Några vill plattorna slippa.
Svårt är att önskemål tippa.

~ ongohjälpen har fått sin tribut.~-1i::/ Nu är det Sverige Hjälper.
Kan man hoppas på ett beslut,
som ingen kvirrare stjälper.
Tillåt en lergök ge ett förslag:
Vi kan väl jobba en fritidsdag !
Pengar till utvecklingsländer
ger oss kunder och fränder!

shockey ska vi ej tala om.
Det tycker du var skada.

Sweden på kryckor till VM kom.
Akta're för Canada.
Här är vi mera för bandylir.
Ekvallens ismelodi det blir.
Ando är en av de nöjda.
- Men ishockey skulle oss fröjda!

~irrig synes mig viljornas kampm kring Centrum, Konsum å Hallen.
Den som ska rita't får nog kramp
å vilsna tankar i skallen.
Nej, nu är det dags att vi får en plan,
så att man ej skrattar åt oss i sto 'n.
Rita nu färdigt, gör marken klar!
Sen ska vi se om pengar vi har.

~ tt vi får vatten med tryck uppö
~ från Kvarnsjön, när isen tinat,
gläder var husmor i Höjdhagschateau,
där dropparna ofta sinat.
Mariaplans damer ropar dock Usch!
Ty när dom nu också får fart på sin dusch,
så räcker ej värmen från pannan.
Man väntar sen länge en annan.

~yåmevy hm vi g.S,tat förstås,il~ det hör nästan till pjäsen.
Man gisslat som väntat med stackars oss,
fast alla förstod inte schäsen.
Lyssnade nog med välvillig flit.
Det blev min lott att få en nit.
Ska samhällets barn ha en skrapa
bör bättre satirer man skapa.

LERGOKEN
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Kort intervju
med solig långliggare

Under jul- och nyårshelgen regeras lä
genheten n.b. till höger i Mariagatan S
av Greta Ekroth, som varje år får trans
port till hemmet från Sjukhemmet på
Lidingö. Då ställs den specialkonstrue
rade paradsängen, med matbord, lyftan
ordning, höj- och sänkbar huvudgärd i
centrum - ett verk av duktig make
och händiga söner. Och här tronar Greta
då vi gör visit.
"Syster Gustaf", som Greta kallar sin

make, har tagit tjänstledigt under hel
gen för att pyssla om sin maka. Han
sätter på kaffepannan och efter en stund
är vi i samtal med en solig långliggare,
som bär sitt öde med en extra krydda av
gott humör. Det är 8 år sedan hon bands
vid sängen, höger sida och arm är lam,
men den vänstra armen är frisk och
stark. Med den har Greta uträttat en
hel del, bl. a. har hon trätt fina hals
band till julklappar åt barnbarnen, med
den håller hon den kära cigarretten och
med den löser hon sina korsord - en
kul hobby, som hon själv intygar.

Om länets sjukhus har patienten bara
gott att säga. Doktor Tillman från Mör
by, som kommer på inspektion varje
vecka, är "alla tiders". Skojfrisk och
trevlig att gnabbas med. Han kallar Gre
ta för Garbo och prisar hennes humör.
Systrar och biträden är duktiga och bus
siga i sitt inte alltid så angenäma jobb.
En liten extra blomma för fröken Lorry,
ett tyskt biträde, som är så snäll och
duktig att man bara känner sig trygg,
säger Greta. Häromdagen bjöd hon på
sitt hemlands vilda mat - surkål. Det
slank med det också ...

Flera andra gustavsbergare har hon
träffat därute under åren, Floren, tele
fonarn Jansson och Alice P. Alice och
Greta hade många trevliga pratstunder
tillsammans i parken en sommar, där de
låg och gonade sig i sina rullstolar. En
härlig plats, där man kan få frisk luft
och ett bloss, och njuta av sol och blå
himmel, när det finns någon. Den finska
husmodern lagar en bra och välsmakan
de mat. Inne i sjuksalen är det sju säng
ar och det är snyggt och trivsamt, så
Greta klagar inte.

Gustaf och Gunnar och Gösta turas
om att komma ut om söndagarna, och
dessemellan kommer en och annan över
raskningsvisit. Så dagarna går sin gilla
gång och Greta gläds att få komma hem
till Jul, där hennes pojkar bär henne lätt
på starka armar.

Vi kommer in på att prata om gamla
tider. Greta är född i Kullen, men har
de roligaste minnena från Statbyggnaden,
det absolut stiligaste huset i Gustavsberg
på den tiden, hävdar Greta. "Tänk, va
mycket kul vi hade där", säger hon,
"bland de lummiga ekarna, vattenpölar
na och sluttningen ner mot Träsket."
Och så många skojiga gummor och gub
bar, som bodde i det stora huset. Där
fanns också slöjdskola, och konsert bjöd
musikanterna från Ekensberg. Greta var
kusin med Jojje Sill, ett ärans busfrö,
som mest bodde nere vid sjön för att
fånga gäddor, men dessemellan var på
hittig inte bara med rackartyg utan ock
så att bygga hyddor. När han blev äldre
och kom till Amerika skrev han ju rik
tigt bra och tjänade nog goda slantar
på det - men han ljög alltid lika friskt
som förr, konstaterar Greta.

Det är många minnen, som passerar
revy, och många närstående som Greta
hinner prisa. Hon berättar hur hon och
Hilma låste ute sig en gång, när de bod
de i Höjdens vindsvåning. Och hur Gus
tavsson och Jakobsson räddade situatio
nen med att resa upp den väldiga brand
stegen. "Lilla Nisse" tycker hon särskilt
om, brorsbarnet, som nu jobbar hos Kul
lager i Göteborg, men hälsade på förra
sommaren. Gretas mamma får en glimt,
pratsam och glad in i det sista, liksom
mostern, Georgina, som arbetade i 70 år.

Som alla andra kom Greta till fabri
ken vid 13 års ålder och jobbade mån
ga år som biträde hos drejarn. Hon tjä
nade som ung 40 öre om dagen. Det

blev man inte fet på. Men så kom det
en sjöman - Gustaf på Gustavsbergaren
- och det blev hjonelag och med tiden
två rackarpojkar. "Dom var söta, de
små liven", skrattar Greta. Eller som
byggarn en gång tröstade henne, när
dom "pangat en dora". "Dom där grab
barna är inte värre än andras ungar, dom
är bara litet livligare." "Tänk", skvall
rar Greta," när jag skulle baka peppar
kakor en jul - och halva degen plötsligt
var försvunnen. Jag hittade den, fint
uppskuren i skivor och inlagd på hyllan
i de små raringarnas skåp som reserv
proviant." Och vi får flera soliga glim
tar, som skulle kunna samlas till en ny
bok a la "Anderssonskans Kalle." T. ex.
när Gösta skulle på skolresa, å glömde
väskan vid bussen, så morsan fick lov
att lifta in till stan och sedan ta en taxi
ner till tåget. Men Gösta hade inte märkt
att han saknade något. - Böljas grab
bar har mycket av tjuvpojksglimten.kvar
och när Gösta härmar Martin Ljung nå
gon kväll - ja inte blir det några tå
rar ... Ett friskt lynne, som tydligen gått
i arv till tredje led.

Vi talar om Hilma, systern, som nu
bor i Amerika. En dag under Julen ring
de telefonen som Greta har framför sig
på sängbordet. Det var Hilma från Ca
lifornien - och det blev ett långt och
säkert dyrt samtal. "Men tänk vad det
var roligt. Precis som att tala med nå
gon per telefon i Gustavsberg."

Gott nytt år Greta!

Dbg

Det gamla Gustaosbergr Hamnen under 90-talet.
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Den gamla skolan Urbandylaget

Gustaf Blomberg har för vår medarbetare presenterat ett skolkort från 1905, och också
berättat en del om sina skolkamrater.

I övre raden från vänster står Jean Persson (t), son till Tidnings-Persson, Helmer Lind
ström, Erik Westerberg, Edsviken, son till kapten Westerberg, John Olsson (t), son till
gamle dödgrävaren, Oscar Gustavsson, kallad Ringarjösse, eftersom han skötte Slamhus
klockan, Gustaf Blomberg, Erik Säfström (t), magister G. H. Lagerström, Evert Fredblad,
Erik Fredriksson, Ture Magnusson, Josef Nilsson, Ox-Nisse kallad (t), körde Farstas oxar,
Leo Nordström, Karl Dahlqvist (t), chefens chaufför, Erik Johansson (t).

I andra raden återfinnes Verner Österberg, Edgar Pehrsson, for till USA, ej hörts av
sedan 1918, Per Westerberg, Gerhard Ullberg, Elna Nilsson, Magnhild Jarl, Elsa Blomkvist,
Vera Larsson, Ivar Scholtze, Nils Jansson, vars föräldrar hade hand om den gamla tvätt
stugan, Herman Rolf (t), John Pettersson, kallad Målar-John, Gustav Unden, Elof Nilsson,
son till gravörn (t),

Främre raden: Eva Hasselström (t), Hulda Stdlkrantz (gift med Gustaf Blomberg), Greta
Berglind, Greta Lorang, Greta Hallberg, gift Ekroth, Hildur Johansson (t), Edith Forsberg,
gift Waller, bor i Gävle, Anna Larsson, Anna Lindgren, Ruth Karlsson, från Aspvik, Tilda
Svensson, Anna-Lisa Bergstedt, Edith Karlsson, Sigrid Hagberg, gift Wallius, Elin Karlsson,
och Selma Flink, målar Flinks dotter, Fruvik.

Det gamla kortet med de många ungdomarna i Lagerströms hårda skola, minner om
många händelser och öden. Många fonns ej mer, andra har för länge sedan lämnat Gustavs
berg. Det skulle vara mycket att berätta om de gamla skolkamraterna; men denna gång
nöjer vi oss med ovanstående korta noteringar.

_..,,..."./___,_..,,.....,...,."./W"""'..,,.....,...,."./___,'"""'..,,.....,...,.'-'"_.'"""'..,,.....,...,.'-'"....,.-.,---.,-w....,__...,._~~

Vintern 1906-1907 var GIF:s första
bandysäsong (eller som det då hette Hoc
key). Anledningen och upphovet till den
na var dåvarande löjtnant Wilhelm
Odelberg, vilken som intresserad ledare
för föreningen även donerade ett antal
hockeyklubbor, tillräckligt för 2 lag.
Klubborna bestod av cirka 1 met. långa
och 3-4 cm jämntjocka runda enpåkar,
i ena ändan böjda 15 cm i så gott som
rät vinkel. Lagen ställde upp med ledare
vid Gustavsbergs Klubb, iförda vita tröj
or och vita mössor. Det ena laget med
röda, det andra med blå breda band
kring livet, varefter avmarsch gjordes till
Kvarnsjön, där den s.k. matchen skulle
gå. Om spelet är inte mycket att säga,
man åkte och slog och någon gång träf
fade man bollen, men mest motstånda
rens ben, till vilka klubbans krök var
synnerligen väl avpassad. Spelet pågick
till dess alla blivit tillräckligt justerade,
och det påstods att ena laget vann.
Emellertid så tränades det villigt hela
vintern och året därpå anskaffades av
de flesta något mer användbara klubbor,
och kontakt söktes med någon främman
de motståndare, vilken blev Neglinge
Idrottsförening, som sedermera uppgick
i Saltsjöbadens IF. Det stora fotot här
bredvid föreställer de båda lagen. Neg
linge IF med band kring midjan och
Gustavsbergs IF med helvita tröjor och
de spelare jag minns namnen på är från
vänster Nr 2 Pihl, 3 Oscar Valberg, där
efter troligen två bröder Andersson, nr 5
Henning Valberg, lagkapten och förenin
gens mångårige ordf. Nr 9 o. 10 bröder
na Erik och John Persson samt en Saltsjö
badsdomare Eriksson. Gustavsbergslaget
fr. vänster Ernst Andersson, Gerhard Säf
ström, Johan Persson, Edvard Möller,
Ragnar Gutavsson, Erik Jonasson, Gus
taf Andersson, G. Lorang, Oscar Lundin,
Sven Johansson och Carl Törner, den
senare nu i USA. Matcherna spelades
som synes utanför nuvarande Strandvik
och slutresultatet kan jag inte med sä
kerhet nämna, men i regel fick vi första
åren vi spelade stryk i fotboll men vann
i bandy. Nedanför ser vi dagens bandy
lag i aktion.

G. Lorang
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Ritsch-ratsch-bom ! På vallen utanför
slåss några vikingar. De är klädda i
hjälmar och höftlånga jackor. Tefaten
gör tjänst inte bara som sköldar, också
till att banka varann i huvudet med när
det bärs på. Det är fart och fläkt. Vem
vann? De röda eller de gröna? Ingen vet!

Snart skall det bytas i kvällens blå
timma. En mild vårvind ruskar pil och
sälg.

Dagens ädla valkyria ska vara hårt
angripen av garbisk tjugotalism. Hon
skall gå klädd i chockrosa. Och till stor
gala bör kjolen vara knäkort fram och
lång bak. Till vardags används knäkor
ta kjolar.

Kapporna och dräkterna skall vara
svagt insvängda a la Fru Kennedy. De
bör inte ha några kragar. Ärmarna är

lågt skurna. Hattarna dras litet snett
bakåt från pannan och görs i vit mjuk
stråfläta.

Hugade spekulanter torde gå ner någ
ra kilon genom att leva på ett rårivet
äpple om dagen med några korn salt.
Det är gott. Vilket man knappast tror
förrän man prövat det.

Vidare bör man inköpa en stor plast
boll av den typ som finns nere i Cent
rum. Den skall pumpas hårt. Studsa så
på tå och högt som bollen. Studsa bollen
med raka händer och armar. Oka upp
till en timme.

Om Ni står ut med detta ett par må
nader så är vårens mode ert. Givetvis
får Ni fuska med dieten och äta råriv
na morötter till, ett glas juice och ett ägg
på morgonen.

Lunchen blir en hård brödskiva med
kaviar och valnötskärnor. Frityrstekt
fiskfile är gott. Reymersholm har givit
ut en liten termometer för frityrstek
ning att hänga på kastrullkanten. Själv
fick jag den i en tävling, men annars går
det nog att beställa den.

Vi-tidningens recept på endivesallad
är faktiskt "något att drömma om".
Den är god till litet av varje. 1 endive
skuren på tvären (hastigt avspolad) blan
des med 2 finskurna äpplen och 2 apel
smer.

Efterrätt? Ja kanske några valnötter
med ädelost emellan och ett litet glas
svart vinbärsmust. Ädelosten rörs ut med
litet margarin, så att den håller ihop.

Margareta

Vad får vi efter?
Engelsk restpaj.

3-4 dl köttrester skurna 1 tarningar
eller en burk corned beef kan användas.
Köttet fräses i 40 g. margarin tillsam
mans med gul lök och spädes med sin sås.

Ev. grönsaksrester hackas också fint
och blandas ner. Ev. grönsaksspad an
vänds att späda med och utröres med en
msk mjöl. Har man inte grönsaksspad
använder man mjölk i stället. Låt koka
några minuter tills blandningen är tjock
igen och smaka av med kryddor, salt,
vitpeppar och litet äkta soja kanske.

Lägg blandningen i smord form. Häll
såsen över. Täck med en tunn kaka av
pajdeg.

Blanda 75-100 g. mjöl. (tag av litet
för utbakningen) med salt och 1/2 dl.
olja och 1-2 1/2 msk mjölk. Låt degen
vila på kallt ställe en stund. Kavla mel
lan smörpapper till tunn kaka och täck
formen. Grädda tills pajdegen fått färg
och känns färdig.

Ugnsvärme 225° tid 30-35 min.

Skrapade päron med chokladsås.
Koka upp 1 ½ dl. vatten med lika myc
ket socker och rör ner 2 dl. kakao när
det precis kokat upp. Det klumpar sig
först men reder sig sedan. Servera chok
ladsåsen över färska skrapade päron el
ler ingefärsdi to.

"Den lyxiga" skär päronen i fina
strimlor och stoppar dem i en portions
skål med glass. Sticker mellan päron
strimlorna ner rån och serverar såsen
bredvid.

Flarn.
Ett ägg väges med skal. Lika vikt soc

ker tages till och halva vikten mjöl. En
struken tsk bredes ut på smord plåt till
5 cm stor kaka. Gräddas i 220°. Tid 5
min. Passas väl. Rullas på stång till stru
tar eller rullar. Ev. strös 15 hackade
sötmandlar över redan vid gräddningen.

Flarnen fylles med grädde med ev.
tillsats av lingonsaft eller konjak. För
färas ej! Det skall bara vara en eller ett
par droppar. En msk kaffe i den sista
blandningen går också fint.

3RITT 3oRUM
Bilar och vatten

Med tanke på förra årets torra vä
derlek och med därav följande vatten
brist bör åtgärder vidtagas för minskad
vattenförbrukning om torkan skulle åter
komma. De första som kommer i åtan
ke när vatten skall sparas är innehava
re av gräsmattor, men alla bilägarna
får slösa hur dom vill. Om man tänker
på hur fina de flesta bilar var, även
under den våta hösten, så måste mycket
arbete med åtföljande vattenåtgång ha
lagts ned för att hålla dem så fina.

Då jag tror att vattenmätare har en
viss dämpande effekt på förbrukningen,
vill jag som förebyggande åtgärd före
slå, att vattenmätare monteras in i alla
garage.

P. B.

Arg i dag.
Vem som bär ansvaret för gatu- och

vägunderhållet här i samhället vet inte
jag, men ett vet jag och· det är att det
är under all kritik. Har man åtagit sig
förvaltningen av ett samhälle så följer
därmed förpliktelser som inte får ges av
kall på. Vad jag närmast tänker på, sand
ningen förståss, som nu vid det sista tö
vädret gick det två hela dagar innan
man kom sig för att sanda. Åt vilken
man sandar vet man väl inte riktigt
själv, men inte är det åt fotgängare och
cyklister så mycket är säkert, nej bara
en sträng mitt i gatan ingenting åt sidor
na där den övervägande delen av trafi
kanterna äro tvungna . att befara. Sen
finns det en liten men för den skull inte
mindre viktig grupp av trafikanter som
av sitt arbete är tvungna att använda
in- och utfarter till gårdar och hus, men
dessa platser verkar vara tabu för våra
sandgubbar. På alla de tövädersdagar vi
haft denna vinter har inte ett sandkorn
offrats på dessa platser. Bot och bättring
önskvärd.

Tycker en som får dras med
eländet jämt och ständigt.

Postis

Fina fisken
Jag hörde häromdagen att en fiske

klubbmed!em utbjöd två gäddor på tre
kilo styck t1ll salu.

Andra lär kasta vad man får för myc
ket. Detta tycker jag är beklämmande.
Vore det då inte trevligare att ge bort
fisken som man inte äter upp. Jag tror
det finns många, exempelvis pensionärer,
som skulle bli glada över att få en gäd
da. Donatorn skulle få samvetsfrid och
uppleva givandets glädje.

0.K.
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Brev från Tomteboda

"Det var fredagen den 13 januari. Hela
Tomteboda gick i spänd förväntan, därför
att på kvällen skulle farbror Gösta och hans
spelmän från Gustavsberg komma. Efter lek
tionerna kl. 3 var det rast. Därefter bytte vi
om till våra söndagskläder. Sedan fick vi
ägna oss åt vad vi ville, tills dess att kloc
kan blev 1/2 7. Därefter blev det kaffe i
gymnastiksalen med många olika sorters ka
kor. Vi fick också gottpåsar, men de tog
slut inom loppet av en kvart. Under kaffe
drickningen hörde vi ett förspel till en vals,
- då förstod vi att gustavsbergarna hade
kommit. - Sedan blev det liv i luckan.
Allsång m.m. hördes från gymnastiksalen.
När det var slut bar några lärare och elever
ut stolar och bord - för här skulle det
dansas jullekar. Vi dansade och sjöng, tills
vi badade i svett, bl. a. lekte vi Hockey
Cockey, Vi äro musikanter, Så går vi runt
ett enrissnär, långdans och mycket, mycket
mera. - Efter detta blev det dans fram till
klockan 10 - och det vill jag säga, att
utan gustavsbergarna hade det inte blivit
någon riktig Knutsfest."

Knut

Brev från Fågelvän
En läsare skriver:
Jag har grunnat på hur jag skulle kunna

få ihop ett team, som skulle kunna göra nå
got för våra bevingade vänner. Något kon
kret uppslag har jag inte för dagen, men
om intresse finns ska jag väl återkomma. Jag
önskar till att börja med 5-6 stora fågel
bord, gärna kommunala, utplacerade på lämp
liga platser i samhället, observera med olika
fack för frön och för bröd eller ostkanter.
När tiden är mogen behövs flera hundra
holkar - skulle man inte rent av tänka sig
att skolslöjden gjorde en insats här. För da
gen tänker jag på änderna - den där luft
grejen, som vi hade i viken förra året, kom
mer väl ut igen. Beträffande fågelmat så
kanske man kunde ordna med någon slags
central uppsamling och fördelning. Vad som
helst går ju inte ens i fåglar och änder.

Fasanerna ska också ha sitt, där borde
det ordnas med ett enkelt bågskydd med
k_Ycklingnät, över vilket man lägger gran
ns.

Och medan jag har ordet: Vi pysslar
litet med rådjuren, men det behövs mera
folk för att man ska hinna med en mera
konstant utfodring. En annan sak av hu
manitär art - bort snarast med den bedröv
liga stängseltråden, som går här och var i
våra marker! Jag har sett flera sorgliga be
vis på vad den kan stalla rill.

Åke B.

Redaktören svarar:
Det var ett roligt brev - och ett ord i

rättan tid!
Enligt expertis är våra trakter härute

runt Gustavsberg, Ingarö och Värmdö, en av
de fågelrikaste i landet. Det är en tillgång
som man bör slå vakt om.
Här finns lockande uppgifter för alla få

geliakttagare, här finns möjligheter att skyd
da och bevara, det må nu endast gälla att
ordna fågelbord och frö, att sätta upp hol
kar och sprida kännedom om alla våra fåg
lar. Gustavsbergaren kommer gärna att ägna
spalter åt ett sådant fågelvärn. I sinom tid
kanske intresset växer, vi kan sluta oss
samman ,i "Fågelvännerna", Gustavsberg,
med den gemensamma iden att då och då
ägna en tanke och kanske göra en insats till
fromma för våra fåglar. ·
Jag kan tala om att vi redan fått en liten

grundplåt till frö för våra fåglar, och att
Snickareverkstaden håller på att göra två
granna fågelbord. Fabriken vill skänka ett
till Daghemmet och ett till Ålderdomshem
met. Planer föreligger också på att utanför
"Varma rännan" förankra en skyddad flot
te för sjöfåglarna. Vi kan kalla den "!sola".
bella". Och ytterligare en nyhet: en pion
järgrupp av Fågelvänner är redan sluten.
Som symbol har de av en god vän till Gus
tavsbergaren fått var sin drillande mekanisk
fågel. Du får också en.

Gösta D.

*
Vi återkommer!
Åke och Gösta

Kassören har fått in 2 prenumeratio
ner över postgiro utan angivande av
avsändare, inbetalda 5/1 och 5/2.
Vem är det?

Brev från Australien
Rickard Bärlin, som lämnade Gustavsberg

och försäljningsavdelningen för något års
tjänstledighet den 1 augusti och nu jobbar
och praktiserar på andra sidan jordklotet,
närmare bestämt i WeHington, Australien,
har skickat oss nyårshälsningar. Ungarna
Lena och Jan lussade den 13 december, vil
ket uppmärksammades av tidningarna. Men
någon känsla av Jul var det svårt att få
fram, skriver Rickard, när solen skiner från
en klarblå himmel och det är sommarvarmt.

"Onsdagen den 8 jan. hade vi 'sportlov' på
firman. Detta innebär, att 'hela personalen
från cheferna ner till kontorspojken på
morgonen, sedan det allra nödvändigaste
arbetet är avklarat, i samlad trupp per bilar
ger sig i väg till en friluftsanläggning i en
av Wellingtons förorter och där tillbringar
dagen under utövande av diverse idrotter,
såsom bordtennis, simning, krocket etc. Da
gens måltider intages [ form av pick-nick
i det gröna."
Härliga tider! (Red:s anm.)

Breu från prenumerant
Hilma och Kenneth Johnson i La-Haba,

Californien, ska ha tack för bidraget till
RKDDA BARNEN och nyårshälsn:ingarna.
Nu får ni ta fram förstoringsglaset igen,
för här finns åter några gamla kort att
titta på.

*
Många prenumeranter har samtidigt med

avgift för 1961 skickat vänliga ord och
nyårslhälsningar med tack för kontakten med
Gustavsberg genom vår tidning. Vi plockar
ur Stockholmshögen: Sigrid och Karl Svens
son, Sven Möller, Ida Mattsman, Emma
Lindgren, Anna-Gina Karlsson, Linnea och
Oskar Johansson, Jdhn Johansson, Carl
Hellqvist (Ni håller en strålande stil! skri
ver han), Elsa Steen Gustafsson, Axel Fall,
W. Eriksson, Ebba Elins-Carlsson, Hildur
Andersson, Erland Andersson, Svea Karls
son (Tack för en alltid trevlig tidning),
John Stjerna (med önskan om gott nytt år,
både för den välredigerade tidningen och
dess redaktör). Jag bugar mig!

Landsorten är också välvillig, t. ex. Lisa
Andersson, Byringe, Signe Andersson, Es
kilstuna (Det är nu drygt 35 år sedan jag
lämnade Gustavsberg, men minnena lever
kvar), Karin Svensson, Gnesta, Hulda Se
verin, Göteborg ( som också efter!yser brev
från Tekla), Ing-Britt Sundin, Lesjöfors, Ty
ko och Sonia Axelsson, Rejmyra, Edvin
Lönn, Rotebro, Julia Pettersson, Solna, An
na Karlsson, Strängnäs, Greta Carlsson,
Sundbyberg, Ingrid Johansson, Sävsjö (som
faktiskt längtar efter tidningen), Einar An
dersson, Söderala, Sara Carlsson, Upplands
Väsby, Maria Klang (Olsson), Uppsala, In
geborg Pettersson, Äbytorp.
Taok ska ni ha!

Red.

BARNPENSION
kan sökas för barn vars fader eller mo
der har avlidit. Pensionen är ej beroen
de av inkomst eller om den efterlevande
föräldern har gift om sig.

Pensionen utgår med 1.000 kronor per
år och barn intill 16 års ålder och sökes
hos Pensionsnämnden, Kommunalkonto
ret telefon 301 15.
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CD

Födda
1960

26/11 en son t. Gösta Ingvar Alenfalk och
h. h. Jenny Ulla Britt f. Johansson.

6/12 Bengt Urban: s. t. Bengt Evert Jo
hansson o. h. h. Kerstin Birgitta f. Persson.

15/12 Anneli Christin cl. t. Bertil Tallqvist
o. h. h. Svea Gunborg f. Dahlbo.

27/12 Bo Göran s. t. Bo Lennart Lind
qvist o. h. ,h. Vivi-Ann Margareta f. Hell
berg.

27/12 Jan Oiva s. t. Vilje Rikkincn o.
h. h. Ilmi Kaarina f. Pajula,

1961
9/1' En dotter t. Bengt Olof Isaksson och

h. h. Silva Roberta f. Lidbom.
20/1 En dotter t. Gerhard Hans Hermann

Stiirmer o. h. h. Edit Maria .f. Bayer.
31/1 En son t. Elon Börje Löf o. h. h. Gär

da Inga-Lill f. Almgren.
31/1 Robert Henrik: s. t. Guido Corrias

o. h. h. Birgitta Marie Louise f. Petzelius.
2/2 En dotter t. Bert Willgot Berg och

h. h. Britt Emilia f. Gustafsson
4/2 En son t. Stig Olof Agne Gustafsson

och h. h. Hulda Ingeborg f. Rydberg.
4/2 En son t. Karl Erik Nilsson och h. h.

Maj Signe f. Sundqvisr.

Vigda
10/12 -60 Reimann, Klaus Dieter och An

dersson Märta Ingeborg.
28/1 -61 Lundgren,Göran Lerncr och Jans

son Gerd Linnea. .
5/1 -61 Höglund, Sven Torsten och Ka

rin Enberg.
18/12 -60 Winghed, Lars Göte Valdemar

ooh Hal1berg Harriet Margareta.
6/1 -61 Zetterlund Hans-Erik och Eriks

son Verna Monica Marie Louise.
7/1 -61 Ryden, Karl Rune och Anita Ei

vor Mathilda Larsson.
31/12 -60 Pirkäla, Veijo Armas och Olsson

Karin Anita.
4/2 -61 Miokelsson, Sven Arne och Jo

hansson Maud Loise.

Döda
1/12 -60 Lagerarb. Karl August Enok

Olsson, Villag. 4, 72 år.
2/12 -60 Div.arb. Ivar Emanuel Lauren

tius Andersson, Rutens v. 4, 63 år.
4/12 -60 Fru Margit Gunnarsson f. Lärka

åld.'h. 76 år.
10/12 -60 Fru Dagmar Maria Kristina

Nordström f. Söderberg, Mariapl. 3, 53 år.
14/12 -60 Fru Ida Andersson f. Fransson,

Tallåsen 10, 73 år.
4/1 -61 Fru Ida Maria Vilhelmina Åker

lund f. Molin, Alg. 2, 62 år.
22/1 -61 F. körkarlen Johan Ludvig An

dersson, Bergsg. 1 B, 81 år.
24/1 -61 Tjänsteman Sture Arvid Vilhelm

Fredblad, Dalväg. 2, 49 år.
31/.1 Ugnsar:b. Fnitz Valdemar Nordström,

Bergsg. 3 B, 73 år.

Så går här livet ofullkomnat
sin väg framåt i några år.
Tills dess vi sista gången_ somnat
och fram till dödens fullhet når.

Men var det allt,
det helas mening,
det som vår skapare bestämt.
Låg inte uti själva livet,
någonting högre
som vi känt.

Mitt varmaste tack till Pensionärför
eningen, släkt, grannar och alla andra
vänliga människor för hågkomsten pJ
min 85-Jrsdag.

Selma Olsson

Finns inte själen med i bilden,
nått outgrundligt, oforstått,
Har vi nått över djuret, vilden,
nånting för evigheten fJtt.

VJr längtan till fullkomligheten -
det är den evighet vi har.
Den föder tron och saligheten,
och följer oss i livets dar.

Wala

För den vackra blomstergärden vid
min makes, Enock Olsson, jordfästning
ber jag att till Gustavsbergs Fabriker,
arbetskamrater, Pensionärsföreningen,
grannar och vänner, få framföra mitt
varma tack.

Maria Olsson
Barnen

För allt vänligt deltagande vid min
makas, min mors, Dagmar Nordström
bortgång, och för den vackra blomster
gärden vid hennes jordfästning, ber vi
att till fabriksledning, arbets- och skol
kamrater, kvinnoklubbister, grannar och
vänner fJ framföra vJrt innerliga tack.

Leonell
Ulla

För allt vänligt deltagande och för al
la vackra blommor vid min kära makas
och vJr lilla mammas, Ida Akerlund,
bJr, ber vi fJ fram/öra vårt varma och
innerliga tack.

Kurt Akerlund
Birgit och Lennart Eisenbrandt

Till Gustavsbergs Fabrik_er, arbetskam
rater, pensionärsföreningen, släkt och
vänner, ber vi fJ framföra oårt varma
tack för allt deltagande och fär den
vackra blomstergärden vid min makes,
vår fars, Fritz Nordström, bortgJng och
jordfästning.

Hilda Nordström
Barnen

Ett hjärtligt tack för all vänlig upp
vaktning pJ min 50-årsdag.

Hildur öhman

Till arbetsledning, arbetskamrater och
övriga vänner, grannar och släktingar
riktar jag ett varmt tack för vänlig hJg
komst pJ min 60-årsdag.

Harald Karlsson

Mitt varma tack till arbetsledning och
arbetskamrater, släkt, grannar och övri
ga vänner för den vänliga uppvaktnin
gen på min 60-Jrsdag. ·

Erik Hallberg

Tankarna gJ tillbaka till min födelse
dag, och nu vill jag tacka er alla, som
gjorde den så minnesrik.

Karin Eriksson

För vänlig hJgkomst och uppvaktning
på 50-årsdagen ber jag fJ framföra ett
hjärtligt tack.

Sigge Pettersson

Jourlistaför provinsialläkaren
i Gustavsberg och Björknäs distrikt

1/1-30/6 1961

Björknäs
5/3

19/3
31/3
3/4

16/4
30/4
7/5

14/5
22/5
4/6

18/6
25/6

Jourtjänsten pågår från kl. 13 före
helgdag till kl. 08.00 efter helgdag.
Telefoner. Dr. Schwieler 010-15 08 00

Dr. Bellander 0766-307 10

Gustavsberg
12/3
26/3
2/4
9/4

23/4
1/5

11/5
21/5
28/5
11/6
24/6

Båda läkarna har telefonsvarare.
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konsum
lmitot ett värdepapper som ger

återbäring och mycket mer

kvittot
värdepapperet"
Det här kvittot ger mig sparslantar på köpet.
Och då menar jag inte bara återbäringen
utan hela prissättningen i Konsum. Den
slant jag kan spara är ju lika mycket värd
som den min man tjänar.
Det lönar sig att köpa av sig själv. Det är
det vi gör i Konsum - med återbäring och
trivsel på köpet.

konsum stegetjöre
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En stimulerande Jaktor
Vid ett samtal om vad själva andan

betyder för all samvaro och samverkan,
bidrog en deltagare med följande exem
pel.
- Jag är mycket intresserad och verk

sam medlem i tvenne föreningar . Den
ena är en politisk sammanslutning och
den andra en yrkesorganisation. De bå
da föreningarna har ungefär lika med
lemsantal. I den ena är besöksfrekven
sen och livaktigheten vid mötena ganska
stor, medan den är betydligt sämre i den
andra. Och jag skulle tro att denna
skillnad till stor del beror på de helt oli
ka ordförandetyperna. Den ena av dem
är en varm, öppen och spontan kamrat,
som kommer i mycket god tid till mötet,
skakar hand med medlemmarna och sä
ger några vänliga ord till dem, allt efter
som de anländer. Den andra ordföran
den är en strikt och korrekt person, som
kommer på slaget, sätter sig på sin plats
samt tar fram ordförandeklubban och
handlingarna. Allt med osviklig precisi
on och ordning. En skicklig ordförande,
inte tu tal om den saken, men det blir
gärna något alltför korrekt och operson
ligt över det hela. Nej, tacka vet jag
den andra kamraten, som kanske inte är
den absolut perfekta ordföranden i varje
tum men som skapar en stark känsla av
värme och trivsel kring sin person och i
hela föreningen. Det är alldeles säkert
detta gemyt som förklarar att mötena
blir trivsamma och välbesökta.

Detta lilla resonemang kan tjäna som
en nyttig tankeställare. Det har säkert
något att säga oss, lite var. Denna skild
ring bestyrker en allmän erfarenhet -
att den ledande i en krets i hög grad
anger tonen. Det är dock viktigt att in-

te endast de ledande krafterna har sinne
för den här saken. Allesammans har vi,
oavsett uppdrag eller ställning inom för
eningen, möjligheter och skyldigheter att
medverka. Vi kan sålunda visa intresse
för varandra och för föreningen, och pll.
så sätt bidra till att skapa en stimule
rande atmosfär.

Vi människor är ganska olika till lägg
ning och kynne. Somliga är öppna, spon
tana och uppmuntrande, medan andra är
mera blygsamma och tillknäppta. Sådana
olikheter måste vi förstå, och vi får inte
klandra dem som verkar mer eller mind
re stela och reserverade. Vi kan mycket
väl ta upp sådana här frågor under vän
ligt samspråk. Mången skulle kanske där
igenom få impulser till en mera öppen
och lättillgänglig hållning,· till nytta och
glädje såväl inåt som utåt. Vi kan göra
mycket för att fostra oss själva och var
andra i denna riktning.

Åtskilligt kan säkert uträttas för att
göra den mänskliga samvaron mera ge
mytlig och anslående. Vi kan skapa en
varm och välgörande anda inombords
och i vår omgivning, om vi bara vill.
Det är viktigt att vi låter våra tankar
och överläggningar syssla även med den
na angelägna uppgift.

Vi vill nå fram till en öppen, vänlig
och stimulerande livsstil. Vi önskar ge
trivseln och glädjen plats i de olika sam
manhang, där vi verkar. Detta förutsät
ter att vi är goda och glada samarbets
människor, som släpper till något av oss
själva, där vi går fram. Den goda stäm
ningen är en viktig faktor - och den
beror i hög grad just på oss själva.

V.].

Hur all naturen
jag stråla ser!
Hur solen lyser!
Hur ängen ler!

Fram springa blomster
ur varje gren
och tusen röster
ur snår och sten.

Och lust och glädje
ur varje barm.
0 jord, o sol!
0 vällust varm!

0 kärlek, kärlek!
Du strålar skön
som morgonmolnen
på bergens krön.

Ur Majvisa 1771 av ]. W. von Goethe
tolkad av K. E. Forsslund
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Ny giv för
ungdomsvården
Den 1 januari 1961 trädde en ny

Barnavårdslag i kraft. I denna lag
finns bl. a. en bestämmelse, som an
förtror kommunen att svara för en
förebyggande ungdomsverksamhet i
vidsträckt bemärkelse och där Barna
vårds- och Ungdomsnämnden får ett
sistahandsansvar, Det står skrivet, att
nämnden, om det finns behov och
möjligheter, ska främja anordningar
för bättre fritidsförhållanden för barn
och ungdom.

Barnavårdsnämndens förebyggande
uppgift har tidigare ofta skymts av
alla de uppdrag den haft i de enskil
da fallen, där det gällt ingripanden
och åtgärder för att skydda barn och
ungdom i olämplig uppväxtmiljö el
ler för tillrättaförande vid social miss
anpassning. Det har gjort att nämn
den ibland betraktats som en enbart
korrigerande institution och fått en
nyans av vedergällningsmyndighet.
Redan i propositionen till den gamla
lagen av 1924 fastslogs dock att "bar
navårdens syfte är att befordra de
ungas väl från födelse till vuxen ål
der. Det är icke bara omsorgen om
de kroppsligt, sedligt eller andligt
vanlottade, i fara stadde eller redan
fallna barnen eller ungdomarna, utan
även omsorgen om de normala, de
friska barnen och ungdomarna."

Bestämmelserna i den nya lagen
har givits en tvingande form. Det he
ter, att varje kommun skall sörja för
sin barnavård och genom lämpliga
anordningar och åtgärder verka för
en gynnsam utveckling av de unga.
Det är alltså en obligatorisk uppgift
för kommunen, som dock lämnas fria
händer att finna formerna för sin

verksamhet, t. ex. genom inrättandet
av fritidsinstitutioner, daghem eller
ungdomsgårdar. Man kan anförtro
dessa uppgifter åt andra organ, vi har
tillsatt en ungdomskommitte, men Bar
navårdsnämnden är det centrala or
ganet, som ytterst har ansvaret för
det hela och som ska se till att vad
som bör göras också blir gjort. Vid
befattning med ärenden rörande ung
dom över 15 år må nämnden kalla
sig Ungdomsnämnd.

Starkare än någonsin hävdas från
många håll att vår tids omtanke all
deles särskilt måste ägnas åt den unga
människan, som ska förberedas för
konsten att leva i de vuxnas värld.
Staten har instiftat ett speciellt ung
domsråd för att bedriva upplysnings
och propagandaverksamhet i ung
domsfrågor och för att stödja den av
kommuner och enskilda organisatio
ner bedrivna ungdomsverksamheten.
Nya friska initiativ har tagits av
folkrörelserna, och impulser kommer
t. ex. från nykterhetsrörelsen, kvin
noorganisationerna och kooperatio
nen. Genom kungligt cirkulär har
skola, polis och sociala myndigheter
uppmanats att göra ökade insatser
och att samarbeta kring ungdomsvår
den.

Redan Sokrates klagade på sin tid
över ungdomens olater och varje ge
neration har haft sina ungdomspro
blem. Vår tids snabba utvecklingstem
po ha dock gett spörsmålen myc
ket större dimensioner. Ungdomen av
idag lever i ett samhälle som är an
norlunda. Omvärlden har blivit stör
re, kontakter såväl med positiva som
negativapåverkningar snabbare. Hän
delser i världen blir kända när de in
träffar. Film, litteratur och nöjesfor
mer av varierande slag tränger sig på
ungdomen. Den behöver verkligen ett
stöd i sin orientering - inte minst i
brottsförebyggande syfte.

Det har sagts att samhället har den
ungdom det förtjänar. För oss i Gus
tavsberg innebär det ett gott betyg,
som förpliktar.

Kommunens engagemang i ung
domsverksamheten har varit på tal

bl. a. i kommunalfullmäktige vid oli
ka tillfällen. En kommitte har fått i
uppdrag att dra upp riktlinjerna.
Utan avsikt att föregripa dess över
läggningar vill jag ge några synpunk
ter på spörsmålet.
Tillkomsten av Bergasalen och

Ungdomsträffarna för fem år sedan
var ett gott initiativ, som öppnade
helt nya vägar till kontakt med ung
domen, som fick möjligheter att träf
fas under hyfsade former. Vi fick
också en ungdomsledare för det när
mare organisationsarbetet. Gängen
kring kioskerna skingrades och syssel
sättning gavs åt en hel del ungdomar,
som inte var intresserade för den spe
ciella föreningsverksamheten. Det har
varit samkväm med olika program,
tävlingar i bordtennis och schack,
hobbygrupper och vandringar: Nu
gäller det att bygga vidare på Ung
domskomrnittens och föreningarnas in
satser och pejla ungdomens intressen
och vägleda dem mot karaktärsda
nande och fostrande verksamhet. Den
kommunala ungdomsvården riktar sig
av praktiska skäl mest mot kollekti
vet, medan omsorgen för gruppen och
den enskilde mera måste vila på före
ningarna. Det behöver inte vara nå
gon konkurrens eller några staket
mellan den öppna kommunala verk
samheten och föreningarnas ideella
strävanden. Vissa insatser kan mycket
väl göras gemensamt i samförstånd,
men då måste också föreningen släp
pa litet av sin egoism. Vill ungdomen
spela teater, sjunga eller musicera och
studera matnyttiga ämnen så låt dem
göra det gemensamt, utan att från
början dela upp · dem i åskådnings
grupper.

För att stödja föreningarna kan bl.
a. de lokaler, som disponeras av kom
munen upplåtas hyresfritt d.v.s. då
verksamheten kommer ungdomen till
fromma - ett förslag som ungdoms
kommitten redan framfört till kom
munalfullmäktige. Lokalfrågan i och
för sig bör inte vara någon stötesten,
ty där är resurserna relativt hyggliga.
Vi har kyrka, kapell, missionskyrka,
Bergasalen, Polkan, Farstaborg, Kom
munalhus, Värdshus, Hemvärnsgård,
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Landshövdingen besöker Gustavsberg

Landshövdingen har fått det kommande fritidsområdet vid Björnö-Sandarne i kikaren.

Strålande sol och flaggor i topp hälsa
de landshövding Westerlind med maka,
då de i spetsen för _en delegation av le
dande män i Länsförvaltningen på sin
"Eriksgata" visiterade vår kommun tors-

dagen den 20 april. Redan kl. 9 på mor
gonen kunde fullmäktiges ordförande
hälsa landshövdingen välkommen samti
digt som han förärade fru Westerlind ett
fång röda nejlikor.

Skevik och flera andra mindre loka
ler på olika håll i samhället, och där
till Skolans fina salar och studierum.
I sinom tid kommer väl också en
Parkhall, Ungdomsgård eller Hem
gård, och skulle man önska något mer
så vore det en mindre hobbylokal i
varje bostadsområde.

Ungdomen kommer att bli den
största aktiva gruppen i vårt samhäl
le. Det bör vi tänka mera på och in
rätta verksamheten i våra 75 före
ningar - frånsett pensionärsförenin -
gen kanske - inte bara för de vux
nas välbehag och välbefinnande utan
också för ungdomen. Det är f.n.
knappast mer än ett 10-tal förenin
gar, som är öppna särskilt för ung
domen. - I arbetslivet bör givetvis
också välkomstmattan läggas ut. Det

är ofta så att övergången från skolans
värld till det första .jobbet innebär
något av en chock för den unge, och
där behövs handledning och vänlig
het, och därefter utbildning med
tanke på de dyrbara maskiner och
instrument, som vi i framtiden kom
mer att sätta i händerna på den nu
unga arbetskraften.

Vi kan alltså vara överens om att
ungdomsvården kräver ömsesidig
hjälp och samverkan mellan hem,
skola, kommun och arbetsliv. Den
behöver stöd av ansvarskännande
människor, som vill verka praktiskt
i ungdomsarbetet. Ungdomarna själ
va ska uppmuntras att ta ansvar att
leda ungdomsgrupper, cirklar och
program. En ungdomsledarekurs bör
bli höstens melodi.

Gösta Dahlberg

Hav, vågor, sandstrand och klippor - en
värdefull tillgång för oss alla.

Foto: S. Gra~ström

I den nya sessionssalen började dagen
med överläggningar under landshövdin
gens ordförandeskap. Han sade sig kän
na Gustavsberg väl genom tidigare be
sök och fast det här är fråga om en
"porslinskommun" kan man ej säga att
den kan anses vara skör. Den är i högs
ta grad framåt. Han gladde sig åt att
idag också närmare få se lngarö, och
särskilt vad man planerar för fritidsom
råden.

Dagens första överläggning rörde vat
ten och avlopp i kommunen, ett brän
nande spörsmål, som landshövdingen
också ville sätta i främsta rummet. Kom
munalstyrelsens ordförande, Harry Pet
tersson, redogjorde för det av Orrje &
Co upprättade förslaget till hemtagning
av vatten från vår nya vattentäkt vid
Brunn och planerna för reningsverk med
utsläpp i Baggensfjärden. Han berörde
också alternativet mot Torsbyfjärden.
Distriktsingenjören Adar Wadsten kom
pletterade redogörelsen och vitsordade
nödvändigheten av att denna fråga får
en snar lösning.
Herr Harald Lindholm tog upp frågan

om Centrums bebyggelse och behovet av
lokaler för kommersiell och kommunal
service. Arkitekt Folke Hjortsberg un
derströk vikten av att söka hålla ihop
det kommerciella centrumet, så att det
inte blir alltför utspritt. Stadsarkitekt
Hollstrand framhöll olägenheten · med
den nuvarande vägen, som liksom delar
centrum, vilket gör att man måste kom
promissa för att inte förlora intimiteten.

För kommunens aktuella bostadsfrå
gor svarade herr Harry Pettersson, som
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hoppades på myndigheternas förståelse
för kommunens önskan att redan i höst
vara igång med ytterligare tre hyreshus.
Arkitekt Hjortsberg efterlyste i detta
sammanhang en sammanfattande plan
för hela kommunen. Samtidigt kunde
han konstatera att förutsättningarna och
framsyntheten både hos fabrik och kom
mun bidragit till att man här klarat ut
vecklingen i bostadsbebyggelsesynpunkt
bättre än på andra håll. - På tal om
den nya motorvägen meddelade vägdi
rektör Tjällgren att man kan hoppas på
dess påbörjande 1963-1965, så att den
i bästa fall i hela sin längd kan utnytt
jas fram mot 1970.

Den påbörjade vägen mot Skevik för-
des också på tal och önskemål om att
den borde fullföljas. Lansarbetsinspektör
Fredricson meddelade att man skulle ta
upp den på ett nytt beredskapsprogram
för kommande vinter.

Efter kaffe med tårta diskuterades fri
tidsbebyggelsen o.d. på Ingarö. Stadsarki
tekt Hollstrand informerade på kartan
om Ingarö och dess förnämliga möjlig
heter som allmänt fritidsområde, med
tillgång till stränder, friskt badvatten
och vackra strövområden. Pastor Töld
sepp upplyste därvid att Ingarö har 608
bofasta innevånare och 8.000 sommar
gäster. Lantbruksdirektör Tage Sköld
ville värna om att nedlagda jordbruks
områden får övergå i naturskön ängs
mark. Distriktsingenjör Wadsten fram
höll att sommarbebyggelsens tendens till
högre standard, med krav på vatten och
avlopp, har sina negativa konsekvenser
t. ex. i försämring av badvatten, och på
pekade att insjöarna behöver räddas för
vattenförsörjningen i framtiden. - Ef
ter en kort diskussion om önskvärdheten
av ytterligare serviceindustrier i kom-

munen, där intresse deklarerades av Fö
retagareföreningens direktör Stig Järlind,
övergick man till skolfrågan i Gustavs
berg. Rektor Gezelius gav en översikt på
skolans verksamhet och kunde meddela
att ny skolpaviljong med 6 klassrum och
1 slöjdsal borde vara färdig under året.
Den förlägges vid Ekedalsskolan. Läns
skolnämndens ordförande, Sven öhrn,
gav Gustavsberg en eloge för väl ord
nade skolförhållanden. -

Per buss begav sig konferensdeltagarna
till Grisslinge havsbad och därefter vi
dare till den hårt åtgångna grus- och
vattentäkten vid Mörtnäs. Inför denna
blev det en livlig diskussion om på vil
ket sätt dessa stora sår i naturen skall
kunna återställas, och hur vattentillgån
gen i de återstående grusmassorna ska
kunna räddas. Landssekreterare Gösta
Falk gav oss där många goda råd och en
viss förtröstan. - Färden ställdes nu till
Lugnet, där egnahem och hyreshusbebyg
gelsen vann allmänt gillande. Särskilt
avskiljandet av parkeringsplatsen ansåg
man föredömligt. Efter ett kort besök på
Ekedalsskolan samlades gruppdeltagarna
så till lunch på Strandvik, där gästerna
som färdlektyr av Gustavsbergs fabriker
fick "Konsten att bo".

Vid 3-tiden var man färdig för en ny
utflykt, nu till det vackra lngarö. Bad
platsen vid Södersved väckte intresse,
Vallbo Cementfabrik studerades under
sakkunnig ledning av direktör Eneqvist.
- Förbi forngravsområdet vid Säby
ställdes färden därpå mot "Ingarö-Ma
rina" vid Björnö-Sandarne, där direktör
Andersson från Saltsjöbanan gav en in
spirerande information om det tjusiga
projekt, som man har påbörjat för att
bereda friluftsfolk ett sommarparadis
med salta bad vid den glittrande
Nämdöfjärden. Detta var så intressant

Harald Lindholm hälsar välkommen och
överlämnar ordförandeklubban till länets

hövding.

att vi hoppas att i ett kommande num
mer närmare kunna presentera de stor
slagna planerna.

Utflyktsdagen fick en värdig avslut
ning i Ingarö idylliska kyrka, där pastor
Töldsepp berättade om kyrkans historia,
om Samuel ödman och hans kulturella
gärning, om länets äldsta skollokal· från
1700-talet och om frivilliga och uppoff
rande insatser från befolkning och som
margäster till fromma både för den gam
la kyrkan och den sociala verksamheten.
Gemensamt sjöng vi Samuel ödmans
vackra psalm nr 473.

Återkomna till Kommunalhuset tac
kade Landshövdingen för den väl pla
nerade och vilsamma utflykten till Gus
tavsbergs vackra samhälle. Innan vår
hövding med maka återvände till Stock
holm, hann de värderade gästerna också
med att göra ett uppskattat besök på
vårt Ålderdomshem.

G. Dbg

Nedan: t.11. Direktör Eneqvist visar cement
fabrikens produkter, i mitten Mörtnäs grus
tag väckte diskussion, t.h. En liten tös i
Lugnet trivs i landshövdingens sällskap.
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De som ståller och styr i kommunen
2 Kommunalnämnden

Från förra artikeln under denna rub
rik, drar vi oss till minnes, att beslutan
derätten låg hos fullmäktige, men att
verkställande och förvaltning tillkom de
av fullmäktige tillsatta styrelserna och
nämnderna. Dessa senare organ är antin
gen obligatoriska eller fakultativa (fri
villiga). Till form och innehåll är de be
stämda av kommunallag och specialreg
lering. I vissa otillräckligt reglerade or
gan, som t. ex. brandstyrelse, arbetslös
hetsnämnd, civilförsvarsnämnd m. fl.
äger kommunen rätt att komplettera be
stämmelserna eller införa sådana.

I Gustavsberg utses ledamöterna ge
nom proportionella val, som förrättas
av fullmäktige efter förslag av dess val
beredning. Genom denna valmetod får
partierna den nämndsrepresentation, som
deras mandat i fullmäktige anses berät
tiga dem till. Möjlighet för partier att
ingå i koalition finns och utnyttjas i den
mån styrkeförhållandena och politiskt
intressegemenkap inbjuder till det. Val
beredningen måste ju också, så långt det
är möjligt, bilda sig en uppfattning om
kandidaternas personliga förutsättningar
att "infria" vad som väntas av dem.
Speciellt betydelsefullt är valet av kom
munalstyrelsens ledamöter. Denna styrel
se bär ju ytterst ansvaret för hela för
valmingen inför fullmäktige. Ledamöter-

na åtnjuter strafflagsskydd vid sina upp
drags fullgörande, men straffrättsligt an
svar och skadeståndsskyldighet om de
därvid eller i sina beslut åsidosätter vad
enligt gällande lag, författning, särskild
föreskrift, eller uppdragens beskaffenhet
åligger dem.

Som läsaren säkert lagt märke till, så
använder vi här benämningen kommun
styrelse i stället för kommunalnämnd.
Båda formerna användes av aktivt kom
munalfolk. Vi föredrar den förra, efter
som nämndens uppgift därigenom blir
omedelbart begriplig för gemene man.
Lagtexten lyder: - I landskommun och
köping skall såsom kommunens styrelse
finnas en kommunalnämnd. - Lagkom
mentatorn menar, att lagstiftaren med
uttrycket "kommunens styrelse" velat
ange, att kommunalnämnden, vid sidan
av fullmäktige och med egen maktsfär,
skall fungera såsom kommunens "rege
ring" och utan att inkräkta på fullmäk
tiges beslutanderätt intaga det främsta
rummet i den kommunala förvaltnings
hierarkin.

Den skall leda förvaltningen och ha
inseende i övriga nämnders verksamhet,
bereda ärenden, som skall behandlas av
fullmäktige, handha kommunens drätsel
och, om inte lag eller fullmäktige annat
föreskriver, förvalta kommunens egen-

dom. Vidare har den att ombesörja verk
ställighet av fullmäktiges beslut, själv el
ler genom ombud föra kommunens talan
i alla mål och ärenden, vårda och för
teckna de kommunala arkiven samt i öv
rigt fullgöra de uppdrag, som av full
mäktige överlämnas till styrelsen. Ansvar
och skadeståndsskyldighet i samband med
medelsförvaltningen kvarstår, även om
denna överlämnats till ett kommunal
kontor.

Om antalet ledamöter och suppleanter
är stadgat, att de väljes till det antal som
fullmäktige bestämmer men icke under
fem. Här i Gustavsberg har vi nio leda
möter och lika antal suppleanter. Ord
förande är Harry Pettersson och vice
ordf. Erik Nilsson. Styrelsen samman
träder första helgfria måndag i varje
månad och däremellan så ofta ordföran
den finner det nödigt, eller då minst hal
va antalet ledamöter påfordrar det för
ett uppgivet ändamål. Ordföranden har
dessutom en timme i veckan för att stå
allmänheten till tjänst i angelägenheter,
som kräver samhällelig service i någon
form. I motsats till fullmäktiges så är
kommunstyrelsens liksom övriga nämn- .
ders sammanträden slutna. Allmänheten
har alltså icke tillträde till desamma.

Undantag kan göras om styrelsen be
slutar det enhälligt. Men vi ska inte be
gära en sådan favör. Det ska nog gå bra
ändå att med litet fantasi och en någor
lunda kännedom om sammanträdestek
nik, ge några exempel på ärendebehand
ling. Vi beger oss alltså till kommunal
huset en sammanträdeskväll. I den nyin
redda övervåningen finner vi kommun
styrelsen sittande kring ett avlångt bord
i ett lika avlångt rum. Ordföranden Har
ry Pettersson sitter vid kortändan, och
strax intill honom sitter styrelsens sek
reterare, kommunalkamrer Olofsson. Den
senare är f.ö. även fullmäktiges sekrete
rare. Just nu har man slutdiskuterat ett
ärende rörande en vaktmästartjänst i
kommunalhuset. Ordf. frågar: - Kan
vi då, med de skäl som redovisas i kam
rerns behovsutredning, föreslå fullmäk
tige att hr Svängmans motion, ang. in
rättandet av en vaktmästartjänst i kom
munalhuset, bör avslås? - Ja, säger le
damöterna. - Nästa ärende gäller
brandkårens kasserade jeep. Ordf.: -
Vi har fått tre anbud på jeepen. - Han
läser upp dem och ber sedan ledamöterna
yttra sig. Anders Steen begär ordet. -
Har vi ingen användning för den själva,
så får den väl gå till bästa anbudet, även
om det är lågt. Men mer än skrotvärdet
får man väl knappast numera? - Ordf.:
- Varsågod Ando Björck: - Jeepen är

T. v Kommunens styrelse tycks ta sitt an
svarsfulla jobb med gott humör.
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visserligen inte lämplig för brandtjänst
men skulle kanske efter litet reparation
kunna användas för iordningsställandet av
våra idrottsplatser, och kanhända även
till andra körslor för kommunens räk
ning. - Ordf: - Bertil Svensson varså
god: - Vad Ando sagt, instämmer jag
i. Föreslår att frågan bordlägges och att
en utredning görs om reparationskostna
der, driftskostnader, och värdet av jee
pens beräknade arbetsinsats. - Harry
Pettersson fattar klubban och frågar: -
Kan diskussionen anses avslutad? - Ja!
- På förslag av Fritz Berg överlämnas
utredningsuppdraget åt Ando Björck.
När denne blir klar med det tar man upp
frågan igen, och visar utredningen att
det blir lönsamt för kommunen att själv
använda jeepen, då går styrelsen in med
ett förslag härom till fullmäktige.

I första exemplet möter vi styrelsen
som beredningsorgan åt fullmäktige. Det
är naturligtvis inte uteslutet att någon
fullmäktigeledamot skulle kunna komma
på iden att motionera enl. exemplet. Men
vi kan 'vara ännu mer övertygade om,
att fullmäktige i övrigt skulle anse för
slaget sakna all aktualitet i dagens läge
Om vi förutsätter det, så kan man ju
fråga sig varför fullmäktige ska behöva
skicka motionen på remiss. Jo, av två
skäl! Dels måste ärendet vara kungjort
minst en vecka före sammanträdet och
dels måste det vara berett. Utom för val
och brådskande frågor av icke ekono
misk betydelse krävs det föregående be
redning, innan fullmäktige kan gå till
beslut. Annat organ än kommunstyrel
sen kan bereda ett ärende, men denna
måste ändå alltid ges tillfälle att yttra
sig över ärendet. Sker inte detta upphä-i
ves fullmäktiges beslut, om det överkla
gas.

Det andra exemplet har verklighets
underlag och har medtagits för att visa
hur styrelsen, även när det gäller för
slitna tillgångar, känner sitt ansvar som
kommunens egendomsförvaltare, och hur
man sammanträdestekniskt behandlar ett
sådant ärende.

Så till sist en snabbintervju med ordf.
Harry Pettersson. (Han är, som många
andra kommunalpolitiker i ledande ställ
ning, en till ytterlighet tidsjagad man.)
- Hur många ärenden i genomsnitt per
sammanträde? Har ni några svårare pro
blem att brottas med? Hur och på vilka
grunder gör ni upp förslag till utgifts
och inkomststat? - Och Harry Petters
son svarar: - Antalet ärenden kan vi
nog uppskatta till omkring ett femtontal
för varje sammanträde, men ofta är det
ju samma ärende som behandlas på två
eller flera sammanträden.

Att samma ärende återkommer bety
der ju inte alltid att det är speciellt kom-
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plicerat. Det är för det mesta en fråga
om den tid som behövs för att expediera
ärendet på ett åtminstone formellt riktigt
sätt. Men problem ges det alltid. Att få
fram vettiga projekt för att tillfredsstäl
la de krav som ställs på samhällets ser
vice och utveckling hör exempelvis inte
till det lättaste, och att skaffa fram pen
gar för att betala dem, brukar vara ännu
svårare. Det är ju stor efterfrågan även
på lånemedel. Och dessutom är lånens
storlek beroende av antalet skattekronor
i kommunen. Ja, vi har förstås lånemöj
ligheter, i vilka andra regler gäller för
lånens beviljande än antalet skattekro
nor. Men som sagt är det många om
budet. Skattevägen tar vi· in omkring
tre millioner kronor f.n. och det låter
kanske mycket, men vår utdebitering
håller sig i alla fall i närheten av medel
talet för våra landskommuners skatteut
tag. Inom kommunstyrelsen har vi,
som kommunallagen föreskriver, att före
den första oktober göra upp förslag till

Edlo

utgifts- och inkomststat. En månad tidi
gare har vi fått in specialstaterna från
de övriga nämnderna. Deras utgifter,
plus de utgifter, som fullmäktige har be
slutat för nästa år, plus nästföregående
års underskott, plus anslag för oförut
sedda behov, utgör statens utgiftssida.
Inkomstsidan upptar statsbidrag och
andra driftinkomster, överskott från
nästföregående år samt det belopp som
ytterligare fordras för att täcka utgifter
na. Detta belopp delat med antalet skat
tekronor enligt senaste taxeringen ger oss
den kommande utdebiteringen. Sedan
tillkommer ,skatt till kyrka, tingshus och
landsting. Vi arbetar med förslaget, först
i vår ekonomiska avdelning, sedan tar vi
upp det i den samlade styrelsen för att
till slut lägga fram det för fullmäktige.
- Vi tackar för intervjun och återkom
mer i nästa nummer med en artikel om
byggnadsnämndens och hälsovårdsnämn
dens uppgifter och verksamhet.

Sven Wahrenberg
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Via Öster/eden Vårmdå·vågen
I h har nya Flerårsplaner upprättats

för vägbyggandet i Stockholms län.
Väganslagen äro uppdelade i så kallade
riksvägar och länsvägar. Till riksvägar
har därvid överförts vissa mera betydan
de länsyägar, däribland Värmdövägen
Medelstilldelningen till riksvägarna fö
reslås av Väg- och vatenbyggnadsstyrel
sen och fastställes efter länsstyrelsens hö
rande av Kungl. Maj:t. Detta innebär
att angelägenheten av dessa vägar prö
vas i jämförelse med samtliga iiksvägar
och medel kan anvisas till en vägs ge
nomförande utan att inkräkta på det till
länet anvisade fixerade beloppen för
byggande av länsvägar.

Värmdövägen redovisas i flerårspla
nen för byggande av riksvägar som ett
enda företag från Stockholms stads gräns
till Gustavsberg. Vägförvaltningen har
nämligen blivit väghållare för den nya
motorvägen även i Nacka. Att döma av

medelstilldelningens storlek skulle delen
Skurubron-Gustavsberg kunna påbörjas
1965.

För att Värmdövägen, när den ut
byggts till motorväg, skall kunna funge
ra gäller det att Stockholms stad även
ordnar infarterna till staden. Stockholms
stad har gjort en plan för utbyggnad av
trafikleder av delvis motorvägskaraktär,
d.v.s. med dubbla körbanor och plan
skilda korsningar. Dessa trafikleder ut
göres av genomgående leder samt en ring
väg. "Ringvägen", av vilken den under
byggnad varande Essingeleden utgör en
del, skulle korsa Värmdövägen strax väs
ter om Sickla. Därifrån skulle "Ringvä
gen" norrut gå över Djurgården och an
sluta till Östermalm. Denna del kallas
även för t:lsterleden. Söderut får "Ring
vägen" anslutning mot Tyresövägen och
förbindelse med Nynäsvägen. Utbygg
nadsplanerna för östra delen av denna
"Ringväg" samt infarter mot Stadens

centrum anses inte kunna påbörjas förr
än någon gång efter år 1968. Framtill
år 1968 har Stockholm nämligen gjort en
utbyggnadsplan, som icke inrymmer den
östra infarten eller delen av "Ringvä
gen".

Utbyggnaden av Järlaleden inom Nac
ka (d.v.s. förbindelsevägen mellan Järla
station och Hammarby industriområde)
pågå och beräknas kunna färdigställas
under året. Man hoppas att den i höst
skall kunna öppnas för trafik. Häri
genom förbättras temporärt infarten till
Stockholm. Förbättringsarbetet å nuva
rande vägen mellan Skurubron och Län
nerstavägen pågår, men stadsplanefrågor
kommer att fördröja färdigställandet.

Skeviksvägen, som påbörjades som be
redskapsarbete, har måst nedläggas med
hänsyn till det förbättrade arbetsmark
nadsläget. Det är ovisst när arbetet kan
slutföras.

En provisorisk förstärkning av. Kol
strömsbron är avsedd att genomföras un
der år 1962. En total ombyggnad av
bron har måst skjutas p~ framtiden.

F.

VÄG-OCH GATUBYGGNADSPLAN FÖR STOCKHOLM
Föreslagen utbyggnor1
1959-68 iEfle,-1968
iiiiiii , Huvudtrafikled ingående i riksvögnötet

Övriga huvudtrafikleder
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Sverige USA
-3-

Söndagen den 4 sept. börjar vår dag
med en promenad mot Central Park, vi
tänkte besöka Zoo.

Vi hinner inte så långt på vår prome
nad förrän det börjar ösregna. Vi ändrar
våra planer och går in på det mycket
omtalade hotellet Waldorf-Astoria, gi
vetvis med baktankar att skaffa oss ett
snyggt hotellmärke för våra resväskor.
Här inne finns allt i form av affärer,

barer och restauranger. Kort sagt en stad
i staden, fast under tak.

Kvällen tillbringar vi på en natt
klubb, Copacabana, sydamerikansk stil
och mycket förnäm.

Många fina artistuppträdanden bjöds
det på.. bland annat av Ray Ellington,
en släkting till Duke Ellington. När vi
ledsnar fram på småtimmarna så tycker
vi att vi i alla fall skulle se litet av
Central park, så vi tar en hästdroska runt
parken. Det tar lång tid innan resan är
över och färden blir minsann inte bil
lig, den kostade åtta dollars.

På måndagsmorgonen har vi packat
våra resväskor, ty nu måste vi avbryta
vår New York-vistelse. Vi avbeställde
våra rum klockan 14.00 och fick en
späckad räkning. 5 dagar kostade 400
kronor för oss var.

På väg till Guardiaflygfältet på Long
Island fastnar vi i ett gathörn. Där
kom ett demonstrationståg och korsade
vår väg. Det är "The Labour holly-day"
i dag, en arbetsfri dag ungefär motsva
rande vår första Maj. Enligt uppgift så
skulle omkring 850.000 personer vara
med i demonstrationen.

Klockan 14.55 startar vi mot Boston.
Färden går över ett vackert landskap,
ut över havet och sedan· vi flugit c:a
60 svenska mil sänker sig planet ned

Fröken Fahlnaes och Eriksson tillsammans
med Kaisers personalchef.

tur och retur

över vattnet och landningsbanan i strand-
kanten.

Vi har plats bokad på "Copley Squa
re Hotell", rum nr 614 på 6:e våningen.
Det är ett fint rum, med TV-radio och
badrum. Heltäckande mattor ingår även
i utrustningen. I hotellets restaurang tar
vi in grisstek med potatis, ärter och majs.
Jag provar den amerikanska så popu
lära äppelpajen, men det är för mycket
kanel i anrättningen! Vi hinner med en
promenad innan kvällen. Det verkar att
vara en trivsam stad, man sitter på
parksoffor och dricker kaffe och tar det
lugnt i skymningen. Ett minnesmärke över
Bostonbor som dödats i andra världs
kriget, med allas namn inristat i granit
stannar vi inför en stund och så hem till
vårt hotellrum för att titta på en TV
utsändning från Romolympiaden.

Tisdag 8.30 sitter vi på tåget mot
Beverly, där en visit ordnats vid en stor
skomaskinsfabrik. När vi så småningom
kommer till fabriken, tar jag upp min
kamera och tar ett kort innan vi passe
rar fabriksporten. Vi går in och anmä
ler oss, men min kamera tar man hand
om med det samma, ty det är egentligen
rena krigsindustrien som vi kommit till.
Vår ciceron är en mycket sympatisk her
re vid namn Crocett. Han frågar oss hur
länge vi vill titta på fabrikationen. Vi
förklarar att vi endast har denna för
middag på oss ty vi skall vidare med
kvällsflyget via New York till Detroit.
Vi får gå igenom en del av fabriken.

Åke frågar hur många anställda de
har och får genast svaret att Mr. Crocett
är glad att han ej frågade hur många
som arbetade, ty den frågan hade varit
svårare att besvara.

Och han hade rätt, ty den här fabri
ken var verkligen automatiserad så att

Vicepresidenten för Kalsers fabriker tog
hand om våra Amerikajarare.

Detta kort publicerades sedan i stadens
tidningar.

de flesta stod i bästa kostymen och sköt
te några tryckknappar. Här träffade vi
några svenskättlingar, en bördig från
Borås, en annan härstammade från Kal
mar, men han kunde inget av våra för
fäders vilda tungomål. Här tillverkades
raketdelar och detaljer för atomreakto
rer, och så skornaskiner, men det var
tydligen inte huvudsysselsättningen.

Kan inte redogöra för alla detaljer,
men en skornaskin består i alla fall av
1.750 delar. De hade bl. a. gjort en hel
automatisk verktygsmaskin som fackför
eningsfolket var rädda för, ty den skul
le, menade man, förorsaka arbetslöshet.
Den kallades för XYZN, emedan den
kunde utföra alla möjliga rörelser. Man
behövde bara spänna fast arbetsstycket
och sedan borrade, fräste och skar ma
skinen själv och utförde 39 olika arbeten
helautomatiskt. Den tog en fräs och fräs
te upp hålet, e.t.c. Maskinen styrdes av
en förut preparerad tejpremsa som mata
des in.

Efter detta intressanta besök bjöds vi
på lunch i fabrikens fina lunchrum. Vi
blev serverade av kypare· i vita rockar
som på en 1 :a klass restaurang. Mr Cro
cett omtalade att det var ovanligt att se ·
en _dam (vår guide) i detta lunchrum,
ty det var skilda rum för herrar och
damer.

Under lunchen berättade han om fa
brikens historia och företagets välordna
de fritidsanläggningar.
När lunchen var över åkte mr Crocett

runt med oss, visade ett stort klubbhus,
en stor golfbana, ett tiotal tennisplaner,
fotbollsplan etc. Allt detta kunde varje
arbetare komma i åtnjutande av för en
årlig kostnad av tio dollars. Den sista
anläggningen som vi besökte var en fin
badstrand med planteringar.

När vi kom tillbaka till Boston avbe
ställde vi våra rum och åkte till en rese
byrå för "American Airline", där vi
kollade bokningen av våra biljetter samt
lämnade in våra väskor. Sedan tog vi en
sista titt på staden och dess sevärdheter.
Stadshuset var väldigt vackert med en

Platscbe] för badkarstillverkningen var mr
Smith, som här informerar sina besökare.
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kupol med en diameter av 15 m, och
täckt med 24 karats äkta guld.

Vi flög med en DC 6:a till La Guar
diafältet i New York. Det var en vacker
tur i skymningen med alla tända gatu
lysen i de samhällen och städer som vi
flög över. I New York fick vi byta plan.
Vi fick en Propjet, s.k. Elecka, till De
troit. Vi anlände efter en färd på något
hundratal mil klockan halv tolv på nat
ten och tog in på "Detroit Sealand Ho
tel".

Det hade blivit dåligt med maten och
jag gick ut på staden och skulle försöka
ordna några "mackor", som vi skulle
äta, men alla mathak hade slagit igen
portarna klockan 23.00. Jag fick gå hem
utan mat.

Onsdag den 7/9 besökte vi Briggs bad
karsfabrik i Detroit.

Klockan 10.45 kommer en herre i en
Dodge och hämtar oss. Det syns att vi
kommit till en vanlig industriort. Vi
åker förbi en fabrik som gör tanks, och
vidare General Motors stora anläggnin
gar. Så småningom kommer vi till vårt
mål, och in i en fin utställningshall, där
badkar och övriga av fabrikens produk
ter är smakfullt utplacerade på små öar
och i bassänger som är placerade litet
var stans i golvet, där fontäner spolar
vattenkaskader. På en vägg av gråsten
strilar ständigt rinnande vatten. Hela
denna lokal är luftkonditionerad och
man vill knappt gå därifrån, ty det är
42° C ute. Vi får gå igenom fabriken
och se dess produktion. Det som mest in
tresserade oss var givetvis badkarspres
sarna, och här fick vi se vår egen ide
genomförd och i arbete.

Efter besöket blev vi bjudna på lunch
av distriktschefen för Ferro som var där
på besök. Han hette Johnsson och var
bördig från Småland. Det var en trevlig
herre. Han kunde tyvärr endast säga

"Godkväll", "dopp i gryta" och "fattiga
riddare" på svenska.

Klockan 8.00 nästa dag kommer en
bil från Ford Motor Co., för att hämta
oss till besök vid deras fabriker. Fords
huvudkontor är en byggnad av ansenli
ga dimensioner, i ensamt majestät på en
fantastiskt stor och välklippt gräsmatta.
På parkeringsplatsen utanför finns bort
åt 3.000 bilar, parkerade i snygga rader,
uppdelade i alfabetet. I detta väldiga
komplex arbetar 3.000 kontorsanställda.
Här finns barberare, skoputsare, restau
ranger m.m.

Vi kommer in i en hall, där de senas
te bilmodellerna står uppställda på en
roterande plattform bland underbara
vattenbassänger med allehanda växter i.
När vi åkt rulltrappor några vånin

gar så kommer vi upp till chefen för
förslagsavdelningen. Mr. Mac Lean.

Han höll ett långt anförande om Ford
och dess fabrik. Han berättade bland an
nat att hela den här stadsdelen med ga
tor, vägar, byggnader och affärer hade
byggts upp av Henry Ford och sedan
skänkts till staden. Men att stora arealer
ännu finns för expansion. Han berättade
att det fanns i runt tal 200.000 män
niskor anställda hos Ford, och enbart vid
den här fabriken 30.000 st.

Förslagsverksamheten var väl utveck
lad här. De hade fått in över 500.000 st.
förslag under den tid som förslagsverk
samheten pågått d.v.s. 13 år. Det högsta
belopp som utbetalats var 50.000 sven
ska kronor, och det lägsta 100 svenska
kronor. Medelutbetalningen var 250
svenska kronor.

Man har ett speciellt system för utbe
talningen av premier, så att det bästa
förslaget under året får en extra hög
premie.

De anställda vid · företaget får efter
första året en veckas semester och sedan

Nedan t.u. en vy från Chicago. t.h. Vita
Huset väntar på Kennedy.

utökas semestern med 1 dag pr. år, tills
de varit anställda i fem år då de får 14
dagar.

Vid 15 års anställning erhåller de 3
veckors betald semester. Mr Mac Lean
omtalade vidare att bussar forslar de an
ställda från detta kontor och till de oli
ka avdelningarna inom fabriksområdet.
En del av arbetarna har så långt till sin
arbetsplats att linjen ej räcker utan de
får byta bus för att komma fram.

Så småningom kom besked om att en
bil var framkörd för vår räkning, och vi
kunde bege oss ned till bottenvåningen.
När vi kom ned stod där en ny Ford
herrgårdsvagn och väntade.

Bilen körde visserligen inte fort, men
det tog i alla fall omkring en och en halv
timme att bara åka runt de olika fabriks
anläggningarna. Fabriken var i storlek
som en svensk landsortsstad. På en sjö
inom fabriksområdet gick två lastångare
med material till de olika anläggningar
na.

Den ena båten hette Henry Ford och
den andra Edsel Fo.cd. Vi gick igenom
deras järnverk och Presshallen.

Avdelningskontorets lunchrum - var
mycket fint och kunde servera 600 st.
personer i taget. Efter lunchen fick vi gå
igenom köket och besåg dess utrustning.
Vi kunde inte få något större samman
hang av fabrikationen på grund av de
fantastiska proportionerna. Vi påpekade
detta för vår ciceron, som tröstade oss
med att det gick en delegation på fabri
ken för närvarande som skulle studera
det mesta. Den hade gått där i tre år
och hade fortfarande mycket kvar.

Vi hade bokat plats på planet till Chi
cago redan i Stockholm till nästa dag,
men vi ville helst åka denna dag.
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Ford ordnade den saken åt oss. Det ver
kade som om de större industierna kun
de dirigera hela transportapparaten i
U.S.A.

Efter middag på flygrestaurangen av
gick planet till Chicago kl. 21.30. Det
blev den mest spännande resan under vår
färd här. Vi hade nämligen kommit i
kontakt med det oväder som hade döpts
till "Donna", en orkan som drog fram
med stor förödelse i sitt spår. Vi fick
sitta fastspända i stolarna hela resan. Vi
skulle gå på 11.000 m höjd, men piloten
meddelade att vi måste gå ned på 350 m
(den lägsta höjd som ett jetplan får gå
på)! Åskan gick och blixtarna lyste upp
natthimlen så det var ljust som mitt på
dagen.

Vår guide frk. Fahlnaes var ganska så
blek om nosen. Och om sanningen skall
fram så var vi nog inte så kavata vi
heller under färden. Fast man blev väl
litet modigare när planet så småningom
tagit mark.

Vi landade på en flygplats som hade
en oerhörd kapacitet. Det startade och
landade minst ett flygplan per minut.
Det låg alltid några plan i luften och
cirklade i väntan på att få landnings
order och uppställda på flygplatsen
fanns plan i hundratal.

I Chicago var det omkring 25 ° C
och fint väder. Vi hade bokat rum på
hotel Allerton 701 N Michigan Ave, en
dast några hundratal meter från Michi
gansjön. Det var som att titta ut över
ett större hav, med vatten och himmel
som går ihop vid horisonten.

Under fredagen besökte vi Clearing
corporation, den fabrik som levererat
våra badkarspressar. Det var ett myc
ket intressant besök, särskilt fägnade oss
deras utställningshall med olika vitlac
kerade och fina pressar och maskiner.
Man visade oss också svetsverkstäderna
och de olika faserna i pressarnas upp
byggnad.

Man har här hittills tillverkat 15.000
pressar. Vi fick även se ett par filmer om
pressar och deras automatisering och det
var verkligen på toppen av automation.
Vår guide på fabriken, Norman F. Dic
kersson, bjöd på lunch, och när vi satt
där och pratade kom ett sällskap herrar
fram och ville prata. De hade hört att
vi talade svenska och presenterade sig.
Det var en herre från Olofström vid
namn Bertil Axer. En annan var Erik
Lindholm från Servus i Solna. Vidare
en ingenjör som hade haft anställning
här på Gustavsberg omkring 1938-39
och som nu representerade Pressbolaget i
Eskilstuna. Han hette Robert Collen,
och bad oss hälsa bl. a. till A. Steen.

Nästa besök gällde NASS. (National

Philadelfia har /Jtt ett nytt ansikte under senare år. Här gjorde våra resenärer ett kort
besök, men hann fd en överblick på City,

Association of Suggestion Systems). Där
träffade vi dess president och direktör
herrar Gordon och Wachburn. Här fick
vi i present varsin Dokumentportfölj, 1
fickkniv och en cigarrettändare med
NASS ingraverat. Ja, sedan blev det
dags att åka till hotellet för att snyg
åa upp sig litet för kvällens inbjudan
till supe på Bissmark hotel.

Vi togs emot av mr. Dickersson, som
hade en hel stab av utställningsbesökare
där, och det blev mest flytande föda som
serverades. Mr. Dickersson tyckte att vi
skulle gå ut och få litet middag i stället,
så vi tog en taxi till en restaurang som
hette Sascha. Den gick i rysk stil. Det
var mörkt som i en säck, endast några
ljus som var placerade i en porslinsvas
lyste upp borden. Servitriserna var kläd
da a la cirkusryttarinnor.

Men nu hade mr. Dickersson fått för
sig att vi skulle ha litet roligt. Han fick
en nota som visade 98 dollars utom
dricks d.v.s. 490 sv. kr.

Den dyraste middag som jag varit med
om att äta i mitt liv, och jag drog en
lättnadens suck över att slippa betala
kalaset.

Vi fick tag i en taxi och snart gick fär
den vidare till en nattklubb som hette

Kismet. Vi hade mycket roligt åt mr.
Dickersson ty överallt där vi kom var
det fullt hus, men han viskade alltid
några ord i örat på hovmästaren och som
om han kunde trolla, och vips stod ett
av de bästa borden till vårt förfogande.

Jag trodde först att vi hamnat i ett
sultanharem, då vi fick se mer eller
mindre avklädda servitriser och hovmäs
tarinnor som serverade oss. Programmet
på scenen var i toppklass och började
med sång av en spanjorska på alla möj
liga språk. Efter hand blev det dans av
det mera vilda slaget. Den ena magdan
sösen avlöste den andra tills tempot på
minde om negrernas krigsdanser.

Sent blev det dags att bryta upp. Mr.
Dickerssons välfyllda sedelrulle skalades
av och vi kom ut i luften igen. Men den
friska nattluften utanför lokalen var
visst inte så bra för honom, ty han före
slog att vi skulle fortsätta till en annan
privat klubb i vilken han var medlem,
och snart satt vi klistrade i en hörna i
en taxibil som rusade iväg mot nästa
mål, ett ställe som hette "Gaslight". Här
måste man lösa medlemskort för att kom
ma in. Det kostade bara 100 dollars per
person, som av mr Dickerssons betalades
med samma enkla rörelser, som om det
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Den· vidsträckta Ford Rouge-fabriken vid Dearborn, som grundades för 40 år sedan ao
Henry Ford. I dag arbetar här c:a 60.000 anställda.

gällt att betala en hamburgare på en
barservering. Här inne fick vi i ordets
rätta bemärkelse uppleva vilda västerns
fori:ia nöjesliv.

Lokalen var en kopia av de gamla kro
gar som man sett i de flesta filmer från
västern. Inte ens den stång som man
band sin ridhäst vid saknades utanför
dörren. Svartmuskiga individer med pis
toler i hölstret spelade tärning med halv
nakna flickor. Och drinkarna serverades
i baren av en sheriff med en oerhörd
teknik.Rätt som det var small ett pis
tolskott så att man nästan satte glaset
i halsen.

Här kunde man uppleva det mesta,
menade rnr. Dickersson, men det började
bli kväll eller rättare sagt morgon för
de som skötte rulljangsen, ja när vi av
lägsnade oss från stället var klockan
halv fyra på morgonen.

Klockan blev nio på söndagsmorgonen
innan jag kom till sans efter nattens
äventyr.

Frukost på en Cafeteria och så en pro
menad ned till Michigansjön och en titt
på de fina båtarna. Sedan blev det shop
pingrond, ty jag behövde några näsdukar
och Åke en slips.

Lunchen åts på en polynesisk restau
rang, som hette TRADER VICS, en sti
lig sak i polynesisk stil med polyneser
som betjäning. Det borde ju vara fint då
uppförandet av denna lokal lär ha kos
tat 3.500.000 dollars.

Efter lunchen tittade vi litet bättre på

staden medan frk. Fahlners ägnade sin
tid åt modeaffärerna. Middag intog vi
slutligen på en engelsk restaurang, Im
perial House.

Söndagen den 11 september fick vi en
härlig resa utmed Michigansjön, förbi
jaktklubbar, med fina segel- och motor
båtar förankrade. När vi kom fram till
flygfältet för att resa vidare mot Was
hington fick vi se de stora arbetsmaski
ner, som amerikanarna sätter in, då det
skall göras en utbyggnad. Flygfältet skul
le utbyggas till ett av de största i U.S.A.
Och det verkade att kunna bli det gans
ka snabbt med den maskinpark som man
hade till förfogande. Klockan 08.45 star
tade vårt plan av typen Convair. Vi
gick ut över Michigansjön och vidare
mot nya äventyr.

Det var svalt och skönt när vi läm
nade Chicago, men det skulle snart änd
ra sig. Halva resan blev mycket fin, men
sedan började molnen att hopa sig. Det
blev regnigt och gropigt. Vi flyger över
ändlösa slätter och sjöar. Det är en un
derbar utsikt. Klockan 9.55 mellanlandar
vi i Toledo. Här stiger ytterligare några
passagerare på och man fyller på bräns
le utan att vi behöver stiga ur. Det är
tydligen inte så noga här som på andra
håll. Först kl. 10.20 fortsatte vår färd
från denna nya flygplats som var en
militärbas med ett vimmel av små plan,
liknande "flygande tunnan", och som
tydligen hade företräde framför civilfly
get. Färden gick vidare över floder och

bondgårdar. Det blir molnigare och gro
pigare, planet stiger högre och högre för
att komma i bättre flygväder. Det plup
par ganska otäckt i öronen ju högre vi
kommer. Det blev både frukost och lunch
på planet innan vi kom fram till Was
hington.

Vi landade omkring 12.20, Chicago
tid, i Washington, och vi fick ställa om
klockorna en timme. Stor mottagnings
kommitte på flygplatsen. Vår socialat
cache Torbjörn Karlsson med fru jämte
tre andra herrar. Den ene, Borek Zofka,
var från Geneve och chef för Yrkesin
ternationalens Genevekontor. Han var i
Amerika på ett stipendium. Den andra
var Hans Backman, redaktör för Kom
munalarbetaren här i Sverige, nu i Ame
rika under två månader på stipendiere
sa. Den tredje var vår guides fästman,
biträdande Marinattache på Svenska le
gationen.

Då alla hälsningsceremonier var över
stuvades vi in i Torbjörn Karlssons bil
för en färd till hans villa. Det var en
verklig drömvilla med ·så prima luftkon
ditionering att man nästan frös trots den
fruktansvärda hettan utanför. Fru Karls
son bjöd på middag och det blev litet
resonemang om vår resa hur den varit
o.s.v. Efter ett par timmar måste Tor
björn bryta upp, han skulle flyga till
Miami Beach. Han bad oss hälsa hem
till Stig Lindberg.

Snart var det också dags för oss att
bryta upp från denna trevliga familj.
Fru Karlsson skjutsade herr Zofka till
hans hotell och oss till vårt, som hette
"Pick Lee House". Där fick vi ett fint
rum för 80 sv. kr., eller 16,50 dollars -
det låter litet billigare.

På måndagen besökte vi Svenska am
bassaden, där vi ställde våra väskor, för
att ta en titt på staden. Vi hälsade på
de flesta av dem som var anställda vid
ambassaden och presenterades också för
Ambassadör Jarring. Han berättade om
den fruktanvärda orkanen, som drog
fram, och hur den förstört millioner dol
lars värde i Miami Beach. Och så fick
vi beskedet att allt flyg var inställt. -
Här stod vi nu utan rum, utan flyg, och
med strejk på järnvägen. Något måste
göras. Men vi fick låna frk. Fahlners
rum över natten, medan hon hyrde in
sig hos en kompis.

Åke och jag gick ut på stan och tit
tade på sevärdheterna, bl. a. på Capito
lium, men regnet och ovädret hindrade
vår upptäcktsfärd. Till slut sökte vi oss
till SAS' kontor och bokade våra bil
jetter hem till Sverige.

Vårt anslag till denna resa var slut. Vi
levde på eget kapital och såg att det
skulle bli för dyrt att stanna längre än
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nödvändigt, varför vi beslöt att förkorta
vår vistelse i U.S.A. med en dag.
Natten till tisdagen avblåstes järnvägs

strejken och vi kunde nu åka tåg till Phi
ladelfia. Kl. 07.45 stannar vi ett tag i Bal
timore, Tåget går ganska snabbt, men
det vanliga dunkandet i skenskarvarna
hörs inte på grund av att alla skarvar är
helsvetsade. Man förundras över att så
oerhört mycket brukbar jord ligger out
nyttjad i detta land. Genom kupefönst
ret kan man se milsvida slätter med
långt vildgräs och låg buskvegctation,
liksom väntande på plogen.

Kl. 08.45 passerar vi staden Willming
ton. Resan har nu gått över gröna än
gar, genom lummiga lövskogar och av
slagna majsfält och intill en och annan
sjö. Fast en del av sjöarna har nybildats
av ovädret "Donna". Orkanen var uppe
i Ne; York i går och härjade får vi reda
på. Alla affärerna slog igen, och man
skickade hem personalen för att hålla
reda på sina hem.

Vi ·anländer till Philadelfia kl. 9.20,
d.v.s. resan tog 2 timmar och 20 minuter.

Bärarna blänger litet snett på oss, då
vi kommer och tar våra väskor själva ..
En herre vid namn D. Baxter möter oss
på stationen och vi blir skjutsade i en
Chevrolet Bel Air till Kaisers fabriker,
långt utanför Philadelfia i Bristol. Vi
åker på en av de bredaste autostrador
som vi hittills har sett i U.S.A. Först en
rad med träd, sedan 2-filig körbana för
den tyngre trafiken, sedan en rad med
träd och en gräsmatta och ytterligare
en rad med träd, sedan kommer en 4-
filig körbana för den snabbare trafiken,
och så likadant i den andra riktningen.
Hela denna väg är nära 75 meter bred.
På sina ställen är träden uppryckta med
rötter och jord av orkanen. Vi åker vi
dare förbi fabriker av olika slag och
storlek, förbi villaområden och parker.
Allen, som vi färdas i, ändrar utseende
från tårpilar till silvergranar, tallar och
popplar. Snart börjar vägen påminna om
vägen på andra sidan Sala, med långa
backar, men skogen på sidorna är enbart
lövskog. Man kan skymta Delaware
floden i bakgrunden. Vid Framkomsten
till Kaisers fabrik hamnar vi på kon
toret, där vi får informationer om
företaget och dess grundare. Man till
verkar inte bara badkar och köksinred
ningar här utan även raket- och flyg
plansdetaljer, jeepar m.m. Efter infor
mationen blir vi bjudna på lunch, och
i villervallan upptagna som medlemmar
i en Rotary klubb, som hade träff. En
av medlemmarna i klubben höll föredrag
om uppbyggnadsarbetet i Tyskland.

Han hade tidigare varit där som sol
dat och i år hade han tillbringat 5 vec
kor där igen och berättade om hur Tysk-

Före hemfärden gjorde vi ett besök på Wall Street
- men vi kunde inte förbättra vilra affärer.

land hade återuppbyggts med explosions
artad hastighet. Så småningom kunde vi
tacka och återvända till fabriken, och
nu fick vi verkmästare PC Titus till gui
de. Han var lång som en flaggstång, så
man behövde aldrig tappa bort honom
om man händelsevis stannade vid någon
sinnrik maskin, och blev på efterkälken.

På denna fabrik fick vi åter se arran
gemang som liknade vårt förbättrings
förslag i en litet mer utvecklad form. Att
beskriva allt vi såg i denna fabrik skulle
taga för lång tid i anspråk så jag avstår.

Efter denna visning beskådade vi vi
cedirektörens villa med alla rum, kök,
sovrum och garderober. Det var myc
ket intressant att se hur man lever och
bor i det här landet. Köksinredningen

var förstås på toppen av modernitet. -
Så småningom måste vi återvända och
mr. Baxter körde oss tillbaka till staden.
Här körde vi på en lång spikrak gata
och längst bort i bakgrunden syntes
stadshuset. Det tog en halv timme dit.
Den övervägande delen av befolkningen
föreföll oss vara svart. Så där 1 vit på
40 svarta, ungefär.

Vårt hotell bar namnet "John Bartram
Hotel". När vi rakat och snyggat upp
oss litet, gick vi ut och åt middag, den
na gång med mr. Baxter som vår gäst.

(forts.)
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Sportfiskeklubben hade årsfest den 18
april. Den hölls på Hemvärnsgården och
bevistades av ett 60-tal deltagare. När
mast på programmet sår en studieresa
till en större fiskeredskapsleverantör, där
man skall få se nyheter och få instrukti
on och information om redskapens rätta
användning och skötsel. - Ett par tjuv
fiskemål, som föreningen anmält står in
för avgörande. - Styrelsen har bett oss
erinra medlemmarna om att fiske endast
får bedrivas för husbehov - det lär
nämligen ha förekommit att av medlem
mar fångad fisk saluförts.

Skytteföreningen höll sin årsträff på
Farstaborg den 13 april. Styrelsen med
Manfred Lindstedt som ordförande om
valdes. Till hedersledamot kallades ve
teranen Oscar Bergqvist, som hyllades
för sitt oegennyttiga arbete under åren.

Idrottsföreningen förbereder sig på års
möte. Inom friidrotten väntar man ny
ordförande och sekreterare. Huvudsty
relsens kassör har avflyttat från orten
och på den posten föreslås föreståndare
S. Hansson. Fotbollen har börjat vårsä
songen med starka matcher i lilla DM.
Vi skall väl hoppas att de goda resulta
ten ska hålla sig även i serien, som star
tar i maj. Farstaborgs gräsplan är i yp
perlig beskaffenhet. Spelarna har i da
garna testats av gymn.dir. Gunnar
Oqvist, känd landslagsman i bandy.

Sveriges Fältbiologiska ungdomsföre
ning inbjöd naturvänner till filmafton i
Bergasalen den 24 mars. Mötet var tal
rikt besökt och en lokalavdelning bilda
des. Utöver de verkligt intresserade in
fann sig också en skock mycket unga
jägare (autograf-), vars offer var den
unge Jörbeck, känd från TV:s 10-tusen
kronorsfråga.

Pensionärs]öreningen har i olika grup
per gjort studiebesök på porslinsverkstä
derna och konstavdelningen. Efter detta
kompletterade man sina minnen med en
titt på gamla konstprodukter på Mu
seet, varpå man blev. undfägnad med
kaffe i lunchrummen. Vår fotograf häng
de med och presenterar några bilder här
nedan.

En liten fritidslokal har iordning
ställts med möbler och tavlor o.d. i Lug
net. Den disponeras f.n. av IOGT:s ung
domsloge. Bergasalen användes flitigt av
föreningarna, då inte Ungdomsträffen
lagt beslag på den nyttiga lokalen. Ut
hyrningen skötes av vår ungdomsledare,
Nisse Eriksson, som träffas på Kommu
nalkontoret. Han är förresten lyhörd för
alla uppslag till program m.m, i den
kommunala ungdomsverksamheten och
för kontakter med ungdomsföreningarna.

Endre Nemes jämte flera andra kända
konstnärer gästade badkarsfabriken i
mars, där de förberedde sina emaljmål
ningsarbeten till en utställning i Malmö.
Till denna och andra utställningsevene
mang under våren återkommer vi i nästa
nummer.

ABF:s avslutningssamkväm för säson
gens studiegrupper har hållits i Kvarn
bergsskolan den 26 april. På program
met var det musik av skolorkestern, sång
av manskören, gymnastik m.m. En in
tressant utställning ordnades med duka
de bord och batikarbeten.
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Avskedskaffe har givits för tre kvinn
liga pensionärer på Dekoravdelningen,
som önskat att sluta jobbet. Det var
Linnea Sverin, Annie Stoor och Gertrud
Nyström, som på Strandvik avtackades
av ing. Möller. Linnea Sverin har hela
57 tjänsteår. - Från 1 maj slår sig ock
så Oskar Carlsson till ro i sin stuga i
Boo efter 42 års tjänst. En plikttrogen
kontorsman av gamla stammen, Röda
Korsare - och flitig distributör av Gus
tavsbergaren, Vi drack ett enkelt av
skedskaffe med honom och önskade lyc
ka till i fortsättningen.

Fabrikens blodgivare, c:a 150 sr., läm
nade åter en tribut till skadade och sju
ka människor den 28 april. Blodgivar
bussens personal sköter det hela smidigt
under ledning av läkaren och syster Kers
tin, den senare också chaufför. Därtill
kommer syster Ann-Marie och syster
Inger med sänka som specialitet, syster
Margit som kollar blodvärdena och yt
terligare några biträden.

Sverige-Hjälperaktionen på fabriken
resulterade i c:a 25.000:-, som åstad
kommits genom att över 1.300 av de an
ställda gjort extratid under april. Med
företagets och statens tillsats blir det
omkring 100.000:-, som läggs till den

av alla demokratiska organisationer un
derstödda aktionen från Sverige som
hjälp till självhjälp åt utvecklingsländer.

Kooperativt DM i fältskytte var ar
rangerat i Gustavsberg den 12 mars. Det
samlade 48 skyttar och mästare blev
John Johansson, KF med 28 träff. I
Veteranklassen blev vår Oscar Bergkvist
bäst med 20 träff. Den lägre klassen
vanns av Erland Bönström. KF med 21
träff. Lagpriset togs av KF med 111
träff.

Obligationsföreningen av 1947 har
upphört med sin verksamhet och skiftat
ägodelarna. Utbytet blev inte stort, men
man enades i alla fall om att öresbelop
pen från andelarna skulle anslås till Sve
rige Hjälper. Det blev 89:20.

Folkparksföreningen höll sitt 13 :e års
möte den 18 april på Polkan. Verksam
heten i Parken under 1960 visar minsk
ning i publiksiffrorna, men trots den
regniga sommaren fick man ändå 10.500
människor inom grindarna. Biografen
ståtar med nära det dubbla antalet be
sökare på 158 föreställningar. - Fonden
för samlingslokal uppgår nu till 55.000:
Fastigheter och inventarier är upp
tagna till 68.620:- och andelskapitalet
till 74.970:-. Årets nettovinst kr. 6:30
beslöt man helt flott att lägga till bygg
nadsfonden. - Som vanligt bjöds del
tagarna i årsmötet på gott kaffe och
gräddtårta.

Några nya hus och tillbyggnader är
under tillblivelse i Fabrikens Fastighets
avdelnings regi. I Höjdhagen har man
fyra kompletteringsbyggen i gång, i
Grindstugatan är grunden lagd för ett
nytt tvåfamiljshus. Vi har bett fotogra
fen om bilderna som visar Höjdhagsbyg
get till vänster.

Liten intervju

78-årige Axel Wennberg har en- gård i
Kolbacken på Ingarö. Han brukar också
köra med sin häst och hugga ved i sko
gen.

Där träffade jag honom en dag på
sportlovet. Jag frågade honom, först om
han hade bott länge i Kolbacken. Han
berättade, att han hade bott där i hela
sitt liv, utom i tio år när han var på
sjön och det var på Gustavsbergs kol
ångare som gick till England.
Herr Wennberg är en av de få, som

brukar sin egen gård på Ingarö. Han
har en häst, två kor, tre får och ett tio
tal höns.
Han säger att han aldrig har varit

med om någon vinter med så lite snö,
så det går inte så bra att köra med häst
i skogen, men Wennberg har god hjälp
av sin son Gunnar.

Foto och text: Gösta Qvarforth,
lngarö (14 år)
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När slutade vi egentligen
att läsa på anslagstavlor? Nej, ni har nog
rätt. Det var inte så att vi en vacker
dag sa till varandra, att nu får det vara
slut med det här glanandet på gamla an
slagstavlor, nu lånar vi öga och öra till
modernare reklammetoder. Det bara blev
så. Så småningom och individuellt.

Barn och ungdom stannar upp en
stund och slätar ut den fladdrande bio
annonsen för att se om bröderna Cart
wright galopperar fram på Polkan. En
pensionär av den i dubbel mening rara
sort · som ännu har tid att flanera om
kring, konstaterar stilla att anslagstav
lan nu som fordom speglar mycket av
det som rör sig i samhällslivet. Speglar
och upplyser till bra liten nytta numera,
eftersom den i arbetslivet verksamma de
len av mänskligheten, även hemmafruar
räknas dit och hör sen, skyndar förbi
obekymrade av dess budskap.

Jag fick spörja länge
innan jag träffade på en funktionär som
visste berätta att kyrkan var halvsatt.
Det borde den blivit av enbart medlem
mar och anhöriga. Vi andra, vi som inte
kom, vi visste inte vad som förekom ef
tersom vi slutat upp med att läsa på an
slagstavlor.

Ja detta är min sju någonting att fun
dera på för hårt drabbade arrangörer av
t. ex. filmaftnar, föreläsningar eller oli
ka mötesverksamheter. Här tarvas pu
kor och trumpeter, buller och ståhej för
att vi överhuvudtaget skall märka vad
det är vi pysslar med. Det bästa och
osvikligaste sättet att nå oss det vore ju
om han Olle Björklund ville sticka fram
sin charmerande nuna emellan två inslag
i Aktuellt och skälmskt hytta med sitt
dyrbara pekfinger, samt be oss för all
del inte glömma att vi bjuds på Fågel
skåderi i Bergasalen. Men det går alltså
inte eftersom vi ännu inte har kommer
siell TV i det här landet.

Hur många läste
på samhällets anslagstavlor en vårlig vin
termånad att Röda Kors Kretsen firade
jubileum och därför flott inbjöd oss alla
till kyrkan där vi bl. a. skulle få höra
Joel Berglund sjunga? Ja, jag tycker mig
ha anledning att fråga. Detta är ett i
sanning intressant problem som bör utre
das och jag behöver en slutvinjett för en
högst privat gallup som jag tillät mig
företa. Många, många av oss Gustavs
bergare är beredda att betala en bra slant
för att höra en så god sångare som vår
förre operachef i Kungliga Huvudstaden.
Tillräckligt många för att fylla vår kyr
ka till sista plats. Där vi nu inbjöds att
avnjuta hans stämmas välljud alldeles
gratis. Jag hade förmånen att bli infor
merad av Kretsordf. om vad komma
skulle. Till yttermera visso talade Sve
riges Radio kl. 7.30 om evenemanget.
Bara det är väl rätt unikt, eller hur?
Nej, tusen gånger tyvärr, jag hade inte
tillfälle att försöka klämma mig in i
templet den kvällen.

Efteråt frågade jag alla jag mötte om
hur det var. Ja så där som man brukar.
Det var svaren som kom mig att starta

min lilla gallup. Jag lyckades inte träffa
någon som varit där. Ingen alls som ens
visste att något så fint inträffat i sam
hället. Då vaknade på allvar mina för
slöade journalistinstinkter och jag fort
satte med att gå omkring och fråga.

Konsum har nått fram
till förkrossande goda resultat genom att
ställa till med spel och dobbel på inträ
desbiljetterna eller genom att bjuda på
Mexi-Cola. Men det är möjligt och lön
samt endast för affärsdrivande företag.
Vi lever i en tid fylld till olidlighet av
ljud och synintryck. Att meditera inför
anslagstavlor är ingenting för oss. Ännu
reagerar vi när skrällande högtalarbilar
far fram genom samhället men det är
säkert bara en tidsfråga när vi lyckas
slå dövörat till även för detta slag av
buller. Om jag har något verkligt nytt,
krytt och matnyttigt förslag? Ingalunda,
jag är förvisso ingen expert på reklam
frågor.

Det är bara så
att jag för närvarande dras med skuld
känslor. Jag är så vettlöst rädd, för att
jag skall glömma att i tid leta efter den
blygsamma lilla lapp som på anslagstav
lan tillkännager, att vår andre son bör
sättas på skolbänken i Ekedal. Det är så
att jag känner på mig att kungörelsen

går mig förbi och vi får stå där med
skammen. Snälla skolstyrelsen, kunde det
inte tänkas att K. Postverket fick ombe
sörja kallelsen. Vi öppnar alla brev som
inte kan misstänkas vara räkningar, med
kärlek och omsorg. Vi hälsar med för
väntans glädje det faktum att vi åter får
följa en klass öden och äventyr på vä
gen upp till högstadiet. Vi skall förmod
ligen åter besvikna konstatera, att vi
kallas till alltför få föräldramöten. Men
vi skall inte skälla för det, åtminstone
inte jag, för nu har jag funderat ut att
skolan har så mycket arbete med att
ordna nödvändiga föräldrakontakter
med information, från sexan och t.o.m.
nian att det inte blir tid över till små
klassernas samvaro. Föräldrar till barn
på högstadiet har ett väldigt snärj ska
jag säga, för att kunna hänga med på
alla föräldramöten. Att sedan hålla reda
på och helt förstå Enhetsskolans olika
möjligheter till linjeval verkar att kräva
en annan skolunderbyggnad äh vi stac
kars föräldrar i allmänhet har. Vi de
underutvecklades generation eller vad vi
kan komma att kallas av en upplyst
framtid.

Vilken egendomlig upplevelse
måste det inte vara för en elev i sexan
att hux, flux, i mitten av vårterminen
förvandlas, från att vara blott ett num
mer i en brokig och allmänt bråkig mas
sa, till att bli en klart tänkande individ
som omvärlden anser ha nått en mog
nad, som gör honom eller henne kapa
bel att välja livsmål. En medkännande
förälder tycker nog att förvandlingen går
lite väl fort för att vara normal. Det är
ju för all del tänkbart att vi på min tid
var något efterblivna men hade vi fått
välja i den åldern så hade alla pojkarna
i våran klass blivit flygare. Sjuksköter
skebristen skulle inte ha blivit fullt så
kännbar som den senare blev om vi flic
kor fått råda. Vi ville bli sjuksköterskor
vi, alla utom Rut som hade en bror som
var präst och därför beredde sig för ett
kall som hans hushållerska. Vi hade Si
biriens ängel, Elsa Brändström till idol.
Nu blev det inte alls som vi tänkt oss,
utom möjligen för henne som ville bli
husmamsell, men drömmarna kom oss att
sikta på folkhögskolan och det var en
god sak för elever i B-skola med varan
nandagsläsning. Det är tydligen fortfa
rande modellen, att eleven väljer ett så
avlägset och krävande livsmål, att det
finns gott om möjligheter att hoppa av
utmed utbildningsvägen.

Fast, du gode tid, nog skulle det varit
underbart att i tonåren ha haft dessa
vidunderliga utbildningsmöjligheter !

Edla Sofia
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it~~ ropagandakampanj ska göra
~ slag,

front mot döden vid ratten!
Folksam, IC å OK i lag
gav femhundratusen i hatten.
Av alla råd, tag detta å svälj:
Fartbegränsning vid varje helg,
kontroll på tuffa bilister
med rivstart på sina register!

@

~te, en nyhet ; scmhöller kldcks,
till glädje för hyresgäster.

Fabriken bygger Höjdhagsannex,
å hus enligt gamla läster.
En renässans av den fina epok,
då Gustavsberg var känd för var kåk,
ordnade bostadsfrågan
i fyrtiotalets slogan.

lf7N\ 1,1;90 samvetet höjer ,;n röst,
~ gnäller för varje skramling.
Någon slår sej kavat för bröst,
menar vid Sverige-samling:
Det där är inte så rationellt,
nej hjälpen internationellt
borde läggas på skatten,
- för frivillighet rena natten.

~odla Nord, den t,änge, se] pö,ra pirat på Ostersjöbåten,
tjatar reklam till varje vrå,
värre än Jukebox-låten!
Att vi har P 1 och P 2 är tur.
Än finns här plats för litet kultur.
Hoppas att faran går över.
Skvalmusik vi ej behöver.

skorten kring landshövding
Westerlind

var fylld med kända personer.
Vi bugade underdånigt vid grind,
som fordom för brukets patroner.
Den ende som inte var spänd å stel
var hövdingen själv, å såg jag ej fel
så log han åt all respekten,
helt fri från känsla av jäkten.

ord å gödsel å blomsterland
upptar nu trädgårdens vänner.

Leran blandas med torvströ å sand,
sen blir där frö å perenner.
Torparen vattnar, luckrar å sår.
Sent varje kväll han på tomten går.
Längs sina land han vankar,
spirande liv är hans tankar.

s kolon kommit med vorninq ;gen,
svagt var matte å tyska,

Vem bryr sej om att föräldrarna sen
tycker att pappren är bryska.
Barnen har missat, saken är klar.
Några en annan mening har:
Kan de som satts att dem lära
sej helt från bristerna svära?

~ vittra månde var fågel i vår,
~bosättningsfrågan är klarad.
Skogvaktarn 100 holkar får.
Snart är var pippi parad.
Frön kan hämtas från fågelbord,
Koltrasten talar tacksamma ord,
Fåglar på olika ställen ·
sjunger i trädtopp på kvällen.

d/Yo

Il drotten börjat sin
sommarsäsong.

Rikskorpen intar scenen.
Här ska startas en tävling lång
med hela familjen på benen.
Anderssons, Petterssons FM-klubb
tävlar kvartersvis i hopp å skubb.
Mänskan, Miljön å Motionen
anslår den spänstiga tonen.

~intern råkade visst på sne,m glömde den snöiga dräkten.
Våren gjorde en snabb entre,
Påsksnön fördröjde effekten.
Räfsor å spadar kom tidigt i bruk,
särskilt hos grannen, Jag blir nästan sjuk.
Han har mej redan brädat,
har allting så putsat och städat.

& xel Ohlund fyllt 50 år.
~ Blås en visa i baken!
Först vi möttes, det var ej i går,
då fick man hålla sej vaken.
Stridbar kämpe å filosof,
är han värd en lergöksstrof.
Mycket han låtit oss höra.
Det har inte fallit n'åt öra.

ormer och skisser för vår
fabrik,

kraft å värme å hamnar
presenterats intern pubuik.
Framtida mål vi famnar!
Långtidsplaneringen var intressant,
gamla byggen är slagna till slant.
Jag ska dock intet förråda.
Den som lever får skåda.

LERGOKEN
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Om man är led på något,
så har man fått för mycket av det. För
mycket av detta något. Redan Adam den
Förste var troligen denna sanning på spå
ren. Huruvida även hans Eva ... nej,
det kvinnliga psyket är alldeles för in
vecklat, för att man som Man har möj
lighet att begripa det, och därför är det
bäst att hålla sig till det mest antagliga.
Om man, vilket jag nog bör tillägga,
åsyftar att bli trodd. En kvinna kan, som
var man vet, bli lika led åt det lilla som
åt. det myckna. Ja, förresten, ännu mer
åt det lilla.' Detta lär oss erfarenheten.
Som Man känner Man, kan jag slå fast,
att en man bara blir led åt det myckna.
Undantaget, som bekräftar regeln, är den
s.k. nians- eller kvinnoledan. Här ligger
det ju till så, att de angripna visserligen
försöker en gest åt det myckna genom
att ideligen uttrycka sin avsky för det
motsatta könet i allmänhet, men det är
i själva verket bara sina egna partners
som de är utleda på. Alltså på det lilla!
Om någon inte är riktigt på det klara
med vad det innebär att vara led, så hör
på! Att vara led är inte att vara tillfäl
lighetstrött, tillfällighetsnere. Nej, ge
nomtrött, genomnere, urtrött, urnere!
Att vara i ett Vara, där man inte vill
vara! Se i den sista satsen, själva· roten
till det onda. De vanligaste formerna av
leda är skolleda, arbetsleda, krigsleda,
och livsleda. Obotliga fall av leda är
mycket sällsynta, och tyvärr går även
krigsleda att bota.

Vad vi emellertid skall ägna
speciellt intresse åt i denna epistel är
mötesledan. Begreppet mö.tesleda är långt
ifrån nytt. T.o.m. min farfar kände till
det, vill jag minnas. Upphovsmannen
var en man, som . . . ja, att det var en
man, kan det inte råda någon tvekan
om. Dels är föreningsfloran en produkt
av manssamhället, dels är det typiskt
manligt .att ständigt hitta på nytt, om än

#.
aldrig så dumt, och dels är det onatur-
ligt för en kvinna att vara teoretisk.
Som sagt, det var en man, som tillhörde
en styrelse, som anordnat ett möte, som
ingen kom till. Och styrelsemannarna
tyckte sej inte kunna begripa "varför?"
Men vår man kom plötsligt att tanka på
sitt eget lidande. - Det var son'thn,
tänkte han, att jag inte tog chansen i
somras att komma till Salt Lake City
och bli mormon. Den gamla haggan där-

hemma ... · samma eviga, eviga, eviga ...
åh! vad jag är utled! - Och rätt som
det var, fann han sej talande högt om
sin vånda. - Utled ... utled! sa han. -
Utled? Vad menar du? frågade hans sty
relsekamrater. - Jäklar, tänkte han, nu
gjorde jag ... men vänta ... ! En snilles
blixt blixtrade till i hans bryderi. -
Kamrater! sa han, reste sej upp och fort
satte. - Jag sa utled och menar det. Har
vi inte haft möte varje vecka det här
året? Förstår ni inte, att våra medlem
mar är utleda på möten? Vi får ranso
nera på mötena, annars blir det mötes
leda. - Så talade vår man, och han
fick mycket beröm för sin skarpsinnig
het. Sekreteraren skrev en notis i tid
ningen, som omförmälde att sammanträ
det inte kunnat komma till stånd på
grund av mötesleda. Redaktören fastna
de för det, och sen var ordets lycka
gjord.

Som en farsot spred det se),
och snart fanns det inte ett enda dåligt
besökt sammanträde i hela riket, som in
te diskuterade den farliga mötesledan.
Även huvudorganisationerna tog upp
problemet och i pressen diskuteras det
numera, titt och tätt. Alla möjliga och
omöjliga förslag har sett dagens ljus.
Broschyrer skrivs med råd och anvis
ningar för mötesuppläggning, artister
engageras, film visas, dans anordnas och
kaffe bjuds. Ja, just i dagarna trummas
det för "möten i paket". En styrelse har
bara att rekvirera ett paket, som man
tror ska intressera medlemmarna, och ut-
1ysa mötet. Enkelt och smärtfritt!

Få se hur det går med det? Erfaren
heterna av de extra arrangemang man
hittills prövat har inte. varit så stimu
lerande precis. Medlemmarna kommer
när de kommer, och däremellan bli de
borta. Och de ambitiösa styrelserna
grubblar och grubblar över hur de ska
komma den förbaskade mötesledan på
fall. Sucka borde medlemmarna, om de
hade vett att förstå hur deras styrelser
lider.

Ett lidande, som kommer att !idas i
evighet av vareviga styrelse, såvida inte
en ny snilleblixt blixtrar till någonstans
och förkunnar och bevisar att mötesle
dan rakt inte finns, aldrig har funnits
och aldrig kommer att finnas! För hur

Vi bantar världen svälter
5 öre kan ge en skål ris åt en hung

rande människa. För 80 öre kan Rädda
Barnen tillhandahålla en fullvärdig mål
tid, åt ett flyktingbarn i Marocko och
rädda det från undernäring och svält.

ska det kunna bli möresleda i ett fritt
land? De tomma bänkarna kan ju bara
betyda, att medlemmarna har skaffat sej
andra intressen. Att frågorna, som deras
föreningar har tagit upp på dagordnin
gen, inte är av så stor vikt att de anser
sin närvaro nödvändig. Att de med för
troende överlåter åt styrelsen och övriga
närvarande medlemmar att överlägga
och besluta i enlighet med stadgar och
statuter. Detta måste vara den hela och
fulla sanningen! När denna slår igenom,
då slår också befrielsens timma för våra
styrelser. De kommer att återupptäcka
sina föreningars egentliga ändamål, och
snart kommer medlemmarna att märka,
att det börjar ske någonting. Ske så!

Ar det f ö. inte ganska
märkligt,
att man tror sej kunna blåsa nytt liv i en
förening genom rnötesarrangemang, som
inte har ett dugg med föreningens ända
mål att göra? Lika skeptisk är jag när
man försöker "värma" upp ett samman
träde genom att "humma" sej igenom en
gammal kampsång från flydda tider. Det
är vackert att vara solidarisk med det
förgångna, men det skulle vara pietets
fullare mot dessa historiska minnen, om
vi lät bli att sjunga dem. Förresten, det
där med allsång är väl ganska diskuta
belt programinlägg för ett möte, som
sysslar med exempelvis kommunalpoli
tik eller något liknande?· Nu tänker jag
förståss på allsånger i stil med "en sjö
man älskar o.s.v." Sist jag var på ett så
dant möte hade styrelsen engagerat en
sångerska, som i sång efter sång försökte
få oss med i refrängerna. För all del, jag
hörde några rosslingar här och var, som
måhända skulle betyda att någon gjorde
förtvivlade försök att tillmötesgå henne,
men mer än så blev det inte. Vår ord
förande ansåg sej väl behöva trösta sån
gerskan för vår kallsinnighet, för när
han tackade henne, så sa han, att "de
sånger hon sjungit gått direkt in i våra
hjärtan, för alla män drömmer ju om
kärlek och kyssar och . . . sånt." Vi,
ganska mossbelupna och oromantiska mö
tesdeltagare, häpnade nog litet var. Se
nare på kvällen förstod vi att han skäm
tat med oss, eftersom han, nog så iro
niskt, med anledning av en skrivelse
från ABF angående äktenskapskurs i
samlevnadsfrågor, sade: - Om nån allt
så är intresserad av att leva samman, så
går det bra att vända sej till Bertil Peter
son i ABF". - Och den upplysningen
vidarebefordra vi gärna. - Fast själva
går vi hellre på sammanträde. För mö
tesleda det har vi då rakt inte!

Fanfar.
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På väg från jobbet
Läste om en amerikansk journalist,

som frågat statsministern under Ame
rikaresan om inte den svenska konfek
tionsindustrins svårigheter berodde på
att de svenska flickorna badade utan
baddräkt.

Man behöver emellertid inte resa utom
lands för att lära känna okunnighet i
svenska förhållanden. Det finns ju en
hel del utlänningar, som arbetat här i
många år, men ändå har en nog så felak
tig uppfattning om mångt och mycket.
Och ännu värre! Jag har, vid flerfaldi
ga tillfällen kunnat konstatera en för
bluffande tankeförvirring bland våra eg
na, i samtal och diskussioner, om våra
rättigheter och skyldigheter som med
borgare eller som fackföreningsmedlem
mar m.m.

Senast vid aktionen för övertidsarbete
till förmån för Sverigehjälpen.

Först en utländsk arbetskamrat: -
Måste vi arbeta? - Nej! - Men vi som
tillhör fackföreningen? - Fackförenin
gen? - Ja, den har ju bestämt, att vi ska
arbeta! - Fackföreningarna i det här
landet bestämmer inte över sina med
lemmars fritid. -

Sedan svenska röster: - Man ska va
solidarisk! - Man ska va lojal mot ett
fackföreningsbeslut!- Det struntar jag
i! - Du vet, jag betalar hellre för att
få vara fri! - Jag vill inte, men neka
tycker jag känns så obehagligt! - På
avdelningen gnäller dom varenda en men
kommer att jobba ändå, för ingen vågar
säja ifrån på allvar! - Jag behöver all
övertid för att försörja min egen familj!
- Det är ett gott ändamål! - Ska
Tsombes livvakt ha nya uniformer? -
Jaså, har ni det så dåligt ställt. - Jag
ska starta en insamling till er, stackars
jäklar! - Det är obligatoriskt för alla.
- Det är väl ingenting att bråka om!
- I det här landet är det bara insamlin-
gar. Hur många lever på det? - Ja, så
där lät det och värre ändå. Man kan
alltså omedelbart konstatera, att den rät
ta förståelsen för huvudorganisationer
nas propåer så gott som helt lyste med
sin frånvaro. Att vi m.a.o. inte är mogna
för att acceptera den uppläggning som
denna insamlingsaktion fick. Att det,
trots "frivilligheten", förekom påtryck
ningar i form av dunkelt tal om "beslut",
som man var tvungen att efterfölja, så
vida man inte kunde redovisa godtag
bara skäl för att låta bli. Att de vanli
ga solidaritets- och lojalitetspratrnakar-

Den 6 april fyllde Axel Ohlund 50 år.
Till villan vid Klostervägen strömmade
gratulanter med blommor och presenter
och telegram flöt in från när och fjärran.
Men så har han också varit en flitig ar
betare i vingården, som väl förvaltat sitt
pund. Fackföreningens ordförande i mån
ga år, numera expeditör, kommunalfull
mäktig och trogen Forummedlem, ledare
av studiecirklar, skribent, debattör, leda
mot i företagsnämnd och skyddskornmit
te har han gjort många framsynta insat
ser. Hans inlägg i debatter både stimu
lerar och förbryllar. Han är orädd och
tålig i ett jobb, som fordrar fasthet och

na dök upp för att reklamera med sina
egna kvalitetsegenskaper. (Fortfarande
lika okunniga om begreppens verkliga
beskaffenhet, naturligtvis.) Ja, att detta
hände var givetvis oundvikligt. Nej, ska
man gå in för insamlingsaktioner i stor
stil, då ska de vara grundade på spon
tanitet nedifrån och inte tvärtom. I an
nat fall finns det risk för en tilltagande
misstro mot våra organisationers vilja
att tillämpa demokratiska spelregler.
Och det kan ju inte vara så värst klokt
att skada den egna rörelsen, för att man
vill kämpa för en god sak inom ett an
nat frontavsnitt? Nu är jag ju ganska
övertygad om, att vi aldrig kommer ifrån
att lämna ett bidrag till "världselän
dets" botande. Ett bidrag i förhållande
till vårt folks förmåga och kanske mer
än så. Men låt oss slippa dessa ideliga in
samlingar, som strängt taget bara drab
bar folk, som inte har den rätta förmå
gan att knipa om sin börs. Låt oss i stäl
let antingen höja våra kontingenter med
förslagsvis en krona i månaden, som oav
kortat ska gå till de ändamål, som LO
och TCO har under utveckling i sina in
ternationella engagemang, eller på frivil
lig grund avstå från samma belopp inom
vårt eget företag för att av representan
ter för våra lokalorganisationer överläm
nas till de insamlingsändamål, som har
officiell sanktion.

Gubben

omdöme. Han har rutin från självstu
dier och resor utomlands. Gustavsberga
ren bekräftar att Du är uppskattad!

Oskar Wadström, gustavsbergspojke
av födsel och ohejdad vana, firade sin
75-årsdag den 19 april i· fjällen, dit han
flytt tillsammans med sin Jenny. Oskar
som började som springpojke på porslins
verkstaden, avancerade till förman, och
var under många år SIF:s kassör. Erhöll
pension 1955, men fyller fortfarande,
efter 63 års tjänst, det viktiga uppdra
get som ciceronchef och "strömkarl".
Oskar håller sig i form med promenader
och bastu. Han är trogen medlem i Vete
ranklubben och Pensionärsföreningen,
där man i glada stunder kan få höra
honom recitera en passande vers eller
virtuost ackompanjera allsången med si
na snatterpinnar. En stabil och vänsäll
hedersman för vilken ingenting tycks va
ra besvärligt, och som vi har all anled
ning att gratulera.

Dbg
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Vatten och avlopp.

Vi vrider på kranen och vattenstrålen
den klara (?) porlar i tvättfatet. Den
slinker iväg lika hastigt i hålet. Tusen
talet klosetter sänder iväg massor med
vatten och avfall dagligen och fylls lika
fort med rent vatten. I våra fabriker
går en ständig ström av rent vatten in
och smutsigt vatten ut. Allt som om det
hörde till naturens egen kretsande gång.
Men vilka bekymmer har inte vatten och
avlopp orsakat kommungubbar och and
ra runt om i vårt land. Gustavsberg har
kommit lindrigt undan. Tack vare en
från början klok samhällsplanering un
der enhetlig ledning. Och vi har sluppit
en tidig oreglerad sommarstugebebyggel
se, som väl i dag skulle ha varit fast be
bodda ströhus, tvingande till långa led
ningsdragningar om vatten och avlopp
skulle kunna ordnas.

Men Gustavsberg växer. Fabrikerna
ökar sin kapacitet. Mer vatten går åt och
mer avlopp släpps ut. Det gamla led
ningsnätet börjar bli utslitet. Snart nog
måste en ny lösning av vatten- och av
loppsfrågan i Gustavsberg ske. Kostna
derna härför kan uppgå till bortåt sju
millioner kronor. Ingenjörsfirman Orrje
och Co har fått i uppdrag att utreda och
firman har nu presenterat sitt första ut
kast, som ger en hel del intressant lektyr.

Folkmängden

Livslängden för en vatten- och av
loppsanläggning beräknas till minst 30
år. För dimensionering av en anläggning,
som utföres i dag, måste man sålunda
veta hur stor befolkning ungefär, som
kommer att betjänas av anläggningen om
30 år. Följande beräkning har gjorts.

1960 1975 1990
Gustavsbergs samh. 4.300 7.000 10.000
Mörtnäs 250 1.500 1.500
Brunn, Ingarö 150 500 500

Vattenförbrukning.

I Gustavsbergs samhälle utom Gus
tavsbergs fabriker förbrukar vi för när
varande per person 250 liter vatten om
dygnet. Det gör cirka 400.000 m3 om
året. Fabrikerna gör samtidigt av med

730.000 m3• Varje år på senare tid har
förbrukningen ökat. Inte bara totalt utan
även per person. Och ökningen beräknas
fortsätta. Orrje & Co tror att vi år 1975
kommer att förbruka 350 liter vatten per
person och dygn och år 1990 425 liter.
Allt vid sidan av vad fabrikerna slukar.
Om 30 år kommer industrin att ensam
ta allt vatten som går att få från Kvarn
sjön, Osbyträsk och Långträsket. Bo
stadsbebyggelsen kommer samtidigt att
fordra 1.800.000 m3 per år, som sålunda
måste anskaffas från annat håll.

Vattentäkter.

Inom kommunen finns ingen vatten
täkt, som ensam kan svara för det kom
mande behovet. De största vattentill
gångarna finns på Ingarö och den be
tydelsefullaste tillgången är grundvatten
förekomsten i grusåsen mellan Återvall
och Brunn. Denna goda källa kommer
dock inte att räcka till. Man måste även
söka sig till råvattenförekomster i sjöar.
Närmast till hands ligger Återvallsträs
ket i centrum av lngarö men man tvin
gas även rikta blickarna ut till det salta
vattnet. Säbyviken-Björnöfjärdens ytvat
ten är tänkbart i sammanhanget. Genom
vissa avstängningsanordningar mot stora
fjärden kan saltvatten i större mängder
förhindras tränga in i vikarna, som istäl
let uppsamlar nederbördsvattnet från om
rådet. Men en förnämlig tänkbar lösning
håller på att bearbetas. Tanken är att
råvatten genom pumpning överföres
från Säbyviken till Kullaträsk och däri
från vidare till Återvallsträsk för att se
dan pumpas ut i den förut nämnda sto
ra grusåsen Ätervall-Brunn. Härmed
vinnes en självrening av råvattnet och
en förädling av detta till grundvatten.
Vidare erhålles en sto1: underjordisk vat
tenreservoar, som kan utnyttjas vid torr
vädersperioder. Enligt denna teori skulle
sålunda vattenuttaget vid Brunn, som
kommunen redan börjat utnyttja, kunna
leverera vatten till det framtida Gus
tavsberg.

Huoudoattenledning.

Hur vattnet skall överföras från In
garö till Gustavsberg har varit föremål
för stora utredningar och undersöknin
gar i terrängen. Två alternativa förslag
finns, men man har ännu inte bestämt sig
för det ena eller det andra. Enligt alter
nativ 1 lägges huvudledningen fram till
Kolström och vidare genom terrängen
förbi Lämshaga och rakt genom skogen
till Gustavsbergs centrum. Från Gustavs
berg får sedan ytterligare en ledning läg
gas till bebyggelsen i Mörtnäs.

I alternativ 2 tänker man sig lednin
gen dragen från Ingarö på Grisslinge
fjärdens botten och fram till Mörtnäs.

Kommunalfullmäktige
sammanträffade den 19 april i Kommu
nalhusets nya sessionsrum i övervånin
gen. Den salen kan nog bli bra, när den
blir färdig, och vi får råd att inreda den
med nya och praktiska möbler. Får man
föreslå att Gustavsbergs vapen (i emalj)
får pryda den grå fonden?

Fullmäktige var generösa i övrigt,
Folkparksföreningen fick som vanligt
befrielse från nöjesskatt, polisen hjälp till
garagehyra, Värdshuset förlängt utskänk
ningstilistånd för pilsner och vin och
Blåsorkestern hela 900:- för att ställa
i ordning sitt notbibliotek. I Ingarös väl
skötta tvättstuga investerades 6000 :
till förnyande av maskiner.

Diverse ekonomiska ärenden i fråga
om borgen och lån, försäljning av tomt,
uthyrning av Brunns gård, godkändes på
kommunalstyrelsens ti!lstyrkan. Likaså
godkändes yttrande angående sättet att
reglera en del samarbetsspörsmål vid ev.
nya sammanslutningar eller en ny kom
munindelning. Våra folkpensionärer fick
en välkommen förstärkning av bostads
tilläggen. Herr Pettersson gav en lång
men intressant redogörelse för vatten
och avloppsfrågans behandling och över
de förslag som framkommit. Det blev en
hel del frågor i sammanhanget, bl. a.
om reningen av vattnet verkligen kan
bli effektiv, och om inte Farstaviken in
till bron i väntan på att avloppet förs
annan väg, i varje fall borde kunna
muddras upp. Yngve Nyström har tittat
på handlingarna i målet och ger en re-
dogörelse här bredvid. G-g

Sjöledningen skulle bestå av två plastled
ningar med en diameter av 230 m.m.
Ledningen betjänar då Mörtnäs-områ
det direkt och fortsätter till Gustavs
bergs samhälle.

Var skall avloppet släppas ut?
Den kanske svåraste och mest bekym

mersamma frågån kommer till sist. Var
skall vi göra av allt smutsigt vatten och
allt avfall? Medaljens baksida så att sä
ga. Viken är ju redan full. Vi skall här
inte närmare gå in på Orrje & Co:s ut
redning och föregripa de svåra ställnings
taganden och problem som Gustavsbergs
vatten- och avloppskornmitte kommer
att ställa~ inför. Nämnas kan att även
här föreligger två alternativ, nämligen
Baggcnsfjärden med utsläpp utanför
Tjustvik samt Torsbyfjärd. I båda fallen
avses att en höggradig rening skall före
gå utsläppet och det sägs bl. a. beträf
fande Baggensfjärden att några olägen
heter av utsläppet efter en dylik rening
inte torde behöva befaras.

Y.N.
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~ailen
Distriktsstämmorna •
hölls i sedvanlig ordning under mars
månad. På dessa stämmor valdes 49
fullmäktige, som samlades till årsstämma
torsdagen den 6 april. Till stämmans
disposition stod ett överskott på kronor
482.263 :73. ÅterbäringenFastställdes en!.
styrelsens förslag i likhet med tidigare
år till 4 °/o, insatserna förräntas med 5
0/o och till den gemensamma reservfon
den föres en!. stadgarna 63.500:- kro
nor. Konsumkvittot ger återbäring och
mycket mer.

Modevisning
Vårens modevisning i Bergasalen sön

dagen .den 9 april samlade en fulltalig
och mycket intresserad publik. Det var
54 nummer av trevliga plagg som visa
des av mannekänger från Stockholm och
så våra egna inte att förglömma. Det var
mest damkläder som visades, men även
sport och fritidskläder för män fick vi
se. En nyhet för året var damhattar, som
under några veckor kommer att säljas i
vår textilavdelning. Skobutiken visade
trevliga skor, som vi tror skall falla kö
parna i smaken. Regissör för modevis
ningen var vår textilchef Gösta Avernäs,
konferencier var Edla Sofia och för mu
siken svarade Hans Hellquist. Ett upp
skattat inslag var Per Olof Winghed,
som sjöng till sin gitarr.

Försäkringar för medlemmar 1
Konsum

På förekommen anledning erinrar vi
om den kollektiva olycksfallsförsäkrin
gen för barn upp till 7 år, som förenin
gen tecknat för sina medlemmar. Om
det händer något olycksfall så sök kon
takt med oss.

I samarbete med OK/Folksam får
medlem teckna förarförsäkring utan nå
gon kostnad. Närmare upplysningar läm
nas vid vår bensin/service.

Inv~gning av bensin/service
stationen

I sin nya utformning efter tillbygg
naden kommer stationen att invigas sön
dagen den 14 maj. Vi förväntar att både
de som nu äro bilägare och de som tän
ker att bli kommer och gör "husesyn".
Samma dag blir det familjerally, som vi
tror skall intressera många.

Byggnaden i Lugnet
Äntligen har byggnadsarbetet åter

kommit igång i Lugnet. Vi hoppas nu
att arbetet skall gå planenligt så att vi
snart kan överlämna en trevlig och prak
tisk butik till våra medlemmar/kunder
inom området.

19.61 har börjat bra
Under årets första tre månader sålde

vår förening för 2.365.000:-, vilket är
320.000:- mer än samma tid föregående
år. God försäljning påverkar kostnader
na och därmed resultat och priser till
fördel för köparna.

G. M-n.

Gustavsbergs Resa
rapporterar

När man ser tillbaka på de snart
gångna 10 åren, som Resoklubben varit
till i Gustavsberg, så kan man konstate
ra bl. a. att antalet bokningar ständigt
ökar. Utnyttjandet av Resos tjänster för
avdelningsresor vid Fabriken har också
ökat. Medlemsantalet har hållits oppe, i
år har ett 20-tal nya medlemmar tillkom
mit. Och fler är givetvis välkomna till
landets semesterorganisation, där med
lemsantalet i Sverige nu är c:a 85.000.

Inom Reso har vi alla möjligheter att
ge resenärer den bästa service. Vi kan
ordna allt vad det gäller Sällskapsresor,
organisationsresor, flyg-, båt- och buss
biljetter, hotell och semesteranläggningar
och bilsemester. Priset tar Bygdesemestern,
ty det tycker skrivaren är den bästa och
billigaste. Man kan få disponera en ensam
stuga i fjällvärlden och fiska i forsar och
bäckar. Det är ju rena drömsemestern,
att få ta da'n som den kommer, att
koppla av i lugn och ro - en nervmedi
cin så god som någon.

Resoklubben ordnar som bekant med
Teaterresor, och det har utnyttjats myc
ket av olika avdelningar på fabriken. Vi
har bl. a. kontakt med Stadsteatern och
kan ge deltagarna en del goda rabatte
ringar. Blir vi 50 st. kan vi få ända' till
50 0/o nedsättning, fri garderob och dess
utom ordna med abbonnerad buss. En
parkettplats som i vanliga fall kostar
13:- kan vi med resa etc. få för c:a
7:-.

En ny resa till Stadsteatern presenteras
den 11 maj, då där ges en komedi med
visor av Georges Shahade, Vi har ock
så ordnat så att. teatern får beses -
även bakom scenen, men för det måste vi
ta en extra avgift på 1 :-. Vi måste
vara på teatern kl. 17.30. De som alltså
önskar se teatern ska anmäla det samti
digt som biljetter beställs.

Till slut ett råd: Boka semestern i god
tid. Det är ej roligt för oss att behöva
avvisa folk, som är för sent ute. Korn
alltså i tid med Dina semesterbekymmer,
vart Du än önskar fara. Vi står gärna till
tjänst med råd och upplysningar.

T. J.

Edla Sofia vid mikrofonen beskriver manne
kängens flotta badkappa modell 1961.
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Psykiskt förstaJörband viktigt på
arbetsplatsen

I serien "Hälsan och arbetet" publi
cerar vi här nedan en kort samman
fattning av häfte nr 19 i Tbulebola
gens välkä~da skriftserie VÅR HAL
SA, där en rad kända medicinska ex
perter diskuterar "Arbetet och v&ra
nerver".

En nyligen genomförd engelsk under
sökning har visat att inte mindre än tio
procent av de anställda på en större
arbetsplats hade tecken på nervös miss
anpassning i så hög grad, att den för
anledde frånvaro från arbetet. Då så
dana besvär har en stor inverkan på
både arbetet och kamratskapet, är det
viktigt att känna till hur de uppkom
mer. Vi vet att de yppar sig olika hos
olika individer beroende på personlig
heten. Men vilka moment i arbetet el
ler på arbetsplatsen är det som utlöser
och så att säga startar den nervösa
missanpassningen? Vilka är de förhål
landen som orsakar en psykisk belast
ning? Vad kan individen själv göra för
att bli kvitt eller åtminstone dämpa be
svären?

Dessa frågor ställer Svenska Arbets
givareföreningens medicinska rådgivare,
professor Sven Forssman, i Thulebola
gens senaste skrift i Vår Hälsa-serien,
"Arbetet och våra nerver", som utgivits
i samband med Mentalhälsoåret. Svaren
ges i samtalsform - under ett resone
mang mellan honom och andra experter
som ombudsman Ture Flyboo, professor
Torsten S:son Frey, doktor Erland Min
dus och kanslichef Erik Thörnberg.

Att vara ur gängorna.

Huvudparten av de nervösa är lind
rigt sjuka · och faller under rubriken
"vara ur gängorna", säger sålunda fö
retagsläkaren · doktor Mindus. Förutom
av ängslan och oro domineras besvären
av nedstämdhet och trötthet. Enligt hans
erfarenhet är det uppenbart, att antalet
ängsliga ökar under en lågkonjunktur
med risk för arbetslöshet, medan man
under en högkonjunktur oftare möter de
tröttkörda.

Till de faktorer som direkt verkar ut
lösande hör ansvarsmomentet, enligt dok
tor Mindus. För litet ansvar för den
kvalificerade kan verka lika ödesdigert
som för mycket ansvar för den som
inte orkar bära det. Fysiska faktorer
som mycket buller eller synnerligen tungt
eller varmt arbete verkar irriterande och
undergräver motståndskraften. Härutö
ver finns det en grupp faktorer som har

att göra med arbetsrationaliseringen,
alltför tvångsstyrt arbete, ojämnt arbets
flöde, alltför stark uppdelning av arbe
tet i småmoment, inga möjligheter att få
ett begrepp om slutproduktens utseende.
På tjänstemannasidan har de okvalifi
cerade arbetena utan möjlighet till vi
dareutveckling eller befordran blivit ett
problem, som ej sällan innebär en stor
påfrestning för de ännu relativt unga.

Smygande depressioner
Professor Frey tillägger, att många

missanpassade människor till sin lägg
ning är överambitiösa, spända och jäk
tade, och har från början överdrivna
krav på den egna prestationsförmågan.
Han erinrar även om de vanligaste
kroppsyttringarna av nervösa rubbnin
gar. Det är "magvärken", det är hjärt
besvären i form av attacker med kväv
ningskänsla, hjärtklappning, ångest och
panik, det är spänningshuvudvärken och
ryggvärken, för att bara nämna några.
Vanliga är också de depressionstillstånd,
som börjar smygande och leder till olust,
dålig morgonsömn, mindervärdeskänslor
och stark hämning av alla utförsgåvor.
Omgivningen märker detta och den sju
ke känner sig oduglig och värdelös.

Otaliga gånger, säger professor Frey
vidare, har jag sett människor bli upp
sagda eller säga upp sig, därför att de
råkat in i en sådan depression, som in
gen förstått sig på. Och detta trots att
sådana depressioner idag mycket effek
tivt kan behandlas.

Alkoholmissbruket ett samarbetsproblem.

Företag med manlig arbetskraft för
orsakas ofta de största förlusterna ge
nom alkoholsjuka personer. Kansliche
fen Erik Thörnberg i Arbetarskydds
nämnden (SAF:s och LO:s gemensamma
organ) instämmer också i detta genom
att påstå, att alkoholproblemet i viss
mån ökat genom standardförbättringen.
Problemet kan emellertid inte lösas på
anstalter och sjukhus. Avgiftningen och
återställandet av den fysiska och psy
kiska hälsan är en relativt enkel sak,
men eftervården kan endast bli effektiv
genom ett intimt samarbete mellan sam
hällets organ och arbetsplatserna. Man
bör inte heller glömma bort Iänkrörel
serna, som utgör ett uppmuntrande in
slag i kampen mot alkoholismen.

Speciella kvinnoproblem.

. Samarbetet mellan arbetsrnarknadspar
terna har givetvis en stor betydelse i
samtliga dessa mentalhygieniska frågor .
Kanslichef Thörnberg berör i "Arbetet
och våra nerver" det som gjorts och görs
inom området, och kommer bl. a. in på

Brobygget till Djurö har hunnit långt på väg och man räknar med att bron kan vara färdig
redan nästa vår. Det är det största brobygget i länet, brons längd blir nära 500 m., och

kostnaderna rör sig o.m~!_il}..E_} miljonerkronor.
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den kvinnliga arbetskraftens speciella
problem. Här finns sålunda en speciell
nämnd, Arbetsmarknadens kvinnonämnd,
som skall följa samhällets åtgärder i frå
gor som berör kvinnorna på arbetsmark
naden.

Mentalhälsan ej endast medicinsk fråga.

Samarbete är överhuvudtaget lösen
ordet när det gäller att komma till rät
ta med mentalhälsoproblemen på arbets
platsen. Boten för en nervös människa
är visserligen först och främst ett "psy-·
kiskt förstaförband", som huvudsakligen·
består i att hjälpa individen att komma··
över den ängslan och spänning hon lever
i. Man kommer ofta förbluffande långt
med en så enkel sak som att lyssna med
förståelse på hennes bekymmer. Det gäl
ler också att söka klarlägga v_ad som lig
ger bakom den nervösa missanpassnin
gen, vare sig det gäller placeringar, ur
val, befordran eller andra orsaker. Men
.främst gäller det ett samarbete. Det är
nämligen mycket sällan en enbart medi
cinsk fråga. Hälsan är inte bara en an
gelägenhet för läkaren, utan ett helt
komplex, som hänger ihop med företa
gets inställning, samhällets, familjens,
miljöns, allt tillsammans.
- Jag tror inte mycket på nyttan av

rekommendationer till den enskilda hur
han skall leva för att gynna sin mentala
hälsa, säger professor Frey i detta sam
manhang. Sådana rekommendationer bru
kar oftast ha karaktären av "lyft Dig
själv i håret". De låter t. ex. så här:
Försök att vara glad och vänlig, lev li
vet leende, se till att Du får åtta timmars
sömn, drick inte sprit, jäkta inte o.s.v.
Däremot tror jag på nyttan av upplys
ning, som ger förståelse för olika mänsk
liga sidor och attityder.
- Jag tror knappast, att människor

i vår tid företer mer nervösa symptom
än förr, slutar Uppsala-professorn. Jag
tror inte heller, att landsortsbefollmingen
företer färre psykiska sjukdomar :in stor
stadens, men det lir uppenbart att stads
borna utsätts för fler frestelser, fler kon
takter, men trots detta mindre solid ge
menskap. Och jag tror att 'stadsmannis
kan lever med mycket mindre marginal
av motsfindskraft.

Intresset måttstock pJ. v.!l.r kultur.

Mentalhälsovårdens uppgift på arbets
platsen består till stor del i att se till,
att den enskilde är placerad på rätt plats
och att genom olika åtgärder åstadkom
ma bästa möjliga anpassning i arbetet.
Ombudsman Flyboo definierar denna
målsättning genom att framhålla, att det
intresse och den omsorg som ägnas den
enskilda människans situation i vårt in
dustrialiserade näringsliv kan sägas vara

Bioteknologi
En man står vid sin maskin. Med kor

ta intervaller stoppar och startar han
den med hjälp av en koppling och en
manöverpedal. Maskinen belastas hårda
re och kopplingen slirar, kopplingsfjä
dern eller motvikten ansättes. Mannen
orkar ej längre koppla ur den, pedalen
förlänges och tramphöjden, som förut
var låt oss säga 10 cm, blir 20 cm. Dag
ut och dag in trampar han på sin pedal
med det onaturligt höga slaget. Så små
ningom börjar det värka i höften. Ett be
sök hos doktorn resulterar i någon tids
vila, kanske kombinerad med värme och
massage. När han stått några dagar igen
vid sin maskin, börjar värken på nytt.
Samma procedur upprepas gång på gång.
Slutligen måste han byta arbetsplats.
Men höften är kroniskt missbildad och
den man, som efterträder honom vid
maskinen ifråga, skall förr eller senare
vandra samma väg. Känns bilden igen?
Ja, ty den förekommer i olika variationer
på de flesta av våra arbetsplatser. Bris
tande kunskap och eftertanke hos våra
tekniker och bristande möjligheter att gå
till det ondas källa hos våra läkare har
orsakat allt för många kroppsliga och
mentala skador hos dem som arbeta och
produktionsförluster inom näringslivet.
Kanske hade det räckt med en enkel ser
voanordning för att manövrera, den
tungstyrda kopplingen, så hade den tidi,
gare beskrivna skadan aldrig behövt
uppstå. ··}{åg~a hundra kronor hade där
vid kanske varit cilli;Ackligt som insats.

Det var troligen br~titnite kunskap,
som gjorde, att det nödvändiga ingrep
pet uteblev. Läran om hur konstruktio
ner skall utföras och arbetsprocesser sam
manställas, så att de bäst harmonerar
med människokroppens biologiska funk
tioner och kapacitet, har kallats biotek
nologi.
Ini. till ett föredrag av Carl S~rbardt

vid SandvikenfJerJi'Verk /955' '-: . ,.

.,tfl måttstock på vårt lands kulturnivå.
Då de långt flesta.fallen av psykiska

rubbningar är av lättare karaktär, tiU:i
hör mentalhälsoproblemen vardagens
problem. Många' fakw~er påverkar den
psykiska hälsan och i denna växelverkan
av utlösande orsaker måste vi alla ta
vårt ansvar, sammanfattar professor
Forssman diskussionen. En god mental
hälsa på arbetsplatsen beror i ir9r ut
sträckning på samarbetet i skyddskom
mitte och företagsnämnd, mellan före
tagsledning, läkare, arbetsledningoch ani
ställda. Men i lika hög grad på indivi:=
dens ansvar för sina medmänniskor.

ll,1in hund är fenomenal. Frågar
jag hur mycket två minus två är svarar
han ingenting.

- Den kvinna jag ska gifta mig med
_;;måste först och främst passa till mor.
- Har ni ingen mor då?

- Vad har du där i kärran?
- Gödsel till mina jordgubbar.
- Haha, jag brukar ha grädde till

mina!

Han: Jag är inte så där rik som Johan
Jonsson, men jag älskar· dej.

Hon: Jag älskar dej också, men var
kan jag träffa Johan Jonsson?

Tidsstudiemannen: - Vid en så'n här
stor industri. måste man räkna 'med att
en man ständigt sitter på wc.

Personalchefen: - Vem i helsicke ä
de? Han måste omedelbart avskedas!

*
- Jag var med gumman på restau

rang. Vi åt och drack gott och allt ut
vecklade sig till det bästa. Men som vi
satt där kom en stor och fet spindel pro
menerande bland alla läckerheterna.
Gumman blev dödsförskräckt och vifta
de med armarna och himlade sig och
skrek:
- Ta bort odjuret!
Och då kom det två vaktmästare och

kastade ut mej.

Vid en förelöpare till en jordbävning
i Västern skickade föräldrarna sin lille
son till en släkting långt in i landet. Ett
par dar senare fick föräldrarna telegram:
- Återsänder pojken. Skicka jordbäv

ningen!
*

- Sett från vetenskaplig och teknisk
synpunkt kan biet i verkligheten inte
flyga, då nämligen vingarnas storlek inte
står i rimlig proportion till kroppens
vikt. Men biet vet det icke och flyger
i alla fall.
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Meddelande från Företagsnämnden nr
22 är tryckt och utdelat till de anställda.
Där återfinnas protokoll från nämnd
sammanträdet den 1 mars och förteck
ning över ledamöterna i Företagsnämnd,
Skyddskornmitte, Förslagskornmitte och
Sarnarbetskommitteer jämte uppgift på
skyddsombud och deras skyddsområden.

Ur protokollet notera vi att önskemål
framfördes om ökat tillhandahållande av
djupfryst mat, i stil med vad TPF:s sam
arberskommicte redan ordnat. Nu ska
man räkna på en central djupfrysnings
anläggning, som skulle kunna betjäna
också HPF och BKF.

Ordf. kunde till fackföreningens repre
sentant överlämna en check på ·4.000:~,
utgörande premie för gott skyddsarbete
1960. Antalet olycksfall pr 100 årsarbe
tare hade visserligen stigit från 3,7 1959
till 5, men det är i alla fall en hygglig
siffra.

Ordf. hade också nöjet ge skyddskom
mittens avgående ordförande en fin ut
märkelse. Föreningen för Arbetarskydds
förtjänsttecken och diplom har tilldelats
hr Artur Teglund som erkänsla för hans
mångåriga arbete och goda ledarskap in
om skyddsverksamheten.

De nya reglerna för tillstånd att röka
inom fabrikens domäner fastslogs att gäl
la från 1 mars. De kommer också att
tryckas i avtalet.

Vid sammanträdet diskuterades före
byggande åtgärder inom skyddsarbetet,
hälsokontroll, omplaceringsfrågor och be
hovet av bättre läkarkontakt. Den syn
punkten var rådande att alla insatser re
kommenderas, som kan skydda den en
skilde människan mot risker i arbetet av
såväl fysiologisk som psykologisk art.

Omsättningen av personal var under
förra året 9,8 0/o. Fabriksvisningarna har
i runt tal omfattat 14.000 besökare.
Sparklubbsverksamheten har under året
omfattat 150 sparare i KF, 170 sparare
i Posten och 34 lönsparare, motsvarande '
en avsättning pr månad av i runt tal
21.000:-. - I sjuklöner och läkarar
voden -har under 1960 utanordnats c:a
70.000:-. - Sjuksyster rapporterar
4.653 besök i fabrikens sjukrum.

I sin översikt på marknadsläget fram
höll ordf. bl. a. att produktionsvolymen
på hushållsporslinet, som är en "arbets
intensiv" och därför dyr produkt, allt
mer anpassats till den marknad, som

finns för kvalitetsprodukter. Sektorn bör
kunna växa, ty i ett stigande välstånd
vill folk ha och betala för produktion
som de tycker om och känner en glädje
i att äga.

För sanitetsporslinet har det gångna
året varit bra. Anspråken stiger på vid
gade hygieniska anordningar vid både
om- och nybyggnader.
Plast/abrikationen innebär ett ständigt

aktgivande på nya material och former.
Vi har beställt ett antal nya, stora ma
skiner, en investering som fordrar lång
tid att göra räntebärande.
Badkaren har svår konkurrens men

här kommer produktionsvolymen att

höjas genom betydande investeringar. -
En bra sak är tydligen den nya villapan
nan, som vi gör i Reftele. Från hela lan
det är det en stark efterfrågan på dem.

Behovet av arbetskraft diskuterades
och det ansågs att vi för att bereda ökad
familjeinkomst bör undersöka på vilka
arbetsplatser mer kvinnlig arbetskraft
kan nyttjas. Här kan också deltidsarbete
skapa ökade möjligheter till sysselsätt
ning för i samhället boende kvinnliga.
Nämndledamöterna rekommenderade en
kartläggning av tillgång på kvinnliga
medarbetare inom samhället för en ev.
framtida komplettering i arbetsstyrkan.

Sekr.

Det nya lagerbygget får stora utrymmen. Innan mellanväggar och förrådsmatefiel skymmer
utsikten har vi tagit en vy av undre våningens mäktiga pelarrad och övervåningens smäckra
konstruktioner. Den övre våningen kommer att disponeras av sanitetsporslin och badkar,

den undre ockuperas av plast och kyldiskar.
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Ungdomsträffen
Måndagen den 27 februari startade

åter Ungdomsträffen efter 2 månaders
uppehåll, med en sedvanlig "spelkväll",
då 45-50 ungdomar sysselsatte sig med
bordtennis och spel av olika slag. I "Ak
tuella hörnan", som är något nytt för
säsongen, kunde man läsa dagsfärska tid
ningar och några idrotts- och ungdoms
tidningar. En frågelapp med tre aktuella
frågor fanns uppsatt i hörnan. De ung
domar som svarade skriftligt på dessa
fick en nummerlapp, på vilken det kl.
21 utlottades en Coca-Cola. Den "Ak
tuella hörnan" har återkommit varje
måndag. På måndagskvällarna har det
också funnits en "Klipphörna", där det
funnits material och modeller för att
kunna klippa de nu så populära mobi
lerna i papp.

En måndagskväll i mitten av mars
startade "Bergacupen" i bordtennis och
där deltar 35 spelsugna pojkar, som var
je tävlingskväll spelar flera hårda mat
cher var, så intresset för den snabba boll
sporten är stort.

På torsdagskvällarna har det förekom
mit musikgissningstävling, skämtlekar,
dans och film. Vid den första av dessa
programkvällar spelade 9 man från Boo
Musikskola trevlig dansmusik för en få
talig publik, mest flickor. Den dåliga
tillslutningen berodde på att VM-mat
chen i ishockey Sverige-Canada sändes i
TV samma kväll och de flesta föredrog
tydligen att sitta hemma eller på Vita
Hästen framför resp. TV-apparater.

Efterföljande lördag var det dags för
den första Lördagsdansen efter uppehål
let. En TV-apparat hade uppmonterats
i Bergasalen, för att de som ville se is
hockey-VM skulle få tillfälle till detta
mellan danserna. För dansmusiken sva
rade Berth Ähs trio.

Av de filmer som visats kan nämnas
"American High Way", "Monte-Carlo
rallyt", en Abbot och Costellofilm samt
nykterhetsfilmen för tonåringar om ton
åringar med titeln "Balkongen".

En vårpromenad hann vi också med
före "den andra vintern". Vi tågade då
iväg med facklor till Skeviksgrottan och
tände där en brasa, vid vilken vi sedan

halstrade korv. Endast ett 25-tal vand
rare hade hörsammat kallelsen. Vi hoppas
att fler upptäcker naturens tjusning och
kommer med på nästa vandring.

Till en lördagsdans hade Olle Berg
kvists kvintett engagerats (f.d. The Co
co-Nuts). Tyvärr hade en orkestermed
lem insjuknat, varför bandet fick ställa
upp med endast 4 man. Att orkestern är
populär i Bergasalen konstaterades snart,
eftersom de danslystna ungdomarna hell
re dansade än såg sångfestivalen på TV.
Emellertid samlades man under stora
danspausen framför TV-apparaten och
hörde, när Lill-Babs sjöng "April, April".

Skärtorsdagsdansen tråddes till toner
na av Björn Cedervalls orkester i en
påskpyntad Bergasal. Som pausinslag
spelade Sture Lundgren från Väsby någ
ra Boggie-Woggielåtar på piano.

Torsdagen den 6 april berättade
Komm.fullm.ordf. Harald Lindholm om
framtidsplanerna för Gustavsbergs kom
mun. Efter anförandet blev det en liv
lig frågestund, då ungdomarna ställde
frågor till Lindholm rörande bostads
bygge, motorvägen, ungdomslokaler, bad
platser, Centrum och mycket annat.

För den återstående delen av vårter
minen planeras ett besök i Finntorps
gården i Nacka onsdagen den 12 april,
Sparpropaganda samt besök av lands
lagskapten Ove Trollsås. Den senares
besök blir också upptakten för som
marens Fri Idrott på Farrsaborg. Sis
ta lördagsdansen blir den 22 april och
måndagen den 8 maj stängs Bergasalen
för vårsäsongen.

Nisse Eriksson.

Radhusmästerskap i terräng
Snöbristen ställde inte Ernst Bäckström & Co rådlösa, då det gällde att ordna vårens Rad
husmästerskap. Man arrangerade i stället terränglöpning och fick en hel del av det unga
Sverige att ställa upp, men sJ. vinkade också en rad finfina priser, som man fått av suppor
ters eller skaffat pengar till genom pappersinsamling o.d, Sex grupper startade. I den första
för pojkar 15-17 år vann Kjell Olsen; grupp 2: c:a 13 år togs 1:a priset av Kjell Dahlgren;
grupp 3, 11 år vanns av Christer Palmer och grupp 4, 8-9 åringar av Sven Svanberg.
I den äldre flt1ckgruppen kom Lena StJ.hlberg in som etta, i den yngre Lisbeth Thelberg.



26 GUSTA VSBERGAREN APRIL 1961

Från det "vittra"
Kvarnberget

Ungefär hälften av vårterminens
krönika

Vi har kanske bättre än några andra
här uppifrån Kvarnberget kunnat obser
vera, hur denna underliga vinter - med
förvår i februari och mängder med blöt
snö i mars - äntligen släppt sitt tag om
oss och gett ifrån sig de första vårteck
nen. Från högstadiets klassrumsfönster,
som kunde stå åtminstone på glänt för
att släppa in solvärmd, livgivande luft
under vår vanligen värsta vintermånad,
har vi kunnat se, hur Farstavikens is
blånat, lossnat i strandkanterna och slut
ligen sköljts bort av vårystra, vindpres
sade vågor. Men nordvästan har pinat
oss i vår eviga vandring upp och nedför
de många trappstegen runt vårt berg.

För oss häruppe gäller kanske alldeles
särskilt satsen om skolan som ett sam
hälle i samhället. Inte så att vi känner
oss isolerade, utan emedan livet på våra
höjder syns och märks så föga ute i det
större samhället. Ändå är verksamheten
intensiv och händelsemättad, vilket nedan
ska bemärkas.

Under några veckor i slutet av febru
ari och början av mars hade vi besök av
Skolöverstyrelsens konsulent i engelska
språket. Denne eldsjäl gav oss lärare
många inspirerande synpunkter beträf
fande bästa sättet att lära det engelska
språket till våra förhoppningsfulla arv
tagare av ansvaret i samhället. Kollegie
rummet genljöd vid denna tid av heta
debatter om de bästa metoderna att lära
ut språk över huvud och engelska i syn
nerhet. Att herr konsulenten, som ben
hårt och välmotiverat höll på den s.k.
direktmetoden, d.v.s. att föga använda

det egna modersmålet utan i stället an
ordna så många tal- och skrivövningar
som möjligt på det främmande språket
vann många anhängare, bevisas därav
att man frågade sig, om inte denna di
rektmetod skulle kunna tillämpas även
i andra ämnen. Historia t.ex. Hur peda
gogiskt livgivande skulle det inte vara
att använda denna metod, när man ska
berätta om slaget vid Narva - ni vet
det där: "en mot tio ställdes". Man
plockar ut ett par, tre av de starkaste
och grupperar dem som de svenske och
låter resten av klassen fungera som rys
sar. En trumpetsignal och slaget är i full
gång. Detta är sannerligen instruktiv di
rektmetod, för att inte tala om möjlighe
terna till den så populära avreageringen.
Barnen måste ju numera avreagera sig.
Men vid närmare eftertanke och mått
fullare bedömning måste denna inspire
rande undervisningsform - åtminstone
evad det gäller historia - slås ur hågen
utan att ens ha fått prövas, kanske fram
för allt därför att magra lärarplånböc
ker är föga lämpade att svara för åter
uppbyggnaden av den i så fall en gång
så stolta Kvarnbergskolan.

Under februarilovet hemsöktes Härje
dalsfjällen av ett fyrtiotal elever ur åt
tonde och nionde årskurserna. Inte gav
väl sol och snö några direkt synliga spår
i de återvändandes ansikten, men att
e t t minnesfack med påskriften "Bruks
vallarna februari 1961" för all framtid
reserverats, framgick av den ytterligt
välbesökta onsdagen den 12 april, då
inte mindre än 72 elever och föräldrar
kommit samman för att återuppliva de
glada dagarna via film och stillbilder.

T.v. nedan: En grupp pojkar strävar i halv
snöstorm mellan Ramundberget och Valles
stuga mot hägrande våjflo,r med hjortronsylt.
T. h. Den stora gruppen gustavsbergsungdo
mar rastar på sin fjällfärd för att skida mot

Mittåkläppen.

Man kan utgå ifrån, att de närvarande
föräldrarna hade glädje kanske framför
allt av att se sina halvvuxna telningars
beteendemönster i kamratkretsen, något
som ju lär skilja sig högst väsentligt från
det de visar upp hemma.

Sällan har väl skolan genljudit av så
dan yster uppsluppenhet som när vi nöd
gades meddela våra elever, att de skulle
få två dagars ledighet i mitten av mars,
eftersom det samtidigt gjordes klart att
lärarna ej skulle ha lov utan fastmera
vidareutbilda sig strängt och ivrigt i da
garna två. Nåja, så farligt blev det nu
inte för dessa, som i Sundbyberg under
trevlig samvaro med kollegor från hela
länet fick vetenskaplig stimulans i sin
lärargärning.

Så må det ej förglömmas omnämna
att en av både kollegor och elever syn
nerligen högt skattad lärare brutit upp
för att uppsöka nya, sydligare nejder.
Jag syftar på teckningsläraren och konst
nären Arne Sandström, som under fle
ra år berikat skolan med konstnärlig
verve och personlig värme, vilket kom
mit månget halvfruset hjärta att öppnas
för hans kunskap och erfarenhet. Han av
festades under de mest angenäma former
härom lördagen, men ännu någon liten
tid får vi då och då se hans långa nedre
extremiteter slingra omkring i korrido
rer och lärarrum. Tyvärr reagerar han
numera ej på tillbörligt sätt inför sådan
imperativ som klockringning o.d., men
det har som sagt sin förklaring.
Ja, därmed må snart punkt sättas och

meddelandena för denna gång upphöra.
Vi önskar, att den nådiga sol som då och
då livar upp andarna här uppe också må
tränga in till er där nere, så att ni mäk
tar motstå alla vårystra krumsprång sin
net gör så här års. Om vi har lyckats i
detta, torde med önskvärd tydlighet
framgå av nästa nummers meddelanden
anser Li
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Folkdans på Capri
Att få resa var för mången svensk ba

ra en vacker dröm för inte så länge se
dan. Numera tävlar resebyråerna om att
bjuda på populära och billiga resor och
massor av svenskar lockas av utsikten
att få se något av andra länder. Inte
minst Italien lockar och tjusar oss med
sin sol och sitt blåa vatten.
På den vackra ön Capri utanför Nea

pelbukten har svenskarna fått ett fäste
tack vare den välkände doktor Munthes
skapelse San Michele. Före sin död do
nerade han hela sin egendom till den
svenska staten mot villkor, att svenskar
där bereddes tillfälle till rekreation och
studier. Utom huvudbyggnaden, som nu
mera är museum, finnes två bostadsbygg
nader för San Micheles gäster. Anlägg
ningen förestås av den älskvärde och bli
de smålandsskalden Josef Oliv, som har
utfört ett fantastiskt arbete där för att
här kunna skapa ett modernt rekreati
onshem. Inte minst vattenfrågan var svår
att lösa, då det inte går att få vatten
genom brunnar på Capri. Här har man
bara tillgång på regnvatten, som samlas
in i väldiga bassänger. Om detta tar slut,
har man ingen annan möjlighet än att
köpa vatten från Neapel.

Under jul och nyår var alla rum upp
tagna av svenska gäster. Den älskvärda
värdinnan fröken Ulrika Wallin hade
ordnat med julfirandet i svensk stil: gröt
och skinka, rim och glam vid julbordet
och sedan julsånger och musik vid brasan
uppe i hallen.
Plötsligt tågade ett fyrtiotal ungdomar

in på terrassen klädda i lysande national
dräkter och företrädda av en trumman
de och spelade "banda". De ordnade
sig i en vid cirkel på terrassen, ledaren
tog plats innanför ringen, ställde sig på
huk och påkallade tystnad och gav så
tecken till att sätta i gång.

Det var onekligen en kuriös musik,
som exekverades. "Bandan" bestod mest
av slaginstrument, många med fantas
tiskt utseende, folkloristiska rester från
gammal tid. Ingen fiol fanns. I det av
seendet lider även Italien av den allmän
na musikaliska deflationen bland folket.
Radio och television har tagit död på
hem- och spelmansmusik. En ensam kla
rinett och ett gammalt dragspel fick
sucka fram melodien. Men var det melo
diska inslaget magert, så var det så myc
ket mera liv i det rytmiska.

Uppvisningen började med att två par
dansade en tarantella, som det var en
lust att se. Här fanns det takter, som
man brukar säga. Sedan blev det solis
ternas tur. att komma fram. Det hela

formade sig till en slags revy, då man
dels sjöng gamla visor men också nygjor
da med något aktuellt innehåll. Texten
sjöngs ofta till någon populär slagerme
lodi ackompanjerad av bandan. Italie
narna står inte stela som statyer, när de
sjunger. Händer och armar, mimik och
hela figuren spelar med. Minst av allt
kan man säga, att de är blyga och ta
fatta. Det hade de nog eljest en viss an
ledning till att vara för inte ens ledaren
herr Natale (betyder jul) visste något
om musik eller kunde en enda not. De
spelar och sjunger det de händelsevis har
i huvudet och det av hjärtans lust utan
tillstymmelse till hämningar. Inte utan
att vi mer eller mindre barkade nordbor
tinade upp.
Jag träffade sedan herr Natale vid

Ett danspar i tarantella
Nedan: San Micbele

Foto Vera, Capri

en kopp kaffe och fick honom att berät
ta litet om sitt jobb som ledare. Seden
att samla ungdomen till sång och dans
vid jultiden gick långt tillbaka i tiden.
Själv hade han varit ledare i mer än
fyrtio år. Ingen organisation eller någon
slags förening finns. Allt är beroende av
att någon osjälvisk och intresserad per
son, är till hands som har lust och kan
sätta i gång övningarna. Kostymerna, som
är rätt dyra, betalas merendels av tu
riströrelsen. En månad före jul samlar
herr Natale sina ungdomar och arbetar
energiskt med att instudera dans, musik,
recitation och gester så gott som varje
kväll framtill jul. Då framträder de och
dansar på torget. Ibland tävlar banda
från de två städerna Capri och Anacapri
med varandra och bedömes av en jury.
Det kan också hända, att de framträder
vid San Sebastians fest (gatsoparnas
skyddshelgon). Nyss firades en sådan
fest i Capri. Folk drog ihop ris och. gre
nar, papperslump och gamla möbler och
staplade upp det på det lilla torget. Vid
sjutiden tändes brasan och lågorna slog
högt upp farligt nära husen, som låg
tätt intill. Men brandkåren var beredd'
och gatsoparna själva skötte brasan s_å
bra, så det blev ingen olycka.När det
brann som bäst blev det ett jubel bland
ungdomen på det packade torget. Man
tände massor av starka bloss (bianchiali),
som sprutade eld och gnistor och pojkar
na ställde till med ett öronbedövande
larm med sina trichitracs (ovanligt starka
smällar) som de kastade kring brasan.
Det var någonting som passar sydlän
ningar, dramatiskt och lysande, glada,
okonstlade och älskvärda som de är.
Inte en enda drucken syntes under julen.
Man trivs med italienarna och Italien.

San Michele d. 10/2 61
Hj. T.
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Otroligheternas mångfald
Mamma du! Pysen kommer rusande.

Dom skall bränna huset i hörnan där
nere, d~ vet väl! Det med dom fina pro
portionalerna.

Fina proportioner menar du. Ja - och
härligt svart tegel på taket. Visserligen
har det varit brand där och rutorna har
pojkarna pangat. Någon idyll är det då
knappast just nu. Men i alla fall. Att
bränna ett hus med vett och vilja?

Brandkåren måste också ha något att
göra förstår du väl? - Nå inte för den
delen, men det kanske är en välgärning
i alla fall!

I skymningen på väg från "Bibban"
ser jag på avstånd ett par figurer som
förefaller bekanta. Det är Pysen med
kamrat. Vad har du i handen och vart
är du på väg? undrar jag strängt. Det
är otroligt likt en doppvärmare, som
han inte äger.

Det var några pojkar som langa ut en
massa och sa att det skulle brinna inne
annars', och vi kunde ta vad vi ville.

Men Pojke, säger jag, vet du inte, att
ta något från en brandplats är stor stöld
och åtalbart.
Jag är ju på väg att gå tillbaka med

det, säger han. .
En liten stund senare kommer det en

liten knatting travande tvärs över pen
seplantorna. Det enda som går att kän
na igen honom på är de strålande blå
ögonen mitt i det svarta. Var har du
varit, undrar jag försiktigt.
Jag har inte tjuvat någonting, säger

han ögonblickligen. Jag har varit i hu
set, som skall brännas. Då får man vara
där. Men polisen kom, för det var en
tant som glömt sin sparbanksbok där och
det var tiotusen på den. - Han drar
andan ett tag. - Men jag har inte tju
vat, så det så! - och så fortsätter han
belåtet hem till en troligen litet mindre
belåten mamma.

En kvart senare kommer Pysen. Tyst
och mulet går han in och tvättar sig.

Ta av jackan först, manar jag. - Jag
vill inte ta i jackan sån här! - Sakna
dens suck hänger tung i luften. Att en
doppvärmare kan bli så kär! När den inte
ägts mer än någon timme.

Tung hänger också brandröken i luf
ten dagen därpå. Men när han kommer
från skolan har han fått revansch. Han
har sett tegelstenarna rasa ner, när ga
veln föll. Och brandkåren var där ock
så! Teglet plockade de bort. Så nu är
det riktigt sant mamma!

Vin, kvinnor och sång i
Bergasalen

Bergasalen var så full, den någonsin
kan bli. Modevisningarna blir populä
re för vart år som går tycks det. Önskar
inte affärschefen att han kunde skjuta
ut väggarna snart är det ett under.

Vinet hade visserligen bytts mot coca
cola. Men den delades i stället ut i stor
okonventionellhet. Hit och dit och kors
och tvärs så fort det någonsin gick.

Sången utgjorde ett fint komplement
till Edla Sofias upprepade maning att det
är Mors dag i slutet av maj. Men man
får nog skynda sig att välja innan det
blir bortgallrat. Just det man vill ha,
menar jag. En del av sångerna hade vi
hört förut men intet ont i det.

Kvinnorna var det likadant med. De
voro söta och välsvarvade. Baddräkter
na voro välsittande och en stranddräkt
borde gå som smör för solsken. Den var
blå-grön-violett med rysch nertill. Strand
hattarna borde varit litet fler. Strand
kapporna verkade användbara också
till solklänning.

Veckad så väl som slät terylen och
acrylan fanns det i kjolarna. Acrylan
är en ullspunnen plastprodukt. Den skall
vara lika varm som ylle: Den såväl som
terylen blandas ofta med detta.

Klänningarna voro randiga och ruti
ga. Genomtryckta bomullsklänningar,
lätta och vida i kjolen, kan man se nå
got bättre. Fräscht och frasigt.

Regnrockarna voro mycket ljusa i fär
gen. Hattarna var snygga. Men var de
tillräckligt lätta för att stå sig i sommar?

Skorna, som Edla Sofia dernonstera
de, hade, efter vad jag kunde se, inga
runda tår. Men var så lugn, de kommer
säkert, ryktas det. Om inte annat så till
hösten. Hamstra, alla ni som älskar spet
siga tår!
Jackorna voro inte så långa som vän

tat. Kanske för att, som en 'tonåring ut
tryckte sig efteråt, det var mest för oss.
Ingenting för äldre. Ingenting prickigt
och knappt något blommigt. Men en
mycket vettig och användbar kollektion.

.Kven en del herrkläder visades för de
herrar som mött upp. Lediga och mjuka
fri tidsgrunkor. Margareta

Prat om mat
Stekt Lammhals med gratinerad
blomkål och hasselbackspotatis

Stekt lammhals:

Bryn 1 kg. lammhals i en tjockbott
nad gryta. Späd med varmt vatten (den
blir seg om man använder kallt) och
låt puttra tills det är mört. Beroende
på hur pass välhängt köttet är. Lägg i
såsen en msk svart vinbärsgele och sma
ka av med salt och vitpeppar. Låt ste
ken ligga kvar i såsen en stund efteråt
och dra till sig vinbärssmaken. Tag så
upp den och red av såsen med en msk
vetemjöl i en halv dl. vatten.

Vill man kan man använda rotsaker
i grytan också. Men den blir i mitt tyc
ke mera vardagsbetonad då.

Gratinerad blomkål.

Koka blomkålen 15 min. i lätt saltat
vatten. Tag upp den med hålslev . .Kr det
ett stort huvud så skär det på hälften
eller i fyra bitar, så det lätt går att ta
upp och passa ihop sedan. Smält 1 1/2
msk margarin i en kastrull, tillsätt 3 msk
vetemjöl och fräs samman. Späd litet i
sänder med 4 dl spad eller mjölk och
spad. Koka såsen omkring 5 min. Låt
svalna litet och sätt till en äggula enbart
eller ev. äggvitan vispad efter ned. Smak
sätt med salt och vitpeppar. Häll såsen
över. Strö över riven ost och gratinera
10-15 min. vid 275 ° tills färgen är
vacker.

Hasselbackspotatis

12 medelstora potatisar skalas och skä
res i tunna skivor men ej helt igenom.
De skola hänga samman på undersidan.
Man smälter 2-3 msk margarin. Penslar
en ugnsplåt och lägger potatisen på.
Penslar även över _potatisen. Den steks i
225° varm ugn. Pensla dem på nytt nå
gon gång då och då. När de fått någon
färg strör man över salt och skorpmjöl.
Stektid ungefär 45 min. tills de blivit
mjuka.

Lägg upp fint på ett stort fat. Både
kött, blomkål och potatis skall rymmas
och låt gå runt bordet tillsamman med
svart vinbärsgele och salladsblad.

*
Anm.: i stället för lammhals är det gott

med kalvstek. Både lamm- och kalvstek
kan ju göras i ordning dagen före.

En vacker fruktskål efteråt är lätt att
ställa fram och sparar tid. Ev. inbjudna
bantare har nog inte heller något mot
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Murkelsoppa
Ar det någon som är nog lycklig att

känna till ett murkelställe så kommer
här recept på murkelsoppa.

1-1 1/4 1. murklor (färska stenmurk
lor) rensas och delas i bitar, sköljes och
lägges i saltat vatten. De får ett uppkok.
De få koka sakta tre min. Förvällings
vattnet hälles bort, ty det är giftigt!
Spola av dem i kallt vatten och koka
dem mjuka i nytt lätt saltat vatten. Hac
ka dem fint och fräs dem i 2 msk smör.
Strö på 3 msk vetemjöl och späd med
1 1/2 I. buljong eller murkelspad, litet
i sänder. Låt koka i tio minuter. Smak
sätt den och red av den med en ägg-gu
la utrörd i 1 dl. tunn grädde. Använd
till avsmakningen salt, vitpeppar och
paprika. 1-2 msk vitt vin eller sherry
förhöjer smaken. Serveras med oststän
ger eller ostkäx med rädisor.

Anm. Soppan kan kokas på torkade
murklor, då uteslutes förvällningen, men
de få ligga att svälla i kallt vatten ett
par timmar. Det kalla vattnet bytes ett
par gånger under tiden.

Toppmurklor behöver ej förvällas.

Resträtten

Använder ni djupfrysta fiskkroketter?
Den där panerade sorten, som är färdi
ga att lägga i pannan direkt menar jag.
Kanske är det så att det för er som för
oss är för litet med ett paket och för
mycket med två. De som blir över är ut
märkta att skära i tunna skivor och blan
da upp med såsen man gjort i ordning
till dem. (tjock citronsås med dill och en
ägg-gula.)

Den blandningen lägger man sedan
uppe i en omelettsmet innan den stelnat
till för mycket. Den hinner då bli ge
nomvarm tills omeletten är färdig. Vänd
ihop den och för över den medan den
ännu är krämig.

Efterrätten.

1 förpackning gräddfil och 1 djup
frysta hallon. Socker för den som så vill.
Lägg grädden i en stor skål som ett
tjockt lager. Lägg bären i kanten och i
ränder över, när skålen stått kallt en
stund.
~

Forum
höll årsmöte på Strandvik den 10 mars.
Harald Lindholm inledde en diskussion
om Aktuell kommunalpolitik. Hilding
Ohlson visade en film från Gustavsberg.
Styrelsen omvaldes och fick i uppdrag
att bl. a. ompröva prenumerationspriset.
Mötet avslutades med ett animerat sam
kväm.

En anlagd brand - i brandkårens regi - drabbade den gamla baracken i Hästhagen den
18 mars. Här har många gustavsbergare haft sitt hem, innan kåken utdömdes; bl. a. bröderna

Ullberg, som föddes där i seklets början

Gustavsbergsområdets Allmänna Sjukkassa
Kommunalhuset, Gustavsberg. Telefon 0766/303 96

håller fr. o. m. 1/6 1961 följande expeditions- och telefontider:
September-Maj

Expeditionstid Telefontid
Måndag-fredag 9-14 Måndag-fredag 8.30-17
Lördag 9-12 Lördag 8.30-13

Juni-Augusti
TelefontidExpeditionstid

Måndag-fredag .
Lördag .

9-14 Måndag-torsdag .
stängt Fredag .

Lördag .

Påsk-, pingst-, midsommar- och julafton stängt.

8.30-16
8.30-15.15
stängt

Styrelsen

SMYCKEN
- som Ni blir ensam om -

beställer Ni hos

Preissler's Guld- och Silversmide
tel. 313 55

Reparaturarbeten utföres

Försäljning hos
THORNQVIST UR & OPTIK
Kommunalvägen 4, tel. 309 90
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CD

Födda
28/2 Mona Theresia d. t. Leif Olof Nord

qvist och h. h. Siv Dagny Elisabet f. Johans
son.

9/3 Kerstin Agneta d. t. Sten Erik Bur
man och h. h. Rut Ann-Mari f. Bergström.

11/3 En dotter t. Sten Elis Samuelsson
och h. h. Asta Anikki f. Heikkinen.

12/3 Ann-Charlotte d. t. Arne Lennart
Reiter och h. h. May Borgeny f. Alfredsen,

18/3 Jan Axel s. t. Hans Axel Eriksson
och h. h. Brita Mary f. Jönsson.

21/3 En dotter t. Per Ivar Tallroth och
h. h. 'Rut Nancy f. Westergren.

22/3 En son t. Kjell Erik Hultström o. h.
h. Märta Gunnel Kristina f. Lennström.

2/4 En son t. Carl Folke öhlin o. h. h.
Julia Irene f. Johansson.

5/4 En dotter t. Karl Rune Ryden o. h. h.
Anita Eivor Matilda f. Larsson.

8/4 Roland Raymond s. t. Raymond Sig
frid Karlsson o. h. h. Inga Britta Marianne
f. Karlsson,

8/4 Pia Christina d. t. Hans Bertil Tall
qvist o. ·h. h. Eivor Inga-Britt f. Forsling.

15/4 En dotter t. Kurt Herman Ohlgren
o. h. h. Solveig Marianne f. Lindskog.

Vigda
11/2 Sture Erik Olof Engstrand och Siv

Elisabet Ullberg.
1 l/2 Leif Folke Carlo Anevret och Ann

Britt Margareta Galfvensjö.
4/3 Sten Axel Nordström och Rjgmor Ma

rianne Stenström.
10/3 Johan Sigfrid Floren och Hanna

Cecilia Söderlund.
29/3 Stig Börje Olsson och An-Marie Lucia

Rydgren. ·
8/4 Roy Åke Arnold Johansson och Sigrid

Adele Thunström f. Vikström.
12/4 Karl Artur Eriksson och Svea Ragn

hild Bernhardina Andersson f. Israelsson.

Döda
24/2 F. cem.arb. Karl Arvid Gustavs-

son, åld.d.h. 83 år.
4/3 Änkefru Anna Kristina Eugenia

Pettersson f. Sundqvisr, Äld.h. 84 år.
8/3 F. Lantarb, Anders Rönnberg, Äld.

h. 66 år.
17/3 F. div. arb, Erik Ludvig Berg-

wall, åld.h. 91 år.
8/4 F. div. arb, Oscar Gunnar Olsson,

Äld.h. 71 år.
17/4 Fru Elisabeth Gertrud Deiaco f.

Braune-Dahlström h. t. Alberto Deiaco,
Hästh.v. 4 a, 26 år.

*
Folkmängd vid årsskiftet = 4.596.

Tack!
Mitt varma tack till arbetsledning,

Mjölkförsäljningsföreningen, släkt och
vänner och grannar, för uppvaktningen
på min 60-års dag.

Tore Scholtze

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på min 70-års dag ber jag få fram
föra mitt hjärtliga tack.

Agnes Thun

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på födelsedagen ber jag få framföra
ett hjärtligt tack.

Hans Axelsson

Mitt varma tack till arbetsledning, ar
betskamrater och övriga vänner för vän
lig hågkomst på min 50-årsdag.

Gunnar Blomqvist

Ett hjärtligt tack till arbetsledning,
försäljningsavdelningen, arbetskamrater,
grannar och andra vänner för den vän
liga uppvaktningen på min 60-årsdag.

Anders Lindgren

Till er alla som så vänligt uppvaktade
mig på min 50-årsdag vill jag härmed
framföra mitt hjärtligaste tack!

Märta Lindberg

Ett hjärtligt tack för all vänlig upp
vaktning på min 70-årsdag.

Erik Oskar Eriksson

Gustavsberg-Ingarö röda
korskrets 25 år

Den 21 februari firade Gustavsberg
Ingarö rödakorskrets sitt 25-årsjubileum
med en högtid i Gustavsbergs kyrka.
Hovsångare Joel Berglund och musik
direktör Erik Erling medverkade. Röda
korsets stockholmsdistrikt var represen
terat av sin vice ordförande fru Gunhild
Ericsson. Insamling gjordes till Kongo
hjälpen. Den gav 420 kr.

Efter högtiden i kyrkan hölls årsmöte
på Värdshuset. Där fick kretsen som 25-
årsgåva mottaga en ordförandeklubba
med inskription av distriktet.

Tack vare mycket arbete från de ak
tiva medlemmarnas sida och ett gott stöd
från gustavsbergarna har kretsen under
de gångna åren kunnat dela ut omkr.
100.000 kr., därav hälften till behövan
de inom kommunen. Vi har nu 400 med
lemmar, men vårt stora hopp är att det-
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"Prenumerant" upplyses om att ano
nyma uppslag, antingen de ha nyhets
värde eller inte, saklöst hamnar i min
papperskorg. Under "Fritt Foru~" kan
vederhäftiga inlägg göras under signatur,
men villkoret är att vederbörandes namn
är känt av Red. Det är en journalistisk
renlighetsregel.

Dbg

Rädda Barnens lokalförening
har haft årsmöte och omvalde styrelsen,
bestående av G. Dahlberg, Fritz Berg,
Gunnar Mattsson, Kerstin Karlsson, Ali
ce Dahlberg, Elsa Appelqvist. Revisorer
är S. Lyngander och S. Nilsson. I år skall
styrelsemedlemmarna bedriva medlems
värvning och väntar sig att många vill
lösa ett medlemskort a 3:-. Den sum
man ska gå till omkostnader och propa
ganda, så att insamlade medel helt kan
komma hjälpverksamheten till godo.

Länsinsamlingen i höstas gav 738.060.
Gustavsbergarna gav 1 :28 per innevåna
re mot -:39 föregående år.
Postgironumret till Rädda Barnens

Länsförbund i Stockholms län är 900129.

Risken för gräs- och skogsbrand till
tar. Flera tillbud har inträffat, bl. a. fick
länsstyrelsen häromdagen skåda en av
svedd slänt i det nya Lugnetområdet.
Var försiktig med eld i skog och mark
- och se till att barnen inte leker med
tändstickor.

ta antal skall betydligt ökas. Årsavgif
ten är så låg som 3 kr., men de under
stödjande medlemmarna är Röda kor
sets största tillgång.

Vi tackar alla som under dessa 25 år
på olika sätt gynnat vår verksamhet.

Greta Hallin
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Chic
jerseyblus

Ledig blusmodell med skärp.
Persiskt mönster i olika
färgställningar. Materialet
är drip-drop-jersey i 100 0/o
bomull, formfast och lätt
skött.

28:50

Campingsäng 69:50

Sommarmöbler
i stor sortering

Skjortblus i
jerseykvalitet

Chic blus i drip-drop-jersey
av 100 0/o bomull. Trevligt
rutmönstrad i flera olika
färgställningar. Lättvättad
och formfast kvalitet som
endast behöver lätt stryk
mng.

26:50

Luftmadrasser 39 :50-63 :-

Fiskedon

LÄTT ATT HITTA
DET RÄTTA I VÅR
VÄLSORTERADE
PAPPERSAVDELNING

LOVE NOTES-
när posten kommer med ett
brev skrivet på detta verk-·
ligt chica brevapper, då vet
Han genast vem det är från.
Finns i fem olika färger: vit,
grön, gul; blå och rosa.
Pris 5:50

ORIGO

Campingset "Origo Florens"
med 4 st taburetter.

Gasol
Kök och lampor för

i god sortering I I Sommarstugan och Camping

Konsum Gustavsberg
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Missnöje
Från min tidiga ungdom bevarar jag i

friskt minne, hur jag på en och samma
dag fick till livs två mycket olika ut
läggningar av samma tema. Det var en
söndag. På förmiddagen åhörde jag en
gudstjänst. Predikantens förkunnelse kret
sade kring ämnet: Att vara gudelig och
låta sig nöja, det är vinning nog. På
ett varmt och övertygande sätt fram
ställdes förnöjsamheten som en eftersträ
vansvärd dygd. Missnöjet målades däre
mot i mörka färger; som ett den ondes
påfund. - Det var en medryckande pre
dikan, och jag tyckte att talaren hade
rätt.

Samma dag, på eftermiddagen, hade
jag mina vägar förbi en festplats, där
en fest just pågick. Den var anordnad av
en arbetarorganisation på platsen. Jag
kom alldeles lagom för att få höra ett
föredrag, som hölls av en av länets bästa
talare. Hur ämnet var formulerat minns
jag inte men innehållet står ännu levande
för mig. Vad som både slog, f~ngslade
och förbryllade mig, var den starka kon
trasten mellan de båda talarnas förkun
nelser. Medan predikanten framställde
missnöjet som ett ont, en utmaning mot
de högre makterna, formade sig arbetar
talarens anförande till en lovsång över
missnöjet, det missnöje som förmått de
förbisedda och missgynnade att resa sig
och kräva bättre villkor. Han framhöll
att missnöjet är den drivande kraften i
all utveckling, och han slutade med en
varm vädjan till sina åhörare att bli
med i kampen, att bli bärare av det upp
byggande missnöjet. - Jag kände mig
en smula förbryllad men lutade nog åt
den åsikten, att den siste talaren hade
mest rätt.

Ett hade de båda talarna gemensamt:
de var enkla, sympatiska människor,
med stor förmåga att lägga ut texten. Det

• var kanske, när allt kommer omkring,
inte så stor motsättning i deras uppfatt
ningar, som resonemangen kunde ge an
ledning att tro. När den första talaren
bannlyste missnöjet, gav han ingen när
mare definition av detta begrepp. Det
är dock mycket möjligt att han därmed
avsåg det ofruktbara missnöje, som ytt
rar sig i grinighet och negativ kritik, ja
däri att man är missnöjd med lite av
varje, utom med sin egen förträfflighet.
Det finns en sådan mentalitet, mer eller
mindre utpräglad, ett sjukligt missnöje,
som inte gör någon människa glad och
inte heller gör tillvaron det minsta lju
sare.

Vad arbetartalaren avsåg framgick dä
remot tydligt. När han slungade fram
sitt "hell missnöjet!", åsyftade han miss-

nöjet med vissa bestämda angivna förhål
landen. Han prisade det sunda och ska
pande missnöje, som för utvecklingen
framåt.

Det vore naturligtvis alldeles fel att
ställa missnöje och förnöjsamhet som
oförenliga motsatser. Ett berättigat miss
nöje med vissa förhållanden behöver inte
utesluta personlig förnöjsamhet. Ett sunt
och friskt missnöje är raka motsatsen
till den grinighet, som gör oss småsinta
och olyckliga. Det sura missnöjet gör
tillvaron olustig och trist, medan det
sunda missnöjet resulterar i praktiska in
satser för att undanröja bristerna och
därmed bidrar att skapa ett bättre sa
kernas tillstånd.

Det vore skönt om vi alltid kunde
hålla isär de båda missnöjesarterna, för
att så dämpa den ena och främja den
andra. Om allt osunt missnöje kunde
bannlysas, hur mycket gladare skulle in
te då tillvaron bli! Om allt missnöje
kunde omformas till sunt missnöje, vil
ken kraft till personlig livsförvandling
och social omdaning skulle detta inte in
nebära!

Det händer nog ibland att en skarp
och ovälkommen kritik avfärdas som ett
lumpet missnöje, vilket inte kan tas på
allvar, och detta omdöme kan vara mer
eller mindre riktigt. Vi bör dock vara
försiktiga, så att vi inte söker anbringa
någon sekundastämpel på vad som kan
ske i viss mån är förklarliga reaktioner
och värderingar. Även där vi misstän
ker kverulans, bör vi lugnt, vänligt och
sakligt granska omdömena.

Missnöjet i all ära. Visst har vi anled
ning att vara betänksamma inför vissa
arter av missnöje - men nog vore det
värre om inget missnöje fanns! En befo
gad olust har sitt värde, såvida den för
mår oss att avlägsna orsakerna.

Det är inte ovanligt att förhållandena
inom våra organisationer är annorlunda,
än vi önskar. Det kunde vara större in
tresse hos medlemmarna. Verksamheten
är inte i alla avseenden sådan, som vi
vill ha den. Vi ä~ inte riktigt belåtna.
Låt oss i så fall gärna lufta känslorna
och diskutera situationen. Vi kan börja
med att vidgå våra egna fel, och inte i
första hand avbörda missnöjet på vissa
syndabockar!

Den organisation är att lyckönska,
som inom .sig äger mycket av befogat
missnöje och litet eller helst intet av den
andra sorten. Men vi bör hålla oss för
goda för att i arbetet för våra syften
söka uppamma missnöje, om skäl därför
saknas. Det enda riktiga och värdiga är
att låta det sunda missnöjet bli den kraft,
som kan hjälpa oss att skapa något bätt
re.

V.].
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Kvalitet
samverkan funktion, form

och material

När det gäller varor och materialslag
används beteckningen kvalitet i flera be
tydelser. Handelns folk och producen
terna talar t. ex. om olika kvaliteter i
sitt sortiment. Det kan gälla stål, texti
lier, p,apper och andra material, och man
kan lika väl använda ordet sort. Om
slagspapper är en kvalitet och flygpost
papper är en annan. De är avsedda för
olika bruk och man jämför dem inte sins
emellan. Det ena ersätter inte det andra.
Men inom samma grupp, t. ex. papper
för tidskrifter finns det en skala av kva
liteter som bättre eller sämre svarar mot
sitt ändamål. Denna tidning är tryckt i
boktryck på 85 gr träfritt glättat pap
per, vilket är en bättre kvalitet än t. ex.
70 gr papper eftersom det ger större
bildklarhet, hindrar baksidans bild att
slå igenom på framsidan etc.

Vidare kan det vara nödvändigt att
göra en sortering av den färdiga produk
ten på grund av det skiftande utfall som
uppstår genom variationer i råvaror och
tillverkningsprocesser. Denna sortering
kan ha både med praktisk funktionsdug
lighet och utseende att göra - till exem
pel en tallriks skevhet och frihet från
ojämnheter och fläckar i glasyren.

Exemplen visar att begreppet kvalitet
kan beteckna en viss sort avsedd för viss
funktion och att denna sort i sin tur kan
rymma olika grader av funktionsduglig
het och överensstämmelse med fastslagna
tekniska normer.

Den som i sitt sortiment, t. ex. textili
er, har en stor mängd väl specificerade
kvaliteter (lika med sorter), talar kanske
i sin annonsering om "våra kvalitets
textilier" och menar liksom andra som
använder ordet "kvalitetsvaror", att det
är produkter med en inneboende "god
kvalitet". Men den tysta förutsättningen
är, att de används för det ändamål de är
avsedda. Det ena tyget, slitstarkt och
oömt till pojkbyxan, det andra glest och
med mjukt fall till gardinen. Men gles
heten resp. tätheten skulle inte komma

till sin rätt, om gardintyget användes till
byxor eller tvärtom.

Detta verkar kanske snusförnuft och
småskola. Men resonemanget hjälper till
att skapa en definition av kvalitet som
är användbar för hela varuområdet. En
varas grad av kvalitet bestäms av rela
tionen mellan dess egenskaper och de
funktioner den skall fylla.

Ju klarare man kan precisera huvud
och bifunktioner, desto större förutsätt
ningar att slå fast önskvärda egenskaper
hos varan. De svåråtkomliga och fasci
nerande relationerna mellan människor
och ting, mellan varor och användnings
sätt är det kanske inte möjligt att helt
kartlägga. Man använder ju ting på
många olika sätt; därför att de fyller ett
praktiskt behov; därför att de har ett
tilltalande utseende; därför att själva
ägandet ger ekonomisk eller social till
fredsställelse; därför att de är förknip
pade med minnen som man vill hålla le
vande etc. När det gäller varor och ting
för hemmet resp. personligt bruk har
flertalet människor medvetet eller omed
vetet flera parallella krav: de skall på ett
hyggligt sätt fylla sitt praktiska ända
mål, de skall ha ett utseende som man
gillar, de skall passa in i ens egen livs
föring med de resurser man har. Efter
som behov och situationer förändras med
tiden, gör man sig också en ungefärlig
uppfattning om hur länge man vill att
varan skall räcka: en eller ett par gån
ger, en säsong, ett år, så länge som möj
ligt, kanske i generationer.

Man frågar sig då kanske också hur
marknaden på den sektor det gäller kom
mer att förändra sig - "den här bilmo
dellen kommer nog att stå sig" eller "nej,
jag väntar på vårnyheterna". Ju bättre
den enskilda varan fyller mina behov
under den tid de är aktuella, ju bättre
kvalitet har den ur min personliga syn
punkt.

Jag söker den för mig lämpligaste kva
liteten, som ger den största beboustill
fredsställelsen. Behoven är som sagt en
mycket komplicerad härva men ur dem
kommer ju både impulsköpet och den
noggrant övervägda anskaffningen. Vad
jag kan finna beror på det tillgängliga
varusortimentet, de ekonomiska resurser
jag har i dag och kanske har i morgon
och det utbyte jämförbara varor ger i
förhållande till inköpspris och ev. drifts
kostnader, servicemöjligheter och den
skötsel varan fordrar av mig.

Bakom många varuval ligger en be
hovskombination som är individuell. Men
produktionen kan bara till en ytterst
ringa del tillverka varor på individuell
beställning. Huvuddelen av tillverknin
gen sker för en "anonym" marknad och
varor och varukvaliteter framställs med

sikte på vad man vet om etablerade be
hov, och vad man tror sig kunna förut
se om latenta behov, av vilka de senare
tar gestalt på marknaden i form av nya
varor och kvaliteter. Här diskuteras de
kvaliteter som har med de praktiska och
estetiska behoven att göra.

Flertalet konsumtionsvaror är avsedda
att fylla en praktisk funktion under en
viss tid eller så länge som möjligt. Ju
bättre de fyller denna praktiska funk
tion, desto högre praktisk kvalitet har de.

Graden av kvalitet beror av samspelet
mellan form eller konstruktion, material
val och tekniskt utförande. Brister det på
någon av dessa punkter, blir den prak
tiska kvaliteten som helhet lidande. Sam
spelet mellan form, material och teknik
avspeglar sig också i hållbarhet och livs
längd.

Om varor av den typ som här diskute
rats endast användes för praktiskt bruk,
skulle kvalitetsproblemet antagligen säl
lan förorsaka någon debatt. Frågan om
lämplig praktisk kvalitet vore ett ratio
nellt problem som i allmänhet kunde lö
sas väl när funktionskraven var definie
rade. Men vi använder ju de flesta ting
på många sätt ...

Den som värderar ett föremål högt ur
estetisk synpunkt säger gärna, att före
målet har en hög estetisk kvalitet. Den
estetiska kvaliteten är inte objektivt mät
bar, samma ting värderas olika av olika
människor och grupper. Man kan därför
ifrågasätta om det är mening att använ
da detta begrepp eftersom det inte finns
några absoluta normer.

Men det är å andra sidan ett psyko
logiskt faktum att konsumenter i gemen
gör estetiska värderingar och låter dem
väga mot eller spela samman med värde
ringen av den praktiska kvaliteten. Den
insats som en formgivare kan göra vid
gestaltandet av ett föremål kan berika
vår upplevelse av det, kan göra föremå
let mera uttrycksfullt, från det behag
liga till det monumentala, från det rogi
vande till det dramatiska. Eftersom man
inte kan uppleva formen isolerad från
upplevelsen av varans praktiska funk
tion, av materialet eller tekniken, förut
sätter en rik och full estetisk upplevelse
en god kunskap om bruksvarans prak
tiska funktion.

De allmänna estetiska krav man kan
ställa är att den form- och färgmässigt
skolade och skapande personen - konst
nären-formgivaren - får göra sin insats
inom hantverkets och industriens områ
den. Och liksom man av marknaden be
gär att den skall rymma praktiska topp
kvaliteter är det ett lika självklart krav
att man söker stimulera de formgivnings
insatser som enligt skolade bedömare är
värdefullast. Artbur Hald
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VARGALLERI
Vårens utställningar inleddes av Lisa

Larson, som visade en kollektion sten
gods på Artium Expose i Göteborg i feb
ruari. Rektorn för Slöjdföreningens Sko
la, Kurt Ekholm, var särskilt positiv i
sin recension i Handelstidningen och kal
lade henne "en av våra mest begåvade
yngre krafter inom keramiken." Vid sam
ma tidpunkt invigdes hennes relief för en
av korridorerna på Sahlgrenska Sjuk
huset i Göteborg, en uppgift som hon
fått genom att vinna en av Göteborgs

Konstnämnd utlyst pristävlan. Det är
hennes hittills mest betydande väggar
bete och visar en rik och spännande ke
ramisk verkan - som också rymmer sto
ra utvecklingsmöjligheter.

Under april avlöste utställningarna
varandra. Det började med Eje Obergs
vernissage på Svea Galleriet i Stockholm
den 7 april. Han visade ungefär 35
emaljmålningar och aluminiumreliefer och
fick 20 arbeten sålda, bl. a. inköptes en
aluminiumrelief av Moderna Museet och

en av den kände konstsamlaren Theodor
Ahrenberg. Svea Galleriet ordnade i an
slutning till t:lbergs utställning en dis
kussion om bildkonst och arkitektur och
den inleddes med besök på utställningen
av 300 arkitekter, kritiker och konstnä
rer. Konstkritikerna var mycket intresse
rade av emaljmåleriet. Någon ställde sig
frågande inför de effekter det kan ge
men Lars Åström i Svenska Dagbladet
skrev: "Dessa arbeten hör till det intres
santaste man sett på länge i den yngsta
svenska konsten. De är både självstän
diga och nyskapande."

Lördagen därpå öppnade Malmö Mu
seum sin utställning "8 emaljmålare" där
utom våra egna Stig Lindberg och Eje
Oberg följande konstnärer deltog, som
arbetat med emalj på Gustavsberg: End
re Nemes, Lage Lindell, Sven Erixson,
C. 0. Hulten, Egon Möller-Nielsen och
Acke Oldenburg. Det var den första sto-

ra emaljutställning som arrangerats i Sve
rige och från Malmö Museum går den
vidare bland annat till Hälsingborg,
Ystad, Göteborg, Norrköping, Orebro
och flera andra landsortsmuseer. Syd
svenska Dagbladets Kristian Romare
fann att Stig Lindberg och Lage Lindell
var i sin art nått närmast en självklar
het och att utställningen var mycket
intressant som ett propagandatåg för ett
nytt utsmyckningsmaterial i vårt folk
hem. Det första verk som inköptes var
en emaljmålning av Stig Lindberg.

I samma lokal, Malmö Museum, öpp-

Överst: Monument Il emaljmdlning av Stig
Lindberg, utställt pd Malmö Museum.
Mitten: Detalj av Lisa Larsons keramiska ut
smyckning för Sahlgrenska Sjukhuset i Gö
teborg.
Nedan: Detalj från utställning Svensk Form
i Köpenhamn med stengods av Lisa Larson
och Karin Björquist.
Foto: Hilding Oblson, L. Schnakenburg, Olle
Waller.
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nade Karin Björquist en vecka senare ut
ställningen "Porslin och Stengods". Den
rymde både unika ting, servisgods och
väggbeklädnadsmaterial. Hon fick en
mycket god press, speciellt de kvinnliga
recensenterna lovordade hennes husmo
derliga kunnighet men också "den kraft
som strålar ut från varje föremål". Kris
tian Romare skrev att hon är "begåvad,
både med generositet och en mycket sä
ker och stram smak. Någon gång brän
ner de samman i pjäser som har en verk
ligt personlig fräsch must och skarp ron
deur".

Ytterligare en vecka senare deltog
Gustavsberg i utställningen Svensk Form
i Köpenhamn med hela registret från sa
nitetsgods till plast, hushållsporslin och
stengods. Gustavsberg dominerade det
danska TV-reportaget från utställningen
bland annat genom Lisa Larsons sten
godsfigurer. Som ett kuriosium kan näm
nas att Drottning Ingrid köpte 6 All
Roundlådor. Ambassadör Sahlins fru
uppvaktades med en Friberg-pjäs. Ut-
ställningen ägde rum i Facits lokaler och Ovan: Eje öberg friskar på med emalj på badkarsfabrikens galleri.
var exempel på ett nytt samarbete mel- Nedan: Emaljmålningen "Magnetopol" ingick i Eje öbergs utställning på Svea-Galleriet.
Ian ett begränsat antal firmor, som har
glädje av att gemensamt uppträda på
olika exportmarknader.

Stig Lindberg deltog med stor fram
gång i en utställning i Stuttgart tillsam
mans med ädelsmeden Sigurd Persson
och textilkonstnärinnan Kajsa Melanton
och han kunde bland annat notera inköp
från Landesgewerbeamt Baden-Wiirttem
berg och från Oldenburg Landesmuseum.

I övrigt har det hänt en hel del utan
för utställningarna. Britt-Louise Sundell
kunde för alla besökare vid invigningen
av KF:s provkök visa sin livligt upp
skattade dekorativa keramiska vägg i
entren med symboler från provkökets ar
betsområde. Kåge Verkstad har genom
Björn Alskog och Birger Arvidsson ut
fört en stor vägg för en Konsumrestau
rang i Kramfors som visar vilka stora
möjligheter Farstaplattorna ger.

På Svensk Form i Stockholm visades
också under våren ett flertal av våra nya
plastprodukter, bland annat Peter Piens
Rivett och Rasper, liksom den nya WC
sitsen för vilken ingenjör Bertil Dahllöf
till allas glädje i dagarna kammade hem
årets plastpris för god formgivning, vil
ket nu alltså gått till Gustavsberg för
andra gången. För företaget är denna
utmärkelse naturligtvis särskilt glädjande
eftersom den även innebär en stor fram
gång för denna ekonomiskt så viktiga
produktion.

Och slutligen - de första dagarna i
juni vann Kåge Verkstad ett av första
prisen i tävlingen för utsmyckning i tun
nelbanan, vilket gör att vårens formgiv
ningsfacit blivit ovanligt god.
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Ett samtal på
sommarverandan

En dag i juli 1959 samlades några vänner på Klippudden,
alla med anknytning till Gustavsbergstrakten.

Det var en ljum kväll efter en härlig sommardag med frisk
och svalkande blåst från Baggensfjärden. Efter middagen satt
man på verandan och såg solen gå ner. Motorbåtar från Gus
tavsberg kom på väg ut genom Farstasundet.

Långsamt sänkte sig skymningen. Samtalet kom att röra sig
kring hur det varit förr i världen på Klippudden och i trak
terna kring Gustavsberg. Värden på Klippudden, Jan Wallan
der, gjorde en bandupptagning av samtalet, och därav har vi
saxat en del, som vi tror kan intressera en större krets. Klippudden.

Wilhelm Odelberg berättade hur det
var, när han besökte Klippudden i sin
tidigaste barndom på 20-talet.

På den tiden bodde här på Klippud
den tre tanter. De hette Tant Bedda
Munck, Tant Maria Hierta och en Tant
Anna Edelstam.

De bodde, levde ungefär som Tant
Brun, Tant Grön och Tant Gredelin. De
tog emot mycket gäster från Stockholm,
för på den tiden la' Gustavsbergsbåten
till vid Klippudden varje dag och kanske
till och med flera gånger om da'n, och
det var ett mycket populärt utflyktsmål
för den tidens borgerlighet som hade
förbindelse med de här gummorna.

Själv bodde jag på Farstavik; ibland
brukade jag ledas, ganska motspänstigt,
av min mamma hit till Klippudden för
att hälsa på tanterna. Det var na
turligtvis artighetsvisiter även från
hennes sida sett och kanske tyckte inte
hon heller att det var så roligt. För
tanterna hade mest att tala om sina
krämpor. Hur det såg. ut här på Klipp
udden på den tiden kommer jag inte så
förfärligt väl ihåg, men jag vill minnas
att de hade någon gammal gubbe som
gick och påtade i trädgården och att det
växte mycket hallon där är jag alldeles
säker på.

Gummorna brukade flytta hit ut nå
gon gång i början på juni och det var
alltid mycket ståhej kring det stora flytt
lasset, som fördes ombord på Gustavs
bergsbåten i Stockholm. Gustavsbergsbå
tarna är nu ett minne blott, men de
brukade gå fyra eller fem gånger om
da'n från Gustaf III :s staty. Särskilt
5.15-turen var mycket populär, för att
då var alla som hade sina arbeten i
Stockholm färdiga att fara till landet.
Båten med tanternas grejar for ut genom
Skurusundet, där den gick i kors och

tvärs. Den la' till vid Drottninghamn
och den la' till vid Kungshamn och den
la' till vid Björknäs och vid Klinten
och vid Gammeludden och vid Tollare.
Den la' till vid Boo och den la' till vid
Skogsö och vid Gustavsviks holme och
vid Västra Ekedal och så kom den och
la' till vid Klippudden. Och där på
Klippudden kom det då folk och tog
emot när alla tanterna kom flyt
tandes med sina väldiga lass med sina
fikusar och sina aspedistrar och sina kof
fertar och sina rysch och sina pysch och
sina antimakasser och allt vad det nu
var för någonting.

Det var säkert ett ganska rikt säll
skapsliv som utvecklade sig i den här
delen av Farsta, för på Tjustvik bodde
gamla Schönmeyrs och på Sjöstugan
bodde ingenjör Lamby och i det vita hu
set ovanför Sjöstugan bodde justitierådet
Äbergsons sterbhus och här på Klippud
den bodde alltså tanterna.

Följde man sedan vägen utmed stran
den genom ängsull och pors kom man
så småningom fram till Klubbudden och
där bodde Kåge.

Klubbudden

var Kåges ögonsten. Under samtalet på
verandan berättade han bl. a. hur han
ornkr. 1925 kom att hamna i detta gam
la vackra fiskartorp, som fortfarande
har den gamla drängstugan kvar med sin
öppna spis. Där fanns fötr också ett stall,
som nu är borta. Klubbudden var en
traditionellt byggd stuga med ett murat
block i mitten för spis och kakelugn, och
runt det kök, ett rum och en liten kam
mare. Den disponerades före Kåge av en
lärarinna med familj. Sedermera skedde
en ombyggnad under krisåren, då Kåge
bodde där för att ha nära kontakt med

arbetet på Gustavsberg. Ett kök byggdes
till och ytterligare ett rum, elektriskt
ljus blev också indraget ...

Gick man sedan vägen ytterligare ut
med kanten kom man till en naturskön
plats som kallades för Stalpet, en ut
siktsplats för många älskande ända tills
det till deras hinder uppsattes ett ohygg
ligt staket av professorskan Key på Brä
valla, som ogillade ungdomens föreha
vanden vid Stalpet. Detta vållade ganska
stor irritation och mycken spe åtminsto
ne bland närbesläktade familjer.

Bråvalla

är ett av de egendomligaste och märk
värdigaste hus som finns här i landet.
Det är uppbyggt i vikingatidens stil, så
som man åtminstone tänkte sig på 1860-
talet att vikingarna byggde sina kungs
hus. Det byggdes av gamle grosshandlare
Samuel Godenius för hans dotter Selma,
som var gift med professorn vid Karo
linska institutet Axel Key - en berömd
patolog. Det markvärdigaste med Brå
valla var, att - förutom att det var
byggt i vikingatidens stil - det också
var inrett med de möbler och de husge
råd, som man på 1860-talet trodde att vi
kingarna använde. Sålunda fanns där ett
stort mjödhorn. På nyårsaftnarna varje
år fick man a_vlägga Bragelöfte invid
detta kolossala mjödhorn, som var fyllt

· med alkoholsvaga drycker.
Runt den stora högtidssalen på Bråval

la löpte en fris av den store målaren
Malmström, och denna fris föreställer
Bråvalla slag såsom man tänkte sig på
1860-talet att detta hade tillgått. Hög
sätet var det märkligaste. Själv minns
jag mycket väl detta högsäte, och hur
där tronade varje nyårsafton den gästfrie
värden, professor Einar Key. Det hörde
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till pJasen, att det serverades rådjurs
stek och lutfisk i stället för skinka. Så
stöpte man i bly och såg de mest egen
domliga tecken om vad som kunde in
träffa under nästa år.

I en amerikansk medicinsk tidskrift
fd.n 1930-talet meddelades det från en
kirurgkongress i Stockholm att man
hade besökt Bråvalla med en särskilt
abonne

0

rad Gustavsbergsbåt, såsom alltid
då skedde. Där myllrade ett stort antal
amerikanska läkare upp till Bråvalla och
där bänkade sig allihopa och glammade
alldeles oerhört. Resultatet av denna vi
sit på Bråvalla blev, som sagt, en artikel
i The American Medical Revue, innehål
lande att professor Einar Key bebodde
ett hus från vikingatiden, där han satt
i sitt högsäte och på samma sätt som si
na förfäder, vikingahövdingarna på
Gustavsberg, regerade och dömde sina
underhavande därifrån. Var det då nå
gon som hade opererat fel på ett eller
annat sätt, så dömdes han omedelbart.

Fortsatte man från Bråvalla vidare ut
med stranden kunde man åtminstone på
1920- och 30-talen betrakta en sedan
1880-talet alltmer förfallande park. Mitt
i denna förfallna park uppreste sig ett
stort trevåningshus, som kallades för
Udden eller Täcka Udden. Denna udde
var också bebyggd av grosshandlare Go
denius för en annan av hans döttrar, som
var gift med professorn vid Karolinska
institutet, Karl Jacob Rossander. Denne
hade åtskilliga barn och bland annat ha
de han en son, som var professor vid
Tekniska Högskolan, som hette Karl Au
gust Rossander. På Udden utvecklade sig
ett utomordentligt rikt familjeliv för bar
nen Rossander och deras ättlingar.

Signifikativt för svågrarna Rossander
och Key var deras stora botaniska
och kulturella intressen. De hade go
da förbindelser med tidens ledande bo
tanister och skogsmänniskor, och till de-

ras tomter på Bråvalla och Täcka Ud
den importerades de sällsammaste och
ädlaste träd. Ännu under 1910- och 20-
talet såg man spår av dessa vegetatio
ner, men tyvärr så tuktades de inte så
som borde ha gjorts. Möjligen dock med
undantag för grottan på Bråvalla, som
ännu i min barndom var en stor märk
värdighet med sina ormbunkar och säll-

synta växter. Det var verkligen en stor
sevärdhet.

Gottbolmen

Vägen, som går mellan Klippudden
och Bråvalla, kan nu synas som en gam-

Bilder: Ovan, Klubbudden.
Nedan: De båda Sjöstugorna.
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Bråvalla.

mal timmerväg, men i själva verket 'är
det kvarlevan av den stora landsväg,
som gick från Ormingelandet över Far
stabro färja och vidare över till Ingarön.
Till vänster om denna väg, ungefär en tre
a fyrahundra meter från Bråvalla, kan
man ännu, om man spejar noga, se hus
grunder och rester efter bebyggelse. Man
kan också se rester efter bärbuskar och
även vissa odlade blommor, som aklejor
och mycket annat. Det är resterna efter
ett säteri som var ganska stort under
1600-talet och beboddes eller i varje fall
ägdes av en änka Baner. Detta säteri
skövlades och brändes ner till grunden i
juli 1719 av det stora detachement av

ryska galärflottan under generalamiralen
Fjodor Apraksin, som gick in här i
Farstaviken.

"Farsta slott"

Det finns en bok som heter "30 vand
ringar i Stockholmstrakten" av jägmäs
tare Folke Thörn. Han beskriver ett hus,
som han kallar det "i barockstil uppför
da Fars ta slott". Detta slott är förvisso
icke något slott. Det byggdes som en
mindre herrgård på 1600-talet, utav Gus
taf Gabrielson Oxenstierna, varav Gus
tavsberg har fått sitt namn. Gustaf Gab
rielson byggde som sagt °Farsta och det

är anledningen till att han såsom tillhö
rande Drottning Kristinas hov kanske
har sett sin höga härskarinna någon gång
på Farsta. Det är mycket omtvistat för
att inte säga osannolikt.

Emellertid kallas Farsta slott för
Drottning Kristinas jaktslott på folkets
tunga. Farsta gick i arv inom flera frälse
släkter fram till 1719, då det delade
Gottholmens och åtskilliga andra högre
stånds- och säteriegendomars öde på
Värmdön-,-- att brännas upp av den rys
ka mellersta eskadern. Det byggdes emel
lertid upp i mitten av 1700-talet igen
och gick en normal utveckling tillmötes.

Själva Gustavsberg hade ett litet tegel
bruk och hade sina ekonomibyggnader
en ganska bra bit därifrån, ungefär där
de ligger numera skulle jag tänka mig.
Sedan fanns det en Fåfänga på ett berg
ovanför Farsta, där numera flaggstången
reser sig. Den finns där ännu i denna

dag. Det fanns en köksträdgård som låg
nedanför Farsta i riktning mot Bråvalla
och dessutom fanns. det en liten Fåfänga
och ett hus något längre uppåt, där myc
ket märkliga saker inträffade, när Far
sta 1845 blev inköpt av ett konkursbo
av en stormrik affärsman i Stockholm,
som hette Erik Gustaf Godenius. Hela
det lilla templet var nämligen klätt med
ostronskal - minnen av glada fester för
så där en hundratjugo år sedan.

Denne Erik Gustaf Godenius var ur
sprungligen en fattig prastson från Gag
nef i Dalarna. Men genom att under
kontinentalkriget göra smuggelaffärer i
England kunde han på 1820-talet kom
ma tillbaka med mycket pengar. För des
sa pengar inköpte han åtskilliga bruk i

Ovan: "Grottan"
T.v. Täcka udden.
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Sverige. Han inköpte Ribbingsholm i
Östergötland, han skaffade sig en stor
skeppsflotta i Stockholm och 1845 in
köpte han även Gustavsberg och Farsta.
Till Farsta hörde då också en del andra
egendomar såsom Västra och Östra Eke
dal och Skevik. Denne Erik Gustaf Go
denius dog på 1850-talet och testamen
terade allt till sin brorson grosshandla
ren Sam 'Godenius i Stockholm, som fort
satte handelshuset Godenius & Co. I
dödsboet medföljde också sju eller åtta
alldeles oförsörjda systrar, varav en del
var lärarinnor på olika undervisningsan
stalter runt Stockholm.

Grosshandlare Samuel Godenius yngs
ta dotter hette Hilma. Hon gifte sig med
en underlöjtnant vid Södermanlands re
gemente, som hette Wilhelm Odelberg
och var min farfar. Han hade tidigare
ägnat sig åt att på uppdrag av sin far
studera engelska förhållanden. Från Eng
land fick han starka inspirationer när
han 1869 i samband med sitt giftermål
med denna Hilma Godenius övertog pos
ten såsom förvaltare av Gustavsberg.

År 1875 ombildades Gustavsberg och
utbröts ur handelshuset Godenius & Co
och då bildades ett företag, som hette
AB Gustavsbergs Fabriks Intressenter med
samme Wilhelm Odelberg såsom verk
ställande direktör. Detta var en ganska
välbetänkt åtgärd, för 1879 gav sig hans
gamle svärfar, Samuel Godenius, in i
väldiga ekonomiska spekulationer, vilka
gjorde att han samma år stod på näsan
fullkomligt, gjorde konkurs och fick lov
att sälja allt vad han ägde och hade.
Från att ha varit en av Sveriges rikaste
män ägde han absolut intet och var helt
och hållet hänvisad åt sina barns omsor
ger, vilket för honom var en stor tragedi.

Gustavsberg betraktade Farsta såsom
disponentbostad. Den ganska vackra ka
rolinska mangårdsbyggnad, som fanns se
dan återuppbyggnaden på 1740-talet ef
ter ryssbranden, byggdes om på slutet
av 1800-talet. Denna ombyggnad var
föregången av åtskilliga arkitekters för
sök. Wilhelm Odelberg, som icke hade
någon särdeles säker smak, beslöt att ly
da en arkitekt som föreslog, att man i
stället för en elegant renovering av den
gamla typen skulle göra något slags pa
rodiskt barockslott utav det hela.

Hilma Odelberg, som befann sig utom
lands - hon vistades på någon · kur
ort i Böhmen när detta inträffade -
kom tillbaka och fick se den lilla fina
ursvenska herrgården förvandlad till ett
barockslott, och då lär det ha blivit någ
ra onådiga dagar för hennes man, berät
tar familjetraditionen.

Farstaudde

Fortsätter vi nu vår väg framåt ser vi

Ovan: Farsta herrgård under ombyggnad 1894.
Nedan: Barockslottet efter nybyggnad. Till häst synes brukspatron Ode/berg.

Farstaudde till vänster, en byggnad i en
helt annan stil. Det är snarast en itali
ensk byggnad, komponerad av Ferdi
nand Boberg i mycket nära samarbete
med dess byggmästarinna fru Maria Ben
nich, som erhöll Farstaudde såsom än
kesäte för sig och sina barn. Fortsätter
vi så ser vi till vänster en gul byggnad
med vita knutar.

Farstavik

Det är Farstavik, som är byggt 1869.
Det byggdes såsom sommarnöje för Wil
helm Odelberg och hans hustru Hilma.
Vinterbostad fanns det nämligen på and
ra sidan viken i en byggnad som tidigare
i folkmål kallas för "gula byggningen"
- den var nämligen gul före ombyggna
den 1915 - eller "kontorsbyggnaden".
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Spången.
Foto: (även sid. 9) Victor Ode/berg.

Vi fortsätter nu vägen förbi Farstavik.
Vi viker omedelbart av till vänster och
går nerför en väg, som nu inte längre
existerar, men den fanns i varje fall på
1920- och 30-talet. Den gick utmed en
illa tuktad häck varefter man omedelbart
vek till höger för att passera förbi en li
ten gul byggnad, som kallades för Ank
huset. Passerade man förbi Ankhuset kom
man till spången. Den var ganska illa

underhållen för det mesta och plankorna
var ruttna och cyklade man där råkade
man ofta att cykla ner i något
hål. Vi tänker oss att vi lyckligt har
kommit över spången och viker av till
vänster och tar sikte på en mycket stor,
hög, röd byggnad, som kallas för kvar
nen. Mitt emot kvarnen är en ganska

Nedan: Farstavik och Farstaudde.

c(Jl,finns Du?
Ett sommarminne

Ut i stora vida världen,
ut till andra sköna land
nog du önskat ställa färden
i din ungdoms dar ibland.
Kanske du om Södern drömde
och om österns sagoprakt,
men ditt eget land du glömde
och din vackra barndomstrakt.

Minns du, hur i morgonstunden
västanvinden blåste sval,
fåglar kvittrade i lunden,
göken gol vid Ekedal,
och på Farstavikens spegel
änder simmade vid strand
och en båt med vita segel
gled helt sakta ut från land.

Minns du kanske båtutfärden
under skön augustikväll.
Månen lyste över fjärden
ifrån stjärnströdd himlapäll,
och från Kråkholmssidan hördes
dämpad handklavermusik,
vassen utav vinden rördes,
ljuset släckts i Farstavik.

Minns du, när i sena natten
båten hem tillbaka gled.
Vågorna från vida vatten
lade sig vid stranden ned,
och i öster syntes ljusning,
nattens stjärna lyste matt
under vindens väna susning
i den ljumma sommarnatt.

H. DANIELSSON

stor bergshöjd. Den är bevuxen med ljung
och granskog och inne i denna höjd har
riksantikvariens ombud påträffat en del
platser, som man kunde tänka sig vara
gravar. Grävningar på 1930- och 40-ta
let visade, att där var ett bygravfält,
förmodligen från 900- och 1000-talet.
Vad det är för slags bebyggelse som har
stått i samband med detta gravfält det
undandrar sig numera vårt bedömande.

Vikingagravar

Man skulle kunna tänka sig att det har
varit en liten by, som hade legat ovanför
nuvarande lagården och ladan på Far
staområdet. Där är nu för övrigt en li
ten bebyggelse av bostäder, som hör till
lantarbetarna på Farsta gård, och dess
utom byggdes på 1880-talet en serie vil
lor för tjänstemännen. Där bodde också
vår sjökapten Westerberg, som förde Gus
tavsberg VII, som ännu går i trafik un
der namnet Saxaren.
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Sverige USA
-4-

Vår långa dag blev onsdagen den 14/9.
Den skulle räcka till torsdag kväll. Vi
gick ut och åt frukost på Sylvana hotel
och ämnade så göra en shoppingrond.
Men det visade sig att man hade affärer
na stängda kl. 12.00 varje onsdag. Vi
gick alltså miste om den affärsrond som
vi räknade med som den sista här i lan
det. Kl. 12.30 måste vi vara vid flyg
platsen för att hinna med planet. Vi
kom som vanligt i sista minuten. Planet
gick

0

13.05 så vi hade bara fem minuter
på oss för pollettering av vårt bagage.
Vi lättar från startbanan och passerar
över ett stort oljeraffinaderi, skogar, flo
der, och fält, efter tio minuter är vi över
havet, några minuter senare ser vi åter
land, 'och landar med några studsar i
New York.

Vi går och hämtar ut våra väskor som
kommer på ett transportband, som för
resten är styrt av en fotocell, så att det
endast avlämnar en väska åt gången på
den rostfria bänken.

Så tar vi då bussen från Eastern line
till SAS. Flygfältet är ganska stort så
man behöver faktiskt åka mellan de oli
ka linjernas paviljonger och den resan
kostar en kvarts dollar pr. person. Vi
går in till SAS och polletterar våra väs
kor och gör allt klart för hemresan. Vi
får reda på att planet är försenat och
att starten ej går förrän kl. 21.00. På
flygrestaurangen äter vi vårt sista mål på
amerikansk mark.

Så småningom ropas ut i en högtalare
att planet till Köpenhamn är startklart
och skall avgå kl. 21.30 och vi drar oss
mot utgången och går ombord. - När
planets motorer börjar arbeta är det en
dam som börjar gråta förtvivlat, men
hon tystnar när vi väl kommit upp i
luften.

Framför Åke sitter en mamma med 2
barn, den minsta i flaskåldern. Han får
en nappflaska med mjölk och några lek
saker av en flygvärdinna. De somnar
snart och mamman kan placera båda bar
nen på golvet framför sig. Vi går ut
över havet och in i molnen. Efter några
timmars resa börjar det bli gropigt i luf
ten och naturligtvis just då vi fick ma
ten serverad.

Flygvärdinnan tappade en del i knäet
på en dam. Det blev litet ståhej en
stund, men allt lugnade ner sig så små
nmgom.

Vädret har börjat stadga sig och pla-

tur och retur

net går som en buss på en betong-bana.
Det sövande ljudet från motorerna gör
att de flesta passagerarna börjar bli tröt
ta. Man börjar plocka fram filtar och
kuddar och snart sover de flesta. Jag
vägrar att sova, ty det är med en viss
spänning som man flyger över Atlanten.
Det finns inte mycket att se men jag sit
ter och fantiserar för mig själv. Jag ser
framför mig den oerhörda utveckling som
flygplanen har genomgått bara under
den korta tid sedan jag första gången
var uppe i ett flygplan. <Det var en
tur på c:a 10 minuter med start från
Lindarängen och en snäv cirkel över
Stockholms centralare delar i en Junker
förd av Ahrenberg. Då kunde man knap
past tänka sig att i dag flyga 800 mil
utan mellanlandning.

Jag sitter och drömmer i vaket till
stånd och de övriga passagerarna i so
vande. De är kanske mera flygvana än
jag. Jag låter min fantasi rusa iväg, jag
börjar tänka över vad jag sett och varit
med om i U.S.A.

Jag minns särskilt en kväll då vi var
i New York och kom ut på en gata.
Där satt en lemlästad kvinna och tiggde,
camouflerat med dragspelsmusik. Eller de
små negerpojkarna på c:a 8 år som bors
tade skor för 25 cent mitt i natten. Och
så dessa människor, som bjudit oss på
tillställningar, som kanske gick till tusen
lappen. Man får en tankeställare. Ar
U.S.A. det förlovade landet? Nej, jag
tror nog att vi har det bra mycket bätt
re här hemma i alla fåll. Jag tror inte
att jag vill emigrera dit. Vi har nog
ganska mycket som vi kan lära ut åt dem
trots allt.

Men ett vill jag ha sagt. Amerikanar
na är ett gästvänligt och artigt folk, och
när man som vi kommer med dåliga
språkkunskaper, gör de flesta allt vad
de kan för att hjälpa en till rätta.

Vi har legat på 13.000 m. höjd med
omkring 900 km. hastighet pr tim. Kloc
kan är 02.15 NY-tid. Alla som sovit
börjar röra på sig och vaknar upp till
en ny dag. Jag har inte kunnat intres
sera mig för sömn. Det är ett för stort
skådespel att rusa fram så 'här över land
och hav.

Solen håller just på att gå upp, och
vi ser bland det tjocka molntäcket en
röd strimma av dess sken. Det ser kallt
och ogästvänligt ut därute och är det
också. Det håller sina -50° C utanför
kabinfönstrec just nu.

Vår resa har gått över New Found
land och Storbritannien den här gången.

Nassen har börjat intressera sig för
Stockholms-Tidningen, trots att den är
ett dygn gammal. Men det är nyheter i
alla fall för oss som inte sett någon tid
ning på 14 dagar.

Flygvärdinnan kommer med varma
handdukar,som man kan badda ansiktet
med. Man blir som en ny människa efter
den proceduren.

Det finns en flytväst under sitsen på
varje fåtölj. Vidare finns det en gummi
flotte att segla med om något skulle
hända. Men man har så svårt att tro att
något kan hända, planet verkar så sta
bilt. Man har en känsla av att man går
på landbacken, och har svårt att fatta
att man är nästan en och en halv mil
ovanför atlan ten.

Klockan 02.30 serveras frukost, bröd,
smör, skinka och kaffe m.m. Vi skall
vara i Köpenhamn om någon timme, d.v.
s. kl. 04.10 eller efter vår tid kl. 09.10
fm. Vi passerar Storbritannien och alla
passagerarna blir intresserade, då de ser
land. De går över på den sidan där man
ser land, så man faktiskt var rädd att
planet skulle slå runt. Nu ser man i alla
fall en fast punkt av resan.

Planet börjar sänka sig undan för un
dan och rätt som det är ligger Köpen
hamn under oss. Marken rusar emot oss
och snart känner man betongbanan un
der hjulen.

Vi har gått och väntat länge på att få
gå ombord på vår lilla "Bjarne Viking"
som skall göra det sista skuttet med os,
över till Sverige. Det är en DC: 3 :a.
Men äntligen, kl. 11.00 är den startklar
från Kastrup. Färden kan gå vidare över
sundet mot svenska kusten. Det är sol
sken och fint väder här i Danmark i dag.
Vi flyger ut över de blå böljorna med
fiskebåtar och lasttrampar, som stävar
mot den svenska kusten. Vattnet verkar
vara grunt och redan 2 minuter efter
starten skymtar den svenska kusten.

De skånska åkrarna ser ut som väl
ansade trädgårdssängar. Vi passerar en
stad som ser ut som en liten idyllisk by
jämfört med de amerikanska städerna.
Vi går in över ett stort sjösystem och
in över skog och byar. Det måste vara
Småland. Jag börjar bli trött, klockan är
11.20. Jag har inte sovit p~ 22 timmar.
Men det är för vackert att se allt under
oss för att man skall kunna sova. Åar
och bäckar med träd och buskar som
gröna labyrinter. Molnstussar sveper för
bi planet, som om någon rökte pipa.

Det svenska landet ser friskt och grönt
ut. Det är mycket vackrare än landska
pet i U.S.A. Man kommer ihåg Nils
Holgersson i skolan, man känner igen de
flesta platser som man svävar över. Om
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Här stiger Åke och Erik Alvar av planet pd Bromma efter en ldng och tröttsam flygfärd,
men med minnet fyllt av upplevelser frdn sin färd i de stora möjligheternas land.

resan ändå gått till Haparanda så att
man fått se hela landet från söder till
norr, när vädret ändå är" så klart.

Men det är väl dumt att klaga. Vi har
väl fått flyga så det räcker en tid fram
åt, ja vid ett hastigt överslag omkring
1.750 mil.

Ut över kusten med alla öar och skär.
När man ser hur sönderskuret vårt land
är, förstår man hur svår-navigerad en
båt måste vara i dessa farvatten.

Vi närmar oss slutet av vår resa med
stora steg. Nyköping och Oxelösund för
svinner i fjärran. Stockholms förstäder
skymtar, planet sänker sig över alla de
hundratals växthusen i Skälby. Och så
står vi åter på Bromma, och väntar på
en. bil som skall föra oss in till Centrum.
· Det är eftermiddag. Resan verkar som
om den hade gjorts för länge sedan, allt

skimrar förbi som en journalfilm. Det
är svårt att hålb isär allt som man varit
med om.

Men nu måste vardagen börja på nytt,
fast först måste man sova. Det är 34 tim
mar sedan sist. Tröttheten gör att man
darrar i hela kroppen.

Det har varit en underbar resa som vi
fått turen att vara med om. Jag vill där
för nu till slut tacka alla som arrangerat
den och tacka dem som gjort den så
trevlig som den blev. Vilket den ej blivit
utan medverkan av Ing. Wahlgren, Ing.
Olson och vår trevliga guide, Anita Fahl
naes.

Erik Alvar Eriksson

I Erik Alvars tack ber jag på det liv
ligaste att få instämma!

Älee Nassen

3RITT 3oRUM

Herr Redaktör
Ni som har goda förbindelser, försök

att påverka de ansvariga så att läkare,
ambulans, postbud, chaufförer, varubud,
kontrollanter och gäster hittar i Tallåsen.
Sätt namn på vägarna! Kalla de båda
längre för Ovrc och Nedre Tallåsvägen
och den lilla biten från Mariagatan för
Tallåsstigen. Och ge husen nummer ga
tuvis. Att leta sig fram efter nuvarande
beteckning är hopplöst, retsamt, dyrbart
och riskabelt. Kan vi också få Maria
gatan 13 betecknad med A och B? Det
är nämligen 2 ingångar!

Schaffis.

Ett behjärtansvärt önskemål, som· med
varm hand vidarebefordras· till den det
vederbör.

Red.

*

Strändernas frihet
En av gustavsbergarnas friheter och

förmåner tycks f.n. naggas i kanten. Den
förmånen att fritt få uppehålla sig vid
stränd~rna på företagets domäner.

Under de varma dagarna i juni före
kom det att gustavsbergare blev bortmo
tade från strandplatser där det förut va
rit fritt att vistas.

Även om det tillkommit sommarstu
gor, vars innehavare fått platsen upplå
ten, får inte detta inkräkta på allas rätt
att besöka stranden. KF är bland dem
som hävdar strändernas frihet och skulle
KF eller företaget upplåta mark för fler
sommarstugor, så måste gustavsbergarna
kräva, att dessa placeras så långt från
stranden, att innehavaren inte behöver
känna sig störd när folk vistas där. Eller
kan det i upplåtelsehandlingarna stipu
leras att innehavaren inte har ensamrätt
till stranden?

B.

Det här har vi ockå vidarebefordrat,
fast vi tycker det är egendomligt att in
sändaren inte kan finna en annan plats,
när vi äger 40 km stränder. Vad som är
värre tycker jag är den ökande strömmen
av A-bilar, som börjar parkera inpå än
garna vid våra vikar eller lägger . beslag
på parkeringsplatserna vid våra bad
ställen.

Red.
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På tu man hand
med rödhaken

Alltsedan den hösten jag arbetade i
Farsta trädgård har jag haft en viss
svaghet för rödhaken, inte minst för hans
trevliga och orädda uppträdande, utan
fast, mer för den utomordentliga sångar
glädje han ådagalägger vid de mest vari
abla tider på dygnet. Redan en timme
före den första gryningsstrimman bör
jar han med sitt snabba, knäppande
"tick," åtföljt av en lång räcka "tsip"
"sih" "tsip" "sih" "tsiip" och slutar inte
sjunga förrän det blivit nermörkt. Kal
la, frostiga, dimmiga eller regntunga da
gar spelar ingen roll, alltid hör man
dessa spröda toner likt små silverkloc
kor ljuda från buskar och snår. Han äls
kar risig och ovårdad mark med buskar,
stenar, gärna en häck, sedan får det bara
blandskog eller t.o.m. ren barrskog. Hans
pärlande tonkaskader kan avnjutas i he
la syd- och mellansverige upp till Oster
sund, varifrån nordgränsen gör en båge
upp till Haparanda. Denna linje har
hans halvbror blåhaken som sin sydgräns.

Nu var vi alltså i Farsta trädgård.
Hösten var inne och med den följde
skörden av frukt, kål, potatis, ärtor och
bönor. De två sistnämnda var i synner
het då de var "störade" ett omtyckt till
håll för rödhaken. Den här hösten var,
vill jag minnas, ovanligt mild, och där
för blev våra små träffar många och med
mitt mått mätt givande. Kanske "röd
bröst" är lite mer lågmäld om hösten,
men lyssnar cJ.u riktigt noga skall du hö
ra toner frambragta faktiskt som av små
silvertrumpeter, melodiös och rikt varie
rad, Att han ibland är orädd, på grän
sen till dristighet, gav han mig många
bevis på när jag plockade ärtor, vilka
lades i en stor rotkorg, och många gån
ger när jag skulle ta i handtaget, så satt
han därpå utan minsta antydan till
rädsla.

Numera går jag varje vår i spänd för
väntan på den dag, då min store lille

sångare skall återvända. I år gick jag
väl så smått och hoppades på att han
skulle dyka upp ovanligt tidigt, eftersom
det var så milt i början på året. Många
rödhakar övervintrade så långt norrut
som i stockholmstrakten, men han beha
gade inte klyva näbb förr~n den 8 april.
Jag var upp till Osby för att titta på
rådjur på morgonen, men hade inte hun
nit längre än till den första åkerrenen,
då hans första lilla knirk nådde mina
öron. Men han måste ha varit ovanligt
morgonsur, för han visade sig inte, inte,
den allra minsta lilla skymt fick jag av
honom. Men nu visste jag var han var
att söka, och på kvällen var jag där igen
och nu var han betydligt mera pratsam.
Nu satt han i en ek och knirkade och
neg precis som om ville han fråga hur
jag mådde. - Tack efter omständighe
terna bra, svarade jag, och undrade hur
det stod till med honom själv. Han såg
närmast förvånad ut som om inte det
hade hörts hur han sjungit och prisat li
vet i hundratals pärlande drillar. - Hur
jag mår hur jag mår? knirk, knirk. Vac
kert väder idag, obeskrivligt vackert, och
så frågar du hur jag mår. Som igår, som
i går - och alla andra dagar. - Jag
nickade: vädret är vackert, nästan för
vackert, det brukar komma bakslag på

sånt. - Det är bara ni människor som
oroar er i tid och otid. Är det dåligt
väder så gnäller ni över det, skiner solen
så oroar ni er för hur det skall bli en
dag när den är borta. Ni kan inte kons
ten att leva i nuet, och låta var dag ha
sina bekymmer. Se på mej, men så får
jag också tid över till en liten drill åt
alla som vill lyssna, varje dag. Försök
får du se. - Men, sa jag, jag kan inte
sjunga. - Kan kråkan det då, men
bland oss fåglar gäller det att var och
en sjunger efter sin näbb. Gör du sam
malunda, det hjälper mot vrånghet och
dumma-tankar. - Han vred på huvudet,
knirkade ett tag, dök mot marken, där
han fångade något ätbart och var borta.
Vår pratstund var till ända, men när
jag kom tillbaka efter en sväng till Bet
sede, till vår lilla t&te-a-t&te-gren så hör
de jag honom, långt efter det att mesar
och bofinkar slutat sin kvällsserenad, i
drill efter drill fröjda sig åt vad dagen
givit och morgondagen lovade.

Å. Berglind

När rödhaken drillade som bäst ansade de
nyinflyttade sina land kring radhusen i

Lugnet.
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De som ståller och styr i kommunen
3 Byggnadsnämnden

Det närmaste inseendet över byggnads
verksamheten utövas av byggnadsnämn
den. Denna: nämnd utses visserligen av
fullmäktige, men är det oaktat en själv
ständig, offentligrättslig myndighet med
uppgift att vid behov hävda byggnads
lagstiftningens grunder åt alla håll. Des
sa grunder finna vi i byggnadslagen och
i byggnadsstadgan. BL innehåller före
skrifter som avser att täcka det civil
rättsliga behovet och därmed tänkts gil
tiga för en obestämd tid. BS däremot,
som inte är upphöjd till civillag, inne
håller de föreskrifter som teknisk och
administrativ utveckling kan göra nöd
vändiga. Dessutom finns det lokala
byggnadsordningar, antagna av fullmäk
tige och fastställda av länsstyrelser. Upp
sikten över planläggningen och bygg
nadsväsendet inom riket tillkommer
.Byggnadsstyrelsen. Länsstyrelserna har
att öva tillsyn över planläggningen och
byggnadsväsendet inom länen och det lo
kala inseendet utövas, som sagts, av
byggnadsnämnderna. Att det kan behö
vas viss kunskap om byggnation m.m.
för att vara kvalificerad som ledamot i
en byggnadsnämnd, är väl ganska själv
klart? Detta har också uppmärksammats
i BS, som säger: Att ledamöterna skola
vara med ortens förhållanden väl för
trogna personer och att i nämnden bör

praktisk erfarenhet i byggnadsfrågor och
därmed sammanhängande spörsmål vara
företrädd. Vidare bör nämnden ha till
gång till byggnadstekniskt utbildad, av
länsstyrelsen godkänd, person. Om sär
skilda skäl föreligga, kan kommun åläg
gas att förordna ett sådant biträde. Gus
tavsbergs byggnadsnämnd har fem leda
möter med lika många suppleanter. Som
sekreterare tjänstgör kommunalkamrer»,
och som tekniskt sakkunnig är stadsarki
tekt Hollstrand förordnad. Ordf. är
snickaremästare Gustav Lorang, v. ordf.
ingenjör Tbure Persson. Ledamöter i öv
rigt är vägmästare Linus Lindvall, bygg
mästare Göran Malmstedt och snickare
Erik Sjökvist. Av yrkesbeteckningen att
döma har vår byggnadsnämnd fått en
sammansättning som borde göra den väl
lämpad för sin uppgift. Nämnden sam
manträder en gång i månaden och har,
sedan sin tillkomst år 1946, avverkat
närmare 4.000 ärenden, varav huvudpar
ten gällt byggnadslov. Första torsdagen
i månaden träffas ordf. i kommunalhu
set, där han, konsulenten, kommunal
kamrern och hälsovårdsinspektören står
allmänheten till tjänst. - Man får inte
glömma, säger Gustav Lorang, att nämn
den inte bara är ett kontrollerande organ
utan i ännu högre grad ett förmedlande
och hjälpande sådant. Men som kontrol
lerande organ få vi tyvärr alltför ofta

ingripa. - Att bygga skjul, lusthus o.d.,
tror många går för sig utan lov, men
så förhåller det sig inte. Det vore myc
ket vunnet, såväl för den "lagbrytande"
som för nämnden, om verktygen fick
ligga tills att nämnden kontaktats. - I
BS 10 KAP 103 § finns en sammanfat
tande instruktion för byggnadsnämn
dens verksamhet och den lyder så här!
- 1 mom.: Byggnadsnämnden skall in
om sitt verksamhetsområde övervaka ef
terlevnaden av vad jämlikt byggnadsla
gen, denna stadga och i enlighet därmed
givna föreskrifter samt i övrigt gäller be
träffande byggnadsverksamheten.

2 mom. Byggnadsnämnden åligger
bland annat: 1) att verka för att gene
ralplan i mån av behov upprättas för
kommunen eller del därav samt att er
forderlig ändring av sådan plan kom
mer till stånd; 2) att, då tätbebyggelse
uppkommit eller är att förvänta inom
visst område göra anmälan darom- till
länsstyrelsen; 3) att, om inom nämndens
verksamhetsområde finnes mark som
från sundhetsssynpunkt, med hänsyn till
samfärdseln, vattenförsörjning eller av
lopp eller eljest från allmän synpunkt
ej är lämpad för tätbebyggelse eller som
anses böra tills vidare undantagas från
sådan bebyggelse, anmäla detta till läns
styrelsen; 4) att till länsstyrelsen jämväl
anmäla, därest mark, som icke ingår i
stadsplan eller byggnadsplan, finnes böra
för framtiden särskilt skyddas på grund
av naturskönhet, växtlighet eller andra
särskilda naturförhållanden eller med
hänsyn till förefintlig, från historisk, kul
turhistorisk eller estetisk synpunkt vär
defull bebyggelse, fasta fornlämningar
eller andra minnesmärken; 5) att eljest
ägna uppmärksamhet och tillsyn åt allt,
som kan inverka på byggnadsverksam
hetens sunda utveckling, och hos kom
munalfullmäktige, länsstyrelsen eller an
nan myndighet väcka de förslag och gö
ra de framställningar som finnas nödiga.

3 mom.: Inom område, för vilket
byggnadsplan eller ·utomplansbestämmel
ser fastställts, skall byggnadsnämnden
särskilt verka för 1) att tomtplatser er
hålla sådan form, storlek och belägen
het att de kunna med iakttagande av
gällande föreskrifter ändamålsenligt be
byggas; 2) att för samfärdseln erforder
liga vägar utföras på tillfredsställande
sätt å härför avsedd mark samt att väg
icke så bygges att en ändamålsenlig
planläggning av marken därigenom för
svåras; 3) att vattenavloppet inom om
rådet ordnas enhetligt enligt härför upp
gjord plan på sådant sätt, att dagvattnet
lätt avrinner från vägar och allmänna
platser och kan ledas från tomtplatserna

Byggnadsniimnden studerar ritningar.
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ut till de allmänna avloppen samt spill
vatten och annan flytande orenlighet av~
lägsnas från området utan att vålla olä
genhet; samt 4) att, där erforderlig till
gång till vatten för hushållsändamål
samt för eldsläckning icke kan på annat
lämpligt sätt beredas, vattenledning an
lägges. Lämpligt samarbete bör i erfor
derlig mån åvägabringas med hälsovårds
nämnden.

Instruktionen ger ju klart besked om
betydelsen och omfattningen av nämn
dens verksamhet. En verksamhet som
många gånger kommer i konflikt med
enskilda människors önskemål eftersom
lagstiftningen bl. a. kommit till för att
hindra en, åtminstone från samhällssyn
punkt, oklok enskild verksamhet inom
byggnadsväsendet. Att det sedan brister
här och var i respekt för denna lagstift
ning är ju ett beklagligt faktum, som
bara kan ge nänmden merarbete och de
"respektlösa" mer eller mindre kännba
ra straff. Men, trots allt, så bör det ändå
kännas ganska stimulerande att vara
ledamot i en nämnd, som i så hög grad
är engagerad i nyskapandet.

4 Hälsovårdsnämnden
Hälsovårdsstadgans inledande be

stämmelser 4 § läser vi. - Högsta till
synen över allmänna hälsovården i riket
tillkommer Medicinalstyrelsen och Vete
rinärstyrelsen, med den fördelning dem
emellan, som stadgas i ämbetsverkens
instruktioner. Styrelserna hava envar in
om sitt ämbetsområde att efter samråd
med därav berörda myndigheter till led
ning för hälsovårdsnämnderna meddela
råd och anvisningar rörande den allmän
na hälsovården. - Med allmän hälso
vård menas i huvudsak de åtgärder man
vidtager för att undanröja eller förebyg
ga sanitär olägenhet, skapa god omgiv
ningshygien och en fortlöpande höjning
av den allmänna hygieniska standarden.
På kommun ankommer att handhava
allmänna hälsovården inom kommunen.
Denna bestämmelse avser att fastslå
kommunens skyldighet att bevilja till
räckliga anslag för hälsovårdsnämndens
verksamhet och dessutom, att kommu
nen, vid handläggning av ärenden som
kan vara av betydelse för allmänna häl
sovården inom kommunen, också beak
tar detta.

Innan vi går vidare, bör vi erinra oss
vad orden sanitär och hygien betyder. De
har ju blivit så "försvenskade" att det är
fara värt att många av oss har glömt
den direkta översättningen, även om vi
kan områdesbestämma deras användning.

J liilsovlrdsndmndcn bcualcar den ali',n.'.'nn.:t
folkhiilsan.

"Sanitet" kommer av det latinska sari'i
tas och betyder sundhet. Förutom att or
det används som benämning för ex. Rö
da korsflaggan, hjälphundar o.s.v. (Gus
tavsbergs sanitetsporslin inte att förglöm
ma!) så har det sedan länge varit gång
bart inom allt som rör hälso- eller sjuk
vården. "Begreppet sanitär olägenhet
omfattar alla yttre faktorer av någon
betydenhet, som icke äro av blott till
fällig natur och som kunna inverka men
ligt i såväl fysiskt som psykiskt hänse
ende på en normal människas hälsotill
stånd." Det kan alltså vara en av häl
sovårdsnämndens många uppgifter att
göra s.k. "bullermätningar", men för det
mesta rör det sig nog om vanvård av
bostäder eller ofullständiga sådana, när
man talar om sanitär olägenhet. I detta
sistnämnda avseende ställs hälsovårds
nämnderna många gånger inför mycket
svårlösta problem. Om man utdömer en
bristfällig bostad, så måste man ju kunna
anvisa en annan, om den bristfälliga var
bebodd. Går inte detta och de bostads
behövande består av familj med barn, ja,
då kanske man anser sig tvungen att
skilja barnen från föräldrarna. I sådana
specialfall kontaktar nämnden andra av
kommunens organ, som t. ex. kommu
nalnämnden i egenskap av kommunens
styrelse, barnavårdsnänmden, kanhända
socialnämnden eller något annat organ,
som ev. kan hjälpa till med att ordna
allt till det bästa. Samarbete mellan kom
munala organ är ju i och för sig själv
klart, när behov föreligger och för hälso
vårdsnämndens del är det särskilt bety
delsefullt och ständigt aktuellt. Man har

också tryckt på detta förhållande i häl
sovårdsstadgans inledande bestämmelser.
där samarbete med övriga myndigheter,
vilkas verksamhet berör hälsovårdsarbe
tet eller vilkas bedömande är av bety
delse vid genomförande av åtgärder inom
hälsovården, hör till nämndens särskilda
åliggande.

Så var det ordet "hygien" av det gre
kiska hygie's som betyder frisk. Hygien
är hälsovårdslära i teori och praktik.
Dess främsta uppgift är att ta död på
smittoförande bakterier. Tack vare Pas
teurs och andra bakteriologers grundläg
gande upptäckter under 1800-talet har
man kom~it långt på detta område. Man
räknar med att vårt folks medelli vslängd
under ett hundra år har ökats med tju
go år på grund av hygienens utveckling
och tillämpning. Det ar alltså i högsta
grad räntabla pengar, som vi sätter in
här! Under medicinalstyrelsen har vi
bakteriologiska laboratorier, smittre
ningsanstalter, provinsialläkare, sund
hetspoliser, hälsovårdsnänmden m. fl.
som ständigt är engagerade i kampen
mot sjukdomsalstrare av alla slag, mot
snusk och annat, som kan hota den all
männa folkhälsan.

Gustavsbergs hälsovårdsnämnd har sju
ordinarie ledamöter med personliga supp
leanter. Ordförande är Olle Forsman, v.
ordf. Gösta Göransson och de övriga le
damöterna är Ingrid Andersson, Gunnar
Dahlgren, Albert Ericsson, Sven lövbom
och Edor Svensk. Nämnden har halvtids
anställd inspektör, nämligen förre ordf.
Harald Lindholrn, och som sekreterare
är socialassistent Yngve Nyström enga-
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gerad. Rätt att närvara vid nämndens
sammanträden, deltaga i överläggningar
na och få sin mening antecknad till pro
tokollet, har förste provinsialläkaren,
länsveterinären, tjänsteläkaren och tjäns
teveterinären. De två sistnämnda skall,
såvitt de icke är ledamöter, närvara vid
nämndens sammanträden, då ordföran
den anser det nödvändigt och de icke är
förhindrade på grund av annat tjänste
åliggande. Nämnden har att årligen upp
rätta berättelse angående allmänna häl
sotillståndet i kommunen under nästfö
regående år samt angående nämndens
verksamhet under samma tid. Avskrift
skall tillställas förste provinsialläkare
och medicinalstyrelsen. Sammanträder
gör man en gång i månaden och mellan
sammanträdena pågår fältarbetet för
fullt. Det är bostadskontroll, inspektio
ner av lokaler för hygienisk behandling,
vattenförsörjningsfrågor, analyser m.m.,
avloppsproblem, klosetter och urinoarers
installerande under godtagbara förhål
landen, renhållningsfrågor, åtgärder mot
ohyra, råttor och möss, luftföroreningar,
livsmedelskontroll och många andra ting,
som ingår i detta fältarbete. Tror man
nu, att hälsovårdsnämndens ingripande i
sanitära olägenheter överallt mottages
med välvilja och förståelse, så tror man
fel. Snålheten bedrar visheten, säger ord
språket. Och sanningen i det kan man
lätt få erfara, om man trotsar hälso
vårdsnämndens föreskrifter på grund av
sådan eller någon annan lika ohållbar
orsak. Nämnden äger föreskriva vite för

underlåtenhet att ställa sig av nämnden
meddelat föreläggande eller förbud till
efterrättelse. Underlåter någon att utfö
ra arbete eller vidtaga åtgärd som ålig
ger honom jämlikt denna stadga, lokal
hälsovårdsordning eller av hälsovårds
nämnden jämlikt 70 § meddelad före
skrift, och fullgör han icke genast eller
inom föreskriven tid efter därom av
nämnden erhållen tillsägelse, vad han
försummat, eller kan han icke anträffas
med sådan tillsägelse, äger nämnden på
den försumliges bekostnad verkställa ar
betet eller åtgärden. Därutöver finns det
fastställda straffsatser i form av dagsbö
ter för brott mot en hel del av stadgans
paragrafer, såvida inte gärningen är be
lagd med straff i annan författning. Nu
är det ju inte så att hälsovårdsnämnden
i första hand tillgriper lagliga medel för
att genomdriva bättre förhållande i nå
got avseende. Det finns ju så många fak
torer som kan ligga till grund för ett
missförhållande. Faktorer som en om
dömesgill nämnd måste beakta innan den
går till beslut. Gör man inte det så kan
det bli bakläxa från länsstyrelsen eller,
vilket är ännu värre, att man försämrar
den situation man velat komma till rät
ta med. Till sist vill vi erinra -om att det
finns inget annat område av samhällelig
verksamhet, där allas vår medverkan är
av så uppenbar betydelse för det goda
resultatet som just inom den allmänna
hälsovården. En erinran, som borde va
ra onödig.

Sven Wahrenberg

Handen behöver övas i rörelser, för
att barnen skall kunna behärska sina
händer. Så uttryckte sig den tjeckiske
pedagogen Comenius på 1600-talet. På
den grunden bygger fortfarande alla öv
ningsämnen i skolan. Men de har också
en annan viktig uppgift att fylla nämli
gen den att vara en lämplig motvikt till
alla teoretiska ämnen på skolschemat.
Barnen får en liten andningspaus i skol
arbetet, när de får använda sina händer
och skapa fram någonting av tyger och
garner.

Den textila slöjden eller handarbetet
har i stort 4 olika uppgifter:
1. För det första vill den att eleverna
skall lära sig klara av de enkla, vanliga
praktiska uppgifter, som de möter i det
vardagliga livet. De skall förfärdiga sa
ker åt sig själva och till att pryda ett
hem med. Man vill, att de därigenom
skall lära sig känna aktning och få in
tresse för det praktiska arbetet.
2. Den andra uppgiften är att eleverna
skall träna upp sin händighet och sin
förmåga att arbeta sjävständigt. Det är
en sak att utföra en uppgift med direkt
stöd av läraren. Så går det till i små
klasserna. Men högre upp måste de lära
sig att se uppgiften i stort och så mycket
som möjligt själva klara av den.
3. Inte sällan händer det, att en elev
på handarbetstimmarna kommer under
fund med sina praktiska anlag, och det
kanske kan bli en liten vägvisare till de
ras kommande yrke.
4. Som sista uppgift har vi att vårda
om och föra vidare en fin textiltradition
från gången tid. Och det är inte det
minst viktiga.

Den textila skolslöjden har förekom
mit sedan 150 år tillbaka under skiftande
former. I slutet på 1800-ta!et blev den
någorlunda organiserad tack vare en fö
retagsam folkskollärarinna, som hade
rest mycket utomlands och sett på sko
lor. Hon blev inspirerad till något, som
liknar vår nuvarande undervisning. Se
dan 1894 har staten 'bidragit med medel
till undervisningen, men inte förrän 1955
blev ämnet genom riksdagsbeslut obli
gatoriskt på skolschemat. Tidigare be
stämde varje skoldistrikt hur det ville ha
sin undervisning ordnad.

Handarbetslärarinnor har inte utbil
dats i någon större skala förrän på de
sista åren. Och man får hoppas, att ännu
fler kan få tillfälle till utbildning. Det
är meningen, att seminarierna, som tidi
gare varit privata, nu skall övertas av
staten. Undervisningen sköttes i stor ut
sträckning av små- och folkskollärarin
nor, som efter sin ordinarie skoldags slut
fick sätta igång med handarbetsundervis
ning. Och det var säkert inte så eftersökt
alla gånger.
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Man kan nog säga, att den textila
slöjden det sista årtiondet genomgått en
omdaning. Den har moderniserats och
anpassats mera efter nutidens krav. Det
är nog mycket välbehövligt, eftersom
flickorna, som får undervisningen är lan
dets blivande husmödrar och i många
fall är det på dem, som familjens och en
del av landets ekonomi vilar.

Man behöver inte gå så värst långt
tillbaka i tiden för att hitta verkliga
skräckexempel på handarbete och man
kan med belägg tala om förspilld kvin
nokraft. Numera går man in för att
göra små arbeten, som går fort. Tek
niken lär man sig ju lika bra på ett
mindre arbete och så blir inte arbets
lusten lidande på det. När flickorna
lär sig sticka i 4:e klass blir det myc
ket skojigare, om de får göra det på en
rolig gubbe i stället för på en an
tik dammhandduk, som jag tillverka
de i folkskolan. Det är inte bara det att
det är så omodernt och opraktiskt med
stickade dammhanddukar. Det är så
opsykologiskt att göra så mycket av sam
ma sort i den åldern.

Hos många barn finns det en innebo
ende lust att använda sina händer. Förr
tog man helt naturligt vara på det i hem
men. Mamman lärde sin flicka att sy,
sticka och brodera. Men beroende på
många orsaker, så bröts så småningom
den traditionen. Det är inte så vanligt
nu att barn får den undervisningen hem
ma, utan det har blivit skolan, som har
fått hand om den uppgiften.

Textilslöjden ter sig litet olika på de
olika stadierna i skolan.

På lågstadiet ingår den i ämnet Hem
bygdskunskap och arbetsövningar och
där vill den vara litet av en lek. Den
vill hjälpa den lille nybörjaren att glöm
ma bort, att han eller hon kanske är li
tet nervös eller rädd inför allt det nya.
Genom att de då med sina fingrar och
med fantasiens hjälp får tillverka en li
ten sak, stärker det deras självförtroende
och ger ett lustbetonat intryck av sko
lan. Det är inte nödvändigt, att de hål
ler nålen riktigt o.s.v. Huvudsaken är att
det är roligt och att det blir färdigt
snart. Och inte minst viktigt är att bar
nen får fantisera själva.

Tidigare ansågs idealet vara, att resul
tatet var fint och ofelaktigt. Därför hän
de det ofta och händer fortfarande, att
lärarinnan klippte ut små tyglappar ef
ter mall och sen fick barnen klistra dem
på bestämda ställen på en stor tygbit
och på så sätt åstadkomma en applika
tion. Resultat: 25-30 arbeten med exakt
samma utseende. Efterlyses: Personlighet
och fantasi. I den åldern har ungarna
en härlig fantasi och älskar skarpa färger
och det är vad man skall ta vara på.

Så småningom tycker de ingenting och
vill helst inte skilja sig alls från mäng
den.

På mellanstadiet blir det litet mera all
var över undervisningen. Det är nu man
skall lära dem de grundläggande momen
ten. Så mycket som möjligt undervisar
man i grupp. Likartade behöver arbete
na ändå inte bli eftersom alla får välja
ut sin älsklingsfärg på tyg och garn, na
turligtvis med litet ledning. Annars skul
le det mesta vara orange och lika. I 4:an
har flickorna en oerhörd arbetsglädje och
raster vill de helst inte höra talas om.
I den klassen har vi 4 tirn/v. f. öv. 2
tim/v. på mellanstadiet. I den klassen
får flickorna bl. a. lära sig att sy på
maskin. Då visar vi först ett bildband
och sedan får de praktisera vad de sett.
Då syr de först på papper för att lära
sig tekniken. Vi använder ingen tråd.
Den skulle trassla sig och ställa till be
svär.

Ovningspapperen är av olika svårig
hetsgrader. På det första får de lära sig
sy rakt, på det andra, hur man syr en
bit ifrån linjen, på det tredje hur gör
man hörn och på det fjärde går det
runt, runt. Ovningspapperen får man

gratis från symaskinsfabrikanterna. Som
första symaskinsarbete syr vi sen en
mycket enkel kjol.

I 4:an börjar vi också med en arbets
bok, som följer flickorna skolan ut. I den
samlar vi prover på olika stygn, beskriv
ningar. tygprover och mönster. I nästa
klass blir sömnaden litet mera avancerad
och då får flickorna välja på att sy en
soldräkt, en pyjamas, ett nattlinne eller
ett par shorts. På samtliga plagg lär de
sig i stort sett samma saker. Det blir
alltså en sak de kan använda på somma
ren efter 5 :e klass. Tidigare på läsåret
har de stickat sockor eller mockasiner.
Sockan är klassisk och har ännu inte stä
dats ur kursplanen. Och jag tycker, att
den är berättigad att stanna kvar, även
om det är betydligt enklare att gå och
köpa ett par. Här i Konsum kostar ett
par sockor lika mycket som garnet till
det par vi stickar i skolan. Men då är
ju vårt garn av en betydligt högre kvali
te och strumpstoppning är mammorna
säkert glada att slippa.

Ganska tidigt kommer hemkunskapen
in på schemat här och <l'å är det dags att
sy någon slags utrustning.

Som objekt har jag ett förkläde från

Både vävning och knyppling tillhör ett mera avancerat stadium i textilslöjden, framför allt
prövas denna form i 9 y.
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min egen skoltid. Numera anser man att
det är mycket opraktiskt med ett helvitt
förkläde, som varenda liten fläck syns
på. Rynkningen i midjan gör det omöj
ligt att mangla förklädet, hålsöm bör
man inte sy på slitsaker, det är alltför
tidsödande. En sån teknik passar bättre
på en duk, som behandlas litet skonsam
mare i tvätten. Korsstygnsbroderiet
är också föråldrat. Det skall helst sys
över räknade trådar för att komma till
sin rätt. Ett fritt sömsätt, stjälkstygn el
ler kedjestygn hade passat bättre.

På högstadiet blir undervisningen na
turligtvis litet annorlunda. Det hela blir
mera individuellt och personligt. Flickor
na kan ju arbeta mera självständigt nu.
Man får ta sikte på att odla smaken och
känslan för kvalite och vi diskuterar
ingående modeller och färger.

Man kan säga, att vi arbetar inom 5
olika grenar på det här stadiet: textil,
teori, linnesömnad, klädsömnad, konst
sömnad, och vävning.

Vad .kvaliten beträffar, så börjar vi
med att studera grundmaterialen. På
höstterminen i 7 :an har vi en serie i
textil materiallära. Vi pratar om materi
alens härkomst, hur det blir garn och tyg,
vilka behandlingar olika tyger genom
går och till sist hur man ska sköta ty
gerna, när man får dem i färdigt plagg.

I sina arbetsböcker får flickorna klist
ra in prover på garner och tyger och
läsa på om ett material i veckan. Det
hela slutar med en skrivning. Vi följer
alltså arbetsbokens uppläggning och dess
utom har vi god hjälp av de här fina
tavlorna.

Vad sömnaden beträffar kan man sä
ga, att hörnstenarna är lagda på mel
lanstadiet. I 7 :an och 8 :an bygger vi upp
väggarna och i 9:an sätter vi på taket.
Så får man hoppas att det inte blir för
stora springor på vårt hus.

Anda till år 1920 var hemgiften en
bestämd faktor att räkna med i svensk
lagstiftning. I gifterrnålsbalkcn i 1734
års lag anges hemföljd eller hemgift va
ra: "den egendom, som föräldrar giva
son eller dotter vid giftermål." Aven om
hemgiften inte spelar en så framträdan
de roll längre, så kan man inte komma
ifrån att en husmor bör veta litet om ett
linneförråd. Vi startar så smått i 7 :an
med att fålla och märka ett par olika
handdukar, i 8:an syr vi örngott. Från
Statens institut för konsumentupplysning
har vi fått papper på hur stort ett linne
förråd bör vara i ett nytt hem och vad
det bör bestå av. Det får flickorna på
stencilerade blad att sätta i sina pärmar.

Så kommer vi till klädsömnaden. Det
är det område, som intresserar flickorna
mest och det är ju också helt naturligt
eftersom de är i en ålder, då utseendet

spelar en avgörande roll. Det mest bety
delsefulla här är valet av färger och mo
deller till plaggen. Det pratar vi om
länge. Alla klär ju tack och lov inte i
samma plagg, men det är många gånger
svårt att få dem att inse. I deras ålder
vill man ogärna skilja sig från mängden.
Men man måste ju litet diskret få en
kraftig flicka att förstå, att hon inte blir
mindre i ett stormönstrat tyg eller om
ränderna går på tvären. Men flickorna
är lätt påverkbara och vi brukar komma
bra överens. Beträffande tyger, så har vi
en massa prover att välja på och sen kö
per vi hem exakt så mycket som behövs
för en viss modell. På så sätt kan man
lätt följa modets växlingar. Att välja
modeller är heller inte så svårt. Det finns
så bra mönster att köpa. En speciell
tidning, som heter Skolstil kommer från
Stilrnönster. Annars använder vi mest V
mönster som har enkla och bra model
ler, som passar för skolbruk. Dessutom
kan vi få inspiration i en modetid
ning som skolan prenumererar på. En
gång på året försöker vi i de högre
klasserna att få tillfälle att se en tonårs
uppvisning i stan. Och det bidrar inte
minst till klädintresset.

Nästa område är broderi och det får
tyvärr inte den plats på de obl. timmar
na som det borde ha. Det blir mest i till
valsgrupperna, som vi hinner ägna oss
åt det. I vår industrialiserade tid behövs
broderiet eller handarbetet som motvikt
till allt det som är fabriksgjort. Det be
hövs också som avkoppling i det dagliga
jäktet. Medan vi syr vandrar tankarna
sina egna vägar. Man hinner samla sig
och tänka efter, samtidigt som händerna
arbetar. Vad broderar vi då? Jo, dukar,
tabletter, fcstrcmsor, kuddar, väskor, små
tavlor, lampskärmar. Ja, allt man nästan
kan tänka sig. Här får flickorna välja
hur mycket som helst.

Nära besläktat med broderiet är
knyppling, detta urgamla sätt att för
färdiga spetsar på. Tekniken kan man
spåra sedan 1200-talets Italien. Sen vand
rade knypplingskonsten under århundra
denas lopp via Frankrike, Belgien, Hol
land och Danmark och kom till Sverige
på 1600-talets mitt och slog rot i Vad
stenatrakten, där man alltsedan klost
rets dagar var skicklig i handarbete.
Industrialismen under 1800-talet höll på
att omintetgöra den alldeles, men nume
ra vårdar hemslöjderna väl om denna
konstart. I en liten broschyr från Hem
slöjden i Linköping kan flickorna läsa
om knypplingens historia.

I de högre klasserna framförallt i 9 Y
får flickorna pröva på vävning. I vår
vävsal har vi 6 vävstolar som innehåller
olika enkla vävar i de lättaste tekniker
na. Vi väver t. ex. en schal eller halsduk

i tuskaft, en liten gästhandduk i kypcrt,
en festremsa i munkabälte och så natur
ligtvis trasmattor.

Även så pass stora saker som filtar
kan vi åstadkomma, men dem får flic
korna bekosta själva. Det får de också
göra så fort de vill ha något extra utö
ver kursplanen eller om de vill ha ett
litet drygare tyg.

I husmoderskursen, som har 5 tim/v
försöker vi att tränga ännu mera in i en
husmors arbete. Vi syr en hel del barn
kläder, eftersom vi vet, att det ekono
miskt är mycket lönande för en mamma.
Vad många andra textilier till hemmet
beträffar så går hemkunskapen och tex
tilslöjden hand i hand. Vi åker in till
Stockholm och ser på hemslöjder och
möbelutställningar och kommer under
fund med vilka möjligheter det finns att
med litet händighet göra ett hem triv
samt och personligt.

Likaväl som textilier ger ett hem liv
och värme, kan det för många människor
bli ett livsbehov att skapa fram någon
ting med sina händer. Den schweiziske
författaren Albert Hiiggenberger har i
en av sina dikter liknat livet vid en väv,
där varpen är livstråden med sin styrka
och kraft och inslaget är det goda arbete
vi utför under vårt liv. Jag hoppas att
många sådana goda arbeten kan komma
till under vår generation så att vi kan
hålla den textila livstråden levande.

Christina Malmberg

Som sagt var
"Kan det verkligen vara nödvändigt atr

"offra" långa och mödosamma år i en skola,
som ger undervisning i frågor vilka inte har
direkt anknytning till den moderna arbets
processen?"

Så frågade nyligen en debattör på en kon
ferens om skolan. Och "Fackföreningsrörel
sen" svarar bl. a.:

Man häpnar faktiskt inför den sociala
högfärd och andliga enfald som döljer sig
bakom frågan. Om kritikerna menar allvar
med funderingarna så borde de också pres
tera konststycket att- i förväg avgöra vem
och vilka som skall avdelas för det ena eller
andra arbetet. Vem kan på ett ganska tidigt
stadium av skolgången förutsäga vad eleven
har lust och möjlighet att ägna sig h?

Har en person, som får anställning i exem
pelvis ett verkstadsföretag eller på en kon
Iektionsfabrik, och måste ägna sig åt s.k.
tempoarbete, inte några behov av vetande
och kunskap om tider som flytt, om vårr
eget samhälle, har han inte några intressen
av kunskap i .främmande språk, känner han
inte behov av att ha kontakter med littera
turen i alla dess förgreningar? Skolan kan
aldrig bli, och får aldrig bli, enbart en för
beredelse för det ena eller andra yrket.
Skolan skall också ge varje enskild människa
den andliga utrustning hon efter egen för
måga har möjlighet att bära och som hon
måste ha för att klara sig genom alla de
skär och bränningar, som hon kommer att
träffa på under en ofta ganska svår och
ansträngande vandring gcno~:1 livet.
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Jag undrar jag
om det finns nio olika slags blommor
kvar att lägga under kudden på mid
sommarnatten. För unga flickor med ro
mantiskt sinne under den sprayade hår
hjälmen. Nu när jag sitter och knackar
ner detta i skolavslutningens tid, så står
den blommande naturen redan färdig för
fröbildning. Våren föll över oss i april
så vi tappade andan och knappt vågade
njuta av den, och maj djupfryste den så
vi hann sansa oss.

Skolan, som har förunderlig tumme
med vädrets makter, vi minns en oändlig
rad av solglittrande examensdagar, ord
nade så att sommaren exploderar lagom
till åhörardagen.

Var det bara jag som kände det litet
söckent att examensdagens fest, spänning
och förväntans glädje, kom bort i sam
hället? Är jag ensam en reaktionär och
sentimental fjolla som tycker att skol
avslutning på gammaldags vis var en av
den Gustavsbergska sommarens absoluta
höjdpunkter? I så fall böjer jag mig och
skriver ett sorgekväde över förlusten av
examensdagar på lågstadiet i Ekedal.
För det var där det var så tjusigt. Därför
att där tyckte barnen själva att det var
så hjärtans roligt och ingen betygshets
droppade malört i bägaren. Kan man
inte tänka sig ... nej, det kan man väl
inte ... men nog har vi förtvivlat brått
med att rationalisera bort trivselfaktorer.

På tal om trivsel
Har ni ett trivselrum? Ja förlåt, visst

har ni ett rum, där ni trivs bättre än nå
gon annan stans, men jag menar ett triv
selrum i den mening som våra reklam
män avser. Jaså inte det, nej inte jag
heller, men det skulle vara så trevligt
att bli bekant med någon som hade det.
För vi, de flesta, som har den vanliga
typen av badrum med ett exemplar av
Sanitetsfabrikcns största försäljningsar
tikel inmonterad i ena hörnan, vi får inte
trivas där. Då uppstår det nämligen i
större familjer en dov och otrivsam stäm
ning i den kö som snabbt bildas utanför
dörren. Så nog har slagordsförfattaren j
detta fall så rätt, så rätt. Vi bör [lytta

ut den utomordentliga spolmaskinen och
ge den ett alldeles eget litet rum. Och
återvända till den sanning som redan
den generation kände som uppfann det
ensamma huset med hjärta på dörren.
Det, att det finns stunder i en människas
liv då hon bör få vara ensam.

Om sedan människan uppfattar detta
lilla rum eller kanske kök, vardags-, sov
eller uterum som det speciella trivselstäl
let, det må vara hennes ensak.

Apropå betyg
så fick jag ett litet a i historia, tack vare
min barndoms trivselrum. I det lilla hus
som i det allvarliga norra Bohuslän alls
icke har ett lättsinnigt hjärta på sin dörr.

Det började med att min far räddade
sig tillbaka till sina fäders näring när
stenindustrikrisen slog till i slutet av
tjugotalet. På den gård han övertog fanns
bland andra nyttiga uthus även ett sta
digt hemlighus med betryggande rigel
såväl ut- som invändigt. De förra ägarna
var, av innerväggarnas utseende att
döma, rojalister av förnämaste sort. Den
vägg som vette mot det salta västerha
vet var helt beklädd med bilder. Dels
som skydd mot nordvästvinden som kun
de bli pinande kall, dels till ögats och
hjärtats förnöjelse. Men det var inte de
vanliga avlagda jul och påskbonaderna
som prydde väggen utan hela den sven
ska kungalängden från Gustav Vasa och
fram till Oskar II. Det var skönt bemå
lade kunga- och drottningaporträtt med
regeringstid, födelse- och dödsår ordent
ligt nedskrivna under hermelinsmantelns
släp.

Där satt man alltså och trivdes med
vinglande, magra ben, ty sittbänken var
barnovänligt hög, sitsen var inte desig
nad och rakt inte prisbelönt. Flugorna
surrade både över och under men vad
gjorde det när man gonade sig i kunga
maktens pompa och härlighet. Så fick
man liksom på köpet, nyttiga lärdomar
av det slag som den tidens skolform
skattade högt.

Medan vi är mne
på ämnet underhållning, så varför så
mycket skäll på TV? Jag tycker den blir
allt trevligare. Rätt som det är ser man
en ny eller gammal gustavsbergare i ru
tan. Nyss kom jag in efter att ha skvätt
lite vatten på ringblommorna och mask
rosstånden. Ni har väl vatten där på
norr så man törs säga det?! Vem fick
jag se i apparaten om inte förre Sanitets
jobbaren, numera Glashyttmästaren Ty
ko. Det var så trevligt, synd bara att han
inte kunde Lliva ur rutan och dricka en
kopp.

Så fick vi nästan uppleva att Lisa
Larson lurade hela juryn i "Vem är
vem". Efteråt skrev en insändare i tid
'ningen att Marianne Höök borde petas
ur juryn för att hon sagt att Lisa liknade
sina kattor.

Vad tyckte egentligen den insändaren
om Lisa Larsons söta husdjur? Fy på
sig själv.

Allt som väller ur
den lilla lådan är förvisso inte under
hållning. Ibland bränner det till i en
frän debatt om allmänmänskliga ting. Det
gör så stundom i programmet "Bränn
punkten". Och det vill till att det bränns
så att man bokstavligen vaknar för dess
halvtimme är sen. Så sen att det händer
att annars flitiga recensenter har somnat
och programmet därför inte fått den
uppmärksamhet det förtjänat.

En afton sas där mycket klokt, radi
kalt och omstörtande på ena sidan och
barnvänligt, reaktionärt familjebevaran
de på den andra kanten. Diskussionen
gällde frågan om mamma skall stanna
i hemmet under barnens uppväxttid eller
snabbt skynda ut på arbetsmarknaden
när barnet vuxit ur cellstoffen.

Vem som hade rätt? Ja det är det som
är frågan. När två ytterlighersinriktnin
gar drabbar samman så sitter sanningen
och trängs någonstans mitt i slagfältet
och skymtar till ibland emellan råsopar
na. Men naturligtvis är det en fråga som
är mogen att lösas. Personligen skulle
jag till att börja med vilja ha bort det
ständigt återkommande ordet offer ur de
batten. Vi som anser att det är värt att
satsa tio år av livet på nästa generations
fostran, vi har själva valt och då kan
det inte bli tal om en offergärning. Jag
vill mycket hellre ha en ny tjusig hatt
än en missklädsam martyrgloria, min
sju vill jag det. Vad jag däremot varmt
vill önska, det är att hemmamamman
får bättre ekonomiska förutsättningar för
sitt jobb. Vi som tillhör en socialgrupp
med nummer så högt att en höna inte
lär kunna räkna längre än så, vi tvingas
ut i förvärvslivet betydligt fortare än vi
vill. Och då är det alltså inte frågan om
ett fritt val. Men nog om det, Gustavs
bergaren skall utges innan semestern, på
står Redaktören.

Får jag önska er
en trivsam och inte allt för jäktig semes
ter. Själv reser jag västerut för det är
flera år sedan jag fick färsk makrell sist
och nu står jag inte ut längre. Sedan
nöts vi i blåbärsskogcn. P& gensyn

L!.',:-.','of.:i
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Vårutflykter har gjorts av en del av
delningar på fabriken. Dekoravdelningen
gjorde upptäcktsfärd till Stockholm med
avstickare till Farsta, Vällingby, Milles
gården, Arlanda m.m. och avslutning på
det trivsamma Särsta värdshus. - Gla
syr- och glatt-avdelningen tog sin färd
till Furuvik, medan Porslinsverkstäderna
gav sig ut på en båtfärd i vår vackra
skärgård.

3 trotjänare har slutat jobbet på fabri
ken till midsommar och avtackats med
kaffe på Strandvik. Det är Maria Sand
ström på Tryckeriet, Agnes Thun på
Glasyren och John David Berglund på
Kapselverkstaden.

"Electric girls",
Elektrikerkongressens damer får re

presentera besöksfloran under juni. Vå
ra passersedlar berättar bl. a. också om
140 st. gäster från finska fadderorts
rörelsen och stadsfullmäktige i Helsing
fors, engelska skolungdomar, holländsk
Unescogrupp, KF:s utländska kongress
gäster, ett par indiska vetenskapsmän,
1 perser, 50 tyska affärsmän, Patent
verkets ingeniörsförening, Televerkets
radiokonferens, 3 statliga och ståtliga
ryskor, 3 polacker, israeliter, tjecker, 20
personalkonsulenter från Stockholmsfö
retag, Konsumfolk från Eskilstuna, Vår

(Foto: Lundquist-Bild)

Gårdsgrupper, skolelever och husmöd
rar. Därutöver har vi märkt rätt stora
grupper, som lagt beslag på våra ingeniö
rer, nämligen fackfolk från olika områ
den inom byggnadsbranschen, vatten
och värme m.m. - Det där var bara
ett axplock under en 14-dagarsperiod,
så man kan säga att vi är rätt välbesök
ta.

Simskolan vid Södersved började ons
dagen den 28 juni. Biljetter för badresor
na till Södersved och Grisslinge säljs på
Kommunalkontoret, och det är rätt mån
ga barn som trivs med arrangemanget.

Daghems/oreningens årsmöte hölls vid
Skeviks friluftsgård den 17 maj 1961.
Med abonnerad buss ställdes färden till
denna sommarfagra plats. Många föräld
rar hade hörsammat kallelsen. Förutom
de vanliga årsmötesförhandlingarna bjöds
på kaffe och underhållning. Trion Egger
från Stockholm gjorde kvällen till en
glad och trivsam. tyroler-kväll och ledde
också allsång på ett medryckande sätt.

Nyvalda i styrelsen efter Gunnar
Olofsson, Maj Borg och Elly Holmberg,
vilka avböjt återval, blevo Fritz Berg,
Siv Englund och fru Frida Pettersson.

Daghemmet och lekskolan inbjöd även
i år till vårfest sista lördagen i maj. Det
blev som alltid en högtidsstund för mån
ga, inte minst för de barn som nu snart
skulle lämna lekskola och daghem "på
riktigt" för att bli skolbarn till hösten.

Kåge verkstad i samarbete med arki
tekt Kjell Abramsson tog hem ett förs
ta pris i tävlingen om utsmyckningen av
nya tunnelbanan. Från vänster: Axel
Pettersson, Björn Alskog, Karin Björ-
quist och Birger Arvidsson. ·
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Vårfunderingar

Fiskgjusen har funnit sitt bo träd
Lugnet-skogen.

Gör DU som det stora flertalet, sitter
inne och väntar att VÅREN skall kom
ma och hämta DIG. Fel min vän, då
upptäcker DU en vacker dag att som
maren tagit VÅREN ifrån DIG. Vill DU
lyssna ett litet slag så skall jag berätta
om hur jag brukar möta våren. Redan i
början på mars brukar solen ordna till
takdropp och dagsmeja, det första teck
net på att våren är i antågande. Kanske
en aning nyckfull, men väl medveten om
sin kommande storhet, ber den dig slå
följe. Bort, ut i tid och rum följer du
honom på obanade stigar, där grådaskig
skarsnö knastrar under skosulorna, över
ängar och gärden där tjälen ännu sitter i
och gör det lättare för dig. En dag stic
ker kanske den första tussilagon upp, ett
nymornat solöga på dikesrenen, och häl-

Tuvstarrens trollhuvud är bra mat- och bo
plats för vadare.

sar muntert åt den lilla vårbäcken som
just kastat sitt vinterok och börjat sin
ystra färd mot okänt mål. Då gäller det
att hänga med, för här går det undan
mot sommar, höst och en ny vinterdvala.
Nu gäller det att ta vara på varje se
kund, att ta dem i munnen som en tablett
och suga ut varje uns. Den första godbi
ten har vi redan hört en vecka nu; lär
kan kommer ju rätt regelbundet de sista
dagarna i februari och sen kommer de
andra ungefär i den här ordningen: stare,
bofink, fiskgjuse, rödhake o.s.v.

När jag efter en lång mörk vinter
börjar känna mig däven och nedgådd,
brukar jag lyss till trastens välljud, hur
han i svallande ordalag, lite skrytsamt
kanske, berättar om den långa resan hit
upp. Så lyssnade jag härförliden. Kväl
len blev allt suddigare. Den förtog ögat
dess skärpa och övergick i konturlöst
mörker, men ännu ljöd hans klara stäm
ma genom mörkret. Jag, som hade mor
gondagen att tänka på, gick med sinnet
fyllt av aningar om en ny löftesrik vår,
sakta hemåt. Några veckor senare träf
fades vi igen men då var han inte ensam
längre. Han hade funnit sin utvalda, och
nu hade han inte ord nog att framhålla
sin utvaldas alla förträffligheter. De ha
de just valt ut tomten för sitt blivande
sommarnöje, med naturskönt läge skyd
dat från insyn och med några ståtliga
grantoppar varifrån han kunde låta hö
ra sig med hela sitt röstregister. NU
tyckte jag att han blev skrävlig av sig,
precis som om bara han hade ordnat för
sig. Då tog det eld. Trastcharmören hade
inte just han slagit de andra rivalerna ur
brädet, och varför skulle han då inte få
lov att sträcka på sig och kosta på sig en
extra drill. Nu har jag inte tid längre
jag måste ha mig lite till livs innan nat
ten kommer, och gumman vill väl också
ha en pratstund kan man tänka sig ...

Någon vecka ytterligare rann undan
innan jag fick tillfälle att återse de unga
tu. Av den kaxige trastherrn var inte
mycket kvar. I stället träffade jag en
nervöst fladdrande varelse, som inte viss
te hur fort han skulle berätta om det
förskräckliga de hade varit med om en
dag i början på veckan. Så här uppfat
tade jag den något osammanhängande
historien. - Min fru hade lagt sitt ägg
för dagen, varefter vi begav oss ut på en
liten provianteringstripp, men hela tiden
hade jag en känsla av att någonting
otrevligt skulle hända, så jag delgav min
hulda maka min oro, och föreslog henne
att vi skulle ta en titt hemöver; majnat
ten var redan i antågande när vi anlände

'Bosättning

En sädesärla föredrar Gustavsbergs sa
nitetsporslin för den vårliga bosättnin
gen. I ett upplag på fabriksgården har
hon lagt sina ägg i ett av handfaten, som
nu har försetts med påskriften: "Obs!
Fågelbo. Får ej tagas!" Kunden får' allt
så vänta.

till "vårat", men oj, oj vilken chock jag
fick när jag kom fram .till bogranen.
Mitt framför boet stod ett hiskeligt vid
under på tre ben och glodde rätt in i
boet, ingen kropp stort tryne och ett
ofantligt öga. Goda råd voro nu dyra,
vi kikade på otyget från alla håll, på av
stånd förstås, men kunde inte komma
överens om vad vi skulle göra. Vi flög
bort och var borta ganska länge, men
enades slutligen om att titta på vidund
ret en gång till, innan vi definitivt be
stämde oss för flytten. Och kan ni tänka
er, när vi kom fram hade trolltyget gett
sig av. Friden var återställd. HOS FÅG
LARNA?

Men jag drog min färde skamsen över
vad nyfikna människor kan ställa till
med. - Och i fjärran hördes genom
stillheten klara, underbart rena Flöjtro
ner.

Ä. Berglind

Åke spanar efter den bruna kärrhöken.
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Maria får heta slösa och
Lena får heta spara,
sa ekonomen i TV-debatten om förnuf
tiga köp. Och Lena Larsson log, och
Willy-Maria Lundgren drog hörbart ef
ter andan. Men undra på det! När man
som Willy-Maria i åratal kämpat för
att göra konsumenterna kvalitetsmcdvet
na, så helt överraskande blir beskylld för
att vara en Slösa! I det ögonblicket såg
hon också ut, som om hon allra helst
skulle vilja hoppa upp och ge ekonomen
en örfil av bästa kvalitet. Ja, t.o.m.
ordföranden i debatten, vår egen Artur
Hald, fick något plågat i blicken, tyckte
jag. Kven han hör ju till propagandis
terna för de goda varorna, vilket inte
minst hans ställning som chef för vårt
[öretags-public relations borgar för. Eko
nomen menade, att den moderna indu
strin behöver en ständigt ökande avsätt
ning av sina produkter för att kunna
hålla hjulen igång. Det är slöseri med
de produktiva krafterna, vare sig det
rör sig om människor eller maskiner, om
de inte utnyttjas i sådan grad, att det
däri nedlagda kapitalet förräntar sig.
Till detta slöseri medverkar Willy-Maria,
som exempelvis köper glas till ögonfäg
nad men som hon knappast törs använ
da, för att inte riskera en för tidig ner
slitning eller kanske en ännu katastro
falare krasolycka. Därför är Willy-Ma
ria en Slösa! Och omvänt är Lena Lars
son en Spara, eftersom hon gör allt för
att hjulen ska snurra. Och Sparare är
också alla vi, som inte har råd ens att
spara ihop till ett kvalitetsköp utan får
låta oss nöja med billiga men dåliga
grejor. Sådant blir det omsättning på.
Det billiga blir vanligen dyrare i läng
den, men en tröst i den bedrövelsen mås
te det ju vara, att man som tvungen el
ler frivillig flitighetsköpare - är en na
tionalekonomisk tillgång, enligt det här
ovan relaterade resonemanget. Det är,
som sagt, inte Williy-Maria och inte hel
ler den

Arg ungkarl, som z en dags
tidning
var hur arg som helst på strumpfabri
kanterna. Han hade gått från affär till
affär för att få tag på ett par strumpor
i spunnen nylon - men förgäves. Till
slut var han så arg, att han skrämde
en strumpförsäljare till att avslöja en
:tffärshemlighct, som gjorde den af['.C
uni~k:trlcn topp tunnor rusande.

Strumpfabrikanterna hade slutat at~ till
verka spunna nylonstrumpor, därför att
strumpförsäljningen hotades av samman
brott på grund av nylonstrumpans långa
livslängd. - Strumpfabrikanterna är aso
ciala! skrivryter den arge ungkarlen. De
är utsugare! Och konsumenterna dessa
utsugares värnlösa offer. Frid rådde på
jorden, då det fanns spunna nylonstrum
por. Nu är det ofrid igen, och mörkret
råder. Civilisationen har trängts tillbaka.
- Men, säjer han hotfullt, man kan
dock inte vänta sig att vi konsumenter
av årgång 1961 skall finna oss i att vara
utlämnade som objekt för dessa profit
hajars godtycke. - Givetvis inte! Fot
vid fot ska vi bekämpa bestrumpnings
förtrycket. Kan vi gå barhuvade och
barhänta, så kan vi gå ostrumpade. Fast
å andra sidan är det ju förståeligt om
strumptillverkarna och andra intressen
ter i branschen inte är villiga att ta död
på sig själva.

Det ville inte heller textil
arbetarna i England,
då de en gång i tiden slog sönder maski
ner. De trodde ju att dessa maskiner
skulle ta levebrödet ifrån dem. Nu vet
dom bättre. Och vi ska hoppas att fabri
kanter av ovan antytt slag också ska få
göra den erfarenheten. För kan man
minska investeringar i kapital och arbete,

. tack vare att man lyckats framställa en
förnämlig produkt, så kan det frigjorda
kapitalet och den lediga arbetskraften ut
nyttjas på annat håll. Vi har alltså gjort
en nationalekonomisk vinst. Har nu den
förnämliga produkten försvunnit på
grund av spekulativa och kortsiktiga in
tressen, men tvingas fram igen av kvali
tetsmedvetna konsumenter, i stil med
Willy-Maria och "den arge ungkarlen",
med ty åtföljande strukturförändring in
om branschen och möjligheter till andra
investeringar, då måste också kvalitets
medvetenhet vara en nationalekonomisk
tillgång. Willy-Maria har alltså all rätt
till namnet Spara!

Nu finns det ju åtskilliga
hyllmetrar
ekonomisk litteratur i våra bibliotek, där
alla tänkbara åsikter är representerade.
Den som är intresserad av att förse sig
med en argumentsamling, för sin nu kan
ske mera instinktiva inställning i ekono
miska spörsmål, kan gå dit och bläddra.
Det blir säkert napp. Själv är jag just
nu grubblande över några ord, som Ar
tur Hald sa i sin sammanfattning av
Willy-Marias och Lenas sammandrabb
ning. Han sa nämligen, att de båda de
battörcrna var motpoler i liv:;i:1st~llninr:.
0(!1 kunde han dl mena n1,;ontint; annat

än att deras allmänna livsnormer var en
avspegling av deras sätt att välja och
umgås med tingen? Ting, som de ansåg
sig behöva för personligt bruk eller för
sina hem. Var det alltså inte katekesen
utan fastmer fostran till umgänge med
tingen, som gav och ger oss människor
med ryggrad? Människor som står pall,
när det knakar i samhällsfogarna. His
nande tanke!

Skulle det vara så, att det
är direktören
för t. ex. företaget med engångsglaset,
som man bör rikta sökarljuset mot, när
man letar efter orsakerna till sedernas
förfall? Det skulle faktiskt kännas skönt
för alla, som försöker göra sitt bästa som
föräldrar, lärare, ungdomsledare o.s. v.
om det låg något i det. Och det gör det
ju! Själv kände jag mej nästan som en
brottsling, när jag första gången kastade
ett så fint glas som engångsglaset i sop
tunnan. Nu gör jag det inte längre. Och
när det så småningom blir- engångsvaror
av det mesta, som förut gett livet ett
inte oväsentligt innehåll - vad händer
då? Ja, inte kommer det att förvåna mej,
om jag helt oreflekterat vid något till
fälle kastar mej själv eller någon annan
medmänniska i en soptunna. Sopor som
sopor, tänker jag kanske.

Nej, vi ska inte ge oss z
första taget Maria I

Just nu är det kvalitet på sommaren
också. Hoppas det förblir så över semes
tern också. Förresten - när man reser
ut och besöker släktingar eller andra
förtäringsställen, då bör man också pas
sa på och reklamera för våra kvalitets
produkter. Kven om vi f.n. har order
böckerna fulla, så kan det inte skada att
värva nya kunder. - Sånt porslin ni har
mina kära släktingar, säjer man med
vämjelse i rösten. Man går igenom hela
deras förråd. Nosar och känner på varen
da bit. Skakar hela tiden beklagande
med huvudet och suckar med jämna
mellanrum - "Oj, oj, oj! Varför köper
ni inte från Gustavsberg? - Så gjorde
jag själv förra året, och de jag gästade
lovade att byta ut hela sitt porslinsför
råd tills vi åter skulle träffas. Underligt
nog har jag· inte blivit bjuden hem till
dem sedan dess. Konstigt? Men det gör
ingenting för nu är det sommar, och vi
säjer som K. G. Ossian-Nilsson: -

Nu grönskar all världen, nu klär sig
skönt

var gräsäng i färger bjärta,
i park och hage står hoppet grönt,

nu i:;-,.hsLar ivcn mitt hj:fr.:a.
Fanfar
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Gustavsbergs kommunalfullmäktige
höll sitt sista sammanträde före somma
ren fredagen den 16 juni i kommunal
huset. Den nya salen på övre våningen
har färdigställts och fullmäktige har på
allvar tagit salen i besittning. Möble
ringen är dock fortfarande provisorisk
och av nyheter i möbelväg fanns endast
två provstolar från Kommunbolaget.
Dagordningen var lång och en hel del
viktiga -beslut fattades under kvällen.

Inköp av fastighet

Det meddelades att kommunalnämn
den i samband med exekutiv försäljning
av ett egethem i Mörmäs, fastigheten
Mörtnäs 1572, inköpt fastigheten ifråga
för 68.000:- kronor.

Fullmäktige beslutade godkänna kö
pet.

Ny _sotningstaxa'_ •.

På kommunalnämndens tillstyrkan be
slutade kommunalfullmäktige bifalla att
tillägget till sotningstaxan höjes från 53
U/o till 75 -O/o från och med den 1 januari
1961 och att taxetyp 6 skall gälla för
bebyggelse belägen utanför Gustavsbergs
centrala delar. Samtidigt skulle grund
timlönen för extra arbete höjas från 5
kr till 6 kr.

Friluftsbad
Vid såväl Södersved som vid Griss

linge har särskilda parkeringsplatser
iordningställts av kommunen. Vid Griss
linge har även det av kommunen nyan
lagda badområdet vid sidan av gamla
Grisslingebadet kunnat tagas i bruk. Sim
skola kommer att anordnas vid Söder
sved, liksom tidigare år. Inga särskilda
badavgifter kommer att ·tagas upp vid
någotdera badet. Däremot kommer bil
parkeringen att avgiftsbeläggas och på
hälsovårdsnämndens förslag beslutade
kommunalfullmäktige om Följande par
keringsavgifter:

Fast parkeringsplats för säsongen:
Femton kronor (Södersved).

Dygnsparkering (lördag, söndag och
liknande dagar): Två kronor.

Säsongkort för dygnsparkering för i
Gustavsberg kommun boende bilägare:
Fem kronor.

Vatten och avlopp vid Mörtnäs
och Brunn

Kommunalfullmäktige beslutade att
beslutades att utbygga vatten- och av
av vatten och avloppsanlaggningar och
dagvattenledningar i Mörtnäs. Vidare
beslutades att utbygga vatten- och av
loppsanläggningar i Brunn för 30.000:
kronor.

Egnahemsbebyggelsen i Lugnet

F.n. pågår en gruppbebyggelse av 12
st. egnahem i Lugnet under ing. Ingmar
Göranssons regi. En ytterligare grupp
bebyggelse på 12 egnahem har planlagts
och väntas komma igång under inneva
rande år.

Hastighetsbegränsning

Frågan om en särskild hastighetsbe
gränsning inom Gustavsbergs samhälle
och i Lugnet har diskuterats vid flera
tillfällen. Särskilt i Lugnet, där f.n. ingen
hastighetsbegränsning är stadgad, är ris
ken stor isynnerhct för lekande barn.
Trafiksåkerhetskommitten har därför,
med instämmande av landsfiskalen, fö
reslagit att en hastighetsbegränsning in
föres för samtliga lokala vägar inom
Gustavsbergs samhälle till 40 km. i tim
men, vilket kommunalfullmäktige beslu
tade godkänna.

Extra provinsialläkare
Gustavsberg har nu fått en extra pro

vinsialläkare. Dr Rolf Tacking har in
stallerat sig i läkarmottagningen och med
sin familj inflyttat i läkarbostaden, se
dan dr Bellander fått sin villa i Lugnet
klar och blivit fast Lugnetbo. Dr Bellan
der fortsätter som ordinarie provinsiallä
kare i Gustavsberg.

Kommunalingenjörstjänsten

Kommunalnämndens ordförande med
delade att granskning och sammanträf
fande med de olika sökandena till kom
munalingenjörsrjansten fortfarande äger
rum, men att på grund av vissa återkal
lelser o.s.v. av ansökningar hade tjänsten
ej kunnat tillsättas.

Översiktsplan för Gustavsberg

På kommunalnämndens förslag beslu
tade kommunalfullmäktige att arkitekt
Kurt Hollstrand erhåller j uppdrag att
göra ny översiktsplan för Gustavsberg

Finska fadderortsgäster, nämligen her
rar Honkala, Juhola och Lindqvist, tre
stadiga kommunalgubbar från vår Fad
derortskommun i Hyvinge, gästade Gus
tavsberg den 7-11 juni, där de hann
med att studera både fabrik och kom
mun rätt ingående. De medförde vackra
gåvor till kommunen, som nu uppställts
i Kommunalhuset.

och att denna plan i vad det gäller Gus
tavsbergs Fabrikers marker skulle uppgö
ras i samarbete med KF:s arkitekter.

Tillbyggnad av Gustavsbergs
!ilderdomshem

Ritningar för om- och tillbyggnad av
Gustavsbergs ålderdomshem föreligger nu
klara och har uppgjorts av arkitekten
Haubro Nielsen. Hela tillbyggnaden med
nuvarande hemmet skall kunna ge plats
för 65 pensionärer som får bo i enkel
rum, sammanförda i ett dubblettsystem.
Kommunalfullmäktige beslutade att god
känna den uppgjorda planen samt att
om- och tillbygga ålderdomshemmet för
en kostnad av 2 milj. kronor. Vidare
beslutade fullmäktige att hos Kungl.
Maj :t ansöka om tillstånd att få upplå
na medel för projektet.

Budgetredovisning

Som sista ärende för dagen förelåg
budgetredov.isningen för 1 960 års för
valtning samt revisionsberättelse och ba
lansräkning. Det visade sig att kommu
nen fick ett överskott för 1960 års verk
samhet med kronor 36.511 :09.

Sammanträdet avslutades med att ord
föranden Harald Lindholm tackade de
närvarande för gott samarbete och öns
kade alla en trevlig sommar.

Y.N.
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Från det vittra Kvarnberget

Marsch till kyrkan med sko/orkestern i spetsen

Sommarhagen den 14 juni

Käre redaktörn!

Nyss utsläppt på sommarbete och med
hela den härliga, svenska sommaren
framför mig må Ni ha överseende, om
nedanstående krumsprång i det skrivna
ordets värld tycks Eder alltför ystra.
Betänk också att värmen inne i edert re
daktionsrum och det ljuvliga sommar
vädret utanför Edert fönster möjligen
kan dämpa Eder mottaglighet för en
sommarledig själs fria fantasier. Jag vet
inte om Ni blir gladare av att få veta,
att jag skriver detta ute i min sommar
hage. Nere i vasskanten är fru and just
i färd med att tjattra på sin man för att
han illa skött morgonens bestyr att skaf
fa fram ett tillräckligt delikat frukost
bord till den nyligen utökade familjen.
Han tar det med jämnmod, väl vetande
att i varje äkta maka bor err liten Xan
tippa. Apropå Sokrates grälsjuka hustru
står min egen hulda maka uppe i stugan
och låter stekpannan knapra till de allra
läckraste färska aborrar, s_om nyligen
krokats av från långreven. Skollediga
människobarn gnor upp och ned för
bryggan i sina ständiga försök att vara
både fisk och fågel på en gång. Allt är
med andra ord precis så som det skall
vara så här i början av sommarlovet.
Glömda är nu maj månads bekymmer för
dåliga betyg och evighetslånga lektioner,
som aldrig tycktes vilja ta slut. Höstens
skolarbete ligger i ett soldimmigt fjärran.

Tsst! Nu får jag besök. En nyfiken

ekorre har just satt sig på bordet mitt
framför mig. Bredvid honom står ett fat
med brödsmulor. Han vill bra gärna dit.
Nu rynkar han på nosen och glor på
mig, tar ett skutt, halkar eländigt på
porslinets glatta yta, sticker iväg som en
pil. Nu är han uppe i äppelträdet och
hickar fram sitt missnöje. Det är alldeles
klart att han för sin del inte är överens
med konsthantverkarna, när det gäller
Gustavsbergsporslinets formgivning. Men
å andra sidan kan han väl inte begära,
att de ansvariga vid porslinsfabriken -
obs singularis, för jag kan väl inte tänka
mig annat än att Ni, herr redaktör, lik
som jag använder endast det rätta pors
linet, nämligen det som är tillverkat
vid ... , nåja, nog sagt därom - skulle
ta hänsyn till alla önskemål, även ekor
rars. Annars kan jag mycket väl så här i
sommarhagen föreställa mig slagkraften i
ett försäljningsargument som: "land
ningsbart även för ekorrar".

Vi höll visst på att tala om skollediga
barn, innan ekorren kom in i samman
hanget. I någon mån ska jag också berö
ra skollediga lärare. I åtta långa må
nader har vi haft få tillfällen. att sätta
oss in i anddrakars och ekorrars tankeliv.
Vi har endast fått beskriva dessa varel
sers anatomi för mer eller mindre väl
villigt lyssnande öron. Förstår Ni, herr
redaktör, vad vi gått miste om. Nej, det
gör Ni nog inte. Men Ni kan kanske in
se hur väl ledigheten behövs!!!

Annars kan jag meddela Eder att lä
rare-och elever skildes åt detta läsår/som

alla tidigare, under den ömsesidigaste
högaktning. När jag i förra hälften av
min krönika varnade för vårens farlighe
ter, kunde jag aldrig ana att majvärmen
skulle stiga oss åt huvudet. Osbysjöns
vatten blev badbart i slutet av månaden
och solheta frukostraster utnyttjades till
välbehövlig svalka här. I enstaka fall
ansågs behovet av svalka så stort att nå
gon del av lektionstiden på eget initiativ
togs i anspråk, men med hänsyn till den
allmänna laglydnaden rättades sådana
felbedömningar till.

Avslutningsdagen blev inte bara läs
årets höjdpunkt utan också den första
värmeböljans sista dag. Vår skärgårds
kanske genuinaste blomma, tjärblomman,
hade dagen till ära prytt sig i en sällan
skådad rödviolett prakt. Med vilken un
derbar känsla stämde vi inte in i psal
mistens ord om den blomstertid som nu
kommer, när vi satt i vår lövade kyrka.
Kvarnbergskören sjöng så ljuvligt· och
präst _och skolledning talade så mänsk
ligt varmt att vi alla var smått rörda.
Partir c'est mourir un peu (att skiljas är
att dö en smula) och ljuvt vemodsfyllt
blev avskedet från nians elever som alla
fick sina betyg och många premier och
stipendier här inne.

Apropå premier och stipendier, måste
jag bemärka, herr redaktör, den utom
ordentliga gåva Gustavsbergsfabriken be
rikat skolan med. Fabriken har nämligen
från och med detta läsår instiftat ett
stipendium, vilket innebär att två dukti
ga. elever i skolan får möjlighet att vistas
i Tyskland och England upp till en må
nad under sommarlovet för att fördjupa
sina kunskaper i respektive länders språk.
Jag för min del tror att detta stipen
dium är alldeles unikt och vittnar om
stor framsynthet. Det visar också vilken
ansvarsfull samhörighet fabriken känner
med skolan och samhället. Vi uppe på
Kvarnberget bugar oss för det förnäm
liga initiativet.

Många föräldrar hade hörsammat sko
lans inbjudan till åhörardag en lördag i
maj. De fick därvid tillfälle att följa un
dervisningen sådan den bedrivs en vanlig
skoldag. Resultatet av arbetet i övnings
ämnena redovisades samtidigt i form av
utställningar, som livligt besök.tes. Alla
var väl överens om att denna nya giv,
som ju skulle ersätta examen, var mycket
mer givande. Det talades till och med
om lämpligheten i att anordna flera så
dana dagar. Från lärarhåll kan inte an
nat än instämmas, eftersom föräldrakon
takten blir mer levande och förståelsen
för det ansvarsfyllda lärararbetet större.

Under maj månad besöktes också sko
lan av en skolman och hembygdsforska
re från vänorten Gustavsburg i Väst
tyskland. Visste Ni, herr redaktör, att
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denna stad har grundats och fått sina
privilegier av vår svenske konung, Gus
tav II Adolf? Jag visste det inte. Vi up
pe på Kvarnberget tyckte det var roligt
att få etablera en intim kontakt med
denna vår tyska vänort och hoppas att
den skall bli bestående till glädje och
fromma för båda parter.

Slutligen, herr redaktör, må jag åter
vända ytterligare en gång till vemods
fyllt avsked. Två lärarinnor, Anna Rock
berg ocli -Signe Norman hade i år sin
sista Iasårsavslutning före inträdet i pen
sionsåldern efter att ha ägnat Gustavs
berg den största delen av sin lärargär
ning. Låt deras i vår tid ovanliga insat
ser alltid vara inskrivna i annalerna!
Att deras nit och skicklighet och deras
goda kamratlighet lämnat märkbara spår
efter sig, intygade alla de som närvar
vid skolstyrelsens sedvanliga kaffebjud
ning efter avslutningen. Värmen i hyll
ningarna för dessa två var omisskännlig.
Vi tvingades också vid detta tillfälle fin
na oss' i att huvudläraren i tyska, fröken
Zenta' Björner ej är med oss, när höstter
minen sätter i gång, eftersom hon lämnar
Gustavsberg för annan tjänst.

Ja, nu herr redaktör, är det dags att
sätta. punkt. Min fru har just dukat upp
en sådan där riktig sommarlunch, som
jag nu skall sätta i mig med många vän
liga tankar om Eder, där Ni sitter och
svettas. Kanske slår fiskmåsen, som just
glider fram i skyn ovan mig, någon som
marloj lov förbi Edert fönster. Må han i
så fall bringa en medlidsam hälsning om
bättre humör från

Eder förbundne
Li

- Du skuile gifta dej pojke. Tänk si ro
ligt med en famn som väntar.

På våg från jobbet
Det var inte första gången, som jag

såg rester av våra bevingade livskam
rater kringströdda litet här och var på
fabriksgolvet alldeles under eller i när
heten av våra fläktförsedda frisklufts
intag. Och nog har vi pratat litet till
mans om att man borde sätta nätskydd
på yttersidan av luftintagen, men mer än
så har det inte blivit. Men den här gån
gen hände det någonting alldeles förun
derligt märkvärdigt! Jag hörde ett fågel
huvud tala! Ett fågelhuvud, säjer jag, för
det hade ingen kropp. Och tro inte att
jag sov, att jag drömde! På mitt jobb
sover man inte. Nej, det är lika sant som
att du, tålmodige läsare av "påvägfrån
jobbet", och jag; och alla övriga med
borgare i detta vårt eget lilla folkhem
har Europas högsta standard i antingen
det ena eller det andra. Tvi på er tviv
lare! Jag har säcken full! Söndagsrock
åt far ... ja, ja o.s.v. Så nog har man
standard! Nu är det ju inte alls säkert,
att den person, som fågelhuvudet namn
gav som ansvarig för sin olycka, är den
verkligt skyldige, s.a.s. juridiskt sett eller
ens moraliskt ansvarig på något annat
sätt sett. Men det ska vi inte begära
att en liten fågel ska veta. Därför ut
nämner jag mej själv till alla småfåg
lars talesman, och som sådan hemställer
jag hos den det vederbör att nata luftin
tagen! Och nu till den märkliga händel
sen. -

Vi var sista gäng, min kompis och jag.
Bertil Olsson stod på taket av värmeskå
pet, som torkbandet går igenom. Han
höll på med att veckla ut plastdukar, som
skulle läggas över våra, klosetter, så att
de inte blev för torra för putsen dagen
efter. Kompisen och jag arbetade med
vårt och småpratade som vanligt om ett
och annat. Jag minns att vi var överens
om det tokiga i att utbilda sej för yrken,

Jag har inte tid, säger direktören
anteckna det fröken.
Jag har inte tid, flyger till Spanien
på måndag.
Spanien, semester på Mallorca
Melodin som klingar från resebyråerna
rytmisk lockande fri -
En apelsinblond medelhavsklang -
Bilen är på reparation
mina nerver borde också repareras
men jag har inte tid.

vars slutlöner låg under låglönerna inom
industrin. Bland våra arbetskamrater har
vi inte mindre än fem stycken f.d. char
kuterister. Om dom hade fått så pass
mycket betalt, att de hade kunnat hålla
sej och sina familjer i närheten av den
allmänna vällevnaden, då hade dom fort
farande varit charkuterister. Så har dom
sagt. - Men tänk på att konsumenterna
får betala! Skrev en tidning. - Javisst,
men kostar det inte något att ideligen
utbilda nya charkuterister? -Det var
när vi hade kommit till den frågeställ
ningen, som Bertil Olsson hojtade till.
- Här va de råttmat! skrek han, och
kastade ett litet föremål, som jag (tack
vare en viss släktskap med förre lands
lagsmålvakten Kalle Svensson) fångade
med blixtsnabb reaktion. - Råttmat el
ler inte, så var det huvudet av en talg
oxe. Inte en fjäder i oordning på det
lilla vackra huvudet. In.te en rispa, inte
en blodfläck. Och ögonen . . . ögonen!
De levde. De såg rätt in i mina och det
var som om det tändes en blick av in
tresse i dem. Ungefär som om det lilla
huvudet hade tänkt: - Här har jag änt
ligen en människa, som kommer att vida
rebefordra min sista vilja. - Själv var
jag nästan fullständigt paralyserad. Kom
pisarna märkte ingenting, men de hörde
rösten! Och de är, liksom jag, beredda
att svära på vad som helst, att rösten
kom från fågelhuvudet! Nå ... när jag
nu står där i min trance, fullständigt
oförmögen att bryta mej ur förtrollnin
gen, då ser jag hur näbbet öppnar och
sluter sej sakta, sakta, och så hörs det
liksom ett litet harklande och så ... så
hör vi alla tre en metalliskt klingande
stämma säja tre ord på renaste Gustavs
bergska: - FAN TA SKYDDSOMBU
DET!

Gubben
~---,..,._.,,.....,..,_..,.,..,....,,................,.,...,...,.,,.....,..,._..........,,._...._...........,..,.,,..,.,,...,.........,... .~

Men jag har inte tid -
Inte idag och inte i morgon
tror inte jag får tid någon gång
att fira sommarens lugna stillhet.
I min ungdom kunde jag fånga in
sommaren
med min vita studentmössa
och hålla den kvar
Men nu seglar tiden ifrån mig
som en blå ballong
och jag kan aldrig återfå den - -

Marianne Hellmer i "Status"



26 GUSTAVSBERGAREN JUNI 1961

Efter midsommar har nämnden haft
ordinarie 'kvartalsmöte. Protokollet från
detta är när tidningen går till pressen
inte klart, men det kommer ju sedan att
tryckas och att delas ut till samtliga an
ställda, som brukligt är. Ur de inkomna
rapporterna kan vi emellertid hämta en
del uppgifter, som kanske kan intressera
och tjäna till information.

Den första uppgiften är negativ, i det
att olycksfallen ökat under 1 :a kvar
talet till 21 mot 9 samma tid i fjol. En
förstärkt skyddspropaganda rekommen
deras. Syster Margit har haft jäktigt med
alla polioympningar - c:a 500 st. Blod
givarbussen har nyligen varit ute och
hämtat tillskott till sina patienter från
ett 150-tal gustavsbergare. - Skydds
kommitten har beslutat att införskaffa
ett antal s.k. Tarzanbyglar och nacksc
lar, vilka ska vara bra mot dåliga ryggar.
Vidare har man rekvirerat några spe
ciella stödsoffor - allt efter ideer från
ett besök vid Sandvikens Jernverk.

Forslagsleommitten har hittills i år fått
in nära 40 förslag. Till den 15 maj hat
26 slutprövats och gett premier på
2.530:-. Några förslag har också fått
tilläggspremier. Förslaget om automation
vid badkarspressen, där själva inmat
ningsapparaturen är på väg att färdig
ställas, har fått en påkörare från kom
mitten, och är åter igång efter en tids vila

för undersökningar. Intresset för för
slagsverksamheten tycks i övrigt allt
jämt ha gott stöd och intresse, att döma
av de mycket goda förslag som inkom
mit under vårperioden.

Från personalavdelningen rapporteras
att ett SO-tal ungdomar fått tillfälle till
sommararbete vid våra fabriker, och att
13 som slutat skolan erhållit anställning.
I korpidrottcn har vi f.n. ett lag i el
den i den kooperativa fotbollsallianscn.
Propaganda görs också för Familjemo
tionsklubbar. I varpa är våra gubbar väl
framme i serier och korptävlingar. Sve
rige Hjälper aktionen, som totalt är uppe
i 7 miljoner, d.v.s. 14 miljoner med sta
tens bidrag, fick ett tillskott från Gus
tavsbergs fabriker och dess anställda med
51.450:-.

Besöken har kulminerat under juni,
med bl. a. stora grupper kongressgäster,
fackfolk, verkstadsskolor m. fl. Hittills
rör det sig nog om över 7.000 besökare.
Årsredogörelsen förelåg också och var

med i kallelsen till sammanträdet. För
säljningen har nått 100.224.000:-. Ur
verksamhetsberättelsen kan vi citera någ
ra ord om våra produkter:

Hushållsporslin och konstgods

Högre levnadsstandard och ökat kva
litetsmedvetande hos köparna har ökat
utrymmet för varor av Gustavsbergs pro
duktion. I den under hösten 1960 inled
da kampanjen "Rikare vardag" för funk
tionsriktiga och vackra ting till hemmet
intog Gustavsbergs-produkterna en fram
trädande plats. Det har varit möjligt att
utnyttja i hushållsporslinfabriken ledig
kapacitet för tillverkning av sanitets
porslin och samtliga ugnar har varit i

Plastpriset 1961 har tilldelats ingenjör
B. Dahllöf för en ny WC-sits i propen
plast. Genom den nya konstruktionen
har antalet detaljer, som en sits vanligen
består av, minskat från 32 till 8. En an
nan viktig förändring är att sitsen snabbt
kan tagas loss för rengöring utan verk
tyg. Den är därtill mångfaldigt starkare
än tidigare konstruktioner. Aven utse
endet har fallit juryn i smaken.

full drift. Priserna på hushållsporslin
höjdes under hösten med 10 0/o. Prisni
vån är emellertid fortfarande förhållan
devis låg i Sverige.

Värme och sanitet

Intresset för högre sanitär komfort har
på ett glädjande sätt ökat. Trots avsevärt
ökad tillverkning har leveranstiderna
måst förlängas vad det gäller såväl sa
nitetsporslin som badkar.

I Reftelefabriken producerades c:a 70
0/o fler villapannor än föregående år.

Vid AB Centrifugalrör i Oxelösund
har fjolårets mycket goda försäljning av
muffrör ej uppnåtts, och lagren har
ökats. Vid årets början var lagren onor
malt små.

Plast
Försäljningen har stegrats, och ytterli

gare tre stora formsprutsmaskiner har
beställts och kommer att levereras under
1961. Dessa maskiner medger utökning
av produktsortimentet med artiklar med
en vikt av 4,5 kg per styck.

Sekr.

3 ryskor, Helena Prosvetova, v. ord. i
Moskvas stadssovjet, Ailita Hodareva,
v. chef för vänkapsförbundet och Ut
kam Vahabova, docent vid Samarkands
med. institut, gästade Gustavsberg den
31 maj i sällskap med ambassadrolk.
Foto St.T.
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Bensin/servicestationens utbyggnad
Fredagen den 19 maj var det färggrant

värre i och omkring vår bensin/service
station, som då var färdig för invigning.
Invigningstalare var direktör John Gill
berg, som i sitt tal även berörde olje
kooperationens omfattning och dess in
satser till nytta för förbrukarna. Efter
herr Gillbergs tal blev det "husesyn",
som pågick hela dagen och man kunde
då konstatera att utbyggnaden innehöll
en hel del nya hjälpmedel för servicear
betet. Efter denna utbyggnad har vi
möjligheter att klara s.k. lättservice bätt
re och i större omfattning än tidigare.

Det 'rör sig i Lugnet

Byggnadsfirrnan Sven Alexandersson,
Klinten, arbetar för fullt med tillbyggna
den av butiken i Lugnet. Det blir givet
vis lite stökigt i lokalerna under bygg
nadstiden, men i slutet av augusti månad
hoppas vi kunna överlämna en trevlig
och praktisk butik till medlemmarna in
om detta område.

Pengar för framtiden
var rubriken till ett intressant komrnitte
betänkande med förslag till riktlinjer för
kooperationens kapitalanskaffning, som
presenterades vid årets distriktskongres
ser. Vid rikskongressen, som hölls i Stock
holm den 12-13 juni, beslutades enhäl
ligt efter ett inledningsanförande av di
rektör Harry Hjalmarsson, att lägga upp
kapitalanskaffningsprogrammet efter de
linjer, som kommitten föreslår. Bl. a.

OK:s snabbservicestation
lockade många gäster till invigningen.
Red. anser att den utstrålar gott humör
och tjänstvillighet, och den kommer sä
kert att ligga väl till i den alltmer ut
ökade bilåldern, där ref. snart är ensam
att vara utan bil. - Vid lunchen på
Värdshuset framfördes många gratula
tioner, samtidigt med tacket till de snab
ba byggherrarna och entreprenörerna. -
Vid denna nya inkörsport till Gustavs
berg, träffade vi också samman med ett
gäng Blekängspojkar. De står samlade
ungefär på den gamla platsen, där de
första fotbollsövningarna hölls för så där
en 40 år sedan. På bilden känner ni väl
igen Gustafsson, Lundqvist, Lindahl,
Wadström, Möller och Sander?

kommer femårslån mot revers att läggas
upp. Där föreslås att räntesatsen skall
ligga 1.25 °/o över gällande sparkasse
ränta. För medlemmar som sparar åter
bäringspengar på medlemskonto kommer
sparpremier utöver en god ränta att utgå.
Förslaget innebär även att rnönsterstad
garnas insatsminimum höjes från 150:
till 200:- kronor. Ävenså kommer "Fa
miljesparandet" att aktualiseras. Rörel
sens utbyggnadsprogram de närmaste
åren är mycket omfattande och kommer
att kräva mycket kapital. Nu som alltid
vill rörelsen arbeta efter den linjen att
ägandet ligger "i egna händer".

Inför semestern

Om alla Gösta Dahlbergs medarbetare
lämnar sitt bidrag i tid, kommer denna
tidning ut till läsarna några dagar före
den stora fabrikssemcstern. Innan ni reser
på semester hoppas vi att vår förening
Htt förmedla en hel del för resan. När
ni sedan kommer ut i landet så tittar ni
väl in i konsumbutikerna? Där finns det
gott cirkelkaffe, kvickmankonserver, KF
bröd, Kalmar choklad och andra slag av
kooperationens märkesvaror.

Konsumkvittot ger återbäring i hela
landet.

G. M-n.
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Unga Örnar
Vad alla örnar, som är kvar i Gus

tavsberg i sommar nu ser fram emot är
väl sommarlägret, som i år liksom förra
året anordnas tillsammans med örnav
delningen i Saltsjöbaden. Lägret är för
lagt till Gärdsviken den 30/6-2/7.

Men innan vi far på sommarläger, kan
vi blicka tillbaka på vårterminens verk
samhet: De olika grupperna, som örnar
na är uppdelade i, har i år krympt ihop
till fem st., nämligen en bordtennisgrupp
och en· träsnidargrupp, som har hållit till
i Bergasalen på tisdagskvällar. I Kvarn
bergsskolan har det varit en sy- och
teckningsgrupp igång och i Hästhagen en
slöjdgrupp. I Bergasalen har dessutom en
teatergrupp övat vissa kvällar och också
haft en uppvisning i kvinnoklubben.

Emellanåt har det varit gemensamma
träffar i Bergasalen. Då har det förekom
mit lekar, tävlingar och film. Bl. a. har
örnfilmen "Världen är vår" visats. Den
inspelades på Gålölägret 1960 och skild
rar hur örnarna lever sig in i olika län
ders förhållanden.

Söndagsutflykterna har inte så många
deltagit i under våren, men det beror
väl på att barnen följer med sina föräld
rar ut på söndagarna i mer utsträckning
än tidigare.

På valborgsmässoaftonen tågade några
örnar genom Folkparken och tände val
borgsmässoeldar med sina brinnande
facklor.

Kristi Himmelsfärdsdag företogs en jät
tetrevlig båtutflykt till Grinda tillsam
mans med närmare 400 örnar från Stock
holms län. Gustavsbergsörnarna åkte
först med buss till huvudstaden, varifrån
man sedan med Vaxholm III fick fara ut
till Resos fritidsområde på Grinda. Un
der uppehållet på ön förekom lekar, sång
och korvgrillning.

Vårterminens avslutningsträff arran
gerades i form av promenad till Skeviks
grotta, där man halstrade korv, lekte och
sjöng.

Nisse Eriksson

De flesta föräldrar är väl medvetna
om, att antalet ungdomar idag är stort.
Är vi på det klara med, att det är den
största invasion i tonårsåldern, som vi
någonsin haft? Denna anhopning av ung
dom, som inom ett fåtal år skall ut i
förvärvslivet, tar sig många uttryck. Det
är trängsel i skolorna. Det är en nervös
poängjakt. Kravet på utbildning tilltar.
Samtidigt går ungdomsbrottsligheten allt
längre ner i åldrarna och är av mer svår
artad karaktär än förr. Situationen ger
anledning till allvarlig eftertanke.

Raoul Neveling

Ungdoms/agen
Ungdomslogen 2719 Ankaret av IOGT

har nu avslutat sitt första verksamhets
år. Logen startades i november 1960 med
sjutton medlemmar, ett antal som nu i
det närmaste fördubblats.

Under vintern har verksamheten be
stått av möten, samkväm och gruppverk
samhet, I grupperna har man slöjdat,
övat program, spisat, dansat m.m, allt
av hjärtans lust.

Vid festligheterna på Skansen med an
ledning av Nykterhetsfolkets dag (Kristi
Himmelsfärdsdag) deltog ett lag från
ungdomslogen i tävlingen "Vildmarks
spåret". Tävlingen var, svår och kon
kurrensen stor men nykomlingarna från
Gustavsberg placerade sig på en heder
sam tredjeplats i lagtävlingen.

Ett tiotal flickor har under Mia Ry
landers energiska och kunniga ledning
tränat handboll. Resultatet av övningar
na har heller inte uteblivit då laget ny
ligen i en vänskapsmatch i Solnahallen
besegrade de i goodtemplarsammanhang
fruktade och segervana solnaiterna med
4-3.

Söndagen den 4 juni satte man punkt
för sommarens verksamhet med en resa
till Furuvik. Klockan sju på morgonen
äntrade tjugosex glada och förhoppnings
fulla gustavsbergare en buss för vidare
befordran till den riksbekanta apan. Al
lesammans, det vill säga gustavsbergarna,
var försedda med gröna kartongmärken
med det likaledes riksbekanta ankaret
på. Denna åtgärd visade sig vara ganska
välbetänkt enär bussen i Stockholm fyll
des till bristningsgränsen med unga good-

templare från huvudstaden. Ytterligare
tre bussar tillstötte varför kortegen slut
ligen bestod av fyra bussar fulla med
unga nykterister.

Vid framkomsten bjöds på de sedvan
liga attraktionerna: så väl kända att de
inte här behöver presenteras. Vare nog
sagt att Furuvik i sin fagra försommar
grönska och i det strålande sommarväd
ret visade sig från sin allra vackraste si
da.

Det finaste med resor är nog när allt
kommer omkring inte det förutbestämda
målet eller de väntade attraktiorierna.
Allt detta är man förberedd på. Nej det
är nog det att en resa är ett äventyr -
det är det oförutsedda 'som ger resan
dess tjusning.

På Månkarboslätten mellan Uppsala
och Tierp behagade ett av bussens däck
strejka. Om det berodde på den höga
stämningen i bussen med hejarvisor och
glada skämt eller den solvarma asfalten
vill jag låta vara osagt. Alltnog däcket
gick sönder och måste bytas ut. För
chauffören betydde det en timmes hårt
arbete med vrenskande muttrar och smut
siga nav men för oss andra blev det ett
trivsamt avbrott i trygg förlitan på att
chaffisen klarade jobbet. En lanthand
lare intill platsen för vår ofrivilliga rast
förbarmade sig över oss soldränkta rese
närer och öppnade sin butik en stund.
Glasslagret försvann fortare än kvickt
genom våra torra strupar.

Så mycket tid till meditation blev det
ju inte men nog var det en upplevelse
för en före detta slättbo att för en kort
stund på nytt få uppleva slätten med
dess växande grödor, stillhet och frid.

Hemresan blev inte så dramatisk men
en angenäm överraskning mötte oss strax
före Uppsala. Genom arrangörernas för
sorg och på deras bekostnad utspisades
vi med varm korv och bröd. Vid det la
get var vi alla ganska trötta och kanske
också hungriga varför generositeten från
Stockholmsdistriktet av IOGT uppskat
tades. Vid halvclva- tiden på kvällen var
vi välbehållna hemma igen efter en dag
av glada upplevelser.

Det återstår bara att notera att den 3
september drar ungdomslogen Ankaret
igång höstens verksamhet med ett gemen
samt besök på Gröna Lund.

Ungdomsledaren
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Schacksällskapet avslutade varsason
gen med årsmöte och blixttävling den
24 maj. Årsmötet var välbesatt, som van
ligt. Det är glädjande att se att medlem
marna infinner sig även vid sådana till
fällen.

Ur protokollet plockar vi fram bl. a.
följande: Spelkvällar nästa år blir ons
dagar förutom 2:dra onsdagen i varje
månad. Den gamla styrelsen omvaldes. I
den kooperativa serien slutade vi på
tredje plats och i denna serie erövrade
A. Lindström flesta individuella poäng,
5 1/2 samt H. Ericsson 5 poäng. Segrare
i klubbturneringen: Klass I: H. Ericsson.
Klass Il: 0 Jonsson. Klass III: T. Erics
son. Blixtmästare: A. Lindström.

Gustavsbergsfabriken har till disposi
tion ställt 10 st. schackur av förnämlig
kvalite.

F. Vesterberg har deltagit i en simul
tan mot ryske stormästaren Kotov, rys
sen vann. I en simultan mot vår egen
stormästare E. Lundin vann 0. Berg
qvist. Ett litet schackproblem i sommar
hettan: Sessa, som lär ska vara schack
spelets uppfinnare, blev tillfrågad av
Scheran, en indisk furste, vad han öns
kade i belöning för den geniala uppfin
ningen. Sessa svarade: "Ett vetekorn för
den första rutan på schackbrädet, två
för den andra, fyra för den tredje, åtta
för den fjärde. o.s.v." (för varje ruta
dubbelt så mycket som för närmast före
gående). Schackbrädet har som bekant
64 rutor. Fursten gick med på förslaget.
Hur stor blev belöningen?

Höstsäsongen börjar onsdagen den 27
sept.

Sommar, Sommar!
B. Arvidsson

~~

A-laget i ny mundering. Övre raden
från vänster: Sven-Erik Wiman, Per-Erik
Johansson, Leif Fredblad, Ove Thunell,
Bengt Hedberg, Sten Nordström. Främre
raden fr. vänster: Jens Lindblom, Lars
Larsson, Lars Andersson, Ove Nylander,
Gert Nilsson. På sidorna lagledare Sven
Johansson t.v. och sektionsledare Birger·
Thunström t.h.

Idrottsspalten
Idrottsföreningens styrelse 1961: ordf.

Hans Helmer, v. ordf. Ando Björck,
sekr. Stig Englund, v. sekr. Sven Anders
son, kassör Sven Hansson.

Fotbollen har en god start och vårt
lag ligger nu på andra plats i Stock
holmsserien kl. 1. B-laget har vunnit så
gott som samtliga sina matcher, juniorla
get alla. Här några matchresultat: Mä
larhöjden-Gustavsberg 1-1, Gustavs
berg-Hägersten 3-1, Kungsholms IF
Gustavsberg 1-3, Gustavsberg-Olym
pia 5-0, Stureby-Gustavsberg 2-2,
Gustavsberg-Tallen 3-1, ]ärla-Gus
tavsberg 1-0, Gustavsberg-Gröndal
5-0, Gubbängen-Gustavsberg 1-5.

Orienterarna har som vanligt deltagit
i en hel del tävlingar. I tiomila-kvalen
blev placeringen på 52:a plats. I övrigt
kan nämnas att· Alf Rosen fanns med
bland de 15 bästa i nattorienteringen,
och bland yngre oldboys gjorde Lennart
Hagelin ett mycket bra lopp.

S. E.

*
Fri idrott

Fri-Idrottssektionens styrelse fick föl
jande sammansättning vid det senaste
årsmötet: Ordf. Bertil Eriksson, Sekr.
Arnold Waljenäs, Kassör Tord Johansson
och Styrelseledamot Hasse Eriksson.

Våra unga friidrottsgrabbar har varit
flitigt i leden under vintern och våren.

Under vintern har de byggt upp sin
spänst genom gymnastik och under våren
har de tränat i skogen. Genom denna
träning har de nått goda resultat i de
terränglöpningar de senare deltagit i.
Bland de bästa resultatet kan nämnas
Håkan Wibergs andraplacering i Tyresö
rundans ungdomsklass och 7 :e placering
i Fogdöterrängen samt Allan Bergkvists
andraplacering i Tyresörundans klass Il
och hans 17 :e placering i Fogdöterräng
ens seniorklass. Nu när terrängtävlingar
na avslutats har grabbarna börjat träna
på Farstaborgs kolstybb och gräsplan och
har nu liksom tidigare i år tillgång till
tränaren Bengt Johanssons sakkunniga
ledning två kvällar i veckan. I Bellevues
ungdomstävlingar placerade sig lovande
Håkan Wiberg på 4:e plats genom den
utmärkta tiden 53,9 sek. på 400 m. På
100 m noterade Lars-Åke Göthe goda
12,5 sek. Karl-Johan Storbackas 13,47 m
i kulstötning räckte till en säker 4 :e pla
cering. Tyvärr drabbades Bengt Nilsson
av en ryggskada strax före ovannämn
da tävling och kunde således ej deltaga.

Slutligen kan nämnas att intresset för
utövandet av fri-idrotten i Gustavsberg
inte är vad den borde vara, med undan
tag _av ovanstående grabbars stora intres
se. Därför får vi uppmana bl. a. alla
skolungdom, som varit i kontakt med
fri-idrotten i skoltävlingar samt annan
ungdom, som gärna vill röra på sej, att
komma upp till Farstaborg, Måndags
och fredagskvällar fr. o. m. den 31/7 är
tränaren Bengt Johansson där och ons
dagskvällar mellan den 19/7-23/8 är
också undertecknad där.

Nisse Eriksson
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Sommargott för pensionärer
och ensamma

Laga mat åt sig själv bara, nehej tack,
usch så trist! Så resonerar många. Andra
tänker som så: Jag klarar mig alltid med
kaffe och flingor och mjölk. Det häm
nar sig emellertid ganska snart. Dåsig
heten och huvudvärken gör sitt inträde.

Vad har man då för möjlighet att
klara sig utan att hamna i fållorna biff
varje dag, korv på längden-korv på tvä
ren eller fläsklägg i ärtgryta att njutas
fjorton gånger per vecka?

För människor över de fyrtio gäller
det ju att hålla tillbaka kalorierna men
se till att äggvita, vitaminer och mineral
ämnen ändå inte minskar. Alltså inte
bara dra ner matförbrukningen.

Vad behöver en människa egentligen.
Vid lätt arbete ungf. 100 g. äggvita, 2
hårda brödskivor, 30 g. fett, 1/2 1. mjölk,
en frukt av släktet citrus samt någon-

ting grönt och någonting rött, per dag.
Det är underligt så många variationer
det finns på den regeln.

Tänk först efter om ni har någon
älsklingsrätt. Se till att den bara före
kommer en gång i veckan, Annars är
det snart inte längre älsklingsrätt.

Tänk efter om ni verkligen vill laga
mat fjorton gånger per vecka. Välj se
dan ut ett par rätter som ger mat för
flera dagar. Ta t. ex. kokt eller stekt
saltrulle eller skinka. Kanske gravad lax,
eller kokt torsk. Det bör vara rätter som
står sig i sommarvärmen och inte ford
rar mycket passning vid tillagningen.
Dessutom skall de kunna ge gott smör
gåspålägg på köpet. Kylskåp förutsättes!

Fyll sedan ut resten med mindre mål t.
ex. av den klassiska typen matjesill med
grädde och gräslök, som inte fordrar nå
gon egentlig tillagning. Dit hör vidare
lådan med ägg-ansjovis - (rökt fisk) -
persilja tomater och gurka i prydliga
rader. Kanske en stor skiva leverpastej
med några smörfrästa champinjoner
strimlade över eller en topp av lika de
lar äpple och gurktärningar utrört med
majonäs. Allt serverat kallt förstås.

Kokt saltrulle
Koka rullen långsamt i tre-fyra tim

mar. Ev. kryddning 1 lagerbärsblad och
några kryddpepparkorn. Spädning av
bortkokt vätska all passning som behövs.
Kokas dagen innan den skall användas
och får kallna i spadet. Koka inga grön
saker på sommaren tillsammans i spadet.
Det håller sig inte så länge då. Låt spa
det täcka rullen. Koka upp efter 3 da
gar. Kokt saltrulle är gott med små grö-

na ärter till ev. strimlad pepparrot.
(strimla den ner i utspädd citronsaft, så
blir det inga tårar) den kalla saltrullen
kan förutom till pålägg användas till
italiensk sallad. Banda 1 dl. fint strim
lad med 1 burk ärter-morötter, 1 tub
majonäs, 1 dl. vispgrädde, 1 stort äpple
och ev. osttärningar av mild smak.

Stekt färsk rulle
Bryn rullen lätt runt om. Späd med

varmt vatten. Låt puttra under lock.
Får ej gå torr. Salta och peppra efter
smak och låt skyn koka ihop sedan rul
len blivit färdig och tagits upp. Låt skyn
stelna och skär den vid serveringen. Ser
vera antingen kallt skuret i skivor med
t. ex. kokt broccoli och syltlök och to
mater, eller skär den i skivor och grati
nera med svamp.

Gravad lax
Köp en bit av mellanbiten. Klyv den

och ta bort ryggbenet. Gnid in den med
1 dl. salt och 1 dl. socker och 1/2 tsk
salpeter (apoteket). Lägg tjockt med dill
i en skål. Lägg skinnsidan neråt och den
andra på så att den tjocka kommer att
ligga på den tunna sidan. Täckes med
mycket dill. Resten av saltblandningen
om något finns kvar hälles över. Lägg
en tallrik på med en måttlig tyngd. Ef
ter 10-48 timmar är fisken färdig. Bäst
efter 48 tim. Men kan stå betydligt läng
re om den står kallt.

Servera med spenat.
Samtliga rätter serveras med färsk po-

tatis. ·

Ett fint kök
På KF har provköket utökats och ny

ligen återinvigts. Det är fina inredningar,
bland annat en specialgjord imkupa från
Gustavsberg. I det stora köket på bilden
till vänster har man gott om utrymme
för demonstrationer. I provredskapskö
ket undersöker man olika hushållsgrejer
och apparaturer, som nu förekommer i
marknaden. Vidare arbetar man med att
få fram recept och råd till husmödrarna
och anvisningar till de kooperativa livs
medelsförpackningarna.

En särskild provsmakargrupp av hus
mödrar alternerar för att pröva fram de
bästa produkterna, varvid man arbetar
utan att influeras av varandra och un
der särskilda arrangemang för att und
vika felkällor. En vacker vägg har klätts
av Britt-Louise Sundell, Gustavsberg,
form av en keramisk dekor föreställande
livsmedel. Naturligtvis använder man sig
också av Gustavsbergs hushållsporslin
och ugnseldfasta gods vid proven.
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Bananbåtar
1 banan per person. Klyv bananerna

mitt itu. Blanda till 2 bananer, 1 apelsin,
1 rött äpple, några druvor, socker. 1-2
msk.

Skala apelsinen men inte äpplet. Skär
frukten i fina bitar. Gräv ur banan
halvorna. Blanda inkråmet med frukt
blandningen och fyll "båtarna". Sätt en
äppelskiva som segel. Ar man ensam och
får rest över blandar man det med gräd
de och fyller en mandelform. Mandel
formar kan också fyllas med vaniljkräm
och ananas eller kokta katrinplommon
och grädde.

Apelsinsaft
med isbitar och färska jordgubbar och en
skiva citron eller apelsin är gott och
vackert att reta aptiten med.

Iskaffe
Riktigt starkt kaffe med isbitar och

vaniljglass är läskande i värmen. Sätta
ett par droppar konjak till iskaffet går
också fint och lägga en klick grädde och
en maräng på grädden. Serveras i små
glas eller krämkoppar.

Margareta

Tack!
Ett varmt tack till Gustavsbergs fabri

ker, chefer, arbetskamrater, avd. 188
Värmdö, baptistförsamlingen, vänner och
grannar, för uppvaktningen på min 70-
årsdag.

Emil Jansson

Ett hjärtligt tack till arbetsledning,
arbetskamrater och övriga vänner för
vänlig hågkomst på min 50-årsdag.

Holger Svensson

Bilderna har tagits
av Malms reportage
och visar på vänstra
uppslaget det stora
provköket med bor
det färdigberett med
Gustavsbergs porslin.
Till höger en bild av
vår konstnärinnas
keramiska lek med
väggplattor.

Yrkesskoleavslutning ...
Det var den där kvällen då vi kunde

lämna ytterkläderna hemma när vi gick
ut på promenad och det var den 30 maj.
De Gustavsbergare som strävat i vinterns
yrkesskolekurser tog vägen upp mot
Kvarnbergsskolan där avlutningsfesten
hölls. Musikdirektör Gustav Svensson
ledde sin ambitiösa skolorkester och vi
applåderade tacksamt. T.f. Rektor Fritz
Berg hälsningstalade och tackade flitiga
elever och deras lärare. Talade om ett
respektingivande antal av 18 kurser, en
siffra som Yrkesskoleordf. Ing. Fr. Möl
ler, i sanningens namn ville nagga i kan
ten, när han höll avslutningstalet. Men
det var vackert ändå.

Lärarinnan i sömnad, Fru Elsa Petters
son, släppte under stort bifall fram sina
elever som mannekänger bland kaffebor
den. Iförda egenhändigt sydda dräkter
och klänningar, allt välsytt, välsittande
och av hög kvalite. Va skönt, suckade
en herre i min närhet, att få se manne
känger som ser ut som folk gör mest.
Ja han har så rätt. Det vill man se lite
oftare för det vore en riktig form av
konsumentupplysning. Förövrigt, vem
vågar påstå att storlekarna 36-38 har
monopol på den kvinnliga charmen?!

Sedan drack vi kaffe och det pratades
minnen från vinterns möda. Där sågs
Arne Lundqvist med sina porslinsmålare,
vävlärarinnan Ulla Felke med flitiga vä
vare, Ing. R. Söderberg med bågsvetsarc
och många, många andra. Och alla var
väl tillfreds i vetskap om att de utfört
ett krävande men stimulerande fritids
jobb. Alla utom skrivaren som slokat i
soffhörnet och stickat raggsockor hela
långa vintern. Skolorkestern underhöll
oss till sist och när vi gick hem så blom
made äppelträden i Tallåsen och det var
mycket långt till en ny vinters sträv
samma studiemål.

Ea

0

Arets skolstipendier
AB Gustavsbergs Fabriker för språkstu
dier i England och Tyskland (4 veckor):

Mats Björkman 86, Ulla Jansson 86.

Vän till skolan: För bästa resultat.
Irene Broddesson 9a 50:-, Viveka

Pettersson 9g 50:-, Inga-Lill Nilsson
9y husmoderslinjen 50:-, Bo Ström 9y
metallinjen 50:-, Anne-Mari Johansson
9y handel 50:-, Leif Algotsson 9y bl.
yrken 50:-.

Barlowska fonden.
Marianne Seger 9g 25 :-, Anita Lin

defalk 9a 25:-.

Sleolbyggnadsleommitten: Till klassens
bästa kamrat.

Britt-Mari Karlsson 9a 20:-, Viveka
Pettersson 9g 20:-, Elsi Eriksson~Ek 9y
20:-, Bo Ström 9y 20:-.

Idrottspremium, Skolstyrelsen:
Lars-Åke Göthe 86 100:-, Ann-Kris

tin Andersson 9y 100:-.

Anonym givare: teckningspremier.
Monica Thunqvist Sb 10:-, Birgit Jo

hansson 9g 10:-, Olle Samuelsson 9g
10:-, Ingmar Wahrcnberg 9g 10:-,
Monica Persson 9a 10:-.

Gustavsbergs Konsumtionsförening:
Premier i slöjd 50:-.

Håkan Hallin 9a verktyg, Sören Ja
kobsson 9y verktyg, Lars Sundström 9y
verktyg.

AB Gustavsbergs Fabriker: Premier i
slöjd 100:-.

Sig-Britt Andersson 9y 50:-, finger
borg i silver: Ulla Björk 9y, Anette Lund
gren 9y, Anita Lundgren 9y, Laila Wes
terberg 9y.

Lärarkåren i Kuarnbergsskolan 100:-:
Musikpremier.

Eva Olausson 9g noter, Bo Eriksson
9y bok, Bodil Svensson 9a noter, Stefan
Johansson 9g bok, Inger Porsklev 9g
noter, Hans Pettersson 9a bok, Kerstin
Holmberg 9g noter, Ingemar Wahrenberg
9g 10:-, Anita Lindefalk 9a bok, Len
nart Lindblad 6a bok.

För maskinskrivning:
Vanja Blomqvist 7c 10:-.

Särskilt premium för flit och ordning:
Ingrid Landström 9a 10:-.

Diplom i nutidsorientering:
Viveka Pettersson.
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UNGDOMSPROBLEM

Somliga kan räkna upp sina förfäder
300 år tillbaka, men har ingen aning om
var deras ungar höll hus i går kväll.

*
Pappan, som vaknar kl. 3 på natten

och finner att tonåringen inte kommit
hem: Men de ä rysligt! Vad gör barna
vårdsnämnden egentligen?

*
REKLAM

Håll er på fötter med Gröna cirkelns
kaffe-tår!

Radox lenar fötterna i en handvänd
nmg.

Ät på Quick-baren! Det tar lång tid
att laga god mat, hos oss är den färdig
på sekunden.

I LUMPEN

En civilklädd malaj går förbi den
stränga vaktposten, som skriker: HALT!
- Nä'rå, ja har bara lite skavis på hög
ra pedalen!

Oversten inspekterar förläggningen
och ropar: POST! 368 Karlsson tittar
fram bakom postkuren. - A're någe te
Karlsson från lngarö?

- Fick du nå'n.
- Int ja int. Men gumman fick en

liten i går.

[attegrytor
Javisst - i massor på Ingarö. Det kan

Gustavsbergs Scoutkår intyga efter ut
grävning i Skälsmara. I ett utflyktsbrev
berättar här "fyndscouten" Anders Lind
berg om den givande söndagen:

Den 4 juni gjorde vi i Gustavsbergs
Scoutkår en utflykt till jättegrytorna på
Ingarö. Dessa jättegrytor har kommit till
under istiden. När isen smälte och kom
på glid bildades vattenfall. Vattenfall
som gick genom isen och drog med sig
stenar och grus som i sin tur virvlade
runt när vattnet slogs mot dem. På så
sätt grävdes jättegrytor ur bergen.

Färden började med en uppfriskande
lastbilstur från Torget. Efter en kort
promenad i den vårdoftande terrängen
var vi vid målet - Skälsmara. Då hade
jag och dom andra scouterna blivit så
varma så vi fick ta ett dopp i det härligt
svala vattnet innan jobbet började.

Och jobbet, ja, det var att gräva ut
några av jättegrytorna. Farbror Karl
Backman - som senare på dagen blev
utnämnd till III klass hedersscout - pe
kade ut vilka grytor vi skulle ta. Vi
grabbar valde den största och mest spän
nande. Den var ungefär en meter i dia
meter och - som det senare visade sig

· - ungefär två meter djup. Vi började
med att ösa ur allt vatten. Det var mån
ga hinkar det. Sedan tog vi itu med slam
och dy som täckte botten. Så fort en
hink kom upp ur grytan och stjälpts ut
på hällen så var flickorna där med krat
ta och spadar som de värsta arkeologer.
Två tomma konservburkar och en glas
burk blev de första fynden.

finns dom?
När v1 inte kom åt mera uppifrån

hoppade en av pojkscouterna ner i gry
tan. Han hade förstås badbyxor på sig.
Slammet nådde honom till knäna. När
vi kunde urskilja botten efter en stunds
hinkande hittade vi i rask följd tre ett
öringar, De var från sekelskiftet. ·

Och så - när grytan var näranog tom
- fick jag syn på något i botten. Det
liknade en slant. Tvättad och ren visa
de det sig vara en 1/6 shilling från 1839,
d.v.s. från Carl XIV:s tid. Vi tyckte nog
att hela söndagen var räddad med det
fina fyndet. Slanten skall vi scouter skän
ka till Gustavsbergs Hembygdskommitte.

När grytan var tom och rengjord kun
de vi tydligt se hur jämn och slät den
var liksom hur ådrorna i berget klart
markerades.

Ja - det var ett äventyr som hette
duga.

Kommitten för Hembygdsvård i Gus
tavsberg vill framföra ett tack till Gus
tavsbergs Scoutkår för de gamla mynten
som skänkts till kommitten, från rengö
ringen av en jättegryta vid Säbyviken.

Mynten voro
1/6 Skilling från år 1805
1/2 Skilling från år 1819
1/6 Skilling från år 1830
1/6 Skilling Banco från år 1838
l Ore från år 1853
1 Ore från år 1864
1 Ore från år 1875

Samt diverse mynt från senare datum.

Lennart Backman
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i orkhollsfröqcn står åte, pQ """·
'f'J;!l,J Bion kan snart levereras,

ty KF lovat att bygga oss en.
Klokt om det snabbt accepteras.
Dansl6kalen kan stå på kant,
men offra gärna en sparad slant
åt Ekvallens omklädningshydda,
låt Folkparkens trivselplats skydda.

@

_Q__ rsmötestid - ja det blev helt
visst
återomval, kan jag gissa.

Ånyo densamme höll klubban, så trist!
åtkomlig endast för vissa.
Å, ni kamrater i klubbarnas rad
åstadkom omväxling, bleve man glad.
Åtminstone borde vi pröva
återväxt, som vi behöva.

~alarna, Grekland. Afrlko runt,
~Abisko, Oland, Mallorca

lockar som resmål, roligt ·å sunt.
Kan gustavsbergarna orka?
Vila å avkoppling, res med flyg.
Kostnaden verkar relativt blyg.
Å när vi, till slut, oss bestämma:
Fullbokat! Skönt! Vi blir hemma.

~,ia,d~ ha, fyllt ,1,0 60 å,.
~ Vasen från Länet vi drejar
Tage från många en hyllning får.
För fortsatt framgång vi hejar.
Att hans ledning är klok å rik
kan inte förnekas, trots all kritik
å letande efter brister
hos Sveriges statsminister.

©

11
unidagsvärme. Nu vore det skönt
att sola vid Grisslingens stränder.

Det blir lite trångt, det är inte lönt
om man där ej har sina fränder.
På ena halvan trängs folk från kommun,
på andra finns fastighetsägarefrun,
som givits stängsel, å makten.
Unikt, må man säga, för trakten.

~

~
lita å slänga blev en dispyt
bland Forums damer å herrar.

Willy Maria fick sin proselyt,
för Lena gavs inga spärrar.
Till sist kom man fram till ett dekret:
Att väga priset mot kvalitet,
å inte leva på hoppet
är klokast i långa loppet.

"t't nvosion av fobriksbesökil kommer vid alla kongresser.
Overfullt blir det i varje krök,
litet man ser av finesser.
Gärna man köpte en bit keramik,
kommer ej fram till vår lilla butik.
Reklam, å försäljning m. fl.
borde på saken fundera.

iksförening mot ditt å datt
slår upp sina skjul på torgen.

Vinster, värda inte ett skvatt,
får man mot kronor i borgen.
Mig tyckes ibland att detta geschäft
verkar vara ett konstigt recept,
för vad man ville kurera.
Där borde man kontrollera!

ri-2: ring Lugnet växer en koloni
~~av radhus å villabyggen.
Snart skär sig motorvägen förbi,
å området vänder oss ryggen.
Där slås med slägga, där drillar borr.
Å vi på Söder, vi kallar 'det Norr,
en förstad till Gustavsberg sedan,
med eget centrum. Se nedan.

~id gyllene saxens blågula klippm i kretsen av oss prominenter,
för OK jag hurrade, hipp hipp hipp,
fick lunch å smärre presenter.
Det kändes nästan som vore det jul
vid invigning av detta smörininqsskjul,
dit alla bilar kan törna
till Konsums vänliga hörna.

~, nsvarslösa tendenser röjs
~ av midsommarfirande männer.
Ansvarsfulla protester, de höjs
mer sällan av trevnadens vänner.
Varför ska dumbommar ej ha sin prick,
några få bromsa hyfsning å skick?
Over dem borde dras plösen.
Fordring på bättring bli lösen.

äktergaln hörts vid Kvarnsjön
i vår,
storlom vid Långträsket hejar,

hägern vid stranden av Osby går,
fiskgjusen sitter å spejar.
Doppingen för sina ungar på rygg,
svalorna jagar flugor å mygg,
gökarna gal i väster.
Välkomna skärgårdsgäster!

LERGOKEN
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CD

Födda
12/4 En dotter till Stig Göran Melander

och h. h. Irma Anneli f. Ketola,
18/4 En dotter t. Fernando Fonsati och

h. h. Elsie-Marie f. t:Jstlund.
18/4 En dotter t. Ove Bertil Lennart Pet

tersson och h. ·h. Erdmute Ilsebill f. Kanberg.
30/4 Jeanette Anita d. t. Veijo Armas

Pitkälä och h. h. Karin Anita f. Olsson.
1/5 En dotter t. Erik Gunnar Steffansson

och h. h.rMalin Kristina f. Nyström.
5/5 Klaus s. t. Klaus Dieter Reimann och

h. h. Märta Ingegerd f. Andersson.
7 /5 En dotter t. Karl Arne Breger och

h . .h. Birgit Margareta f. Röse!!.
7/5 En dotter t. Rolf Gunnar Fransson

och h. h. Maj Ingrid Viola f. Osrerman.
8/5 En dotter t. Bo Åke Borg och .h_. h.

Margot Viola f. Johansson.
11/5 En son t. Jean· Folke Andersson och

h. h. Barbro Elisabet f. Nilsson.
13/5 Eva Maria d. t. Börje Söderberg och

h. h. Gunvor Maria f. Lindefalk.
15/5 Tapio Antero s. t. Pentti Ensio Sin

konen och h. h. Eeva Anneli f. Siiki.
17/5 En dotter t. Ruben Natanacl Edqvist

och h. h. Maj-Britt Ingegerd f. Hall.
20/5 En son t. Sergio Rondinini och h. h.

Märta Marianne f. Belin.
27/5 En son t. Per Olof Olsson och h. h.

Anita Elisabet f. Liljeström.
31/5 En dotter t. Kauko Einari Eskonnie

mi och h. h. Sanni Ritva f. Lahtinen.
4/6 En dotter t. Jan Håkan Tord Karls

son och h. h. Karin Inger f. Ek.
10/6 En son t. Hans Gillis Åke Helmer

och h. h. Kerstin Sol-Britt f. Karlsson.

Vigda
29/4 Leif Ingmar Salomonsson och Irma

Marianne Rönnqvist f. Pettersson.
14/5 Bernt Gunnar Eriksson och Rut Cally

Ros-Mari Nilsson.
29/4 Sven Åke Axelsson och Gullan Mo

nica Ledberg.
20/5 Bengt Erik Berglund och Gertrud

Haueisen,
10/6 Karl Roger Valdemar Hummel och

Judit Alexandra Enfors,

Döda
17/5 Hans Robert Holmqvist, Björnskogsv.

4 a 9 m.ln.
20/5 Varvsarberare Gustav Ture Valde-

mar Johansson, Räknäs 55 år.
25/5 Portvakten Axel Vilhelm Nykvist,

Mariagatan 13 59 år.
2/6 f.d. montören Oscar Ferdinand Holm,

Mariagatan 11 73 år.

Konfirmander 1961
(Konfirmationen förrättades av Komminister
T. Töldsepp)

Gustavsberg. (bilden nedan)

Kjell Åke Dahlgren, Heine Hamberg, Hå
kan Hamrin, Ulf Johansson, Per Klinthäll,
Lars Larsson, Harry Lindvall, Bo Lundberg,
Jan Norberg, Tommy Norman, Per Olsson,
Torsten Persson, Ola Sander, Anders Wei
borg, Mårten Strömberg.

Ann-Mari Andersson, Ulla Bergström,
Vanja Blomqvist, Kristina Enberg, Anita
Engström, Britt-Louise Eriksson, Monika
Eriksson, Barbro Gustafsson, Kerstin Hallin,
Birgitta Hellberg, Ingvar Hellberg, Inger
Jansson, Anita Jonsson, Marianne Jons
son, Nancy Johansson, Carie Larsson, Gun
vor Lydin, Monika Möller, Gudrun Nor
ling, Solveig Palm, Ann-Kristin Persson, Ad
dy Pettersson, Gun-Britt Pettersson, Marie
Louise Pettersson, Marianne Sandqvist, Inga
Lena Svensson, Marianne Svensson, Gunilla
Vikman, Marianne t:Jstlund, Helena Weiss.

lngarö: Ingvar Ekholm, Per Ragnar Nils
son, Nils Olof Johansson, Lars Karlsson,
Barbro Severin, Inger Marianne Waldft;!dt,
Gun Karlsson, Gabriella Kollander och Bör
je Johansson och Gösta Qvarforth.
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turisttält

Turisttält med brutet tak i
storlek 180X200 cm, höjd
185 cm. Väggar av prima
och tak av extra prima irnpr.
tältduk, golv av vävplast,
stänger och pinnar av metall.
nr 2375, riktpris 123:50

Turisttält med brutet tak
enligt ovan, men i storlek
2O0X250 cm, höjd 185 cm.
nr 2371, riktpris 167:50

Sovsäck
av impr. rayonväv, stoppad
med 2 kg ny vadd
Stort. 75X 190 cm 29:50
D:o stoppad med
1 kg elastonvadd 39:50

~ luft
.. madrass

Lujtmadrass med
fiskbensmönstrade

tvärsektioner och 3-
delad kudde, storlek 200X
70 cm, vikt 2,4 kg. Färg:
blå/röd, 1 års garanti. nr
2267, riktpris 39:50

Luftbälg av gummi
nr 2268, riktpris 5:75

Sol
Sommar

Semester • • •
Vi står nu rustade med campingartiklar och fritidskläder till glada
semester- och fritidsdagar.

TEXTIL:
Frotteskjortor
Trikåskjortor
Charmeusenylon-
skjortor i färg 22: 50

Khakibyxor och Jeans el
ler en elegant terylene
byxa.

Allt för badet

FÖLUNGEN:
Sololjor

Solglasögon

Badbollar

Badväskor

Kem. Tekn. art.

Leksaker

Apelsindrink
helj/aska 1:50

Välkomna till

Konsum Gustavsberg



Pris 1.05 {inkl. oms)
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Våra tysta vänner
Lika väl som vi behöver luft, sol, mat

och dryck för att kunna leva, måste vi
ha vänner om vi ska trivas med tillva
ron. Vi behöver ett visst· umgänge och
ett lämpligt sådant för vår inre spänst
och glädje.
Det finns ännu i vår tid många män

niskor som på tal om umgänge endast
tänker på den personliga samvaron med
en viss umgängeskrets. Och dock bör
detta inte vara den enda umgängesfor
men. "Med människor måste människan
umgås men det är inte alltid nödvändigt
att det ska vara levande människor",
sade Esaias Tegner - med tanke på böc
kerna. En dansk diktare har sagt att
hans bästa umgänge var döda mäns le
vande verk. Dem hade han att tacka för
mycket.

Böcker - vänner, denna samman
ställning förefaller kanske mången en
smula sökt och egendomlig. För som
liga människor är böckerna mer eller
mindre likgiltiga föremål. En bok be
traktas på sina håll som en lyxartikel
och en bokvän som en underlig kurre.
För andra är böckerna däremot goda,
trogna och tysta vänner. Så olika kan
en och samma sak betraktas, allt efter
våra vanor och värderingar.

Att ha många personliga vänner kan
ha sina sidor. De kan ta oss i anspråk,
när vi bäst behöver ensamhet och ro. De
kan ställa krav på oss eller svika våra
förtroenden. Så inte böckerna. De talar
sitt tysta och förtroliga språk, när det
passar oss att lyssna .. De ger oss del av
sitt innehåll, utan anspråk på gengäld.
De är tysta och anspråkslösa, pålitliga
och trofasta vänner.

Allt vårt umgänge bidrar att i någon
mån påverka oss genom att färga vår
uppfattning, dana vår karaktär och for
ma vår personlighet. Hur vi väljer vårt
umgänge är därför inte alldeles likgil
tigt.
Det är inte alltid möjligt att under

vardagsbestyren välja omgivning och
umgängeskrets. Men i böckernas värld
har vi däremot stora möjligheter att
sovra och välja. Med intresse och god
vilja lär vi oss snart att välja våra tysta
vänner så, att vi trivs med dem.

Beträffande förmågan att välja böc
ker, dvs. att spåra upp de för oss rätta
och värdefulla böckerna, kan vi ibland
märka en viss osäkerhet. Inte att undra
över, för boksynthet tar tid att förvar-

Redaktören har ordet

Ber om ursäkt för förseningen,
Det var nog inte meningen.
Men nu vore det kul
om jag fick ditt manus i tid före Jul!

va och förutsätter starka intressen åt det
litterära hållet. Det händer att somliga
bokförvärv ger anledning till funde
ringar. - En person köpte två böcker
för att klara av julklappsbekymren. Han
råkade välja ganska likgiltiga och me
delmåttiga böcker. När han tillfrågades,
varför han stannade för just dessa, sva
rade han: "Jo, den· ena boken hade ett
mycket tjusigt omslag och den andra en
så klämmig titel." - Jo, jo, det är så
det alltför ofta går till i levande livet:
vi dömer varann efter "omslag" och ti
tel. Inte underligt om vi blir besvikna
ibland.

Goda böcker är oskattbara vänner. De
ger oss kunskaper, visdom och glädje,
om vi möter dem med ett öppet och
mottagligt sinne. Umgänget med dem ger
oss ofta mera behållning - vetande och
vederkvickelse, förnyelse och uppbyg
gelse - än umgänget med människorna.
Härmed inte sagt att det direkta per
sonliga umgänget får ringaktas eller för
summas. Även detta har sin uppgift och
kan ha sitt stora värde.

Våra mänskliga vänner ställer krav
på oss, liksom vi på dem. De tar vår tid
och uppmärksamhet i anspråk. Helt na
turligt, förresten. Böckerna fordrar långt
mindre. De klagar inte om vi skulle
råka försumma dem eller om de blir
stötta i kanten. Men vi bör se till att
löna deras vänskap och trofasthet med
kärlek och god vård, för det är de ärli
gen värda.

V.].
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Ekonomi
och utbildningsväg
Det kan synas som en överloppsgär

ning att ta upp problem som rör barn
familjen i dag när press och radio och
inte minst insändarspalterna översväm
mas av inlägg i debatter om denna vitala
grupps dagssituation. Men så länge inget
positivt har hänt som lättat flerbarn
familjens ofta ekonomiskt pressade läge,
så kan även ett inlägg i Gustavsbergaren
vara motiverat.
Nu' vill jag begränsa mitt ämne genom

att hålla mig till den inkomstgrupp som
är de flesta i vårt samhälle, den som
har en årsinkomst av 15,000-16,000 kr.
Det rör sig här alltså om en bruttoin
komst med barnbidragen inräknade, samt
också det eventuella reducerade hyres
bidraget. Bidrag till barnresor och hus
morssemester får man inte på denna in
komst.

Att en flerbarnsfamilj i den inkomst
gruppen inte kan hålla den höga stan
dard som bör vara den normala om man
får tro myten om överflödssverige, det
är ganska klart. Finansministern i den
familjen är ofta mamman och hon för
en oavlåtlig kamp för att få inkomsterna
att täcka utgifterna.
Men man svälter alltså inte ihjäl med

denna inkomst. Man kan med viss för
sakelse och långtidsplanering t.o.m. in
köpa TV. Familjen kan, hålla sig med
hemmamamma om den mamman är vil
lig och kapabel att återgå till en slags
modererad självhushållning. Hon skall
sy, sticka, virka, lappa, laga, långkoka,
sylta, safta, konservera, vårda och pla
nera utan att snegla på arbetsbesparande
men dyrbarare hushållsmetoder, Att hål
la sig med bil i den inkomstklassen är
ekonomiskt lättsinne och måste gå ut
över viktigare behov.

En finansminister i ett större samman
hang, Ernst Wigforss, lär ha yttrat de
ofta citerade orden: att fattigdomen kan
uthärdas om den delas av många, Det
är en slående och formfulländad sats men
jag vet inte vad det kan vara för hjälp
att veta att ens nästa vacklar fram på

samma slaka lina. De flesta mammor i
den här situationen känner sig tvingade
att gå ut i förvärvslivet långt innan bar
nen nått skolåldern för att höja famil
jens krav på ökad standard. Det tycker
jag nog är lika fel som motsatsen när
mamman tvingas stanna hemma fast inga
småbarn hindrar och hon vantrivs med
sitt hemarbete.
Ja nu kan man kanske tycka att går

det ingen större nöd på flerbarnsfamiljer
na än så är deras problem inte av all
mänt intresse. Men det måste vara fel.
Det gäller dock djupast sett barnen och
barnens framtid och det är angelägna be
grepp för hela vårt samhälle. När de
barnlösa säger sig inte ha med barnfa
miljernas svårigheter att skaffa måste det
också vara fel. Varje vuxen människa i
ett modernt samhälle måste ha ansvar för
en nästa generation och för att denna
generation får så god start som möjligt.
Ingen vill väl på allvar att vårt folk
skall dö ut, vi vill väl i stället offra en
hel del för att det skall fortleva.
Givetvis bör barnfamiljerna själva bä

ra den större delen av kostnaderna efter
som de har tillfredsställelsen, nöjet och
förmånen att leva i en större familje
gemenskap.

En fråga som särskilt intresserar mig
i sammanhanget är vad barnfamiljernas
ekonomiska eftersläpning kan ha för
menliga följder på barnens val av ut
bildningsvägar.

Barn blir allt dyrare allt eftersom de
växer och blir som allra dyrast när de
är färdiga att välja linje vid vår stolta
Enhetsskola. Jag tar risken av att bli
beskylld för att måla Hin på väggen
bara för att få några av mina läsare att
inse faran av ekonomiskt trångmål inför
det valet.
Vi människor har så oändligt lätt för

att lura oss själva och när svårigheterna
tornar upp sig i vår väg gör vi gärna en
dygd av nödvändigheten. Det ligger nä
ra till hands att vi omedvetet, jag vill
inte påstå något annat, förleder våra
barn att välja den utbildningslinje som
snabbt leder fram till egna inkomster och
blundar för barnets begåvning för en
mera krävande och dyrbar väg. Det är
en avsevärd skillnad för en familj att ha
en betalande förvärvsarbetande son eller
dotter eller en studerande, växande ung
dom som skall förses med kläder, föda,
fickpengar, hus och hem. Och det är inte
svårt för föräldrar, i en familj där för
troendet emellan generationerna är orub
bat, att övertyga en mosägelsefull ton
åring om att den rakaste vägen fram till

egna inkomster är den rätta med allt det
innebär av frihet och åtråvärda, kostbara
ting.
Tonåringen kan vara hur studieinrik

tad som helst det kommer alltid en våg
dal då han eller hon behöver sina föräld
rars hela stöd för att inte svikta. Får inte
tonåringen det kan det få följder för
hennes framtid som vuxen människa.
Hon kan välja levnadsbana som visser
ligen tillfälligt lättar familjens ekonomis
ka läge men i längden lämnar henne
själv otillfredsställd. Om några år är da
gens tonåring vuxen, har bildat familj
och ser inte någon möjlighet att utbilda
sig för yrken som bättre passat hans el
ler hennes förutsättningar. Då säger hon
eller han kanske när det blir tal om
saken; "att det var så knackigt med stå
lar hemma, morsan blev grinig och farsan
såg så nersliten ut, att de gick bara inte
att snacka om att plugga vidare." ·
Det är det där som ligger i vårt, ja i

hela samhällets intresse att det inte hän
der. Det kan vi i någon mån hindra ge
nom att ge barnfamiljerna ökat stöd. Vi
behöver inte grubbla över nya stödfor
mer. Vi kan bara återställa värdet på
dem vi redan har. En höjning av barnbi
dragen skulle vara till stor hjälp.

I vår uppfattning av demokrati ingår
som en viktig del att varje barn får den
utbildning som bäst passar dess begåv
ning. Utan hänsyn till socialgrupp. In
gen bör av ekonomiska skäl hindras från
att få det yrke som svarar mot hans el
ler hennes förutsättningar.

Att våra få otillräckliga utbildnings
anstalter ändå blir välfyllda det tvivlar
jag inte på. Det finns alltid traditionellt
studievänliga familjer som leder sina
barn in på krävande utbildningsvägar
även om förutsättningarna inte direkt
är lysande.
Nu förstår jag att många invänder att

vi känner många, många människor som
nått goda positioner i samhället utan att
ha den bildning som våra barn får i sin
skola med obligatorisk nioårs skolgång.
Ja det skall inte förnekas. Med ett gott
och redigt bondförstånd kan man kom
ma långt i dagens samhälle, men i mor
gondagens samhälle kommer den möjlig
heten att förekomma så sparsamt, att vi
knappast kan räkna med den. Morgon
dagens samhälle kommer att förändras
och ställa långt högre krav på sina med
lemmar än dagens ställer på oss. Det är
allas vår plikt, antingen vi är föräldrar
eller ej, att se till att den växande gene
rationen är rustad att möta de kraven.

Edla Sofia Arvidsson
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KF inför 60-talet
Redaktör Lars Blomgren har studerat

KF :s verksamhetsberättelse och skrivit
en artikel i "Byggnadsarbetaren", som
vi anser så pass informativ och saklig
att vi bett att få saxa den till Gustavs
bergaren..

Red.

Kooperativa förbundet är stort. Den som
till äventyrs inte visste det förut rekom
menderas ta en titt i den digra verksam
hetsberättelsen för 1960. Där framgår
storleken av företaget men man ser ock
så, att det ingalunda är en koloss på
lerfötter. Stora frågor och många prob
lem väntar under 60-talet på sin lösning,
men KF står i dag med sina 18.000 an
ställda och en omsättning 1960 på 2.255
miljoner kronor - en ökning från före
gående år med 252 miljoner kronor -
väl rustat att även under det kommande
decenniet på bästa sätt vara de svenska
konsumenterna till gagn.

Av verksamhetsberättelsen framgår att
det framförallt är strukturfrågorna som
stått i centrum för intresset under 1960.
Dessa strukturella omvälvningar sker i
huvudsak efter fyra linjer; ett samgående
av konsumtionsföreningar till större och
bättre ekonomiskt rustade enheter, nyin
vesteringar i snabbköpsbutiker för att
få fram större och mera rationellt driv
na butiker, förbättrad och förbilligad
distribution genom att skapa ett nät av
lagercentraler över hela landet och till
sist genom att KF successivt övertar
själva produktionsapparaten dels genom
köp av olika föreningars bagerier, char
kuterifabriker etc., dels genom en om
fattande nybyggnation.

Minskat antal föreningar
Konsumtionsföreningarnas antal är f.n.
592. Det betyder att det från 1921, då
det var som störst med 922, till dags
dato sjunkit med 330. Nu framför man
önskemålet från KF:s sida att antalet
minskas ned till cirka 100. Därigenom
skapas större och bättre ekonomiskt rus
tade föreningar, som på ett bättre sätt
än nu kan följa med i utvecklingen och
tillvarata konsumenternas intressen.
övergång till snabbköpsbutiker har

även under det gångna året fortsatt i
oförminskad takt. I stället för att på en
ort ha en mjölkbutik, en speceributik och
en charkuteributik, ersätter man dem
med en butik, ett snabbköp. Att buti
kerna på landsbygden blivit färre beror
i stor utsträckning på avfolkningen och
inflyttningen till tätorter.

Största antalet butiker genom koope
rationen fanns 1950 - allt som allt
8.017 med en omsättning på 1.675 mil
joner kronor. 1959 hade antalet sjunkit
till 6.919 men omsättningen hade ökat
till 3.147 miljoner kronor och 1960 till
6.651 butiker med en omsättning av inte
mindre än 3.365 miljoner kronor. Av
dessa 6.651 butiker var 2.896 självbe
tjäningsbutiker, vilket innebär att koo
perationen har drygt hälften av alla så
dana butiker i landet.

Lagercentraler ger bättre varudis
tribution
Det system av lagercentraler, som KF

under de senaste åren systematiskt byggt
upp, är nu i det närmaste färdigt. Det
innebär för konsumenternas del att lägre

priser blir följden, när butikernas inköp
kan ske centralt i stora mängder och
höga rabatter kan erhållas. Butikerna
får minskat arbete med varumottagning
och varubeställning.Tidigare hade en af
färsföreståndare att ta emot varuleve
ranser cirka 80 gånger i veckan. Nu
kommer leveranserna en gång i veckan,
bortsett från färskvaror, bröd, mjölk
o.s.v.

För KF:s del betyder denna omlägg
ning att föreningarna mera intimt sam
arbetar med KF och rörelsens hela kraft
kan bättre utnyttjas. Tack vare den ra
tionella uppläggningen av dessa centra
ler har distributionskostnaden för t. ex.
lagercentralen i Södertälje kunnat hållas
så låg som 3,08 procent av hela omsätt
ningen. För privathandeln, som saknar
detta lagersystem, är distributionskostna
der på styvt 10 procent ingenting ovan
ligt. Det har även varit möjligt att in
föra ackord för lagerpersonalen vid cen
tralerna och avlöningarna har stigit med
upp till 40 procent.
Det finns för närvarande 38 lagercentra
ler, tre köldcentraler samt två frukt- och
grönsakscentraler, vilka under verksam
hetsåret hade en sammanlagd omsätt
ning av 753 miljoner kronor.

KF övertar produktionen
Det är i hög grad den långa seriens och

den stora produktionens tidevarv vi le
ver i. Skall en gynnsam prisutveckling
till konsumenternas bästa kunna ske,
krävs det samordning och rationalise
ring. KF har därför, som ett led i denna
strävan, börjat överta de enskilda före
ningarnas produktionsenheter. Man över
tar bagerier, charkuterifabriker o.s.v. och
rationaliserar sedan dessa och bygger ut
dem så att deras produktion i många fall
kommer att omfatta hela landet. I Mal
mö t. ex. bygger KF en fabrik, som i
färdigt skick kommer att förse hela lan
det med konserver.
En sida av den. kooperativa verksam

heten är värd en speciell uppmärksamhet.
Det är Domus-varuhusens utveckling. På
fyra år har över 40 varuhus skapats
över hela landet, från Ystad till Kiruna
och Haparanda. Det är en kedja av va
ruhus på toppen av modernitet och med
en väl genomtänkt planering och orga
nisation. Den åskådliga uppläggningen
av varorna i varuhusen gör att kunden
mycket lätt hittar varan och snabbt och
enkelt expedierar sig själv. Många av va-

Med ett väl utbyggt nät av lagercentraler
förbättrar och förbilligar KF sin varudistri
bution. Här en bild från lagercentra/en i
Nyköping.
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ruhusen, som är placerade vid besvär
liga trafikstråk, är försedda med ett sär
skilt parkeringsplan för bilar, där den
bilande kunden lätt och bekvämt kan
lämna sin bil medan han eller hon hand
lar.
Med sina 1.500 anställda omsatte va

ruhusen föregående år 137,4 miljoner
kronor. Ytterligare ett tiotal är under
planering.

Många dotterföretag
KF omsluter för närvarande cirka 73

dotterbolag - affärsdrivande företag el
ler fastighetsbolag. De största företagen
med omsättning är AB Karlshamns olje
fabrik 286,7 miljoner kronor, Kvarn AB
Tre Kronor, Stockholm och AB Tre Lej
on, Göteborg 105,8 miljoner, Fiskeby AB
Norrköping 102,7 miljoner, AB Gustavs
bergs industrier och AB Centrifugalrör,
Oxelösund 100,2 miljoner o.s.v.

KF har även åtta utländska dotter
företag. Dessa företag säljer KF:s egna
produkter, t. ex. Hugin kassaregister,
Gustavsbergs produkter etc.

Seminarium i New Dehli
Resultatet av den insamling, som i

KF:s regi gått under namnet "Utan grän
ser", kan nu beskådas i New Dehli i In
dien. Där invigde nämligen den 14 no
vember premiärminister Pandit Nehru
ett internationellt kooperativt seminari
um, helt uppfört av de medel, som in
flöt från "Utan gränser". Närvarande
vid invigningen var bl. a. chefen för
KF:s organisationsavdelning, Mauritz
Bonow, som nyvald president i Interna
tionella kooperativa alliansen. Syftet
med seminariet är att utbilda goda koo
perativa ledare för hela Sydöstasien.

58.000 anställda
Antalet medlemmar i konsumtionsföre

ningarna steg 1960 med nära 26.000 till
1.177.000. Dkningen är den. största sedan
1952. Den största absoluta ökningen fal
ler på Konsum-Stockholm med över
8.000 medlemmar till närmare 198.000
eller med 4,4 procent.

Enligt 1951 års företagsrälrning föll
25,8 procent av livsmedelsförsäljningen
inom detaljhandeln på konsumentkoope
ration. Av den totala varuomsättningen
inom detaljhandeln ifråga om de bran
scher, där konsumentkooperationen över
huvud taget är representerad, svarade
den för cirka 15 procent. Av omsättnin
gen inom varuhus och basarer kom 12,4
procent av omsättningen på de koopera
tiva företagen.

Totalt sett omsluter den svenska koo
perationen 58.000 anställda, varav 18.000
i KF och 40.000 i föreningarna.

Industriell arbetsmiljii
Bibelns ord om att äta sitt bröd i sitt

anletes svett har som vi lätt kan notera
mist mycket av sin bokstavliga betydelse.
I stället har vi fått problem som är både
svårare att specificera och ofta även far
ligare än det tunga arbetet: risker för
psykisk påverkan, ensidig förslitning,
akuta eller kroniska förgiftningar, ärft
lighetsförändringar, kombinerade skade
verkningar av olika slag o.s.v. Arbetet
måste därför ställas i relation till män
niskans konstitution och beteendemöns
ter, kraven måste ställas mot förmågan
och de mänskliga begränsningarna.

Flera viktiga faktorer bör i detta sam
manhang analyseras: buller och vibratio
ner, elektriska risker, giftiga ämnen,
radioaktiv strålning, arbetshygieniska
mätinstrument o.s.v. Särskilt påfallande
är emellertid, att det inte längre är till
räckligt att eliminera direkta risker. Man
får försöka skapa bästa möjliga arbets
förhållanden även i övrigt; trivseln i ar
betet betonas på ett helt annat sätt än
tidigare. Det är vidare av värde att no
tera att ett samarbete mellan olika yr
ken, främst tekniker, läkare, psykologer
och sociologer, får anses fundamentalt
för att lösa uppgifterna och att ett så
dant samarbete pågår och kommer att
ytterligare byggas ut. En extra djupdi
mension - eller kanske det är mera ade
kvat att tala om en höjddimension -
åt detta problem ger utforskandet av
kosmos med hjälp av rymdpiloter, som
ju vistas i människans hittills mest konst
gjorda arbetsmiljö. Inom detta område
har man onekligen klarat problem av
stor svårighetsgrad.

Automation och mekanisering tar bort
många direkta risker men skapar andra
problem: monotoni, krav på snabbhet,
ansvarskänsla, teknisk kunnighet. Ke
miska ämnen med stor giftighet tränger
ut till yrkesgrupper som inte tidigare i
större utsträckning hanterat sådana äm-

nen; detta är särskilt påtagligt inom
jordbruket. Att förebygga direkta risker
är inte bara ett ansvar för teknikerna,
även om det är hos dem som det mest
påtagliga avgörandet ligger. Silikos är
t. ex. en svår yrkessjukdom men den kan
helt elimineras med tekniska åtgärder
och kontrollerande dammätningar, om
dessa kombineras med en positiv och
kunnig medverkan från arbetaren. Sådan
medverkan krävs för övrigt i hög grad
då det gäller olycksfall i arbetet. Inter
nationella erfarenheter visar, att det inte
föreligger en minskning av olycksfallen
som svarar mot den tekniska standard
höjningen i övrigt; de tekniska möjlighe
terna har med andra ord inte utnyttjats
så långt det går. Större och mera meto
diska insatser krävs också både i utbild
ning och i uppfostran till ett bättre
skyddsmedvetande. Människans inne
boende möjligheter att bemästra farorna
bör alltså kunna utnyttjas bättre än de
nu gör.

Industriell nyinvestering kommer sä
kert att föregås av noggrann penetration
av de faktorer, som rör samspelet mel
lan arbetsmiljön och människan. Det
kommer att ha den fördelen att fabriker
na kan hållas moderna längre, vilket i
länder med brist på arbetskraft - som
fallet är i vårt land - även har betydelse
ur rekryteringssynpunkt. Vid en inter
nationell konferens i Paris föreslogs i
våras att de motiveringar till sådana åt
gärder, som forskningen fortlöpande för
ser oss med, skulle bearbetas och göras
tillgängliga i kurser för de industridirek
törer och ekonomer, som beslutar om ny
anläggningar. Ett annat förslag var att
utbilda lämpliga specialister som kunde
anlitas av industrien som konsulenter vid
detaljplaneringen. Förslagen är värda allt
beaktande.

Ur en ledare i Sv. Dagbladet

I
I

Dag Hammarskjöld
Vad Dag Hammarskjöld hann betyda för det. mellanfolkliga sam

arbetets förkovran har redan röster från en hel värld hunnit berätta.
Betydelsen av hans -gärning gick långt utöver gränserna för hans
ämbete. Det var som om hans förmåga och kraft till gagnrik handling
också i trängda lägen förmådde pånyttföda tilliten till det internatio
nella samarbetets möjligheter.
Men detta måste höra framtiden till. Hans minne skall leva därför

att hans gärning aldrig kan dö.
Carl Albert Andersson i Vi

I
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De som ståller och styr i kommunen
5 Skolstyrelsen

Skolstyrelselagen 21 dec. 1956 § 1. -
"Varje kommun skall efter vad i denna
lag och särskilda författningar närmare
bestämmes sörja för undervisning av
skolpliktiga barn (obligatorisk undervis
ning) och i övrigt vårda skolväsendet i
kommunen såvitt icke handhavandet
därav tillkommer annan." - Att den
obligatoriska skolan skulle vara en kom
munal angelägenhet fastslogs redan i vår
första folkskolestadga år 1842. Därmed
menades att församlingarna skulle an
skaffa lämpliga skollokaler, anställa se
minarieutbildade lärare och i övrigt va
ra ansvariga för att skolarbetet sköttes
enligt stadgans bestämmelser. Lärarelö
nen på den tiden bestämdes till 16 tun
nor spannmål, varav 8 in natura och 8 i
penningar, dessutom skulle lärarna till
godoses med foder för hållandet av en
st. ko. Att det kungliga påbudet inte
överallt mottogs med välvilja kan man
gott förstå. Barn fanns det mycket gott
om, men tillgången på lärare och skol
lokaler var både kvantitativt och kvali
tativt för liten. Ja, i det närmaste helt
obefintlig. Men tack vare att många för
äldrar underlät att skicka sina barn till
skolorna och att stadgan legaliserade
hemundervisning, så kunde man hålla
det hela nödtorftigt i gång. Nödtorftigt,
eftersom stadgans bestämmelse om lärar
nas meriter var, åtminstone på lands
bygden, så gott som omöjlig att efter
följa. Man anlitade därför 'avdankade
knektar och fattighjon' för lärareuppgif-

tema. Följden av detta 'lagtrots' blev
att man år 1853 inrättade ett slags min
dre folkskolor med minimikurser, i vilka
lärarna inte behövde vara seminarieut
bildade. En av den allmänna folkbild
ningens främsta förespråkare, greve Tor
sten Rudenschöld, tog initiativ till små
skolans införande år 1858, och till folk
skoleinspektionen, som organiserades år
1860. Att denna inspektion hade sin sär
skilda mission att fylla, när det gällde
att för de dåvarande skolråden förklara
vad man i lagen menade med 'skolan
som en kommunal angelägenhet', det kan
man hålla för ganska sannolikt. Även
om man inte ska förringa svårigheterna
att i ett så glesbefolkat och under detta
tidsskede ganska fattiga land genomföra
en centraliserad och allmän folkunder
visning, så kan man tryggt påstå, att
svenska folket inte var så värst skolsin
nat. Snålhet och en ringaktning för kun
skaper, som inte har haft ett direkt sam
band med uppgifters lösande eller peng
ars förvärvande, har ända in i våra da
gar varit utmärkande för många för
samlingars och kommuners sätt att hand
hava sitt skolväsen. När t. ex. 1882 års
skolstadga bestämde att skolgången skul
le vara 7-årig, men medgav undantag
för 6-årig skolgång, så dröjde det till
läsåret 1950/51 innan 7-årig skolplikt
var helt genomförd. Under den tiden ha
de man i vissa skoldistrikt hunnit med
att genomföra både 8:e och 9:e skolår.
Att det ändå gått framåt, har vi inte

Skärgårdsskola på 1800-talet.

minst vår folkskollärarekår att tacka för.
Otaliga och betydelsefulla är de i~satser
som enskilda medlemmar av denna kår
har gjort för att stärka skolans ställning
i vårt samhälle, och tungt vägande i så
väl den allmänna skoldebatten som i
skolfrågors slutliga avgörande har deras
organisations ställningstagande varit.

Vi har med ovanstående i all korthet
velat peka på att den skola, som i dag
för Gustavsbergs vidkommande rent
kommunalt kostar nära 2/5 av budge
ten och i statsbidrag mer än det dubbla,
har haft sina vedermödor. Därmed kan
vi gå över till några notiser om Gus
tavsbergsskolans utveckling från 6-årig
folkskola till 9-årig grundskola. Som vi
nämnde i vår inledningsartikel, var ett
av de viktigaste motiven för Gustavs
bergs utbrytning från Wärmdö grundad
på en företrädesvis av ekonomiska skäl
betingad omsorg om skolundervisningen
i det egna samhället. Gustavsberg blev
alltså egen kommun år 1902, fick egen
församling och fick därmed också själv
svara för sitt skolväsen: Att brukspatron
Odelberg själv tog säte och stämma i
församlingens första skolråd var väl inte
bara ett utslag av patriarkens naturliga
böjelse för att i stort som smått styra
och ställa inom sina domäner. Det blev
säkert också en prestigesak för honom,
att skolan blev välskött. Moderförsam
lingen skulle inte få anledning till någon
erinran i det avseendet, menar vi. I pro
tokollet av den 26 oktober 1912 läser vi:
"Med anledning af denna hr Olins skrif
velse ville skolrådet uttala den vissa
öfvertygelsen, att barnen i Gustafsbergs
skolor hädanefter såsom hittills erhålla
uppfostran och undervisning af verk
ligt god och välsignelsebringande beskaf
fenhet." En övertygelse, som säkert vila
de på reell grund. Hände det någon
gång att barn, ja även äldre personer,
gjorde någonting som de inte var fostra
de till, då ingrep skolrådet genast med
kraft. Protokoll den 10 sept. 1915: "§ 1.
Närv. voro Bruksegaren 0. W. Odelberg,
kaptenen V. Odelberg, kassören E. W.
Hellström, kyrkvärden G. Nilsson och
undertecknad ordf. (kyrkoherde Teodor
Norman) Vid sammanträdet voro ock
närvarande folkskollärarinnan A. An
dersson, folkskoleläraren G. H. Lager
ström samt folkskoleläraren G. A. J. Ös
terlund. § 2. Uti gällande skolreglemen
te § 28 B bestämmes, att skolbarnen sär
skilt äro förbjudna att skada eller göra
åverkan på träd och planteringar m. m.
sådant. Då nu, sorgligt nog, åtskilliga
barn i skolåldern fallit för frestelsen att
stjäla frukt, så fann sig skolrådet föran
låtet att fatta följande beslut! - Om
dessa sorgliga förhållanden komme att
upprepas av vare sig barn eller äldre
personer, måste skolrådet vända sig till
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vederbörande myndigheter för att få po
lisbevakning inom kommunen, då gifvet
vis kostnaden för denna bevakning kom
mer att drabba de inom kommunen bo
satta. Derjemte har skolrådet allvarligen
velat fästa föräldrars och målsmäns upp
märksamhet på nödvändigheten af att
om kvällarna, efter mörkrets inbrott,
hålla sina barn hemma, att barnen icke
må få tillfälle vistas ute på egen hand
utan tillsyn och derigenom utsättas för
frestelser till hvarjehanda ledsamma
handlingar."

Som vi förstår av protokollsutdraget
så hade den tidens skolstyrelse också
ett behov av föräldrakontakter, även
om man inte just bjöd på kaffe och
kakor. ·
Nåväl, år lades till år. Barnkull efter

barnkull skrevs in i skolan och ut från
skolan och in igen i livets skola ... de
flesta till fabriken. Under tiden arbeta
de man i ecklesiastikdepartementet på
en proposition, som år 1932 gjorde den
borgerliga kommunen till huvudman för
folkskolan.

I den av kommunalfullmäktige i Gus
tavsberg utsedda första folkskolestyrel
sen utsågs hovjägmästaren V. Odelberg
till ordf., övriga ledamöter var fru M.
Bennich, herrarna Albin Olofsson, Georg
Lundgren, Erik Nilsson, Georg Boox,
Hartwig Johansson och Oscar Söderberg.
Den 22 aug. samma år avgick V. Odel
berg. Albin Olofsson övertog ordföran
deskapet och den 17 oktober inträdde
nuvarande ordf. Harald Persvret i sty
relsen. Overlärare var Albin Karlsson.
Den 25 maj 1934 avgick Albin Olofsson
ur styrelsen och Georg Lundgren efter
trädde honom som ordf. Under hans tid
som ordf. har vi att notera de största
förändringarna av samhällets undervis
ningsväsen. Den 7-åriga skolan infördes
1935 och den 8-åriga 1950, sedan dröj
de det inte så länge innan än det ena än
det andra förbättrades, eller att man ge
nomförde andra uppslag · till gagn för
själva undervisningen eller till fromma
för hälsotillståndet bland barnen. Man
införde t. o. m. skolbarnsbespisning i
början av år 1942. Åtgärden aktualise
rades av kristidsnämndens ordf. Harald
Lindholm · och i skolstyrelsen framför
des uppslaget av överlärare V. Gezelius,
som även utarbetat en kostnadskalkyl.
Att en sådan bespisning i ransoneringens
dagar skulle bli till nytta för barnen
var ju uppenbart, och skolstyrelsen hand-

Skolstyrelsen, dock ej fulltalig, samlar sig
pJ. skolhustrappan inför en överläggning.
Ordf. är verkmästare Harald Persvret.

lade också därefter. Måltiderna beräkna
des kosta 40 öre per barn och 30 öre
skulle föräldrarna betala. En del barn
utspisades gratis på grund av föräldrar
nas ekonomiska situation. En förmån,
som också så småningom kom de bered
skapsinkallades barn till godo. Kommu
nens bidrag rörde sig mellan 5 a 6.000
kronor. Som en jämförelse kan vi näm
na, att den fria bespisningen av i dag
kostar c:a 250.000 kronor. Skolskjutsar,
läkarvård, tandvård, (ännu icke till
fredsställande) fri skolmateriel, skolbib
liotek, skolfilmer, skolresor, barnkoloni
verksamhet, specialundervisning i musik
m. m. hör till de socialpedagogiska eller
på annat sätt undervisningsbefrämjande
frågor, som aktualiserades under 40- och
SO-talet. Antingen genomförde man det
som trängde på eller förbättrade det som
fanns. Att en skolstyrelse numera har en
hel del att syssla med förutom åtgärder
för tillgodoseende av lokal- och lärare
behov, det hoppas vi framgår av det
ovan nämnda. En bra skolstyrelse ger ut-

tryck för vad en skolsinnad kommun vill
med sitt undervisningsvasende. Men en
skolstyrelse kan aldrig bli bra utan goda
medarbetare i lärarkåren. Gustavsberg
har haft tur i det avseendet.
Utan att på något sätt förringa andras

insatser, så är det alldeles klart att rek
tor Gezelius arbete för skolutvecklingen
i detta samhälle varit av synnerligen
stor betydelse. Han har haft sitt finger
med i allt som rört vårt skolväsen se
dan 1937. Utrett, tagit initiativ och or
ganiserat. Ständigt lyhörd för nya signa
ler på skolans område blev han också
Gustavsbergs enhetsskolas främste till
skyndare. Det förtjänar framhållas, att
lärarekåren i sin helhet var positivt in
ställd till enhetsskoletanken från allra
första början. I protokoll av den 5 nov.
1948 (skolstyrelsen och lärarna) står det
i § 6. - "På ordf. Georg Lundgrens
fråga, huruvida lärarkåren vore villig
att medverka i den planerade försökssko
lan, svarades enhälligt ja." - Georg
Lundgren var personligen villig att göra
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Den gamla skolan hade sin hemvist vid Ekedal, där många av dagens skolstyrelsemedlemmar
lärt sig läsa - eller lärt gustavsbergarna läsa.

(Foto: Barlow)

vad som helst om det kunde gagna Inspektor för skolan var Hjalmar 01-
skolan. Under sina många år som leda- son till år 1950, då Artur Teglund åtog
mot och ordf. i skolstyrelsen tog han sig uppdraget. När särskilda skolstyrel
många goda initiativ och ägnade säkert sen tillsattes av fullmäktige med uppgift
också största delen av sin fritid åt sko- att även handhava yrkesskolan, för
Ian och dess problem. vandlades dess styrelse, som vi ovan

Så kände han också behov av att till nämnt, till särskilda skolstyrelsens expert
protokollet den 26 okt. 1950 få uttala råd för yrkesundervisning. Nuvarande
sin glädje över att få för första gången rektor för yrkesutbildningen är Fritz
leda förhandlingarna i Kvarnbergssko- Berg och i yrkesrådet sitter Fredrik Möl
lan. Och som han sa! - Han var glad ler, Harald Persvret, Axel Ohlund, Ast
att få uppleva en märkesdag i skolans rid Nilsson, Ture Persson, Tage Strid,
historia. - Georg Lundgren satt kvar Vilhelm Gezelius och Gunnar Mattsson.
som ordf. till år 1957, då han avgick 290 elever hade man under verksam
på grund av hälsoskäl och efterträddes hetsåret 1959/1960, en siffra, som vitt
av Harald Persvret. nar om ett stort intresse för denna ut-
Till den nuvarande skolstyrelsens fög- bildnin_?' och fritidskur~er . av olika

deri hör också den s. k. frivilliga yrkes- slag for ~Ila aldrar. -Vi vill avsluta
skolan. Från början hade den sin egen denna notis om yrkesskolan med ett
styrelse men sköts nu av ett yrkesråd, utdrag ur styrelsens ?.:~tokoll av -~en
som tillsätts av skolstyrelsen. Yrkessko- 30 n?v. 1945, som möjligen kan stam
lans historia är i korthet den att full- ma till eftertanke. -" § 2. - Beslöts
mäktige den 13 dec. tillsatte en' kommitte att hos Överstyrelsen anhålla om till
för utredning av frågan om inrättandet stånd -~tt få ~thyta na1;;net "Lärlings
av yrkesskolor inom Gustavsberg. Kom- k;1rs for porsh?sarbetare . Styre.~se~ an
mitten som bestod av Georg Lundsren sag, att det nnga antalet anmalnmgar
Fredrik Möller, Vilhelm Gezelius Gun~ till denna kurs orsakas av att beteck
nar Andersson och Volmar Fag~rgren, ~ingen porslinsarbetar: har.."~ålig klang"
var den 20 mars 1944 klar med sitt upp- i G~~t~vsberg. ~~ram1sk !arlmgskurs -~1-
drag och ingav sitt förslag till fullmäk- ler la_rlmgskurs f?r k:;am1ker skulle for,:
tige. Själva utredningsarbetet hade skötts rnodligen locka till storre deltagarantal.
av V. Gezelius och Fredrik Möller. Full- Så återgår vi till sko/styrelsen. Den
mäktige godkände förslaget och utsåg består av 11 ledamöter. Ordf. är Harald
styrelse. Gunnar Andersson blev ordf. Persvret, v. ordf. Erik Nilsson och öv
och V. Gezelius utsågs till rektor. I sam- riga ledamöter är Alice Pettersson, Fred
råd med arbetsledare i orten utarbetades rik Möller, Viola Karlsson, Bertil Pe
förslag till lärlingsplaner i porslinsarbe- terson, Walter Weimark, Bertil Svens
tarefacket, porslinsmålning, detaljlian- son, Gunnar Blomkvist, Valfrid Holm
dels- och kontorsgöromål, hushållsgöro- berg och Lennart Svensson. Rektor Ge
mål och sömnad samt valfria ämnen: zelius är sekreterare och studierektor
stenografi, maskinskrivning och engelska. Lyngander fackrepresentant. Lärarna ut-

ser dessutom särskilda representanter in
om sig, som enligt lagen deltager i över
läggningarna men inte i besluten. De må
ej närvara vid tillsättningsärenden av
skolchef, annan skolledare eller lärare,
eller vid ärenden som rör disciplinära
åtgärder mot nämnda befattningshavare,
eller ärenden som rör dem personligen.
Och nu ska vi som avslutning ställa en
del frågor till ordf. Harald Persvret.
Och vi börjar med att fråga om det är
nödvändigt med så pass stor styrelse?
"Ja, säger han, lagstiftarna har utgått
ifrån att skolstyrelsernas arbete omfattar
ett så pass stort område, att antalet le
damöter ej må understiga sju. Antalet
är således ej maximerat utan fullmäktige
har att bestämma detta med hänsyn till
kommunens folkmängd och struktur. Det
är naturligtvis ändå viktigt att inte sty
relsen blir så stor att arbetsdugligheten
äventyras. Jag anser att vår egen styrel
ses numerär är väl avvägd i förhållande
till våra uppgifter." - "När samman
träder ni och hur arbetar ni?" - "He
la styrelsen sammanträder första onsda
gen varannan månad, och då är alla
ärenden förberedda av våra arbetsut
skott, som består av en undervisnings
avd. och en ekonomiavd.

Dessa avd. har viss beslutanderätt,
men besluten skall anmälas vid styrelsens
sammanträden. I respektive avd. ingår
fyra ledamöter, och som framgår av
avd.-beteckningarna så arbetar ekonomi
avd. med att förbereda alla ekonomiska
ärenden, och undervisningsavd. med alla
ärenden som rör skolans inre verksam
het." ....:__ "Hur är skolans situation i dag
med tanke på lärarbristen, studieresultat
och disciplinfrågan?" - "Ja, vi har ju
samma bekymmer att skaffa lärare som
man har i landet i övrigt. Fast kommu
ner, som kan erbjuda goda och först
klassiga bostäder har det litet lättsam
mare. Vad gäller studieresultaten vid vår
skola så har dessa varit goda under de
senaste åren. Vid årets avslutning gick
21 elever till fortsatta gymnasiestudier,
12 till yrkesskolor, varav 8 anmälde sig
till vår kurs i kontorsutbildning. Discip
linfrågan och den därmed sammanhäng
ande skolledan är ett övergående pro
blem, som säkert försvinner, när elever,
lärare och målsmän anpassat sig efter
den nya skolans målsättning. Ett av den
na skolas viktigaste syften är att skapa
arbetsglädje och därmed göra eleverna
skolvänliga. Vissa disciplinproblem kom
mer väl alltid att uppstå, men vi hop
pas ju att den etiska fostran, som kom
mer att ges allt större utrymme i under
visningen, också ska ge eleverna en klar
uppfattning om regler, som finns och
måste finnas i ett demokratiskt samhälle.
Skolan, som ju också är ett slags sam
hälle, måste också ha liknande regler för
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Längtans dröm
Bygg över världar och tiden en bro,
skapad av våra drömmar.
Över den skall vi gå för att mötas.
Ej må förnuft och klokhet gå före.

Midsommarnatt dansade jag
med älvakungen
på din doftande blomsteräng.
Skymningsljus doftande saga,
svävande, lockande dröm.
Då morgonen grydde
drogo de bort,
inte dimman
men alla dina älvor.

Demondans i forsars skummande virvlar.
Rymden sprutar eld.
Grymt leende ser jag naturens dödskamp.
I mitt huvud gästar djävulen
Låt mig få gråta.

Flyktiga dröm,
tunnaste slöja drev bort.
Grånande verklighet
stanna inte hos mig.
Jag hörde tonen,
såg i en tanke det du gav.
Sjöar
Ögon
Floder
Speglar av tankar.
Människor -
parasiter
sargar en drömbild.

SOLVEIG

att trivsel och arbetsro ska kunna åstad
kommas. Dessa regler ska eleverna lära
känna, och de få också gärna vara med
om att utforma dem ännu bättre." -
"Hur har vi det med skollokaler, elev
antal och vad kostar varje· elev?"
"Vår situation beträffande skollokaler

är mycket gynnsam, beroende av att vi
kom med i försöksskoleverksamheten
mycket tidigt. Vad vi saknar i den vä
gen är en gymnastiksal för Ekedalssko
lan och sedan skulle vi bra gärna vilja
ha ett varmbadhus med bassäng för sim
undervisning. Elevkostnaden beräknas
till 20.000 kr per elev i grundskolan.
Några andra siffror som kan belysa ut
vecklingen är följande. År 1932 balan
serade skolstaten på 65.000 kr varav
kommunens del utgjorde 28.000 kr, elev
antalet var 160 st. Respektive summor
var 1937 - 78.000 - 34.000 - 165.
1947 - 224.000 - 114.000 - 221 och
slutligen 1961 -1.765.000- 755.000 -
820."

"Kan vi vänta oss en ytterligare för
längning av skoltiden?" --,- "Skolbered
ningen föreslår ju inrättande av tvååriga
påbyggnadslinjer till den obligatoriska
skolan och inriktade på humanistisk,
teknisk, merkantil och social-ekonomisk
utbildning. Om det skulle bli aktuellt
för Gustavsbergs vidkommande så tror
jag inte att vi kan erbjuda våra elever
alla dessa linjer, såvida inte ett samar
bete med andra kommuner kan lösa frå
gan. Men nog ska vi göra vårt bästa." -
"Och skolstyrelsens målsättning i öv
rigt?" - "Skolberedningens uttalande
angående vad som skall vara grundsko
lans målsättning innefattar personlighets
fostran, fostran för fritiden, srnakfost
ran och fostran för familj och samhälle.
Vårt önskemål är, att vi gemensamt med
kommunens styrelse, lärare, elever och
föräldrar kan förverkliga denna målsätt
ning och skapa en skola, där arbetsgläd
je samordnas med god utbildning och
en god fostran."

Sven Wahrenberg

Studiespalten
Studiesäsongen för hösten 1961-våren

1962 bjuder på rika möjligheter.
ABF har skickat ut sitt studieprogram

i brevlådorna, Konsum bjuder på flera
trivsamma kurser, Fackföreningen har
också cirklar på gång, TBV, Kursverk
samheten har lockande broschyrer för
höstsäsongens studier, Yrkesskolan pla
nerar många kvällskurser och Brevsko
lan erbjuder en rad av nya ämnesom
råden. Så inte behöver det finnas fritids
problem för dem som vill veta mera i
höst.
ABF, som disponerar lokaler i Kvarn

bergsskolan, har bl. a. ämnen som
Känn din kommun, Kurs på demokra
tin, Barn- och ungdomspsykologi, kurser
i dukning, att göra mönster på textilier,
fotokurs och motorteknik, gitarrspelning.
Därtill kommer blåsorkester, stråkorkes
ter, manskör och gymnastik.
Konsum ser på samhället i Husesyn

i Vifolka, ser på priserna i en Kurs om
löner och priser, fru Fräsch heter en ny
populärkurs, hemmiljön behandlas i Ri
kare vardag, och ungdomen får sin chans
i kursen Ung stil.

Fackföreningen studerar bl. a. bokfö
ring.
Yrkesskolan planerar undervisning i

svetsning, porslinsmålning, sömnad, bar
navård, matlagning, handelsämnen och
språk, och mycket mer.

Brevskolan slutligen presenterar ett
nytt prospekt "För alla cirklar", där de
mokrati, internationella frågor, ungdoms
frågor, litteratur bjuds bland nyheterna.

Utveckling
För 90 år sedan fick cirka 70 procent

av Sveriges befolkning sin försörjning
via jordbruket. I dag lever 70 procent på
arbete inom industri-, handel- och tra
fiksektorn. Den svenska bruttonational
produkten uppgick vid sekelskiftet till
9,7 miljarder kronor och 1959 till över
63 miljarder, allt i 1959 års penning
värde. På de senaste 80 åren har brutto
nationalprodukten per individ vuxit från
drygt 1.000 till 8.500 kronor 1959. Trots
de, speciellt under de senaste årtiondena,
våldsamt ökade skatterna har grunden
till det svenska välståndet, industripro
duktionen, stegrats fantastiskt och är i
dag närmare 9 gånger så stor som vid se
kelskiftet. Det salumässiga värdet av in
dustrins produkter var för 60 år sedan
drygt 1 miljard och utgör i dag cirka 45
miljarder kronor.
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Ett samtal på
sommarverandan

Vi avslutar härmed de anteckningar
vi påbörjade i julinumret från ett ban
dat samtal mellan gästerna hos Jan Wal
lander på Klippudden. Det är Wilhelm
Odelberg som berättar:

Vi fortsätter vår promenad i det gam
la Gustavsberg och kan nu ta en annan
utgångspunkt. Det är förresten ganska
märkligt att man möter så få människor
från samhället då man går i markerna
häromkring. De vackra trakter som lig
ger runt Gustavsberg utnyttjas tydligen
i förvånansvärt ringa grad. Det verkar
som om många människor, som flyttat
in under senare år till Gustavsberg, ej
lärt sig hitta i dessa fagra nejder. Det
finns stora värden att inhämta under
söndagspromenaden.
Men vi återvänder till Gustavsbergs

området som promenadplats, och väljer
vägen från Mölnviks lada. Man tar av
till höger på stora vägen, Gustavsberg
Ålstäket, och vandrar fram till Mölnviks
gård. Det är en mycket gammal gård
som i början av 1600-talet förlänades
den berömde ståthållaren Nils ·Månsson
Rospigg, vilken blev adlad med namnet
Eketrä och ligger begraven i Värmdö
kyrka. Lite längre fram på denna vack
ra väg passerar vi Andersdal, där Wes
terlunds bodde en gång och vid vägens
slutpunkt ser vi Lemshagadal. I trakten
ligger ett stort klippstycke. Det hände
en gång omkring 1923 att Westerlunds,
d. v. s. far och son, skulle bryta sten
där. Då påträffade de en stor samling
kopparmynt. Det var sådana där väl
diga kopparplåtar, som ännu var kuran-

ta vid mitten på 1700-talet. Det var
tydligen en skatt som någon bebyggare
i mitten på 1700-talet hade grävt ned
där av fruktan för ryssarna som Sverige
då hade krig med. - Forsatter vi sen
Ingarövägen passerar vi det gamla Eds
berg, där Löfbom residerar och vaktar
Kvarnsjön, vidare Kvarntorpet och
Charlottendal och skönjer sedan Lems
haga gård. Det lär vara en av de äldsta
manbyggnader på Värmdön. Den är
emellertid inte medeltida fast namnet
omtålas i mitten av 1400-talet. Det har
tydligen härletts ur beteckning lammbe
teshage. Lemshaga är byggt i mitten på
1600-talet av riksamiralen Fleming och
den ståtliga portalen bär ännu riksarnira,
lens och hans makas vapen. Hon var av
en baltisk släkt som hette Curtzell. Det
där vapnet är mycket märkligt, det är
en gris med tre pilar i ryggen. (Det pas
sar bra just nu, då grisaveln förlagts hit.)
Omkring Lemshaga fanns en hel del
torp, Bovikshage, Hällen, Södersved, Kol
ström och Storholmen. Vetenskapsman
nen och skalden Samuel Odman var på
1780-talet huspredikant på Lemshaga. I
det lilla komministerbostället vid Pil
hamns kapell, som Ingarö kyrka då kal
lades, förkylde han sig eller fick fros
san och låg sedan 45 år till sängs. Lems
haga förvärvades till Gustavsbergsbola
get på 1880-talet från familjen Leu
husen. Det var en gård som då var
starkt nedgången, skogen var skövlad
och familjen var faktiskt ruinerad. Den
grenen av släkten Leuhusen dog ut med
den siste ägaren av Lemshaga, och lik-

som många andra av traktens bebyg
gare har de nu en familjegrav på Ingarö
kyrkogård. En tid beboddes Lemshaga
av dåvarande löjtnanten Victor Odel
berg, min far, som sedermera bosatte
sig på Farstavik. Sedan dess har Lems
haga i regel endast varit uthyrd som
sommarbostad. Ekonomibyggnaderna har
skötts mycket väl, och nu finns där som
sagt en stor grisgård, som väckt uppse
ende och förnöjer många som passerar
den lilla skogsvägen förbi Lemshaga. Om
man fortsätter denna skogsväg märker
man stora stengärdesgårdar. Det stora
gärde som ligger intill Lemshaga var än
nu i mitten på 1800-talet en sjövik och
sjön gick ända fram till skogskanten.
Jag vill minnas att man vid 20-talets
slut påträffade en del fartygsrester ända
uppe vid skogskanten. På detta stora
fält lades det ned mycket arbete för drä
nering, men det blev aldrig den vinning
av det hela som man hade tänkt sig,
lantbruksmässigt sett. Fortsätter man vi
dare i denna vackra natur kommer man
till Långträsket, en av de vackraste sjöar
som finns på Värmdön, - synd att den
inte har några kräftor, som det däremot
finns rikligt av i Kvarnsjön, men den
har ju sedan länge varit fridlyst som
dricksvattensjö. Följer vi Långträskets
vindlingar ner mot Tjustvikshållet kan
vi där se resterna av en kvarn, som upp
förts någon gång på 1850-talet och om
vilken min far brukade berätta mycket.
I min barndom fanns där ännu kvarn
stenar, men de är ju begärliga att an
vända som trappsteg och de försvann
också snart åt olika håll. Jag tror att
det finns kvarnstenar på granngårdarna
vid Viktorsberg och Eriksberg, som lig
ger i skogen ovanför Tjustvik. I den
vackra Tjustviksdalen ligger Nyvik och
Tjustvik. Tjustvik lär ha gett namn år
en svärdfejare på 1700-talet som hette
Johan Tjustberg. Tjustviken är ju en
mycket omtyckt badplats av gustavsber
garna. Om vi fortsätter utmed vikens
norra strand är vi snart framme vid Sjö
stugan. Där bodde i min barndom en
ing. Larnby, medan det vita huset be
boddes av justitierådet Äbergssons efter
levande. Och så går vi ytterligare några
hundra meter och är framme vid vår
vandrings utgångspunkt det tjusiga som
marsätet Klippudden.

Gravör C. Pettersson har målat denna tavla
av Andersdal, den gård som en gång var
Westerlunds hem vid Mölnvik.
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De gamla gårdarna vid Farstaområdet är sedan länge sommar
vistelse för kända gustavsbergsälskare. Mölnvik hyres av tandläkare
Sundman (bilden överst), Lemshaga av Larka. Vid Nyvik (till hö-

ger) residerar Gustaf Näsström och vid Tjustvik (ovan) bor
Arthur Hald sommartid.

Riksamiral Flemings vapen pryder än i dag
Lemshagas portal. Där syns bl .a. grisen med
tre pilar i ryggen. Till höger Långträsket.



12 GUST AVSBERGAREN HOSTEN 1961

Kan någon förklara
för mig var alla har fått sin klädsamma
solbränna ifrån? Alla har väl inte varit
på Mallorca? Inte kan sådan solbränna
ha förvärvats i Södersved, sommaren
anno 1961. Eller har kanske inte som
maren varit så dålig som sitt rykte.
Kanske har gråvädrets ihärdighet fått
oss att ta vara på de solglimtar som
snålt vederfarits oss. Ja, vad vet jag,
faktum är att det inte ser ut att ha gått
någon nöd på oss. Får jag i alla hän
delser be om svar i god tid före nästa
skurlov,
, · Den värmebölja vi eftertraktade i se
mestertid den kom som plåster på såren
i slutet av augusti. Det var då Gustavs
bergarna drog till lingonskogen. Inte
utan framgång. Lingonen rodnade i
Ingaröskogar, runt Kvarnsjön och kring
Osby stränder. Ja, jag hör Edra tillfreds
ställda suckar när Ni minns brittsomma
rens bärmarker. Finns det något tjusi
gare än stora, röda lingonklasar tätt,
tätt i en solig backe. Det fördunklar på
intet sätt skönhetsupplevelsen att vi inte
sett den synen på ett par år i våra sko
gar.

Vid Knuts hav såg familjen och jag
det vackraste kantarellstånd vi någonsin
sett. Det var så att vi kippade efter an
dan när vi kom traskande från skogs
dunklet och såg kantarellfamiljen stå soL
belyst och samlad i skogsbrynet. Ja Ni
får gärna gå dit och leta. Mycket nöje.

Dagen därpå
bläddrade jag fram ett blad på Konsums
väggalmanack och då var det redan
september. Och det sista hallonet i över
naturlig storlek lyste från kalenderbla
det. Det liknade det jag såg i motljus
på det höga berget ovanför Kvarnsjön.
När vattnet låg blankstilla och lockan
de nedanför, då ljungen blommade mel
lan bergknallarna och orienterarna inte
höll på att komma fram på sina ordi
narie träningsvägar för alla friskspor
rande stugsittare.

Brittsommaren höll på att gå över i
höst och Folkparken hade bränt av det
sista fyrverkeriet på lördagskvällen. Nät
terna blev mörka som sammet och må"

nen gled fram över Hästhagens skog.
Ungdomen rasade i kraft av naturlagar
na. Romantiken blommade och nytt liv
spirade och ingen betänkte att Gustavs
bergs BB kanske inte alls står öppet för
de lyckliga följderna.

Ja inte för att
jag har personligt intresse av det, på nå
got område bör man släppa fram ung
domen, men nog är det vemodigt att en
så fin inrättnings dagar är räknade. I en
tid då befolkningsfrågan är brännande
och den vita rasens födelseunderskott
ger oss oroande framtidsperspektiv så
verkar det ologiskt att dra in givna för
delar. Nackasjukhuset i all ära men det
är så långt dit och somliga små barn
har så brått så brått. Mina skulle då
aldrig tillåtit sig födas på fel sida av
Gustavsbergs gräns.

Ynglingar med så snabb start måste ge
sin moder stark ängslan för framtiden i
dessa dagar. Tänk, o milda tid om de så
småningom blir löpare. Jag skriver detta
i dagar som kommer att gå till idrotts
historien, som då vi avrättade löparen
Dan Waern.

Måtte de bli
schlagersångare i stället. Det måste vara
mycket, mycket behagligare. Man bara
sjunger tills de otrimmade stämbanden
brister och håvar in tusenlappar till egen
och skattmasens fröjd och förnöjelse.
Och blir skattmasen för glad så sticker
man till Schweiz.
Medge nu, snälla idrottssakkunniga,

att det här inte är lätt för ett vanligt
okunnigt fruntimmer att begripa. Att det
skall vara så svindlande olika villkor för
idoler. Väljer man kolstybben istället för
rampens mikrofon då får man efter åra
tals hårt Fritidsjobb och andra intres
sens försakelse, inte ta två kronor löp
metern när man springer på absoluta
världstider. När man drar större publik
och därmed högre biljettintäkter än nå
gon schlagerstjärna och vad mera är, ger
reklam och goodwill utomlands för det
egna landet, vilket stimulerar exportin
dustrien och främjar den fulla syssel
sättningen.

Men så
var det där med skatte~kolket. Ja, tänk
det förstår till och med jag att det är
alldeles åt skogen, utan att få det för
klarat för mig. Att skatteflykt och skat-

teskolk inte går ut över någon över
världslig makt utan läggs som en extra
börda på oss vanliga skattebetalare. Men
låt oss tro att idrottstjärnorna när de en
gång får tillåtelse att få skälig ersättning
för utförd prestation också blir lojala i
skattesammanhang.
Jag har liksom på känn att de där

heliga amatörlagarna instiftades i en tid,
då sport ännu var ett överklassprivile
gium. Konståkningen är det än i dag
och simningen verkar vara någonting
ditåt. Där kan en förvärvsarbetande
storstjärna inte få betalt för förlorad ar
betsförtjänst under landskamper. Ar det
demokratiskt, jag bara frågar? Och det
är då sannerligen inte bara jag som spör
jer i dessa dagar så vem vet - Dan
kanske inte blir hängd förgäves.

Apropå löpmeter
så är det alldeles väldigt många sådana
till Ekedalskolan. Det märker man ful
ler väl varje gång man har en första
klassare i familjen. Gossen kommer hem
dödstrött som efter en bättre jägar
marsch och slänger längtansfylida blic
kar på sin ägandes cykel. Men cyklar,
sjuåringar och den trafikfarliga Värmdö
vägen är inte begrepp som modershjär
tat gärna vill förena. Kven om det fak
tiskt är en bra bit emellan Ekedal och
Ovre Hästhagen för korta ben. Tycker
man i sina känsligare ögonblick. Men på
kvällen då en motvillig förstaklassare
skall lägga sig, då tycker man inte så
längre. För då försäkrar gossen med
tindrande blick att han icke alls är trött.
Efter att i bortåt sju timmar ha klätt
rat, uppför berg och nedför berg, klängt
i träd, ålat i terräng under vilda indian
krig, brottats, slagits, cyklat miltals,
gungat, grävt, planterat, byggt kojor
och tusen andra krävande saker. Då tyc
ker man att sträckan mellan skola och
hem nog ändå är överkomlig.

Långt är det
däremot som alltid mellan Ost och Väst.
Ibland är det inte långt nog och då
byggs det extra gränsspärrar. Kriget är
skrämmande nära och vi behöver fred
mer än någonsin. För att i relativt lugn
använda alla resurser världen har för
att lösa de s.k. underutvecklades för
sörjningsproblem.
Nu kom de första julkorten från

UNICEF. Ja då måtte det vara höst.
Edla Sofia
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Handeln med specialvaror
koncentreras till tåtorterna

Varuhuskedjorna ökar
Varuhusen befinner sig sedan flera år

tillbaka i kraftig expansion, och det fö
refaller troligt att denna tillväxt kommer
att fortsätta under överskådlig framtid.
Givetvis kommer detta att få återverk
ningar inte bara för detaljhandelns, utan
även för alla tidigare använda distribu
tionsleds arbetssätt. Handelns män, lik
som industrins har fått lära sig att tänka
om.

Om vi tittar på Turitz med sina 59
Epa-varuhus, Åhlen & Holm med sina
43 Tempo-varuhus och de 44 kooperati
va varuhusen, Domus, Forum, Kvickly
samt RESIA-kedjan, som också är på
frammarsch, och sedan tar del av den
planerade utbyggnaden inom dessa ked
jor, förstår man, att specialvaruhandeln
mer och mer kommer att koncentreras
till varuhusen i städerna. Trängseln kom
mer att bli stor på de orter där varuhus
kommer att öppnas. På en del orter
kommer t.o.m. alla de tre företagen vara
representerade.
En vanlig vardagsmänniska frågar sig:

"Kan detta verkligen komma att gå?"
Säkert - dagens konsument uppskattar
att köpa allt t.o.m. livsmedel på samma
ställe. Detta är bekvämt inte minst ur
parkeringssynpunkt.

30 st. Domusvaruhus t.o.m. 1960
Den yngsta gruppen varuhus är Do

mus, som endast varit i verksamhet under
5 år. Här har en kraftig expansion ägt
rum. Under Arnold Sjölunds ledning har
t.o.m. år 1960 30 st. varuhus byggts, och
han har inom konsumentkooperationen
uträttat ett storverk. Han påpekade re
dan på 40-talet hur illa kooperationen
skötte sin specialvaruförsäljning som ofta
var en ekonomisk belastning för konsum
tionsföreningarna. Specialvaruförsäljnin
gen sköttes på många håll amatörmässigt,
och ändå var det inom detta område som
konsumtionen skulle komma att öka. Till
år 1965 räknar A. Sjölund med att ha ett
70-tal varuhus inom Domus-Kcdjan.

Konkurrensmedel - kvalite
I den hårda konkurrens som råder och

kommer att råda på marknaden, blir det
kvalitets- sortimentsdjup och reklam som
kommer att tillmätas större vikt vid si
dan av priset, än någonsin tidigare. De
Kooperativa varuhusen lägger stor vikt
vid att ge sin butikspersonal god för
säljarutbildning och varukännedom, ef-

tersom det manuella expeditionsarbetet
får minskad betydelse. Vid inköp av glas
och porslin sänder alla varuhus sina in
köpare till Gustavsberg, för att tillsam
mans med experterna få råd och rekom
mendation vid varuuppläggningen. För
säljningsavdelningen i Gustavsberg tar
höst och vår emot cirka 200 inköpare
från kooperationen.

Ökning av glas- och porslinsförsälj
ningen .

Genom den kooperativa varuhusorga
nisationens snabba frammarsch har för
säljningen av glas och porslin ökat av
sevärt. För Gustavsbergs vidkommande
gäller det att leverera varorna, ty nu
satsar varuhusen på Gustavsberg och
kvalitetsvaror. Levererar vi inte varorna
i rätt tid låser vi deras budget. Lager
och omsättningshastigheten på varulag
ren följs noga, och de företag som inte
sköter sina leveranser får i framtiden
räkna med minskade order. Och vi i Gus
tavsberg hoppas därför att vi inte kom
mer att tillhöra den kategorin leverantö
rer.

Arnold Erderyd

Domuschefen, Arnold Sjölund, nyss 50 år
känner sig som hemma i Gustavsberg. Lika
så Vår Gårdsrektorn, Gunnar Dahlander.
Här hälsar de alla hjärtligt välkomna till

Gustavsberg.

Som sagt var
Det avgörande kriteriet på om ett

företag är bra eller inte är dess förmåga
att frigöra mänskliga energier. Den mål
sättningen täcker alla andra.

Ur ett konf.inlägg av dir.
E. Waldenström

Denna bild från ]ensens i New York kunde lika väl vara från ett Domus varuhus i någon
av de svenska städerna. Gustavsbergs porslin är ett tacksamt skyltobjekt över hela världen.

Foto: Roehl Studio



14 GUSTAVSBERGAREN HOSTEN 1961

I Söderhamn har Domus öppnat sitt 37:e varuhus. Det ligger i stadens centrum och kallas
"Det havsgröna huset". Utvändigt är det nämligen klätt med stora keramiska plattor i grönt

från Kåge verkstad i Gustavsberg.

HåStstart
Eje öbergs relief i aluminiumplåt, kallad Wasa, väckte uppseende på föreningen aspects

utställning i Liljevalchs konsthall, där verket på grund av sin storlek måst placeras
utanför entren.

Hösten började med en flygande ut
ställningsstart. Gustavsberg har varit en
flitig deltagare i den skandinaviska form
kavalkaden. På Svensk Form visades 100
föremål, som tilldelats utmärkelsen
"Svensk form - god form 1961" av en
svensk och internationell jury. Av dessa
100 föremål kom hela 8 stycken från
Gustavsberg, fyra i plast och fyra i pors
lin med formgivarnamnen Stig Lindberg,
Karin Björquist, Carl-Arne Breger och
Bertil Dahllöf. Britt-Louise Sundells glas
serie från Målerås hörde dessutom till de
utvalda. Samtidigt mottog Karin Björ
quist ett speciellt designpris ur NK
direktören Rudolf Kalderens fond.
På Svensk Form öppnades samtidigt

en interiör sammanställd av Lena Larson,
som demonstrerade ett nytt badrumstän
kande, en 14 m2 yta som innehöll bad
rum, separat toalett och dessutom ett
kombinerat tvätt- och lekrum för barn.
På Liljevalchs Konsthall visade före

ningen aspect den första juryfria svenska
utställningen av abstrakt konst. I två av
rummen utställdes· emaljer från Gustavs
berg, gjorda av unga konstnärer inbjudna
av företaget att pröva på möjligheterna i
detta nya material. Målningarna väckte
stort intresse och utländska journalister
lät förstå att det var någonting verkligen
unikt, som de inte sett förut. Kungen
gjorde också ett besök och visade sig
speciellt intresserad just av emaljmålnin
garna men också av Eje Obergs stora
relief i aluminiumplåt "Wasa", som var
utställd utanför museet.

I vår affär på Birjer Jarlsgatan har
arkitekt Abramson tillsammans med Da
vid Westman gjort ett särskilt arrange
ment för kavalkaden, där Gustavsbergs
resurser för konstnärlig utsmyckning av
interiörer och exteriörer demonstrerades.
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I mitten på september invigdes Domus,
Söderhamn, vars fasader är klädda med
400 m2 plattor från Kåge verkstad, det
största arbete verkstaden hittills utfört.
Arkitekt och byggherre var mycket nöj
da, så vi hoppas detta leder till flera
beställningar.

Operakällarens invigning med pomp
och ståt drog också blickarna till Gus
tavsberg, som levererat huvuddelen av
porslinet i benporslin från HPF. Stig
Lindberg har tjänstgjort som konstnär
lig rådgivare vid mönster- och modell
val och i Operabaren har ett gammalt
klassiskt mönster åter kommit till heder,
nämligen bladranka Gunnar av Gunnar
Wennerberg.
Utställningen "8 emaljmålare" har

fortsatt sin turne och visades under au
gusti och september i Orebro, Göteborg
och Norrköping. Många inköp gjordes, i
första hand av Lindbergs och Obergs ar
beten och när de;sa rader går i press,
öppnas flera utställningar i London. En
av dem är de 100 föremålen från Svensk
Form, en annan är en presentation av
svensk interiör och svensk konstindustri
på varuhusen Wooland's och Heal's. På
det första stället har Stig Lindberg ar
rangerat en vardagsrumsinteriör och vi
sar samtidigt ett urval av sin produktion.

Operakällarens invigningsservis var till stor del benporslin från Gustavsberg. I Operabaren
spisar man nu på Gunnar Wennerbergs klassiska bladranka. Det är alltså serverat på

bilden till vänster.
Till höger en dukning av Karin Björquist på utställningen Svensk Form. Nedan en ny
kaffeservis av Stig Lindberg, en av de 100 skapelser som särskilt utmärktes på Svensk Form,

och som nu visas för Londonborna.
Fotos: Specialbild, Söderhamn, K. E. Granath, Lennart Olson, Stockholm, Hilding Ohlson
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Röda mattan i funktion.
Ett 30-tal affärschefer från de större

konsumtionsföreningarna i landet (repre
senterande en försäljning av så där en
625 miljoner) har under en veckas tid
varit samlade på Vår Gård, för att dis
kutera handeln inför 1960-talet, aktuali
teter och framtidsplaner för KF.

En- utflykt gjordes till Gustavsberg,
där mottagningen blev i röda mattans
tecken, på vilken hrr A. Teglund, A.
Erderyd, B. Bram, 0. Jansson jämte Gus
tavsbergs musikkår hälsade gruppen väl
kommen.

Museet visades, och ingenjör A. Teg
lund höll ett mycket uppskattat anfö
rande om det kooperativa Gustavsberg.
Enligt samstämmig kooperativ mening
blev kvällen minnesrik.

Nedan: Grotta/ton vid Skevik.

Diskussionscirkeln Forum hade höst
möte i sällskap med lärarkåren och i
samarbete med Skolstyrelsen i form av
diskussionssamkväm i Kvarnbergsskolans
rymliga sal den 22 sept. Forums med
lemmar och fruar fick stifta bekantskap
med "djupfryst" vid den supe, som skol
styrelsen dukat fram. Smakligt och nä
rande föreföll det. Till detta bereddes
ännu en överraskning genom den vackra
musik och sång som bjöds av familjen
Sontag, en kulturell underhållning av
finaste märke. Efter kaffe och tårta in
ledde Edla Arvidsson ett bordssamtal
kring barnfamiljens ekonomiska situation
idag. Några försök till opponerande in
lägg gjordes och en liten diskussion ut
spann sig, men annars var man nog rö
rande enig om att barnfamiljernas eko
nomiska problem inte får glömmas, att
bostadens utrymme måste vidgas, men
dess kostnad nedbringas och underlätt
nad ges för barns fortsatta studier. Till
detta måste samhället ge ytterligare stöd.

En nötskrika trivdes bra hemma hos
Hans Åke Höijer och beredde sin fos
terfar stor glädje. Tills den tama .fågeln
föll offer för någon slags fågelhatare.

Apropå fågelhatare, så kan vi påmin
na kattägare, att det står skrivet i lag
att katt, som påträffas utanför tomt, får
skjutas av jakträttsinnehavaren. Det skö
ter skogvaktarn om.

Låt oss enas om .. , heter den broschyr,
som Barnavårdsnämnden och Skolstyrel
sen i dagarna sänder ut till familjerna
i Gustavsberg. Den är avsedd att vara
ett stöd för föräldrarna och att stimulera
till målsättning och peka på värden och
faror för barn och ungdom. I fickpengs
frågan och den "sena hemkomsten" ges
prov på en del normer, som tillämpats
på andra håll och som även här kan bli
ett rättesnöre. - Till broschyren har
också lagts ett programblad för den
öppna ungdomsverksamhet som bedrives
under Barnavårds- och Ungdomsnämn
den.

Att bygga svart lönar sig inte. Det
blev böter i sommar för 19 st. sportstuge
ägare på Djurö, även för den som bara
slagit upp en liten stuga på 6 kvm. Det
fanns de som också timrat sportstugor
på 80 kvm, en annan bötfälldes för en
provisorisk stuga, en tredje kom in med
ansökningshandlingar för sent, o.s.v.
Byggnadsnämnden håller tydligen styft
på reglerna.

Grottaiton i Skevik har återupplivats
av Scenstudion, som i lag med stugfog
den på Skevik, under några onsdagskväl
lar i höst inbjudit till samling kring
stockvedsbrasan i de gamla Skevikarnas
trolska grotta. Där var allsång, mans
körssång, recitation och musik och två
Bergatroll, som kvad en nidvisa om somt,
medan gästerna mumsade halstrad korv.
Och så blev det kaffe och lekar på Ske
viksgården som avslutning.
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Adina Pettersson, som avslutat sitt jobb
till sommaren, uppvaktas här av arbets
kamraterna med kaffekalas och med Ar
nold Erderyd som charmant värd.

De sekelgamla flintugnarna, som ut
gjort en traditionell vinjett i fabriksbil
den, ha blivit så fallfärdiga att de inne
bar risker. En av ugnarna har måst rivas,
medan den andra skall stöttas upp och
stå kvar som minnesmärke.

Dag Hammarskjölds-fonden har från
KF och LO gemensamt fått ett anslag på
1 miljon kronor ur medel ingående i ak
tionen "Utan gränser". Eftersom detta
är en insamling i vilken KF :s personal
redan deltar, har det inte ansetts moti
verat att inom företaget starta ytterligare
en aktion. Rent privat kan vi förstås
ändå stödja denna insamling till Dag
Hammarskjölds minne. Internt vill vi
påminna om insamlingen "Utan gränser",
som under hösten kommer att intensifie
ras genom samgående med LO :s aktion
"Hjälp över gränserna". Här kommer
att ges möjlighet att ge bidrag genom
avdrag i samband med löneutbetalning.

Konstföreningens verksamhet för hös
ten är redan i gång, och medlemmarna
har haft tillfälle att med intendenten
Folke Helmer som ciceron se utställnin
gen "Aspect" i Liljevalchs Konsthall. Ett
sammanträffande med Blackebergs konst
förening i Kvarnbergsskolan och med
studielektor Bo Lindvall som föredrags
hållare kommer i dagarna att äga rum.
Resa till utställningen "5.000 år egyp

tisk konst" kommer även att ordnas.
Föreningens medlemsantal är fortfaran
de i stigande. Styrelsen önskar bara att
flera medlemmar och övriga deltar i re
sor och sammankomster, som ordnas.
Detta skulle stimulera till ännu livligare
verksamhet.

Gustavsberg i Kanadas TV kan man
räkna med under hösten. Filmare, produ
cent och intervjuaren miss Judith Jasmin
gjorde visit på fabriken i augusti. På
våra bilder här nedan är miss Jasmin i
samspråk med en av de våra, medan
scriptan Suzanne Mercure och fotogra
fen Eric Durschmied inriktar sig på
fransktalande gustavsbergsformaren Bian-
chi. Fotos: Malm

Lisa Larsson har synts i TV några
gånger. Här har vår fotograf sökt fånga
henne i TV-rutan under programmet
"Sommarsidan", då hon bl. a. intervjua
des om konstnärens väg till sin arbets
uppgift.

Olle Hägglöv har haft målarutställ
ning i Kommunalhuset under september.
Han presenterade då 12 oljemålningar
och 15 tavlor i pastell. Kritiker beteck
nar Hägglövs konstnärliga ådra som god
och ger särskilt akt på hans effektfulla
breda penselföring. Motiven är hämtade
från Norrland, Norge och Italien. Flera
tavlor har redan funnit sina köpare.
En grupp socialvårdare från Finland

gästar Gustavsberg den 10 oktober, då
de ska titta på daghem, ålderdomshem
och bostäder m.m. och informeras om
våra sociala förhållanden, ungdomsverk
samheten o.d. vid en lunch på Värds
huset.
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Ciceron Astrid Kagestad verkade blond, när
hon visade fabriken för en intresserad stu
diegrupp från olika länder i Afrika och

Asien.

Besökarantalet vid Gustavsbergs fab
riker överstiger från årets början till sep
tember månad siffran 10.000. Enbart un
der sommarperioden juni-september var
det över 5.000 besökare. Där är de all
männa besöksgrupperna som dagligen
räknas in av våra ciceroner - och som
också flitigt köper souvenirer från vår
lilla butik intill porten. I bussar från
norr till söder kommer husmodersgrup
per från konsumtionsföreningarna. Från
en mängd skolor av olika slag kommer
intresserade elever, som förvånas över
vårt starka benporslin. Fackförenings
folk, företagsnämnder och skyddskom
rnitteer är också nyfikna på våra sam
arbetsformer, liksom de många studie
grupperna från Vår Gårdskurserna. I
sommar har ett stort antal kongresser
ägt rum i Stockholm och i de flesta fall
har man gjort en avstickare till Gustavs
berg och då har också samhället fått sin
beskärda del av bussturerna. Särskilt har
det tjusiga egnahemsområdet i Lugnet
tilltalat många. Genom Unesco har vi
fått se folk från många nationer och folk
av alla kulörer, ja till och med dom ba
kom järnridån har funnit att vi har en

Den världsberömde arkitekten Le Corbui
sers autograf ingår nu i våra samlingar.

Åländska gäster med landshövdingen i spetsen
har fastnat för Fribergs skådespel.

del att visa. I september var folk här
från Sovjet, Polen och Tjeckoslovakien,
och vårt fabrikslag har till och med spe
lat fotboll och umgåtts med tjeckernas
fotbollslag Locomotiva. Så kan vi för
stås notera en rad av enstaka prominenta
gäster från alla världsdelar, de flesta får
vår PR-avdelning offra tid på. Här var
t. ex. Ålands landshövding på visit nyli
gen, världsarkitekten Le Corbuiser var
mycket intresserad av våra byggnads
planer, Mac Donald från Canada tyckte
bra om våra former för samarbete i

KF:s pionjärer, med Albin Johansson
spetsen, samlade på Vår Gård efter besök

i Gustavsberg.

nämnder och kornmitteer, Fords vicepre
sident kanske också fick några impulser.
Ett annat trivsamt besök var då vi fick
se de gamla KF-pionjärerna den 25 sep
tember, som gladdes med oss åt utveck
lingen sedan 1937, då de själva var som
aktivast inom kooperationen.

Gravör Hellqoist i en krets av spänt lyssnande kongressfruar.
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J{östsädet,

Odlaren strör i mörka mullen
fröets sådd för kommande skörd.
Däröver vandra höstens skurar,
däröver bäddas vinterns snö.
Han gör som jag: begraver sitt hopp.
Han tror som jag på sol och vår.

E. G. GEIJER

Simskolan vid Södersved började den
28 juni och avslutades den 13 augusti.
Trots att vädret ej varit det bästa har
eleverna, varav 65 st. var nybörjare,
visat ett mycket stort intresse. Nybör
jarna kan nu simma från 25-600 meter,
och därutöver har SO st. tagit järnmär
ken, 36 bronsmärken, 29 silvermärken,
22 kandidaten och 15 st. magistern. Sim
borgarmärket har erövrats av 151 st.
ungdomar i åldern 6-15 år. Avslut
ningen blev festlig, trots regnskurar hop
pade man gladeligt i det kalla vattnet
för att visa sina färdigheter. Men så
blev det också saft och bullar som av
slutning. Lärarinna har varit Vivi Anne
Ericsson, från Solna. - Vid Ätervall och
Fagerholm har man haft 38 deltagare,
bland dem fanns t.o.m, barn på 3 och
5 år. Inte mindre än 101 prov har man
hunnit med, därav 46 för simborgarmär
ket. Simbrygga och annan material har
förnyats och förbättrats under året. Sim
lärare har varit Thord Thordson från
Mjölby. .

Snapsbot från simskolefinal

Bilderna som tagits av Wilhelm Koch visar
hur hr Lindholm gratulerar guldmagistern,
som just demonstrerat simkonstens mysterier
i en rolig vattenlek. Nedan följer man John,
också det ett uppskattat inslag i underhåll
ningen. Bilderna längst ned visar de huttran
de medaljörerna, och avtackningen och all
sången för simlärarinnan Vivi Anne Ericsson.

Gustavsbergsprofil

Va' ä du för drummel som badar i
Kvarnsjön? - Nu tar jag ditt singla
ment.
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"Vardagsuis"
50.000 kronor i pris

Den 6 oktober har nämnden sitt höst
möte. Ordf, Hjalmar Olson kommer då
som vanligt att redogöra för Marknads
läget och nyheter på produktions- och
försäljningssidan.
Ur föregående protokoll kan vi note

ra följande: Hushållsporslinet har god
efterfrågan på kvalitetsartiklar och att
raktiva nyheter. Fabrikens kapacitet ut
nyttjas också för sanitetsporslin. Den
ökade efterfrågan från fackhandeln, Do
musvaruhusen, restauranger och allmän
na inrättningar ger oss förhoppning om
en ökad volym för hushållsporslin och
konstgods. Sanitetsporslinet har också
god efterfrågan. Vi ha ökat produktionen
av klosetter och tvättställ med den ut
rustning vi disponera. Montering, prov
ning och packning överflyttas till nya
utrymmen i lagerbygget. För badkarstill
verkningen går vi över till kallvalsad
plåt och räknar med att väsentligt öka
tillverkningen med hjälp av nya verktyg
och maskiner. Betr. plast meddelades att
tre nya formsprutmaskiner är under upp
sättning. Verktygstillverkningen följer
bra, och i höst räknar vi med att ha
alla pressarna i drift. - Kyldisk har
delvis överflyttat till rymligare lokal i
nya lagerbygget, vilket bidragit till att
produktionen kunnat ökas. - Centri
fugalrör i Oxelösund har haft brist på
folk, men utleveranserna är bra och om
sättningen lika med föregående år. -
Rejtele ökar panntillverkningen succes
sivt, en följd av goda konstruktioner och
ökade försäljningsansträngningar.

Till hostmötet har några rapporter in
kommit, ur vilka vi saxa följande:

S leyddskommitten
Dr Bellander inträdde från den 1 au

gusti 1961 som verksläkare vid företaget.
Hans uppgift är att utöva tillsyn över
hälsovården inom företaget och de hygie
niska förhållandena, vara konsult i
skyddskommitten m.m. Skyddskommit
ten rekommenderar att hälsokontroll i
första hand beredes anställda mellan
40-45 år. Yrkcsskadestatistikcn för 2 :a
kvartalet utvisar 13 yrkesskador, 4 färd
olycksfall och 1 yrkessjukdom.

Förslagsverksamheten
Till och med september har 37 förslag

inkommit. Under året har 18 förslag
premierats, 3 tillerkänts tilläggspremie
och 21 uppmuntringspremier. Premie-

"Vardagsvis" är mottot på den riks
omfattande förslagspristävling, som SAF,
LO, TCO och Civildepartementet anord
nar med start 30 augusti - 15-årsdagen
av det första nämndavtalets underteck
nande mellan SAF, LO och TCO. Täv
lingsmottot anger den väsentliga mål
sättningen: det är i första hand "var
dagsrationaliseringen" man vill stimule
ra. Tävlingen står öppen för hela den
svenska arbetsmarknaden och såväl för
arbetare som för arbetsledare och övriga
tjänstemän.
Tävlingen har som sagt formen av en

rikspristävling, och uttagningen av täv
lingsbidragen sker inom de enskilda före
tagen eller förvaltningarna bland de för
bättringsförslag, som behandlas för för
sta gången i företagsnämnd eller för
slagskommitte under tiden 30 augusti-
28 februari 1962. Efter sistnämnda da
tum har den behandlande företags- eller
förvaltningsinstansen en månad på sig
att utvälja de förslag som skall komma
under tävlingsjuryns bedömande. Juryn
består av civilingenjör Harald Romanus,
Svenska Uppfinnarekontoret, ordföran
de, direktörsassistent Sture Klasen, SAF,
förste kanslisekreterare Fingal Ström, Ci
vildepartementet, sekreterare Nils Ram
sten, LO, sekreterare Britt-Marie By
stedr, TCO, och ingenjör Kjell Stens
son, Sveriges Radio.

Som huvudregel gäller att antalet för
slag som får insändas till juryn begrän
sas till högst två för företag med mindre

än 50 anställda, högst fyra för företag
med 50-300 anställda och till högst åtta
för företag med mer än 300 anställda.
När det gäller bedömningsgrunderna

kommer juryn med hänsyn till att täv
lingen är riksomfattande och sålunda av
ser företag av olika storlek, karaktär
och produktionsinriktning att beakta
inte endast förslagens ekonomiska värde
för vederbörande företag utan även
andra faktorer, t. ex. det mått av "prak
tisk fantasi", varom förslaget bär vitt
ne. Juryn har också frihet att ta skälig
hänsyn till förslagsställarens utgångsläge
och t. ex. vid valet av två i övrigt jämn
goda förslag värdera det ena högre, om
det andra uppenbarligen väsentligt un
derlättats av att dess upphovsman haft
speciell utbildning eller erfarenhet.
Den sammanlagda prissumman upp

går till inte mindre än 50.000 kronor i
kontanter fördelade på ett förstapris på
10.000 kronor, två andrapris på 5.000
kronor samt fem priser om 2.000 kronor
och tjugo priser om 1.000 kronor var
dera. Pristagare som erhåller 2.000 kro
nor eller mera kommer att på tävlings
arrangörernas bekostnad få resa till
Stockholm och motta sina priser vid en
högtidlig ceremoni.
Inom de kooperativa industrierna ord

nas dessutom en separat tävling bland
förslagsställare, som ej kommit med i
rikstävlingens prislista. De fem bästa
förslagen där belönas med studieresor.

summan uppgår till 5.710:-. En ny riks
tävling har utlysts. Samtidigt gör KF för
sina industrier en separat tävlan mellan
förbättringsförslag, som ej kommit med
på prislistan i rikstävlingen.

Personaltjänsten
Utbetalning av egna 3 0/o-medel kom

mer att ske gm sparkasseböcker från KF
till Jul. Företagets avsättningar kvarstår
och ränteberäknas enligt 3 ¾-fondens
stadga till avgång ur tjänst. - I Pen
sionskassan registreras därtill berättigade
successivt. Medlemskort har ännu icke
utkommit, men kortfattad redogörelse
för pensionsplanen har utdelats. - Blod
givning har skett den 8 september genom
c:a 150 anställda. - Tre fågelbord har
färdigställts och överlämnas till fabriks
kornmitteerna för lämplig placering in
till resp. fabriker. - Antalet studiebesö
kare under juni-september uppgår till
över· 5.000.

Eric Nilsson föll i beundran för flickornas
säkerhet, då de målade de danska landskaps
vaserna hos Bing & Grendabl. Bilden togs
av Ruben Edqvist vid företagsnämndens
studieresa till Köpenhamn. Varom mer be-

rättas på nästa sida.
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En nämndtripp till
Kongens by

En studieresa till Köpenhamn, en före
tagsnämndens jubileumsfärd kan man
säga, gjorde 18 man och 2 kvinnor från
nämnden den 7-10 september. Vädret
var nådigt, visningarna perfekta och
trivseln stor, så behållningen av resan
blir nog en stimulans för nämndverksam,
heten. Och det kan vi också tacka Aage
Bredahl för. Från vår ankomst till vår
avfärd pysslade han om oss på bästa
sätt, tog hand om vårt bagage och ord
nade våra måltider - och ingöt en glad
stämning i truppen.

Vi började hos Bing & Grondahls 100-
åriga porslinsfabrik i Köpenhamn, där
c:a 400 sysslade med hushållsporslin.
Man har ju också andra fabriker, Nor
den t. ex., och sammanlagt c:a 1.100 an
ställda, som gör det genuint danska pors
linet, vaser med landskap, figurer och
fåglar m. m. för en väl betalande kund
krets vida omkring. Modellerna har ska
pats och inköpts av kända privata och
egna skulptörer. Vad skulle inte vi kun
na göra med våra Parianreproduktioner!
Arbetsproceduren var i regel lika vår,
fast nog såg jag en och annan anordning
som var annorlunda. Och det skulle för
våna mig om inte Birger Thunström
kommer in med ett förbättringsförslag
för att spara gipsformar. De nyttjade
dem tydligen längre hos B & G än hos
oss. På målarsalarna hade flickorna in
dividuella radiolurar - det gick tydli
gen alldeles utmärkt att måla och dröm
ma sig bort till piratskeppets skvalmu
sik. - Och vi trakterades med Tuborg
och stora cigarrer.

Efter lunch på vårt hotell åkte vi
Taxi till Den Kongelige (Taxi är billigt
att åka i Köpenhamn). Den Kongelige
Porcelainsfabrik andades mycket kultur

Arnold Erderyd tyckte pigen var söt.

De läsande barnen är en jättepopulär figur,
som här målas med trubbig pensel hos

Bing & Grondahls.

och tradition. Hundratals blåklädda yn
dige piger målade klassiskt blått i Mus
selmönster på den populära servisen med
sekelgamla anor. Det är ett fint yrke att
forma och måla porslin, och till det sö
ker sig många tonåringar med konstnär
liga eller förnämliga ambitioner. Fabri
kens vagga smiddes någon gång omkring
1765 av en apotekare Muller och fabri
ken fick kunglig utnämning 1779. Aage
Bredahl berättade förresten att det finns
en läsvärd roman "Den gamla fabriken"
av Bergsee, där miljöskildringarna häm
tats från Den Kongelige. Museet var
storslaget och välordnat med många ra
riteter, såsom den praktfulla Isklockan,
den stora äggskålen med de danska
blommorna, kinesiskt rokoko, och vaser
av genombrutet porslin, allt med det väl
kända blå böljemärket i botten.

Ett kungligt bord med alla de läckra
rätter som danskarna kan åstadkomma,
stod dukat i Fredriksbergs ärevördiga
selskapslokal, och där samlades vi som
Den Kongeliges gäster vid 18-tiden. Di
rektör Eric Lindgren presiderade tillsam
mans med Porcellaensfabrikens samar
bejdsudvalg och framhöll i sitt hälsnings
tal det märkliga att två så likartade, se
kelgamla industrier träffas för att utbyta
erfarenheter på samverkans område.
Han underströk hur betydelsefullt den
enskildes insats är för det helas samver
kan, inte minst i vår produktion som är
resultat av de mångas delarbete.

Det ligger i takt med tiden, sade di
rektör Lindgren, att söka nya samarbets
former, att orientera och informera med-

arbetarna och knyta kontakter med kol
leger och fränder. Vi är glada för detta
initiativ från Gustavsberg.

Vår ingeniör G. Enhus svarade och
tackade för Den Kongeliges gästfrihet.
Vår företagsnämnd har stadigt prövat
sig fram, och funnit att samarbete i
denna form är värt att bygga vidare
på. Vi har studerat verksamheten vid
andra företag, men det är första gån
gen vi är utomlands och vi anser det
lyckosamt att den första kontakten
fick bli med den berömda danska
porslinsindustrin. Ing. Enhus hoppades
att denna kontakt ska bestå och utta
lade en uppriktig önskan om att vi skul
le få återgälda Den Kongeliges älskvärd
het vid ett kommande besök av deras
Samarbejdsudvalg i Gustavsberg.
Kvällen förflöt under angenäm sam

varo och då vi skildes sent förstod vi
varandra ganska gott. .
Nästa dags morgon passerade högvak

ten förbi vårt logi med taktfast musik
och vajande björnskinnsmössor. Vi ställ
de vår studiefärd till Carlsbergsbrygge
rierna, en mäktig anläggning med flera
tusen anställda. I gröna områden kring
anläggningarna finns bl. a. daghem, där
barnen också beredes tandvård och får
vitaminer. Hr Per Landgren tog emot
oss och förde oss på en långvandring ge
nom mäktiga tappningshallar med en ka
pacitet på 2,5 miljoner flaskor per dag.
Vi fick se och höra om deras transport
avdelning, som bl. a. nyttjar flyg, egen
järnvägsstation och 36 hästar för att föra
ut Carlsberg till törstiga människor jor
den runt. Men så behöver man också ett
lager på 125 miljoner flaskor, och ett
litet stödlager på 6 miljoner - så vi
behövde inte vara nervösa att bli utan.
Hur man framställer ölet fick vi lära
oss, så när som på några hemliga recept.
Vi följde proceduren förbi mälteriet,
brygghuset med sina jättepannor av ski-

Fåglar i granna färger fångade mångas
intresse.
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Den berömda Elefantporten hos Carlsberg.

nande koppar, frös i jäskällare och la
gerkällare med 12.000 stora tankar, och
förvånade oss åt de snabba arbeterskor
na vid etikettering och packning. Det
hela drevs med eget el-verk, som skulle
förslå för en stad på 40.000 invånare.
Vi vandrade genom den berömda Ele
fantporten, förbi det gamla fyrtornet,
som numera ersatts av obelisken, gemen
ligen kallad "Bryggarns röda näsa" och
hamnade slutligen i museet. Här fanns
en jättemodell av fabriksanläggningar
na, här fanns skulpturer och tavlor -
och alla som arbetat 50 år i företaget
målade i olja. (Något för Strandvik!)
På en relief skådade gamle Jacobsen
och hans fru Ottilia ut över Köpenhamn
och de många kulturbyggen, som Carls
berg-fonden åstadkommit, Glyptoteket,
Vetenskapshuset och mycket mer. Vi av
smakade Carlsberg med välbehag, och
erfor att en "normal" man beräknades
konsumera 40.000 flaskor Carlsberg un
der sin livstid.
Vår lunch intogs i ZOO bland fla

mingos, elefanter, apor och allehanda
egendomliga djur. Och så blev det dags
för shopping - skinka på burk, kex och
leverpastej och en minnessak från Maga
sin du Nord. En liten grupp hamnade
i Glyptoteket med dess enastående men
tröttande samling av klassiska skulptu
rer och modern konst. Hrr öhlund och
Backman blev bitna och sågs slutligen
sitta allena på var sin stol i en jättestor
sal, medan 4 vakter iakttog och passade
dem vid dörrarna. Vi övriga hade fått
nog, men de tvenne trogna fortsatte till
mumiekällaren för meditation. Och hade
de inte blivit hungriga hade de suttit där
än idag.
Och det blev afton den tredje dagen

i Tivolis ljusa och glada anläggning, där
avslutningsmiddagen arrangerats av herr
skapet Braedahl i en vacker salong från
den gamle gode og yndige tid. Och vi
roade oss förstås - men det är en an
nan historia, som gamla H. C. Ander
sen sa'.

G-g

Med vårmdölårarna i sleårgdrden

Se det var en riktig mardröm, skulle
H. C. Andersen sagt! Schemat visar hem
bygdskunskap. Ett halvt hundratal bar
naögon tittar frågande mot mej ur nat
tens dunkel. Stackars mej, arme lärare,
som nyss kommit till bygden och knappt
vet vad skolan heter. Kalla kårar går
utefter ryggbastet och återför mej raskt
till halvvaket tillstånd, under vilket jag
försöker ruska av mig olusten genom att
konstatera att jag inte är den ende nye
läraren här, vi är tvärtom många! En
var kan därav förstå, att rektor Bergs
anordning att starta det nya läsåret med
en två dagars studieresa i vår skärgård
hälsades med förtjusning. En docent He
denstierna från sta'n skulle följa med
som ciceron och föreläsare, och för
handsreklamen sade: "Han kan varenda
kobbe i Stockholms skärgård". Nåja,
kanske någon s. k. fackidiot, som svävar
i lärdomens atmosfär högt över våra
arma huvuden, viskade den phule.
Den 24 augusti samlades vi så för av

färd från Värmdö kyrkskola. Det blev
en kort bilresa till exkursionens första
hållplats, en gammal boplats, "Räfsiö",
där docent Hedenstierna började ösa sitt
vetande över en från första stund tack
samt anammande studiegrupp. Det blev
populärt hållen geologi, lika intressant
framförd som befolkningsförhållanden
och näringsliv under århundraden. För
låt en sliten term, vi förnam historiens
vingslag. Studiedagarna hade fått en
mycket lyckad upptakt.

Så åkte sällskapet till Boda brygga.
Vi embarkerade kollegan Arne Carlssons
stora fiskekutter med destination Byvi-

ken på Gällnö, där den av ryssarna
strax efter carolinertiden brända Gällnö
byn haft sitt läge.

Sjön hade redan vid detta tidiga sta
dium retat mat- och kaffelusten så starkt
att matsäckskorgarna måste fram.

Vattnet forsade på nytt kring stäven.
Namn sådana som Småholmen, Storhol
men, Ytterholmen och Tistronskär blev
aktuella. Efter bergsklättring till Hög
skärstopp kunde vi skåda vår sockens
yttersta holmar i fjärran. Och öppna ha
vet därutanför? Nej då! Än sträckte sig
skärgården med sina 24.000 öar, kobbar
och skär flera mil utåt. Så där fick vi,
nykomlingar!
Det blev ett kort strandhugg på Möja
- bara namnet gav angenäma associa
tioner av syrliga, härliga jordgubbar -
och så startade vi dagens sista etapp,
som gick genom snörräta urtidssprickor
ned mot seglarparadiset Sandhamn, och
under färdens senare skede vägde vi med
andakt namn sådana som Grönskärs fyr,
Svenska högarna m. fl. i vår mun. Och
saltstänket började bränna i ömtåliga
och ovana kvinnokinder.

Sands Hotell på Sandhamn frestade
med sköna sängar, men ingen skolkade
från den goda och angenäma middagen
på Värdshuset. Men efter densamma fö
redrog de flesta sängen framför en mån
skenspromenad. Dock: ända tills sömnen
släckte mitt medvetande hörde jag livlig
pedagogisk diskussion någonstans ifrån.
Var det månne Lignercrona och Rune
löf som sin vara trogen - - -

Morgen-te på hotellet. Raskt- till
Sandhamns nytillbyggda skola, där lä-
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Bilderna, som tagits av Henry Runlöf, visar
den stadiga farkosten i väntan på resenärer
na. På föregående sida signalerar "skep-

paren" land i sikte.

rare från grannskapets öar mött upp för
att med oss dela docent Hedenstiernas
lärdomar. Vi besökte bl. a. den natur
fredade "trollgrytan" högt uppe på ön,
vilken åskådligt visade landhöjningens
omfattning.

Efter lunch tuffade vår skuta ut igen,
nu i sällskap med en nästan lika stor,
kollegan Rosanders på Runmarö, Adres
sen var nu Harö, där docenten genom
att mäta fosfatsyrehalten i en massa re
gelbundet tagna jordprov kunnat lokali
sera den gamla bebyggelsen i utkanten
av en ansenlig jordgubbsodling mitt inne
i skogen. Sedan besågs nya Harö-bebyg
gelsen, som till största delen ligger i som
margästernas händer. E!]. ny bergsklätt
ring förde oss till den betagande utsik
ten från Vårdkasbergets topp, medan
skeppare Inga-Lill kokade kaffe, som av
njöts på bryggan efter vår återkomst. Så
slickade vi norra kanten av Kanholms
fjärden som på skoj visade tänderna li
tet grand, åtminstone så pass, att vi fick
ett par små salta dop.
Ja det blev kväll även denna dag. Det

var kolmörkt när vi skildes vid Boda
brygga, tacksamma mot vår ciceron, vå
ra skeppare och skolmyndigheter, som
gett oss inspiration till många hembygds
lektioner, och svetsat samman lärarna
till ett team.

Edvard Malmström

3RITT 3oRUM

Man kan inte undvika att under svala
sommardagar tänka på vintern. Då följer
lätt att man gör en sammanfattning av
vad vintern givit i utbyte. För IFK
Grisslinges del gäller det närmast ishoc
keyn.

Efter tre säsonger har man lärt sig att
det är en dyrbar sport. Man kan bedriva
ishockey under ett flertal former. I eko
nomiskt avseende i stigande skala: (un
dantagandes kraven på utrustning).
1. Gängvis med sporadiska vänskaps

matcher.
2. Gängvis med serie- och ev. vänskaps

macher.
3. Föreningsmässigt med A- och B-lag.
4. Föreningsmässigt med A-, B- och ung

domslag.
Ofta utvecklas föreningar efter en lik

nande mall. IFK Grisslinge passerade n:r
1 efter ett par år och ordnade sina för
hållanden efter n:r 2. Denna ordning
har nu hållits under tre säsonger. En viss
utveckling under denna tid har emeller
tid förekommit. Det är en naturlig före
teelse. Dock har inte framstegen evad
det gäller ekonomi, medlemsurval, mö
tesintensitet och lokalbehov följts upp
riktigt på bekostnad av intresse och
gänganda. Därvid har målet missats en
hel del. Gängbildningen har bl. a. ge
nom lokalsvårigheter delvis upplösts och
därvid har ekonomin blivit lidande. Mö
tesintensiteten har totalraserats och re
sultatet har blivit att tre man arbetar
för att roa ett antal grabbar med att få
spela seriematcher.

För att råda bot mot detta förhållande
finns intet annat än att börja om från
början. Sålunda har IFK Grisslinge be
slutat att tillfälligt upphöra med sin
verksamhet för att åter kunna starta un
der ideellare former.

Att vi inte övergår till att verka i
större omfattning d.v.s. att införa B-lag
och ev. ungdomslag är helt och hållet
en kommunal och ekonomisk fråga.

Kommunal så till vida att införande
av en ishockeyrink inte funnit nåd in
för samhällets stora råd. Organiserad
ishockey är tyvärr omöjlig utan en rink
inom räckhåll.

Ekonomisk på så sätt att det fordras
minst dubbel uppsättning utrustning,
plats för denna, transportfordon, större
fasta kostnader och framförallt fler in
tresserade ledare.

Ishockey är tvivelsutan en dyrbar
sport. För att rätt bedriva den fordras
inte bara pengar och ledare utan även
medlemmar, som rätt förstår detta och
även tar hänsyn till det.

En småländsk montör blev vikarie i
Afrika för en kollega, som rådde den
nykomne att lära sig franska. Efter ett
år kom den ordinarie igen och frågade
bl. a. hur det gått med franskan.

Ja, det va lite besvärligt, så jag
lärde dem småländska istället.

Anslag på en restaurang i Aberdeen:
Svamprätter serveras endast mot för
skottslikvid.

Ni har väl hört att en gustavsbergare
fick pris för en ändring av ändring.

::•

Några malmvagnar spårade ur där
uppe längst i norr. Samtidigt behövde
banvaktens hustru barnmorskehjälp. Till
Kiruna inkom följande telegram:
- Sänd skyndsamt barnmorska, hjälp

lok, lyftkran och pallningsvirke.

- Pappa, vad menar våran granne
med att säja åt mej att äpplet inte faller
långt från trädet?
- Sabla unge, vad har du nu gjort för

rackartyg?

Fru A: - Det här nyinflyttade .paret
mitt emot verkar så rara. Han kysser
henne varje gång de möts. Varför gör
inte du det?
Hr A: - Jag känner henne ju inte!

I en liten tysk- stad avled skolläraren.
Lokaltidningen bidrog med följande nek
rolog:
"Ett trofast lärarhjärta och två arbets

samma händer har upphört att slå."

~~

Intresset för ishockeyn är påtagligt.
Att Gustavsbergs IF tvekar att införa
det på sitt program är lätt förståeligt.
Det blir en stor apparat. Det borde emel
lertid finnas någon lösning. Ishockeyn
kan väl knappast betraktas som en mo
denyck.

Engis
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På väg från
jobbet

Rubriken är inte min. I tidningar som
i andra företag står cheferna oftast själ
va för rubrikerna. De underlydande har
bara att svara för innehållet. Ibland är
en rubrik mera innehållsrik än innehål
let. Som i den här spalten. Och listigt
uttänkt är den här också. Varför tror
ni att redaktören skrev "från jobbet"
och inte "till jobbet"? Jo, han har läst
psykologi. Han ville ha en glad spalt.
Men hej! vad han bedrog sej. Jag gillar
inte att gå på vägar. Varken från eller
till jobbet! Med "trottoar från jobbet"
skulle han kanske lyckats med sin psyko
logi, men var ta trottoarer ifrån? Visst
har Värmdövägen trottoarer och Ingarö
vägen. · Den senare ända fram till av
tagsvägen åt Kullen till. Sen är det
stopp! Kom så jag gående med en has
tighet av ca 5 km i timman. Höll mej
tätt intill häcken framför de röda hu
sen. Riktning centrum! Kom så bilen
med en hastighet av ... ja si så där,
men fort gick det. Höll sej tätt intill
häcken. Riktning Ingarö! Kollision ound
viklig? Nej, onödigt fläcka ner bilen,
tänkte jag. ökade upp farten till om
kring överljudshastighet. Riktning häc
ken! Vill inte vara häckgubbe fler gång
er! Vill inte heller vara dögubbe! Vill
ha trottoarer! Varför gör man inte trot
toarer till vägar, som är avsedda för all
mäntrafik inom samhällena, omedelbart.
och i ett sammanhang? Ska undersöka
vad det kan bero på.
Nej, jag ska FÖLJA UPP frågan! Det

är säkert allra effektivast. Man gör så i
alla högrationella företag nu för tiden.

Ja, även i fackliga organisationer. Det
är egentligen engelska. Men i England
stavas trollformeln något annorlunda.
När man följer upp en fråga, får man
reda på nånting. I det här fallet får jag
kanhända reda på, att felet ligger hos
några antitrottoarister i vägförvaltning
en. Vad gör man då? Jo, då använder
man sej av vårt näringslivs just nu po
puläraste handlingsformel, nämligen TA
ÖVER. Aven den MADE IN ENG
LAND! Vi möblerar alltså om i vägför
valtningen. Omplacerar eller ger anti
trottoaristerna kicken. Ordet kicken är
ett fotbollsbetonat ord. Vi har nog alla
hört eller läst det i vår sportsvenska.
"Kick off" lika med avspark, varav föl
jer, att vi med ordet kicken menar det
samma som med ordet sparken. Kicken
låter emellertid betydligt mjukare, mera
"demokratiskt", än det otrevliga ordet
sparken, varför jag föreslår att arbets
ledare med avsparkningsrätt hädanefter
använder sej av detta mjukare uttryck.
Jag tror, att man därmed kommer ytter
ligare ett steg framåt på vägen mot en
fördjupad företagsdemokrati.
Detta parantetiskt sagt, för det var ju

trottoarfrågan, som det här skulle hand
la om. Vi låter alltså trottoarister TA
ÖVER i vägförvaltningen, för ännu så
länge går det fem gångtrafikanter på
varje bilist. Vad gäller de trottoarlösa
gator och vägar, som våra egna kommu
nala myndigheter eller vår fabriks fas
tighetsförvaltning har att ansvara för, så
vet vi att det bara är en tidsfråga in
nan dessa blir trottoarförsedda. Alltså
förr eller senare. Kanske senare förr än
förr. Eller tvärtom. Såvida inte bilbe
ståndet stiger för snabbt. Men hur som
helst, så måste vi gångtrafikanter - och
i all synnerhet barn och åldringar - ha
rätt att få känna den trygghetskänsla för
liv och lem, som en trottoar under föt
terna bör kunna inge oss.

Gubben

R)I'DDA BARNEN
Årets höstkampanj gäller flyktingbarnet. Tidigare igångsatt hjälp måste

fullföljas, nya initiativ tagas.
Under november kommer vi att vädja till gustavsbergarna på nytt om

bidrag åt RÄDDA BARNENS verksamhet för de algeriska barnen och andra
afrikanska barn, för barnen i Hong-Kong, för Koreabarnen. Vi räknar med
Din hjälp och frikostighet med en slant till mat, kläder och sjukvård åt barn,
som lider direkt nöd, vars omfattning vi har svårt att föreställa oss.

På fabriken, i skolan, i Konsum, i föreningarna, genom bössinsamling kom
mer vi att ge Dig en chans att rädda liv.

Under förra årets kampanj gavs i Gustavsberg 1 :28 pr innevånare. I år
går vi in för ett ännu bättre resultat!

Lokalföreningen av RÄDDA BARNEN i Gustavsberg

Hundar förr och nu
Trots att vi lever i en ständigt för

änderlig värld förefaller det konstigt om
även djuren skulle stå under samma in
flytande. Men den nödvändiga anpass
ningen tycks åtminstone till viss del
också göra sig gällande inom djurriket.

Av deras representanter anses ju sedan
gammalt hunden stå i en viss särklass
som människans största vän och följe
slagare i vandringen genom livet.

Men deras forna dominerande roll ser
dock ut att på något sätt försvinna.
Då seklet var åtskilliga år yngre än

nu och en bils brummande förorsakade
avbrytning av lekar för att r~sa ner till
landsvägen och titta på vidundret, strö
vade väldiga bestar omkring och satte
sin prägel på samhället på ett helt a_nnat
sätt än nu.
Den som verkade mest skräckinjagan

de torde väl ha varit Puck, med hemvist
någonstans bortåt Västra Ekedal.
Utropet: Puck kommer! utlöste ome

delbart vild flykt och allmän förvirring
i pojkkretsar.
Han var väl egentligen inte direkt far

lig men hade den egenheten att resa sig
på bakbenen och lägga sina väldiga tas
sar på rygg eller axlar så att offret van
ligen föll omkull.

Efter den prestationen föreföll han
dock nöjd och belåten och lufsade vida
re till nya värv.

Av en helt annat och sällskapligare
typ var däremot Björn, också han en
storväxt rese och från ungefär samma
trakt. Dessa hundar gjorde regelbundna
besök i samhället och nu efteråt förefal
ler det sällsamt att de travade så för
hållandevis lång väg, mol allena, till en
tätbebyggdare ort.
Nattvaktens väldiga Barry, med mun

korg och allt, ådrog sig givetvis också
högsta respekt, men var av naturliga
skäl inte med i svängarna som de andra.

Sen fanns det förstås också många
andra men de nämnda intog oftast det
mest dominerande inflytandet.

Deras speciella arvfiende, katten, fick
också mera taga sig i akt för att inte
råka illa ut än vad som synes vara nöd
vändigt med nutidens mera väldresserade
hundraser.

Kanske till och med att de vällovliga
strävandena efter att överbygga motsat
serna även gör sig gällande i djurens
värld.

Emson.
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Höstlöven har börjat falla
Det är studietid

Inom kooperationen har man under
många år haft en mycket omfattande
studieverksamhet. Man började givetvis
med kooperationen och detta är ett äm
ne som står högst på programmet allt
fort. Nu är det dock dags- och fram
tidsaktuella frågor som måste få en fram
skjuten plats så att vi i tid kunna an
passa verksamheten så att den passar in
i det förändrade läget, som strukturför
ändringarna i samhället medför.

Under rubriken "Vi i konsum Annor
lunda", "Våra butiker" finner vi sådana
ämnen.

I Hem- och familjefrågor har vi bl. a.
"Rikare vardag". Denna kurs vill hjälpa
unga familjer att ordna en lättskött och
trivsam hemmiljö. Men även de som ba
ra funderar på småändringar i ett redan
fungerande hem kan få goda tips i kur
sen. "Ung stil" är en kurs för ungdomar
från tonåren upp till tjugoårsåldern. Den
behandlar hälsovård, hygien och sunda
dagliga vanor, klädernas vård, frågor
kring takt och ton, ungdomarnas för
hållande till familjen, skolan, arbetsgiva
ren, kamraterna m. fl. Förståelsen för
oliktänkande samt slutligen våra kon
taktmöjligheter med folk och raser på
andra håll i världen. - "Fru Fräsch" är
en nyutkommen kurs. Det gäller den inte
alldeles purunga kvinnan, som i det dag
liga knoget för man och barn håller på
att gömma bort sig själv: och sitt utseen
de. Inte tonåring på nytt ... men ...

"Öka lönen - se på priset" är en
kurs som vi tror skall få god anslutning.
Den är tänkt som huvudämne denna stu
diesäsong.

Passivt medlemskap är mera ansvarigt
för missförhållandena än någonting an
nat.

Arthur ]. Goldberg
USA:s arbetsminister

KF kom med en prisbomb
Man kan utan överdrift säga att det

var en prisbomb när vår fabrik Henkel
Helios kom med sina första tre Helena
Hector-preparat i jättetuber som innehöll
500 gram. Familjechampo för 3:- kro
nor, ett äggchampo innehållande bl. a.
lecitin, ett äggviteämne med hårdnärande
effekt (hjälper troligen inte när det gäl
ler undertecknads hårväxt) kostar endast
3:75. Handbalsam med mild rosendoft,
ett utmärkt medel för den dagliga hand
vården, 3:- kronor. Vi tror att det
kommer flera prisbomber, som äro väl
komna för konsumenterna.

Grönsaker och frukt i ky ldiskar
Nu är det inte bara kött, charkuteri och

mejerivaror, som placeras under kyla.
Grönsaker och frukt behåller sin kvali
tet bättre om de placeras i kyldiskar.
För att få en "grönare och fräschare
linje" på varans väg till konsumenterna
har Gustavsbergs Fabriker i samarbete
med KF intensifierat tillverkningen av
kyldiskar avsedda för grönsaker och
frukt. Inom de närmaste månaderna räk
nar vi med att det skall finnas kyldiskar
för dessa varor i samtliga av vår före
nings butiker. I detta sammanhang vill
vi gärna tala om att Gustavsbergs fabri
kers kyldiskar har ett berättigat mycket
gott rykte om att vara av högsta kvalitet.

var~Eå alerten

drick
CIRKELKAFFE

Omsättningen i år
När vi räknat samman omsättningen

för årets första tre kvartal torde den
närma sig 9 miljoner med en ökning från
årets början av ett gott stycke över 900
tusen. Så väntar vi på samma goda ten
dens under årets sista kvartal.

Centrumfrågan
Arkitekterna arbetar för fullt och det

är vår förhoppning att arbetet skall
kunna pågå inom olika berörda instanser
så att vi har vår efterlängtade centrum
anläggning färdig våren 1963.

G. M-n.

På Konsums Kvalitetskväll i Bergasalen demonstrerades de nya butiksrockarna,
som nu tas i bruk.
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Värmdövägen
Kommunen riktar kritik mot
Länsstyrelsen

Det är i dag helt ovisst när den pla
nerade motorvägen mellan Skum och
Gustavsberg kommer till utförande. Må
hända hade vägen redan varit påbör
jad, och kanske till stor del utförd om
inte det till synes meningslösa protest
rabalder, som villaägare i Boo och Boo
kommun åstadkom, förorsakande ett upp
stoppande av hela projektet och ytterli
gare stora utredningskostnader till ingen
nytta. Från samma källor kan den attack
mot Värmdövägen härledas, som nu fått
till följd att länsstyrelsen beslutat införa
en hastighetsbegränsning på vägen till 60
km i timmen. Det märkliga är att läns
styrelsen icke låtit Gustavsbergs kom
mun, vars bofasta befolkning året om
har det största beroendet av vägen, att
yttra sig i frågan, medan däremot flera
små villaägareföreningar i Boo fått göra
sin mening hörd. Vi återger här den
skrivelse, som kommunalfullmäktige be
slutade tillställa länsstyrelsen.
"Gustavsbergs kommunalfullmätkige

har tagit del av Länsstyrelsens resolution
om genomförandet av hastighetsbegräns
ning å väg 152.
Av handlingarna framgår att yttran

den inhämtats från olika villaägareföre
ningar, polismyndighet, B~o kommun m.
fl. Något yttrande har emellertid ej in
hämtats från Gustavsbergs kommun, vil
ket kan synas anmärkningsvärt. Beslutet
om hastighetsbegränsning kommer ju
dock i mycket hög grad att beröra be
folkningen i Gustavsberg. (Man kan ju
ifrågasätta om sommarstugebefolkningen
som invaderar Värmdön cirka 3 måna
der om året skall få diktera trafikhastig
heten under vinterhalvåret, då Värmdö
vägen faktiskt är framkomlig).

Från Gustavsbergs kommuns sida har
mycket få klagomål beträffande Värmdö
vägens trafikförhållanden framförts till
Länsstyrelsen. Detta kanske kan vara en
av orsakerna till att Länsstyrelsen i stor
utsträckning synes taga hänsyn till de

framställningar som göras från sommar
stugeägarna inom Boo kommun.

Först har igångsättningen av motor
vägen hindrats och kanske fördröjts tio
år på grund av attacker iscensatta av
villaägarna i Boo. Motiveringen var då
att någon ny motorväg ej var nödvän
dig utan den gamla vägen var fullt till
fredsställande, efter vissa justeringar. Se
dan genomföres hastighetsbegränsning på
Värmdövägen på grund av dess kurvig
het och allmänna trafikfarlighet. .Även
om man tar hänsyn till tidsfaktorn torde
en inkonsekvens beträffande åtgärderna
föreligga.

Befolkningen i Gustavsberg är i hög
grad beroende av trafikförhållanden på
Värmdövägen. En hastighetsbegränsning
under sommarmånaderna med dess starka
trafikintensitet och ökade befolkning kan
synas motiverad, men under återstoden
av året, då trafiken är ringa och då be
folkningen endast består av de perma
nent boende, borde hastigheten få vara
fri. -" Fullmäktige slutar sin skrivelse
med en hemställan att alla åtgärder vid
tagas för att påskynda byggandet av
motorvägen mellan Stockholm och Gus
tavsberg.

Omläggning av skolskjutsarna
Skolstyrelsen har träffat avtal med

trafikaktiebolaget Stockholm-Björknäs
Värmdö om att bolaget skall ombesörja
all transport av skolelever till Gustavs
bergs enhetsskola med bussar från och
med innevarande termins början. Kost
naden för skolan blir 65.000 kronor.
Samma pris skulle det tidigare transport
systemet med bussar och taxibilar ha
kostat. Omläggningen till enbart buss
transport motiveras med bl. a. följande:
Barnen får bättre utrymme i buss än i
bil. På friluftsdagar har barnen bättre
möjligheter att kunna ta med sig sin
sportutrustning, såsom skidor, skridskor
cyklar o. d. Det händer att barn vissa
dagar får sluta någon timme före den
ordinarie tiden och dessa barn har da
möjlighet att kunna ta en tidigare buss
tur hem istället för som tidigare stå i
timvis och vänta på taxibilen. Det är en
tillgång för befolkningen på Ingarö och
övriga ytterområden med de extra buss
turer som skolskjutsarna erbjuder.

Planerade markexploateringar mom
kommunen.
Utanför själva samhället Gustavsbergs

gränser går strukturförändringen vidare.
De få kvarvarande jordbruken inom
kommunen går sakta men som synes

oundvikligt en för en mot sitt öde av
försvinnande. Tomtexploation ger mer
pengar i plånboken än jordbruk i våra
trakter. Trots ofta uttalade betygelser
från länsarkitekter och andra markplane
rare att den vackra och växlande natu
ren om inom vår kommuns gränser· mås
te till allra strörsta delen få bli orörd,
faller det ena området efter det and
ra för en byggnadsplans uppstyckning.
På senaste fullmäktigesammanträdet var
det aktuellt med tre gamla fina jord
bruks- och naturområden. För Fågelsån
gen 1 :1 och 1 :2 jämte Säby 1 :9 på In
garö förelåg framställning om att fa
upprätta byggnadsplan. Kommunen be
slutade att i princip tillstyrka att områ
det skulle få utnyttjas för glesbebyggelse
under förutsättning att tillfredsställande
områden avsättes för friluftsändamål
som säkerställes för allmänheten samt att
grundvattenförekomsterna inom området
väl skyddas.
Nästa område är den idylliska och

väl skyddade ön Tranarö mellan Ingarö
och Värmdö, där jorden ännu brukas.
Direktör Eric Söderberg har begärt lant
bruksnämndens tillstånd att få inköpa
denna ö tillsammans med Barnviksnäs på
Ingarö och kommunen tillstyrker även
denna framställning med samma villkor
beträffande friluftsområden som angivits
om Fågelsången.
Det tredje aktuella området är de

Gustavsbergs samhälle närliggande mar
kerna med eget jordbruk Lilla Kouile
och Stora Kovik . .Ägaren, direktör Kris
tian Bergström, Stockholm, som här dri
ver jordbruk, ämnar sälja hela sitt Ko
viksområde till direktör Ragnar Sellberg,
innehavaren av Sellbergs åkeri i Stock
holm. Kommunen tillstyrker även detta
förvärv men som kommunens mening
om markens användning på längre sikt
anföres att även om området ligger nära
Stockholm i kommunikationshänseende
torde en permanent bebyggelse där ej
vara aktuell inom en avsevärd tid. Bl. a.
med hänsyn till svårigheterna att få
fram vatten på området. Markerna är
starkt kuperade och ofta ganska svårtill
gängliga. En fritidsbebyggelse skulle kun
na tänkas på vissa delar men en dylik
skulle fördärva för en eventuell framtida
permanent bebyggelse och bör därför
heller icke ifrågakomma. Kommunen är
sålunda mycket kritisk mot envar form
av bebyggelse inom Koviksområdet inom
den närmaste framtiden. ·

Y.N.
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Ett viktigt beslut
Vid kommunalfullmäktiges samman

träde den 15 september klubbfästes ett ur
samhällets synpunkt viktigt avgörande
om vattenförsörjningen i Gustavsberg.
Vatten- och avloppskornmitten förela

de då med instämmande av kommunal
nämnden en utredning av firman Orrje
& Co med förslag till dragning av hu
vudvattenledning från Ingarö till Gus
tavsberg. Ledningen anslutes till den vid
Ingarö skola och beräknas bli 4.750 m
lång, varav c:a 1.100 m längs väg, 1.900
m genom åker och 1.750 m i skogsmark.
Denna ledning beräknas kunna klara vat
tenförsörjningen fram till år 1975, då
ytterligare kompletteringar måste göras.
Preliminärt beräknas kostnaderna bli

1,6 miljoner kronor, och arbetet kommer
att utföras under vintern och våren.
Kommitten meddelade att vidare ut

redningar om reningsverk pågår och kan
väntas att bli förelagda fullmäktige un
der år 1962.

Tack!
Mitt hjärtliga tack till fabriksledning,

arbetskamrater och andra vänner för
vänlig hågkomst på min 60-årsdag.

Maria Andersson

För all visad vänlighet på min 60-års
dag ber jag att till fabriksledning, ar
betskamrater, släkt och vänner, få fram
föra mitt varma tack.

Anna Johansson

För all visad vänlighet på min 50-års
dag framför jag mitt varmaste tack till
AB. Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning, Fo 42, BKF:s verkstadsklubb, ar
betskamrater, grannar och vänner.

Hugo Persson

För all vänlig uppoaletning på min 60-
årsdag vill jag till Företagsledningen på
Gustavsbergs Fabriker, Arbetsledare och
Arbetskamrater och till grannar, släkt
och vänner rikta ett varmt tack.

Albert Olsson

För all vänlig uppvaktning, blommor
och gåvor på min 70-årsdag vill jag
härmed rikta ett varmt tack till A.B.
Gustavsbergs Fabriker, Företagsledning,
Gustavsbergs Idrottsförening, Blåsorkes
tern, Saltsjöbadsföreningarna, Arbetsle
dare och Arbetskamrater, grannar, släkt
och vänner.

Anders Bonnewier

Mitt varmaste tack för vänlig håg
komst på min 70-årsdag.

Hedvig Karlsson

En av samhällets mera markanta pro
filer, snickarmästare Gustav Lorang
fyllde den 24 sept. 70 år. Urgustavsber
garen Lorang föddes i Bleket där han
också största delen av sitt liv haft sitt
arbete. Han övertog yrket efter sin fa
der som också var finsnickare.

Lorang har varit mycket verksam in
om det kommunala livet och är fortfa
rande ordförande i Byggnadsnämnden
och i Kommitten för hembygdsvård i
Gustavsberg och naturligtvis ledamot av
kommunalfullmäktige.
När man ser Gustav Lorang förstår

man genast att han varit aktiv idrotts
man. Som mycket god bandyspelare var
han ankare i Gustavsbergslaget. Ännu
kan man ofta vintertid träffa honom på
skidor i skogarna.
Hans ingående kännedom om Gustavs

berg och dess historia samt hans natur
liga känsla för pietet har varit till stor
nytta för hernbygdsvården i kommunen.
Vi gratulera 70-åringen!

Pojkscouter
kl. 18.30
måndagar

Flickscouter
kl. 18.30
torsdagar

Vi gratulerar I

L. B-n.

Missionskyrkans arbetsgrupper
Söndagsskola

kl. 10.00 Föreståndare Olle Eriksson
tfn 313 89

Scoutchef Kurt Ek
tfn 312 22

Ledare Agneta Lorentzi
. tfn 314 22

Juniorgrupp
kl. 19.00 Ledare Karl-Erik Gustafsson
fredagar tfn 308 43
Det finns också ett samlande ung-

domsråd, vars ordf. är Ruben Edquist,
tef 304 37.

Pastor Eric Nylanders tfnnummer
är 307 37.

Anders Banne 70 år
Den 25 sept. 1961 fyllde Anders Bon-

newier 70 år. ·
"Bonne", som han allmänt kallas, är

inföding av renaste sorten och han föd
des i Värmdögatan. Bleksäng blev från
början hans lekplats, där man bl. a. löpte
på kronans landsväg och Anders var all
tid med både som tävlande och sederme
ra som funktionär.
Han var idrottsförbundets kontrollant

för märkesproven och ibland fick han
"sola sig" i Vestermalms-Johans skugga.

I Gustavsbergs Blåsorkester har han
varit med från starten och det var inte
att undra på, att han på sin 70-årsdag
särskilt gladde sig åt Blåsorkesterns hyll
mng.

Sitt yrke lärde han av sadelmakare
Svärd och trots att hästarna försvunnit,
så har Anders fullt upp att göra inom
detta yrke.

Vi önskar honom lycka och välgång i
fortsättningen.

Axman.

Smånytt
- Forum har beslutat att från och med
nästa år höja prenumerationspriset till
kr. 7 :50 per år, för utlandet 8 :50. Lös
nummerpriset blir 1 :25 exkl. oms.

*
- Det behövs visst påminnas 0111 att

trafikhastigheten på lokalvägarna i Gus
tavsberg är bestämd till 40 km!

*
- Affärschefen Gunnar Mattsson flög

jämte ett 100-tal andra kooperatörer till
USA den 2 oktober. Vi får väl se i Jul
numret vad han erfarit.
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Ungdomsträffen
Höstlöven har börjat falla och torsda

gen den 14 sept. hade dom också dalat
in på de dukade långborden i Bergasalen,
där Ungdomsträffens ungdomar hade
träffat samman till höstsäsongstart i
form av en Trivselafton. Från scenen
roade "Vassa Vasse" den något stojiga
publiken med sitt Karusellprogram. Dess
förinnan hade ungdomskornmittens ordf.
Yngve Nyström hälsat ungdomarna väl
komna och redogjort för den kommande
verksamheten i Bergasalen. Han sade
bl. a. att nykterhet är ett villkor för att
få vistas i en ungdomslokal. När sedan
efter karusellprogrammets slut stolar och
bord plockades undan, framförde Bosse
Eriksson några trumpetsolon. Sedan var
det dags för "Lenne and his Falcons" att
svara för dansmusiken, vilken framför
des till ungdomarnas stora belåtenhet.
Detta var alltså upptakten för höst

säsongen. I fortsättningen kommer lik
som tidigare måndagskvällar kl. 18-
21.30 att vara s. k. spelkvällar, då det
finns tillfälle att spela de olika sällskaps
spelen, som couronne, fia, ishockey, china
m. fl. samt bordtennis och schack. Bord-

tennisborden disponeras av 14-15-åring
arna kl. 18-20 och av 16-21-åringar
na kl. 20-21. I schack kommer en in
struktör att instruera måndagskvällar kl.
18-20. Torsdagskvällar öppnas Berga
salen kl. 19. Det finns tillgång till säll
skapsspel (ej bordtennis) även då. Då
kan det även förekomma grammofon
dans, skämtlekar och tävlingar.
Kl. 20 varje torsdagskväll avbryts all

sådan verksamhet, ty då kommer ett pro
graminslag, som fordrar en stunds sam
ling. Denna programstund kan innehålla
något av följande: idrott, nykterhet, po
litik, musik, teater, samhällsfrågor, koo
peration el. dyl.

Lördagsdans kommer att anordnas un
gefär varannan vecka.
Under hösten kommer ett nytt Berga

råd att utses av Ungdomsträffens med
lemmar.
Medlemskap i Ungdomsträffen kan sö

kas av Gustavsbergsungdom från fyllda
14-21 år och erhållas av undertecknad
genom att köpa medlemskort (årskort)
för 2 kronor.

All ungdom som uppträder hyfsat och
nyktert är välkommen till Ungdoms
träffen.

Nisse Eriksson

Ungdomsupplysningsutredning

HtJSTEN 1961

V.h Gårds rektor Gunnar Dahlander har nyligen jämte sina medarbetare, redaktörerna
Carin Beckius och Rolf Lundgren, ungdomsintendent Anna-Greta Gustafsson ooh med Anders
Thunborg som sekreterare framlämnat ett betänkande angående upplysnings- och propa
gandaverksamhet i ungdomsfrågor. Utredningen anser att denna verksamhet i stor utsträck
ning ska kunna skötas av ungdomens egna organisationer. - Den efterlyser vidare forskning
kring effekten av ungdomskampanjer och dess upplysningsverksamhet. Det som framkommer
vid rundfrågor och redovisningar är i regel verksamhetens omfattning. - Ett motiv för en
intensifierad upplysnings- och propagandaverksamhet i ungdomsfrågorna, understryker man,
är att ge saklig information om dagens ungdomssituation i det sig snabbt förändrade sam
hället. Genom en informations- och propagandaverksamhet bör allmänheten upplysas om
det positiva ungdomsarbete som bedrives på olika platser. En Samordning bör aktualiseras
mellan de positiva krafterna i ungdomsarbetet, mellan ungdomens egna ·organisationer
föräldrar-myndigheter. - Föreningslivet och övriga ungdomsaktiviteter måste ges resurser
för att kunna nå ytterligare grupper av föreningslös ungdom och aktivisera dessa. Samhällets
insatser för att främja detta arbete måste ständigt prövas om, så att de ungdomsfostrande
krafterna får det stöd de behöver.
Man har uttalat den förhoppningen att radio och televisionen ska utöka antalet ungdoms

program och förlägga dem till goda sändningstider. - Man rekommenderar samverkan
mellan hem och skola, och att man ska studera hur denna verkar. I skolan bör ungdomsorga
nisationerna få presentera sin verksamhet, och det framhålles som angeläget att lärarna i sin
utbildning får god information om ungdomens föreningsliv. - I kommuner med väl ut
vecklat föreningsliv bör kommunen ge det resurser att svara för fritidsverksamheten, men
det kan också vara nödvändigt, särskilt i snabbt växande kommuner, att kommunen själv
såsom komplement till föreningslivet ordnar fritidsverksamhet och medverkar till att före
ningar startas ooh utvecklas. Man föreslår också konferenser länsvis om Ungdomsarbetets
metodik, Ledareurbildning, den nya Barnavårdslagen, för ungdomsledare och företrädare för
kommunens ungdomsvård.

G. Dbg

Ung stil
Att vara ung har aldrig varit lätt hur

tiderna än har växlat. Ibland - under
vissa skeden - har det "inneburit att be
höva tjäna sitt bröd vid alldeles för
unga år, kanske redan vid 12-14-års
åldern, då man inte på något sätt var
mogen att stå på egna ben. Under andra
skeden har det betytt strama tyglar och
många band, blind lydnad gentemot för
äldrar och andra auktoriteter.

Våra dagars unga har väl större frihet
och större möjligheter än några andra
tidigare haft. Frihet, som naturligtvis
många gånger missbrukats, möjligheter,
som inte utnyttjats eller som använts på
fel sätt, helt enkelt därför att någonting
väsentligt och ovillkorligt saknats i sam
manhanget - den ansvarskänsla, som
måste finnas för att väga upp friheten
och ge en fast grund åt möjligheternas
lockande perspektiv.
Ung stil - en kurs för tonåringar,

både flickor och pojkar - försöker säga
någonting om just detta, om ansvaret.
Både om det, som man har gentemot sig
själv, och - vilket är ännu viktigare,
det som man har gentemot sina medmän
niskor, på nära håll och ute i världen.
Om tonåringen själv handlar därför

den första delen av kursen - och om
alldeles enkla och vardagliga ting, så
dana som hälsovård och renlighet, sunda
vanor och sund kost, alltsammans sådant
som man är skyldig både sig själv och
sin omgivning men som det ändå slarvas
alldeles förfärligt med. Vad kursen vill
säga är kort och gått det, att visst trivs
man bättre med sig själv, om man vet
med sig att man är ren och snygg och
luktar gott, och visst känner man sig
mera tillfreds med världen, om man har
sovit gott och känner sig frisk - men
det är ändå inte bara för sin egen skull,
som man är skyldig att göra allt detta.
Min snuva ~r nu inte bara min egen an
gelägenhet - för att ta ett exempel
bland många.
Ingens privata angelägenhet är det hel

ler om man röker, om man dricker vin
och sprit. Många tonåringar gör det och
det finns all anledning att diskutera var
för - är det för att verka vuxen? För
det kan ju inte vara frågan om något
behov, även om det kan bli. Framför allt
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alkoholfrågan är ju en ekonomisk fråga
och ytterst en samhällsfråga av enorma
mått, som dagens tonåring måste försöka
ta ställning till.
Klädvården hör till den här delen av

kursen, av samma anledning. Att se väl
vårdad ut är inte så svårt och inte heller
så mycket begärt. Men här har vi också
tagit med ett annat kapitel, som kanske
kan intressera. Varför har vi egentligen
kläder? Ja, säg det. Inte är det bara av
s. k. anständighetsskäl. De skall skydda
- mot värme och kyla, stötar och slag
men också i vissa delar av världen mot
onda andar, de skall framhäva - krop
pens linjer ibland - bärarens rikedom
och sociala ställning i andra samman
hang. Eller skrämma - som krigarens
rustning i forna dagar eller indianens
fjäderskrud och krigsmålning. - Och
varifrån kommer ett nytt mode, en ny
fluga, som plötsligt alla måste bära? Det
är en annan fråga, som nog kan ge an
ledning till diskussion.

Men allt detta är yttre ting. Kursens
andra hälft handlar om svårare, om dju
pare ärenden. Först om sådant som upp
trädande och stil - vi talar om artig
het, vänlighet, takt och hänsyn, ja, även
en smula om konventionella regler, som
kan vara bra att veta någonting om,
även om de aldrig får bli en huvudsak.
Och kursens sista avdelningar _handlar

om Människorna omkring Dig och om
Folk utanför Din värld. Ungdomar är
ofta egocentriska, vill se sig själva som
medelpunkt i sin egen krets, som väl of
tast är ett gäng. För den som har en
smula fantasi och som nått en viss mog
nad, vidgas emellertid snart den trånga
cirkeln, och man lär sig att se på sin
omgivning med andra ögon. Först sin fa
milj och sina närmaste, sedan också ar
betskamrater och människor som man
råkar i föreningar och andra samman
hang. Till sist också sådana som man
inte alls känner, bara på ett eller annat
sätt kommer i kontakt med. Det gäller
att lära sig acceptera dem, respektera
dem även om de är eller tänker och kän
ner helt annorlunda vad man själv är
och gör. Det finns många, som har det
svårt, sjuka, invalidiserade eller på annat
sätt handikappade, gamla ...

Där sätter vi ändå inte punkt - utan
för vår lilla begränsade värld finns den
stora, den som vi vet alldeles för litet
om och som vi gör så litet för. Det gäl
ler alltså att lära känna den, så gott det
går, alla de olika folk och raser, som på
andra håll i världen lever under helt
andra förhållanden än vi och många
gånger kämpar mot svårigheter, som vi
inte kan fatta. Lära känna, visa förstå
else, ge den hjälp vi kan ge. Det är en
uppgift, som dagens ungdom har fått i

sina händer och vad som kan göras, det
vill kursen väcka diskussion om.

Ung stil är en liten kurs om ett svind
lande stort ämne. Om en tonåring och
en hel stor värld. Den är författad av
Kajs Tidholm.

Ung stil kommer att presenteras i
Bergasalen i samband med Ungdomsträf
fen. Kursen kommer sedan att pågå un
der hösten, men ej i Bergasalen, utan i
andra lokaler. Kursen är kostnadsfri.
Anmälningar om deltagande i själva kur
sen kan. göras till Assistent Henry Eriks
son, Konsum, tel 312 40 eller till Ung
domsledaren Nisse Eriksson, Kommunal
kontoret, tel. 30115.

Ett mänskligare samhälle
På Vår Gård är det god sed att ele

verna får recensera nyutkomna böcker.
Så här inledde Sven Olof Wiklund sina
intryck av Inga Thorssons bok "Ett
mänskligare samhälle".

Stor är människans strävan,
stora de mål hon satt -
men mycket större är människan själv
med rötter i alltets natt.
Ja, så formar Karin Boye sin tro på

människan, hennes framåtanda och fram
tidstro.

Men är denna tro på människan rik
tig, när vi vet att hon genom atom och
vätebomber har möjlighet att begå kol
lektivt självmord. När en oförsiktig
handling av en politiker kan utlösa en
världsbrand vars konsekvenser för oss
människor är oöverskådliga.

Visserligen vet vi att vetenskapen och
tekniken har skapat nya revolutioneran
de maskiner, håller på att stöpa om hela
vårt näringsliv och ge oss förutsättning
ar till en fortsatt materiell välståndsut
veckling.

Men samtidigt måste vi komma ihåg
att den ger oss resurser att förinta oss
själva.

Omvandlingen av världen, genom ve
tenskap och teknik har gått oerhört
snabbt och fortsätter med ökad hastig
het.
Under de senaste hundra. åren har

människan gjort större och snabbare ma
teriella framsteg än under alla de
500.000 år som människor levat på jor
den. Och utvecklingen rusar vidare i än
hastigare tempo,

Kr det då att undra på att människan
inte har hunnit med i denna utveckling
som bildligt talat går i överljudsfart?

Kr det underligt att vi i kapplöp
ningen med de tekniska resultaten, inte
kan hänga med, att vi med andra ord,
ligger steget efter?

I dag ropar hela världen efter tekni
ker. Det är dom som tillsammans med
politikerna styr världen, som formar
Din och min framtid.

Vilka människor är då dessa tekniker
och politiker?

Kr de mogna, balanserade, allsidigt
utrustade människor, i stånd att rätt
fylla sin roll i samhället - eller är de
vanliga människor med alla de förtjäns
ter och fel som vi andra?
Reagerar de lika småsint som vi, lika

ängsligt bevakande sin egen, sin grupps,
sitt lands plats i solen?

I så fall måste det bokstavligen vara
livsfarligt för mänskligheten.

Och hur är det med oss själva?
Kr vi inte likgiltiga inför problemet

atombomb t. ex.? Söker vi inte med män
niskans naturliga skyddsinstinkt och
rädsla, tränga problem av den här sor
ten längst bak i vårt själsliv?

Kr det inte så att vi idag koncentre
rar oss kring problem som rör vår fa
milj, våra närmaste - och är ganska
likgiltiga för vad som sker utanför hem
mets lugna vrå?

Men ändå läser vi i tidningarna att
många hem inte fungerar, att många
ungdomar saknar hem och glider ut i
gängen och ungdomsbrottsligheten.

Vad kan det bero på? Hur får vi bukt
med ungdomsproblemen? Kr det vår el
ler samhällets sak?

Norrköpings Konsums [otbollsspelare fick
var sin lyckokatt av gustavsbergarna i

Alliansen.



30 GUSTAVSBERGAREN HOSTEX 1961

Idrottsspalten
Nattorientering
med klubbmästerskap arrangerades av
Sofia CK vid Mälarhöjdens stuga vid
Skärholmen den 23 augusti. Ivar Norin
blev klubbmästare och därefter följde
Birger Andersson, Per Wester, Curt Ha
gelin m. H.
Varpa
Klubbmästerskap centimeter

1. Ivan Johansson 5.44
2. Fritiof Fall 7.09
3. Sigge Pettersson 7.33

Bandy
Bandy börjar träningen i slutet av sep

tember under ledning av Sven Nord
ström och Folke Lindblom. Ny lagledare
för A-lag blir Gunnar Möller.

Fri idrott
Våra fri-idrottare tränas av Bengt Jo

hansson, fin 400 m-löpare från Matteus
Pojkarna, och Nisse Eriksson, Kommu
nalkontoret.
Den 9 aug. hade vi klubbmatch mot

Boo IF, vilken vi som artiga värdar lät
gästerna vinna med 50 poäng mot 38.
Tyvärr kolliderade vi med TV-referatet
från landskampen i fotboll Sverige-Fin
lan. Ett par goda resultat nåddes bl. a.
i löpning 100 m, där både Jan-Erik An
dersson, Boo och vår Håkan Wiberg no
terade 11,4 sek. Samma Boo-kille hop
pade 6.54 m i längd.

Lördagen den 19 aug. hade vi junior
tävlingar på Farstaborg. Publiken lik
som solen lyste nästan helt med sin från
varo. Banorna var tungsprungna, varför
tiderna inte blev lika goda som mot Boo.
Här är en förteckning över de tre grup
pernas bästa killar, som vardera fick en
biljett till friidrottskampen Sverige-Fin
land på Stadion den 9-10 sept.
Pojkar A (födda 1942-44) Håkan

Wiberg 1344 poäng (3 bästa grenar)

Pojkar B (födda 1945-46) Lars-Åke
Göthe 1023 poäng (3 bästa grenar)
Pojkar C (födda 1947-48) Gösta Ar

vidsson 821 poäng (3 bästa grenar)
Nu hoppas vi få tillbaka Rolf, Hag

man och Co, som tidigare emigrerat till
Järla. Det finns många unga lovande
förmågor i samhället - det gäller bara
att väcka deras intresse för friidrotten.
Fram för en livaktig fri-idrottssektion!

Fotboll
Endast ett mirakel kan nu hjälpa

Gustavsbergs fotbollslag att avancera
från stockholmsserien till nationella div.
IV. Ställningen i tabellen är, att då tre
matcher återstod har Gustavsberg inte
lyckats bättre än till oavgjorda resultat
i två av dessa matcher. Om man räknar
med gustavsbergsvinst i den sista mat
chen, måste laget göra 4 mål mera än
ledarlaget Gröndal gör i sin sista match
mot Kungsholms IF för att vinna serien.

Gustavsberg möter Mälarhöjden hem
ma och om man klämmer in cirka 10
mål och håller nollan, så kanske det
lyckas. Gröndal har i de sista matcherna
gjort sex, sju mål per match. Alltså, ett
mirakel fordras denna sista gång.
Nu är det många som menar att Gus

tavsberg inte har något att göra i högre
serier, men man måste komma ihåg att
publiken vill se nya lag på Farstaborg.
Hur det nu än går, så har grabbarna

gjort en fin insats i serien. Jens Lindblom
har varit tränare och han har visat grab
barna tillrätta och själv spelat med i
matcherna. Halvbackarna ha varit la
gets ryggrad och troligen seriens bästa,
kedjan har i vissa matcher lyckats bra
med Viman som skyttekung och med
Fredblad och Johansson strax efter. I de
avgörande momenten ha målsumpningar
na varit många och lagspelet har fått stå
tillbaka för enskilda prestationer, men
det ordnar nog Jens Lindblom till med
tiden. Nu väntar vi bara på miraklet.

Axman.

KORPIDROTTEN
I Kooperativa fotbollsalliansen läm

nade Gustavsbergs Fabriker in i den
egendomliga omspelsmatchen mot Norr
köping, som fick sin eftertraktade vinst
mot de speltrötta gustavsbergarna. En
rätt olustig serie, där man borde se över
reglerna och koncentrera matchprogram
met t. ex. med dubbelmatcher under vår
säsongen.

I Koop. RM i orientering i Norrköping
vann dock vårt lag suveränt och oom
tvistligt vandringspris för både seniorer
och juniorer. I klass A kom Ivar Norin
och Bertil Fall in som 2:a och 3:a, bland
YO belade Curt Hagelin 3:e plats, och
Folke Anevret tog 1 :a plats i klassen
för äldre oldboys. Ronny Hellberg, Jan
Dahlgren och Leilert Anevret rusade in
på 2, 3 och 4 plats i juniorgänget.

Skyttarnas propagandatävling samlade
92 skyttar. BKF vann lagpriset, som man
väntar att BKF ska sätta upp. Skogen
kom 2:a och Mek., som har 2 inteck
ningar i priset, kom på 3 :e plats. Bland
individuella resultat kan noteras Sven
Fallstig, 99 poäng, Omar Edvardsson 97
och Kaj Bergström 96 i klass 1. Klass 2
Nils Levin 95, klass. 3 Evert Nordström
84, klass 4 Manfred Lindstedt 95, Vete
raner Valter Karlsson 86.

Det tjeckiska korplaget Locomotiva gästade
Gustavsberg i juli, och fick en bra match
mot gustavsbcrgarna. Efter matchen följde
samkväm på Hemvärnsgården. Tjeckerna
visade sig vara glada gossar, goda förlorare
och bra sångare. På bilden t.v. utväxlas gå-

vor och standar.
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Framför mig på bordet ligger tidnings
klipp om pälsar, en ny smal ärrnlinje,
kortare och slätare hår, som står ut vid
öronen. Tillbakadragna mössliknande
hattar. Vidare smycken i flera rader.
Och smycken i klasar. För flickorna har
det kommit gyllene knappar som kan
samlas och bäras en och en tills dess
flickebarnet har sex stycken till ett dia
dem. De sätts fast med skruvanordning
på skenor t.ex. på armband eller ringar.

Tystnaden har lägrat sig över lägenhe
ten. Vilket inte är så vanligt. En. hög
flickklänningar väntar på att bli läng
dade. Det obligatoriska hostjobbet. De
som inte går att lägga ner skall klippas
till förkläden eller matt-trasor.

Soft musik skulle passa bra just nu. I
stället kommer Tjechovs pjäs om advo
katen som slog vad om tio år av sitt liv
mot en miljon. Han låter sig stängas inne
för att kunna nå allt det, som han i sin
höga målsättning inte förut kunnat njuta
av på grund av sin fattigdom. Under de·
tio åren upplever han allt som är värt att
uppleva. Han reser till vackra länder.
Han samtalar med världens visa. Han
träffar undersköna kvinnor - i böcker
nas värld. När han kommer ut har han
på en gång vunnit och förlorat vadet.
Han är mätt på människors sätt att leva.
Han· går helt enkelt hem.

Från styrande makts sida förefaller
detta kanske som en idealisk lösning på
den kroniska missnöjdheten. Faktum är
emellertid att ett sådant samhälle skulle
stå stilla. Det är inte de "nöjda" lika
med liknöjda människorna som för livet
framåt.

Stygn måste läggas till stygn och cen
timeter till centimeter, hur tråkigt det
än är. Först när de möts kommer gläd
jen över att något är fullgjort. Så måste
det vara, och framåt måste det gå. Det
som står stilla, går i verkligheten bakåt.

För den som inte är nöjd finns otaliga
chanser att göra någonting annat. Men
satsa skall man göra helt och fullt!

Margareta.

Pröva det hå'r
Fin färs i form

1 hg. rökt skinka, 1/2-1 hg. svamp. 1
msk. smör eller margarin. 1/2 kg. kalv
färs, 2-3 medelstora potatisar. 2 dl.
tunn grädde, salt och vitpeppar.

Sås: 1 burk svamp, 2 dl. tunn grädde
och 2 tsk majsena, arrow eller potatis
mjöl.

Mosa potatisen eller mal den på en li
ten fransk kvarn. Rör färsen smidigt och
smaksätt den väl. Färsen hälles i en av
lång brödform.

Kläd den väl med tunna skivor av
rökta skinkan (väldiskad och välsmord.)
Grädda i svag ugnsvärme (200°) i en
tim,

Svampen stickes ner i den, innan den
är nästan färdig.

Sila försiktigt bort skyn och häll upp
färsen, som kan serveras antingen med
skyn eller svampsåsen ovan. Eller båda
blandade.

Smörfrästa purjoringar
2-3 stora purjolökar skäres i tunna

ringar. Har ni en stor kökssax går det
lättare att klippa dem.

Låt ringarna koka sakta i smör eller
margarin i en sval panna. Späd med 1/2
dl. tunn grädde. Strö över litet salt och
häll upp på varmt fat.

Marinerade champinjoner.
1-2 hg. champinjoner.
Sås: 3 msk. olja, 1 msk. vinäger, salt

och vitpeppar, 1 liten krossad vitlöks
klyfta, 1 msk. finhackad persilja.

Skölj och ansa svampen och skär i
tunna skivor. Vispa samman alla ingre
dienserna och häll över svampen. Rör om
väl och låt stå kallt minst en timme
före serveringen.

Röda päron
Koka upp lingonsylt och vatten och

sila från saften. 2 dl. lingonsylt och 2 dl.
vatten. Koka däri 6-8 saftiga päron.
Koka ihop saften och slå över. Låt allt
sammans kallna och servera med vispad
grädde.

Till salu
Beg. piano, väl bibehållet, med vacker,

fyllig ton. Svar till Mehlqvist, tel. 303 28
eller 300 47.

Missionsförsamlingen

Den 1 september tillträdde pastor Eric
Nylander sin tjänst som pastor och före
ståndare för Gustavsbergs och Stavsnäs
Missionsförsamlingar. Pastor Nylander
kommer närmast från Vara i Västergöt
land. Han har, efter avslutade studier
vid teologiska seminariet på Lidingö,
fullgjort sin tjänsteplikt i Sorsele, Väs
terbottens lappmark. Så följde försam
lingstjänst i Sävar, 2 mil utanför Umeå,
därefter Högsjö, i Pelle Molins Ådalen.
Från Norrland flyttade så familjen Ny
lander till Hälsingborg.
Under sin tid i Hälsingborg arbetade

även pastor Nylander inom nykterhets
och fångvården. Han tjänstgjorde även
som biträdande fängelsepräst. Pastor
Nylander är född i Björna socken den 5
febr. 1917. Han är alltså från samma
landskap, som sin företrädare, pastor
Otto Hägglund, vilken nu flyttat till
Lycksele.
Några önskemål inför framtiden? Vi

frågar Eric Nylander om hans syn på
sitt arbete i Gustavsberg och han svarar:
"Allra först skulle jag vilja presentera

missionsförsamlingen, som en gåva till
samhället och till människorna. I ord
och gärning vill den vara ett uttryck
för det hoppets och glädjens budskap,
som blir mera angeläget än någonsin.
Genom barn- och ungdomsarbete, i den
offentliga gudstjänsten, i särskilda sam
lingar för de äldre, vill den vara en ut
räckt hand mot alla. Min önskan är att
alla, i alla åldrar, skall känna sig hem
ma och välkomnad till församlingens
gudstjänstrum."
Någon upptäckt av glädjeämnen?

"Visst! Medlemmarna stöder arbetet på
allt sätt. Målmedvetna och hängivna
söndagsskollärare och ungdomsledare ger
mig anledning att känna glädje och för
hoppning inför framtiden. Kr också glad
för den ungdom vi når, vi önskar dock
nå ännu flera. I denna vår strävan har
jag förnummit att församlingen äger för
troende och fått uppmuntrande bevis
därpå från fabrik och samhälle.
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Kosmonauten cirklade i
himmelens höjder
runt jorden, Kände plötsligt en häftig
jordlängtan och ett sting av avundsjuka
mot dem, som strosade omkring därnere
och satte potatis, På jorden fanns det
alltid nån, som satte sin första potatis
och alltid nån, som satte sin sista. Så
-fanns det förstås människor, som ej sett,
ej satt en potatis i hela sitt liv, men det
berodde nog mest på - att de antingen
levde på hoppet eller på - att de aldrig
fick nån sättpotatis. - Kosmonauten såg
ner på jorden och undrade, i ett svagt
ögonblick, om han själv månntro hade
satt sin sista potatis, när han gav sej ut
på den här trippen? Njet! grejen var en
teknisk och vetenskaplig triumf. Inte alls
som den där brinnande hästskjutsen, som
profeten Elia gjorde sin himmelsfärd
med. Fast det gick ju vägen det också.
Profetens söner hittade i varje fall inte
det minsta spår efter sin far, då de (tyd
ligen misstroende Elisa, som berättade
händelsen för dem) gav sej av för att
leta efter honom.

Kosmonauten slöt ögonen
och drömde sej tillbaka till den lyckliga
tid, då han sittande i morfars knä fick
höra den spännande berättelsen om Elia.
I morfars bibel fanns också en massa
bilder. Särskilt himlafärdsbilden hade
han svårt att slita sej ifrån. Två granna
hästar, som kråmade sej värre. En ängel,
som höll i tyglarna. Elia satt i vagnen
och Elisa halvlåg på marken. En fin
bild! Och så berättar morfar: - "Och
wid de gingo tillsamman och talade, si,
då komma en brinnande wagn med brin
nande hästar och skilde dem båda ifrå
wharannan och Elia for upp i wädret
till himmelom." - Numera kunde han
nog tänka sej att mästardetektiven Sher
lock Holmes skulle haft en hel del att
tala med Elisa, om utifall att mr Holmes
funnits till på den tiden och fått lov att
hjälpa profetsönerna med letandet. Men
så tänkte inte många på den tiden, allra
minst barnen. Den bilden, den berättel
sen, hade gjort ett outplånligt intryck
på honom själv. Hans drömmar och
strävan hade alltsedan dess bara rört sej
om att själv få göra himmelsfärder. Upp,
upp! Högre, högre! Upp till en friare
renare värld!

Och nu låg han här
i en hermetiskt tillsluten noskon och
åkte karusell runt jorden sju gånger elva
minuter varvet. Milliarder dagsverken
hade offrats och milliarder dagsverken
skulle offras för att . . . för att . . . ja
för vad? Ingen visste! Vetenskapligt?
Ja! Men priset? ... Militärt? ... Kan
hända. Men sådana resultat förbättrade
inte potatistillgången. Tvärtom! Kanske
den enda vinsten skulle ligga i att kän
na segerns sötma? Att ha vunnit i rymd
skuttstävlan? Konstigt, men så här högt
över alla jordiska fåfängligheter kunde
han inte ens känna glädje över det. Och
skulle han vara riktigt ärlig, så måste
han ju erkänna att hans regering hade
startat tävlingen med betydligt fler tys
kar i startgroparna än vad som stod
motståndaren till buds. Men ... låt se!
Var befann han sej nu? Amerika ... jo
visst! New York ... nu! Paris Lon
don ... nu! Köpenhamn ... nu! Gus
tavsberg ... nu! All världens metropoler
på pangtid, Och därnere står männi
skorna och glor dumt mot skyn, över
väldigade :.v allt de fått höra.

Visst inte, vän Kosmonaut!
Vi i Gustavsberg var inte särskilt in

tresserade. Levde . . . som vanligt. Gick
till fabriken . . . som vanligt. Pratade
strunt eller teg ... som vanligt. Lyssna
de och skarvade om nästan ... som van
ligt. Handlade i Konsum. Gnällde åt
nå't, var glada åt annat - som vanligt.
Grejade med bilen, med båten, lyssnade
på radio och tittade på Teve, läste vår
tidning men inga kommentarer - som
vanligt. De riktigt förståndige gick ner
till Åkerlyckan och såg till sin potatis.
Precis som vanligt! Och söker vi nåt så
hittar vi det nog inte på månen. Och
därmed är allt sagt som bör sägas för
att efterkommande generationer, sekel
efter sekel, ska ha den rätta versionen av
småfolkets reagens inför himmelsfärder-

Tiden går
Do you remember
den sommar som gått?
Fram till september
regnigt och grått. ·
En årstid i sänder
går mot vinter och jul
- då solen sig vänder
mot vår blir det kul.

John Andersson

na anno 1961 att tillgå. Därmed avslö
jande alla framtida historieskrivare,
som (i ett eller annat skumt syfte) vill
berätta om underverk från dessa dagar.
Underverk, som t. ex. skulle ha fått oss
nu levande människor att jublande häl
sa en ny befriare välkommen.

t

Själv satt jag i musik
pa/oiljongen
och ordnade med blåsorkesterns noter,
då hr Kosmonauten cirklade runt jor
den. Handskrivna noter från Skarpskyt
temusikkårens dagar ledde mina tankar
bakåt i tiden. Hur levde människorna
då? Vad tänkte, kände, drömde dom
om? Vi famlar oss ju så gärna tillbaka,
när vi märker att trådarna med det för
flutna blir tunnare och tunnare eller
kanske brister helt. Varför? Vet inte!
Men så är det. Vid fönstret där jag sit
ter, kan jag se ända bort till fabriken.
Året 1892 skrev Robert Severin av
Hoffmans konsertouvertur. Jag har den
liggande framför mej. Färdig klockan 8
cm..den 15/2. Det är snart 70 år sen.
Vore det midsommarafton i dag och år
talet så eller så, d?t skulle jag sett ett
högt plank runt fabriken därborta. In
nanför planket var det fest. Det så
mångomskrivna midsommarkalaset. -
Musiken spelade och folket åt. I en paus
sa brukspatron: - "Nu vill jag dricka
ett glas med musikanterna." - Och så
drack dom och alla var glada. Sen ställ
de alla upp sej i god marschordning,
med musiken och fjärdingsman Lundin
i spetsen. Fjärdingsman Lundin hade
alltid en rotting i handen - vad han nu
skulle med den till - för krafter hade
han för två. Två fyllon kunde han slå
ihop till ett, och när han sen gjorde
tvärtom, då var de i regel något klarare
i huvudet och lomade snällt iväg hem.
Skarpskyttemusikanterna var grant uni
formerade, och spela kunde dom. I för
sta ledet basunisten och ledaren Hjalmar
Wallius, bekorncttisten Holmberg och
esskornettisten Moberg. I andra ledet ba
sunisten Olsson, hornisten Söderman och
bassisten Robert Severin. I tredje ledet
batteriet, med Säfström, Atherton och
Hagström. Så. mullrade trummorna, så
sjöng det i mässingen, och marschen gick
efter den smala vägen som följde berget
tills den tvärt .vek av vid ängen, där nu
byggmästare Bengtssons snickarglada hus
står och ser lessna ut. Och dansbanan
vid paviljongen där ... nej, jag får be
rätta mer en annan gång. Men om den
gamla eken hade kunnat tala, så skulle
den säkert kunna vittna om - ja, att
det sattes mycket potatis också på mid
sommarafton.

Fanfar
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~
~ orslinslag i fotboll låg i topp,
~men sumpade sedan chansen

att komma till division IV opp
- i ettan fortsätter dansen.
Men hurrade gjorde var veteran
å följde med spänning spelet på plan,
t. ex. i matchen mot Järla,
när Jesse slog vinnande pärla.

@

~
a

ska, regn å västlig bris,
lågtryck från Atlanten

blev semestervilans pris,
men man offrar slanten
glatt ändå, ty skog å hav
mår man alltid väl utav,
plus någonting annorlunda
- lagom sömn till vanorna sunda.

istansernas drömland är
ingenting,

men första stegen är svåra.
Nu måste du bryta din nötta ring
å lämna din tröghets fåra.
Att veta mer är att kunna mer,
sökandets glädje dig chansen ger
att vidga ditt vett å sinne.
Å nu är den tiden inne.

i#nhet.,koloas framtid ä, klor,
~ Grundskolan ska den nu heta.
Mindre klasser och kortare dar,
å mera praktiskt att veta.
Nian blir likvärdig, mer realism.
Sammanhållning å mindre schism.
En önskan vill jag ej dölja:
att lärarutbildning ska följa.

©

1(-n ohn BeHander har fått pension
~ å får tid för fabriken.
Äntligen löses en gammal motion
om egna polikliniken.
Bättre skyddstjänst på "våran gård",
förebyggande hälsovård,
risker i jobbet som stoppas.
På detta vi siktar å hoppas.

~ venen ter avsked å svclornc fly,
~det är septemberlåten.
Suckar om höst, men icke förty
gillar jag inte gråten.
Nu blir det rörelse i Gustavsberg.
Verksamheten ger fläkt å färg.
Mönstret i höstens snirklar
är kurser, möten å cirklar.

~ lockan klämtat för kosmostrafik
~Kunskapen för oss mot höjden
Klokheten har ej så stor publik
Klyftorna ökas med fröjden.
Krusse kan vara storvulet dryg
Kennedy känner sig bakom å blyg.
Klotet körs runt på en timma.
Kallt klimat vi förnimma.

~

Il dåer å uppslag vi väntar på nytt.
Nu tar vi oss alltså i kragen!

Från dem som tänker, å hjärnan har brytt
vi hoppas på bästa förslagen.
Om 'något är bra, det bättre kan bli.
A skulle du ha fantasi-energi
så låt impulserna svalla
till glädje å nytta för alla.

~ärlden den är så stor så storm orn också en aning sliten.
Från den avkrok där vi bor
syns horisonten dock liten.
Coop, Efta å FN-pakt
fordra kunskap å mera kontakt.
Lyssnom å lärom här hemma
mera om samverkans stämma!

Il världens väg nu
flintugnen går.

_ _ Tänk om den kunde berätta!
Om sommarkalas i fornstora år,
om hur den magar fick mätta.
Om isande kyla, om armod å nöd.
I ditt anletes svett fick du tjäna ditt bröd.
Nu slukad av grävskopsgapen.
Men den finns ju kvar i vårt vapen.

~ocksele, bygel, soffa lö, ,yggil~ provas nu på fabriken.
Armhävning, böjningar gör en trygg.
Ryggskott å svankar viken!
Fysiska träningen har vi ej skött.
Brist på rörelse gör en trött.
Hur vi ska gå å bära
måste på nytt vi lära.

LERGOKEN

~
··t· I •• f" BB hetrat signa g1v1ts or :s us.

för dem som fötts får vi tacka.
Snart slår dom igen förutan krus,
å mamman får fara till Nacka.
Så svinner idyllen med lugn atmosfär,
med fåtal av gäster - vems felet nu är.
Ty tomma sängar är dyra.
Så BB är ledigt att hyra.
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CD
24/6 Björn Erik Lennart Wänblad och

Ingrid Margareta Magnusson.
20/6 Karl Gösta Andreas Carlström och

Gun Lillemor Gustafsson.
12/8 Mats Olof Jerker Lindberg och Ing

rid Marianne Petersson.
26/8 Nils Bert-Ove Larsson och Ulla Bir

gitta B j ärevall.
2/9 Lars Gösta Mårten Färnström och

Inga Marianne Kreutz.
2/9 Klas Lennart Larsson och Lisbet Mar

gareta Larsson.
9/9 Martin Hilding Fors och Siv Ingegerd

Andersson.
9/9 Arne Johansson och Kethy Marie

Louise Sjökvist.

Födda
18/6 Helena Barbro d. t. G. A. E. Sefyrin

och h. h. Britta Helena f. Månsson.
26/6 Kerstin Maria d. t. L. S. Larsson och

h. h. Mirjam Kristina Adele f. Friberg.
30/6 En dotter t. R. H. R. Lindholm och

h. h. Gerd Linnea Margareta f. Augustsson.
24/6 Björn Gillis Birger s. t. G. M. Gus

tafsson och h. h. Ulla Birgitta f. Friberg.
3/7 Svea Maria d. t. S. Å. Lönnberg och

h. h. Gun Eivor Linnea f. Hjort.
2/7 Lena Marianne d. t. S. A. Mickelsson

och h. h'. Maud Loise f. Johansson.
6/7 Jan Stefan s. t. L. U. Bengtsson och

h. h. Ritva Annikki f. Ikäheimonen.
14/7 Martin s. t. B. M. Alskog och h. h.

Ilse Eva Elisabeth f. Neumann.
13/7 Sven Erik s. t. S. E. Eriksson och

h. h. Iris Linnea f. Sandberg.
14/7 Anna-Lena d. t. D. A. Danielsson

och h. h. Asta Margareta f. Månsson.
5/5 Björn Erik s. t. E. E. Norling och

h. h. Annie Marie f. Mickelscn,
23/2 Bo Lennart s. t. B. A. Persson och

h. h. Rut Inger f. Lingman.
4/8 Mikael Torbjörnsson s. t. T. M. Ny

ström och h. h. Doris Ingegerd f. Andersson.
4/8 Leif Nils s. t. L. U. E. Gustavsson

och h. h. Maud Elisabet f. Lombert.
15/8 En son t. S. T. L. Andersson och

h. h. Astrid Solveig f. Berg.
19/8 En son t. Olof Bertil Eriksson och

h. h. Tyra Mary Charlotta f. Fallman.
16/8 En son t. H. Å. A. Hallberg och

h. h. Alice Margareta f. Kånåhols.
22/8 Eva Marianne d. t. H. G. E. Ek

ström och h. h. Berit Marianne f. Olsson.
24/8 Dan Bertil s. t. S. A. Nordström och

h. h. Rigmor Marianne f. Stenström.
25/8, Hans Petter s. t. K. R. Berglöf och

h. h. Inga Kerstin f. Anderberg.
26/8 En son t. S. A. Åkes-son och h. h.

Klarry Gunborg f. Sandrnan.
27/8 Karl Arne s. t. K. E. Eriksson och

h. h. Karin Maria f. Lindskog.
25/8 En dotter t. A. E. B. Dahlström och

h. h. Margot Ulla-Britt f. Skoglund.
7/9 En dotter t. L. B. A. Teglund och

h. h. Vallie Irene f. Andersson.
9/9 En son t. C. A. Ek och h. h. Ingeborg

Marianne f. Lundgren.

Vigda
22/7 Erik Olof Olsson och Britt-Marie

Tannsjö.
23/6 Arne Lennart Bjuhr och Göta Elvira

Nilsson.
23/6 Sune Karl Johan Holmberg och Ing

rid Kristina Viberg.
10/6 Karl Roger Valdemar Hummel och

Judit Alexandra Enfors.
15/7 Jaakko Kalervo Pynnönen och Gert

rud Nanna Helena Sund.

Döda
16 juni: Fru Svea Maria Larsson f. Lun-

din, Ingarög. 2 78 år.
20 juni: Porsl.arb. Ebba Axelina Karlsson,

Skeviksg. 1 61 år.
28 juni: Porsl.gjut. Nils Fredrik Lund-

kvist, Värmdög. 1 68 år.
30 juni: Fru Dagny Brita Johanna Hell-

man f. Åkerlund, Grindstug. 3 56 år.
3 juli: Förrådsman Olof Gottfrid Karls-

son, Strandvillan 69 år.
5 juli: Änkefru Maria Elisabet Nelsson f.

Andersson, Hasth, v. 10 a 75 år.
24 juli: Chaufför Per Olof Fredholm,

Hästhagsv. 4 B ..
25 juli: Fröken Ester Axelina Andersson,

Bergsg. 1 B 63 år.
26 juli: Målaren Helge Emanuel Larsson,

Ingarög. 2 53 år.
10 aug.: f. smeden Gustaf Adolf Verner

Holmberg, Björnskogsv. 8 a 75 år.
25 aug.: Svetsaren Bengt Ragnar Eriksson,

Hästh.v. 10 41 år.
26 aug.: f. linjeförman Frans Robert Ny-

berg, Mörtnäs 1: 113 77 år.
28 aug.: Div.arb. Axel Edvin Nilsson,

Höjdg. 11 82 år.
7 sept.: Änkefru Maria Lovisa Strand-

berg f. Pctersson, Ingarög. 6 67 år.

jourtjänst för läkarna i Björknäs,
Gustavsberg och Saltsjöbaden.
1 oktober Björknäs
8 Saltsjöbaderi

15 " Gustavsberg
22 Gustavsberg
29 Björknäs
4 november Saltsjöbaden
5 Gustavsberg

12 Gustavsberg
19 Björknäs
26 Saltsjöbaden
3 december Gustavsberg

10 " Gustavsberg
17 Björknäs
24 " Saltsjöbaden
25 " Gustavsberg
26 Gustavsberg
31 " Björknäs
Gustavsberg: Tel. 312 35 307 10
Björknäs: Tel. 15 08 00.
Saltsjöbaden: Tel. 17 14 59.

Jourhavande läkare: Tag 90 000
och begär Jourhavande läkare.

Tack!
För den vackra blomstergärden och för

vänligt deltagande vid Oskar Holms
jordfästning ber vi att till Gustavsbergs
Fabriker, pensionärsföreningen, båtklub
ben, varvskamrater, släkt och vänner få
framföra vårt varma tack.

Olga Holm
Jane Arne

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fab
riker, Lottakåren och alla vänner för den
vackra blomstergärden och för deltagan
det vid min makas och vår mors jord
fästning.

Robert Hellman
Barnen

För vänligt deltagande och för vackra
blommor vid min makes, Gottfrid Karls
son, bår ber jag att till Gustavsbergs
Fabriker, till verkstadsklubben och· sam
arbetskommitten p!i, BKF och till Båt
klubben och alla hans kamrater, grannar
och andra vänner härmed få frambära
mitt varma tack.

Anna Karlsson

För allt vänligt deltagande vid min
makes och vår fars, Fredrik Lundqvist,
bortgång och för den vackra blomster
gärden vid hans bår, ber vi att till Gus
tavsbergs Fabriker, arbetskamrater, Vete
ranklubben och Båtklubben få framföra
vårt varma tack.

Ester Lundqvist
Barnen

Till Pensionärsföreningen, Kvinno
klubben, Templet Sirius, vänner och
grannar ber vi få framföra vårt varma
tack för allt deltagande och för den
vackra blomstergärden vid vår moders,
Elisabeth Nelson, bortgång och jordfäst
ning.

Barnen

OM KRIGET KOMMER
I förordet till denna skrift, som i dagar

na utdelats till alla svenska hem, anförs
bl. a.

"Var och en måste också veta hur man
skyddar sig mot de faror, som ett nutida
krig medför, och inse hur väsentligt det
är att i kritiska lägen bevara lugn och
jämnvikt."

Statsmakterna förutsätter alltså, att var
je medborgare i ett kritiskt läge kan hjäl
pa sig själv och andra. Begreppet SJÄLV
SKYDD omfattar personligt skydd, olycks
fallsvård och brandförsvar.

Förbättra Dina kunskaper i sjukvård re
dan i fred.

Delta i frivilliga s.jukvårdskurser.
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8-132-24

f}J/-r,,;

VACKRA FÄRGER FÖR
FESTLIGA KVÄLLAR
"Monica", en vinterbomull
i ett elegant blommönster
och i dova, diskreta färg
ställningar passar ypper
ligt vid festliga tillfällen.
Sy gärna klänningen med
inprovat liv och mjukt dra
perad kjol, variera med
tonande pärlcollier i en
eller flerradigt. Tyget finns
i obergine, midnattsblått.
skogsgrönt, espresso och
molngrått. Bredd 90 cm.
Pr mtr 7:30

efter våra populära V I - MÖN 5 TE R
I våra välfyllda hyllor finnes nu Höstens aktuella
nyheter Välkommen in och se.

SEGRA SPÄNST

8-134-1

Gör vilka halsbrytande
rörelser Ni vill - lätta,
bekväma Segra Spänst
kan inte strama.
Segra Spänst under ger
en man skön känsla av
frihet och välbefinnande.
Kostymen sitter bättre
tack vare den smidiga
passformen på underklä
derna. Lättskötta, starka
och svensktillverkade
plagg med varudeklara
tion och

l

2 års garanti
på köpet

Kalsong utan ben, herr 5:75
Dito, goss stl. 140 . 4:25
Tröja utan ärm, herr 5:75
Dito, goss stl. 140 4:25
Tröja kort ärm, herr 7:50
Dito, goss stl. 140 5:00

Best. nr
6149-8

37:so
Mod. 201

Kembo Populär. Lättare herrsko
i_ svart_ skinn, Tunn smidig sula.

Italiensk pumps i mörkbrunt.
Tunn gummisula och populär
klack.

39:so

Välkomna till KOnsum Gustavsberg
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Omslagsbilden:
Allt står redo för de mina.
An en gaog i detta hus
skola klara ögon skina,
friska barnaröster glamma
under tända ljus.

(Gunnar Mascoll Silfverstolpe)

Vårt enda hem ar
kärleken

Vårt enda hem är kärleken, säger Pär
Lagerkvist på sitt både enkla och hög
stämda språk. Vid närmare eftertanke
finner vi att det ligger mycken sanning
i detta påstående. Sympati och förståel
se, samhörighet och kärlek skapar hem
känsla och trygghet. Där dessa egenska
per saknas, bl i r till varon grå och trist.

Kärlek är ett stort och förpliktande
ord. Samma gäller budet om att älska
sin nästa, ja till och med sina ovänner.
Vi känner oss små inför stora ord och
absoluta krav. Inte underligt om vi ofta
kommer till korta i dessa avseenden. Det
är dock mycket värt om vi låter den
goda viljan till samkänsla och med
mänsklighet prägla våra handlingar, så
långt detta låter sig göra.

<.ärleken är ett livsvillkor för det 1

ordets bästa mening mänskliga. Den yrt
rar sig inte minst i de kärlekens små
mynt som heter vänlighet och generositet.
Här kan vi lire var söka vara glada gi
vare, lika väl som vi mycket gärna är
mottagare.

Vi tycker kanske att senhöstdis och
vintermörker verkar en smula pressande.
Vi sträcker oss gärna i tankarna fram

mot det nya solvarv, som är i faggorna.
Och vi vet att vi snart är där. - Men
betänker vi också att det lite varstans
finns medmänniskor, som har det mörkt,
svår t och bekymmersamt året om - och
kanske livet ut? Ensamma, sjuka och be
drövade i Yår egen närhet, liksom hung
rande och lidande folk utanför de egna
gränserna. Det finns oändligt mycket att
göra. Kärleken ska börja hemma, i det
egna hjärtat och den närmaste kretsen.
Den bör lika självklart sträcka sig vi
dare. Det gäller att bringa livsmod och
hemkänsla, så långt förmågan räcker.
Krafterna och resurserna är tyvärr ofta
små och begränsade, men den goda vil
jan finner alltid någon utväg.

Vi vill glädje och hemkänsla i vår egen
personliga tillvaro. En naturlig och rik
tig önskan. Vi bör också känna medan
svar och kärlek mera i stort. Vi beror
alla av varandra, och en vidgad sam
känsla är vägen till ett större mått av
kärlek och glädje.

Nu står vi återigen inför julen
hemmets, ljusets och kärlekens högtid.
En hemkänslans helg framför andra. Vi
firar den bäst i en anda av samhörighet
inåt och utåt, Dess budskap om den
goda viljan tar vi med oss som ett motto
för det nya året. Då blir julen vad den
bör vara, en god jul, och då blir hela
livet bättre och ljusare. V. J.
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Grundskolan och
den praktiska

yrkesorienteringen
Runt om i Sveriges land har diskus

sionerna kring 1957 års Skolberedning
ght höga bland skolmän och föräldrar
denna höst. Och det är också ett digert
aktstycke, som Skolberedningen lagt
fram cill remissbehandling - i samlat
material går det upp emot 4.000 sidor -
därav en sammanfattning av de senaste
20 årens skolutredningar och reformsträ
vanden. Aven för mycket intresserade
skolmän kan det vara väl mycket att
smälta, men vissa avsnitt tilldrar sig för
ståss särskilt intresse och för min del vill
jag stanna vid några frågeställningar i
samband med den praktiska yrkesorien
raringen i praktisk tillämpning på det
lokala planer.

Vid genomläsning av detta stora be
tänkande ser man genast, att tanken ar
den, att det ska ske en PEDAGOGlSI<
OMDANING AV SKOLAN. Elevens
förutsättning skall komma cill sin fulla
rätt. Läroplanen anpassar skolan till det
nutida samhället. Av stort värde är, alt
det betonas, att inte enbart etc visst kun
skapsmått är tillräckligt. Hos varje elev
måste därrill skapas AKTIV STIJDIE
LUST och förmåga att själv orientera sig
i vetandets värld.

Denna orientering mot det nutida sam
häller och mot arberalivet. framgår sär
skilt vid genomläsning av kapitlet om
yrkcsorienceringcn. Skolberedningen in
leder med följande ord: "Studie- och
yrkesorienteringen i olika former utgör
en av flera skäl viktig del av grundsko
lans verksamhet. Skolan har som e11 av
sina främsta uppgifter att ge eleverna
en god sarnhallsorienreriug och till den
na måste höra en god orientering om ar
bets- och yrkeslivet". Då alla elever, obe
roende av vilka till valsärnnen de har,
bör betraktas lika föreslås, att ALLA
elevkategorier får komma i åtnjutande
av den praktiska yrkesorienceringen.

å, hur är då nu den praktiska yrkes
orienteringen organiserad här i Gustavs
berg - och hur kommer det att bli vid
Grundskolans genomförande.

I den nuvarande försöksverksamheten
förekommer praktisk yrkesorientering
s0111 ett rillvalsämne i klass 8 med fyra
veckotimmar. På de flesta håll har dessa
fyra veckotimmar sammanförts till sam
manhängande perioder, vilket tillsam
mans ger fyra hela veckor. De elever,
som valt att läsa två främmande språk
och en teorerisk mer krävande studie
väg, har som regel ej haft tillfälle att
delta i den praktiska yrkesorienreringen.
Eftersom porslinsindustrin är domineran
de här på orren Hl.r, enligt rekommenda
tion från Kungl. Skolöverstyrelsen, ele
verna under hostterminen praktisk yr
kesorien rering 2 veckor i Gustavsbergs
Fabriker.

Under denna praktiktid får ungdo
marna komma i kontakt med ett 10-tal
olika yrkesområden. Dec är klart, au ele
verna, som ofta nu för första gången
kommer i kontakt med den stora fabri
ken och får pröva på att "jobba", kän
ner sig mycket osäkra och ofta oroliga.
Det är därför så viktigt att de blir väl
omhändertagna - det kan skapa goda
bestående intryck, som sedan kan ligga
till grund för pojkens eller flickans slut
giltiga yrkesval, oberoende av var de
edan hamnar. De har också genomgåen

de möns av välvilja, förståelse och in
tresse från högsta chefen ned till den
"jobbarkompis", som tagit eleven till sin
kyddsling på arbetsplatsen.
Under vårterminen, sedan yrkesvarl

den i stort teoretiskt behandlats i skolan,
får eleverna ytterligare efter eget val
praktisk orientering i ett eller flera yr
ken i den mån praktikplatser kan an
skaffas. Då kan praktikplatser eventuellt
ordnas av målsmännen, men skall god
kännas av skolan.

Vid Grundskolans genomförande sker
den stora förändringen, att SAMTLIGA
elever i klass 8 skall delta i den praktis
ka yrkesorienreringen på grund av att
den har både en samhällsorienterande
och allmänbildande funktion att fylla en
ligt skolberedningens åsikt. "Antingen
övergången till förvärvslivet sker direkt
efter den obligatoriska skolans slut eller
efter ytterligare studieår, innebar denna
vistelse och verksamhet i några olika ar
betsmiljöer ett viktige led i eleverna
fostran för arbetslivet", säger skolbered
ningen. Man ser av detta vilken stor vikt
den fäsrer vid den praktiska yrkesorien
tcringen. Nu kommer förstås denna om
läggning att medföra vissa omställnings
problem för skolan och näringslivet vid
genomförandet av grundskolan här i
Gustavsberg. För närvarande är det näm
ligen ornkr. 60 elever, som ska praktisera
och ha praktikplatser. När Grundskolan
har genomföres kommer ornkr. 120 ele
ver ha praktik. Det är klart att det blir
att pressa näringslivets goda vilja ytter
ligare. Men med den förståelse skolan
och eleverna här i Gustavsberg har mötts
av tidigare från näringslivets represen
tanter har jag de bästa förhoppningar
inför framtiden.

För att ge våra ungdomar en så god
start ut i förvärvslivec som möjligt så
utgör den praktiska yrkesorienteringen
utan tvekan ett av de bättre hjälpmed
len. Den fordrar från båda sidor - både
kolan och arbetsgivaren - vilja till
arnarbete och personlig insats men ger

ofta rik lön för mödan och bör med
tacksamhet och - jag skulle nästan vilja
säga - kärlek omhuldas och väl vårdas.

Sixten Lyngander
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En .
titt •

l
0vart museum

Gravör Johan Hcllqvist med e11 detalj till den stora Ljrmtaken i majolika.

I den gamla kyrksalen i det s.k. Gam
la kontoret har gravör Johan Hcllqvist
under året gjort ett styvt arbete med att
ställa i ordning och registrera prov p~
våra skapelser i porslin från äldsta tider
och intill 1930. Det är inte mindre än
6.000 föremål. Häromdagen gjorde vi en
visir och vår medarbetare Torsten Rolf
följde gravör Hellqvist runt med en
bandapparat. Vi hoppas därmed ha be
varat åt eftervärlden en hel del intressan
ta upplysningar kring våra museiföre
mål. Det skulle föra för långt att i Cus-

ravsbergaren återge hela denna intervju,
men några anteckningar kring visningen
och ett par bilder kanske ändå kan ge
en förnimmelse om de värden som nu
ryms i den gamla byggnaden.

Alldeles till vänster innanför cntren
finner vi en monter med föremål från
1830-1840. Där finns bl. a. en stor tall
rik, målad med rågodsfärg i blomgrup
per och med följande text på baksidan:
"Målad vid Gustafsbergs fabriker af N.
G. Ljungqvist 1845 den 15/10." Det är
ett fint gesällprov. Strax intill tronar
en servis med Svenska slott och herresä
ten. Grundgravyren köptes från England
1835. Kopparplåten var i botten försedd
med kinesiska tempel och elefanter som
mönster. Over detta motiv .lat man här
i stället gravera vyer av svenska slott
och andra kända byggnader.

T. v. En av de båda spegelramarna i parian
med de mest utsökta handgjorda bionunor.
T. h. Gesällprovet, en 26,5 cm. tallrik med
under glasyren målade blomgrupper, gjord
1845.

Vi går vidare och ser bl. a. en hel del
tidiga praktpjäser, tydligen gjorda för
att visas upp på utställningar i utlandet
och hemma. Där finns stora punchbålar,
och de mycket arbetsamma vaserna i pa
rian från 1860-talet. I en glasmonter
ligger två utsökta spcgelramar, c:a 40x50
cm, gjorda med hjälp av pincett och lät
ta fingrar i de mest naturtrogna blom
skulpturer - Vi ser vidare prov på Jas
per, tillverkad med vita formade möns
ter, som klistrats och pressats fast vid
grundpjasen, Dess period var i slutet a
1800-talct, och de som bl. a. var med
om det jobbet var drejaren Athcrron och
porslinsmakare Lowndes, som lär ha fört
med sig tekniken fdl.n England. Men det
fanns också svenska konstnärer, som gav
form och färg åt Guscavsbcrgsporslinet.
En sådan var professor Malmströrn, som
komponerade en s.k. Nordisk servis, vil
ken tronar på en hylla i mitten av salen.
Den är med runrnonsrer, och i "götisk"
stil, en säkerligen mycket dyrbar kom
position. - Bland de många parianfi
gurerna märks bl. a. Bältespannarna ef
ter modell av Molins skulpturgrupp, var
original finns uppställd intill National
museum. - Här står strax intill stora
vaser med målningar liksom tavlor. "Ve
nus triumf", av en österrikisk målare
Medner. Han målade också konung Os
car och drottning Sofia på två vaser och
fat. Vår blick fångas nu av en jättestor
vas. Det torde vara den största vas som
tillverkats i ett stycke. Karl XV i guld
ram pryder den 2 meter höga pjäsen, som
gjutits i massa som klappats ut i tunna
kakor, som sedan byggts upp i en gips
form.

Även "saniretsgods" tillverkades på
den gamla tiden - nämligen pottor, som
dekorerades rikligen. Vi ser bl. a. en med
grekiska figurer i gul färg på röd botten,
och Gustaf V :s speciella toilettservis, då
han gästade Farsta slott under älgjak
ten.
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Här ; salen sclr en verklige grann
skapelse uppställd, krönt med kunglig
krona och runt om försedd med medal
jonger av våra konungar från Gustaf
\Yasa till Oscar I I. Den gjordes med an
ledning av Oscar II:s 25-åriga rcgc
ringsjubileum 1897.

Den som haft råd att äta på nuvaran
de Operakällaren kan på servisen där
återfinna ett gammalt mönster från Gus
tavsbergs rn useum. Det är mönstret
"Gunnar", uppkallat efter dess skapare
Gunnar \Xfennerberg, son till Glunrcns
skald. Han arbetade på Gustavsberg
kring sekelskiftet. - Vi går vidare och
fägnas åt en läcker kaffeservis i emalj
och guld och en rad av vackert dekore
rade koppar och fot. En stor rund kruka
står på golvet. Den var till verkad för en
firma i Hamburg på 80-talet och är en
offcrkruka, som firman ifråga skänkte
till kungen av Dahomey i Afrika. Gissa
vad den skulle användas till? - Så finns
här vaser och krukor i "sgraffito", som
tillverkades på så sätt att den drejade
krukan överdrogs med forg. Den förva
rades i fuktiga gipsformar, till dess man
målade ett mönster och sedan med hjälp
av ett skavstål skrapade bort överflöd
av färg rn.rn. på ytan. Aven med denna
metod arbetade Gunnar Wennerberg.

Till och med trädgårdsbord gjordes i
porslin, bl. a. har vi här ett stadigt bord
med vackra figurer målat av en dansk
konstnär, som hette Möller.

Tallrikar med monogram och adelsva
pen finns rikligt av. En karott med lock
i flytande blått hör till en av de pjäser,
som Hellqvist under senare år ropat in
på auktion. Vi har nämligen inte allt
kvar från fordom, men Heligvise beva
kar större och mindre auktioner, där
Gustavsbergsporslin utbjuds, och har på

"Reservlagret" innebållcr bl. a. en byst av 1V. Odelberg, gjuten i brons och skulpterad av
Alice Nordin. Till höger ett nyförvärv, en vas från 1872 med motivet Sigyn och Lokc,

så sätt kunnat komplettera våra mu
siesamlingar med rätt sällsynta pjäser.

Helmer Äslund var också anstäJld vid
Gustavsberg på 90-ralet och är represen
terad med en del vackra saker. Han triv
des nog inte med den bundna till va ron
- och gav sig iväg på en ny stapplande
bana inom konsten - och blev den kän
de målaren Helmer Osslund. - Josef
Ekbergs produkter är också utställda,
däribland hans nya mönster i sgraffito,
som t. ex. den mäktiga urna som ritats
av Ferdinand Boberg till Stockholmsut
ställningen på Djurgården 1909.

En praktfull ljusstake upptar mitten
platsen på golvet i museets norra del.
Den tar 36 ljus och är 2 ½ meter hög
gjord av ett 80-tal sammanfogade delar
i majolika. De som formnde den bastanta
kandelabren hette Karlsson och Petters
son - tydligen fanns det· också duktiga
hantverkare.

T. v. Om o][erhruleon till fursten av Daho
mey berättade p/1 sin tid Oscar Seoerin fan
tastiska saker.
T. h. Ett mönster som gick igen även p!I
toilettgarnityr,

1 ett angränsande rum härbärgeras yt
terligare en rad av undanställda pjäser
och figurer jämte en del litteratur och
fotografier och brukets gamla kassakista.
Den är tom nu - men den är bastant.

Ert önskemål har förstås gravör Hell
qvisr, liksom många andra intresserade.
Det är att museet skulle få en bättre
och säkrare lokal för sina värdeföremål.
I sinom tid skall väl också den frågan
lösas. Det är respekten för gammal fin
konst och gediget hantverk värd.

G-g
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De som ståller och styr i kommunen
6. Barnavårdsnämnden (Ungdomsnämnden)

Först år 1924 fick vi en lag, som fri
gjorde barnavården från fattigvården. Vi
hade visserligen dessförinnan en lagstift
JU11g, som tog sikte på fosterbarn och
barn, som var vanartade i ett eller anna
avseende, och vi hade också barnlagar
om hade en del att säga om äktenskap
lig' börd, barn utom äktenskap, adop
tion, rn.m. men i huvudsak var faccig
vården samhällets enda hjalpinsraus För
såväl barn som vuxna. Att dåtidens kall
hamrade fattigvårdspolicik inte hade så
värst mycket gemensamt med våra da
gars försök att bota vad som brister j
vår sociala gemenskap behöver vi väl
inte närmare utveckla. Men om man,
genom något slag av undervisning, kun
de få dagens och morgondagens ungdo
mar att förstå den känsla av förnedring,
skräck och vånda, som denna s.k. fattig
vård skapade bland hjälpbehövande och
i synnerhet bland barn, som av ett oblitt
öde förvägrats sin n::1 turliga rätt till om
vårdnad och skydd, då vore mycket vun
net. En sådan kunskap, menar vi, skulle
bli en säker garanti för att samhäller inte
på nytt löper risken att bli genomsyrat
av reaktionäre tänkande.

Att det finns sådana tendenser ska vi
inte blunda för. Inte minst märker man
dem, när det gäller vår barnavårds- och
vårt ungdomsskydds utformning. Här
har vi ju vårt mest problemfyllda arbets
fält, och den politik vi för grundar sig
därför på de rön, som våra resurser ifr/l
ga om forskning och socialpedagogiska
erfarenheter kan ge oss. Men är detta
Förhållande tillräckligt bekant? Knap
past! Vi skulle nog behöva en bättre in
formation i dessa frågor. En information,
som kunde få de mest okunniga belac
karna att gå in i sin kammare och tänka
om. Och med detta önskemål årerglr vi
till ert ytterligare studium av vad som
.n. gäller för barnavårdsnämnderna enl.

nya barnavårdslagen från den 1 januari
1961.

Och då läser vi § 1 och där står. -
Samhällets vård av barn och ungdom
har till syfte att främja en gynnsam ut
veckling av de unga och goda uppväxt
förhållanden i övrigt för dem. - § 2.
Varje kommun skall sörja för sin barna
vård en!. vad nedan stadgas samt även i
övrigt genom lämpliga anordningar och
åtgärder verka för det i § 1 angivna syf
tet. - I varje kommun skall finnas en
barnavårdsnämnd, som vid befattning
med ärenden rörande ungdom över fem
ton år må kalla sig ungdomsuämnd. -

§ 3. Barnavårdsnämnden bar att göra sig
väl förtrogen med barns och ungdoms
levnadsförhållanden inom kommunen
samt därvid särskilt uppmärksamma så
dana underåriga, som med hänsyn till
kroppslig eller själslig hälsa och utrust
ning, hem och familjeförhållanden samt
omständigheterna i övrigt, kunna anses
vara särskilt utsatta för risk att utveck
las ogynnsamt. Att verka för önskvärda
förbättringar ifråga om kommunens bar
navård samt därvid i mån av behov och
möjligheter främja anordningar för bätt
re fritidsförhållanden för barn och ung
dom. Att lämna allmänheten råd och
upplysningar i frågor, som äga samband
med nämndens verksamhet. Art förvalta
egendom, som hör till kommunens bar
navård i den mån förvaltningen ej upp
dragits år annan nämnd eller åt särskild
styrelse. Att själv eller genom ombud
föra kommunens talan i alla mål eller
ärenden, som angå nämndens verksam
het samt att även i övrigt ombesörja
sådana angelägenheter som avse kommu
nens barnavård och äro att hänföra ti Il
förvaltning och verkställighet. - Ja
förutom de här citerade paragraferna
vars innehåll sammanfattar nämndens
uppgifter, så finns det ytterligare 97
stadgande i den egentliga bamavårdsla
gen för nämnden att beakta, och dessu
tom tillkommer speciallagar för särskilda
uppgifter som t. ex. allmänna barnbi
drag, bidragsförskott, mödrahjälp, ferie
resor för barn och husmödrar, övervak
ning av utomäktenskapliga barns förhål-

landen m.m, När det gäller av allmän
heten uppmärksammade missförhållan
den, som hör till barnavårdsnämndens
verksamhersfalr, så är att observera, att
vem som helst har rätt atr göra anmälan
hos nämnden. Samtidigt som man i den
nya lagen ger skyldighet åt nämnden,
att på ett så tidigt stadium som möjlige
ingripa i missförhållanden, så sägs det
också atr myndigheter, vilkas verksam
het berör barnavården samt befattnings
havare hos sådana myndigheter, även
som 1 allmän tjänst ej anställda läkare,
lärare, sjuksköterskor och barnmorskor,
bar att ofördröjligen till barnavårds
nämnden anmäla sådant som de i sin
verksamhet erhållit kännedom om, av
beskaffenhet att föranleda barnavårds
nämndens ingripande. Vad gäller foster
barn, så finns det en hel del av allmänt
intresse i den nya lagen. Man måste bl. a.
ha sin barnavårdsnämnds tillstånd, in
nan man tar emot ett fosterbarn oavsett
vilken ålder barnet har. Bestämmelsen
gäller för nytillkomna fosterhem, som
från och med i år vill ta emot fosterbarn.
Ett ·barn, som t. ex. tillsammans med
sin mamma eller pappa vistas hos sina
mor- och farföräldrar, är inre fosterbarn
i. lagens mening, men lämnar mamman
eller pappan barnet kvar ensamt i sina
föräldrars vård, och själv av någon an
ledning bosätter sig på annat håll, blir
barnet fosterbarn. Just på detta sätt har
många barn också hittills blivit foster
barn och barnavårdsnämnden har kanske
först så småningom fått veta om saken.
Enligt den nya lagens bestämmelse går
detta inre längre för sig utan vidare. Vill
man lämna sitt barn hos sina egna för
äldrar - eller andra nära anhöriga -
där man tycker att barnet naturligt hör
hemma, måste den som ämnar vårda och
fostra barnet inhämta tillstånd hos bar
navårdsnämnden, även om man är mor
föräldrar, farföräldrar eller andra niira
anhöriga. Det är inte för att göra det
besvärligare som denna bestämmelse till
kommit, det är en· följd av de erfaren
heter man gjorr. Aldre människor orkar
ibland inte med barnbarn på ett rätt särt,
i synnerhet inte om åldersskillnaden mel
lan barnet och den som har barnet i
in vård är stor, ocb om Fosterbamsför

hållandet utsträcks från tidigaste barna
år under hela uppvaxrtidcn.

Att anskaffa goda fosterhem är en av
barnavårdsnämndens mest angelägna
uppgifter och att vara fosterföräldrar,
det är inte bara att vara i föräldrars
ställe. Det är också att vara medarbetare
i modern socialvård och barnavård. En
uppgift av så stor vikt att man genom
lagbestämmelser velat sätta in den i ett
skyddat sammanhang. Vem som helst kan
alltså inte få vara föräldrar för någon
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annans tl.i..: e~ler ror en växande un
znanniska, men iår man tönroendec är

er en uppgift att vara stolt över och
:i.igot som ger rättigheter ifråga om hjälp,
råd och stöd från samhällets sida. -
Om vi med denna korca framställning
som mer eller mindre ordagrant grundar
sig på lagar och särtryck lyckats ge en
någorlunda bild av barnavårdsnämndens
ansvarsfulla uppgifter så är vi nöjda
med det och ber att få presentera Gus
tavsbergs barnavårdsnämnd innan vi av
slutar artikeln med ordförandeintervjun.
Or:df. och v. ordf. är Gösta Dahlberg
och Vilhelm Gezelius, i nu nämnd ord
ning, och övriga ledamöter är Astrid

ilsson, Harry Box, Tore Wahlström,
Elsa Engvall, Elsa Pettersson, Gul li Nils
son och Fritz Berg. Sekreterare är social
assistent Kerstin Karlsson. - Och så
vänder vi oss till nämndens ordf. per-
onalkonsulenten Gösta Dahlberg med

några allmänna frågor. - Anser du art
barnavårdsnämnden har fått hand om
alla uppgifter som naturligt hör samman
med nämndens verksamhet och hur fat
tar du själv denna verksamhets mål?
- Ja, i varje fall är vi på väg mot art
uppfatta barnavårdsnämnden som det
självklara centrumorganet för allt bar
navårds- och ungdornsarbcte. Anda in i
dagens samhälle hörde vissa barnproblem
till helt andra myndigheter. Vad gäller
min egen inställning, så ser jag det som
en trädgård där barn och ungdom växer
upp och där det finns alla slags blomster,
olika jordmåner, goda trädgårdsarbetare
men också mindre skickade plantvårdare.
Alla måste ledas, läras och hjälpas ~.t i
vården och skyddet av plantan och hävda
dess rätt. Det är också det som poäng
teras i den nya lagen, i avsnittet om den
förebyggande vården. Många tror fort
farande, att nämndens uppgift endast är
att rätta till det som redan är vrångt.
- Samarbetar nämnden också med

andra organ?
- Givetvis! Det är en· del av Förut

sättningen för atr vi ska lyckas i vårt
arbete. Vi har t. ex. nära kontakt med
skolan som håller oss underrättade om
barnproblem där. Ett par gånger årligen
träffar vi också samman med andra or
gan som i sin verksamhet möter barn
och ungdom. Där är representanter för
föreningar, arbetslivet, socialnämnden,
nykterhctsnämnden, skolan, polisen m.
fl. Vi språkar om bostäder, undervisning,
fritid, yrkesval, hälsovård och nöjesliv.
Och vi har i regel under dessa träffar
kunnat enas om att vi i stort sett har en
prima ungdom i Gustavsberg.
- Vad vinner man på att enligt den

nya lagen begagna sig av rätten art etab
lera sig som ungdomsnämnd?
- Jo, det tycker jag är rätt betydelse- Barnavårds- och ungdomsndmnden färdig för sammanträde

rullr, när man resonerar med och om
ungdom. Det är ganska svårt att förscft
och nå kontakt med unga i pubertets
och tonåren, och märker de att man be
traktar dem som barn, då stelnar de gans
ka lätt till och blir avvisande. Vi vill
hjälpa dem i deras naturliga men ibland
nog så bizarra sökande efter sådant, som
kan ge dem personlig och berikande till
fredsställelse.
- Vad anser du annars vara särskilt

viktigt i den nya lagen?
- Att barnens skydd är förankrat i

den, och att inga barn är diskriminerade
från födseln. Jag minns ifrån min ung
dom hur kamrater, som varken visste av
far eller mor skrudades i särskilda unifor
mer som barnhemsbarn och som när sko
lan var slut fick ge sig iväg till foster·
hem om vilka de inre visste någonting.
Fosrcrbarnsvårdcn har också genom den
nya lagen fått bättre tillsyn. Man kan
göra batrresurval nuförtiden och rent av
förbjuda folk, som inte anses lämpliga
att ta fosterbarn. I det sammanhanget
kan vi konstatera, att fosterbarnsvården
i Sverige har haft övervägande goda si
dor och många fosterföräldrar har gjort
verkligt goda insatser. Jag har hört talas
om en fostermor här i Gustavsberg, som
edan sekelskiftet fostrade ert 40-ral

barn. Livnärde och klädde dem mot en
rsättning av 5 kr per månad. Eo tid

hade hon sju barn samtidigt. Hon skaf
fade dem sparbanksböcker med en grund
plåt av egna medel, och alla barnen väx
te upp till goda samhällsrncdborgare.

På tal om skydd för barn, sa kan v_ ~
även ingripa då föräldrar missbrukar s1
ställning som fostrare. Jag blir illa be
rörd när jag hör talas om hem, där t. e::-:..
agan sitter i högsätet. En nervös och br
far, dålig ekonomi, sprit, trångboddhc
utlöser ibland en olust, som hårt går _ ·
över barn. Sådant behöver vi inte toie-
rera numera.
- Några särskilt goda intryck frän

barnavårdsnämndens arbete?
- Många! Särskilt kanske när vi med

verkat till att en trasslig situation rätta,
till sig i familjelivet eller då ett övergi
vet barn växer upp och blir ett A-barn,
med goda förutsättningar att klara sig
väl i livet. Stimulerande är det också,
att inom nämnden få lösa frågor tillsam
mans med kamrater, som förutom sitt
stora intresse för uppgifterna har en rik
livserfarenhet och goda hjärtan. Vidare
är det ju tacknämligt att ha tillgång till
kommunens socialassistenter, som ju ur
för alla Förundersökningar och många
andra uppdrag, och som gör det med
skicklighet och gott handlag. För oss all
är det ett känsligt kapitel att syssla med
andras bekymmer, att handla i ömtåliga
situationer, men det är också en förmån
att vara betrodd till det. Man blir fängs
lad av uppgiften, men givetvis också
bekymrad ibland. Jag högaktar minner
av min företrädare, som satt 14 år som
ordförande - en prestation i vardagslag
av trohet mot uppgiften att hjälpa barn
och ungdom.

Sven Wahrenberg

Foto: Leif Andersson
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'Barn och böcker
av ELSA OLENIUS

"lngen ände är på det myckna bok
skrivandet" konstaterades redan j Pre
dikaren och ändå fanns det på den tiden
inte nltgra ungdomsböcker.

J våra dagar kornmer det ut omkring
liOO barnböcker i Sverige om årec och
efter att ha läst ett urval av dem, kar
man nog ha skäl att hålla med Predika
ren 011.1, art "mycket studerande gör
kroppen trött". Men samtidigt må.ste vi
känna oss både stolta och glada över, att
det numera ges ut så många bra böcker
för barn och ungdom.

Om det var synd om barnen i forua
cider, .som knappt hade några böcker alls
att stilla sin läshunger med, så behöver
moderna barn ince lida någon brist i det
avseendet. Faran är nu i stället mass
produktionen. När det säljs årligen om
kring 2 millioner barnböcker och 38 mil
lioner seriemagasin, förstår man lätt vil
ket ansvar, som vilar på dem, som bör
hjälpa barnen ::m sovra och välja i den
na djungel av god och dålig litteratur.

Vad gäller barnens fritidsläsning mås
te detta ansvar först och sist vila på oss
vuxna. Det är i hemmen de goda vanor
na grundlägges. Det är där man bör se
till att in te oproportionerligt stor del
av barnens veckopengar går till dåliga
seriemagasin el ler att tonårsflickans bok
hylla blir en snobbhylla endast med plats
för serieböcker i lika band (och Lika in
nehåll vad det beträffar). Ty barnens
Iriridsläsning är inre bara nöjesläsning.
Lasningcn skall ge naring åt ett själsligt
växande och ungdornslitreraruren skall
leda upp till den vuxna 1ittcracuren.

Vi vuxna ska ha rid att prata med
barnen om böcker, vi ska skapa trivsel
i hemmet genom art samla familjen t. ex.
kring etc Iasinrressc, Högläsning skapar
en utmärkt utgångspunkt för samtal och
diskussioner om det lästa och det kan ge
anledning ri!l ömsesidigt Förtroende. Eg
na problem, som man mön i boken, kan
så att säga diskuteras pil. neutral mark.
Problem, som annars kanske inte skulle
kunna ventileras i familjekretsen, kan
dryftas på erc naturligt sätt. Gemensam
läsning skapar således kontakt - slår en
bro mellan generationerna

Skillnaden mellan barn, som vuxit upp

med böcker och sådana, som inte gjort
det, är så tydlig, att den märks redan i
småskolan.

Vi måste komma ihåg, att vad barn
läser är idealbildande. Har barnen en
gång fått den goda vanan att läsa väl
kri vna böcker, så återvänder de gärna

cLII dessa efter mera tillfälliga utflykter
bland likgiltiga böcker och det standar
diserande bildspråkets infantila påhitr.
Vi vuxna måste lära oss, att en bra bok
måste få kosta något. Man tvekar inte
i valet vid köp av sportgrejor och kläder
åt barnen. Man bör inte heller göra det,
när det gäller barnens läsning. Bra böc
ker är väl värda sitt pris, men det är
mycket, mycket dålig aFfär att kasta

0 0 Cl • •manga sma summor pa serremagasin,
"k lassikerbibliorek" etc. Maximal serie
läsning kan ge barnen Iassvårighetcr.

Barnens läsning lägger grunden till allt
deras framtida vetande. Därför är också
barnlitteraturen den viktigaste av all lit
teratur. Det bästa vapnet i kampen mot
dålig litteratur är kunskap om barn och
böcker, så att vi kan ge rätt bok åt
rätt barn i rätt tid.

Men har det då alltid funnits böcker
for barn och ungdom, anpassade efter
deras behov? Visst inte. Det dröjde myc
ket länge innan det alls fanns några barn
böcker.

I s1 uret av 1600-raler tog en herre i
Franska akademin, Perrault, sig för med
någor så oerhört, som art skri va sagor,
Rödluvan, Masterkatten i stövlar och
många andra av våra barns älsklingssa
gor.

P!l. 1700-talec fanns en bokhandlare i
England, som herre Newbery. Han har
gått till eftervärlden som den förste barn
bokhandlaren och barnboksförläggaren i
varlden, Han förstod, att barn behövde
egna böcker, som var skrivna och illust
rerade för dem. I hans bokhandel kunde
de gå omkring och se och välja, vad de
ville ha - precis som barn nu för riden
gör på våra bibliotek. Hans minne hed
ras med den amerikanska Newberyrne
daljen, som i U.S.A. delas ut för 3.rets
basta barnbok.

Men detta var bara korta ljusglimtar
- därefter kom långa perioder av mör-

ker och intolerans. Med nyromantiken
kom, om också inte omedelbart, en viss
förnyelse av barnlitteraturen.
folks-agan blev föremål för ett allde

les speciellt litterärt och vetenskapligt
intresse. Är 1812 utgav bröderna Gri.111111
sina samlingar av sagor, som under ?tr
hundrader följdes av andra utglvor J

många länder. Hela denna sagoskatt har
i otaliga volymer bearbetats för barn.
Detta är vad vi kallar folksagor.

Konstsagans genialiske författare, den
störste i världslirteraturen, är dansken
Hans Christian Andersen.

I England utkom 1807 Larnbs Shake
spearesagor och Kingslcys hjältesagor
trycktes 1856. Under pseudonymen Le
wis Carrol skrev matematikern Dodgsen
Alice äventyr i underlandet, som i den
anglosaxiska världen ännu betraktas som
barnboken framför andra.

Romantikens historiska intresse berika
de också barnlitteraturen med r. ex. Wal
ter Scotts historiska romaner och Marry
ats sjöromaner från kriget mot Napo
leon. Genom sina berättelser om Skinn
stmmpa och Den siste Mohikamm. skapa
de Coopcr indianromanen. Ett odödligt
verk har vi också i Dumas den äldres
De tre musketörerna. Det är nog ocks&
Scott, som inspirerat Blackmore till den
historiska berättelsen Loma Doone, som
1948 kom ut i en förkortad och mer läte
tillgänglig upplaga. Men överlägsen dem
alla är Stevenson, som med sin Skattkam
marön skapade världens förnämsta även
tyrsroman. Till dessa klassiska böcker hör
också nordamerikanen Mark Twains
pojkskildringar Tom Sawyers även.tyr
och kanske framför allt Hitekleberry
Ann. Kipling förde ungdomarna in J. in
disk miljö med sina mästerverk Kim och
Djungelboken (1894). Aveo. hans djur
hisrorier för mindre barn Just so stories
bör man erinra sig i detta sammanhang.
Den första tekniska romanen var Jules
Vernes verk och acc dessa fortfarande
är så populära beror pli, art han liksom
författaren till Robinson Kruse förstår
att göm det fantastiska äventyret ti.11
exakr verklighet genom en rikedom på
realistiska detaljer. Med sina historier om
herlock Holmes gjorde Conan Doyle

detektivromanen till en över liela värl
den spridd läsning.
Om Scott mer ttllcalade den manliga

ungdo111c11, så står nog Dic1,ens rom:rner
som ideal för flickorna. Dicke□s sklid
rade der som spelar en så stor roll i
fl i ekböckerna, nämligen hemmet och fo
miljen. Ave□ på dett.1. område domine
rade de anglosaxiska författarna och
England J,ade återigen bliv-it barnbokens



. Främs: bör sanske nam
l Louise Alcorts U11g.-i

, ..·:r.r.or (!~6S\ ännu levande, antagligen
mes; ?å grund av sina utmärkta karak
r:irsteckningar. Denna bok, som i dag
anses vara en ytterst moralisk och sober
bok. betraktades på sin tid som relativt
osedlig. Den är såtillvida intressant, att
en ar den första bok, där pubertetens

problem tangeras. Vidare har vi Susan
Coolidge med sina Katy-bocleer, Katc
Douglas Wiggin med Rebecka-böckcnza,
Fra.ncis Burnett med Lille lorden och En
liten prinsesssa, Porters Pollyanna-boc
leer, Montgornerys Anne pli, Gronkulla
och Ethcl Turners skildringar från Au-
rralien i Sju. syskon m. fl .
Bland nyare barnboksförfattare får

man inte _glömma Pamcla Travers, som
kapat krumeluren Mary Poppins same

Milne, pappan till den underbara liUa
björnen Nalle Puh. I den berättelsen har Tant G1·ö11, Tant Brun och Tant Gredelin är l'II av Elsa Beskows populäraste bilderböcker
humor och fantasi förmält sig med för- ·
finad känsla och artisteri. En del av
Milnes underfundiga humor finner man
också i Linklaters Det bl&sr:r p& månen.
och C. S. Foresters Po-po och drakarna
och Lewis Häxan och lejonet. På senare
år har vi Htt annu ett par anglosaxiska
författarinnor, vars böcker kan räknas
till de omistliga, nämligen Laura Ingalls
Wildcr och Mary Norton. Vi får heller
inte glömma Lisa Terzners sociala patos
i Sotarpojken och hennes fina barnskild
ringar som börjar med Vi i 67-an och de
cvå efterkrigsromanerna för ungdom av
Bcnary Isberr Arken och Rön.ngården.

Hur har vi det då här hemma i Sve
rige?

Den svenska barnboksproduktionen var
länge fattig. 1899 grundades barnbib
lioteket Saga, därefter följde Runebergs
Fänrik Ståls Sägner och Snoilskys Sven
ska bilder. Men den som i slutet av 1800-
talet betydde mest för svensk ungdom
var dock finländaren Zacharias Topelius
genom hans Läsning för barn (1865-67)
och genom sina historiska romaner fram
för allt Fiiltskdrns berättelser.

är barnens första julridning, [ultom
ten, debuterade för mer än 60 år sedan,
vittnade just Topelius om, art nästan
den enda nöjesläsning svenska barn d3.
hade var Läsebok för folkskolan. Vlir
första svenska bilderbok var jenny Ny
ströms Barnleammarns bok som kom 1Jt

1882. Dessförinnan, 1875, hade Viktor
Rydberg gett ut Lille Viggs äventyr pii
julafton. De svenska författarna, som
skrev historiska romaner för ungdom var
framför allt Starbäck, Åberg och Ceder
borg. Men tyvärr är de inte jämförbara
med sina utländska kollegor. Cederborgs
romaner läses emellertid fortfarande med
intresse. Den mognare ungdomen läste
Heidenstarns och Strindbergs historiska

berättelser. Heidenstarn hade ju också
skri vit si.tt stora verk Svenskarna och
deras hövdi11gar direkt för ungdom. För
många barn och ungdomar blev också
trindberg och Hjalmar Bergmans sagor

en stor upplevelse.
Den stora svenska barnboken kom med

Selma Lagerlöfs Nils Holgersons under
bara resa genom Sverige. Det var från
Kiplings Djungelboken hon fått uppsla
get till denna älskade bok.

1897 inledde Elsa Beskow sin långa
rad av bilderböcker med Sagan om den
lilla, lilla gumman, och med detta bilda
de hon upptakten till en epok i svensk
bilderbokshistoria, Hon var en berättare
i ord och bild framför alla andra och
djupt älskad av generationer svenska
barn. Mellan hennes första bok och den
postumt utgivna sagosamlingen Den lilla
uiiuaren, som utkom 1954, finns ett stort
antal bilderböcker och sagoböcker, som
alla är präglade av mänsklig värme och
anspråkslöshet. Med mycket små medel,
ett enkelt och vardaglige språk utan sto
ra åthävor och ofta med en underfundig
mening, har hon skildrat vardagliga si
tuationer, som gårc direkt till barnens
bjärran. De personer, som framställts på
hennes friska och ursprungliga akvareller,
alltid stilenliga och helt naturalistiska
har helt enkelt blivit litterära figurer, en
skatt i alla svenska hem. De flesta av
hennes böcker har översatts till flera
främmande språk. Tillsammans med rvå
samtida konstnärer, författarinnan Jean
na Orherdahl och kompositören Alice
Tegner, har hon skapar en samklang av
ord, bild och musik som skänkt oss våra
bästa barnvisor. Både med och utan il
lustrationer hör nämligen Alice Tcgners

visor i Sjung med oss mamma och andra
samlingar till det bästa i sitt slag.

På en hcdersplats bland svenska barn
böcker bör vi också satta Arosenius' bil
derbok Kattresan. Några andra äldre
barnböcker, som fonfarande bibehåJfa
sin popularitet är Gustaf af Geijersram
Mina pojkar, Laura fitinghoffs Barnen
från Frostmofjället och Amy Pams Bar
nen pJ Broby. För liret mognare ungdom
skrev Sigfrid Siwenz Mälarpirater och
Marika Stiernscedt Ullabella.

Ar 1910 kom det i Sverige ut 38 barn
böcker och som förut nämnts är siffran
i dag uppe i över 500. Men 1930-talet
var en mörk dekadansperiod i detta av
seende. Det verkade som om alla sov,
inte minst föräldrarna. Lärare, bibliote
karier och vissa recensenter ansträngde
sig dock för att få någon rätsida på det
hela, så att ince allt snömos och annat
larv, särskilt dåLiga översättningar, skul
le breda ut sig för mycket. Förläggare
inspirerades till pri~tävlingar med gott
resultat. På 19-1-0-talct började situatio
nen ljusna. Det började bli modernt att
syssla med barnböcker. Det var nu som
Astrid Lindgren kom och vände upp
och ned på alla begrepp med sin Pippi
L/i,ngstr11-mp. Med henne kom roligheten
fantasin, den äkca känslan och etc gott
naturlige sprU. till våra barn. Hennes
böcker finns översatta till 23 språk. För
utom Astrid Lindgren, vars böcker såle
des numera läses av barn i hela världen,
kan vi nu glädja oss år en mängd ut
märkta svenska författare t. ex. Edith
Unncrscad, Åke Holmberg, Harry Kull
man, Olle Mattson, A.nn-Mari Falk, E'la
Hjclm och Eva Malmström, för att bara
n;imna några stycken.
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\l,1rt [olbbibliotcle hur ocks& ,m v,J för
bar,,böcker.

Vi har alltså en mycket bög barnboks
standard i dag. Vi har också ert fint ut
vecklat bibliotekssystem - enbart i
Stockholm finns det över 75 barn- och
kolbibliotek i Stadsbibliorekets regi. Det

lånas ut 19 millioner barnböcker per 1r
i hela landet (1955) och sedan 3 öre per
bibliotekslån införts åt författarna har
det visat sig, att uugdomsboksförfattarna
kommer upp till <le högsta siffrorna.

Böcker och Iaslust saknas således inte.
Men härigenom kan vi också höja kra
ven på barnböckerna. Vi måste fordra,
:i tt endast det bästa är gott nog åt våra
barn och se till att de får möta de rätta
böckerna, de välskrivna, de Fantasifulla,
de varmhjärtade, de konstnärliga och de
som är för barnen begripligt illustrerade
- med andra ord de roliga böckerna.

Hur ska vi då bära oss il.t för att
skaffa kunskap om de bäst lämpade
barnböckerna?

Vi måste för det första känna rill de
olika läsperioderna. Det finns nämligen
vissa huvudlinjer, som man kan urskilja
i barnens lässrnak, linjer, som man ge
nom stora vetenskapliga undersökningar
fastställt. Med ledning härav har man
försökt "klassa" in barnen -i olika "läs
åldra r". Men naturligtvis är gränserna
för dessa perioder mycket flytande, be
roende på barnens olika utveckling.
Som exempel kan nämnas, att Rous
seau t. ex. skröt med att han läste roma
ner vid 6 års ålder, Ellen Key och sä
kert många med henne läste Shakespeare
vid 12 års lider med stor behållning, ja,
i varje familjs bekantskapskrets finns det
nog någon som "smyglasr". Kanske det
gällt e11 tolvåring som uppskattat Strind
berg eller en sextonåring som alltid haft
Nalle Puh på sitt nattduksbord. Men
detta är måhända undantagen som en
dast bekräftar reglerna.

Charlotte Biihler, den österrikiska psy
kologen, har gjort en indelning i läspe
rioder, vilka i stort sett håller streck.

De olika läsperioderna är:

Bilderböcker 2-5 iir
Sagoåldern 4-9 år
Robinsonåldern 9-11 år
Pojkar och flickor 11-13 å1·
Ungdom 14-15 :h
- på tröskeln till den vuxna lirre
raturen

En utmärkt vägledning i denna svåra
sak har vi i Bolin och Zweigbergks bok
Barn och böcker, som är den enda verk
ligt uttömmande boken om våra barns
läsning. För intresserade vuxna står där
allt som är värt att veta i ämnet. Ett
ytterligare utmärkt hjälpmedel vid bok
valet är de hligen utkommande bok
listorna. "Läsning under lovet" som finns
både på bibliotek och i bokhandel.

En god hjälp är också recensioner i
dagspressen, ridskrif ter och lärarpressen.
Det är också tillrådligt att söka kontakt
med barnbibliotek, bokhandel och lära
re. Föredrag i föräldraföreningar med
bokutställning är ett bra initiativ,

Bilderböcker för barn i åldern
2-5 år

Barnens första kontakt med litteratu
ren är muntlig. Det är i den åldern som
rim och rytm fångar barnens intresse.
Små barn tycker om dikt, de har en
stark känsla för ordets magi.

Barn vill också titta på bilder. En
pekbok med enstaka bilder av föremål
ur barnens egen värld är bra som första
bilderbok. Redan i tredje levnadsåret kan
gruppbilder uppfattas - alltså flera fö
remål, som har ert nära sammanhang.
Bilderboken skall kunna hjälpa barnen
att finna sig till rätta i sin egen värld,
göra dem mera hemmastadda i tillvaron.

Bilderboken som först betraktas som
en leksak, kan alltså senare leda fram
barnet till riktig litteratur. Det är där
för mycket viktigt, att vi väljer med
omsorg. Bilderna i en bra bilderbok skall
vara tydliga, gärna med klart avgränsan
de färger. Texten skall vara enkel och
lättfattlig, adekvat med bilderna, gärna
på rim, men vi betackar oss för enkla
ju lklappsrim.

Ivar Aroseuius' utsökta och klassiska
bilderbok Kattrcsan kan här vara ett fö
redöme. Från 4 år fattar barnen en läng
re text - sagobilderböcker sådana som
Elsa Beskows kan nu sättas in i läspla
nen. Före henne hade dock Önilia Adel
borg av engelska förebilder inspirerats
att ge ut en rad älskliga bilderböcker i
akvarellstil. Av dem är det nog egentli
gen bara Pelle Snygg och barnen i Snas
keby som kan fånga nutida barns intres
se.

Vi skall komma ihåg, att barns begär

att höra en sak om igen gör, att kvalire
ten i alla avseenden måste hållas hög.

Om Arosenius är genial i sin enkelhet
och rytmiska rimteckning, så bör i detta
sammanhang framhållas Tove Janssons
betydelse för moderna barn. Hennes bil
derbok Hur gick det sen? är kanske mer
invecklad men mycket suggestiv och hen
nes böcker om Mnmintrollen kommer sä
kert att räknas till den klassiska barn
litteraturen.

Lennart Hellsing är en vismakare
framför andra. Hans visor är ofta rik
tigt fin poesi. Med barnslig glädje i ryt
mer och färger berättar han för barnen
om Krake! Spektakel, Kusin. Vitamin och
Daniel 'Doppsko. Ord-bild-musik vädjar
direkt till barnen i hans bilderböcker,
som illustrerats av bl. a. Stig Lindberg
och tonsans av Knut Brodin och H. Ä.
Gafvcrt.

Eva Billow är en annan konstnär, som
förstår barn. Med fin känsla, humor och
smak ritar och berättar hon för de mins
ta. Andra goda illustratörer är Birgitta
Nordenskiöld och Ilon Wikla.nd, liksom
Bertil Almqvist i sin speciella genre.

Norrmannen Thorbjörn Egners böcker
Klas Kldttermus och Folk och Rövare i
Kamomilla stad är älskade även av
svenska barn tack vare hans musikalitet,
konsrnärstalang och lust att sHl. in på
egna vägar.

Sagoåldern, 5-8 år
Vid denna lider kommer sagorna in i

ammanha.nget. De gamla folksagorna är
barnens första möte med riktig lirrerarur.
I dem finns det b&de spänning och fart,
stilen är enkel och länfatrlig och ändå
djupt fantasifull. Sagans upprepningar
stimulerar fantasin och nyfikenheten. Det
är nog bara mycket känsliga barn, som
bur illa berörda av sagans ytterligheter.
Tid och rum upphör att existera, då ett
barn lyssnar till de magiska orden "det
var en gång .. .''.

Barnet bar på detta åldersstadium en
intensiv livskänsla och en obegränsad
fantasi, som gör allting levande. En ted
dybjörn kan vara lika levande som sys
kon och föräldrar. Alf Preysens sagor
om Gumman, som blev liten. som en te
sked bar också äkta barntycke. Det är i
den åldern som också djurböcker av alla
slag älskas. Böcker om hästar och hun
dar är favoriter.

När barnen börjar skolan inträffar en
.tor förändring i deras liv. De skall lä
ra sig att anpassa sig i en gemenskap
utanför familjekretsen. Ofra inträder då
även en förändring i deras läsintressen.
Man blir mer urätriktad, viil läsa om
andra skolbarn och barn i främmande
länder. Trots att vägen in i böckernas
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~-:U-ld san vara knagglig nog för en ny
börare : läsr•. .ngcns konst, stakar gärna
barn , denna ålder igenom en bok med
å rnvcker fantasi i som t. ex. Alla vi

barn i Bullerbyn, Pippi Lfogstmmp eller
Mary Poppins:

Robinsonåldern, 9-11 år
Inte under någon annan period är bar

nens läshunger så stor som under denna
tid. De slukar allt. Det är en tid, d.'.i. man
har lätt att komma i kontakt med bar
nen och kan tala med dem om böcker.

Som typbok för denna ålder har rnau
valt Robinson Kruse, och denna period
har uppkallats efter boken. I sagan grep
osynliga makter in och hjälpte, nu ir
man själv hjälten och klarar upp situ
ationen. Inte någon bok skildrar detta
bättre än just Robinson Kruse, Den bo
ken aktiverar och ger kontakt med verk
ligheten. Liksom Gulliuers resor och On
kel Toms stuga skrevs den ursprungligen
för vuxna, men barnen bar själva gjort
den till sin egendom. Och att just dessa
böcker blir lästa om igen och av många
generationer visar ju att de har kvalitet.

l den här åldem läser man också gär
na indianböcker, historiska berättelser
och berärrclser om rackarungar, och där
intar Pippi Långstrump naturligtvis he
derspla tsen.

Cooper skapade med sina berättelser
om Sleinnstrumpa och Den siste mohika
nen indianboken med rätt appell till
pojksinnet. Bland moderna indianböcker
kan särskiJ t nämnas Indianernas f&nge
av Lenski och Vildmarkens svärd av
Coarsworth,

Detektivhistorier för barn och ungdom
är en ganska ny geme. Om de är väl
skrivna med klyftiga problemlösningar
kan dessa böcker vara en matverkan mot
serie- och gangstermagasin. Goda repre
senranrcr är Erich Kastner, Astrid Lind
gren, Eva Hjelrn, Åke Holmberg och
Olof Franzeu. Frå11 Frankrike har vi fått
två utmärkta dcrektivhistor ier i Berna,
Hästen utan huvud och Paul-Jaques, För
svunnen i Montelimar.

Vår tid behöver hjältar och ideal.
Kanske finner ungdomen detta i hisroris
ka romaner som Mikko i kungens tjänst
av Kai Söderhjelm och Yngste Karolinen
av Karl Aage Schwartzkopf. Båda skild
rar en bister och obeveklig verklighet
och båda är välskrivna, historiskt rikliga
uran spår av förhärligande av kriget.

Ofta läser pojkar och flickor samma
slags böcker vid denna tid, men flickor
na, som bar mer utpräglad känsla för
familje- och skolliv, läser nog också med
förkärlek de gamla klassiska flickböcker
na t. ex. Anne p& Grönkulla av Mont
gomery, Sju syskon av Erhel Turner och

Kastrullresan av Edith Unnerstad m. fl.
De flesta av dessa odödliga böcker ha

numera getts ut i nya upplagor med mo
dernare typografiskt utförande. Avcn om
vi vuxna har vära gamla älskade barn
boksexemplar kvar och berättar för bar
nen hur bra och fängslande de är, kan
det finnas barn, som dröjer med att läsa
dem beroende på att de ser "gammalmo
diga" ut. I sådana fall lönar det sig att
inhandla en ny upplaga med t. ex. större
text. Både barnens och föräldrarnas för
tjusning över att ha fängslats av samma
bok äi- något så underbart och fint, att
man inte har råd art förlora det.

Flickor och pojkar, 12 -14 år
J 12-14-årsåldern märks en viss skill

nad mellan läsintresser hos flickor och
pojkar. Bådadera vill ha spänning, men
pojkarna har etc mycket utpräglat intres
se för teknik, vilket för dem in på fack
litteraturens område.

Men klassiker som Skattkammarön, De
tre musketörerna, Fältskäms berättelser.
Oliver Twist och Havets hjältar är fort
farande ett gemensamt intresse för både
flickor och pojkar, likaså Lisa Tetzners
Sotarpojken.

Den s.k. Science-Fiction-litteraturen, en
sorts teknisk romandiktning, är så gott
som uteslutande av intresse för pojkarna.
De läser också gärna reseskildringar av
t. ex. Sten Bergman och Thor Heyerdabl.
Flickor som är mindre aktiva, och mer
romantiska än pojkar i den här åldern,
intresserar sig ibland för biografier. Så
dana böcker skildrar ofta vardagens hjäl
tar, vilkas liv och kamp kan vara mer
spännande än någon ävenryrsbok, såsom
t. ex. böckerna om Marie Curie och He
lene Keller. Biografier är egenrligen den
enda sorts fackböcker som flickor läser i
någon större utsträckning i de1111a ålder.

Hobbyböcker och kalendrar kan ock
så intressera barn i denna åldersgrupp.
Och en bra uppslagsbok bör aldrig sak
nas i bokhyllan.

I slutet av denna period börjar också
ungdomarna intressera sig för yrkessk ild
ringar och böcker med socialt inslag.
Böcker, som på ett riktigt sätt behand
lar ungdomens problem, kan vara en bra
övergång till 14-15-årsåldcrn, då den
"riktiga" Iirreraruren kan sättas in. Stina
indeberg och Harry Kullma.n hör till

genrens bästa författare, liksom även Åke
Holmberg, Hans Pererson, Ann-Mari
Falk, Ingcgerd Granluod, Eva Malm-
tröm och amerikanskan Mary Stolz.
Anna-Lisa Wärnlöfs Pella-böcker är

friska, skrivna i en raljerande ton men
under den ligger mycket allvar. I Pella i
praktiken behandlas journalistyrket osen
rimental t och riktigt.

EYa Malmströms böcker om Lena, Hc
då Lena och Att välja skildrar intressant
ocl1 med sto1· inJevelse ungdomars ofT.:.
stora ensamhet och tvekan inför !iver.

Böcker för tonåringar är ett käns: ~
kapitel. Ungdomarna står på tröskeln d.
de vuxnas värld och vet inre riktigt var·.
de hör och de har hela den stora litte
raturen som väntar dem. Meo de rycker
inte om art bli ledda.

Det forns numera en stor Ltteratur,
som vänder sig till tonåringar. Dessa har
nu också redan från 14-årsåldern till
gång till vuxenlitteraturen på bibliote
ken. Många vuxna är nog oroliga och
undrar vad som kan vara lämpligt och
vad som kan skada. Förbud gör nog
emellertid u1gen nytta. Vi kan ju inte
skydda våra barn fdi11 olämpliga in0y
telser, då de ser tidningar, lyssnar på
radio och ser TV och film. Det är där
för bättre atc redan från början intresse
ra sig för barnens läsning ocb att disku
cera det lästa med dem. En kritisk in
ställning är barnens bästa skydd mor
dålig litteratur.

I derurn ålder är det lämpligt med
bokklubbar (som gärna Jean ha börjat
redan i 11-årsåldern), där det diskuteras
och analyseras och tillfälle ges art möta
god litteratur.

Som förut nämnts är också högläsni11g
i hemmen en idealisk sysselsättning i fa
miljer med tonåringar.

Det viktiga är, att vi ger barnen en
fast och bra litterär grund att stå pi,
innan de vandrar ut i livet. Det är före
16-årsåldern man skall ha läst de odöd
liga ungdomsböckerna. Aven om man
långe senare i livet kan ha stor behåll
ning och glädje av att läsa dem, kan
upplevelsen av art första gången möta
dem aldrig bli så intensiv och oförglöm
lig som i barn- och ungdomsåren.

Ingenting kan vara viktigare än våra
barns läsning. Erich Kästner påst/ir, att
"Ungdomens framtid kommer att se ut
som den litteratur den läser i dag''. Det
är ord som alla vuxna bör minnas. Och
det väsentliga om läsningens mening sä
ger bibliotekarien Kai Söderhjelm "Det
är genom böckerna man bäst kan lära
känna en annan människa, även om man
lever i en annan rid, i ett annat land, och
det är just de budskapen från själ cill
själ som tonåringarna behöver uppleva.
Genom dem lär de också känna sig själ
va, får veta mer om sitt eget jag. Där
finns e11 nödvändig växelverkan mellan
liv och läsning, mellan upplevt och läst.

tan att ha hunnit leva själv, förstår
man inte det lästa, utan att ha hunnit
läsa, förstår man i11te livet".

(Ur Sthlms Bamav/Jrdsnämnds
Fritidsavdelnings tidskrift)
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...-ä;-ld kan ,.iJt-a knagglig nog för en ny
oorj.t:e : ~T,ingens konst, stakar gärna
barn : denna ilder igenom en bok med
,a mycket fantasi i som t. ex. Alla vi
barn i Bullerbyn, Pippi L&ngstrump eller
.~fa,·y Poppins.

Robinsonåldern, 9-11 år
Inre under någou annan period är bar

nens läshunger så stor som under denna
rid. De slukar allt. Det är en tid, då man
har lätt att komma i kontakt med bar
nen och kan tala med dem om böcker.

Som typbok för denna lider har man
valt Rohinson Kruse, och denna period
har uppkallats efter boken. I sagan grep
osynliga makter in och hjälpte, nu är
man själv hjälten och klarar upp situ
arionen, Inre någon bok skildrar dcrra
bättre än just Robinson Kruse. Den bo
ken aktiverar och ger kontakt med verk
ligheten. Liksom Gulliuers resor och On
kel Toms stug« skrevs den ursprungligen
för vuxna, men barnen har själva gjort
den till sin egendom. Och att just dessa
böcker blir lästa 0111 igen och av många
generationer visar ju att de har kvalitet.

I den här åldern läser man också gär
na indianböcker, historiska berättelser
och berättelser om rackarungar, och där
intar Pippi Långstrump naturligrvis be
dcrsplatsen.

Cooper skapade med sina berättelser
om Skinnstrumpa och Den siste mohika
neri indianboken med rätt appell till
pojksinnet. Bland moderna indianböcker
kan särskilt nämnas Indianernas fJ.nge
av Lenski och Vildmarkens svärd av
Coatsworth.

Detekrivhisroricr för barn och ungdom
är en ganska ny genre. Om de är väl
skrivna med klyftiga problemlösningar
kan dessa böcker vara en motverka» mot
serie- och gangstermagasin. Goda repre
sentanter är Erich Kastner, Astrid Lind
gren, Eva Hjelrn, Ake .Holmberg och
Olof Franzån. Från Frankrike har vi fått
cvå utmärkta derekrivhistorier i Berna,
Hästen utan huvud och Paul-jaqucs, För
svunnen i Montelimar.

Vår cid behöver hjältar och ideal.
Kanske finner ungdomen detta i hisroris
ka romaner som Mikko i kungens tjänst
av Kai Söderhjclm och Yngste Karolinen
av Karl Aage Schwartzkopf. Båda skild
rar en bister och obeveklig verklighet
och båda är välskrivna, historiskt riktiga
uran spår av förhärligande av kriget.

Ofta läser pojkar och flickor samma
slags böcker vid denna tid, men flickor
na, som har mer utpräglad känsla för
familje- och skolliv, läser nog också med
förkärlek de gamla klassiska flickböcker
na t. ex. Anne på Grönkulla av Mont
gomery, Sjr~ syskon av Ethel Turner och

Kastrullresan av Edith Unnersrad m. fl.
De flesta av dessa odödliga böcker ha

numera getts ut i nya upplagor med mo
dernare typografiskt utförande. Aven om
vi vuxna har våra gamla älskade barn
boksexemplar kvar och berättar för bar
nen hur bra och fängslande de är, kan
det finnas barn, som dröjer med att läsa
dem beroende på att de ser "gammalmo
diga" ut. I sådana fall lönar det sig att
inhandla en ny upplaga med t. ex. större
text. Både barnens och föräldrarnas för
tjusning över att ha fängslats av samma
bok är något så underbart och fint, att
man inte har råd att förlora det.

Flickor och pojkar, 12 -14 år
I 12-14-å.rsålderu märks en viss skill

nad mellan lasinrresser hos flickor och
pojkar. Bådadera vill ha spänning, men
pojkarna har etc mycket utpräglat intres
se för teknik, vilket för dem in på fack
litteraturens område.

Men klassiker som Skattkammarön, De
tre musketörerna, Fältskärns berättelser,
Oliver Twist och Havets hjältar är fort
farande ett gemensamt intresse för både
flickor och pojkar, likaså Lisa Tetzners
Sotarpojken.

Den s.k. Scieace-Fiction-Ii rtcrarurcn, en
sorts teknisk romandiktning, är så gott
som uteslutande av intresse för pojkarna.
De läser också gärna reseskildringar av
t. ex. Sten Bergman och Thor Heyerdahl.
Flickor som är mindre aktiva, och mer
romantiska än pojkar i den här /l.ldem,
intresserar sig ibland för biografier. Så
dana böcker skildrar ofta vardagens hjäl
tar, vilkas liv och kamp kan vara mer
spännande än någon äventyrsbok, såsom
t. ex. böckerna om Marie Curie och He
lene Keller. Biografier är egentligen den
enda sorts fackböcker som flickor läser i
någon större utsträckning i denna ålder.

Hobbyböcker och kalendrar kan. ock
å intressera barn i denna åldersgrupp.
Och en bra uppslagsbok bör aldrig sak
nas i bokhyllan.

I sluter av denna period börjar också
ungdomarna intressera sig för yrkessk ild
ringar och böcker med socialt inslag.
Böcker, som på ett riktigt sätt behand
lar ungdomens problem, kan vara en bra
övergång till 14-15-årsåldern, då den
"riktiga" litteraturen kan sättas in. Stina
Lindeberg och Harry Kullman hör till
enrcns bästa författare, liksom även Äke

Halmberg, Hans Peterson, Ann-Mari
Falk, Ingcgerd Granlund, Eva Malm
ström och amerikanskan Mary Stolz.

Anna-Lisa Wärnlöfs Pella-böcker är
friska, skrivna i e.n raljerande ton men
under den ligger mycket allvar. I Pella i
praktiken behandlas journalistyrket osen
timentalt och riktigt.

Eva J.falmströms böcker om Lena, He,
da Lena och Att välja skildrar intressant
och med stor inlevelse ungdomars of:.:i
stora ensamhet och tvekan inför \iver.

Böcker för ronårin_gar är ett känsl:r
kapicel. Ungdomarna står på tröskeln ~·
de vuxnas värld och vet inre riktige var.
de hör och de har hela den stora litte
racuren som väntar dem. Men de tycker
inte om art bli ledda.

Det finns numera en stor litteratur,
som väJlder sig till tonåringar. Dessa har
nu också redan fdn 14-arsåldcrn till
gång till vuxenlitteraturen på bibliote
ken. Många vuxna är nog oroliga och
u.ad.rar vad som kan vara lämpligt och
vad som kan skada. Förbud gör nog
erncllerricl ingen nytta. Vi kan ju inte
skydda vå.ra barn fdtn oli:impliga infly
telser, då de ser tidningar, lyssnar på
radio och ser TV och film. Det är där
för bättre att redan från början intresse
ra sig för barnens läsni.ng och att disku
tera det lästa med dem. En kritisk in
srälL,i.ng är barnens bästa skydd mot
dålig litteracur.

I deru1a 1llder är dec lämplige med
bokklubbar (som gärna kan ha börjat
redan i 11-årsåldern), där det diskuteras
och analyseras och tillfälle ges art möra
god litteratur.

Som förut nämnes är också högläsning
i hemmen en idealisk sysselsättning i fa
miljer med tonåringar.

Det viktiga är, att vi ger barnen en
fast och bra litterär grund att stå på
innan de vandrar ut i livet. Det är före
16-årsåldern man skall ha läst de odöd
liga ungdomsböckerna. 'A.ven om man
långt senare i livet kan ha stor behåll
ning och glädje av att läsa dem, kan
upplevelsen av att första gången möta
dem alcL-ig bli så intensiv och oförglöm
lig som i barn- och ungdomsåren.

Ingenting kan vara viktigare än våra
barns läsning. Erich Kästner påsdh, att
"Ungdomens framtid kommer att se ut
s0111 den litteratur .den läser i dag''. Det
är ord som alla vuxna bör minnas. Och
det väsentliga om läsningens mening sä
ger bibliotekarien Kai Söderhjelm "Det
är genom böckerna man bäst kan lära
känna en annan människa, även om man
lever i en annan tid, i ert annat land, och
det är just de budsbpc.n från själ ril I
själ som tonåringarna behöver uppleva.
Genom dem lär de ocksit känna sig själ
va, får veta mer om sitt eget jag. Där
finns en nödvändig växelverkan mellan
liv och läsning, mellan upplevt och läst.

tan att ha hunnit leva själv, förstår
man inte det lästa, ucan att ha lnmnit
läsa, förstår man inte livet".

(Ur Scblms Barnavårdmämnds
Frit1dsavdelnings tid.skrift)
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Ett rum helgat åt freden

FN-skyskrapan på Manhattan innehål
ler inte endast stora konferens- och sam
manträdesrum, kontorslokalernas mång
fald och ett chefsrum, i denna byggnad
av glas och stål finns också ett rum för
stilla meditation och samling, en till
flyktsorc för alla dem av skilda religio
ner, som i stillhet önskar utöva andakt
och kanske även söka finna sitt eget jags
allra innersta.

Dag Hammarskjöld har tolkat sin
uppfattning om detta rums djupaste in
nebörd och betydelse. Han har gjort det
på ett sätt, som mot bakgrunden av hans
~~

Översättning gjord av
Siri Leander i IM
Fote: F.N.

egen tragiska bortgång måste gripa och
väcka till eftertanke. Han skrev:

Detta är ett rum helgat åt freden och åt
dem som ger sina liv för freden. Det är
ett stilla rum, endast tankar bör tala.

Vi har alla inom oss ett centrum av
stillhet, omgivet av tystnad.

Detta hus, ägnat åt arbete och debatt i
fredens tjänst, borde ha ett rum ägnat
~t tystn~d i yttre mening_ och stillhet i
inre rnemng.

Målet har varit att i detta lilla rum
skapa en plats, där dörrarna kan stl
öppna mot tankens och bönens oändliga
rymd.

Människor av många trosbekännelser
kommer att mötas här, och av den an
ledningen kunde man inte använda nå-

gon av de symboler vi är vana vid under
våra meditationer.

Det finns emellertid enkla ting, som
talar till oss alla med samma språk. Vi
har sökt sådana ting och vi tror oss ha
funnit dem i ljusknippet, som träffar den
fasta klippans skimrande yra.

Följaktligen ser vi i rummets mitt en
symbol för hur himlens ljus dagligen ger
liv åt den hjord, på vilken vi står, för
många av oss en symbol för hur andens
ljus ger liv åt materien.

Men stenen i rummet mitt har mer att
säga oss. Vi kan se den som ett altare,
tomt - inte för att ingen Gud finns,
inte för att det är ett altare till en okänd
Gud, utan för att det är ägnat åt den
Gud, som människan dyrkar under mån
ga namn och på många sätt.

Stenen i rummets mitt påminner oss
också om det fasta och bestående i en
värld av rörelse och förändring. Blocket
av järnmalm har fastheten av det· evigt
bestående. Det är också en påminnelse
om den hörnsten av uthållighet och tro,
på vilken all mänsklig ansträngning mås
te vara grundad.

Stenens material leder våra tankar till
nödvändigheten att välja mellan förstö
relse och uppbyggnad, mellan krig och
fred. Av järn har människorna smitt sina
svärd, av järn har de också tillverkat
ina plogbillar. Av järn har de konstrue
rat tanks, men av järn har de också
byggt hem för människorna. Järnmalms
blocket är en del av den rikedom vi har
ärvt på denna jord. Hur ska vi väl an
vända den?

Ljusknippet träffar stenen i ett rum
präglat av den yttersta enkelhet. Det
finns inga andra symboler, ingenting som
kan splittra vh uppmärksamhet eller
störa stillheten inom oss. När våra
blickar vandrar från dessa symboler till
väggen bakom dem, möter de ett enkelt
mönster, som vidgar rummet mot en
rymd av harmoni, frihet och jämvikt.

Det finns ett gammalt ordstäv som sä
ger att meningen med ett kärl inte är
väggarna, utan tomrummet. Så är det
också med det här rummet:

Det är deras uppgift som kommer hit
att fylla tomrummet med vad de finner
i sitt inres stillhet.

Dag Hammarskjöld

Giv oss Ditt ljus, att vi må se och tro

en helig mening bortom allt som händer,

när modet sviktar under tvivlets klo.

Lär oss att bygga upp med trägna händer

vår viljas verk i tålamod och ro!

Kerstin Hed
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Krubban
Hela mitt liv har jag längtat efter min

krubba. Den skulle vara den vackraste
krubban i världen. Alla de små figurer
na skulle vara handskurna i trä. Så fick
jag av en vän som herkom från Spanien
några små målade figurer i lera. Där var
Jungfru Maria, Jesusbarnet, De tre ko
nungarna, ängeln, duvan, alla de små
djuren, ja allt som en liten krubba kan
rymma. Nu hade jag äntligen själva kär
nan, men det yttre skalet fattades. En
ag när allt var grått, det var som om

hela naturen stod stilla, ingen vind, där
var endast ett svagt duggregn, tog jag
på mig min regnrock och gummistövlar
och gick ner till stranden. Där låg en
massa bråte och flöt, pinnar med målar
färg, tomma plårburkar, en del plankbi
tar. Jag strövade långsamt utefter stran
den, det kändes skönt och avkopplande.
Där, helt plötsligt upptäckte jag en liten
trekantig träbit som låg och guppade på
vattnet. Jag böjde mig ned, drog den till
mig med hjälp av en pinne, såg på den,
fann den vacker. Den hade legat länge i
vattnet, den var jämn och mjuk på ytan,
till färgen var deo nästan silvergrå. Så
med ens visste jag, att jag hade funnit
golvet till min krubba. Jag lät den torka
mot bergväggen, sedan började jag bear
beta den med sandpapper. Den lät sig ly
digt formas i mina händer. Före midda
gen hade jag min lilla krubba färdig, min
egen underbara och älskade lilla krubba.

Ma

Ab\7ENT

Tre lårda Furstar
Tre öppenhjärtiga Furstar
som jagar en stjärnas bloss
har delgett den hale Herodes
att Konungen finns bland oss ...

Vi härtagna folk av ]uda
har lärt oss att vakta vårt tal
Nu står våra nyfödda söner
vid porten till Skuggornas dal.

Tre lärda Furstar från Öster
vet skrämmande lite om den
som trälar i eget rilee
och hukar för mäktiga män.

Vi fruktar allt som kan reta
vår Herre, vars vrede är stor
Att blända med blivande kungar
är grymt mot en nyfödds mor.

En Hövding av sällsynt resning
så såg vi inom oss, GUDS SON,
Var hade de främmande männen
fått detta med barnet ifrån -.

Tre F~,r,rstar for åter mot Öster
och kvar blev blott stjärnans bloss
Den lyste så starkt om natten.

j Vem vet, Kanske angår den oss -.L Edla
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Glimtar från 'en resa i
Amerika

Jag hade nöjet att i närmare fyra vec
kor under oktober månad besöka Ame
rika. Syftet med resan var i första hand
art studera amerikansk distribution.
Strukturella förändringar sker snabbt
även inom svensk distribution och där
för var det mycket lärorikt att H se
den amerikanska utvecklingen på ort och
ställe.

Avstånden förkortas

är man som vi flög med jectplan så
får man inte den rätta uppfattningen om
avstånd. Vi startade från Arlanda kl.
13.30 den 2 oktober och efter en flygtur
på knappa åtta timmar landade vi i

ew York. Vi gjorde en "tidsvinst" av
fem timmar genom att vrida tillbaka
klockan och var alltså framme vid m3.
let efter tre timmar. Det kändes lite
konstigt att vara på New Yorks gator
plt kvällen och samtidigt tänka att man
tigit upp i vanlig ordning i Gustavsberg

och även varit på kontoret några rninu
ter före avfärden till Stockholm. Under
flygresan hade vi sett Island, skymtat
Grönland, sett isberg p1l atlanten och de
lar av Kanada.

Vi hade ett intressant och digert program
Jrnmför oss

Första två dagarna hade vi New York

som boplats. Då gjorde vi resor till för
orter, där vi studerade hur man planerar
shoppingcentra i vilka ingick stora hall
butiker "Supermarkers". Det var stora
markområden som tagits i anspråk för
buriksfasrigherer och parkering, Från
första dagens besök har jag bl. a. anteck
nat en "Supermarkers" som sålde livs
medel och ett begränsat sortiment husge
råd för tillsammans 25-30 millioner
svenska kronor. Där hade man en för
säljningsyta på 2.400 1112 och vid utgån
garna var 14 kassor placerade. Senare
under resan såg vi hallar, som var avse
värt större. Det fanns s.k. rabattvaruhus
med ytor som var över 15.000 m2 i ett
plan. Där sålde man i stort sett alle.

I programmet ingick även att studera
hur man genom stora lagercentraler ord
nat inköpen av varorna från fabrikan
ter, jordbruksorganisationer, förpack
ningscentraler etc. Dessa voro mycket
rationellt ordnade. Dit kom varor fr3n
olika delar av landet per järnväg och bi
lar. I en av de centraler som vi besökte
kunde man samtidigt lossa 31 järnvägs
vagnar. Dessa innehöll varor av olika
slag. En vagn innehöll enbart kalkoner
och sådana partier kom det in rätt ofta.
Man kunde lasta 72 bilar samtidigt för
transport ut till de anslutna butikerna.

Innerstadens problem

Vid besök i Boston kunde vi konsta
tera att parkeringsproblem och svårig
heter att bygga om butiker och varuhus
så att. distributionen blev rationell hade
medfört att butiker och varuhus i sta
dens centrala delar måst stängas. Man
kunde resa gata upp och gata ner och se
anslag "Stängt" eller "Till Uthyrning",
men det kom säkerligen ingen som ville
bli hyresgäst. Man flyttade utanför sta
den. I detta sammanhang bör erinras om
att 80 ~/ö av befolkningen i USA bor i
en- eller tvåfamiljshus under det att i
vårt land c:a 20 O/o bor i egna hem. I
USA bilhandlar man och gör större in
köp per gång. Den stora handelsvcrk
sarnheten har blivit Förlagd utanför de
stora städerna, där det finns goda par
keriogsmöjligheter.

Chicago
blev en glad överraskning. Där hade
man tänkt sig att träffa slaktare och
Fläskpackare. Men där kom vi till en
vacker stad vid Michigansjön med breda
gator, parker och en sprudlande industri
och affärsverksamhet. En besök på dess
handelskarnmarc bekräftade att det "rör
sig" inom "Chicagoland".

Seminarier

En trevlig upplevelse hade vi under
rvlt dagars vistelse vid Purdue Univcrsity
i staden Lafayette. Vi hade där ett semi
narium som behandlade distribution och
handel. Det var säkerligen för de flesta
av oss första gången vi fick skriva in
oss på ett universitet. Där var 16.500
studerande inskrivna. Vi måste gå igenom
"vår kurs" snabbt. Vad som tar hela
terminer att klara "läste vi in" på några
rimmar. Den trevliga professor, som var
vår ledare under vistelsen började med
att tala om sina kunskaper om Sverige.
Det var tre saker: Mormors och farmors
ostkaka, Jönköpings tändstickor och så.
Sveriges syn på det fria kärleksli vet.
Gustavsberg blev nu känt genom det
konstgods som överlämnades till honom
om minnesgåva. Han gav tillsammans

med sina medhjälpare, där även prakti
kens män var med, en intressant inblick
i amerikansk handel av i dag. Vistelsen
i Lafayette avslutades med att vi fick
se amerikansk fotboll. Det blev en folk
fest av stora mått när "Vårt Universi
tet" mötte de kraftiga grabbarna från

Ett modem! amerikanskt shoppingcentra i
en villastad. En anläggning diir man prak
tiskt taget kunde köpa allt.
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_,!.:ami. Fotbollen var lite svår att för
stå, men inramningen av det hela som
bestod a, färggrant klädda musikanter
från över 100-talet realskolor till ett
antal av omkring 6.000 ungdomar som
spelade och dansade. Det var en fest för
ögat som inte serveras var dag.

Vår "teoretiska skolning" var inte slut
med att vi lämnade Lafayette. Efter ett
par dagar blev det ett seminarium vid

ational Kassaregister i Dayton. Där
blev det en kurs som pågick i tre dagar,
som behandlade handeln och dess utveck
ling. I sin inledning erinrade kurslednin
gen att kursens rnål var: Att förbättra
varudistributionen, göra den mera effek
tiv samt ge bättre service.

Amerikansk sydstatsmiljö
Färden gick sedan via West Virginia

över Appalcherna till Virginia. I West
Virginias berg överraskades vi av ett
snöfall, som ställde till lite hinder i vår
framfart. Dagen innan var det varmt
(damerna gick i shorts), men så kom ett
hårt åskväder följt av snöväder, som gav
30-35 cm snötäcke. Den var blöt och
gjorde säkerligen stor skada på de lövade
träden. Träd och telefonstolpar blocke
rade också vår väg. De hade inte haft ett
sådant väder vid denna årstid i manna
rnmne.

Washington

I Washington med omnejd var det
mycket av intresse att se. Där fanns en
välskött konsumrionsförening som hade
stora butiker och några bensinstationer.
Vidare var vi i tillfälle att genom denna
förenings förmedling besöka några hem,
där vi i grupper om två till tre var gäs
ter under några timmar en söndagsefter
middag. Vi besökte Vita Huset, där vi
fick stiga inom presidentens privata om
råde. Där överlämnades en Gustavsbergs
vas som en hälsning från Sverige. Det
var en presidenten närstående man som
tog emot den fina presenten och fram
förde en hälsning och tack från President
Kennedy. Vidare besöktes handelsdepar
tcmentet, där ekonomiska experter infor
merade under ett par timmar. Besöket i
Washington avslutades med ett cocktail
party, som Ambassadör Jarring gav i sin
representationsvå n ing.

Resan går in i sitt slutskede

Under resan från Washingcon till New
York besökte vi bl. a. Delawarcmonu
mcntet, som rests till minne av de första

I President Kennedys privata trädgård fick
vi tillfälle att som minnesgåva överlämna
en Grazia.

Vår fram/art i sydstaten West V'irginia stoppades av ett snöväder, vars make man inte
upplevt i mannaminne,

svenskarna, som landsteg i Amerika. Det
ta besök stämde till eftertanke vad våra
förfäder fick utstå när de förflyttade sig
till det stora landet, där de sökte lyckan.
Vi fick också en påminnelse om detta
när vi i Philadelphia besökte den första
kyrkan i staden, som byggdes av svens
kar. På dess kyrkogård kunde man se
många svenska namn.

Sista dagarna i New York komplette
rades med ytterligare besök i shopping
centra utanför staden. Vi såg också sto
ra varuhus i stadens centrum. En efter
middag ägnades åt FN, där vi under
ledning av bra ciceroner fick gå igenom
en del av de lokaler där stora världs
frågor diskuteras. Besöket avslutades

med ett cocktailparty, som Agda Rössel
gav på FN. Där fick vi även samman
träffa med svenska FN-delegater.

Avslutningsmiddagen på restaurang
Stockholm i New York, där man bjöd
på sill, ost, leverpastej, mörkt bröd och
annan svensk kost var mycket uppskat
tad.

Gustavsberg var med

Minnesgåvor som överlämnades i oli
ka sammanhang var konstgods från Gus
tavsberg och det var roligt att se mot
tagarnas glädje över de vackra presen
terna.

Gunnar Mattsson
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Vad leråros av våra produkter?
En ny vara skapas ju inte endast För

att tillfredsställa Fabrikschefen, försälj
ningschefcn eller formgivaren. Varan
måste utformas och lanseras på ett sätt
som tar sikte på en hel del grundfak
torer. Den måste vägas och sorteras or
dentligt innan den förs ut i praktiken.
Tungan på vågen får inte vara en välta
lig och charmig designers entusiastiska
försäljararbete till att göra sig odödlig,
utan den gemensamma nämnaren för alla
varor är ju att tillfredsställa människors
önskningar och behov. Därför är det
väsentligt vid alla beslut i varupolitik
att undersöka vilka motiv som ligger
bakom människors önskan att köpa. Ett
ofta framgångsrikt sätt är ju att företaga
noggranna undersökningar och försök in
nan varan planeras och presenteras på
marknaden.

Vid lanserandet av nya, låt oss säga
genialiska varor, som ligger 10-30 år
före i tiden, tar företagsledningen risker
- och satsar på en uppfostrargärning,
vars kostnader dagens konsument betalar.
Ett modernt företag måsre alltid räkna
med att ha ndgon produkt som ligger
före i tiden, men det företag vars hela
sortiment skulle ligga 10-30 år före är

det synd om - det blev en alltför dyr
fostrargärning.

De grundläggande faktorer, som
förbrukarna söker hos en ny

produkt är
art den tillfredsställer något behov av

nöje, bekvämlighet och arbetsbesparing,
att den har dragningskraft - framkal-

lar en önskan om att ägas,
att den är läte att an vända,
att den besitter en särskild kvalite,
att den är prisbillig.

För att varan skall bli intressant
för detaljhandeln, krävs

att den ger vinst,
att den drar mera kunder,
att den hjälper till att öka försäljnin

gen av andra varor,
att den är lättare att ställa ut (lättsåld)

än andra varor och att den efterfrågas
och värderas av kunderna,

att den har snabb omsättningshastig
het.

När den nya iden har passerat
utprovningen måste man se det ur före
tagets "negativa" faktorer:

Krävs det nya försäljningskanaler el
ler -metoder?

tig Lindberg och Arnold Erdcryd diskuterar en ny modell på
kaffeservis i benporslin. Servisen, som heter LO, räknar försäljnings

avdelningen kunna. sälja för leverans hösten 1962.

Krävs det omfattande och dyrbara
konkurrcnså tgärder?

Krävs det material som är svårt att
anskaffa?

Krävs det annars några nya förhållan
den på marknaden?

Krävs det patent, färgäkthct, hållfast
het, stora serier m.m.?

Några av företagets synpunkter
som särskilt ekonomisidan är

intresserad av är
att den medverkar till uppnående av

större täckningsbidrag,
att den kan produceras i stora kvan

titeter,
att den kräver liten kapiralinvesrering,
att den kan säljas genom redan befint

liga distributionskanaler,
att den kan framställas med den pro

duktionsapparat som redan finns,
att kassationen håller sig inom rimliga

gränser.

Om iden för den nya varan överlever
blir nästa steg detaljanalysen i ekonomi
avdelningen och produktionsavdelningcn.
Sedan blir det försäljningssidans arbete
att förbereda och utforma, "ty framtiden
tillhör den som förbereder sig för den".

I dag är det köparens marknad, där
för är ovanstående punkter realiteter.

Konsten att balansera mellan olika
åsikter är därför mycket svår, men
ofantligt fascinerande.

Vi på porslinets försäljningssida är op
timister och fortsätter att balansera.

A. E-d

Lisa Larsson bär med stolthet sina ungar till ugnen. "Larssons ungar"
hat blivit höstens bestseller.
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ng linje - kvalitets
linjen - Gustavs

bergs linje
är man tar del av Industrins utred

ningsinstituts prognos för utvecklingen
inom handeln till år 1975, och med led
ning därav försöker få en bild av hur vår
lilla grupp porslin inom hemutrustnings
gruppen kommer att te sig år 1965 och
år 1975, fh man troligen bara följa den
positiva utvecklingstendensen, som redan
nu pekar mot ett högförädlat kvalitets
sortiment med modebetonade produkter.
Samtidigt får man ha klart för sig att
produktdödligheten blir större och där
för försvåras överblicken av marknaden.
Vi tror att vi i Gustavsberg har valt rätt
kurs när vi satsar på "ung linje", och
våra unga konstnärer kommer att genom
sina insatser göra vårt namn ännu mera
känt och aktuellt hos våra kommande
konsumenter. Vi ser redan nu hur försälj
ningssiffrorna stiger och efterfrågan på
bättre varor ökar.

Porslinsmarknaden 70 milj. kr. pr år
täller man den svenska porslinsmark

naden i jämförelse med många andra
grupper konsumtionsartiklar blir den ke
ramiska gruppen mycket liten. Trots det
ta betyder den dock rätt mycket för triv
sel och kvalitetstänkande, därför förvå
nas man inte över det stora intresse våra
redaktörer för kvinnosidorna i tidningar
na ägnar åt porslin. Overallt där man
vill ha det snyggt dukat, kommer Gus
tavsbergs med i bilden.

Konsumtion 10 kr. per år och capita
Den svenska produktionen av keramis

ka artiklar (ej byggnadsbranschen) är för
närvarande cirka 55 milj. Importen cirka
23 milj. och exporten cirka 4 milj., vilket
innebär att vi konsumerar (förbrukar)
för i runt tal kr. 10:- per capita och år.

Vilka varor kommer den ny genera
tionen att konsumera av?

Det har publicerats ett flertal varu
prognoser för utvecklingen fram till
1965-1975, och grupperna har bedömts
som mer eller mindre expansiva och ur
I UT :s reviderade prognos 1960 kan man
se den procentuella förändringen i kon
sumtionsvolymen 1958-1965 av varor
som bedöms som mest expansiva. Bilkö
pen, motorbåtarna d.v.s. friridsvarorna
kommer att öka, mera än övriga grup
per. Däremot kommer inte ökningen av
porslin att bli lika stor som friridsvaror
nas.

Exempel
Bilar, drift + 65
Bilar, inköp + 35
Dammsugare + 51
Möbler + 33
Grönsaker + 27
Kaffe + 4
Mjöl - 8
Radioapparater - 14
Cyklar - 18
Skor - 7

I gruppen hemutrustning där bl. a. glas
och porslin ingår, räknar man med en
15 0/o ökning, trots att en minskad andel
av försäljningen kan förväntas falla på
tabila basvaror, medan modebetonade

förädlade produkter kommer att öka,
(Se Lisa Larssons Ungar, Karin Björ
qvists gods, Stig Lindberg, B. Friberg
varor.)

Med hänsyn till denna utveckling ror
de därför vår valda linje mot förädlade
kvalitetsvaror, där konsumenten är villig
att betala merkostnaden, vara det enda
raka i en marknad där lönsamheten inom
gruppen diskuteras öppet.

Vi satsar på ung linje - kvalitetslin
jen - och vi tror på ungdomen.

Vi ser redan nu på stigande försälj
ningssiffror att vi valt rätt linje - och
vi ser mot framtiden med optimism.

Arnold Erderyd

Ovan: Lisa Larsson, Gustavsberg, dukar bord och pratar porslin p& PUB:s uppmärksammade
«tstallning "Ung linje", oktober 1961. (Foto PUB)

Nedan: Chefsdekoratör Curt Levin visar en mycket stilfull fönsterskyltning i Domus
varuhus stora skyltfönster under kampanjen "Ung linje" i Väster&s. ( Foto Domus)
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En grisslakt med såregna
konsekvenser

Det "lackar moc jul" och vad är då
naturligare än att man tänker på en av
julsymbolerna - grisen - och vad alle
det innebär. När jag häromåret besökte
en granne på fastlandet törnade jag sam
man med Slaktar-Jonas, Lång-Erik och
Nämndemans-Per .i fuU färd med att ut
rusta Spiggen, en båt för hårt väder,
med allehanda redskap. Inbjöds att med
följa ty det var fråga om storslakt och
narurligtvis nappade jag, ty allt vad som
rör slakt i jultid brukar vara förenat
med Fesr, Det blev storslakt - men inte
om beräknat var - och så här gick

det till.
Väl ute p/i Trälhavet fick jag närmare

informationer och därav framgick att
ämndemans-Per förutom 1 kalv, 4 får

också skulle avliva en modersugga. Väl
framme välkomnades vi av nämndemans
moran själv som bjöd in oss till ett väl
dukat bord. Det var skönt med köksvär
men och det förhöjdes ytterligare vid
åsynen av alla de läckerheter i form a
färsk sik, såväl som rökt sådan, salt
strömming, gravad lax och i övrigt vad
alle Roslagen har att bjuda på av läc
kerheter. Efter den sedvanliga "kaffe
göken" var det si\ tid för slakten. Göd
kalven rogs först och därefter fåren. -
Jag skäms inre erkänna art fårslakt, så
som den utfördes med träklubba, bekom
mig illa varför jag föredrog återvända
in till nämndemans-Britta i köket. På
tröskeln blev jag stående ty framme vid
fönsterbordet satt Britta nerböjd med för
klät över huvudet under högljudd gråt.
Hon hämtade sig dock strax och bjöd
mig sitta ner. Så kom då förklaringen.
Hon grät över Rosas omedelbara hädan
färd. Rosa, det var modersuggan det, och
hon hade grisat, d.v .s. fött griskultingar
10 lir i rad och var gång aldrig mindre
än 14 i taget. Till yttermera visso hade
hon inte legat ihjäl mer än en enda på
alla de gångerna. Efter en snabbkalkyl
fann jag att inte ens kalifen av Bagdad
eller hans storvisir kunnat prestera något
liknande ur avclssynpunkr och när man
dessutom vet att priset för en griskul
ring håller sig mellan 35-60:- kr. för
står man att det var en kännbar förlust.
Men sorgen i form av nämndemansmo
rans grh var säkert inte baserad på eko
nomiska orsaker uran kanske framför allt
den ömsesidiga kontakten var och en får
vid dagligt umgänge med djur av alla de
lag.
Nå så förkunnade slaktar-Jonas röst

att tiden var inne för Rosas hädanfärd.
Britta och jag tågade ut, ty nu måste
hon vara med för att ta reda p/l. bloden
när suggan väl var skjuten och stucken.
En hink med visp var hennes redskap.
I bryggscugan srod Slaktar-Jonas och
Erik omvärvda av ångan från den sju
dande pannmuren. Hetvattnet var inte
avsett för oss utan för att skålla gri
sen. - Så inträder Nämndemans-Per
och pigan ledande suggan. Det var
verkligen en sugga med dubbelt stort
S. Hon var helt enkelt kopiös :i for
merna såväl till längd, bredd och böjd.
Med andra ord ett kromosomalster.
Per famlar liret i en ficka och ser
allvarlig ut - även om han tydligen är
gripen av stundens allvar - och bjuder
så suggan på en handfull sockerbitar.
Under ljudliga grymtningar snaskar bon
så i sig av gudsgåvorna allt medan lång
Erik ställer sig grensle över Rosas bog,
knäpper händerna under hennes haka
och lyfter upp huvudet alle för att slak
tar-Jonas pi lämpligaste sättet skall
placera slakrmasken. Så slår han till ...

Parig! "Den kulan visste var den cog
det måste erkänt bli ..."

Rosa skriade till men överröstades av
Pers, Jonas och Eriks samfällda vrål.
Suggan ruskade litet på huvudet i denna
villervalla men fortsatte att leta efter
sockerbitarna som låg utströdda över ce
menrgol vet. Hon hade en ytlig skråma
i pannan men knappt en droppe blod
rann därur. Från Per, Jonas och Erik
rann det desto mer. Per hoppade pli ett
ben medan blod rann från det andra,
Jonas högra arm bidrog med blodrill
förseln och från Eriks vänsterhand spru
tade likaledes en ej s3. oäven biflod av
amma vara. Allt detta interfolierades av

Brittas nervösa skrammel med vispen
mot ämbarets kanter - hon var tydli-

gen helt inställd på bladpalt fortfarande
- men blodet sökte sig genaste vägen
till avloppet efter det sluttande golvet.
- Och orsaken? Ja, just när skottet gick
vred Rosa på huvudet, kulan slant mot
pannbenet, gick genom Eriks handleve,
studsade mot golvet, passerade Pers vad
och fortsatte sedan genom Jonas över
arm. - Ett i sanning värdige slut på en
slaktmaskkulas ärende för en sugga -
med hårt pannben.

Slutet på den grissla.kten blev en sjuk
husfärd sedan erforderliga första förband
lagts, Pigan, Kerstin, tog hand om gri
sen medan nämndcmansmoran Britta och
jag skötte resten. Sedan tändkulemotorn
väl var varm startade vi till närmaste
jourhavande läkare på fastlandet dit vi
anlände i kvällningen. Stadsläkaren var
varnad per telefon i förväg och tog emot
oss i sin vita rock. Sedan han synat ska
dorna på de tre patienterna vänder han
sig till mig och frågar: "än Du dl"
"nej, jag är osårad" var mitt svar. "Men
hur har det här egentligen gått till?"
frågade han. "Grisslakt" var mitt svar.
"Ser att Du inte fått död på grisarna"
svarade han.

Av en tillfällighec gästade jag för någ
ra veckor sedan ifrågavarande öbo. Döm
om min häpnad när jag i det festligt de
korerade köket fann, förutom naturligt
vis nämndemans-Per även slaktar-jons
och lång-Erik bänkade omkring det över
hövan väl dukade fönsterbordet. Sedan
vi gjort all tänkbar heder åt ansättnin
garna tog Britta mig under armen och
så tågade vi lll i vintermörkret i samlad
trupp. Färden ställdes mot ladugården.
- Det hela verkade så mystiskt att jag
var inre så litet konfunderad. Men det
blev också en överraskning. - Inne i
grissrian litg nämligen Rosa på en ren
och fin halmbädd i högönsklig välmåga
under skenet från en väl avskärmad el
laddlampa på 25 wart. Hon grymtade

belåtet vid vårt inträde och blinkade
förtjust med sina s.må grisögon (bakom
grymtningarna kanske det låg något av
skadeglädje när hon såg bödlarna och
jag fick en vision av att hon ville ha
sagt: "nu lurade jag er allt ...") Hon
beter inte Rosa numer ty ärret i pannan,
svagt röd-lila-färgat som en anemon, in
spirerade nämndemansmoran och pigan
Kerstin att döpa henne till Rosett.

Gert Wikner

P.S. Rosetts öden bestäms L forrsätming
en helr av Nämndemans-Britta och jag
är säker på att Rosett, då som nu, högst
högaktningsfullt njuter sitt "Otiurn cum
diguita're" på en välbäddad halmsäng.
Ordet grisslakt får inte mer nämnas pli
den ön. D.S.
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L 'Vskala i Gamla Stockholm
Efter en rninnesanteckn. K.. Bt. 1938

I vår upplysta tid - ordet bör tas i
in bokstavliga mening - har vi svårt

att förstå hur folk klarade sig före elek
triska ljusets, fasadbelysningens och ljus
reklamernas tid. Gatorna Hg i halvdun
kel, och fabriker, affärer och kontor var
ganska torftigt uppi ysta. Men priset i
mörkläggning togs dock av alla de små
smidesverksrader, som Stockholm hade
så gott om kring sekelskiftet.

Den egentliga ljuskällan i dessa mörk
rum var ässjan, vid vilken smeden och
smedhalvan arbetade. De som arbetade
vid filbänkar och borrmaskiner och på
hopsartningsplatscn hade var sin lilla rö
kiga fotogenlampa, eller i bästa fall en
tvål1lgig gaslampa. Sommartiden bestods
intet lyse, men på höstsidan plockades
lampförrådet fram, rengjordes och på
fylldcs för att sprida sitt rvivelakriga
ljus bland sotiga smeder i en sotig verk
stad under de mörka månaderna.

Denna stora tilldragelse firades med
ett s.k. lyskalas. Vanligtvis besrod mäs
taren. några kronor, gesällerna satsade ef
ter råd och lägenhet och lärpojkama
måste åtminstone bidraga med en tolv
skilling var.

Inköper av kalasmaten var lärt avkla
rat: En kappc potatis, 11ågra storsillar,
smör och bröd, samt naturligtvis öl och

- brännvin.
Fanns något vagnsflak i verkstan s:il.

fick det tjänstgöra som bord, i annat fall
dukades på [ilbankcn. En gryta lånad

Denna teclen, efter en bild frJ11 Sv. F,1m.
[ourn. 1871 Nr illustrera bur fars /ar/ars
smedja vid Noors gård i Roslngcn s,lg ut
omkring UNO-talet. - Hiir några intressanta
detaljer. B/&,bälgm som sitter i taket drogs
för hand och bl/Iste liv i .ASSJAN diir elden
flammade. Grytan med vallen och VISKA
som smeden använde när han. reglerade elden
för olika arbeten t. ex. SVETSNINGAR.
SKOSTOLEN var smedens och 1-IOVSLA
GARENS verktygsl!ld,l när hii;tama sleullc
seo's. Modeller av olik« hästskor p,1 väggen.
Filblinhen med SKRUVSTl"CKE eller
SKRUVSTÄD.

Hästkraniet pJ AMBULTEN eller S7'A
DET som p!I bilden är boksröd för mäster
niir han läser, tyder p/l anatomiskt lntrcs.c
ndr det gäller hästar, det ingick också i
HOVSLAGAlWNS utbildning.

Morteln med stöt som st!lr bredvid 1/ld
sk.fpet i ÄSSJAN hänger samman med prale
tisk kemi då"r olika ämnen malde; och an
vändes vid jäm-härd1Ji11gar och dylikt. SH
pet ovanför smedens lmvud ser så /rämma11-
de 11t i denna omgiv11ir1g - det kan vara ett
strandjynd, ett skulpterat fram:tycke /r/ln e>1
/ångseglares kajllta. Vad vet jag, - det är
i11 siJ länge sedan.

för potatiskoket som verkställdes över
ässjan, sillen lades i mångdubbla ridnin
gar, de innersta besmorda med matolja
(i nödfall bomolja) och det yttre omhöl
jet genomdränkt med vatten. P1 sidan
av kolfyre.n grävdes ett dike där sillpa
ketet lades ned och överkratsades med
varm kolstybb. Efter en kvart ungefär
var sillen ångkokt, och att den var god
kan undertecknad intyga.

Den gamla sotiga smedjan fick i våra
ögon en festlig prägel, dl maten dukades
fram på utbredda tidningar, ölflaskorna
radades upp och bränuviner i sin gamla
kopparflaska tronade mitt på "bordet",
som strålade i full belysning från alla
tända fotogen- och gaslampor.

Deltog mästaren i festen, så mg han
första nubben och drack personalen till,
därefter gick glaset, ty det fanns bara
ett, laget rum, efrer rang och värdighet,
åtminstone i början av festen. Sedan var
det ej s:l noga. Stämningen vid bordet
steg j kapp med röken från fotogenlam
porna och festdeltagarna voro nog gans
ka dimmiga, när sista sillbiten sköljdes
ner med sista skvärten ur ölbuteljen. Men
å. hade det ju också varit lyskalas.
Vår mästare sökte en höst lägga om

festen på en annan bog. Han inbjöd
verksradslaget en söndag till Mosebacke
variereteater och knusslade inte på

punsch och roddar under föreställningen.
Sedan serverades sexa i källarsalen, vid
vilken själva Qvintus Mollgren kom och
skålade med smedgänget. (Mollgren och
vår mästare var kunder hos varandra.)
Så det var nog ett bra kalas, rnen på
måndagen sa' smedbasen: "Ja, det bjöd~
ju på så mycket gott i går kväll, å roligt
var dec också, för all del, men något
LYSKALAS var det ju inte, det får vi
nog styra till med i kväll, eller hur gub
bar

Frågan blev med enhälligt ja besva
rad, naturligtvis skulle vi ha ett RIK
TIGT LYSKALAS.

Ca/le B.
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Vad spåren berattar
En februaridag, med sol över gnist

rande nysnö, för många år sedan, fick
jag en obeskrivlig Just att pulsa ut i
allt der vita, bort över ängarna, in i den
som cill fest smyckade skogen, Här var
så tyst, ljuden lät fjärma som lindade i
bomull, markens ojämnheter var utsud
dade. Den välsignade skogen slöt sig tät
och skyddande kring mig, där jag tram
pade fram. Efter en stund var jag fram
me vid en liren inäga, där jag stötte på
det första spåret. Mickcl hade här gjort
några slag på jakt efter sork. Att han
lyckats syntes tydligt p! snön. Om det
var jag som skrämde honom vet jag ej,
men bråttom fick han tydligen av de
långa tryckavstånden att döma. Jag följ
de hans spår en bit för att se om han
inte gjort en lov opp på berget vid vars
fot hans lya var belägen, åtminstone
hade han maka och barn där i fjol. Men
vad var det som kilade in under roten
där, skogsmus förmodligen. Ett pärlband
av små parställda spårstämplar visade
den väg hon tagit. Mitt öra uppfångade
ett svagt kluckande och kvillrande av
rinnande vatten. Under en bräcklig bro
av is hade våren redan gjort sin första
attack mot Kung Bore. Här alldeles till
vänster om bäcken fanns två 1,5 dm
stora hålor i den lösa snön. Vad var nu
detta, inga spår dit, inga därifrån. När
jag synade groparna närmare, såg jag
spår efter vingpennor runt om, och i bot-
en små högar av spillning som liknade

alhängena om våren. Nilgra orrar hade
övernattat här. Annars låg markerna
orörda. Ingen tillstymmelse till spår -
varken av djur eller människa. Vad här
var vackert med de snötyngda enbuskar
na, ödmjukt bugande ända ned mot bac
ken. Ungskogen stod där som klädd i
bröllopssk rud, småbusk och snibbar hade
pyntat sig i kalotter och hättor likt små
tomater och rrollungar i dans. Här i sko
gens lugna hägn kände jag mig veder
kvickt, min kropp och själ fröjdades över
att bara fl finnas till. Jag dröjde mig
kvar, tänjde ut den korta dagens timmar,
fyllde mitt hjärta, sinne, mina lungor med
skog, ljus och luft. Våra dagars kultur
samhälle frestar hårt på nerverna. Men
ödemarken läker.

Så hade några veckor runnit undan
och jag var her ure på etc strövtåg, den
här gången pil. skidor. Dagarna hade nu
blivit längre, solen hade börjat sitt med
Bores ögon sett, förstörelsebringande ar-

bete. På sydsluttningarna under ekarna
lyste redan de bruna Ijolårslövcn, och
här fann jag, om jag försiktigt krafsade
bland dem, redan nu svällande blåsipps
knopp.

Det gick fort undan med skidor på
fötterna. Glidet var bra och en ny under
bar dag l&g framför mig. Träd och bus
kar hade befriat sig från den myckna
snön sen sisr, och björkarnas knoppar
hade börjat svälla. Alarnas fjorn.rskottar
satt ännu kvar på sina grenar, plundrade:
på frön av grå- och grönsiskor. Här kor
sade mina skidor plörsligr ett nartfarskt
rävspår, det borde bli intressant att se
vad den gynnaren hade haft i kikaren.
Spåret rann in vid sidan om stigen jag
följde. Att följa det som en spårhund
skulle bara gjorr mig yr i mössan, i stället
chansade jag på att han sökte sig fram till
den stora soptippen. På vägen dit stötte
jag upp tre st. älgar som efter en mor
gonmål på unga tallskocr lagt sig att
idissla uppe på berget. Hade jag närmat
mig dem i motvind skulle jag helt säkert
Htt tillfälle att studera dessa konungsli
ga varelser obemärkt, men som jag nu
burit mig åc var det bara bakhasorna av
tjur, ko och årskalv som jag fick en
skymt av. Jag svor en tyst ed :"så klum
pig är du inte en gång till". Nu var jag
i alla fall på vakt mot alla överrask
ningar, och ert stycke från tippen tog jag
av mig skidorna och smög sista biten i
skydd av träd och buskar och se, där
vid sidan om det gamla skjulet höll mic
kel just på med att vänta lit ytterligare
någon fin stek, som oförsiktigt nog tit
tade fram ur någon av de otaliga laby
rinter som här fanns. Att räven inre
blev utan är jag övertygad om. Allt nog,
vid ljudet av den annalkande sopbilen
fann han för gott att avtåga, och det
sista jag såg av honom var hans yviga
svans som rann in mellan granarna åt
Ekbackshåller cill. Men vad nu då? Det
prasslade ute i den torra vintcrvassen.
I kikaren fångade jag in mina vackra
"gråben" från berget nyss tjur, ko och
väl vuxen telning. Deras mättnad varade
alltså inre längre, utan här gick de och
åt av sälg och björk. Nu· på rävspåret
igen. Att hans frukost bara råkade kom
ma i hans väg, och inte ingick i hans
planer blev jag snart övertygad om. Det
stundade ju till bröllop i rävriket, så nu
var hela hans lusta inriktad på en enda
sak, henne. På uthuggningen med kvar
ställda högstammiga fröträd och unga

tallplanror korsade jag ett nytt rävspår.
Det verkar intressant, s& det tog jag upp;
följde det en bra bit bort mot den gamla
rävlyan i blockrnarken mot Lamshaga
till. På sina ställen hade skaren under
nysnön inte hållit riktigt, räven hade
trampat igenom, och då han lyfr bak
tassen till nästa steg, har han släpat den
i den lösa snön och ristat långa repor
mellan avtrycken efter tassarnas tramp
dynor. Längre bort hade han tagit in på
en timmerväg, som slingrar fram i en
dalsanka. Men vägen var inre körd sedan
sista snöfallet, och spåret var därför inte
svårt att följa. Vid sidan av vägen dund
rade ett par orrar upp snön och försvann
in bland de gulbruna tallstarnmarna, Ha
de dom redan grävt ned sig till natten?
Det måste jag undersöka. Nej, dom hade
g1ht där och ätit knopp på de långvuxna
björkslyet. Det stod ett nätverk av spår
runtom. Och längre bort hade en hare
varit framme och tagit sin tribut. Fast
han han hade inte nöjt sig med bara
knopparna; han hade skurit av de spän
da årsskotten ett stycke nedom knop
parna, och kalasat på alltsammans. An
nars tycker hau nog bättre om vide, och
aspbark betraktar han som en ren deli
katess.

Där uppe från höger hade han kom
mit, och känner jag honom rätt så satt
han inte så långt härifrån, för jag har
ofta sett hans nattraid just här. Jag
trodde att jösscfar själv gått fram här,
honans spår såg lite annorlunda ut, som
om dom vore mera utåtriktade. Om det
nu var en hanne, som mumsat här, har
hans bercsplarser säkert varit mångfal
diga och spänt över ett stort område den
har årstiden. Och inte heller var det bara
födan utflykterna gällde, han var säkert
ute på friarstråt, liksom rävhannen vars
spår jag följde. S3. vi lämnade haren h
sitt öde, och tog in på rävspåret igen.
Det skulle bli spännande att se om han
hittat det han sökte. Ja ser man på, just
där skogen glesnade och gick över i åker
har det ensamma spåret blivit två. Han
nens svänger in mot honans, så var de
vid sidan om varandra ett litet stycke
men flöt så småningom samman till ett
enda. På ert ställe hade honan sjunkit
igenom och börjat springa, och cl3. lik
nade det mera harspår. Varför denna
brådska? Hade hannen redan varit ifatt
henne här, så att hon måst raska på för
att hålla sig undan? Jag tror det knap
past, hon hade nog blivit skrämd. Så
gick spåret vidare över "lyckan" in i
granskogen på andra sidan där en ekorre
som bäst kalasade på kottar. Hans idog
het gav sig till känna som ett smatter av
holkfjäll på snön. Så grann han är med
sin silvergrå rygg, sin yviga svans och



GUSTA VSBERGARE

.,i örontofsar. Synd bara att dec är
,a 0m om dem. vad dec nu kan bero pll.,
roligast den ojämna kottillgången. Räv
påren följde svackan fram emot Läms
hagadal, för att sll. småningom vrida av
mot Edsberg, för att sedan via "Limpan"
göra en sväng tillbaka mot Ekbacken.
Efter att ha forcerat en utlöpare av
"Limpan" hade rävhonan tydligen hittat
något ätbart, hon hade gått runt p1l. ett
litet område, snokat och borrat med no-
en i snön. En ska ta hade tydligen också
varit nyfiken. Rävhannen lät sig emeller
tid inre distrahera, uran fartsatte rätt
över hennes spårkringlor och rakt på
utspårcr, som han envis följde.

Vid en murken stubbe hade hackspet
ten varit framme och fått sig en smak
bit, långa murkna flisor talade sitt tyd
liga språk.

Här satt jag också en vårnatt för mån
ga år sedan, en sån där ljus ljum natt, då
så mycket händer, då jag fick höra ett
ljud som jag nog aldrig hade hört förr.
Det lär på håll, som orn någon stod där
uppe på kullen och klappade i händerna.
Var det en uggla som flög omkring och
log med vingarna mot trädstammarna?
Nej det kunde det väl ändå inte vara.
Aldrig hade ett sådant uppträdande
ports mig. Var det månne älgar som

stångades; nej deras kontroverser utspe
lades ju på hösten. Saken måste studeras
närmare. Jag förflyttade mig åt det håll
varifrån ljuder kom, och hörde snart ett

:pinnande errr errrr errr mellan klat
scharna. Då visste jag med vem jag hade
att göra; det var nartskarran, eller spån
kärringen som han också kallas.

:cc litet stycke längre fram på knal
lens andra sida hade rävhannen äntligen
hunnir upp sin hona; det blev med ens
så många spår av de två. Och det var
ingen reda med dom, villrådigt krokade
dom hit och dit. Hannen hade tydligen
försökt sig på ett närmande, men honan
hade inre riktigt gillat kurtisen. Så hade
det blivit kapplöpning en bit in i sko
gen; fram emot en annan bergås. Pli. fle
ra ställen vittnade spåren om liknande
episoder, ständigt med samma negativa
resultat. Till slut hade honan tagit några
Hl.nga skutt uppför åsen, förmodligen
följd hack i häl av den allt mer påtran
gande hannen. Men däruppe på berg
knallen bade krafterna helt plötsligt svi
kit henne; bon hade inte orkat hftlla un
dan längre.

Spåren i snön vittnade tydligt om vad
som Försiggått däruppe. Efter slutad kär
leksstund hade de båda rävarna gjort
sällskap genom skogen i den månljusa
februarinatten. Nio veckor senare skulle
honan föda sina ungar ...

.4ke B.

På hå.rnadståg
Förr, då gränserna till yttervärlden

var så oändligt mycket snävare än nu
och kringliggande orter somt. ex. Lagnö,
Kovik, Ålstäket m. fl. betraktades med
viss fientlighet, var dock sammanhållnin
gen i byalagen större.

När sålunda ett par ynglingar från
Gustavsberg, vid ett besök i Velamsund
Htt ett rejält kok srryk och blivit skymf
ligt hemmetade väck re detta nästan en
folkstorm i hemorten. Vclamsund var ju
så jämförelsevis litet och de borde san
nerligen veta sin plats.

Bygdens ära stod på spel och nästa
lördagskvall samlades ett tjugotal ungdo
mar från Gustavsberg för att tåga till
Vclarnsund och visa dem vilka de stun
git hade.

Anförare var Pilke och kampsången
Undan alla killar, undan här på stund,
har e grabbarna som ska till Vclarnsund,
ekade genom Grindsru- ocb Skeviksga
tan,

Men när den mörka Skeviksskogen tog
vid sjönk stämningen märkbart och vid
ankomsten till Lagnövägen var krigarhu
möret under nollpunkten.

Detta fick ett dråpligt uttryck när
plötsligt ert par ynglingar från motsatta
hållet uppenbarade sig i kvallsrnörkret.

Hela skaran försvann som genom ett
trollslag upp i den skyddande skogen,
och Pilke befann sig lika plötsligt ensam
på vägen med de förmodade antagonis
terna.

Dessa var dock ute i fredliga ärenden
ocb så snart detta blivit uppenbare kom
krigsskaran Framlommande igen.

Resten av färden skedde under en viss
förlägen tystnad och vid ankomsten till
kampsamhället, Lagnö dansbana, rann
det hela ut i sanden.

De goda Vclamsundarna hade ju heller
ingen anledning att riskera en nappatag
mot en mansrarkare skara.

å den gången blev uppgörelsen lagd
till handlingarna och där ligger den väl
troligen ännu.

Emson

Insamlingen Sverige Hjälper
har nu uppnått 9 miljoner kronor. Där
till kommer statens fördubbling, vilket
garanterar att hjälpplanerna kan för
verkligas. Insaml ingsledningen tackar
Fabriken och de anställda för bidraget
från Gustavsberg som blev 56.450:-.

Länk.träff i Gustavsberz
En kväll i oktober var vi inbjudna ;~

länets Lanksällskap att deltaga i en sa,.,.,
mankomst anordnad i Kvarnbergsskolan:
matsal. Det var dock inte 'länet', SO!."'

svarade för kvällens program, utan der
ta hade anförtrotts åt Torsdagsklubben i
Stockholmssällskapet. Men allra först
hälsningstalade Gustav Andersson fråi;
Gustavsberg, nyvald ordf. för alla 5Ye
riges Länkar. Och han sa bl. a. att an
ledningen till att representanter för här
varande kommunala organisationer, frårc
skolan, från fabrik och från förenings
livet hade inbjudits var, att man från
Länkarnas sida ständigt ville akrualiser:1
alkoholfrllgan i samhällsdebatten. Ingen
kan bäme än Länkarna känna den
mänskliga förnedring, de tragedier, der
elände som alkoholen ors;ikar. Därför
har också Länkrörelsen rätt att av myn
digheter och andra ansvariga instanser
kräva respekt för Länkiden i kraft av
dess resultat, genom hjälp åt organisatio
nen och verklige positiva åtgärder i nyk
terhetspolitikeu.

Sedan tog Torsdagsklubben hand om
ruljangsen och det dracks kaffe, berät
tades historier, musicerades och sjöngs
kampsånger. Och sjunga kunde man!
Med såda□ inlevelse och glöd, att man
fick en intuitiv känsla av att den enskil
de medlemmens problem var synonyma
med hela organisacionen på ert sätt, som
numera knappast är tänkbart inom andra
organisationer. Torsdagsklubbens förre
ordförande skildrade Länkrörelsens his
toria, redogjorde för dess Sju Punkter
ocb talade också om, att det f.n. fanns
150 Länksällskap i landet med c:a 25.000
medlemmar. En alkoholist kan aldrig slu
ta av egen kraft. Många har försökt, men
ingen har lyckats. En Jäkare, brukar man
säja, kan ge alkoholisten 10 0/o hjälp men
de 90 återstående procenten av behövlig
'läkedom', fordrar en personlig kamp,
om är dömd art misslyckas, om man in

re får aktivt stöd av kamrater, som själ
va gått genom ekluten. Sådana kamrater
finns inom Länksällskapen, och den var
ma gemenskap, som råder där, bar räd
dat tusentals människor från total under
gång.

er var utan överdrift en mycket
värdefuU sammankomst. Man får hoppa
att Länkarna får det samhälleliga och
statliga sröd, som deras arbete, resultat
och ideella inställning berättigar dem cill
i kampen mor en av v&ra mest nedbry
tande folksjukdomar.
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Stugan på klockarbacken
Mitt i den vidsträckta församlingen

ligger Värmdö kyrka, som blev färdig
byggd någon gång på 1300-talet. Den,
som färdas Värmdövägen fram i rikt
ning mot Kalvsvik, ser de vita murarna
med sina väldiga strävpelare och det
svarta, brant sluttande taket skymta
fram mellan de höga lindar, som kanta
kyrkplatsen, just där vägen i en mjuk
kurva leder ned mot Prästfjärdens blå
nande vatten. I omedelbar närhet väster
om kyrkan ligger det gamla tingshuset,
som nu bär namnet Värmdö sockenstuga.
Ehuru byggnaden genomgått ett flertal
reparationer under årens lopp, utstrålar
den med sitt brutna tak en omisskänn
lig 1700-talsstämning.

Tillsammans utgör väl dessa båda
byggnader den äldst bevarade byggnatio
nen på ön. Krig och härjningar i g3.ngen
tid har till allra största delen slagit sön
der den gamla bebyggelsen. De enstaka
byggnader som blev skonade, revs i ovist
nit senare för art lämna plats åt nya
ändamålsenligare hus, när Värmdö be
fanns lämplig som sommar- och rekrca
nonsort.

Det är därför, som många tar Värmdö
kyrka som mål för söndagens gudstjänst
firande eller som på sin väg ut till skär
gården stannar till en stund. Platsens
stillhet och minnena från vår medel- och
srormaktstid gör, att man där bättre än
annorstädes känner sambandet med det
förgångna. Emellertid låter de flesta nöja
sig med en kortare promenad runt kyr-

Fästmansg!lvo.- och slöjdade redskap pryder
den här väggen. Friarens g/lva var vac
kert utsleurna prydnader till spinnrocken el
ler vävstolen, och togs den emot s/l ansågs
saken klar

kan i okunnighet om att höjden bakom
ockenstugan på vars krön klockstapeln
reser sig erbjuder en överraskande utsikt
över den närmaste omgivningen. Men det
är inte den enda sevärdheten. Halvvägs
upp till klockstapeln ligger en röd stuga
av ålderdomlig prägel. En blygsam liten
skylt berättar, att den väl tillbommad
stugan rymmer Värmdö Skeppslags
Fornminncsförenings samlingar.

tugan väcker alltid upptäckarens in
tresse. Hur har den kommit hit? För att
få ett svar måste man gå tillbaka till vad
som hände i Värmdö på tjugotalet. Det
var nämligen då, som intresset väcktes
att samla och uppteckna gamla redskap
och bruksföremål, som skulle kunna ge
en bild av hux allmogen en gång levat

Här ovan ser vi en gammal kista klädd med
sälskinn. På väggen gammalt Gustavsbergs

porslin.

inom Värmdö socken. Bland dem som då
förstod, att det gällde att rädda resterna
av en gammal rik allmogekultur ti.11 ef
tervärlden, innan alla gamla föremål
skingrats eller avyttrats till uppköpare
av antikviteter, var församlingens dåva
rande komministerfru Iris Ekman. När
tanken föddes att bevara ett båtsmans
torp, där man kunde förvara de gamla
föremålen, hade hon redan en lång sam
largärning bakom sig. Hon blev den in
spirerande och drivande kraften i För
verkligandet av planerna. En syförening
bildades, som arbetade för ändamålet.
När så ägarna till Norrnäs utfäste sig att
skänka tvenne ri vningsfärdign stugor,
fanns det medel till både rivning och
transport. Likaså fanns det -en nymurad
grund på klockarbackcn, där mark upp
låtits av kyrkorådet. Någon annan plats
hade man väl knappast diskuterat. Det
var självklarr, an den skulle uppföras,
där man hade den gamla fina bebyggel
sen.

Under tiden hade Värmdö fornminnes
förening bildats och hunnit ändra namn

Klockstapeln vid Värmdö kyrka står· som
beskyddare för den lilla stugan med minnes

saker från gångna tider.

till Värmdö skeppslags fornminnesföre
ning. När föreningen såg, vad som höll
på att hända, inleddes ett samarbete, som
fick till följd, att planerna kunde slut
föras. Det blev den gamla Grindstugan
som uppfördes såsom den en gång stått
på Norrnäs, under det att Pettersbcrgs
stugan kom att användas till ifyllnad på
de ställen, där timret i Grindstugan va,
angripet av röta. Den 15 scpt. 1929 kun
de fornrninncsstngan invigas av lands
l1övding Eden och Värmdö hade fått ett
eget hembygdsmuseum.

Allt sedan dess har föreningen haft
sina samlingar förvarade i stugan, och de
som har intresse - både skolklasser och
enskilda - kan än i dag studera och
glädjas åt den hembygdsskatt, som stu
gan på Klockarbacken i Värmdö göm
mer.

Ag

Kyrkoherde Ah/berg provar en kyrkhatt.
Tydligen är det för lågt till tak i stugan.
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jag gjorde slut på
kriget

I dessa tider, då så många repgubbar
slitit i hösrmanövrar och också upplevt
rätt många lustiga episoder, erinrar vi
oss också, vi av äldre modell, ett och
annat i minnets rosafärgade skimmer. En
höst för 35 år. sedan kunde man i en
Stockholmstidning läsa följande:

En vacker bragd av sydarmens
flygare

Under en Fältmanöver blir alltid en
eller annan bragd utförd, som sedan
låter tala om sig. Den vackraste un
der Osrgorarnanövern rorde utan tvi
vel vara den som gjorde slur på nord
armens Ilygvcrksarnhcc under freda
gen. En patrull frfo sydarmens fly
gare förstörde nämligen samtliga
maskiner, har Fingcrac genom att de
berövades sina startvevar. I verklig
heten hade de gåct upp i lågor.

Den duktige flygaren löjtnant Nils
Södcrberg var befälhavare för offi
cersparrullen, som i skydd av mörkret
og sig igenom fiendens bevaknings

linjer och därefter pr bil praktiserade
sig upp cill Hygsrarionen vid Hartarp,
norr om sjön Boren. På indianvis
smögo sig de djärva officerarna p5
posten och övermannade honom innan
ban hann skjuta varningsskort, Sedan
dem. var gjort skred man till försrö
relseverker, den ena maskinen efter
den andra berövades sin startvev.
Posten rog man för säkerhets skull
med sig vid återrliget.

Denna bragd srår helt säkert utan
konkurrens bland manöverdåd.

Låt mig nu berätta hur det verkligen
gick till. Händelsen är ju preskiberad -
hemligheten är, att jag var posten.

Vi var ett gäng signalister, som tillde
lats nordarrnens flygstyrka, för att sköta
förbindelserna mellan flygplats, hangar
och srab, dra ledningar och passa telefo
ner. I den övriga markstyrkan tyckte
man vi hade det för bekvämt. Det ingick
inte i vårt uppdrag att göra vaktrjanst,
men hur det var så blev vi i alla fall
kommenderade att under det tänkta kri
gets två sista dagar vakta flygplanen
nattetid.

Kriget vägde hit och dit, då jag den
första natten gick att avlösa min kompis
vid midnattsrimman. Det var växlande
molnighet, blåste lätt och månen kastade
då och då en glimt över slätten, där etc
dussin jaktplan stod uppställda och start
klara. Ensam men stark vandrade jag
runt de fina maskinerna, tog sedan en
avstickare till en torparsruga intill fältet,
där en tös ställe en flaska mjölk åt de
käcka stockholmarna. Så tände jag min
pipa, satte karbinen på axeln och rutade
in mig för en ny vandring. Jag tyckte
nog att det knäppre litet egendomlige i
maskinerna. Det måste vara blåsten,
tänkte jag, och traskade vidare. Plöts
ligt stod där en officer framför mig. Jag
hade inte glasögon på den tiden och upp
täckte alldeles för sent de vita banden
om mössan. I samma ögonblick var det
en annan på mig bakifrån och tog strup
tag. Så stoppade dom trassel i munnen
på mig, slängde upp min karbin i en av
planen, vred armarna och släpade mig
fram till vägen och skogskanten, där en
bil med släckta lyktor och ytterligare
två officerare från fienden tog emot mig
med största vänlighet. Jag hade försökt
streta emot, och när vi väl var igång, lo
vade de, muntra och uppspelta, art vittna
om att jag gjort tappert motstånd. Applen

och choklad bjöd man på - och så oar
det iväg för full fart, genom våra b,;
vak.ningslinjer och hela långa vägen ner
till Malmslatr och fiendens högkvar-er
där jag efter ett kort förhör fick sov
skönt pli en halmmadrass.

Startvevar och kupeuycklar till planen
hade fienden omsorgsfullt plockat ur
flygplanen, och påföljande dag fick jag
dem tillbaka i ett stort paket. Med mo·
torcykclordonnans fick jag susa genom
alla linjer och bevakningsplatser till
baka till min jagardivision däruppe vid
Boren. Chefen var ovanligt bussig, sedan
·ag berättat min historia - och tröstade
sig med att sånt kunde inte hända i krig.
Den som skulle avlösa mig hade inte vak
nat förrän framåt morgonkvisten. Han
hade purrat några andra grabbar, som
sedan en lång stund hade sprungit krin
och letat efter mig, i tro att jag slafat in
i något dike eller uthus. Då sov jag som
bäst hos fienden.

När kungen fick höra om denna märk
liga händelse förklarade han nordarrnens
[lygsryrka ur stridbart skick - och där
med var i praktiken kriget redan avgjort.
Många mot posten tacksamma varuplik
tiga fick därmed också ett par lugnare
avslutningsdagar. Kuppmakarchefen blev
befordrad (han fick senare vara med om
än ännu djärvare bragd - an rädda

obile och hans gäng från Nordpolen)
och hyllad i press och bland militärer för
denna enastående bragd. Jag blev snart
hemförlovad. - Till min historia hör
också att då mina vänliga bröder, som
var mera militärt intresserade, slog upp
dagstidningen nästa dag och faste om
posten som försvann, så utropade de
spontant: "Det måste vara Gösta!" Det
stärnde. Gösta

Den moderna tomten, såsom Peter Pien tror att han arbetar
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Nu var det snudd på
att jag fick skriva julk!lserier medan än
nu sommarkrassen klängde övermodigt
på radhusväggen, trotsande 3rsriden och
med långa, rikblornmande revor strävan
de att erövra ständige nya bitar av gräs
mattan. Hade jag inte som vanligt irri
terat Red., och skjutit på skrivarjob
bet till allra sista stund så hade det hänt.
Men då, i den vinrermånaden novembers
första vecka, korn fader Frost och han
visar ingen aktning för skönhetens dum
dristiga försök att överleva breddgra
dens kalla krig.

Bara de gula rosorna vid Farstaviken
och en ynka liren röd i vår egen rabatt,
håller ännu ställningarna mot nattfros
tens anlopp. Uran att braskande löp
sedlar spår utgången, så känner vi det
kommande händelseförloppet. Det blir
en död i skönhet och ett outsliickligt
hopp om en nytt liv.

Ja även om fjärran han dröjer
så nog infinner han sig ändå fader frost,
men vad som inte infinner sig hos mig
Jet är julstamning i november. Vi som
inte vill ha glansen i julgransglirtret för
dunklad till julafton och önskar bevara
förväntat1sstämningen i våra förvuxna
barnasjälar, vi försvarar oss tappert mot
kommersiella frestelser eil I förskott på
julgladje.

Jag läser här i min västsvenska tidning
att köpmannaföreningen i Uddevalla är
sjusärdeles uppbragt över stadens myn
digheters vägran, att ha de kommunala
julträden resta och belysta till Iörsra
skyltsöndagen. Heja, heja, friskt humör,
håll ställningarna. Får köpmännen råda
blir det ingen tid till samling mellan
Fars dag och stora julrusningen.

Av detta må alla kunna förstå
att mitt sinne ännu inte drabbats av den
stora julfriden. Jag reagerar fullständigt
narurligr ända fram i julveckan. Har ni
for övrigt märkt art det är dtdl.r i år?
Hade vi levt i en mindre upplyst rid
så hade vi varslat onda tider men i des
sa dagar behöver vi inte tro, vi. vet. Fast
ändå gick jag bär och trodde att det var
en straff för vått hårt beskattade katt
bestånd, Anda tills jag hörde av en ta-

laride röst ur den lilla skvallådan, att
året varit gynnsamt för råttornas för
ökning och att råttorna kryllar även i
landets kattvanliga delar.

og tycker jag mig minnas att vi lärde
oss i skolan på min tid, att alla levande
varelser hade någon viktig funktion. Vad
kan råttorna göra för nytta i ett mo
dernt samhälle? Det är klart, att om jag
inte försummat odla mina kvinnliga
svagheter, så hade jag kanske helt sluppit
att bära slaskhinken till soptunnorna,
111e11 det är så dags att tanka på nu. Vi
Hr hoppas att kylan hindrar råttans lust
att uppfylla samhället.

För nu blåser det kalk
frll.n Baggen och vinden sveper över bron
och sr!l.ngar ilsket mot väntskydd och

kiosk. Med ryggen mor vinden läser --i
löpsedlarna som alltmer liknar aptitreta
re som dövar smaknerverna och gör mår
tiden fadd och intetsägande. Smakar som
lögn i halsen, sa min fader och det ligger
mycket j det. Man har, som varje annan
enskild människa all anledning att känna:
obehag inför organiserade attacker mo
ens egen fria åsi.ktsbildning. Hu.r i fridens
dar skall man veta om de uppfattningar
man råkar hysa är ens egna, eller inspire
rade eller påverkade av medvetna, pro
fessionella åsilrnbildare. Det krävs ett
ston mått av kunskap av oss och en ald
rig sviktande vaksamhet. Men de flesta
av oss är vardagsmanniskor med enklare
förutsättningar och vi kan göra en hel
del nytta om vi bara får leva i fred. Den
vanligaste Människan har alltid drivits
att leva farlige av krafter som hon inte

F som i Fred, Ack flämtande låga
Framtidens villkor är dagens fråga.

Riksdagen höjer vårt barnbidrag
EH löfte som väcker hos moder behag.

•Ishala vägar. Låt bilen stå!
Betänk att du har ben och kan gå.

h som i Dag, dramatiskt död
U under fredsorbete för värld i nöd.

Fukten dryper kring Farstastränder.
Glöm inte vikens hungriga änder!

U tvecklingsländers behov av stöd
kan fyllas av skärv från Ditt överflöd.

lingon, lingon, Vi fick mer än nog
på hemmamark och i lngaröskog.

1-ustigt går dansen i Bergasalen
livlig applåd fick Bosse på Nalen.

J ulljus må speglas i TV-rutan
men ryska smällare vill vi bli

GRÖ

utan.

U lskottsporslin, begärliga varor
för bilburna gäster i tätnande skaror.

Lugnet vill motsatsen just till att banta
Vad månde det bliva av denna planta?!
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rå.te på och det är frågan, om inte v1 1

dag balanserar över de mest förrädiska
. raddjupen.

Vi borde kunna samlas kring en nyårs
önskan som är inträngande och innerlig.
An.nu ett andrum, ännu en nådatid, ännu
en chans för kommande generationer ar
föra ett drägligt jordiskt liv .

Nyårsönskningar
på det lokala planer har vi skiftande.
Jag kan bara stå för mina. En slirsrark
önskan är den där som envisas med art
vilja se det röra sig i Centrumfrågan.
Det foms inget ont utan att det har nå
got gott med sig, säger ett: ordspråk med
aktuell anknytning. I anslutning till det
ber jag art få skicka ett hjärtligt rack till
den det vederbör för ett utvidgat grön-

:ÖR 1961

område i samhällets hjarrpunkt. Tack
även för att ni inte kom på iden, att an
lägga en jätteparkeringsplats istället. Får
jag behålla cykelstället så är åtminstone
jag helt nöjd. En lekskola står på min
önskelista. I Lugnet, där allting växer,
så även barnkullarna, skulle den ligga.
Vårt samhälle hör till de barnvänligare
j riket, så. vi har skäl att hoppas, för den
na önskan vet jag de\11..5 av många, mån
ga.

Skolbarnsföräldrar
har vid flera tillfallen försökt att intres
sera mig för ert skolproblem som föror
sakar deras barn både psykiska och fy
siska obehag. Ett problem som jag länge
effckti vr blundat för men nu inför etc
nytr uppfordrande år m3.sce kisa lite p3..

~ ustavsbergaren, fjärran från jäktet och hetsen
~ önskar detsamma till Läsekretsen.

0 ktoberdars solsken blev balsam på såren
när sommarn for vilse i regnvåta snåren.

Titov på rymdfärd i svindlande timmar
såg nog Terrassen där Rimma ren rimmar.

Tja, vad den svällde vår orderstock
när Tekniskt pors I in fick ett prisbelönt lock.

Novembersolen var blek som den brukar
och gömde sig ofta bak gråmolnens dukar.

Ylle kring halsen och rimfrost i håret
ynglingamod under vinterhalvåret.

TV febern tog äntligt till schappen
Vi upptäckte r.o.m. avstängningsknappen.

Trafiken hastar. Booborna prutar.
Själv cyklar jag helst under sexti knutar.

0

Aterstår att konstatera detta -
Ej världens hunger förmådde vi mätta.

Rädda barnen, till sist, får en tacksam bukett
och grötrimmet hälsar på detta sätt

från Strandskatan

Att nllgoming var på tok, der borde jag
förstått av mina egna skolbarns vana att
uppsöka ensamheten direkt efter hem
komsten.

Skolan tillämpar den öppna dörren
politik på små lokaliteter där man av
hävd och i den goda smakens namn vil!
vistas i enskildhet, Tänk, att få äga den
möjligheten, det trodde jag tillhörde de
oskrivna mänskliga rättigheterna I Och
de mänskliga rättigheterna bör också
gälla mindre, inte fullt färdiga man
niskor, inte sam?! Om de öppna dörrar
na eller rättare avsaknaden av dörrar
har tillkommit för art der behövs kon
troll av vildvuxna, så är det för hårt an
alla de hyggliga skall lida för det. Nu
kriver jag med stora rediga bokscäver

på önskelistan: Dörrar på alla små stäl
len i Kvarnbergsskolan där strängt ert
skild verksamhet är en trängande behov.

Häromdagen läste jag,
okonce.mrerac och slött, en rubrik i dags
tidningen att Stockholms folkskolor be
slutat sätta dörrar på sina toaletter. Jag
mumlade bistert i skägget att det var på
tiden om de inte hunnit med det förut.
Utan en tanke på att vi själva saknade
de dörrar vi borde sopa framför.

Här står vi alltså inför ett fall där
kulturen dikat ta ett bakåtriktat sned
steg. Inte hade vi någon fri insyn i våra
mest pri vaca förehavanden i min barn
dom. Vi hade t.o.m. enskilda små bu
Visserligen inte så hemtrevligt ombonade
som det lilla väl tapetserade huset bakom
vedboden därhemma, men renskurat och
snyggt, på betryggande avstånd från
skolgården och i nära anslutning till lä
rarnas egen bckvarnlighetsinrätming.

Skulle inte
såväl lärare som skolstyrelse ha nytta och
glädje av ett elevråd? Kan ett sil stort
företag (får man kalla en l ardomsanstalr
så?) fungera demokratiskt utan au den
största gruppen, eleverna, har ett forum
där olika problem ocb ömkemål kan dis
kuteras och belysas, för att sedan vid
behov presenteras för skolans ledning?

Det var ganska läte det bär att fylla
en önskelista. inför det nya året. Sidan
tog slut just som jag tänkte att börja
med mina nyårsföresatser. Tänk då får
jag ha dem för mig själv. Det va, tur,
för det rycker väl även Ni? Nog är det
sköne med en barmhärtig dörr som kan
dölja ett strängt taget personligt beteen
demönster.

God Jul och ert Fredfyllc År
önskar

Edl« Sofi.i
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Nykterhet i arbetet
är ett krav, som vi i vårt företag dess
bättre endast haft anledning att hävda
vid något enstaka tillfälle. Problemet
finns mera markant inom vissa industrier
och nykterhetsvården börjar alltmer att
rikta sin uppmärksamhet på denna före
teelse. För att möta tendensen och vidare
för att söka förebygga uppkomsten av
alkoholskador och andra skador föran-'
ledda av exempelvis narkotiska medel
har en förening bildats, i vars interim
styrelse SAF, FCO, TCO och Arbetar
skyddsnämnden är företrädda. I denna
förening har Gustavsbergs Fabriker ock
så anmält sitt medlemskap.

KF:s 5-Jrslrln,
där långivaren skall vara medlem i kon
sumtionsförening, har fått god start, men
så ger det också för närvarande en rän
tesats på 6 0/o. Reverserna lyder på minst
500:- och lånet löper under en tid av
5 år. Teckning av lånet kan ske på
Konsumtionsföreningens kontor eller ge
nom insättande av beloppet på KF:s
postgiro nr 10, varvid anmälningsblan
kett insändes separat.

Hemvärnet
Lottorna och Musikkåren hade freda
gen den 17 november sin traditionella
höstfest. Närvarande var representanter
för FO-staben i Vaxholm och verk
skyddsledaren Artur Teglund.

Efter supen delades tjänsteårs-tecken
ut. Bl. a. 20-årsmärke till fru Elin Jo
hansson och 10-årsmärken till fruarna
Margit Söderlund och Karin Johansson.
Bland hemvärnsmännen erhöll Margit
Sjölund kretsens förtjänstplakett i brons
och Olle Forsman 10-årsmärket för hem
värnsmän.

Det delades också ut priser för höstens
tävling, och klubbmästaren i fälttävlan,
Folke Anevret, fick en inteckning i Wal
ter Weimarks fina vandringspris.

Efter detta tråddes dans och lekar,
som fortsatte till framåt midnatt.

Något som särskilt gladde var att vi
äntligen har fått sjukvårdsgrupp, som nu
uppträdde i sina klädsamma Röda Kors
uniformer.

Trajiksdleerbetsleommitten
och MHF anordnade den 1 november ett
möte i Kvarnbergsskolan, där Sveriges

Bilradios populäre C. G. Hammarlund
medverkade. Han kåserade kring pro
grammets beredning och vittnade också,
som den kände tävlingsförare han är, bl.
a. om säkerhetsbältets betydelse vid
olyckstillbud. Han gav även ungdomar
na en hel del goda råd, bl. a: om cykel
åkning, som kräver försiktighet och god
balans och ger en god grund för en kom
mande bilförare. - Som avslutning på
träffen visades film.

Studieintresset
tycks vara i stigande i vårt samhälle att
döma av antalet startade cirklar inom
ABF.

Två grupper försöker komma åt kom
munens problem i kursen "Känn din
kommun." Okad prismedvetenhet bör bli
resultatet hos de tre grupper som stude
rar "Oka lönen - se på priset." Kursen
"Det gäller våra barn" bör öka förståel
sen för barnens och ungdomens uppträ
dande. - Bland hobbykurserna kan
nämnas två batikkurser, foto, gitarr- och
annan musik.

En önskan finns: tillräckligt antal del
tagare för en grupp i "Kurs på demo
kratin."

Motorteknik samlade för få deltagare
men kan ännu startas.

Förberedelser görs för att organisera
en blandad kör (eller ev. damkör).

Gustavsberg var representerat
vid en rad utställningsarrangemang, som
under namnet "Sweden coms to Britain"

ordnats i London av Svenska Slöjdföre
ningen och Svenska Institutet. En ut
ställning visade en samling av årets bäs
ta svenska design, enligt Svenska Forms
juryval. Gustavsberg var särskilt ihåg
kommet, ty vårt företag var det som
hedrats med de flesta utvalda produk
terna. Stig Lindberg var svensk mästare
med flesta antalet föremål i den samlin
gen. Ett annat utställningsevenemang in
vigdes i närvaro av mr Armstrong-Jones,
glad pappa och nyutnämnd Earl av
Snowden. Där visades tre kända svenska
formgivares verk, nämligen av Sigvard
Bernadotte, Astrid Sampe och Stig Lind
berg.

Bilden här ovan visar en senare svars
visit av engelska ambassadörens fru ute
i Gustavsberg. Nedan ser vi fr. v. earlen
av Snowden, bakom honom vår ambas
sadör Gunnar Hägglöf, Svenska Slöjd
föreningens direktör Sven A. Hansson
och Stig Lindberg, Gustavsberg. Fotot är
taget av Fox Photos Ltd, London.
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Orienterarträff
Lördagen den 25. 11 avhöll orienterar

na sin årsfest på Hemvärnsgården med
drygt 40-talet deltagare. I samband här
med utdelades priserna för det gångna
årets klubbmästerskap. Följande klubb
mästare har korats:

Seniorer, dag Ivar Norin
Oldboys, dag Harald Dahlgren
Juniorer, dag Jan Dahlgren
Nattmästerskap Ivar Norin
Juniorer, natt Jan Dahlgren
Familjen Dahlgren var segerrik inte

bara när det gällde orientering utan ock
så inom ett annat område. I det lotteri,
som anordnades på festen, vanns näm
ligen högsta vinsten av Maj Dahlgren.

Lennart Hagel in och Per Wester er
höll Svenska Orienteringsförbundets
högsta tävlingsmärke Elit III.

Svenska Orienteringsförbundet passa
de också på tillfället att tacka Torsten
Rolf för 22 års gagnerikt arbete för ori
enteringssporten genom att överlämna
förbundets förtjänstplakett i silver.

I höstas arrangerade orienteringssek
tionen Skolmästerskap i orientering med
30-talet deltagare, som visade prov på
goda orienteringskunskaper. Följande
blev klassegrare:

Klass 9 Lars-Åke Göthe, klass 8 Gösta
Brunner, klass 7 Anders Ericson.

Några dagar senare hölls prisutdelning
och samtidigt visades en film om oriente
ring. Meningen är att grabbarna och na
turligtvis även flickorna skall samlas nå
gon gång i månaden för orienterings
eller skidutflykt. En sådan utflykt har
redan avverkats med kartgenomgång i
det fria och efter avslutad vandring åt
man sin medhavda matsäck och halstrade
korv.

Orienteringsgrabbarna har nu en upp
byggnadsperiod framför sig fram till vår
säsongen, som startar i månadsskiftet
mars-april, om nu inte vintern blir allt
för lång.

Pensionärsföreningen
är en förening i Gustavsberg vars med
lemmar i huvudsak slutat sitt förvärvs
arbete. Men Ni skall inte tro att dessa
människor slutat att leva, de arbetar på
var sitt håll för att göra gamla dar så
drägliga som möjligt.

Föreningen gör allt vad de kan för att
förströ och hjälpa sina medlemmar. Vi
har möte varje månad med kaffe och un
derhållning (av frivilliga förmågor), ut
flykter, resor o.d.

Förutom den egentliga föreningsverk
samheten har vi bildat en hobbyklubb,
vars ledare är fru Nyström. Här vill jag
poängtera att varje medlem, såväl kvinn
lig som manlig, är hjärtligt välkommen
till denna klubb. De arbeten vi där ut
för försäljes sedan på auktion eller lottas
bort. Vi hade en sådan auktion nu den
15 november, vars brutto av såväl för
säljning som lotterier gav en summa av
drygt 2.000 kr. Det är en god slant för
föreningen att använda för att göra livet
litet ljusare för dess medlemmar och
hjälpbehövande kamrater.

Men föreningen tänker inte bara på de
gamla, vi tänker också på de unga. För
ra sommaren skänkte vi 200 kr. till de
spetälska barnen och vi tänker även nu
skänka en liten slant till något barnän
damål.

Som Ni nu har hört arbetar vi för
både gamla och unga, men vi arbetar
inte ensamma, vi har god hjälp av utom
stående. Här vill jag nu framföra före
ningens varmaste tack till alla som har
understött oss, kommunen, fabriken, kon
sum, mjölkföreningen och alla religiösa
föreningar, samt inte att förglömma, al
la enskilda personer som med tid, arbete
och glädje stött oss i vår verksamhet.

Erik ]ohansson

Nedan bilder av auktion och kommers vid
mässan.

Konstföreningen
som i år räknar 220 medlemmar, hade
den 4 dec. årsmöte med utställning, i vil
ken till stor del ingick Wilhelm Kåge
konst. En av hans tavlor ingick i med
lemslotteriet.

Konstnären Tyra Lundgren, välkänd
för gustavsbergarna, visade under kväl
len bilder från och berättade om Egyp
ten.

Varje medlem erhöll en litografi,
"Kvinna med spegel", utförd av Lennart
Gram, enkom för vår konstförening.
Årets utställning i Kvarnbergsskolans
samlingssal hade gustavsbergarna tillfäl
le att närmare beskåda under veckan
4-10 dec.

Daghems- och Lekskoleverksamheten
intensifieras som vanligt denna tid, då
Julen står för dörren. Det är inte utan
att de som dagligen arbeta bland barnen
skulle önska sig en stor portion reserv
kraft, för att riktigt orka med allt detta
som hör julen till av traditioner, som
man inte vill vara förutan.

Först på programmet i december må
nad kommer mammamötet med "jul
pynt". I år inbjudes även familjedag
hemsmammorna och de som lämna bar
nen i familjedaghemmen. På Luciadagen
bjuds så alla föräldrar på kaffe på lek
skolan och daghemmet i samband med
barnens hämtning. Till den festen förbe
reder sig nu barnen. Vad blir det då? Ja
det får bli en överraskning.

Daghemstomtarna kommer väl också i
år på julbesök i samhället, om hälsan
står dem bi. (Hostan är besvärlig i år.)

Det vore roligt om barnen sedan i
lugn och ro kunde få fira jul i sina hem,
ty det är väl där man först skall uppleva
julen, på riktigt. Efter nyår blir det se
dan lekskolan och daghemmets tur att
glädjas kring gran och kanske också be
sök av tomtefar.
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3RITT 3oRUM

Ämnesvalet i våra studiecirklar

Att värdera ämnesvalet i ABF:s stu
dieverksamhet är kanske svårt då orga
nisationen alltid hävdat att det bör vara
den enskilde individens rättighet att fritt
få utse studieobjekt. Värdet av likabe
rättigande levnadsvillkor har varit och
är dock arbetarrörelsens stora målsätt
ning. Därmed har man väl sagt att störs
ta vikten i studierna bör läggas på sam
hällsfrågor och företagsdemokrati.

Folkrörelserna av i dag har ett mycket
omfattande arbetsfält, där kravet på den
förtroendevalde ledamöten är mycket
stort. Förändringarna i dagens samhälle
sker snabbt. Vad blir folkbildningens
uppgifter och hur påverkas dess möjlig
heter till anpassning efter nya betingel
ser? Det första som faller i ögonen är
att föreningarna som sådana, oavsett de
ras riktning, starkt ökar behovet av en
kontinuerlig påfyllnad. Varje dag med
för nya vetenskapliga rön, nya arbets
processer och nya samhälleliga förutsätt
ningar. Detta leder till att allt fler be
höver ta del av och studera de nya fakta
och förhållanden som framkommer. En
dast på ett sådant sätt kan folkbildnin
gens innehåll och arbetsformer stå i le
vande korrespondens med människornas

. nya tillvaro. Det gäller att spegla för
ändringarna när nya problem uppkom
mer, men också att hålla siktet orubb
ligt inställt på demokratin. ABF ger i år
ut ett cirkelämne som heter "Kurs på
demokratin", där vi frågar oss om vi är
nöjda med det sätt på vilket vår demo
krati fungerar? Har den gett oss vad vi
sökte? Kan demokratin fortleva hos oss?
En annan cirkel är "Känn din kommun",
som berör de lokala förhållandena i vår
hemort.

När vi nu talar om demokrati är det
väl något som fått gälla utanför fabriks
porten, medan det innanför densamma i
många fall har varit något av en utopi.
Vi kanske ej heller ännu kan räkna med
att våra företag i allmänhet utan vidare
skall sträcka oss händerna till ett när
mande. Därför får vi alltid förbli den
välvilligt pådrivande kraften.

LO ger ut broschyrer om nämndverk
samheten där riktlinjerna om vidarein
formation och de ekonomiska frågorna
bildar stomme för en aktiv verksamhet.
Men vem kan delta i en debatt om ett
bokslut, som ej studerat i ämnet? Vem

kan verksamt påverka investeringsfrågor
i de riktningar som vi anse vara de rätta.

Inom ramen av nämndverksamheten
kommer även förslagsverksamheten, och
de propagandamässiga insatserna där kan
ännu ej betraktas som tillfredsställande.
Ett steg i god riktning är de rikstävling
ar, som arrangeras av topporganisatio
nerna. Studiecirklar i förslagsteknik och
hur ett förslag bedöms måste vara av
värde för den som vill sälja sina ideer.

Det finns numera stora möjligheter för
den som vill lära sig något nytt eller ut
vidga tidigare kunskaper, genom fråge
ställningar kring spörsmål som är väsent
liga för mänsklighetens framåtskridande.

R.].

Klokt sagt
Jag kanske ogillar din åsikt, men jag

försvarar med näbbar och klor din rätt
att uttala den.

Francis Marie de Voltaire

Vi lever i en farlig tid. Människan
behärskar naturen innan hon lärt att be
härska sig själv.

Albert Schweitzer

Nu är det inte långt emellan män
niskors hus, men långt emellan hjärta och
hjärta.

Nils Ferlin

Glöm aldrig [!ngern!
Glöm aldrig Ungern
Glöm aldrig
att vänskapsfördrag
och fredsförhandlingar
äro till för att dölja
strategiska
truppförflyttningar
pansardivisioner
på marsch
mot vapenlösa
Det sista frihetsskriet
från Ungern
Skall ljuda i etern
tusen år efter den dag
då rösten bröts
på en hjälte
som dog i Györ.
Glöm aldrig Ungern!

E. A.

Julens budskap

Den kristna julen, hela familjens hög
tid, har sitt speciella budskap, förankrat
i evangelium. Det är förkunnelsen om att
Frälsaren har kommit till jorden. Kring
den kristna julen står det en gloria av
himmel. Det skimrar fram något av Her
rens härlighet, som i den första julnatten
omvärvde herdarna i Betlehems ängd.

Julens evangelium är ett budskap om
frid.

Ära vare Gud i höjden och frid på
jorden, var ängelns hälsning. Fridsfurs
ten har kommit. Han kom för att på
korset stifta frid och förena människan
med Gud, utan försoning med Gud ingen
frid. De genomborrade händerna bär fri
dens spira. Jesus skall förverkliga sitt
fridsprogram. Friden skall råda från
strand till strand och stridsvagnarna sko
la uppbrännas i eld. Nationernas Pör
bund misslyckades och Förenta Nation
erna kan komma att misslyckas, men
inte Herren Jesus. I dag skänker han
frid åt sargade och fridlösa hjärtan.

Julens evangelium är glädjens bud
skap.

Se, jag bådar eder stor glädje, var det
budskap häpna herdar fick mottaga.
Frid och glädje hör samman. Barnen
gläds inför julen och deras ögon tindrar
av fröjdefull förväntan. Lyckliga alla de
som ännu i livets höst har barnasinnet
kvar och inför julens högtid kan glädjas
som ett barn. Jul, signade jul, vi förbin
der din ljusa högtid med tindrande bar
naögon, med levande ljus, med ottesång
och gåvor, med tacksägelse och glädje.
Julens budskap bringar glädje, ty det
försäkrar oss, att Guds kärlek i Kristus
öppnat en ny och levande väg för oss
människor till försoning och himmel.

Julens evangelium talar främst om
Guds outsägligt rika gåva.

När tiden var fullbordad sände Gud
sin Son Jesus, Faderns stora julgåva till
världen, till dig och mig. Utan denna
gåva ingen varaktig julglädje, ingen frid
och intet ljus. Har du mottagit Guds
gåva? I flödande kärlek bjuder han nu
envar sin kostliga skatt.

"Han kommer till vår frälsning sänd,
Och nådens sol, av honom tänd,
Skall sig ej mera dölja.
Han själv vår herde vara vill,
Att vi må honom höra till
Och honom efterfölja,
Nöjda, höjda över tiden,
Och i friden av hans rike
En gång varda honom like."

Alfan Odlander
(Baptistförsamlingen)
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Korståg mot dåliga ryggar
Folksam har omkring 3 miljoner

olycksfalls- och sjukförsäkrade. Un
der 1960 gjordes ca 209.000 utbetal
ningar, vilket innebär 820 utbetal
ningar per arbetsdag.

Studerar man händelserna och
människorna bakom skadeblanket
terna blir man övertygad om att
mdnga skador skulle undvikas och
pldgor lindras med en vidgad före
byggande verksamhet och snabbare
rehabiliteringsdtgärder. Folksam har
de ideologiska och organisatoriska
förutsättningarna, [ramhåller direk
tör HANS KARLSSON, för att va
ra en pådrivande faktor inom detta
område.

Ett exempel på . vad Folksam kan
åstadkomma i detta sammanhang är Häl
soåret 1_958. Detta skapade ett engage
mang på bred bas med långt större ver
kan än vad folk i allmänhet föreställde
sig. Hälsoårets verkligt stora värde lig
ger dock i uppföljningen. Hälsofrämjan
de impulser och ideer, som ofta kommer
från de djupa leden, föres fram till Folk
sams permanenta hälsoråd, som med sin
expertis från medicinskt håll och från ar
betslivet förvissar sig om att förslagen
är vetenskapligt förankrade och prak
tiskt genomförbara.

Hittills har verksamheten begränsat sig
· till sporadiska - men därför inte mind
re värdefulla - insatser som rör rehabi
litering och förebyggande hälsoarbete.

Om man emellertid skall kunna göra
bestående insatser krävs en systematisk
verksamhet, punktmässigt inriktad. Folk
sams hälsoråd vill nu arbeta för att sam
la arbetslivets krafter till ett "korståg" i
första hand mot dåliga ryggar och be
lastningsåkommor, men även mot andra
sjukdomar, som är förorsakade av t. ex.
en ur hälsosynpunkt bristfällig arbets
miljö.

Ryggskadorna bekämpas

Ryggskadorna är en folksjukdom
den tredje i ordningen - och beräknas
kosta den allmänna sjukkassan 100 milj.
kr. om året enbart i dagsersättningar.
Lägger man därtill sjukvårdskostnader,
förlorad arbetsförtjänst och utbetalnin
gar från frivilliga försäkringar blir sum
man säkert mångdubblad. Här samman
faller hälsorådets program med arbetsli
vets intressen.

De anställda strävar efter en hög och

Jamn inkomst och företagsledningarna
vill ha en låg frånvarofrekvens. Den ge
mensamma strävan är att skapa friskare
människor, vilket har samhälls-, företags
och privatekonomisk betydelse. Därtill
kommer den humanitära aspekten, vilken
utan jämförelse är den mest väsentliga.

"Korståget" får stor uppslutning

Enligt den medicinska sakkunskapen
beror ryggsjukdomarna och belastnings
åkommorna till större delen på felaktiga
och ensidiga arbetsställningar, felaktigt
sätt att lyfta och bära samt ogynnsamma
miljöfaktorer - fysiska och psykiska.
Därtill kommer att den moderna män
niskan på grund av arbetets mekanise
ring, motorismen etc. försämrat konditio
nen och därmed blivit mindre motstånds
kraftig. "Korståget" organiseras i form
av en kampanj - 4 M (människan -
maskinen - miljön - motionen) och
målsättningen är en anpassning av ma
skinen och arbetsmetoden till människans
naturliga förutsättning. Denna verksam
het kallas för bioteknologi. Ordet kom
mer från grekiskan och betyder egentli
gen levnadskonst. Kampanjen, som skall
bedrivas företrädesvis på arbetsplatserna
till vilka räknas hem och yrkesskolor,
arrangeras av Folksams hälsoråd, Svens
ka Korporationsidrottsförbundet och Ar
betarskyddsnämnden, som är ett gemen
samt organ för Svenska Arbetsgivareför
eningen, Landsorganisationen och Sveri
ges Arbetsledareförbund. Röda Korset
och kvinnoorganisationer har anmält sitt
intresse att medverka i kampanjen och
vi räknar med att andra organisationer
som har med hälsa och arbetsliv att skaf
fa skall ställa sig bakom den riksomfat
tande aktionen.

4 M :s målsättning

Kampanjen syftar till att intressera
människorna i arbetslivet att se med nya

MÄNNISKAN
MASK·INEN
MILJÖN
MOTIONEN

ögon på arbetsplatsen och på sig själva
och medverka till att förbättra arbets
situationen ur hälsosynpunkt. Konkret
uttryckt innebär detta:

att skapa ett allmänt intresse för riktiga
arbetsställningar

att lära människan lyfta och bära riktigt
att intressera de anställda och företags

ledningarna att införa gymnastik på
arbetstid, s.k. rörelsepauser

att genom företagens idrottsklubbar in
tressera de anställda för regelbunden
motion.

Böcker och broschyrer viktiga media i
4M

Till alla dessa programpunkter utarbe
tas skrifter. En grundskrift föreligger re
dan. Den bygger på referat av en år
1960 hållen svensk-norsk konferens med
vetenskapsmän, fackgymnaster, idrotts
instruktörer, idrottsledare och represen
tanter från arbetsliv och samhällsinstitu
tioner. Skriftens titel är "Hälsosport för
alla".

En skrift om arbetsställningar behand
lar industri, kontor, butiker, anstalter,
hem och restauranger. Författare är lä
kare och fackgymnaster.

En liten instruktiv bok om lyfta och
bära bygger på franska och norska er
farenheter, men är tillrättalagd för
svenska förhållanden.

Skriften om pausgymnastik, som är
författad av gymnastikdirektör Valborg
Gieseke, bygger på Korporationsidrotts
förbundets 15-åriga erfarenheter av så
dan verksamhet på kontor och lätt in
dustri.

Professor Hans Ronge skriver en bok
om människan och miljön och Lillsveds
rektorn Erik Westergrens bok "God vi
gör ger gott humor" är svaret på frågan
varför vi alla måste regelbundet motio
nera.

Docent P-O Åstrand presenterar be
greppet ergornetri, d.v.s. mätning av ar
betsförmågan.
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Ungdomsträffen
Ungdomsträffens höstprogram lider

mot sitt slut. Här följer en redogörelse
över vad som hänt i Bergasalen under
hösten:

Måndagskvällar har liksom tidigare år
varit s.k. spelkvällar med sällskapsspel,
bordtennis, schack m.m. En bordtennis
tävling, Bergacupen, pågår för fullt och
beräknas bli färdigspelad till jul. I schack
har Hans Eriksson från Schackklubben
instruerat ungdomarna vissa måndags
kvällar.

Under torsdagskvällarnas programstun
der har ungdomsorganisationer i Gus
tavsberg i någon mån fått presentera
sin verksamhet och i samband med detta
har då något kort anförande hållits om
t. ex. nykterhet, samhällsfrågor, frilufts
liv, kooperation, idrott och politik. P1 så
vis har ungdomarna fått samla sej en
stund för att lyssna, vilket inte är allde
les onyttigt i jäktets tidevarv. Men de
har också aktiviserats i lekar, tävlingar,
allsång m.m.

"Ung och Nykter" var temat för
IOGT:s Ungdomsloges programstund, då
gitarristparet Mona och Embrick under
höll från scenen och Folke Bäck berät
tade om godtemplarorden och nykterhet
samt ordnade trevliga tävlingar.

- ABF:s och SSU:s studiekurs "Ungdo
men bygger framtiden" presenterades un
der en livlig och stojig torsdagsträff av
ABF-instruktören Stig Lindkvist. Bl a.
visades stillfilmen "Vi många unga".

Skid- och Friluftsfrämjandet svarade
för programmet vid Ungdomsträffen un
der mottot "Ung Ute". Således redo
gjorde konsulent Lind om Friluftsfräm
jandets verksamhet, visade granna färg
bilder och ordnade en spännande tävling
med hjälp av projektor, papper och pen
na. Dessutom visades en vacker färg
film om friluftsliv. Denna kväll tillsattes
också ett Bergaråd, bestående av Lasse
Andersson, Kåre Björk, Anita Lindefalk,
Kjell-Åke Olsen och Lasse Persson (samt
5 ersättare). Bergarådet träffades sam
man någon vecka senare med Ungdoms
kommitten och undertecknad i ett sam
manträde och lade fram många bra och
förnuftiga förslag rörande den öppna
ungdomsverksamheten. Många av dessa
förslag "gick igenom". Man får hoppas
att bergarådets goda start ska utvecklas
och fortsätta att verka.

En torsdagskväll presenterade Konsum
sin studiekurs "Ung stil" med film och
frågesportstävling samt bjöd på läske
drycker med tilltugg. Samtidigt med det
ta hade Konsum anordnat en ungdoms
betonad utställning, benämnd "Ung lin
je" i några av Bergasalens bås.

Torsdagen den 19 okt. besöktes Ung
domsträffen av drygt 109 ungdomar från
Nackas Ungdomsgårdar under en Triv
selafton med dans till Lasse Blomgrens
orkester samt cykelakrobatik av Rune
Malm och Arne Sjösten.

Idrottens afton var det torsdagen där
på. Då presenterades de aktuella idrot
terna orientering, bandy och skidor av
resp. Torsten Rolf, Ando Björk och
Ernst Bäckström på ett trevligt sätt. Tre
sporthörnor med idrottsmateriel och
idrottskläder var iordningställda för än
damålet. Dessutom visades två idrotts
filmer samt förekom en inomhusoriente
ring. Denna kväll var det också Juke
box-premiär, varför träffen avslutades
med dans efter den sortens grammofon.

T.v. är det Torsten Rolf, som inviger ung
domarna i kompassens mysterier.
T.h. demonstrerar Ernst Bäckström rejäla
don för skidåkning.

Ungdomsträffens arbetsinsats för Räd
da Barnen efterföljdes av en Filmafton
torsdagen den 2 nov. med bl. a. en film
om de algeriska flyktingbarnen.

SSU:s presentationsprogram med "Ung
politik" anordnades en regnväderskväll,
varför inte mer än ett SO-tal ungdomar
besökte Bergasalen. Dessa fick vara med
om en omväxlande kväll, både allvar och
lek förekom. Ombudsman Anders Thun
borg kommenterade världsläget samt vi
sade stillfilmen "Vi kan inte glömma".
Medan SSU-flickorna bjöd på kaffe spe
lade Bosse Eriksson & Co trevlig musik
samt ledde Conny Rolf allsången.

En kylig torsdagskväll i mitten av no
vember arrangerade Scenstudion ett fac
kel tåg till Skeviks friluftsgård för Ung
domsträffens medlemmar. Vid Skevik
bjöds de unga på kaffe med dopp samt
underhållning och dans. Glädjande var
att ett 70-tal ungdomar deltog i vand
rmgen.

Varannan lördagskväll har det anord
nats Ungdomsdans för Gustavsbergsung
dom i Bergasalen. Den mest populära or
kestern under hösten har varit "The
Beatnik" från Nacka, som gästat Ung
domsträffen en gång i månaden. Andra
orkestrar, som engagerats är: "Lenne and
his Falcons", "Ted and thc Garacas"
samt "Lill-Nackas".

Vad som återstår av Ungdomsträf
fens höstprogram i skrivande stund är
"Scout- och Ornliv"; Musikalisk timme
samt Luciafest. ·

Nisse Eriksson
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Trippelseger i fotbollför
Gustavsberg

Gustavsberg tre fotbollslag har haft
framgång med sig under den gångna
säsongen. Juniorlaget vann klass 4 i ju
niorserien, B-laget vann reservlagsserien
klass 3, södra och A-laget vann klass 1,
södra efter en mirakulös kamp mot Mä
larhöjden, som förlorade med 10-1 på
Farstaborg, halvtid 5-0. Tränaren Jens
Lindblom har verkligen lyckats bra och
själv föregått med gott exempel under
matcherna. Om man summerar målen i
serien har Leffe Fredblad gjort 17, Sven
Erik Wiman 14, "Pärlan" Johansson 13,
Gert Nilsson 6, Jens Lindblom 5, "Bon
go" Nordström och Benny Sjödahl 2
samt Ove Nylander 1 och 1 självmål.

Den 21 oktober gick finalen i Klass 1
mellan Gustavsberg och Lidingö och Gus
tavsberg vann klart med 4-2. Matchen
gick på Zinkens damms idrottsplats.

Ungdomskurser
Några kurser särskilt för ungdom har

startats under hösten.
Danskursen i Ungdomsträffens regi har

samlat drygt 40 pojkar och flickor, som
lär sig dansa varje tisdagskväll. Dans
lärarinnor är Marita och Sol-Brith Liven
från Nacka. Kursen beräknas vara avslu
rad till jul.

Ung stil i Konsums regi pågår varje
tisdagskväll i "Tretton" med Elna Wad
ström som ledarinna.

Ungdomen bygger framtiden är SSU :s
och ABF :s studiekurs, där man samlas
även till region- och länsträffar. Ledare
är Conny Rolf.

Ungdomsföreningar
Barn- och ungdomsverksamhet bedri

ves i ganska stor utsträckning i samhäl
let. Sålunda har bl. a. följande organisa
tioner varit i gång under hösten:

IOGT:s Ungdomsloge med pyssel
grupp, navigation, kasperteater och
handboll;

Sveriges Scoutförbund med pojk- och
flickscou tverksamhet;

Unga örnar;
Sveriges Fältbiologiska Ungdomsföre

nmg;
SSU;
Filadelfias, Missionsförsamlingens och

Baptisternas junior- och ungdomsverk
samhet

samt Idrottsföreningens olika sektioner.
Ledarbrist förekommer i några av des

sa föreningar, varför verksamheten ej
kan bedrivas i önskvärd utsträckning.

Endast 1 °/o missanpassad ungdom
Ny undersökning ger klart besked

Vi har under de senare åren nästan
uteslutande hört talas om att de unga
super och bråkar, och att moralupplös
ningen håller på att uppnå katastrofala
dimensioner. Enligt en ny Sifo-undersök
ning är det endast cirka 1 procent av
ungdomen, som kan sorteras in i grup
pen "missanpassade". Man har i under
sökningen studerat drygt 500 ungdomar
i åldrarna mellan 15 och 25 år. -

Undersökningsmaterialet ingår som ett
nytt inslag i ungdomsdebatten i en kurs
om modern ungdom, som nu distribueras
till studiecirklar av Brevskolan.

Undersökningsmaterialet ger oss en
nyanserad och mera rättvis bild av ung
doms-Sverige. När man studerat Sifo:s
material och de bärande linjerna i kursen
är man inte lika benägen att i negativ
riktning skära ungdomen över en kam.

Däremot blir man kanske en smula
skamsen - om man är vuxen. Skamsen
därför att man genera_liserat ungdoms
frågorna så starkt, att vi ofta glömt bort
att möta de unga på ett ärligt sätt. Eller
beror vårt ensidiga vuxen-stirrande på
den minimala missanpassade ungdoms
gruppen på generande bristfällig kunskap
hos oss vuxna i våra allra viktigaste sam
hällsfrågor.

Vi talar om ungdomens bristande
plikt- och ansvarskänsla. I undersöknin
gen finner man nu i stället ungdomens
klart uttalade vilja att ta ansvar, hjälpa
till och göra sin plikt.

"Det är kul att hjälpa farsan och mor
san och snälla arbetsgivare".

Är vi det - snälla arbetsgivare och
farsor och morsor som ger ungdomen en
chans att omsätta god vilja i samlevnads
praktik?

Vi talar om de ungas hållningslöshet
och deras flackhet.

Här finner vi att en överväldigande
del av det unga Sverige tycker att livet
är värt att leva, att de själva fyller en
plats i tillvaron, att de tror- på en Gud
som önskar människorna gott - att de
är välanpassade även till högt ställda
vuxenkrav.

Vi talar om den odrägliga och otack
samma ungdomen som vi förgäves gör
allt för.

Enligt Sifo går en stor mängd ungdo-

mar och längtar efter en ärlig kontakt,
hjälp med problem som de har svårt att
klara upp själva och någon att anförtro
sig åt.

Nej, det är inte särskilt gott betyg åt
de vuxna. Nog finns det plats för efter
tanke och debatt om en ändring även av
det vuxna beteendemönstret.

Kursen går sakligt och väl dokumen
terat in på denna linje. Det är ingen "ka
tegorikurs" - inte speciellt för unga och
inte speciellt för äldre. Det är en kurs
för oss allesammans om vi nu vågar oss
på experimentet att se sanningen och oss
själva i ögonen.

För ungdomarna själva är detta också
en mycket lärorik kurs. Här meddelas
saklig kunskap om t. ex. hur sådana un
dersökningar som Sifo:s går till. Man får
ett begrepp om statistik, metoder, felkäl
lor. Här granskas också begreppet nor
mer, samlevnadsproblem och samhällsut
vecklingens betydelse i sammanhanget.

Det är nyttiga kunskaper för den som
är intresserad av debatten om sig själv.

Avsnitten är så upplagda att man
kommer in på studium och handläggning
av faktiska fall och händelser. Med ut
gångspunkt från situationerna leds man
vidare till aktiv medverkan för att be
döma fallet och lösa problemen utifrån
sin egen uppfattning. Den återkomman
de frågan "hur skulle du göra och tycka
själv" leder till nyttig självanalys och en
kartläggning av den egna anpassningen
- inte minst viktig om man skall för
söka bedöma andras.

I Brevskolans kurs Modern ungdom
borde både unga och gamla, tonåringar
och föräldrar och andra vuxna sitta vid
varandras sida för att tränga in i de ge
mensamma problemen. Det skulle leda
till en hyfsning av ungdomsdebatten, en
tolerantare och inte fullt så ensidigt
självsäker syn på problemen.

Kursavsnitten handlar bland annat om
anpassning, samhörighet, plikt och an
svar, religion, uppfostran, lag och rätt.

Undersökningen har bekostats av
Svenska Sällskapet för nykterhet och
folkuppfostran.

Kursförfattare är Doris Wiklund och
manuskriptet har bearbetats av Torsten
Eliasson. Illustrationerna svarar Lars
Erik Falk för.
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1962 års beräknade utgifter och
inkomster.

Skatten för nästa år fastställdes av
kommunalfullmäktige i oktober till kro
nor 10:01 per skattekrona, vilket inne
bär oförändrad kommunalskatt. Uttaxe
ringen för Gustavsberg blir för år 1962

Borgerliga kommunen 10:01
Pastoratskassan 0:35
Gustavsbergs förs. 0:35
Tingshus 0:04
Landstinget 4:00

S:a kommunal uttaxering 14:15

Skatten för hund blir oföränd
rad 40:-.

Enligt den antagna utgifts- och in
komststaten för år 1962 beräknas kom
munens bruttoutgifter komma att uppgå
till 8.302.554:-. Av de samlade drift
utgifterna 5,4 mill. kronor svarar bl. a.
skolväsendet för 2,1 mill. och socialvår
den för 1,0 mill.

Medel för täckandet av driftsutgifter-
na beräknas inflyta på följande vis

Allmän varuskatt 3.395.000 kr.
Statsbidrag 1.350.000 ,,
Landstingsbidrag 100.000
Hyror 143.000 ,,
Avgifter 100.000
Ersättningar 64.000 ,,
Räntor 213.000
Tidigare överskott 36.000

Summa kronor 5.401.000 kr.

Centrum

Vissa konturer i planeringen av sam
hällets centrum börjar kunna skönjas.
Konsum har funnit platsen för sitt bli
vande varuhus och i kommunen har man
godkänt konsums plan och även gått
med på att vissa andra lokaler förlägges
i huset eller i anslutning därtill, nämli
gen post, bank, frisör och biograf. Det
torde innebära att nuvarande biografhu
set, Klubben, snart skattar åt förgängel
sen, att bergskullen, som huset ligger på,
spränges bort och marken planeras ut.
I stället för Klubben avser man att byg
ga en ny kombinerad biograf- och tea
tersalong vid sidan av varuhuset mot

folkparken. KF har lovat att satsa pen
gar till denna nya biograf såsom ersätt
ning för den gamla. Vidare kan vi räkna
med att till nästa sommar kunna få se
marken mellan kyrkbacken och runda
huset (f.d. bagarns träsk) bli föremål för
försköning med planteringar, gräsmattor
m.m. Trädgårdsarkitekterna Bodorff och
Stråby bry för närvarande sina hjärnor
med att sätta stil på området.

Så långt vet vi nu vad som kommer
att ske i centrumområdet.

Något som är mycket angeläget och
som även snart måste fram är främst en
ny tandvårdsklinik och ett bibliotek. Vi
dare behövs flera affärslokaler, mjölk
affären och Månssons livsmedel har län
ge väntat på omflyttning och förbätt
ring. Vidare behövs en ny distriktsskö
terskemottagning. De här uppräknade
behoven har man närmast tänkt klara
genom byggnationer vid Bagarvägen.
Vid Ekvallen tänker man sig få fram
omklädningsrum och ev. en bastuanlägg
ning. Arkitekt Kurt Hollstrand arbetar
f.n. med dessa projekt.

Nytt pensionärshem

Kommunen har beslutat att låta upp
föra ytterligare ett pensionärshem på
Ingarö. Hemmet kommer att ligga intill
det nuvarande hemmet vid Lövhamra
och ha samma storlek och utförande.
Med dessa ytterligare fyra pensionärslä
genheter, som hemmet sålunda kommer
att ge, beräknas bostadsbehovet för
pensionärerna på Ingarö vara täckt
för god tid framåt. Pensionärshem
uppfattas ibland felaktigt såsom något
slags vårdhem. Pensionärshem är uteslu
tande till för att bereda gamla människor
goda och ändamålsenliga bostäder.

Donation

Gustavsbergs kommun har av bank-

direktör Richard Julin och hans .maka
erhållit en donation på 100.000:- kro
nor. Donatorn önskar att kommunen för
pengarna skall låta uppföra en ungdoms
gård på Ingarö. Bankdirektör Julin som
nu är 84 år gammal bodde redan som
ung på Ingarö under sommartid, där han
första tiden var bosatt på Bergvik. Ar
1917 inköpte han stora markområden vid
Evlinge och har där sedan haft jordbru
ken Karby, Grönskan, Beatedal m. fl.
utarrenderade. Han har emellertid nu
sålt hela sin mark på Ingarö till Saltsjö
banan men har han själv försäkrat sig
om att kunna få bo kvar på Karby Gård
sin livstid ut.

Lekskola i Lugnet

Daghemsföreningen har meddelat
kommunen att behov av lekskola före
ligger för Lugnets bostadsområde och att
föreningen är intresserad av att där upp
föra en särskild lekskolebyggnad av stan
dardmodell.

Ingaröhemmet 30 år
Den 27 november fyllde Ingaröhem

met 30 år och den minnesvärda dagen
firades på hemmet, där 40 ingaröbor hade
samlats till en enkel kaffefest. Många av
de närvarande hade varit med redan år
1924 vid startandet av de sykretsar som
började arbeta och samlade pengar till
den fond som senare lade grund till hem
mets tillkomst. Kyrkoherde Wanngård,
initiativtagaren och den drivande kraf
ten bakom hemmets tillkomst, talade om
hemmets historia och tackade alla som
arbetat och bidragit till hemmets till
komst och bestånd. Hemmets nuvarande
ägare Gustavsbergs kommun, represente
rades vid högtidligheten av socialnämn
dens ordförande Ando Björck och social
assistent Nyström.

Y.N.

Till nyårsönskning
arna hör en lekskola
för det växande
Lugnetområdet, med
unga familjer och
barn under skolål
dern.
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På schacksällskapets årsmöte togs frå
gan upp om fabriksschack olika avdel
ningar emellan. För några år tillbaka
var en dylik tävling arrangerad och det
hela visade sig vara mycket lyckat. In
tresset höll dock inte i sig i den omfatt
ning vi räknat med. Tävlingen genom
fördes med 5-mannalag och vissa svå
righeter uppstod med att skaffa fullt lag
på vissa avdelningar. Därför kunde man
ju tänka sig 3-mannalag, vilket skulle
göra det hela enklare.

I kooperativa korpserien har vi spelat
tre matcher, av vilka vi förlorat två.
Klubbturneringen pågår med ett 15-tal
deltagare.

En liten julberättelse:
Det hände sig häromsistens att husets

yngsta söner, 7 resp. 5 år gamla, tyckte
livet var trist och tråkigt. De kinkade
och hade sig. Husets fru låg avdomnad
med något främmande virus i kroppen,
varför husets herre hade på sin lott att
hjälpa de små liven igenom jämmerlig
heten. Men detta var inte lätt ska ni ve
ta.
- Vi spelar schack, föreslog fadern.

Nej, detta gick inte för sig.
- De ä inge kul me dom där gamla

pjäserna, menade 7-åringen med efter
tryckligt bifall av honom, som just fyllt
5. Då fick fadern en sån där ingivelse
som visst är av gudarna stiftad, och som
drabbar en mänsklig varelse högst ett par
gånger under den jordiska tillvaron. Fa
dern stack ner i källaren, sågade och
hamrade i exakt 20 minuter. Gick så upp
till ungarna igen med fickorna fyllda
av 64 träklossar i olika storlekar, töm
de ut alltsammans på köksgolvet och
deklarerade:
- Detta är våra nya schackpjäser! Nu

ska vi spela!
Ungarna jublade.
- De ä mumintrollen! ropade de i

mun på varann.
Tänka sig, på mindre än tio sekunder

hade de klart för sig att dessa skrovliga
träklossar var muminfamiljenl Det blev
visserligen några troll över men dessa var
även dom snart placerade i sagans rike.

Och si, där utkämpades de vildaste
fejder på dessa 64 rutor. En hel frilör
dag plus hela följande söndag satt hus
fadern och spelade med de tvenne gossar
na, två partier med 7-åringen, två med
5-åringen och så vidare växelvis timme
efter timme.

Denna anspråkslösa sannsaga säger oss,
hur rikt fascinerande schackspelet är.
Detta spel, där varje felmanöver kan
leda till stor tragedi och en lyckad attack
en jublande känsla av tillfredsställelse.
Allt detta bottnar i den barnsliga inle
velsen i spelets gång, de individuella fi
gurernas rörelser i sagans skimrande
trollskog.

B. Arvidsson

Georg Boox 70 år
Den 14 december fyller Georg Boox

70 år. Han har alltid varit i farten, den
gode "Koja", som han brukar kallas
bland kamraterna.

Sedan unga år har han jobbat på fab
riken och när han gick i pension för någ
ra år sedan, var han arbetsledare vid
Kyldiskfabriken.

Sin fritid har han alltid fyllt med oli
ka intressen, först inom Gustavsbergs
Idrottsförening som framstående "all
round"-man med spjut som specialitet.
Som v. ordf. i Klubben under många år
liksom i dess styrelse har han alltid va
rit med när det "rört på sej" och som
v. brandchef sedan starten höll han el
den i schack och blev även filmad i sin
gärning. I Gustavsbergs Mjölkförsälj
ningsförening har han som ordförande
varit med om föreningens expansion och
hoppas nu på en ny affärslokal. Inom
sjukkassan Blomkrukan har han varit
verksam, liksom i flera andra grenar av
samhällets verksamhet, och nu på gamla
dar kontrollerar han det snabbaste vi har
i samhället, den elektriska strömmen, så
nog är han i farten. Heja Georg friskt
humör ... och lycka till i fortsättningen.

A.B.

Det gamla Gustavsberg:
Fabriksgården vid sekelskiftet enligt en
nyfunnen bild, troligen av Barlow.
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Företagsnänmden har i dagarna sitt
sista sammanträde för året. Men tidnin
gen måste gå i press och vi kan inte vän
ta. Vi kan emellertid konstatera att för
slagsverksamheten har haft en relativt
god säsong, med 62 inlämnade förslag.
Premier har tilldelats 57 förslag med till
sammans kr. 6.920:-.

Nu blir det tävlingar också inom fa
brikerna, att avgöras till våren där extra
priser på prima konstgods uppsättes.
Sedan har vi en chans i KF-tävlingen att
vinna en studieresa, och slutligen lockar
väl också 10.000:- i Rikstävlingen.

Sleyddskommitten har påmint om be
redskap för sandning och vissa vägjuste
ringar inför vintern. Så hoppas man ock
så att våra cyklister och gångtrafikan
ter är försiktiga. Att cykla när gatorna
hastigt blivit glashala är ett vådligt expe
riment. - Ett oroväckande olyckstillbud
vid lyftkran vid kaj, som förorsakade
materiella skador men lyckligtvis inga
personskador har föranlett noggrann ut
redning och nya förebyggande åtgärder.
- Antalet anmälningar till hälsokontroll
för anställda mellan 40-45 år har ökat
betydligt. - Nya anslag om åtgärder
vid olycksfall genom elektrisk ström har
satts upp. Här finns också anvisningar
för den omtalade inblåsningsmetoden
MtM.

Från Personaltjänsten meddelas att in
samlingen för Rädda Barnen gav 777:77
på fabrikerna. I skolan och samhället
fördubblas säkerligen summan. - Blod
givning den 8 december gav c:a 150 st.
anställda en extra julslant på 25:- var,
och ett välbehövligt tillskott till blod
banken vid våra sjukhus. - En hel del
anställda fröjdar sig åt återbäring på
skattsedlarna. - Vår pensionärsförening
är fabrikens gäster vid Julkaffe i Berga
salen den 15 december, medan Veteran
klubben, som nu har c:a 65 medlemmar
med c:a 3.500 arbetsår, ska träffas i ja
nuari. - Vi har haft ovanligt många be
sökare under november och december,
och fast utrymmet krymper på porslins-

En av de nya Jormsprutmaskinerna är nu igJng. Den första provslagningen görs med en
tunna, som rymmer 85 liter och som torde bli användbar för litet av varje.

fabriken lotsar sig stora grupper träget
igenom för att titta på hur vi förädlar
leran. Men jag hajade till när en kong
ress meddelade sitt önskemål att få se
Gustavsberg i augusti nästa år. Den om
fattar 2.500 deltagare. Men det blir nog
inte så många, ty det finns annat att se
också i Stockholm. - Ett 70-tal elever
i 8 :an har under några veckor haft s.k.
yrkesorientering inom våra fabriker. På
tal om elever så har vi nu en plan klar
för en företagsskola, som ska dryftas av
Företagsnämnden. Vi räknar med att
kunna ta emot ett 40-tal ungdomar i vår
och under arbetet också ge dem en grund
läggande orientering och information om
företaget och därtill en första utbildning
för arbetsuppgiften. Den kursen skulle
omfatta 6 månader, och eleverna uppde
las i 4 grupper för mekaniskt arbete o.d.;
porslinsmakare, drejare etc.; plastarbete,
tempoarbete; och slutligen försäljnings
och kontorsarbete. - Fritidsverksamhe
ten har lugnat ner sig under höstmörkret,
men våra schack- och bridgespelare har
haft duster med växlande framgång mot
andra kooperativa företag. Brevskolan
har fått flera nya elever, bl. a. läser ett
10-tal arbetsledareaspiranter nu en stör
re grundkurs i arbetsledning. I Konstfack
och Teknis tragglar också en del energis
ka ungdomar vidare.

Marknadsmässigt går både tillverkning
och försäljning framåt. Både tekniska
ledningen och försäljningscheferna ver
kar rätt optimistiska. Vi anpassar oss bra
och har god efterfrågan på våra varor.
Men därom skall Hjalmar Olson redo
göra på vårt nämndmöte, och protokol
let därifrån tryckes sedan och delas ut

till samtliga anställda. - På senaste
sammanträde fick vi en intressant infor
mation om lantbruket, där det skett en
del rationaliseringar under senare år.
Utifrån fick vi också goda rapporter
nämligen från Centrifugalrör i Oxelö
sund, fabriken för villapannor i Reftele
och Plaströrsverkstaden i Borås. -

Vad händer i övrigt ute på fabriker
na? Jag har gjort en rond och bl. a. sett
att de stora formsprutsmaskinerna är
igång. Putsningsarbetet har fått ny lokal,
i den gamla kommer nya bänkar för sa
nitetsgods att riggas upp. HPF har brist
på fackkunnigt folk. Men man ska för
söka underlätta med flera halvautomatis
ka maskiner. En utbyggnad sker med
ugnarna för att kunna ta emot mera
sanitetsgods. - På Badkarsfabriken har
man fått en ny apparat, Waschemaski
nen, där karen ska brännas, varige
nom man slipper glödgningen efter sis
ta pressningen. Ett nytt verktyg för
pressning av badkar skall också provas
inom närmaste tiden. - Kyldiskavdel
ningen har haft stor efterfrågan på sina
produkter. Här planerar man också för
"fläktkyla" och frysdiskar under när
maste åren. - Vi gör också stora pan
nor med hög effekt, och har möjlighet
att prova dem p_å hemmaplan, och det
är meningen att bygga in en på 2 milj.
och en på 4 milj. Kcal, vilket lär vara
toppen.

Ja, det skulle finnas mer att berätta,
men sidan är slut och tidningspressarna
väntar. Lennart Backman står här med
sina Julfemme-askar och flera avdelnin
gar har rekvirerat granar till Lucia.

Det lackar alldeles väldigt mot Jul.

Sekr.

Prenumerera i god tid på Gustavsbergaren 1962
Prenumerationspris 7 :50 per år.

Postgiro 27 51 73

Utlandet 8 :50 Lösnummer 1 :50 (inkl. oms.)

Adress: Gustavsberg
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Klyftan mellan fattig
och rik måste bort

mellan folken
I dag lever folken i de ekonomiskt

underutvecklade delarna av världen, som
omfattar inemot två tredjedelar av
mänskligheten, under trycket av fattig
dom och nöd. Men i de västerländska
välfärdsstaterna stiger varje år levnads
standarden och klyftan mellan världens
fattiga och rika länder växer oavlåtligen.
Det är en utveckling, som rymmer ödes
digra risker.

För att lösa detta världsproblem, mås
te de rika länderna i samverkan ge eko
nomiskt och tekniskt bistånd av en helt
annan storleksordning än hittills. De
måste framför allt radikalt förändra sin
handelspolitik till förmån för de fattiga
länderna. De måste ge dessa hjälp till
självhjälp.

För att gradvis omvandla ekonomiskt
underutvecklade länder till demokratiska
välfärdssamhällen, behöver folkliga
självhjälpsrörelser skapas och vidareut
vecklas. Västerlandets organiserade lön
tagare och konsumenter kan och bör i
praktisk gärning visa sin solidaritet med
folken i dessa länder i deras strävanden
att bygga upp frivilliga folkrörelser,
främst fackliga och kooperativa organi
sationer. Vi kan ge ett handtag och ett
handslag över gränserna.

Kooperationens och fackföreningarnas
miljoner medlemmar i vcirt land har nu
en chans att var och en göra en person
lig insats fär ökad utbildning av demo
kratiska ledare i de underutvecklade län
derna. Detta är hjälp till självhjälp för
dem som verkligen behöver vcir solidari
tet.

Mauritz Bonow

I en landsortstidning fann vi en välskriven
artikel om Gustavsberg. Ombrytarkalle pas
sade där pJ att ge den verkligt ungdomliga
bilden av Stig Lindberg.

na industrin bevarat karaktären av I nas
det ursprungliga gamla bruket och dar
paraderar med stiltypiska hus från det

Vår insats
till "Hjälp över gränserna - Utan grän
ser" koncentreras till januari och febru
ari, då varje anställd har en chans att ge
ett bidrag att avdragas på lönen. Insam
lade medel går oavkortat till en gemen
sam fond och fördelas sedan till koo
perationens och fackföreningsrörelsens
hjälpverksamhet, i första hand i Sydost
asien, där KF redan bedriver en omfat
tande skolningsverksamhet. Konsums
personal och Fackföreningen för fabri
ken har när detta tryckes redan förkla
rat sin beredvillighet. Bakom kampanjen
står Konsumentkooperationen, Koopera
tiva gillesförbundet, HSB och LO.

ägo och omfattade några går-, värr.
samt ett smärre tegelbruk. Då 1828
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linst
åra,
bistå
att
Intre
däm
God,
ra å
bruk

FAB
Nä

gifte;
verk:
och
och
barla
och'
en•

De
denit
son'
bergr
sålde

På
stor
arbet
morg
väck,
förkt:
igån~

Ma
men
vagg;
samh

Brukets konstnärlige ledare är mångsysslaren Stig Lindberg. Det är
inte bara krukor och karotter som stammar från hans hand i plast
har han även arbetat och hans spelkortsdesign har väckt stort

uppseende.

FÖRJ
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fören
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Det lackar mot jul. Det tisslar och
tasslar. Här kommer det en tyst förfrå
gan: tror du det passar till henne? -
Där - Har du någon röd sytråd och
kan du ordna litet mer trolldeg? - Vill
du köpa litet mer kantlist? Har du varit
och tittat i den garderoben. Du får låta
bli det till efter jul. - Ja det lackar, som
sagt.

Och man lovar att ordna tusen och en
småsaker och sig själv att julklapparna
skall ligga klara till 1 dec. Men vägen
till himmelens motpol är stensatt med
goda föresatser. Klart blir det i alla fall.
Aven om det känns underligt, att allt
arbete skall avstanna för ett par dagar
för en underligt skön ide. En ide som
tändes för snart ett par tusen år sedan.
En ide om att förstå, älska och förlåta
med frid till alla som resultat.

Vi firar vår jul var och en på sitt sätt,
och vad betyder det väl! Alla människor
är olika. Leve skillnaden! Den ena väl
jer renhetens vita färg på sin bordduk,
den andra kärlekens röda och den tredje
hoppets blå.

Låt oss som tycker om magert kött
välja skinka i plastförpackning eller
kanske, som många människor tycks gö
ra, gå över till kalkon. Inget hindrar ju
att man steker kalkon till nyårshelgen
om man har användning för bådadera.

Och här kommer julrecepten.

Kalkon i gele
4-5 kg. kalkon svedes och tages ur,

sköljes och torkas med duk. Gnid både
in- och utvändigt med citronskivor och
invändigt med salt. Bröstbenet böjes ner.
Häll vatten eller buljong i långpannan
inunder, för att inte det som droppar
från kalkonen vid stekningen skall brän
nas. Ös kalkonen första gången med
smör sedan med buljongen var tionde mi
nut. Täck den om den är mager med ett
par späckskivor. De sättes fast med tand-

petare. Stektid beroende på köttets mör
het är 2 ½-3 tim. Blir den för brun
kan man täcka med smörpapper eller
folie.

Sila och smaka av skyn med litet cher
ry eller citron. Lös till 1/2 I. sky 5 blad
gelatin blötlagda i litet vatten: Skyn får
stå tills den tjocknat litet.

Skär upp kalkonen. Gör ett snitt nära
bröstbenet på båda sidor. Skär skivor
på snedden. Låt dem ligga kvar på få
geln, så den ser hel och fin ut. ös geleet
över den gång på gång tills den är glan
sig.

Låt resten stelna i form och skär det
i tärningar vid serveringen. Skär det i så
fall i kuber och garnera vidare med dru
vor, citronklyftor och endiveblad.

Madeirasås
2 msk smör eller margarin, 4 msk mjöl,

3/4-1 I. buljong, salt peppar eller pap
rika och 1 dl. madeira. Bryn smör och
mjöl och späd med buljongen till en
ganska tunn sås. Smaksätt den med salt,
peppar och vin. Man kan också servera
den med redd sky och grädde i såsen.
Man smaksätter den då med rå skrapad
fågellever, vinbärsgele eller vinbärssaft.

Brynt eller friterad potatis, olika grön
saker, stekt svamp och vinbärsgele passar
bra till. Fyllning kan också serveras till.

5 dl. brödsmulor (omkr. 1/2 vitt form
bröd) Gröpa ur brödet, som bör vara
ett par dagar gammalt. Skorpan är ej
lämplig att ta med. Fräs 2 msk marga
rin och en liten hackad gul lök. Blanda
i brödsmulorna. Krydda med 3-4 msk
persilja, 1/2-1 tsk salt och 1 tsk blan
dade kryddor t. ex. rosmarin, mejram
och timjan. Sätt till sist till 2 dl. mjölk
eller buljong.

Den kan också fyllas med risfyllning.
1 ½ dl risgryn kokas sakta i 1/2 1. vat
ten och 1 tsk salt. Smaksättes som ovan.

Ingen mjölk eller buljong men 2-3 msk
smör.

Fågeln sys ihop. Den stekes guldgul.
På resterna efter kalkonen göres kal

konkrustader. Fint skurna rester värmes
i en stuvning av smör, mjöl, gräddmjölk
och ev. litet sky. Fylles i värmda färdig
köpta krustader.

Ostbricka med frukt
En skiva Port Salut och en rökt Pro

volone-ost kombineras med en klase grö
na druvor, ett päron eller äpple samt
några sågade, lätt rostade stänger av
franska. (eller holländska skorpor)

Stilton blandas med riven Cheddar el
ler Parmesan. Placera skalade och klyf
tade apelsiner eller mandariner bredvid
tillsammans med russin och saltade nöt
ter.

Schweizerost och mild Gorgonzola ser
veras tillsammans med äppelklyftor och
ananasringar. Lägges ihop med ost och
valnötter emellan.

Fruktfromage i pajform
200 g. smör, 250 g. mjöl, 1 ägg, 1-2

msk. socker.
Blanda mjöl och socker, smula i smö

ret och tillsätt om degen är för fast en
msk. grädde efter tillsatsen av ägget.
Skär till en pajform av folie och lägg
pajdegen på den. Vecka pajen och folien
på samma gång. Grädda i ugnen vid
225 ° tills den är guldgul.

Lossa folieformen när pajen är nästan
kall.

Fyllning:

1 ½ burk cocktailfrukt silas ifrån
saften, som värmes med 3 tsk gelatin
pulver eller tre uppblötta blad. Ställes
åt sidan att svalna något. 2 gulor vispas
med 1 dl. socker och röres ner i 2 dl.
hårt vispad grädde. Gelarin-saftbland
ningen hälles ner under omrörning och
saften av en citron. Sist tillsättes frukten,
där något tagits av för garneringen. Låt
blandningen stå kallt och när den visar
tendens att stelna fylles den i pajen.

Detta kan också lagas som portions
formar.

Serveras med iskall vispad grädde.

Gammaldags chokladtoppar
70 g blockchoklad smältes i vattenbad

och får svalna. 5 äggvitor vispas och
tillsättes sist.

180 g. mandel skållas, stötes med 180
g. pudersocker och röres ner i chokladen.
Lägg smeten i små toppar på väl smord
plåt och grädda i svag ugnsvärme. 175°.
Den kan också gräddas i små pappersfor-
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Husmodersafton i Gustavsberg

Med matdemonstration av Sveriges
Köpmannaförbunds skolkökslärarinna
Dagmar Linden, samt trevlig underhåll
ning av den sjungande och spelande
folkskolläraren hr Ivebo, hade Gustavs
berg och Ingarös glada och trevliga hus
mödrar mött upp till en fullsatt Berga
sal den 16 nov.

mar. (knäckformar) Vit glasyr gjord på
äggvita och pudersocker spritsas över ef
teråt i ränder eller rutor.

Marängfudge
Blanda 5 dl. socker 1/4 tsk salt, 1 ½

dl. sirap, 1 ¼ dl. vatten i tjockbottnad
kastrull. Kokas tills prov i vatten nätt
och jämt kan brytas. 25-30 min 145-:-
150°. Medan sockerlagen kokas vispas
2-3 äggvitor till skum. Häll i den fär
diga sockerlagen under ständig vispning.
Man måste vara två. Vispa tills det
tjocknar. Ju mera man vispar dess bättre
blir fudgen. Sätt till 2 tsk vanillinsocker.
Häll upp massan på smort papper och
forma den till 2 ½ cm tjocka rullar.
Rulla dem i hackade nötter och skär i
bitar. Man kan om man vill också skära
fikon, plommon, nötter, valnötter och
syltat apelsinskal fint och arbeta in i
massan och hälla litet mörk blockchoklad
över. Skäres sedan i skivor eller formas
till bitar som doppas i chokladen, till s.k.
turkisk konfekt.

Margareta

Avsmakning, samt utdelning av olika
fabrikanters produkter, kaffe med tårta,
stod på kvällens program. Många roliga
vinster utlottades, dessutom utdelades
recept och små presenter. Därför hoppas
vi att få återkomma flera gånger.

Hansson

Skaffa inte sprit till
ungdomar

- ni kan råka verkligt ilia ut. Ni riske
rar dryga dagsböter och t.o.m. fängelse.
Det är straffbart att åta sig "medskick"
till den som inte får köpa själv. Det mo
raliska brottet är inte mindre: överlåta
ren gör sig medskyldig till den alarme
rande ökningen av alkoholmissbruket
bland ungdom. Fylleriet i åldern 15-21
år har mer än tredubblats sedan 1955;
var 40:e yngling beräknas komma att tas
för fylleri i år! Hur får man tag i spri
ten? Genom ansvarslösa och obetänksam
ma vuxna arbetskamrater och bekanta
i första hand. Det är en ay de värsta
björntjänster man kan göra en ung män
niska. Största risken för alkoholism lö
per nämligen den som börjar använda
sprit innan kroppens organ hunnit fär
digutvecklas. Därför är det ...

ETT BROTT ATT SKAFFA SPRIT

TILL UNGDOM

Jultomtar på loftet
Ett litet missöde inträffade då Sjöqvist

skötte auktionen på Pensionärsförenin
gens mässa. Hans ena tumme råkade gå
under klubban. Det var ingen som ropa
de högre.

Eftersom vi lever i ett fritt land tyc
ker jag att alla skulle få pommes frites
till jul.

Två örnar svävade häromdagen över
Centrum och gick ner vid Kiosken och
frågade om dom hade något örngott.

Dom här s.k. tvättmaskinerna är allde
les för små. Man kan ju knappt få ner
tvättbraden i dom.

Hälsovårdsnämnden har fått in ett
nytt medel mot råttor och möss. Det är
absolut ofarligt för såväl människor som
djur.

*
Det var en gång två bagare och en

smet, två myror och en stack, två hö
gar, en hög och en låg. Sen var det bara
ett par kvar, och de levde lyckliga ...

Visst kan man säga att en balettdan
sös har inkomst av egen rörelse.

Min granne har skaffat sig en strump
stoppningsmaskin. Så snart han sätter
igång den så stoppar den.

Och så var det f~gelhunden som un
der jakten tog en andhämtningspaus.
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~alfen
Pengar för framtiden

I denna spalt har vi tidigare behandlat
det kommitteberänkande angående koo
perationen; kapitalfråga som förelades
och godkändes av årets rikskongress. I
dessa planer ingår bl. a. KF:s 5-årslån,
som nu finnes upplagt och presenterats
för medlemmarna. Man kan utan över
drift säga att det är ett guldkantat er
bjudande, som är värt att uppmärksam
ma. Lånereverserna lyder på jämna
100-tal kronor och minsta belopp som
får tecknas är 500 kronor. Räntan är
satt till 1 ¼ 0/o över gällande sparkas
seränta, vilket innebär att räntan blir
6 0/o. Teckning kan lämpligast ske pJ
vJrt kontor.

Spara en del av återbäringen
En fin sparform är att låta återbärin

gen eller en viss del därav överföras till
personligt medlemskonto. Det belopp
medlem önskar spara pJ medlemskonto
angives pJ leassaleoittopisen, när den
lämnas in under januari månad. Dessa
pengar blir sedan förräntade med 5,5 0/o
ränta. Dessutom kommer en sparpremie
för varje 1000-tal kronor pJ 100 kronor
som påföres kontot. Det är snart tid att
lämna in 1961 års kassakvitton. Tag då
ett litet "familjeråd" innan kvitton läm
nas in och ge oss i uppdrag att överföra
en del av återbäringspengarna till med
lemskonto. Medlen får disponeras utan
uppsägning när så önskas.

Det har sagts att en stark sund demo
kratisk samhällsordning är möjlig endast
i ett land, där den enskilde medborgaren
förstår att säkerställa sin ekonomi och i
fri samverkan vidtar åtgärder för att lösa
gemensamma ekonomiska problem.

Den nya utbyggnaden vid Konsum i Lugnet ger genom sina stora skyltfönster ett luftigt
och inbjudande intryck.

Nedan avslutar fru Elvira Sundin dagens affärer med blivande konsummedlemmar i en av
butikens fyra kassor.

Under de närmaste åren står vår rörel
se inför ett stort uppbyggnadsprogram
för att på ett ännu bättre sätt kunna
tjäna hushållen.

Lugnet
Onsdagen den 1 november var det ny

premiär för den utbyggda butiken i Lug
net. Det var feststämning hela dagen och
medlemmarna som gjorde "husesyn"
tyckte att deras butik var bra. Där finns
nu många meter frys- och kyldiskar för
de färska varorna, vars sortiment blir
allt större.

En ny miljon
I början av november månad passera

de vår förening en miljon i ökning från
årets början. Till årets slut torde vi stan
na ett stycke under 12 miljoner i års
omsättning.

Vi hälsar V.i\LKOMMEN JUL
GOTT NYTT ÅR

G. M-n.

Alfred Olsson
Alfred Olsson, Gustavsberg, avled den

27 november i en ålder av 64 år.
Han var född i Kramfors. Efter några

år som biträde i Kramfors handelsaktie
bolag kom han 1923 till Gustavsbergs
konsumtionsförening som butiksförestån
dare. Under flera år och till sin död var
han inköpare och chef för föreningens
centrallager.

Det är många som nu har skilda be
fattningar inom vår rörelse, som efter en
kurs på Jakobsbergs· Folkhögskola under
30-talet kom till Gustavsberg och arbe
tade som biträden i huvudaffären, där
Alfred Olsson såg till att de fick verk
lig praktik för vidare arbetsuppgifter.
Han fordrade mycket av sina medhjälpa
re, men han sparade sig ej heller själv.

Han var en god kontaktmänniska,
pigg och glad, som skapade trivsel i säll
skapsliv och sammankomster, där han
var med.

Arbetet för föreningen var hans stora
intresse, men han var också en god make,
som tillsammans med sin Naemi levde ett
lyckligt liv. Vi känner saknaden efter
Dig Alfred.

Gunnar Mattsson
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~
d', orslinslaget gjorde mirakelhopp,
~ rätade käckt på svansen.

Nätade snabbt sej till toppen opp,
klarade verkligen chansen.
Nu väntar en serie nationell.
Jag tillönskar trivsam julekväll.
I vår cir det slut på friden,
i division IV-striden.

®
Q.. ,

terblick på år 61
ger flera lovvärda vyer.

Rödaste mattan har vi ju sett.
Den bjöd på fina menyer.
Vatten å avlopp har fått ett tryck.
Bilarna snabbt fick i OK sin dryck.
Radhus har man levererat.
Landshövding har inspekterat.

i jupfryst är numera var mans
krubb,

frysbox är sista modellen.
Ja, man kan hyra en fryse-skrubb,
å tina upp steken till kvällen.
Dagens tecken ..• Jag minns ett år,
då jag var femton, å tiden svår.
En frusen potatis i drivan
blev tillskott till julkvällsskivan.

i:;;. estskott eller en slont ; retur
~ det är frågan för dagen.
Restitution stämmer sinnet i dur:
extra julgott för magen.
Så då hellre ett frö och tänk
att vårt välstånd är värt en skänk
från oss som fått leva trygga
till dem som sin framtid ska bygga.

T.h. I juletid. Stämningsbild.

i#ftedäogtad fä tidninqen visst,
~ ~ärskilt av fränder i USA.
Många år svunnit undan sen sist
de hörde julpsalmen brusa. ·
Bilder å text från Old Gustavsberg
ger deras sinnen å minnen färg.
Så skriver flera vänner,
som ännu för hemtrakten känner.

0,,
orden är alltjämt vår utvalda

plats.
Här må vi verka å lida.

Ändå slösas miljarder i sats
på rymdfärd från stormakters sida.
En kosmonauts eller apas färd
det kvittar, å är inte mera värd
än skrytets å löjets sälta
- när mänskor på jorden får svälta.

i
-4{

prit å ungdom hör inte ihop,
här borde sättas in stöten.

De som ordnar dem fyllans stop
må räknas till märkta nöten.
Som slapphet å brottslig handling står
slik hjälpsamhet nu, å för nästa år
startar kampanj-aktionen
mot skaffaren, spritpultronen.

«!:'Z vinnon ha, blivit reserv ä~-'ii!:1 för industriens vakanser.
Ska produktionen slippa stopp,
tror man att hon ger chanser.
Även om kvinnan är lyckligt gift
lär hon klara att gå i skift,
ty mannen tar del av bördan
i hemmet - också på lörda'n.

hopp

~

Il nformation å introduktion
krävs i arbetsprocessen.

Ungdom som kommer ska få lektion
å testas om sina intressen.
Utbildning högt i kursen står.
Företagsskola startar i vår.
Schemat är just i stöpet.
Fortbildning kommer på köpet.

~inter var fordom snö å ism med flera behagliga sidor.
Kanske vi får en riktig repris
med julsnö och före för skidor.
Hellre kyla än slask å blött,
gärna himmel med skymning i rött,
tills marssol tinar upp marken
å april ger oss vår i parken.

~, larm med domedagsbomb, å hot
~ aktiviserats från öster.
Avfallsaskans vandrande sot
avskys av världens röster.
Argheten präglat politiskt snitt.
Aldrig får friheten där leva fritt,
allt vill man frukta å hata.
Absurt att om fredsvilja prata.

Tml yöret nolkos med store steg,il~ löftenas midnattstimma.
Nu prövas din vilja, du gamle strateg.
Vad ska vi väl nu få förnimma?
Du slutar att jäklas å vara på kant,
blir vänlig å glad å pigg, inte sant?
Med glädje din hand vill jag trycka
å önska dej hälsa å lycka.

LERGOKEN
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På väg från
jobbet

"De e' de små små detaljerna som
gör 'et, som sätter fart på allt och på
humöret ..." och därför ska herr gräs
och buskklipparen Augustsson ha tack
för alla de vackra höstblommor, som han
på eget initiativ och egen bekostnad lät
växa upp längs sanitetsväggen i höstas.
Det som tjusar ögat har en särskild för
måga att göra tillvaron meningsfull.
Men man gör nog bäst i att blunda
ibland, för även om, som skalden säjer,
det sköna dväljs i många former, så lär
oss erfarenheten att allt är inte guld
som glimmar. Nej, men blomsterfägring
är mer än guld! Det är rena vitaminin
jektionen för gliacellen.

Och gliacellen, som förut bara ansetts
ha närande betydelse för den grå cellen,
den antas numera vara "vår andes bo
ning". Trivselkännande och milda till
sinnet griper vi oss an med dagens knog.
Tiden går och klockan slår. . . sju ...
nio... elva... fjorton. Och vid de
klockslagen sätter Radiotjänst i gång med
sitt stora trivselfrämjande inom svenskt
näringsliv. Eller, som det heter, med
musik under arbetet! Bortser man från
att all musik blir skval om man bara
öser på utan hänsyn till stilbrytningar
och arbetsmiljöer, så bryter måhända
musikinslaget arbetsmonotonin och pig
gar upp. Nota bene om utsändningen
sker i arbetslokaler utan oväsen av annat
slag. Men vibrerar lokalen av arbetets
elektroniska entonssymfoni, då är det
banne mej inte så nervgott att samtidigt
stå ut med trivselmusiken. Detta är för
hållandet på vår avdelning. Fast vi har
oss själva att skylla. För några år sedan
var nämligen vår motororkester alltför
stark för att högtalarmusiken skulle kun
na höras. Vi krävde ändring och fick
det ... tyvärr. Nu händer det att t.o.m.
en Kalle Jularbovals kan surra omkring
i örat som en ilsken bålgeting och liksom
en sådan giftsticka oss. Men medan ge
tingen ger bulnad i skinnet, så ger "lå
ten" en mulnad i sinnet. Vilket gör mest
skada? Tja ... bäst att fråga dem man
umgås me' om de kan säja vem man e'!
Självkännedom och självkritik är ju
ovanligt bland miljöskadade människor.

Och miljöskadade blir vi nog mer än
vad som är normalt för oss om vi dag
ligen hetsas av rytmer, som bryter mot

vår naturliga, eller mot den rytm ma
skinerna tvingar oss till, och som vi
kanske efter mycken självövervinnelse
anpassat oss efter. För den inte absolut
tondöve kan det också vara plågsamt att
höra tonarter, som inte går ihop med
motorbrusets bärande ton. Till bilden hör
också, att goda kompositörers verk och
de musiker och sångare, som framför
dem, är värda ett bättre öde än att mör
das genom en för stark återgivning i en
felaktig miljö. Tag som exempel Jussi
Björlings insjungningar ... Sibelius Fin
landia ... Rossinis ouv. Den Tjuvaktiga
skatan! Den senare hör till fabrikens
eget grammofonarkiv och spelades gan
ska ofta för något år sedan, vill jag min
nas. Ett förnämligt musikverk! Tyvärr
så kriminellt förledande, att man bara av
den orsaken skulle betänka sej mer än en
gång innan man lägger den på skivtall
riken. Vi som är lättpåverkade borde i
alla fall ha rätt till största möjliga skydd
för våra gliacellers dygd. Med detta vill
jag inte ha sagt, att det som t.o.m. på
stås ha en stimulerande effekt på mjölk
produktionen inte skulle duga för oss.
Ånej, så förmäten vill jag inte vara. Men
jag har liksom på känn, att det inte ba
ra är i antalet magar som vi skiljer oss
från kossorna, utan även ifråga om våra
gliacellers kemiska sammansättning och
vår av denna betingade "andliga rea
gens". Skulle det nu vara så, att det kan
ligga något av förnuft i vad jag här
framfört, så kunde vi kanske vid något
lämpligt tillfälle ta musiken under arbe
tet till omprövning.

P.S. Sedan ovanstående skrevs har
oljudet dämpats. Tack för det!

Men problemet med trivselmusik är
inte avklarat med det.

Gubben

Det var en gång

När farmor !ikte skridskor upp!. Farstavi
kens is ...

Julgranen 100 år
Julgranen, som vi vill ha färdigklädd

till Julaftons morgon med ljus, flaggor,
karameller, girlander och glitter, har som
tradition i våra vintriga bygder bara
100 år på nacken. Och det är vackert
så. Den infördes hit från Tyskland och
började bli mera allmän först under
1860-talet. Det var de tyska affärsmän
nen, som väl nyttjade granen som ett
attribut för sin leksaks- och pyntförsälj
nmg.

Julgranen har dock sina föregångare,
som kanske ännu mer förberett dess he
dersplats i våra hem till Jul. I tusenåri
ga österländska traditioner av religiös
karaktär var det en sedvänja att smyc
ka träden vid högtid. Våra vikingar
hade granen som ett heligt träd i sina
offerlundar. En gammal svensk folksed
var att vid fest resa en tall eller gran
intill stugan som prydnad. Ja än idag
förekommer vid bröllop o.d. att man re
ser kryckestänger av tall och fur.

En annan föregångare till vår julgran
var juleträdet. Det var en gren, ofta av
gran, som man dekorerade med pappers
remsor och karameller. Den hängdes i
taket eller placerades på bordet, ibland
med ett stort äpple som fot.

Så nog kan vi acceptera vår julgran,
som en bra enhctssymbol för gamla och
trivsamma traditioner.

G-g

Den starkaste
Ett gammalt kinesiskt visdomsord sä

ger att den som griper till vapen först
har fel.

De flesta anser väl att man skall strida
för sin rätt. Men redan romarna sade:
Inter armis silent leges. Vilket betyder: Så
länge vapnen brukas tiger lagarna. 1900-
talets historia har sannerligen inte mot
sagt detta.

Tar man fasta på varje liten orättvisa
och varje liten förolämpning sagd med
eller utan vilja att såra, då stiger miss
hälligheterna till berg. Det smittar av sig
på allt som borde vara glatt och roligt.

Den starkaste är den som kan dra ett
streck över misshälligheterna och bygga
en bro över en klyfta som uppstått. En
dast så går det att få till stånd ett gott
samarbete. Ingen går genom livet utan
tråkigheter av något slag. En del får mer
en del mindre. Men alla kan vi försöka
bära det med gott humör och samarbets
vilja. Inte mjuka som vax utan smidiga
som fäktklingor.

M.E.
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Födda
15/9 Ulf Erik s. t. A. Johansson och h. h.

Kethy Marie-Lousie f. Sjökvist
17/9 Camilla d. t. K. G. Didriksson och

h. h. Britt Marie f. Claesson
24/9 Per Erik Sigvard s. t. S. S. Nylander

och •h. h. Gunvor Ulla-Britt Margareta f.
Karlsson

25/9 Per Anders Gunnar s. t. S. G. A.
Hagman och h. h. Marianne f. Olsson

7/10 Maria Cecilia d. t. N. M. Brännström
odh h. h. Ingegerd Elvira f. Lindberg

15/10 En son t. J. G. Löfström och h. h.
Sonja Harriet Helen f. Norden

28/10 Hans Ove Richard s. t. N. B.-0.
Larsson och h. h. Ulla Birgitta f. Bjärevall

1/11 Jan Olov s. t. B. K. A. Sjölund och
h. h. Ulla Margareta f. Tillberg

4/11 Anette Elisabeth d. t. B. A. Vijnja
och h. h. Rosa Ann-Marie .f. Svensson

6/11 En son t. A. L. Jonsson och h. h.
Ulla Britt Margareta f. Nyqvist

11/11 Jim Lennart s. t. S. E. L. Larsson
och h. h. Elvy Gun f. Pettersson

19/11 En son t. H. G. Larsson och h. h.
Elsa Viktoria f. Boström

21/11 En dotter t. B. E. Berglund och h. h.
Gertrud f. Haueisen

Vigda
30/9 Rolf Henziger och Karin Yvonne

Andersson
7/10 Bo Harry Nyman och Solveig Ma

rianne Blom f. Larsson
21/10 Kjell Erik Lundgren och Gun Lis

bet Larsson
22/10 Prima Spertini ooh Elide Marian
18/11 Per Johan Göte Gustafsson och

Mona Lisa Pettersson
28/10 Björn Roland Nyman och Ulla Da

nielsen
4/11 Nils Gunnar Åkerblom och Ingrid

Anita Dahikvist
18/11 Ernst Hans-Olof Andersson och Lai

la Monica Nilsson

Döda
21/9 Sune Lennart s. t. Sune Alfred Nor

ling och h. h. Eva Gertrud f. Pettersson,
Hasth.terr, 11 10 år.

8/10 F. städ. Karl Johan Karlsson, Ske-
viksg. 9 83 år.

26/11 Fabr.arb. Knut Arnold Sjölund,
Trallbanev. 2 A 55 år.

27/11 Inköpschef Alfred Emanuel Olsson,
Grindstugatan 2 64 år.

Tack!
Till fabriksledning, arbetskamrater,

skytteföreningen, hemvärn, verkstads
klubb och övriga vänner ber jag få fram
föra mitt varma tack för vänlig håg
komst på min 50-årsdag.

Bertil Bergström

Mitt varmaste tack till släkt och vän
ner samt arbetskamrater, Pensionärsföre
ningen och Gustavsbergs Lottakår för
uppvaktning på min födelsedag.

Karin Johansson

Ett hjärtligt tack till arbetskamrater,
fabriksledning, Manskören och alla and
ra vänner för den vänliga uppvaktningen
på min 50-årsdag.

Sven Kagestad

Till fabriksledningen, arbetskamrater
och förmän, brandkåren, idrottskamrater
och grannar ber jag att få uttala mitt
varma tack för vänlig hågkomst på 50-
årsdagen.

Harry Dahlgren

Mitt hjärtligaste tack för all vänlig
uppvaktning på min 50-årsdag.

Gunnar Sjöqvist

För all vänlig hågkomst på min 50-
årsdag mitt varma tack.

Nils Bergqvist

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på min 60-årsdag ber jag få fram
föra ett hjärtligt tack.

Gösta Göransson

Till alla dem som bidragit med gåvor
till vår julmässa framför vi vårt varma
tack.

Gustavsberg-Ingarö rödakorskrets

Vårt varma tack till vänner och kam
rater, pensionsföreningen och ålderdoms
hemmet för vänligt deltagande vid Karl
Johan Karlssons bortgång och jordfäst-
nmg.

Frida Karlsson
Barnen

Kontorsbiträde
kunnig i maskinskrivning och allmän
na kontorsgöromål får anställning hos

Gustavsbergsområdets
Allmänna sjukkassa

Närmare upplysning per tel. 307 56,
Herr Ull.

Trots att sommaren var regnig och
kall ser vi tillbaka på ett ganska gott år.
Hösten var ju vacker och förvintern
mild.

Campingområdet har varit livligt be
sökt i sommar. Byggnationen på Ingarö
har ökat och vi räknar in 5 vinterbona
de lägenheter och ett 50-tal sportstugor.
Flera kommer och därmed ökar också in
nevånarantalet på Ingarö.

Pensionärsföreningen har .nyligen haft
årets sista möte och då stod herr och
fru Sund för värdskapet. Syföreningen
Enkronan har haft sin träff på Hem
värnsgården. Hemmet för de gamla har
firat sitt 30-årsjubileum, kommunen har
beslutat bygga ännu ett pensionärshem,
och en gammal Ingaröbo, direktör Juh
lin, har skänkt 100.000:- till en ung
domsgård på Ingarö.

Vi lever alltså på Ingarö, och rör på
oss, fast vi inte gör så mycket väsen av
oss.

Ingaröborna önskar alla sina grannar
och vänner en Glad men Fridfull Jul och
Gott Nytt År, genom

s. L.

(;Jr&f inte, barn
Tillägnad Rädda Barnen

Viska vill mor om stjärnorna,
trösta ska mor med sång.
Solen och månen och stjärnorna
- allt har hon ägt en gång.

Allt har hon ägt som du äger nu
allt man kan peka på ...
Aldrig var någon mer rik än du
- varför gråter du då?

Räds inte längre för mörkrets skull,
gråt inte, barn, för bröd.
Solen och månen och stjärnorna
lyser på jordens nöd.

Nils Ferlin
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Julklappstipset
från folk

Tissot har blivit idolernas ur,
de moderna människornas fa
vorit-ur. Gunnar Wiklund, Le
na Granhagen, Kurre Hamrin,
Monica Zetterlund - alla valde
de Tissot!

I rampljuset

Uret åverstt OR 18031 Starlet i 18 k guld med fasettslipat safirglas kr 340:-
1 14 k guld kr 295:-

Årets stora, raffinerade nyhet
är Tissot Starlet, damuren med
smyckevärde; gnistrande ele
ganta små ur med en utsökt
design och i rik variation - till
priser som är en överraskning.

Z 42500/tyx
Visadate, lyxtavla, boett i stål, lä-
derband kr 160:-
Tissat herrur finns från kr 135:-

FZ 18008 OR 17029
Storlet goldfilled Storlet i 18 k guld

kr 150:- med fasettslipat sa-
firglas kr 330:
Samma i goldfilled

kr 180:-

Välj Er Tissot hos oss!

Auktoriserad Tissot-representant

THORNQVIST UR & OPTIK
Kommunalvägen 4. Tel. 309 90

Gustavsberg

FARSTA
TRÄDGÅRD

Gustavsberg
Tel. 307 26

Affären vid Blå Porten hålles
öppen

vardagar 9-13, 15-17.30
Inför helgerna:
23/12 9-17, 30/12 9-17

5/1 -62 9-17

Julgrupper, blomsterkorgar, kruk
växter, snittblommor i riklig sortc-
rmg,

God Jul och
Gott Nytt År!

6rt {oto
ATELJE och AFFKR
Björnskogsvägcn 8 B
Lugnet - Gustavsberg
TeL: 07 66/31 232

Affären är öppen: Måndag-Fredag
från 17,30-19,00,

Tagningar efter affärstid och lördagar
och söndagar endast efter tidsbcställ
nmg.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla våra kunder.
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Radio och Tv
Köper Ni bäst hos BRODERMANS - för servicens skull.
Märkes-TV 23" från 995 :-

Bekväma betalningsvillkor
Ring eller gör ett besök. Er hållplats Erstagatan.

Brödermans Radio & Tv AB
Folkungagatan 138

Tel. 43 20 90 - 40 12 74

Skall Ni "fira en dag", ha fest eller bjudning, antingen Ni vill
kcmma till oss eller helst vill vara i eget hem står

Gustavsbergs Värdshus
Tel. 0766/302 58

gärna till tjänst efter Edra önskemål.

Vi strävar efter att hålla moderata priser och god service.

GOD JUL och GOTT NYTT AR

JULGRISEN
FRAN

Konditori Vita Hästen
Den godaste juklappen! Stor sorte
ring, olika figurer. (Garanterad äkta
marzipan.) Pepparkakshus (Hans och
Greta-stil). Pepparkaksfigurer! Saff
ransbröd, Smörstjärnor, Klenetter,
Mandelformar, ja allt som tillhör en

RIKTIGT GOD JUL!

FORE TOMTEFESTEN

KOM TILL VITA HASTEN

Tel. 304 29

En riktig

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR

önskas alla våra kunder och
medlemmar.

Mjölkförsäljningsföreningen
Gustavsberg

Gudrun Stenströms

0amftisering
Algatan 1 Tel. 309 63

Till alla kunder ett .hjärtligt tack

för det gångna året och en önskan

om en

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR.'

Guslaus6ergs

Herr- och Damfrisering
tillönskar sina kunder

God Jul och Gott Nytt År!
RUDOLF WALLEN

Tel. 307 40

målare
Martin Lövgren
utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 19 94 59

God iul
och Goll nyll år

Gustavsbergs Folkparksförening
tackar medlemmarna och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR!
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MORGONROCK
Chic, lättvättad, ljuvligt
varm och mjuk år den här
MORGONROCKEN i ny
lon. Den smakfulla model
len har liten rundkrage och
är bandkantad. Vackert
blounniinster, som finns i
flera olika pastellfärger.

39:50

3 goda
skäl att
välja
~~~••••,fl••

5:-

damstrumpor

vackra - starka - billiga
VINETTA VENEZIA, i mode
färgen Marocco en tunn crepe
strumpa med linjalrak söm en
kombination av elegans och
slitstyrka. 1 X 20 den.
Strumpkontot blir lägre
tack vare Vinetta Venezia

Pris 12:75

Pris 5:90-6:90

Pris 8:- 9:-

Pris 19:50

Möbler & Sport
Skidor•

Rör-
Klubbor

Hjälmar
några tips.

Allt i sport och många andra
"Klappar" finner Ni hos oss



JULEN 1961 G OSTA VSBERGAREN 47

Allround-pullover i smidig,
forntfast kvalitet, 60% ull,
40 % ravon. Ett slitstarkt
plagg som tål uuinga tvättar.
Krvmpbehandlad. Finns i
flera olika färger.

17:50

Duolon
Pakosid/kalandrerad

26:50

Barn gillar all slå på trumma. Här
finns en bra trumma för endast

3:75

LUMA nya sjuarmade ljus
stake knyter samma:, fin tro
dition med modern.soberform
- och dagens krav29 75oå brandsäkerhet. :

Robust docka i mjukplast. Tvätt
bart hår och sovögon. Längd 40 cm.

36:25

Välkommen Jul med
klappar ...

teak - koppar
rostfritt - krom
plast - porslin
konstgods - eldfast
verktyg - bestick
elektriska - artiklar

för hela farriiljen
Husgeråd

Bil
julklappen

'!~~,,,,
Bensin /Service

Stationen

ALLTID FEST
ATT FÅ

;12;
~&nt

CHOKLAD

150 g ask 3: 25
300 g ask 5: 75
450 g ask 8: 75

Välkommen

Jul Konsum Gustavsberg
Fruvik - Lagnö - Grisslinge
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Jul- och Nyårshelgens
predikoturer i

GUSTAVSBERGS KYRKA
JULAFTON kl 11

Högmässa, kyrkcadjunkt Pade{.
JULDAGEN kl. 7

Otta: Kyrkoherde Hellqvist.
Kyrkokören.

ANNANDAG JUL kl. 11
Högmässa
komminister Töldsepp.

NYARSAFTON kl. 11
högmässa, kyrkoherde Hallin.

kl. 17 nyårsbön, kyrkoherde Hallin.

NYARSDAG kl. 11
högmässa, kyrkoherde Hallin.

Välkommen till Missionsförsamhngens
gudstjänster under Jul och Nyårshelgen

Söndagen den 17 december kl. 15.00
SöNDAGSSKOLANS OFFENTLIGA JULFEST.

Söndagen den 24 december kl. 11.15. Julbön. Nylander.
juldagen kl. 7.00. Julotta. Nylander. Kören.
Annandag Jul kl. 17.00. Yttre missionens högtid.

Nylander. Sångarna. Sparbösseinsamling.
Nyårsafton kl. 18.00. Nyårsbön. Bengt Pettersson, Odlander. Sångarna.
Nyårsdagen kl. 11.15. Högtidsgudstjanst. Bengt Pettersson. Sång.

kl. 12.00. H.H.N.
Trettondedagsafton kl. 18.00. Församlingens enskilda julfest.
Trettondedag jul kl. 14.00. Offentlig julfest i Skälsmara Missionshus.

Pastor Nylander och sångarna.
Söndagen den 7 januari kl. 11.15. Nylander. Sång av Damtrion.
Onsdag kl. 19.30 Böneveckan inledes i Baptistkapellet.

Odlander, Andersen, Nylander.
Torsdag kl. 19.30. Offentligt möte i Hyddan.
Lördag kl. 17.00. DE GAMLAS JULFEST.

kl. 19.30. Samling till bön i kapellet.
Söndag den 14 januari kl. 11.15. Gudstjänst. Sång av Karin Eriksson.

kl. 19.00. Böneveckans avslutningsmöte,
Pastorerna och de förenade musikf.

Söndag den 21 januari kl. 11.15. Församlingens årsmöte.
Predikan kl. 11.15. Därefter förhandlingar.

=Jf EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÄR tillönskar
Gustavsbergs Missionsförsamling

;;;.Q_:-
Ji" HELGFIRANDET I KAPELLET
Söndagen den 17 dcc kl. 14.00. Söndagsskolans julfest.
Juldagen kl. 7.00 f.m. Julotta, pastor Odlander och kören.
Annandag jul kl. 11.15. Gudstjänst, solosång.
Nyårsafton nyårsbön kl. 17 i Missionskyrkan.
Nyårsdagen kl. 11.15. Predikan Odlander.
Trettondag jul kl. 11.-15. Församlingens årshögtid.
Evangeliska alliansens möten 10 t.o.m. 14 jan.
En god jul och ett välsignelserikt Nytt År önskar Gustavsbergs Baptistförsamling.

FILADELFIA-FORSAMLINGEN
önskar alla Guds Välsignelse över Jul- och Nyårs-Högtiden.

Vi hälsar Er varmt välkomna till Högtidens möten.

Juldagen:
Kl. 7.00 Jul-Otta. K. Andersen, E. Fröberg, M. Sundberg o. Sångarna

Annandag Jul:
Kl. 19.00 Missionsmöte. Offer till yttre missionen

Nyårsafton:
Kl. 17.00 Nyårsbön

Nyårsdagen
Kl. 19.00 Väckelsemöte, K. Andersen o. Sångarna

Redaktören har ordet

Julen är en vilsam tid.
Koppla av i lugn och frid!
Var så god här är din tidning.
Hoppas den får riklig spridning.
Ger dig siälv en trivselstund,
Trogna läsare och kund.
Gott nytt år - och många flera!
Dags att nu prenumerera!

TILL SIST
vill Redaktionen säga ett varmt tack till
våra medarbetare och givetvis också till

alla våra prenumeranter, annonsörer, lös

nummerköpare, och läsare över huvud,
för ert stöd och er uppskattning av

GUSTAVSBERGAREN
som nu planerar sin 20:e årgång.

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!
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VI SEGLAR VIDARE
Tidningen inleder med detta nummer sin 20:e årgång.

Vi firar det med ett nytt omslag. Det innebär förstås
en högre framställningskostnad, men då vi förlitar oss på
prenumeranternas, fabrikens och kommunens fortsatta
bevågenhet, hoppas vi på att kunna segla i förlig vind
med vår nya fock.

Inför den 20:e årgången kan det vara på sin plats att
lämna några data om tidningens tillkomsthistoria. De
närmaste åren efter KF:s förvärvande av Gustavsberg
var i särskild grad en planeringens tid. Därvid kände man
också ett behov av att stärka kontakten mellan företag
och anställda, mellan de gamla gustavsbergarna och alla
nykomlingar, mellan kooperationen och samhället. Upp
slaget till en tidning framlades på sin tid av Harald Ell
din på Vår Gård, som skisserat en del kulturella initiativ
inför samhällets nydaning. Det var kanske där begreppet
Vi-anda föddes. En höstdag 1942 satt vi några stycken
intresserade hos Hjalmar Olson för att komma till hand
ling. Gustav Andersson fick uppdraget att vara redaktör
och den nybildade diskussionscirkeln Forum blev tidnin
gens utgivare. I Forum valde vi Johan Movinger, Oscar
Lövgren, Harald Lindholm och Gösta Dahlberg till re
daktionskommitte och vi enades om att tidningens namn
skulle vara GUSTAVSBERGAREN. Under 1943 kunde
vi distribuera den första upplagan av tidningen, tryckt i
Umeå i 600 ex. För alla eventualiteters skull kallade vi
nr 1 för Provnummer. ·

Under de första åren alternerade Johan Movinger och
Oscar Lövgren vid tidningens redigering, medan Gustav
Andersson stod som ansvarig utgivare. Han avlöstes 1946
av Gunnar Andersson och året därpå trädde nuvarande
redaktören till. Han var djärv nog att föreslå en ny
omslagssida - och nu efter 15 år åter en ny, - t. o. m.
i färg för Julnumret - efter en skiss av Sven Jonson.
Åtgärderna har både då och nu väckt en del kritiska syn
punkter, men såväl de tidigare redaktionsmedlemmarna
Harald Lindholm, Georg Lundgren, Arne Sundström och
Axel öhlund, som dagens, med Harald Lindholm, Fritz
Berg, Yngve Nyström och Sven Wahrenberg, har varit
med på noterna och accepterat make-upen.

Att ge ut en tidning kostar emellertid stora pengar.
Aven om vi har ett gott stöd av våra uppdragsgivare, till
vilka vi givetvis också räknar läsekretsen, skulle vi aldrig
lyckas hålla tidningen i gång utan alla våra frivilliga

medarbetare. Vi kan inte räkna dem alla, men när det
nu blir dags att knåpa ihop en tidning, så kastar Red ut
sina revar till bl. a. Edla Arvidsson, Viktor Johansson,
Sven Wahrenberg, Fritz Berg, Vilhelm Gezelius, · Axel
öhlund, Arthur Hald, Gunnar Mattsson, Margareta Erics
son, Yngve Nyström, Arnold Erderyd, Axel Björkman,
Calle Blomqvist - och kan vara säker på att få flera
napp. I gången tid medverkade flitigt Oscar Lövgren,
Johan Movinger, Gerhard Säfström, George Garring,
Gunnar Andersson m. fl. Åren igenom har vår fotograf
och bildleverantör varit Hilding Oblson. - Tidningens
tryckeri var under de första åren förlagt till Larsson & Co
i Umeå, och är nu sedan många år hos Olofssons Boktryc
keri i Stockholm. Där har fru Hedwig Olofsson som när
maste kontakt stått oss bi med råd och dåd och lagt ned
ett rent personligt intresse i allt vad som rör tidningens
framställande. - Vi tackar alla våra medarbetare för
trogen tjänst.

Gustavsbergaren har med åren fått en rätt märklig och
värdefull position. Den mottogs väl redan från starten,
och vi har stärkts i vår tro att Gustavsberg behöver Gus
tavsbergaren. Den är samtidigt lokalorgan och personal
tidning, ett språkrör för samhälle och fabrik och har en
upplaga på 2.000 ex. Tidningens symboler kan vara kom
munvapnet, tvillingugnarna på den röda elden mot blå
himmel, jämte fabrikens gamla säkra ankare.

Från och med i år är redaktören medlem i Personal
tidningarnas Redaktörsklubb och får ta del av över
hundratalet liknande tidskrifter, och 'kan också vänta en
del material, tips och anvisningar om layout och redige
ring o.d., som han under åren brottats med som amatör.
Vi har fått förslag och funderat på justering av format,
spaltbredd, s.k. utfallande bilder, nya vinjetter. Något
blir det alltid, men i stort sett bibehåller tidningen ännu
ett år sitt gamla ansikte.

Information och reportage, debatt, präglad av saklighet
och gott humör, är vår redaktionella linje. Samhällets
och fabrikens rytm ska speglas i tidningen. Kvirr och
eländets sensationsnotiser har vi inte utrymme för.

Bläddrar man genom årgångarna, som många gustavs
bergare har fint inbundna, finner man ett stycke av Gus
tavsbergs kulturhistoria bevarat. För framtiden är vårt
önskemål ett fortsatt, ja kanske ökat intresse från läse
krets, stödjare- och medarbetarstaben, och gärna flera
fasta prenumeranter.
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En liten nyårsbetraktelse
- Vill du hålla ett litet tal på vår

nyårsvaka?
- Gärna det. Har du några önske

mål? Ar det kanske något särskilt, som
du vill h4 fram?
- Det bör vara kort. Högst tio minu

ter. Och dessutom bör det helst i huvud
sak peka framåt. Hur vore det att betona
vad vi själva kan göra för att ge det
nya året ett gott innehåll?

Detta var alltså ett önskemål - eller
direktiv - för en nyårsbetraktelse. Och
här följer ett försök att utforma några
av de synpunkter, som här anmälde sig.

Det är inte alltid lätt att leva livet
leende eller att anslå uteslutande ljusa
tongångar. Mycket kunde och borde va
ra annorlunda. Vi har ingen anledning
till belåtenhet vare sig med oss själva
eller de yttre omständigheterna, även om
vi har mycket att vara glada åt och
tacksamma för. Ligger inte reflexioner av

detta slag alltid nära till hands, och
detta särskilt när vi står vid ett års
skifte?

Vi vill gärna vara optimister, och det
ta är en nyttig inställning. En ljus sy~
ger oss rikare möjligheter att vrida kul
turen och utvecklingen framåt. Men lä
get ute i världen ger inte stöd för någon;
oreserverad optimism.,Nöden är en stän
dig gäsc hos stora dehr av mänsklighe
ten. Iden om allas lika människovärde
är väl på marsch, men. det torde dröja
innan den helt slagit igenom över hela
vår värld. Vi bevittnar nu de färgade
folkens frihetskamp, och vi vill i denna
liksom i åtskilligt annat se födslovån
dorna till en ny tid. Säkert får vi dock
anledning att i många sammanhang er
inra oss refrängen: Det är lång, lång väg
till Tipperary.

Vi får inte blunda för svårigheterna,
lika lite som vi bör låta dem slå ner

humöret och arbetslusten. Det ges ingen
annan väg framåt än att med hopp och
förtröstan se framtiden an och i alla si
tuationer göra det bästa möjliga.

Arbeta och förtvivla inte! Denna ma
ning slungade Thomas Carlyle ut i en be
kymmersam tid. Och det är den strävan
de och kämpande människoandens lösen
i alla tider. Trots allt måste vi tappert
sträva vidare. Trots allt måste vi verka
för en ljusare tid, för mera av kultur och
tolerans, samhörighet och god vilja.

Vi känner oss ofta små och obetyd
liga inför de uppgifter, som möter, och
detta kanske särskilt när det gäller att
bringa hjälp utöver gränserna. Vad kan
vi egentligen uträtta ... ? Det är en van
lig undran i stora sammanhang. Men om
vi hjälps åt, kan vi många göra stora
ting. Våra insatser kan få större verk
ningar än vi tror. Vi vet inte hur långt
vår gärning når men huvudsaken är att
vi väljer plats på livets, rättens och hu
manitetens sida.

Vart går vi? Vad väntar oss under det
nya solvarvet? Därom vet vi föga. Men
ett är visst: Vi kan i många avseenden
påverka utvecklingen, om vi bjuder till.
Mycket har hittills uträttats i det mänsk
liga framåtskridandets tjänst av mång
tusende goda viljor. Oerhört mycket
återstår, och vi behöver sannerligen inte
sakna arbetsuppgifter. Vi kan göra det
egna samhället ännu bättre. Vi kan bidra
till att riva murar och bygga broar mel
lan människorna, Kanske behöver vi
också syssla med vår egen inre förkov
ran. Alltsammans angelägna och heder
samma uppgifter.

Det är förklarligt om vi med tiden
blir en smula slitna, trötta och desillu
sionerade. Allting blir inte alldeles så,
som vi önskar. Många ansträngningar ger
ganska blygsamma resultat. Lönar det
mödan att ligga i så här ... ? Så frågar
vi oss kanske ibland. Och dock har vi
gott om exempel på vad som genom ti
derna vunnits av oavlåtliga bemödanden.
- Det enda som aldrig lönar sig, är att
resignera.

Vi sjunger i en sång: "Verka ty natten
kommer ...". Denna sång har något att
säga oss. En gång går vi in i den stora
natten och tystnaden, och då lever vårt
verk vidare genom nya generationer.

Vi vill ett lyckosamt år, en ljusare tid
och en bättre värld. Till detta kan vi
medverka om vi omsätter våra vackra
tankar och goda önskningar i förnuftiga
bemödanden. En enda liten handling kan
vara bättre än tusen vackra ord. Genom
praktiska insatser av skilda slag kan det
förunnas oss att förverkliga många goda
avsikter. Och när så sker, blir det nya
året vad vi varmt och innerligt önskar!
Ett gott nytt år! V. J.
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Personaltjänst
och företagsnämnd

För femton år sedan, då en ny samar
betsform inom vårt företag lagenligt
skulle konstitueras, nämligen företags
nämnden, följ-de man strikt det grund
läggande avtalet. Arbetsgivaren utsåg så
lunda lika många representanter som ar
betstagarparten, arbetsledare och tjäns
temän fick sina angivna antal ledamöter.
- Så gjordes en första avvikelse från
reglerna. Parterna valde gemensamt ock
så personalkonsulenten till ord. ledamot
och sekreterare. Man ansåg att personal
tjänsten skulle vara representerad. Sedan
dess har nämnden kompletterats med yt
terligare ledamöter, utan krav på pari
tet, men i avsikt att till nämnden knyta
ledamöter med speciell sakkunnighet t.
ex. försäljningschefen, fackföreningscx
peditören m. fl.

För personaltjänstfunktionen är det in
te bara ett önskemål utan en nödvändig
het att den har nära kontakt med före
tagsnämnd, skyddskommitte och förslags
verksamhet. Redan från starten inordna
des både skyddskomrnitte och förslags
kommitte som underorgan till företags
nämnden. Dessa kommittcer fick inom
sig kontaktmän från företagsnänmden
och från de anställdas organisationer, och
därtill personalkonsulenten, också här
som sekreterare.

Förslagskommicten och skyddskornmit
ten hos oss har stor frihet att verka inom
sina områden och där får också personal
tjänsten utrymme att berika verkställig
heten eller att ta initiativ i linje med
företagets personalpolitik.

Kärnpunkten i förslagsverksamheten
är väl inte enbart förslagen, utan också
den positiva inställningen, den, där varje
anställd känner sig som medarbetare. Så
har vi satsat på att stimulera och popu
larisera denna form av gemenskap i ar
betet. Vi ger t. ex. ett särskilt minnes
fat eller en bokpremie till förslagsstäl
larna och vid jubileumstillfällen också
armbandsur till de flitigaste. Och när

första priset i Rikstävlingen som var
avsett för en deltagare tillföll två av
våra anställda, som jobbat i team, tve
kade vi inte att föreslå företaget att
låta de båda förslagsställarna göra USA
resan gemensamt. - Dessa trivsel- och
propagandaarrangemang kring förslags
verksamheten anser jag ligga väl till för
personalfunktionen.

Inom säkerhetstjänsten, som så nära
hör ihop med personalvården, bör per
sonalmannen vara kontakrman. Hos oss
har han utöver sekreterarskapet funge
rat som cirkelledare för kurser i arbetar
skydd, arrangör för skyddsträffar med
skyddsombud, organisatör av skyddsut
ställningar och förmedlare av bidrag ur
vår speciella skyddskassa, Många gånger
faller beredning och verkställighet av
skyddsarenden naturligt på personalkon
sulenten, liksom han blir förmedlare i
hälsofrågor och av företagets hjalpmöj
ligheter. Vill vi komma åt vad som kan
ligga bakom ett olycksfall, kan vi spåra
orsaker som kommer av missanpassning,
vantrivsel och andra bekymmer, och där
vidlag måste personaltjänsten göra sin
insats. Behovet av moment för vila och
avspänning i arbetet, musik, blommor
och färger, kontakter med vad som sker
utanför fabriksfönstret hör också till. De
hygieniska spörsmålen, näringsfrågor o.
d. på en arbetsplats erbjuder ytterligare
uppgifter. Hos oss har man lyckats av
lasta en del av detta arbete genom att ge
uppdrag åt speciella samarbetskommitte
er att sköta personalrum och marketen
terier på de olika fabrikerna. Det eko
nomiska överskottet på lunchrummen,
där företaget står för lokal och personal
kostnader, får nyttjas för personalsam
mankomster och studiestipendier, vilket
alltså öppnar möjligheter till personalar
rangemang direkt genom samarbetsorga-
nets beslut. ·

Det hör också till personaltjänsten att
medverka till god information och intro
duktion åt de anställda. Personalkonsu
lenten är redaktör för Meddelande från
företagsnämnden, där protokoll från
nämndens sammanträden jämte andra
informationer trycks och delas ut till
samtliga anställda. Genom ortstidningen,
som samtidigt är personalorgan, kan yt
terligare kunskaper förmedlas om före
taget och samhället.

I avtalet om företagsnämnder under
strykes vikten av samverkan för de an
ställdas trygghet och trivsel i arbetet.
Det är naturligt att personaltjänsten
kopplas in i denna strävan och i de for
mer av samverkan, som kanske får sitt
bästa uttryck i en livlig förslagsverk
samhet, en vaken säkerhetstjänst och en
vidsynt företagsnämnd.

Gösta Dahlberg
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Au samvaro mellan människor har
sina former - jag menar: Vårt sätt att
vara med varandra regleras av vissa vär
deringar, vissa saker känner man som
hederligt och förpliktande, annat för
dömer man därför att man anser det
oärligt, okamratligt eller något annat ne
gativt. Vi reagerar och värderar bitvis
olika, ett beteende som den ene finner
stötande kan för den andre vara gans
ka acceptabelt. Ofta handlar vi spontant
och formulerar inte närmare vad man
har för norm att utgå ifrån.

Arbetslivet med den samvaro mellan
människor som det för med sig utgör in
get undantag. Bitvis har vi normer som
är klart utsagda, bundna i avtal eller på
annat sätt fixerade. Men i många avse
enden är vi utlämnade åt att så att säga
handla på egen 'hand. Strängt taget kom
mer det ju alltid an på den enskilda in
dividen, ty även om det finns fastställda
regler för ett och annat, så skall dessa
regler ju tillämpas i praktiska situationer,
och då spelar den enskilda människans
förmåga och sätt att reagera den vikti
gare rollen.

Kanske har vi tänkt alldeles för litet
över dessa etiska ställningstaganden i det
moderna arbetslivet. Vi har sysslat med
arbetslivets sociologi och psykologi och
gjort viktiga rön om människans behov
och beteende. Men etiken har i stor ut
sträckning fått ligga oformulerad, Därför
är det kanske ett tidens tecken att beho
vet på denna punkt börjar bli synligt
här och där. En stor amerikansk ekono
misk tidskrift, Harvard Business Review,
presenterade för några månader sedan
en stor undersökning om affärsmäns
etiska värderingar. Där rådde stor sam
stämmighet om att viktigaste faktorn för
den etiska hållningen i ett företag är den
enskilde medarbetarens handlingscodex.
Själv känner jag bara till en yrkeskår
i Sverige som har en gemensamt utarbe
tad handlingsnorm, och det är väktarna,
"Handlingsnorm för väktare" heter de
ras arbetskatekes och finns utgiven i
tryck. Kanske borde det exemplet få ef
terföljare.

Vi möter ju dagligen dessa problem.
Det förekommer slarv, orättvis behand
ling, ansvarslöshet, stölder, människor
kollapsar under spänningar mellan olika
viljor, halkar in i en känsla av menings
löshet, ett företag gör kanske stora för
luster på att ett par viktiga medarbetare

inte kan samarbeta - man kan ju i det
oändliga mångfaldiga exemplen. Var
skall vi börja nysta i denna härva av
problem?

Jag tror att man hela tiden skall ha
den enskilda människan i blickpunkten.
Hon står ju inställd i relationer åt olika
håll: till arbetsuppgiften, produkten,
kunden, arbetskamraterna, den Fackliga
sammanslutningen, företaget, arbetsled
ningen, den egna familjen o.s.v. Det är
dessa relationer som skall fungera rik
tigt. Vad som nu kan menas med det?
Själv tror jag på ett ord som nyckelord
här: Ömsesidighet. Den enskilda männis
kan behöver få uppleva sin egen bety
delse och känna att hon har något att ge
åt dessa olika faktorer som hon står i
relation till. Hon behöver samtidigt få
känna sig mottagande, hon skall få ta
emot omsorg, uppmärksamhet och myc
ket därtill från de olika hållen. Här är
det några begrepp som blir viktiga och
som skall leda oss i den fortsatta fram
ställningen: mening, ansvar, aktning,
mognad.

ring som man inte skall förakta. Men
det är för individen riskabelt om pen
garna, trivseln, karriärmöjligheterna och
liknande faktorer blir de enda svaren
på frågan om arbetets mening, ty då har
man sig själv helt och hållet som rikt
punkt och frågan handlar bara om vad
man kan "få ut" av omgivningen. Där
med har man kommit ifrån ömsesidig
heten.

Vi behöver i allt arbete få känna att
någon behöver oss och vår insats. Kan
hända låg det närmare till hands i gamla
tiders arbetsliv, då produktionsräckan in
te var så lång utan den som behövde
hantverkarens eller jordbrukarens pro
dukter fanns i den omedelbara närheten.
Vi kommer emellertid inte ifrån att det
alltjämt är för kundens räkning vi arbe
tar. Den som skall använda den färdiga
produkten är direkt beroende av den
enskilde medarbetarens insats. Det kan
inte vara riktigt att det i våra företag
finns långa rader av människor som inte
vet vad de gör! Mannen vid gjutbanken
och flickan vid skrivmaskinen gör sa-

Arbetsetik
Mening

När man får sitta och tala öga mot
öga med människor om deras bekymmer
är det en sammanfattande replik man
ofta får höra: "Allting känns så menings
löst." När jag funderat över var denna
utbredda känsla av meningslöshet kom
mer ifrån, har jag allt mera lagt märke
till att den hör ihop med att det där
mönstret av ömsesidighet på någon punkt
eller kanske flera punkter gått sönder.
Man upplever allt omkring sig som krav
och förpliktelser och upplever aldrig att
man verkligen "får ut" något. Eller ock
så får man allt man kan tänka sig, bara
inte känslan av att behövas.

Vad arbetar man egentligen för? Det
ta är inte någon lyxfråga för filosofiskt
intresserade utan en fråga som direkt be
rör vårt sätt att fungera i förhållande
till vår omgivning. Det vanliga svaret
brukar vara: Man jobbar naturligtvis för
att tjäna pengar. Och det är en motive-

Pastor Ludvig Jönsson, studentpräst, verksam i Stockholms Stadsmission, nu
mera präst på deltid i Storkyrkan, ägnar sig åt undervisning i arbetsetik sedan
några år tillbaka vid tre stora Stockholmsföretag. Vidstående artikel är ett
sammandrag av hans föredrag vid PRK:s höstmöte.

om umg
ker som de blivit ålagda efter givna
mått och ritningar och på fastställda
formulär, men syfte och sammanhang
och vem det egentligen är som behöver
deras jobb är många av dem helt utan
medvetande om.

Detta ställer krav på information.
Varje arbetsledare bör uppleva det som
en medmänsklig skyldighet att hålla sina
underställda orienterade om sammanhan
gen i arbetet. Men det kommer också an
på hur den enskilde medarbetaren sätter
i gång sin egen fantasi och verkligen tar
till sig den information han kan få. Det
vore fel att tro att detta är någon onö
dig lyx, det är ett sätt att göra vardags
tillvaron meningsfull.

För att stimulera känslan av att behö
vas krävs emellertid flera faktorer. Upp
muntran är en, förmågan att lyssna ned
åt i företagsorganisationen är en annan.
Arbetsenheternas storlek är också en vik
tig sida, eftersom det är ganska påtag
ligt att den stora avdelningen har myc
ket svårare att skänka en upplevelse av
samhörighet än den lilla. Eller jag tänker
på hur viktigt det är för den enskildes
hela förmåga att uppfatta sitt arbete
som meningsfullt att han är inne i avdel
ningens närmaste målsättning. Allt detta
är problem som man diskuterat många
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gånger förr - men vi behöver se att de
har en uppfordran till medmänsklighet
l Slg.

Ansvar
Ofta hör man de äldre klaga över att

ungdomen nuförtiden inte känner något
ansvar. Hur ofta har jag inte hört bröst
toner i den här stilen: "Det var annor
lunda när en annan var ung." Utfråg
ningar och·undersökningar visar emeller
tid att viljan till ansvar finns i mycket
stor utsträckning. Kanske är det i stället
så att det i vårt moderna arbetsliv är
ont om former i vilka ansvarskänslan
kan gestalta sig.

Ansvar handlar ju om svar, en appell
att svara på. Den som arbetar med di
rekt kundkontakt, i en bank eller en af
fär, eller den som har vårdyrke, sjuk
sköterska, läkare eller kurator, behöver
ju inte leta efter var appellen kommer
ifrån. Människan på andra sidan disken
eller i sjuksängen eller på samtalsrum
met är, ju direkt beroende av vederbö
randes -kunnighet, omdöme och villighet

gesformer •
I

leva någon att vara ansvarig inför. För
många är det naturligast att finna denna
ansvarspol i fackföreningen. Men jag
tror att vi också skulle behöva uppleva
oss ansvariga inför oss själva. Den som
har en någorlunda uttalad norm för vad
det är att vara människa och medmän
niska och vet vad han vill med sitt liv
får också en självklar aktning för sin
omgivning. Därmed har jag uttalat näs
ta grundord.

Aktning
Grundläggande för all samverkan är

att man kan hysa aktning för varandra.
Detta gäller i alla de relationer jag
nämnde i början.

Aktning för arbetet och arbetsplatsen!
Man kan betrakta arbetet enbart som
ett medel för sina egna syften, arbets
uppgifterna blir enbart en språngbräda
för den personliga framgången, och där
denna slutar att hägra mister uppgifterna
sitt intresse. Detta är en rätt kuslig in
ställning till arbetet - men dessvärre
inte helt ovanlig. Annu värre blir det

företaget
till insats. Svårare är det på verkstaden
eller den interna kontorsavdelningen:
Vem är man ansvarig inför där? Det
moderna stora företaget är i hög grad
avpersonifierat för oss - ungefär på
samma sätt som staten är avpersonifierad.
Företaget är ett neutralt det, som inne
sluter försörjningsmöjligheter för en, men
knappast ett du, som man är ansvarig
inför. Och då kunden är så långt av
lägsen som tidigare påtalats är det inte
lätt att finna parten i ansvarsförhållan
det.

När det gäller ansvaret inför företa
get kan svårigheten belysas med en hän
visning till det ganska vanliga stöld
problemet. Man kommer inte på iden att
ta något från en arbetskamrat eller nå
gon annan enskild människa. Det skulle
man självklart uppleva som en kränk
ning. Men att pennor och papper, skru
var och lödtenn och i vissa branscher
betydligt större saker lätt hamnar i fic
kor och portföljer tycker man inte är så
farligt - bara man inte blir upptäckt.

Detta problem är ingalunda lätt att
komma till rätta med. Dessutom torde
de flesta av oss vara berörda av denna
svårighet, stöldproblemet kan inte hän
visas till en minoritet av mindre nogräk
nade. Vi har alla ett behov av att upp-

när kamraterna blir medel och språng
bräda, och det är kanske inte heller all
deles sällsynt.

Att hysa aktning för arbetet är att
göra klart för sig dess syftning och ställa
sig och sin insats i denna syftnings tjänst.
Att hysa aktning för arbetskamraterna
är att kunna respektera varje medarbe
tares särart, lägga band på sin egen lust
att förkväva andras självförtroende och
i stället få sin egen särart in i samspel
med de andras. Detta är aktuellt i allt
samarbete och inte minst i all person
bedömning.

Aktning för arbetsplatsen innebär t.
ex. ordning och punktlighet. Om mycket
kan man säga: Det är min ensak. Det
finns människor som tror sig av naturen
vara slarviga och anser sig därför ha
rätt att strö omkring sig saker och tillå
ta sig att trivas med hafsighet. Men pre
cis som man upplever det kränkande om
någon kommer och ställer till oreda i
mitt hem eller kommer slarvigt klädd
till en fest, så är det något som kränks
när vi slarvar med ordningen på arbets
platsen. Slarv är uttryck för en inställ
ning. Det gäller även om bristande
punktlighet. Att låta Fritidsintressena och
privatlivet inkräkta på arbetstiden drar
med sig att arbetet inkräktar på fritiden

och det privata. Aktning för arbetsplat
sen innebär en ordentlig gräns mellan
dessa båda livsområden.

Mognad
Alltsammans handlar till sist för den

enskilde om att bli en mogen människa.
Ju mera jag sysslar med människors rela
tionsproblem i arbete och äktenskap des
to mera förbluffande blir det för mig,
hur vi lär oss att vårda allt vad vi har
- utom vår egen personlighet. Att vara
slarvig med sina tillhörigheter eller låta
bli att utveckla sitt vetande kallar vi
oansvarigt och anser förkastligt. Att dä
remot en människa hela livet igenom i
vissa avseenden reagerar som en 3-4-
åring eller en tonåring bara accepterar
Vl.

Låt mig bara peka på några egenska
per som jag anser höra ihop med per
sonlig mognad. Förmåga att välja är en
sådan egenskap. Så länge man är liten
är det all right att de vuxna väljer åt
en, men sedan man är vuxen skall man
ju själv kunna avgöra vad man skall
göra och inte göra. Nu finns det chefer
som ganska effektivt förlamar sina un
derställda medarbetares förmåga att väl
ja. Vi måste i arbetslivet få in i bilden
att det är en arbetsledares och chefs
personliga förpliktelse att respektera och
stimulera de andras förmåga att välja.

Uthållighet är ett annat tecken på per
sonlig mognad. Det är ju barnets sätt att
för ögonblicket hålla på med det som är
roligt och sedan kasta leksakerna och
ägna sig åt något annat som i nästa ögon
blick är roligare. I arbetet ser motsva
rande frestelse ut så här: Man vill bara
göra det som är roligt, man gör sura
miner när man sättes på motspänstiga
uppgifter. Men det är barnets sätt att
ägna sig åt det som bara är roligt, arbe
tet innebär alltid ett stycke möda. Att
kunna gå in under mödan - och jag
skulle vilja tillägga motgången är att
visa ett prov på mognad.

Och så skulden - alla skyller på alla,
precis som i barnkammaren när man
försöker få slut på ett slagsmål, alltid
är det någon som säger: Det var inte
jag som började. I arbetet har man all
tid andra avdelningar, chefer eller un
derordnade att skylla på. Detta tycks
vara en markant frestelse ända upp på
de högsta stolarna. Men att någon gång
träffa på en människa som lugnt och
moget vågar säga: "Det var mitt fel"
är som att plötsligt få andas frisk luft.

Exemplen och problemställningarna
skulle kunna mångfaldigas. Men sam
manfattningsvis skall nu bara fastslås
att arbetsetik är något vi alla behöver
tänka över som enskilda, som fackorga
nisationer och som företag.

5



GOSTA A. SVENSSON

Boken [ramst
Boken främst! Ja, så sant kulturen ut

gör sammanfattningen av mänsklighetens
strävanden på alla områden så har boken
alltid en rangplats i vårt kulturliv. Den
goda boken förmedlar tankar och ideer.
Böckerna kan verka som sprängstoff
bland fördomar och vanetänkande. Vi
får vidgade perspektiv och en djupare
tolerans genom umgänget med böckerna.
Den goda boken är vår andes ledstjärna.
En fransk tänkare förklarade en gång
vad han innerst hade för motiv då han
sökte i litteraturens rika skattkamrar:
"Jag söker i böckerna att lära mig leva
väl och dö väl." Det motivet kan och
bör gälla oss alla.

Andock: Vi måste försvara boken! Vi
måste ständigt hålla boken på kulturens
främsta frontavsnitt. Ty alltför många
människor står likgiltiga inför boken. Låt
mig citera några ord ur en fransk för
fattares försvarstal för boken: "Jag trött
nar icke att upprepa att under mänsklig
hetens nuvarande förhållanden vår kul
turs öde är bundet vid bokens öde."

Det finns faktiskt en motvilja hos
många att tillägna sig de bästa frukterna
från kulturens träd. Ofta är detta bete
ende förknippat med djupt rotade för
domar. Kroppens ans och vård lämnas
inte åt slumpen. Kläderna skall vara av
förnämsta snitt och de skall i allt hedra
sin bärare. Allt detta är som det skall

vara. Men tyvärr är inte noggrannheten
och omsorgen lika stor då det gäller sjä
lens behovstillfredsställelse. Då nöjer sig
många människor med förkastliga surro
gat. Och det allra värsta är att man
ibland gör det i en känsla av andligt
högmod. Vår litteratur är ofantligt rik.
Alla mänskliga beteenden uppenbaras för
oss i böckernas mångskiftande värld. Och
ändock nöjer sig många med litteratur
av verkligt lågklassigt ·slag. Andefattiga
skildringar av livsöden, som är frukter
av mycket enkelspårig fantasi och upp
rörande brist på andlig skaparkraft, fin
ner läsare i oroväckande stor utsträck
nmg.

Konsten att läsa är en skön, stimu
lerande och ovärderlig konst. För anal
fabeten är boken ett dött föremål. För
den läskunnige är boken levande. Bo
ken talar till oss på olika sätt. Vi kan
skratta och gråta, jubla och förtvivla,
förbanna och lovprisa i vårt umgänge
med boken. Boken är likgiltighetens svur
ne fiende. Det isländska ordspråket
"Blind är boklös man" .har evig san
ningsprägel.

Låt oss ett ögonblick stanna inför en
vardaglig reflexion: - Vi läser för att
koppla av, vi gh på bio för att koppla
av och vi lyssnar till musik för att kopp
la av ... Ja, allt detta tror vi och i den
föreställningen lever många människor.

Och ändock: endast sovkudden kan
skänka avkoppling! Så snart vi griper
kring något, som går utanför vår natur
liga livsrytm måste vi engagera olika
krafter i vårt själsliv . .i\ven den mest
underhaltiga veckotidningsnovell kräver
ett visst andligt engagemang vid läsnin
gen. Men mödan ger i sådant fall så
hopplöst ringa utbyte. För många män
niskor kan det emellertid vara fråga om
steget från intresse för åtskilligt som kul
turlivet bjuder till verkligt allvarliga
försök att värdesätta, att vraka allt som
blott kräver ett litet uns av andlig an
strängning. Vi bevittnar dagligen att
människor faktiskt förgås mitt i allt det
tryckta ordets överflöd. Den banala vec
kotidningen och den smalspåriga skräp
litteraturen ger sannerhigen ingen stimu
lans för tänkandet eller näring åt re
flexionsförmågan.

Vad skall vi då läsa? Den svenske
filosofen med världsrykte, Hans Lars
son, gav en gång ett råd som tål att
begrundas: "Allt det som gör dig dju
past glad det skall du läsa". Det är ett
gott råd - om det nu förhåller sig så
att bokskatter står till bokläsarnas för
fogande. Men vi vet alla alltför väl, att
från de kloka filosofiska råden och till
vardagslivets realiteter kan steget ibland
vara ganska långt. Här vill bokprodu
centen - ordet taget i sin allra vidaste
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betydelse - ha ett ord med i laget. Ty
alltför många läskunniga medborgare
har inte upptäckt bokläsandets stora
möjligheter att göra sig förhoppnings
fulla och glada. Och alltför många har
inte känt den sanna glädje och inner
liga tillfredsställelse som bokägandet
skänker. Någon kanske invänder: Det
kostar pengar, stora pengar, att bli
ägare till en boksamling! Och bibliote
ken? De sth öppna för allmänheten och
lånen är avgiftsfria. Visst är det så -
men därmed är inte hela problemet löst.
En bokvän i ordets rätta mening nöjer
sig inte med att låna böcker. Han vill
vara ägare till böcker. Förhärdade kol
lektivister sluter upp kring den priva
ta äganderättens heliga principer så snart
boken föres på tal. Detta är både natur
ligt och konsekvent.

Varför är böckerna alltid våra oskilj
aktiga vänner? Ja, de står ständigt till
vårt förfogande. Bokläsningen främjar
också föreningslivet - det demokratiska
samhällets nervsystem. Böckerna ger all
tid impulser till tankeutbyte. Och de ger
längtan efter mera, de väcker håg till
nya upptäckter. Det finns alltid möjlig
heter att göra en bokvän till en aktiv
och hängiven föreningsmänniska. Den
samhällskritiska analysen, på djupet av
åtskilliga skönlitterära verk, har fört
många människor till aktivitet i världs
förbättrarbråket. Från skönlitteraturen
kan vägen gå till facklitteraturen och vi
dare till studiecirkeln och föreningsmö
tet. Att de s.k. folkrörelseförlagens bok
utgivning velat ge innehåll åt den prin
cipen råder ingen tvekan om. Men rin
garna måste ständigt vidgas. Stillestånd
i utvecklingen skulle röja oroväckande
tendenser i vårt kulturliv. Därför måste
nya vägar sökas då de gamla blivit allt
för upptrampade. Alltid måste idealite
ten och hänförelsen för saken vara en
stark drivfjäder.

Bland de gamla araberna löd ett ord
språk: "Det gives ingen bättre vän än en
god bok." Hur sant är icke detta. Böc
kerna är alltid trogna. De sviker icke.
Böckerna ger oss kunskaper om männi
skan, om livets komplicerade och mång
skiftande problem, de ger oss aningar och
vetskap om andra länder och folk, de
berikar vårt inre, de lyser upp i tillva
rons trista grå och de ger oss vidgade sy
ner på händelsernas gång. Men framför
allt: böckerna ger oss den sinnets tolerans
och den andliga generositet, som det är
en nåd att stilla bedja om att få räkna
till den andliga rustningen p& vandring
en genom livet.

Böckerna har aldrig lyxens karaktär.
Det är inte förbehållet ett fåtal att äga
och läsa böcker. Vi kan alla göra anspråk
på bokglädje. Ingen läskunnig människa

är utesluten från boken. Vi kan alla ryc
kas med, alla kan vi engagera vilja,
känsla och förstånd. Det finns egentligen
bara en allmänmänsklig värdenorm: den
som nöjer sig med litet, den kommer
också att få ett minimum av upplevelse.
Det blir under sådana förhållanden in
gen bot för själens skönhetslangtan, Men
den som ställer kravet högre, som stän
digt har den andliga aktiviteten som rät
tesnöre i strävandena att fördjupa sköna
värden i medvetandet, ja, den har alla
möjligheter att i den goda bokens säll
skap berika tillvaron. Den som en gång
gjort valet vet sin plats och ångrar ald
rig steget från liknöjdhetens och den
andliga eftergivenhetens värld till de ri
ka upplevelserna, de ständiga erövringar
nas och de förbryllande upptäckternas
värld. Ty just denna värld är böckernas
värld.

All litteratur, värd namnet, kan kopp
la bort vardagslivets små förtretligheter.
Vi står i tacksamhetsskuld till de pennans
män och kvinnor, som av gudarna utrus
tats med klara hjärnor, med djärva tan
kar, befriande och generös fantasi. De
har alltid höga och stora krav på sig
själva.

Den som en gång lärt sig uppleva den
goda litteraturen, den kommer alltid att
tjusas och glädjas av dess många möj
ligheter till andlig vederkvickelse och be-

frielse. För den nyttiga balansens skull
- och i någon mån för att framhålla
det faktum att boken alltid oroat tanke
världen såväl fordomtirna som nu -
vill jag citera ett ord ur Predikaren:
"Och för övrigt är utom detta att säga:
Min son, låt varna Dig. Ingen ände är
på det myckna bokskrivandet och myc
ket studerande gör kroppen trött." Vi se
na tiders barn finner att den gammaltes
tamentliga satsen rymmer en cynism. Ty
är det något som vi kan enas om så
torde det just vara läsningens möjligheter
att göra oss andligen rikare, att göra sin
net vidsynt och tolerant och tanken skärpt
och stimulerad. Och det myckna bok
skrivandet? Ja, det är kultursamhällets
yttersta förutsättning. Det är i utvecklin
gen av kultursamhället vi alla på olika
sätt och efter måttet av krafter och för
måga är engagerade.

I hopp om allas strävan att förlägga
sina andliga vandringar efter den goda
litteraturens kungsvägar vill jag i för
vissningen om diktarordets eviga san
ningsvärden sända med Esaias Tegners
sköna och manande ord som färdkost:
Tron ej vad håglösheten viskar. till er
att striden är för hög för er förmåga
och att den kämpas ut väl er förutan
vad mänsklighetens härlige har sökt sitt
hela sköna rika liv igenom
väl är det värt att sökas av oss alla ...

En egen vrJ, ett öppet fönster och en god bok hör till livets goda.
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För 50 lir sedan bestod den svenska
socialpolitiken huvudsakligen av fattig
vård bedriven i primitiva former. Under
de senaste årtiondena har staten genom
lagstiftning genomfört generella åtgärder,
som främst syftar till att bereda åld
ringar, sjuka och barnfamiljer, ekono
misk trygghet och en bättre försörjning.
Vi har, för att nu nämna de viktigaste
åtgärderna, ålders-, invalids-, sjuk- och
änkepensionering, allmänna och särskil
da barnbidrag samt bidragsförskott, (gäl
lande barn vars fäder inte fullgör för
sörjningsplikten) sjukförsäkring jamte
moderskapshjälp, yrkesskadeförsäkring
och arbetslöshetsförsäkring. Flera av des
sa socialförsäkringsgrenar är inte längre
försäkringar i vanlig mening och en del
andra har aldrig varit det. Men oavsett
hur åtgärderna är utformade, så har lag
sriftningsarbetet inom den sociala sektorn
fått en betydelse, som man dessförinnan
knappast kunnat göra sig en föreställ
ning om. Den första stora reformen var
1946 års folkpensioneringslag. Genom
denna överflyttades omsorgen om de
gamla och varaktigt arbetsoförmögna,
som saknar egna tillgångar, i väsentlig
mån från de anhöriga och kommunerna
till folkpensioneringen. Sedan kom re
formerna slag i slag och ledde till att sto
ra befolkningsgrupper befriades från den
behovsprövning, som alltid måste utmär
ka fattigvård eller socialhjälp. Att ut
rymmet för socialhjälpens verksamhets
område minskats är givet, men eftersom
det alltid finns människor, som s.a.s. fal
ler mellan paragraferna i nödsituationer,
så skall det enligt socialhjälpslagen fin
nas en socialnämnd i varje kommun. Och
denna nämnd har alltså socialhjälpsla
gens bokstav att stödja sig på och dess an
da att genomströmmas av. Lagens första

paragraf ger oss två grundläggande
principer för nämndens verksamhet,
nämligen dels att skyldighet föreligger
för vistelsekommunen att lämna social
hjälp, dels att individuell behovspröv
ning måste anställas innan hjälp kan
beviljas.

Uppdelningen i fattigvårdslagen på
obligatorisk hjälp, som den enskilde har
rätt att kräva och samhället skyldighet
att lämna, samt frivillig hjälp, som det
står samhället fritt att lämna, har bibe
hållits i socialhjälpslagen. Socialhjäl
pens karaktär av hjälp till självhjälp be
tonas starkt genom utbyggnad av före
byggande hjälp samt genom ett allmänt
stadgande om förebyggande former för
socialhjälpen. Uppdelningen i obligato
risk och frivillig socialhjälp är av bety
delse i bl. a. följande hänseenden: endast
obligatorisk socialhjälp ersättes av an
nan kommun, av staten, av hjälptagaren
under vissa förutsättningar, av make för
sådan hjälp till andra maken samt av
fader eller moder för sådan hjälp åt
barn som ej uppnått föreskriven ålder;
arbetsföreläggande kan endast meddelas
om obligatorisk socialhjälp lämnas för
sörjningspliktigs hustru eller minderåri
ga barn. För frivillig socialhjälp stadgas
ersättningsskyldigher för dem som upp
nått föreskriven ålder. Under vissa för
utsättningar föreligger årerbetalningsskyl
dighet även för minderåriga.

Socialnämndens kompetens och verk
samhet uttryckes i 6 §.· - Nämnden
har att bestämma, i vilka fall, i vil
ken omfattning och under vilka for
mer socialhjälp skall meddelas; att till
handagå allmänheten med råd och upp
lysningar i frågor, som äga samband
med nämndens verksamhet, samt, där så
lämpligen kan ske, lämna annat bistånd

DE
SOM
STÄLLER
OCH
STYR
I
KOMMUNEN

7. Socialnämnden
i personliga angelägenheter; att förvalta
till kommunens socialhjälpsverksamhet
anslagen eller eljest hörande egendom, i
den mån ej förvaltningen därav uppdra
gits åt annan nämnd eller åt särskilt
styrelse; att själv eller genom ombud föra
kommunens talan i alla mål och ären
den, som angå socialhjälpsverksamheten;
samt att jämväl i övrigt ombesörja de
angelägenheter avseende socialhjälpen
inom kommunen, vilka äro att hänföra,
till förvaltning och verkställighet. Social
nämnden har att taga befattning med de
ärenden, vilkas handläggning enligt sär
skilda författningar ankommer på nämn
den. Nämnden skall hos kommunens full
mäktige, dess styrelse och övriga nämn
der ävensom hos andra myndigheter gö
ra de framställningar, som finnes på
kallade, samt äger att från kommunens
organ och befattningshavare infordra de
yttranden och upplysningar, som erford
ras för fullgörande av nämndens upp
gifter.

De omständigheter under vilka so
cialhjälp skall u;:gå enligt lagen är ar
betsoförmåga, medellöshet och avsaknad
av annan hjälp, men även i sådana fall,
då personer av hälsoskäl bör helt eller
delvis avhålla sig från arbete oaktat ar
betsförmåga finns. Det är nämligen ett
samhällsintresse att ge hjälp på ett tidigt
stadium, Därigenom tillvaratager man
möjligheterna att sätta den hjälpbehö
vande i stånd att genom eget arbete för
sörja sig och de sina i framtiden allra
bäst. Förebyggande hjälp kan bestå av
omskolning, utbildning, anskaffning av
arbetsverktyg, borgen för lån, speciell
läkarebehandling och mycket annat. Vi
förstå av detta att socialnämndens upp
gifter kräver personkännedom, omdömes
förmåga och ansvarskänsla av högsta
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klass samt ett mycket ingående samarbete
med läkare eller annan expertis. En fat
tigvårdsstyrelse lämnade på sin tid ett
kontant hemunderstöd som löpte under
tio år och kom att uppgå till nära 7.000
kr. Man hade utan närmare undersök
ning fäst huvudvikten vid arbetsoförmå
gan och hänvisat till fortlöpande under
stöd. Sysslolösheten förstärkte emellertid
en neurossjukdorn, alltså raka motsatsen
till att bota arbetsoförmågan genom spe
cialvård och lämpligt arbete.

Här skulle den förebyggande principen
till skillnad från den symtombetonade
metod, som tillämpades, krävt sakkun
nigt klarläggande av orsakerna till ar
betsoförmågan genom omedelbar under
sökning av specialist och därtill anknu
ten behandling. Om man för denna före
byggande åtgärd hade utgivit 1.000 kr.
hade den sjuke sannolikt blivit botad
eller åtminstone fått sin arbetsförmåga
väsentligt återställd. Därtill hade kom
munen sparat 5-6.000 kronor i framti
da understöd. Risken för social felbe
dömning av arbetsoförmögna människor
är i själva verket ganska stor och felbe
dömningen så mycket farligare som den
i många fall är avgörande för den en
skildes - och kanske också hans fa
miljs - hela framtida livsföring. Därför
är samverkan med läkare av en ofta av
görande betydelse för hjälpens förebyg
gande inriktning, och socialstyrelsen har
också särskilt framhållit hur viktigt det
är att föreskriften i lagen om yttrande
av läkare verkligen följs. Vad gäller be
handling av ärende rörande enskilda per
sonliga förhållanden gäller tystnadsplikt
för socialnämndens ledamöter och dess
utom att alla handlingar i förekommande
ärenden skall förvaras oåtkomliga för
obehöriga.

Att sociala nämnder svårligen kan kla
ra utredningar, rådgivning, behövliga
kontakter, administration m.m. utan hel
tidsanställt och specialutbildat folk, be
höver vi väl inte nu närmare klarlägga.
Detta är också fallet i alla kommuner
av någorlunda betydenhet. I Gustavsberg
har vi två socialassistenter, som sköter
ovan angivna uppgifter för socialnämn
dens och barnavårdsnämndens räkning.
1 :ste assistent Yngve Nyström ägnar sig
speciellt åt socialnämnden och är sekre
terare i denna och assistent Kerstin
Karlsson gör sammaledes i barnavårds
nämnden. De förtroendevalda ledamö
terna i socialnämnden är Ando Björck,
ordf., Ingrid Forsman, v.ordf., samt Vil
ma Bellander, Roland Selander, Elmar
Töldsepp, Axel Ohlund, Birger Lindberg,
Elsa Engvall och Allan Sundqvist,
- Har nämnden andra uppgifter?

Frågan går till ordf. Anda Björck. - Jo,

T. h. Socialnämnden i sammanträde.

Hemmet för de gamla står under Socialnämndens beskydd. Här gör Scenstudions stjärn
gossar besök vid juletid.

det finns en del, t. ex. familjebidrags
ärendena för inkallade och den mycket
viktiga hemsysterverksamheten. - Räc
ker ålderdomshemmen till? - Nej, vi
hoppas inom kort kunna börja byggan
det av ett nytt hem, som planerats sedan
länge och som är beräknat att klara vårt
nuvarande och Framtida platsbehov un
der en längre tidrymd. - Kan pensio
närerna få speciell sjukvård? Frågan
ställs till assistent Nyström. - Nej,
hemmets huvuduppgift är att bereda
hjälp åt de åldringar, invalider, etc., som
är i behov av ständig omvårdnad och
tillsyn utan att kräva aktiv sjukhusvård
och som inte på annat sätt kan få hjälp.
Vi är därför inte befriade från att bereda
sjukvård men den är begränsad till vad
man brukar kalla för god, hemsjukvård.
Större ansvar kan inte heller enligt so
cialstyrelsens mening läggas på en social
vårdsmyndighet som socialnämnden. -

Är möjligheterna för god socialvård in
om kommunen i övrigt tillfredsställande?
- Ja, vi ska inte klaga om nu inte våra
klienter eller andra instanser gör det.
Naturligtvis har vi våra önskemål om
förbättringar i vissa avseenden, som
exempelvis mera ändamålsenliga bostä
der för åldringar och invalidiserade män
niskor, och vi önskar också kunna ge
nomföra förbättrad hemsysterverksamhet,
men i stort sett vill vi tro att Gustavs
bergs socialvård bör kunna gå fri från
mera graverande anmärkningar. I varje
fall försöker vi göra vårt bästa så långt
våra resurser medger, säger assistent Ny
ström. Och i detta får han instämmande
av Ando Björck, som avslutningsvis vill
framhålla att socialnämndens arbete är
en viktig del av den samhälleliga mål
sättning, som syftar till att skapa social
trygghet för alla medborgare.

Sven Wahrenberg

9



På företagsnämndens sammanträde i
december visade försäljningschefen Ar
nold Erderyd som inledning en färgfilm
av ögonblicksbilder från några utställ
ningar och från ledamöternas titt på Kö
penhamn i september. Skyddskornmitte,
Förslagskommitte och personaltjänst läm
nade sina sedvanliga rapporter, ur vilka
vi kunde ge en del förhandsmeddelanden
i decembernumret. Till detta kan rappor
teras en del nya siffror för hela året. Vi
noterar t. ex. 67 olycksfall i arbete -
och det är 17 mer än förra året, vilket
gör en ökning med 1 0/o. Det har gett
sleyddskommitten anledning att söka väc
ka nytt intresse för skyddsverksamheten,
Dels ska kommitten göra ett gemensamt
studiebesök på någon större industri med
god skyddsverksamhet, dels ska vi i
mars ordna en skyddsträff med alla nyc
kelmän i skyddsarbetet, förmän, skydds
ombud m. fl. Man vill också söka få
igång en repetitionskurs för arbetsplats
samariter, vidare en brandskyddskurs för
svetsare o.d. - och dessutom söka en ny
form för att skyddsaffischerna ska synas
bättre. Det ökade antalet olycksfall är i
och för sig inte oroväckande, men i
skyddsarbetet bör man inte stelna till,
utan ständigt söka förebygga och därtill
reda ut varför olyckshändelser egentligen
inträffar. - Nyligen har yrkesinspektö
ren för vårt distrikt ägnat en dag åt
Gustavsberg, och funnit allt tämligen
gott.

Förslagsverksamheten hade till årsskif
tet hunnit med att slutbehandla och pre
miera 56 förslag, som tillsammans fick
7.170:-. Många förslag ligger fortfa
rande under prövning sedan december
och nya har inkommit. Det verkar som
intresset för förslagspristävlingarna är
stort. Den 9:e februari hade man s.k.
årsträff på Värdshuset, varvid följande
erhöll minnesplakett för bra förslag
1961:

Rune Melcher, Vilhelm Westin, Gösta
Johansson, Robert Johansson, Birger Pet
tersson, Sven Sahlberg, Gunnar Blom
qvist, Knut Olsson, Bertil Bergström,
Elof Engström, Tage Nordin, Gianni
Marian och Arne Meidner. Bokpremier
tilldelades Gunnar Nilsson, Melchiorre
Oldani, Edor Svensk, Georg Dberg, Gös
ta Nilsson, Oskar Johansson, Erik Ny
lander, Rolf Nygren, Roland Selander
och Rune Lindholm. Dessa har tidigare
tilldelats minnesfat. De närvarande fick
dessutom var sitt exemplar av Svenska
Uppfinnareföreningens jubileumsbok.

Personaltjänsten har genom sekr. leve
rerat Meddelande från Företagsnämnden
nr 25 till samtliga anställda, där proto
kollet från decembermötet återfinnes,
jämte propaganda för ett sparår 1962.
Det allmänna lönesparandet har vunnit
flera nya sparare liksom KF:s sparklubb,
där vi ju åtnjuter en förmånlig ränta.
Under Smånytt har vi uppgift på s.k.
fri- och håldagar under 1962, och så får
vi veta att semestern blir den 9/7-28/7
m.m.

Den 26 januari hölls Veteranträff på
Strandvik med 50 äldre medlemmar och
15 nyinvalda. Villkoret för att bli med
lem i denna unika klubb är 50 års oav
bruten tjänst. Referat och bild från träf
fen finns på annan plats i tidningen.

Frågan om en företagsskola diskutera-

des. Ordf. framhöll att vi gemensamt bör
skapa sådana förutsättningar inom före
taget, att ungdomarna själva och även
deras föräldrar tycker att företaget kan
erbjuda dem sådana möjligheter till yr
kesutbildning och vidareutbildning, att
de får tillfälle att utnyttja sin kunnighet
och sin energi. Endast genom att hjälpa
alla att så långt det är möjligt finna en
tillfredsställande arbetsform kan ett fö
retag bygga upp en inre solidaritet.

För marknadsläget gav ordf. och ve
derbörande fabrikschefer översikt. Vi no
terar att hushållsporslinsfabriken haft
full sysselsättning, men vissa svårigheter
att få fram tillräckligt med varor. Insät
tandet av halvautomatiska formmaskiner
har dock inneburit en produktionsök
ning. Apparaturen kräver mera service
men kortare upplärningstid.

Sanitetsporslinet har god marknad och
full sysselsättning. Då byggnationen
emellertid är utsatt för en viss åtstram
ning, kan man befara en relativ minsk
ning i efterfrågan.

Badkarsfabriken har att vänta en ökad
konkurrens. En kraftig teknisk förnyelse
pågår och vi räknar med att· vår pro
duktion kommer att stiga betydligt un
der loppet av 1962 och 1963. På denna
produkt liksom på andra får vi taga med
i beräkningen att sänkningar av tullarna
kommer att betyda ökad konkurrens men
också samtidigt ge oss ökade möjligheter
att sälja på andra marknader. Fram
ställningskostnaderna måste ned för bad
kar liksom för andra produkter.

För pannorna kunde ordf. meddela
full sysselsättning. Tendensen går mot
större pannor för de stora bostadsområ
dena.

På plastavdelningen är de nya form
sprutsmaskinerna i gång, och nya verk
tyg börjar komma.

Kyldiskavdelningen har fortfarande
stor efterfrågan på sina produkter. Nya
material, värmeutstrålning och nya me
toder för konservering för med sig nya
anpassningsproblem för dessa produkter.

För Centrifugalrör noteras jämn sys
selsättning, liksom för villapannorna i
Reftele, där produktionen överstigit för
väntningarna.

Vi fick rapport om hur långt vatten
ledningen från Brunn avancerat, diskute
rade fabrikens radioanläggning och pro
gram, vissa försäkringsfrågor, och an
slutning till Arbetsmarknadsparternas
nykterhetsråd. När den här tidningen
kommer ut, skisserar vi en ny dagord
ning för årets första möte i företags
nämnden.

Sekr.

Våra kyldiskar har fått beröm för god kva
litet, och orderstocken stiger.
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Den 24 november flyttade Gustavs
bergs Köpenhamns-kontor för värme och
sanitet in i nya lokaler i ett hörnhus på
Bredgade 58. Läget är utomordentligt i
närheten av Kongens Nytorv och inte
långt från Konstindustrihuset, den dans
ka Slöjdföreningens och den danska ar
kitektföreningens lokaler, vilket gör att
många nuvarande och blivande kunder
till Gustavsberg och vår representant
Aage Bredahl ofta har sin väg förbi.
Lokalen har byggts om och inretts av
arkitekterna Skaarup och Jespcrsen i
Köpenhamn, och Gustavsberg kan med
glädje visa detta nya ansikte, som är
den första permanenta utställninglokalen
för Gustavsberg utanför Sverige. Den
rymmer dock inte bara sanitetsprcdukter
utan också annat material, som intresse
rar arkitekterna, fasadplåt, Farstaplattor
och en kollektion stengods av Gustavs
bergs-konstnärerna.

GUSTAVSBERGS ANSIKTE
KOPENHAMN

en uppskattad utställning
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ÖVER STRÖMMARNA
Likt en blind med känsel i varje fiber
Jag går på en spång över okända flöden.
Helt sakta jag går fot för fot.
Ingen kan nå mig,
ingen, ack ingen mig leda.
Spänningens svikt uti färden svindlar.
Vad mer, om än vandringen blir kort eller ändlös,
om strömmarna skumhöga, mörka.
Att en gång den svåra linan vågta att gå
ger ingen reträtt till ett snabbt återtåg.
Likt en blind med känsel i varje fiber
jag går på en spång över okända flöden.

VÅNDA
Farma dig, bild,
som hetsar mitt blod!
Sjung all min längtan
som slår och bränner.
Febrig och matt
jag dragits mot dimmor.
Är jag väl fri?
Är det snart över. Säg!
Bild - tag form, gestalt.
Du är hård - du är berg - granit.
Slår jag dig,
river jag endast min hand trasig.
Du är hård. Obetvinglig.
Men du är tryggheten.
Du är min trygghet.
Dina drag har jag sett vakna,
bli mjuka, gosseveka,
oändligt fulla av behag.
Och du log, du, granit.
Log, mot mig - din själ.

A. H.

Ingenjör H j a 1 m a r O 1 s o n, kom
mer att på förslag av Tekniska högsko
lan bli teknologie hedersdoktor, .en rätt
sällsynt utmärkelse.

Ur Aftonbladet, där vi lånat ovan
stående foto, saxa vi med anledning av
utnämningen:
- Bokbindarson från Eskilstuna med

avgångsexamen vid stans maskinfacksko
la. Agnade sig åt specialstudier i kemi,
praktiserade i Köping och utsågs 1929
till driftsledare vid Gustavsbergs fabri
ker.
- Verkställande direktör där åtta år

senare och kvar ännu. Har samma post
i AB Centrifugalrör och sitter i andra
industristyrelser.
- Statliga uppdrag i mängd vid sidan

om.
- Vice ordförande i Statens prov

ningsanstalt sedan sju år, ordförande i
Statens nämnd för byggnadsforskning i
ett par år och är nu rådgivare på detta
område.
- Intresserad av tekniska utbildnings

frågor och sitter i universitctsutrednin
gen.
- Ivrig medl.em av ingenjörsveten

skapsakademin, där han bland annat va
rit vice preses.
- Färgstark talare och debattör.
- Största problem: att klara Gustavs-

berg i den mördande internationella kon
kurrensen - utan att ge avkall på kva
liteten. När ytligt sett likvärdiga och
billiga porslinsvaror vällt in över landet.
- Anledningen till hedersdoktoratet:

Att han som industriman varit skicklig
och framsynt, att han är mångsidig tek
niker och att han främjat både veten
skapliga och konstnärliga insatser på det
tekniska området.

GUSTAVSBERGAREN gratulerar till
en passande doktorshatt!

12



••

FEST FOR VETERANER
Fredagen den 26 januari hölls Veteran

träff på Strandvik. Redan vid 6-tiden
sågs de första av de gamla kämparna
promenerande på den av marschallar
upplysta vägen utmed båthamnen, och
på slaget 7· hade alla infunnit sig och ta
git plats vid de med blommor och ljus
smyckade borden. Nära 60-talet vetera
ner hade kunnat hörsamma kallelsen och
tillsammans med fabriksledningen, fab
rikschefer m. fl. blev det 85 gäster på
Strandvik, vars båda våningar måste dis
poneras. En högtalar-anordning möjlig
gjorde för dem på "gubbhyllan" att höra
bruset, musiken och sången från den
större församlingen.

Det var trivselstämning redan från
början, då "klubbmästaren" sjöng en väl
komstvisa, på melodin "Under takåsarna
i Paris", och där en av de 4 stroferna
lydde sålunda:

I Gustavsberg har ni haft snärj
kring postelinet med anor.
Tänk vilken spänst - 50 års tjänst,
förr fick man tidiga vanor.
Varje grabb, varje tös,
som från skolan blev lös,
vid 13 år tog sin första klös
uti flint å i slam
ibland ben å i damm
å levde man över så kom man fram,
å trivdes trots allt i den dressen,
ty man tillhörde ändå noblessen
av porslinarpartit.
Ja det är en merit!
Så vi hälsar er välkomna hit!

Bland dem som i sista stund måste ge
återbud var åldermannen Knut Anders
son (90 år) och Mai Olson, Farstavik.
Men att de var med i tankarna bekräfta
des genom de särskilda hälsningar från
dem, som framfördes under kvällen. -
Bland de närvarande fanns flera pigga
SO-åringar, Thyra Andersson, Samuel
Svensson, Carl Petterson, Johan Sigfrid
Andersson, Sven Jonasson och en rad av
75-åringar, varav flera alltjämt är i ar
bete. Oskar Wa,dström t. ex., som har
63 tjänsteår bakom sig.

Till den läckra kalkonen spelade Es
ter Fall och Sven Pettersson melodier
från gamla tider, varvid gästerna då och
då spontant fyllde upp med allsång. Sven

Jonasson sjöng med bravur den traditio
nella visan "Vid Bagarns träsk". I sitt
tal prisade chefen, Hjalmar Olson, vete
ranerna för deras insatser. Han nämnde
att Veteranklubben nu får 74 medlem
mar, som tillsammans gjort 3981 år vid
fabriken. Av veteranerna är fortfarande
hälften i tjänst. Troheten mot uppgiften
är ett utmärkande drag för de gamla,
som icke bjöds de möjligheter, när de
gick ut i förvärvslivet, som nutidens ung
dom har. Han manade veteranerna att
påminna ungdomarna i Gustavsberg om
deras chanser, att utbilda sig, att se sig
omkring - och att ägna sina tjänster åt
den stora industri, som idag kan ge ut
komst och arbetsglädje på många arbets
områden.

De nya veteranerna hälsade han varmt
välkommen och överlämnade gratifika
tions- och medlemsbeviset, Närvarande
var: Iris Andersson, Edit Johansson,
John Ahlkvist, August Eriksson, Anton
Mattsrnan, Emil Larsson, Kalle Ville
Svensson, Anders Steen, Gustaf Bengts
son, Einar Nyström, Uno Hultgren. För
hindrade var: Ebba Möller, Bernt Box,
Ragnar Eriksson, John Lambert Anders
son. För de nykomna talade Anders
Steen, som samtidigt passade på att vi
darebefordra en vacker blomsterbukett
till Veteranträffarnas första värdinna,
Mai Olson, som i starten 1945 angav
karaktären och sådde stämningen för
dessa så populära arrangemang åren
framöver.

Festlig stämning vid veteranträffen på ►
Strandvik.

◄ På vänstersidan en minnesbild från första
Veteranträffen på Farstavik 1945.

Hjalmar Olson talar till veteranerna
Foto: Gustaf Blomberg.

Sveriges Radio med redaktör Sven
Jerstedt hade också infunnit sig till den
unika festen. Sång och tal och intervjuer
togs upp på band, och en del därav kom
redan nästa dag fram i våra radioappa
rater.

Efter måltiden samlades man till att
återigen traditionsenligt beskåda och le
åt den gamla filmen från 1920, och som
påbröd vår senaste kortfilm i färg. Och
så blev det kaffe och kaka, allsång och
musik och småprat vid småborden. Stig
Lindberg sjöng visor till gitarr och Ler
göken konkurrerade med sjömansvisa.

När marschallarna därute började
flämta och klockan började gå mot 11
skedde uppbrott i bästa gemyt och med
vänliga handskakningar. Och man skil
des efter en genomtrevlig kväll - och
började hoppas på nästa veteranträff.
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VID
BAGARNS
TRÄSK
I Vita huset vid Bagarns träsk
där 'våra kläder ska tvättas,
där må ni tro kan man utan fjäsk
få höra mycket berättas
om "snälla" grannar och vackert väder
allt medan fruarna klappar kläder
vid Bagarns träsk :,:

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

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

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

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

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

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

Melodi: När månen vandrar

◄ Sångare: Sven Jonasson

Text: Henning Danielsson ►

Ärets nya kull till veteranklubben föreviga
des på bild i Strandviks vackra sällskapsrum.
Här bredvid har vi dem som kunde närvara,
nämligen (stående [r. v.) Uno Hultgren,
Emil Larsson, John Ah/kvist, Anton Matts
man, K. V. Svensson, Anders Steen, Gustaf
Bengtsson, (sittande) August Eriksson, Edit
[ohansson, Iris Andersson och Einar Ny
ström.

14



0

SEXT I 0 AR
VID SNICKARBÄNKEN

Till nyåret beslöt sig Oskar Fredriks
son för att lämna jobbet i snickarverk
staden efter att ha tjänat där sina modi
ga 60 år. Som ung pojke kom han hit
med familjen från Nyköping, och efter
en kort tid som springpojke på tefats
verkstaden, överflyttades han till snic
karverkstaden, som samtidigt var slöjd
skola för skolbarnen med gubben Berg
man som lärare. Verkstaden låg då i den
gamla statbyggnaden på nuvarande kyr
kans plats. Man hade mycket att göra
med jobb åt fabriken och grejer till gam
la bolagsbon. Skolbarnen var också pro
duktiva. Förutom de sedvanliga pinnar
na och skärbrädena enligt skolans plan
scher, snickrade man häckar och klädkor
gar. Skolan skickade dit 16 elever i två
omgångar efter lästimmarnas slut, och
det var sträng disciplin. Efter Bergman
kom en ny slöjdlärare Eriksson, för vil
ken Fredriksson också fick vikariera vid
flera tillfällen.

Sedan kyrkan byggts uppfördes en ny
slöjdskola vid Farsta, och fram på 30-
talet sammanslogs byggnadsavdelningens
fabrikssnickare med slöjdskolans. Då ut
ökades sortimentet. Det gällde hus, lik
kistor, häckar, emballage, möbler och re
parationer. På 40-talet blev stugan för
trång och en ny snickareverkstad inred
des nere vid viken, och där blev gamle
Gustaf Eriksson bas. Han var i selen även
efter fyllda 80 år. Han efterträddes av
Martin Lätt, som också jobbat i företa
get över 50 år.

Oskar Fredrikssons pappa blev utear
betare och körde häst och vagn för loss-

ningarna nere vid hamnen. På äldre dar
blev han lådspikare. Han levde till 88
års ålder. Familjen bodde i Mariagatan 1,
där man bott i olika rum under alla år.
Oskar bildade eget hushåll 1914 och har
sedan residerat uppe på Stenkullen, me
dan systern, A-flickan Maria, stannade
kvar med bröderna på den gamla plat
sen, tills i dessa dagar, då de fått en mo
dernare lägenhet i Hästhagen.

Fredriksson tycker att det är litet
långsamt i början att vara ledig pensio
när, men han är beredd att åta sig små
jobb extra, om verkstan skulle behöva
honom. Några blomland kan man ju all-

tid pyssla med på sommaren, och i övrigt
får man väl vänja sig, säger han. Och
ger till slut en honnör för kamraterna
och för yrket, som tack vare sin hant
verksmässiga form ger trivsel och skapar
glädje.

Oskar Fredriksson uppvaktades sista
arbetsdagen med kaffe och dopp, blom
mor och väggplatta, som han själv gjort
ramen till. Artur Teglund höll ett litet
tal i snickarboden och kamraterna hur
rade. Vi i redaktionen var givetvis där
med referent och fotograf, och hyllar
med detta vår vän Oskar för ett verk
ligt gott dagsverke.

En stämningsbild från 90-talet.
Seglen torkas på de stolta fartygen
i hamnen.
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Tisdagen den 20 juni kom jag till
England. Jag anlände på eftermiddagen
med flyg till Gatwick, som är en av
Londons flygplatser och ligger syd-ost
om City. Jag åkte så med buss söderut
mot Hastings, en stad vid engelska Ka
nalen med 66.000 invånare. Bussfärden,
som tog två timmar, gick på ganska sma
la vägar kantade av häckar. Strax intill
Hastings låg en annan stad, som hette
St Leonards. Det var där jag skulle bo
under större delen av vistelsen i Eng
land.

I de engelska skolorna började lek
tionerna vid nio-tiden och slutade vid
fyra-tiden på eftermiddagen. En dag be
sökte jag och den grupp svenskar, som
var med på samma flygplan som jag, en
engelsk skola. Det var en så kallad prep.
school, vilket betyder förberedande sko
la. I den gick det pojkar och flickor upp
oill elva års ålder. De tecknade, model
lerade, sydde och sjöng, men de räknade
inte och läste inte historia och geografi
så 'mycket som svenska barn. Då de
hade gått ut den skolan testades de och
fick sedan gå över till en lämplig teo
retisk eller mer praktisk skola.

På lördagen, efter det att jag hade
kommit dit, åkte jag med den svenska
gruppen till ärkebiskopsstaden Canter
bury för att se bland annat den stora

Gustavsbergs Fabriker ställde föregående vårtermin två resestipendier
till skolans förfogande, ett för vistelse i England och ett för Tyskland.
Villkoret var bl. a. att reseberättelse skulle skrivas på resp. engelska
och tyska. Det blev Mats Björkman och Ulla Jansson som fick 1961
års resestipendier, och här har de för Gustavsbergaren översatt sina
uppsatser till svenska.

vagnar med reklamtexter och karnevals
klädda deltagare. Från fönstren och trot
toarerna kastade folk pengar på vagnar
na, och efter kom andra och samlade
upp de pengar, som fallit på gatan. Allt
gick till välgörande ändamål.

Nästa lördagsutflykr gick tiU Londons
Zoo. Det var mycket intressant att få se
sådana djur som till exempel lejon, tig
rar, kängurur och ormar av olika slag.
På hemvägen till St. Leonards passerade
vi det centrala London, och man fick i
förbifarten se de mest kända platserna
där.

Förr i tiden, när det inte fanns någon
engelsk flotta, ville kungen att några stä
der på sydkusten skulle utrusta båtar till
försvar mot fiender, som kunde anfalla
England. Som ersättning behövde dessa
städer inte betala skatt till kungen. I
närheten av Hastings låg en liten stad,
som hette Rye, och den hade en gång

Resa till England
katedralen. Man höll på att göra i ord
ning för en TV-utsändning av en ärke
biskopsinvigning, som skulle äga rum ett
par dagar senare.

Följande dag åkte jag tillsammans med
samma grupp till staden Brighton, som
är en av de största städerna på sydkus
ten. Det var dimma och dåligt väder. I
Brighton fanns det ett mycket berömt
kungligt lustslott från 1784. Det var
byggt i orientalisk stil av en engelsk
kung, som givit det åt en utländsk prin
sessa. Nu används det i sitt ursprungliga
skick som museum.

Vid stranden fanns det ett stort akva
rium med en mängd olika fiskar, grodor,
krabbor och till och med sjölejon. Två
stora pirer låg ett par hundra meter från
varandra och var bland annat försedda
med olika slags nöjesarrangemang.

Den femte juli var det karneval i
Hastings och på eftermiddagen kröntes
karnevaisdrottningen på Hastings enda
pir. Vid sex-tiden åkte karnevalståget
genom de större gatorna i Hastings och
St. Leonards. Olika firmor hade egna

tillhört de så kallade cinqueports, vilket
betyder fem hamnar.

En dag åkte vi dit med buss, och efter
en halvtimme var vi framme. Bussen par
kerades alldeles bredvid en liten kanal.
Det var ebb, och alla båtar stod på bott
nen, eftersom vattnet dragit sig tillbaka.
Själva staden Rye låg ursprungligen på
en klippa, som sköljdes av havet, men
sedan dess har havet dragit sig tillbaka,
och Rye ligger nu en kilometer från kus
ten. Gatorna bestod av kullerstenar, och
husen var till stor del byggda som kors
virkeshus. I dess medeltida kyrka hänger
en lång pendel ned från taket. Kyrkan
är också känd för sitt klockspel, där fi
gurer med hammare slår på klockor.

På hemvägen stannade vi i en annan
gammal stad. Den hette passande nog
Battle, ty där stod slaget om Hastings
år 1066 mellan Wilhelm Erövraren och
Harald Godwinson.

Vädret blev sämre och sämre i slutet
av min vistelse i St. Leonards. Efter det
att temperaturen ett par dagar varit
över 30-gradersstrecket med strålande

sol, började det att regna på allvar. På
stranden förbjöd röda flaggor all bad
ning, eftersom de kraftiga dyningarna
kunde dra ut folk till havs.

Så lämnade jag Hastings och mitt för
tjusande värdfolk och följde med grup
pen till London. Vi åkte tåg och anlän
de till järnvägsstationen Charing Cross
efter någon timme. En buss hämtade oss
därifrån till vårt hotell. Litet senare på
eftermiddagen promenerade några av oss
till British Museum, vilket inte låg långt
från hotellet. Det fanns en mängd olika
samlingar att beskåda i British Museum.
En avdelning innehöll enbart gamla
egyptiska saker. Jag såg också världens
äldsta bevarade människa och den be
römda Rosette-stenen, med vilkens hjälp
man kunde tyda hieroglyferna, samt
Magna Oharta av år 1215. Biblioteket,
som är ett av världens största med cirka
7 millioner volymer, lyckades vi också
få titta in i men bara från dörröppnin
gen. Annars får bara professorer och
dylika med särskilt tillstånd vara där
inne och låna böcker från hyllorna, som
räcker från golv till tak.

På kvällen samma dag promenerade vi
genom det centrala London. Vi såg bland
annat Downing Street nr 10, där pre
miärministern brukar bo, Scotland Yard,
Westminster Abbey, Parlamentshuset,
Nelsonstatyn på Trafalgar Square och
neonljusen på Piccadilly Circus.

Följande dag tog vi tunnelbanan till
Tower Hill. Inte långt därifrån ligger
den gamla borgen Towern, som började
byggas av Wilhelm Erövraren. Då vi
kom dit såg vi dess svarta korpar, som
enligt folktron betyder så mycket för
Englands vara eller icke vara, för skulle
de dö ut, skulle Englands öde vara be
seglat. En stor vapensamling av gamla
gevär och kanoner inryms i en del av
borgen. De engelska kronjuvelerna ut
ställs där också under noggrann bevak
nmg.

Det omfattande tunnelbanenatet gjor
de, att man snabbt kunde komma frlin
en del av London till en annan. Vi tog
alltså tunnelbanan till St. Pauls-katedra
len, den näst största kyrkan i kristen
heten. Eftersom gudstjänst pågick, när vi
kom in, fick vi sitta still och titta på
alla vackra saker på väggarna och i ku
polen. Bland annat fäste jag mig vid två
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statyer, den ena föreställande katedra
lens arkitekt Sir Christopher Wren och
den andra Lord Nelson segraren vid
Trafalgar.

Tisdagen den 18 juli var min sista
dag i London. Klockan tre på eftermid
dagen lämnade vi Gatwick flygplats med
en D.C.-6:a, och via Paris flög vi till
Bulltofta utanför Malmö, där vi var vid
halv sju-tiden.

Det var mycket intressant att bo i en
engelsk familj, äta med dem, prata om
olikheterna mellan England och Sverige,,
och på så sätt bilda sig en uppfattning
om England. Familjen Callander, som jag
bodde hos, var mycket konservativ, och
herr Callander ansåg, att om utveck
lingen i England fortsätter på samma
sätt som tidigare, det vill säga att indu
strin lamslås gång på gång av strejker,
kommer England att gå under. Länder
som beställde maskiner och inte kunde
få dem levererade vid önskad tid på
grund av strejker slutade att beställa
från England. Det engelska LO hade
ingen makt över arbetarna. För minsta
småsak utbröt det strejker, och förhand
lingar mellan parterna ledde inte alltid
till resultat.

Direkt efter kriget blev det en arbe
tarregering. Genast började den dra in
privategendom, menade mr Callander,
förstatliga stora företag och höja hyror
na för att investera i nybyggen. Men vid
nästa val tog de konservativa makten,
och det gladde herr ·callander.

Jag fö11klarade, att sådant händer inte
i Sverige, för där förhandlar arbetsgi
vare och arbetare, tills man kommer till
resultat, som alla parter kan enas om,
och något förstatligande i större omfatt
ning har den socialdemokratiska rege
ringen inte företagit. Han sade då, att
om det blev en arbetarregering i England
vid nästa val, så hade han allvarliga
planer på att emigrera till Australien.
Trots att England har en relativt välut
vecklad socialvård med fri sjukhusvis
telse och fri tandvård, så finns det stora
problem med de motsättningar, som exis
terar mellan olika samhällsgrupper.

Herr Callander var lärare i matema
tik och engelska. Hans fru skötte om det
stora huset och hyrde ut rum åt stude
rande ungdomar. I vindsvåningen bodde
en blind dam och i rummet bredvid en
afrikan från Nigeria, som läste juridik.
I mellanvåningen bodde Callanders själ
va, två fransmän, en gammal dam, som
hjälpte till i huset och jag. Det var myc
ket lärorikt för mig att på detta sätt få
en inblick i engelskt vardagsliv, och jag
är mycket tacksam över, att jag fått gö
ra denna intressanta resa.

Mats Björkman

GUSTAVSBURG

Nere i Sydtyskland finns en liten stad,
som har namnet Gustavsburg. Med den
orten har Gustavsberg haft kontakter
som vänort. Stadsfullmaktigeledamoten
Erich Neliba gästade skolan och fabri
ken i Gustavsberg i somras, och en av
våra skolelever har i sommar som fabri
kens stipendiat gjort en studieresa till
Gustavsburg. Därom berättar hon i en
uppsats här intill,

Sverige har haft kontakter med Gus
tavshurg redan på Gustaf II Adolfs tid.
Han gav order om att vid floden Mainz
anlägga en fästning, som efter hans död
vid Liitzen fick namnet Gustavsburg. På
drottning Kristinas och Axel Oxenstier
nas initiativ fick staden sitt frihetsbrev
1633 och varje år firar gustavsburgarna
minnet därav genom en "Burgfest" på
den gamla borgens plats.

I Gustavsburg ligger en stor industri,
som har vissa likheter med Gustavsbergs
Fabriker. Man har ett pressverk som lik
nar vårt, och man bygger bostäder åt si
na anställda som våra, Men man gör.
också annat. Industrin är världsberömd
för sina brobyggen bl. a.

Staden har idag omkring 7.000 inne
vånare. När Gustavsburgsverken nyligen
firade sitt 100-årsjubileum, gavs det ut
en fin fesrskrift med krönika, bilder från
gamla dagar och nutidens livliga indu
striverksamhet. Ur en Festdikt citerar vi
till slut några rader på tyska:

Wo die Römer einstmals wachten ·
im Castellum Tag und Nacht,
wo die Schweden später lachten
iiber Spaniens Drang zur Macht,
zeugte Arbeit wieder Leben.
Jahre kommen und vergeh'n.
Euer Hoffen unser Streben:
Gustavsburg wird fortbesteh'n!

Resa till Tyskland
En stor överraskning kom på exa

mensdagen år 1961. Det var förstås sti
pendiet jag fick. Tänk, en resa till Tysk
land!

Det var mycket att göra innan resda
gen kom. Men snart såg ·också den da
gen sitt ljus och den 21 juni stod jag
på stationen i Stockholm med allt mitt
bagage.

Det enda som jag visste var att orten
hette Gustavsburg och att det bodde
7.000 människor där.

Jag reste med en grupp för det hade.
varit svårt för mig att ensam byta tåg på
de stora stationerna.

Mina kamrater deltog i en utbytesresa,
De skulle alltså vara i Tyskland en må
nad och sedan skulle de ta med sig en
kamrat från Tyskland till Sverige. På
kvällen rullade tåget ut på färjan över
till Danmark och sent på 'kvällen var
vi i Köpenhamn, där vi bytte tåg. Vi
fick sovvagn och när jag senare på mor
gonen vaknade så var vi redan i Ham
burg. Hamburg har förresten Tysklands
största station så där hade jag ju aldrig
klarat av att byta tåg själv. Vi gick ett

par trappor upp och där blev vi visade
ett tåg som vi skulle resa resten av resan.
I Frankfurt am Main steg jag av och där
möttes jag av Herr Neliba, som besökte
Kvarnbergsskolan i våras. Han hade någ
ra av sina elever med sig, bl. a. de flickor
som jag skulle bo hos. Vi reste med hans
bil till Gustavsburg, där han visade mig
var jag skulle bo. Flickan hette Ute Ott
och hon var 14 år. Ute och jag delade
rum och medan hon om dagarna gick i
skolan sov jag bort halva dagarna första
veckan.

Några dagar var det så varmt att ele
verna fick ledigt efter klockan 11.00.
Man hade inte längre skoldagar än till
13.30. Utes far arbetade i en bilfabrik.
Utes mamma arbetade inte, men annars
var det ganska vanligt att fruar arbeta
de. Det berodde på att det fanns så
många ensamma hustrur. Ofta såg man
att det kom män som hade fått ena be
net amputerat, och de berättade inte så
gärna om det som de råkat ut för i kri
get, men en sak sade de ofta: "Det var
inte vi som ville ha krig." Skolan på
gick som sagt ännu då jag kom dit så
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de första 14 dagarna gick jag i skolan.
Men alla lektionerna kunde jag inte vara
med på. Franska hade jag inte läst nå
got och under de lektionerna gick jag
och tittade i andra klassrum. När man
hade kristendom delade klassen upp sig
i två grupper. Alla elever hade nämligen
inte samma religion.

Första söndagen gick jag i kyrkan och
det var mycket intressant. Ungefär hälf
ten av 'befolkningen var katoliker och
resten hade samma religion som vi har
här i Sverige. Det fanns både en evan
gelisk och en katolsk kyrka. Gudstjäns
ten i den evangeliska kyrkan var nästan
som den är här. När man kom in i kyr
kan bad man först en kort bön, sedan
satte man sig ner med huvudet böjt tills
prästen kom in. Då sjöng man en psalm
och prästen predikade på samma sätt
som i Sverige. Kollekt tog man också
upp och den gick till barn som hade det
svårt i andra länder. Kanske hade de
något kortare gudstjänst där än här.

En eftermiddag gjorde vi, det var fyra
flickor, en pojke och herr Neliba en ut
flykt till Oppenheim där vi såg ett slags
karneval, ett långt tåg av hästar och
barn som hade klätt ut sig till djur. Häs
tarna drog stora vagnar och i vagnarna
fanns lamm och grisar 111.111. Vi for vi
dare till Rehn där vi badade i dess smut
siga vatten. Vattnet var så strömt, så
det var omöjligt att simma mot ström
men. Vi kunde inte stanna så länge vid
Rehn, för vi ville åka vidare. Det fanns
ju så mycket som de ville visa mig. Vi
for till ruinerna i Landskrone. Ruinerna
var inte så intressanta att se på, tyckte
jag. Utsikten var mycket vackrare. Man
såg långt över Rehn, över vinbergen och
de små samhällena som låg i klumpar
längs Rhen. Solen började sänka sig lång
samt och vi satte oss i bilen och for hem.
I Tyskland har man ju högertrafik så jag
tyckte allrid att vi åkte på fel sida.

Första veckan gick väldigt fort, och
inte en enda gång hade jag hemlängtan.
Efter den veckan skulle jag flytta till
nästa familj. Vi drack avskedska:ffe, och
så kom min nästa värdinna och hämtade
1111g.

Så hade jag kommit till min andra fa
milj .Den här familjen hade en stor träd
gård och där var dottern Christa och jag
för det mesta, för vi fick äta så mycket
vi ville.

En dag skulle herr Nelibas klass åka
vill Mainz och gå på ett museum. Då
fick jag förstås följa med. Museet hette
"Mainer Gutenberg-Museum". Där tryck
tes den första bibeln. Den då 42-sidiga
bibeln trycktes förstås för hand.

Från Mainz till Gustavsburg for vi
med båt, en sträcka på bara 5 kilometer.
Vi for på Rhen, tills Rhen delade sig i
Main och Rhen. Då for vi vidare på
Main och efter tio minuter var vi i Gus
tavsburg.

En onsdag gjorde vi en utflykt på
Rhen en hel dag. Vi for 7.30 med en stor
båt från Mainz. Det var så kallt den
dagen, så vi kunde inte gå upp på däck.
Det var synd, för man såg så dåligt när
man satt därinne. Vi lämnade båten vid
St. Goar, där vi gick till ruinerna som
låg högt uppe på en kulle. Innan vi gick
in i de smala gångarna, tog vi varandra
i händerna. Vi gick så hopkrupna vi kun
de i de trånga och smala gångarna. Vi
var tvungna att ha ficklampor, för det
var alldeles mörkt där också. Snart var
vi tvungna att gå tillbaka till bryggan
för att hinna med båten. Resan hem tog
ungefär sex timmar. Vi kom hem allde
les vid solnedgången, och det var under
bart att se solen gå ner så där vid vattnet.

Så var det då tid för mig att för tred
je gången packa min kappsäck, för ännu
en vecka hade gått, och jag skulle flytta
vidare till min tredje värdinna. Flickan
hette Tine, och hennes föräldrar var

En bostadsbild frdn
Gustavsburg. Liknar
mycket Gustavsberg.

över 60 år, så vi fick inte gå så långt
hemifrån och vi fick inte komma hem
efter klockan 7. Men vi hann se en del i
alla fall. Vi gick bl. a. till slussarna och
tittade på de stora vattenmassorna som
strömmade fram och tillbaka.

På söndagen gick vi på bio i Mainz.
Filmen hette "Den tappre soldaten
Schweik", och den var säkert mycket
rolig, men skådespelarna pratade så fort
så jag förstod den inte så bra. Mitt störs
ta minne från Tyskland var nog säkert
besöket i domen i Mainz. Där gick jag i
flera timmar och det var underbart att
se alla dessa målningar och alla krusifix
som fanris där. Tyvärr kunde man inte
få gå igenom hela domen, för den höll
på att restaureras och man kunde bara
se ungefär hälften. Alla tavlorna före
ställde drottningar och kungar och såda
na personer som på något vis hade ut
märkt sig.

Den tyska maten var ett eget kapitel.
Om ni visste så mycket mat man fick!
På morgonen när jag vaknade fick jag
kaffe eller te och en massa smörgåsar.
Om man inte orkade ·äta upp allt så
trodde de, att man inte tyckte om maten.
Det gick inte heller att säga att man var
mätt, för det trodde de inte på. Mellan
tolv och ett på middagen fick man ett
riktigt mål mat. Det bestod först av en
stor tallrik soppa, sedan fläsk eller kött
och potatis. Och till slut som efterrätt
frukt eller glass. Ungefär klockan tre på
eftermiddagen serverades kaffe och smör
gås. Dagens maträtter avslutades av att
man drack kaffe och åt några jättestora
smörgåsar omkring klockan sex på kväl
len.

På kvällarna gjorde vi långa prome
nader, spelade skivor och dansade eller
spelade sällskapsspel.

Sista dagen, en torsdag, gick jag och
sade adjö till alla som jag kände. Jag
var också till borgmästaren. Han var
mycket fåordig och önskade mig bara en
trevlig hemresa och han hoppades att jag
haft en trevlig månad i Gustavsburg.

Så åkte jag til1 stationen i Frankfurt
am Main. Herr Neliba skjutsade mig i
sin bil till stationen med allt mitt baga
ge.

På stationen i Frankfurt am Main
träffade jag mina reskamrater. Så sade
jag adjö till mina tyska vänner och steg
upp på tåget och så rullade tåget iväg
mot SVERIGE. Så var jag alltså på väg
till mitt hemland igen .

Allt har varit så roligt och nu har jag
ett riktigt minne från min skoltid.

Hjärtligt tack till alla som har hjälpt
mig för denna resa och ett hjärtligt tack
till fabriken i Gustavsberg.

Ulla Jansson
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SALTSTANK FRAN FA.RSTAVIKEN
Vad som sig i riket
och världen förövrigt tilldrager hör strängt taget inte till
Saltstänk från Farstaviken. Tycker jag åtminstone i dag
när termometerns röda pelare sjunkit ner till sexton grader
under nollstrecket och världen krympte på det besyn
nerligaste. Utsikten mot Hästhagsgläntan ser ut som ett
försenat ny-årskort och solen sticker rätt bleka spjut mellan
snötyngda granar. Det dallrar otrevligt i skuldkomplexet
och inre röster viskar om snöskottning på radhusets fram
sida. Men inte skall man ta brödet ur munnen på små
söner, för tjugofem öre kan jag få skottat fram på efter
middagen och vad är en tolvskilling i den höjda omsens
premiärmånad.

ja vad kan väl ha hänt
oss Gustavsbergare under detta nya och nytra år? Mycket
har skett som inte borde fått ske, men små irrande bloss
av livstro och glädje har hjälpt oss en bit närmare våren.
Tänk, vad det skall hända saker i år. Sprängskotten skall
dåna stup i ett i Centrum, Varuhus skall resas, Tippen
bli parkeringsplats, autostradan skall byggas i rekordfart,
bostäder och lekskola växa upp som svampar i Lugnetsko
gen ... Vafalls dillar jag, ja vad är det med det, när skall
man vara optimist om inte i början av året.

Om vi skulle ställa
den övriga gustavsbergska mänskligheten åt sidan en mi
nut och fråga dem enbart, som ännu kämpar med sitt
första decennium, vad som hänt under året, så vet jag sva
ret. Julgransplundringar i norr, julgransplundringar i sö
der, julgransplundringar hemma och borta samt framför
allt i Bergasalen. Vilka jippon, vilken fart, vilken fläkt,
vilken stämning utan nyheter och överraskningsmoment,
utan originalitet. Bara samma gamla gran, samma gamla
skäggiga tomtar, samma godispåsar, skränande trumpeter,
smällande papperspåsar och kreverande ballonger. Är ef
ter år lika förväntansfulla ögon, förtjusta skrik och bubb
lande hänförelse. Antingen basen heter Svensson eller Fall,
Moster på Trallbanevägen eller Mor själv. Varje år är
man tacksam för att man får vara med, trots att man
lämnade den första ringdansåldern för någon tid sen.

Var fick man nu det ifrån att dagens ungar skulle vara
bortskämda och blaserade. Tacksammare festdeltagare
hittas knappast i andra åldersgrupper.

Vi som officiellt lämnat
lekåldern bakom oss och skyller våra gästspel i dansen
på de välsignade ungarna, vi har ägnat oss åt realisationer
av de mest skiftande arter. Sådant är vårt nöjesliv mellan
julmusten och Konsums distriktsstämmor. Den första och
st_örsta affischen som flaggade för Rea, väckte vår förvå
nmg.

En husmor hade uppsnappat på sin snabba färd mot
Snabbköpet att det gällde REA men inte när, var och
hur. En annan kunde räkna upp ett antal veckodagar som
klättrat diagonalt nedför mästerverket. En tredje visste
datum. En fjärde sa, att nu var dom riktigt tokiga dom
där på Konsum för nu hade dom hyrt Hyddan. En femte
som inte sett affischen men var en god kooperatör, ren
tvådde Konsum och sa med den rätta vi-andan i rösten,
att det kunde inte vara Konsum, för barnbidraget var
inte lovligt förrän veckan därpå. En sjätte var nyfiknare

än vi andra och påstod att hon läst hela affischen. Som
liga tar sig tid mitt i stressen. Hon bad oss att lugna
ner oss lite för plakatet var uppspikat av Pingströrelsens
hurtfriska reklamgossar, som ville förmå oss att realisera
våra tankar. Då mindes jag plötsligt Redaktören för
Gustavsbergaren som aldrig haft någon hög tanke om
mina tankars kapitalvärde och gick hem och skrev salt
stänk. De övriga tankarna undrade om vi inte var mogna
för matriarkatet. Så vi får lite ordning på begreppen och
var sak på sin plats, åtminstone på anslagstavlorna.

Annars kan nog
även ett nedtryckt hemmafruntimmer börja anse att det
sveper vänliga vindar runt hennes grånande änne. Vem
vet, kanske manssamhället är på väg att bli ett människo
samhälle. Nu får vi t.o.m. höra program från Gustavs
bergs arbetsliv medan vi förbereder middagstorsken. Fast
vi varken är förvärvsarbetande, veteraner eller förstapris
tagare. Utan bara lite åt sidan ställda hemmamammor
med alls ingen kontakt med den industri som sysselsätter
våra män och eventuellt också våra barn. Men nu har
alltså Sveriges radio fyllt luckan och vi vet hur Tyra och
Anders reagerar inför pensionsåldern och hur man lämp
ligen bär sig åt för att vinna en drömresa.

Det där med att hemmakvinnan
skulle ha en priviligerad ställning i ett modernt samhälle,
det är väl inte riktigt sant. Fast hemmatillvaron rymmer
många möjligheter för den som har den rätta läggningen.
Det skall tacksamt erkännas, det är därför jag hänger
kvar vid köksspisen, mest då för att grädda pannkakor
åt hemvändande skoltrötta söner.

Varje kall och mörk vintermorron, när jag skickat iväg
en förstaklassare strax efter klockan sju från Terrassen
längst upp i Hästhagen, har jag dock känt mig som en
parasit när jag återvänt in i den ombonade stugvärmen.

Det har inte hjälpt
att jag erinrat mig att min skolväg var tre gånger längre,
att.vi måste traska iväg ännu tidigare och hade avsevärt
sämre kläder. Vem i min generation minns inte mellan
rummet som uppstod där stickstrumporna borde hakat i
den skära flanellen och de små gossarna hade det inte
lättare i sina knäbyxor. Men vi lever ju i en tid med
humanare syn på det mesta så det vore väl inte omöjligt
att ordna med en timmes senare början för småknattar
under två mörka vintermånader. Jo vi har sovmornar, två
per vecka, men dem skulle vi helst slippa. De är oss till
så liten glädje. Barn är våra mest utpräglade vanemän
niskor, de älskar sina vanor och mår förträffligt av dem.
En väl inrutad tillvaro med regelbundna sovtider, mål
tider, lektider och skoltider ger dem trygghet. Ändrar man
mönstret för ofta kommer de ur gängorna och blir oroliga.
Ja detta är inga nya rön i barnuppfostringsfrågan men
man måste upptäcka vissa sanningar själv för att riktigt
tro på dem.

Den finaste sanningen
just nu är den att det ljusnar mot vår. Trots köldgraderna
och den oskottade radhusvägen. Ungarna har skollov när
den här tidningen är färdigtryckt och vi ser fram emot
återbäringen. Livet har sina behag. Edla Sofia
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Från skrot till ror
Smältugn

Råmoterialgård

Invägning

Järntransport
Centrifugalgjutning

Till Gustavsbergs Fabriker hör
som bekant AB Centrifugalrör i
Oxelösund. Företagsnämndens le
damöter besökte anläggningarna i
september 1960 och fick då en god
inblick i denna högintressanta in
dustri och informationer om dess
resurser genom ing. Alf Ohmen och
ing. B. Brom.

Bengt Brom, som vid denna tid
övergick till fabrikerna i Gustavs
berg, har givit oss en beskrivning
över Centrifugalrör, men på grund
av uppsatsens omfattning återger
vi här endast de viktigaste avsnit
ten. Vi tror att dessa kan vara av
intresse både för kollegerna vid
fabrikerna i Gustavsberg och vår
läsekrets för övrigt. Fabriken i
Oxelösund är väl mekaniserad och
vad smältanläggningen beträffar
har den en helautomatiserad utrust
ning för invägning och påsättning
av allt material på smältugnarna.
Denna lär vara den mest automa
tiserade anläggningen i sitt slag, för
vars exakthet fackfolk vid flera till
fällen uttryckt sin beundran.

••

Tillverkni!J9 av muffrör

Avsyning Glödgning

Lastning Lager Avsyning Provtryckning

Jl~=d ~Å~~,
~ '/ ////1/// .,,,R~/T/7//777/T/T~J:/?T/77//?/ , /
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Vid A.B. Centrifugalrör tillverkas
gjutjärnsrör och rördelar för vatten och ·
avlopp. Rören för vatten, som kallas
muffrör eller tryckrör, har en längd om
5 m och diametrar från 50-500 mm. De
kan väga från 30 kg ända upp till 1.000
kg. Man ställer mycket stora krav på
våra rör, varför alla genomgår noggrann
provtryckning och kontroll innan de får
lämna fabriken. Avloppsrören eller nor
malrör, som de också kallas, tillverkas i
längder om 2, och 2,5 meter och med
diametrar från 2,5 upp till 6 tum.

De gjutjärnsrör, som idag tillverkas
för vattenledningar, beräknas kunna
stoppa i 100 år och mera, såvida de inte
utsättas för alldeles exceptionella korro
sionspåkänningar. Redan under medelti
den kunde man gjuta rör och man har
funnit rör, som legat i marken i över
400 år och som fortfarande skulle kunna
användas. Rörledningen till de berömda
springbrunnarna i Versailles lades redan
år 1664 och lär fortfarande vara i bruk.

Men· tillbaka till Oxelösund, där vår
fabrik ·är den enda i Sverige för tillverk
ning av heltjocka muffrör. År 1944 träf
fades avtal med de schweiziska patent
innehavarna av en berömd metod för
framställning av centrifugalgjutna rör.
I maj 1946 togs det första spadtaget för
fabriksbygget. Maskinerna tillverkades
på olika verkstäder i Sverige efter rit
ningar från Schweiz och bostäder bör-

Beskrivning
1. Tångfiiste
2. Muffkärna
3. Kokill
4. Elektrisk motor för kokillens drivning
5. Vattenmantel för kylning av kokill
6. Gjutränna
7 GJutbdge
8. G1utskönk ( Tippskänk )
9. Smält järn

10. Mekanism för tippning av skänk
1l Cylinder för gjut vagnens längdåkning. 0

Slipning

jade byggas. Den 19 maj 1947 gjordes
det första centrifugalgjutna röret och ef
ter övervinnande av diverse begynnelse
svårigheter kom produktionen igång på
allvar. Fabriken övertogs nu av KF,
HSB och Riksbyggen. Sedan 1958 är fö
retaget helt ägt av KF och har nu 300
anställda.

Låt oss nu titta på en kortfattad be
skrivning av tillverkningen. Vi kan följa
den på den större schematiska skissen här
nedan. Utgångsmaterialer är järnskrot,
som anländer pr järnväg och lossas i
skrotgården med travers och magnet.
Här finns plats för c:a 8.000 ton skrot.
Så ska det vara koks, som kommer från
Oxelösunds järnverk i specialbyggda
järnvägsvagnar med bottentömning. För
utom dessa råmaterial användes kalk, ki
seljärn m.111. Inom skrotgården finns en
invägningsstation för de olika råmate
rialen. I den ingår lamelltransportörer,
stora materialfickor och vägbehållare.
Helt automatiskt invägs här de rätta
mängderna och uppfordras till ugnen

A.

på en s.k. hundbana. Anläggningen lär
vara en av de modernaste i världen och
när den infördes frigjordes 10 man för
andra arbeten. Noggranna prov och la
boratorieanalyser följer processen.

Smältugnen är en 10 meter hög kraftig
plåtcylinder med 2 meters diameter, vars
nedre del är instampad med eldfast ma
terial och har 6-8 inblåsningsformor för
den förvärmda luften för förbränningen
av koksen. Järn, bränsle och övriga till
satsmaterial påsättas på ugnstoppen. När
nu koksen förbrännes smälter järnet och
samlas i ugnens botten och rinner häri
från i en temperatur på omkr, 1.400 gra
der. Från förskänken distribueras järnet
ut till de olika centrifugalgjutmaskinerna
- och nu är vi framme vid den intres
santa gjutningen.

Vår andra skiss visar schematiskt hur
en centrifogalgjutmaskin ser ut och hur
den i stora drag arbetar. Maskinen består
i huvudsak av en cylindrisk srålkokill,
som skall utgöra "formen" för röret.
Kokillen är monterad på rullar i en vat-

Centrifugalgjutning av muff rör.

Muffkärna ® insatt

7 8

B. Gjutningen

Asfaltering
l

startas

ni= i-i~' I~Il --------CF- - - - - -~l.3-t__ _

C. Gjutningen klar

D. Röret utdraget, skänken fylles på nytt med järn.

9
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tenmantel på ett sådant sätt att den kan
drivas upp i en ganska hög hastighet.
En elektrisk motor monterad på vatten
manteln driver kokillen runt och pådra
get för motorn sitter monterat i maski
nens nedre ända (till vänster på fig.).
Vattenmanteln är i sin tur försedd med
hjul så att denna kan röra sig med hjälp
av en cylinder i kokillens längdriktning
och på en fixerad något lutande bädd.
Manteln' på sina hjul kallas vanligen för
gjutvagn. Det smälta järnet gjutes in i
kokillen i en ränna, som också är något
lutande, så att järnet kan rinna fram i
denna. Rännan är något böjd i utlopps
ändan mot sidan av kokillens vägg.
Smält järn matas i rännan från en sek
torformad tippskänk med tillräcklig vo
lym för tillverkning av ett rör. Vid
gjutningen tippas skänken med konstant
hastighet av en elektriskt driven tipp
ningsutrustning, så att konstant järn
mängd matas fram pr tidsenhet. För att
forma den inre konturen i muffen, mås
te en sandkärna, som erhålles från kärn
makeriet, sättas in i kokillens muffända.
Denna sandkärna är inte mer än 75-
115 mm djup beroende på rörets di
mension. Isättningen utföres av maskin
skötaren då gjutvagnen står i sitt nedre
läge på maskinbädden. Kärnan fästes
med ett par stålkilar i kokillen. Efter
denna operation köres vagnen upp i övre
läget (till höger på fig.).

Det är nu klart för gjutning och rän
nan sträcker sig fram till kokillens muff
ända. Sedan tippskänken fyllts från en

transportskänk från varmblästerugnen,
kör maskinskötaren, som står vid maski
nens nedre ända, upp kokillen i sin rätta
fart och startar tippningen av järnskän
ken. Efter några sekunder har järnet
fyllt utrymmet för muffen och maskin
skötaren startar då vagnens rörelse längs
ma:skinbädden. Järnströmmen flyter nu
tangentiellt ut från rännans böjda ut
loppsända mot kokillens yta, där den
hålles på plats av centrifugalkraften och
formar ett rör med samma väggtjock
lek i hela rörets längd. Den hydrauliska
cylindern matas med en reglerad mängd
av vatten och med ett konstant tryck.
Härav följer att kokillens axiella rörelse
blir likformig. Eftersom skänkens tipp
ningshastighet och mängden av vatten,
som tillföres cylindern noggrant och lätt
kan regleras är det relativt lätt att hålla
toleransen för rörens väggtjocklek.

När kokillens spetsända har passerat
rännans utlopp, är röret färdiggjutet,
men kokillen måste ännu hållas i rota
tion tills järnet har kallnat ner till unge
fär 800° C. Kokillens rotation kan där
efter stoppas och det gjutna röret dra
ges ur denna. Utdragningen sker med
hjälp av en expandertång, som trädes in
en bit innanför muffen i röret och göres
fast i ett tångfäste i maskinbädden. Ge
nom att köra upp vagnen i sitt övre lä
ge drages nu röret ur kokillen. Efter ut
dragningen är maskinen klar för nästa
gjutning.

Röret transporteras nu med en special
travers till rälsen som går in i glödgug-

nen. Vid den snabba avkylningen i den
vattenkylda kokillen bildas ett vitt hårt
skikt på rören, som gör dessa sköra och
svåra att bearbeta. I glödgugnen om
vandlas det hårda järnet så att det blir
mjukt.

Ugnen är 20 meter lång och rören upp
värmas till 900 grader. Proceduren tar
något över en timme. Efter glödgningen
slipas rören invändigt och doppas där
efter i en uppvärmd asfaltlösning. Där
efter går rören till provtryckning och
slutavsyning. Slutligen staplas de färdiga
rören i lagret, för att därifrån transpor
teras med bil eller järnväg till olika ar
betsplatser runt i Sverige.

Hela tillverkningsprocessen från skrot
till färdiga rör behöver inte ta mer än
fyra timmar, under förutsättning att rö
ren inte hamnar i något buffertlager.

Därmed har vi, i stora drag och för
enklad form, redogjort för den uppmärk
sammade produktion, som åstadk9mmes
av våra duktiga kolleger i Oxelösund.
Ingenjör Bram har som tidigare nämnts
mycket mer att beskriva för oss kring
denna tillverkning. Bl. å. är skarvningen
av rören en fin sak, där vi var de första
i Europa att tillämpa en ny metod. Ut
vecklingen av gjutningsmetoden har gått
en lång väg över experiment och patent,
vars beskrivning skulle föra för långt på
vårt begränsade utrymme. Vi hoppas
emellertid att vi med denna redogörelse
har givit våra läsare en intressant be
skrivning av var och hur man gör fina
rör med Gustavsbergs bomärke.

T.v. den stora skrotgården rymmer 8.000 ton.

Nedan: Moderna automatiska invägningsanordningar.
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SO/vi SAGT VAR ...

På sina håll förekommer nästan re
markabla, planmässiga och omfattande
arrangemang på s.k. bemärkelsedagar.
Det är en gåta hur folk, som kommit
från djupet av vår rörelse och givits för
troende att bekläda ledande poster både
lokalt och centralt, med stor förnöjelse
och märkbara glädjeyttringar kan och
vill spela huvudrollen i de fester och till
ställningar, som med tidsödande förbe
redelser och stor omsorg utförs till de
ras ära. Alla dessa tal, som pliktskyldi
gast och i en oändlig rad hålls för jubi
laren, proppas så fulla med superlativer
att efter några varv har språkets resurser
renrakats.

Ara och fåfänglighet! Hur mycket av
skrymteri och officiell förljugenhet blir
icke resultatet av det hjonelaget!

Det skall inte förnekas att hänsyn åt
skilda håll spelar en så stor roll i sam
hället och umgängeslivet att det kan va
ra svårt att fly undan - om nu någon
skulle komma på en så originell ide.

Heder åt den som vågar bryta mot
slentrianen, som har mod och ork att
sätta sig över konvenansen och därmed
dra en lans för den utopiska iden om
"alla människors lika värde".

Gsven i Fackföreningsrörelsen

Allt som var vänligt ment - kom
alltid för sent.

Erik Lindorm

All fröjd är ömsesidig, är gemensam.
Och lyckan föddes tvilling, aldrig en
sam.

Lord Byron

Om Ni flvttar
tJ

och är prenumerant på Gustavsberga

ren, skriv då ned er nya adress på ett

papper och skicka det till Redaktio

nen. Adress: Gustavsbergs Fabriker.

Når kolångarn kom
Nere vid hamnen, eller kajen som det

hette förr, ses ofta båtar av olika stor
lekar och med olika laster. Ingen av
dem ser dock ut att tilldra sig någon
särskild uppmärksamhet. En prydlig
lyftkran med grävskopa står och väntar
och allt ser ut att gå lugnt och stilla som
det vore en söndagsmorgon. Förr var
det då andra bullar och särskilt då bola
gets egen kolångare siktades i Farsta
brohål. Det åstadkom nästan en folkrö
relse i samhället. Var och en på sin kant
tycktes göra sig beredd inför väntade
uppgifter. Den ordinarie produktionen i
fabriken sjönk, verkstäder, ugnar, lant
bruk och andra avdelningar fick släppa
till folk. Det spikades och donades med
liv och lust. Väldiga svarta landgångar
plockades fram från sina upplagsplatser
och lyftes upp på många starka axlar.
Tåget fram till kajen hade en slående
likhet med en jättestor tusenfoting.

När så allt var uppbyggt och klart
skedde uppdelningen av de mångfaldi-

ga arbetsuppgifterna. Detta beredde i
regel inga större svårigheter. Den enda
skulle väl i så fall vara att besätta den
s.k. hundplatsen i lastrummet, den m
riskfyllda, och över vilken alla de ö,
rigas baskar hade att passera vid up_?
hivningen. Men snart hade den myndige
befaHningsman Johansson utpekat någon
syndare. Det väldiga rasslet och dåner
kunde börja.

Att från skolan bli uttagen till smörj
ning av vinschar var en upphöjelse u
motstycke.

Besättningen på båten, kolångsgra
barna, var inte vilka grabbar som hels
De räknades "i romantik" långt över
landkrabborna, och låg båten kvar i
hamn över någon helg blev de också er:
färgrikt inslag i dåtidens nöjesliv ..

Fa:stän nutidens metoder som helhet är
att föredraga, var det onekligen mer i,
och färg över de gamla, och arbetets in
tensiva slammerdag, då kolångaren löpt
in till kaj.

Emson

Kollossning i hamnen 1918
Första raden från vänster: A. J. Severin, Arv. Gustavsson, Johan Gustavsson, August Nils
son, P. G. Nilsson, Frans Jonsson, befalln.man Viktor Johansson, Robert Olsson, A. Mattsson,
Per Welin, S. Lundell, Sven Andreasson (Sven Anders) J. A. Envall. Andra raden: Gott/rid
Svensson (Dykarsven), Robert Säll, Erik Bergvall, Engfe!dt, Joh. öhlander, J. A. Lundholm,
G. Gustavsson, Gustav Eklund, Erik Eklund. Tredje raden: Uno Hulgren, J. Sig/rid Anders
son, Vilh. Andersson, Ivar Scboltze, J. A. Sjökvist, Hj. Karlsson, Bommelin, T. Säll, J. V.
Jansson, K. Anton Johansson. Fjärde raden: Oskar Magnus Eriksson, Sven Westerlund,
Edv. Westerlund, okänd, Aug Stein, J. Roas, Alfr. Sand, Gust. Wiström, Erik Jonsson,
Karl Jonsson, C. A. Lätt. Femte raden: C. J. Axel Pettersson, Josef Andersson, Hj. Säll,
Axel Säll, Reinh. Eriksson, C. J. Gustavsson, Karlsson (Alson) Vikt. Jonsson, Vide!!, Flod-

mark? Sven Löfbom, Em. Fingal, Sven Olsson, Frans Lindberg och Oskar Almgren.



FURAN VID

Den ståtliga och vackra tallen vid Mörkdalen, alltså
vid Skeviksvägen och sluttningen från Lugnet, be
gäres fridlyst av hembygdsvårdskommitten. Hilding
Ohlson, som tagit bilden, berättar här bredvid något
om grannskapet i gamla tider.
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ORKDALEN
Den ståtliga furan som reser sig vid

vägen mot Skevik, strax innan Zigenar
skogen vid Lugnet, skall fridlysas, anser
vår hemoygdskornmitte. Tallen mäter 27
m i höjd och har i brösthöjd en omkrets
av nära 2 m.

Tänk om den gamla kämpen kunde
tala, vad allt skulle den inte kunna be
rätta, om älskande par i månsken, om
människobarn som släckt sin törst vid
källan intill dess fot, om ensamma vand
rare på stigen i gamla tider, om dam
mande vrålåk i senare dagar. Men käl
lans vatten är numera inte så rent.
Sprängningar och grävningar vid nybyg
gena har rubbat dess källåder. Kanske
kan man lägga ned cementrör i tillflödet
och åter leda. det till rätta, så att den
kan porla på nytt.

I backen ovanför hölls förr möten vid
friförsamlingarnas utflykter, och sången
har ofta susat kring tallens grenverk.
Under dess hägn fanns en gång i tiden
tre backstugor. En låg på Gustavsbergs
ägor och beboddes av "Pjäsen", ett gam
malt original, vars namn egentligen var
Pettersson. Han försörjde sig på gamla
dar med vedsågning åt folk i samhället.
Bortom tallen fanns en gärdsgård, som
var gränsen mellan Gustavsbergs och
Värmdö kommun, och där bakom låg
de två andra stugorna, och där bodde
Turman och "Döva Johanna". Johanna
försörjde sig med att tvätta kläder och
också med att röka fläsk åt gustavsber
garna, som anförtrodde henne sina gri
sar. Hon dog 1904 och var över 80 år
gammal.

På 10-talet revs de gamla stugorna för
att lämna plats för en bredare väg. Här
och där i terrängen kan man än i dag
finna rester från stuggrunderna. Från
min barndom minns jag att jag en gång

Pjäsens stuga var den typiska backstugan med några träd- och bärbuskar och jordgubbs
land. När vägen byggdes flyttade Pjäsen till Östergötland.

Här nedan har vi Döva Johanna utanför sin koja. Vid en gaveln växte ett lärkträd och
utanför fönstret salvia, åbrodd, lupiner och några krusbärs-, jasmin- och syrenbuskar.

fick förtroendet att tillsammans med
Lennart Fredblad valla Farstas kor i
dessa nejder. Vi var inpyrda med lant
luft och vi märkte hur turisterna knep
näsan när vi vinkade av dem vid Gus
tavsbergsbåtens landgång, dit vi sällade
oss efter avslutad vallning. I september
slutade jobbet, och vi skulle på något
sätt fira sista dagen. Vi slog oss ner un
der Mörkdalstallen, och tyckte livet var
skönt. Lennart hade dagen till ära "lå
nat" två cigarrer av sin pappa, jag hade
inköpt bröstsocker på apoteket. Vi sög
på bröstsocker den ena stunden och på
cigarren den andra. Den festmå!tiden
slutade med huvudvärk och illamående.
Kovallare Hallingström fick ta hand om
både oss och korna.

Till minnena kring Mörkdalen hör en
ligt Knut Andersson en visa som gnola
des på 1880-ta!et. Den var skriven av
August Granberg, som emigrerade till
Amerika vid denna tid. Här ett par ver
ser:
Oscar min gosse, min kära son på jord
lägg nu väl på minne din faders sista ord
Potatisen i jorden den skall du giva mor
och nyaste fiolen den skall du giva bror.

Så ta!te då gubben och !ad' sig sakta ner
och Oscar uti drömmen sin fader ofta ser
Han dog och han lades i graven inom

kort
Den faderlösa Oscar från Mörkdalen

drog bort.
Hilding
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Resa, som har lokalexpedition i Al
ran 1 ger i dagarna ut sin semester

handbok med detaljerade upplysningar
om utlandsresor, Nordenresor, Bygdese
mester, semesterhotell, billogi, Riva del

le. I Gustavsberg finns många medlem
mar, som åtnjuter rabatter och mycket
mer. Bl. a. supe med dans, som ordnades
på Värdshuset den 24 februari.

u är det hög tid att börja beställa
biljetter för semesterresan. Riva del Sole
är nog redan fullbokat, men ett jubile
umståg till Paris den 11-18 juli för
345:- låter också bra. Expeditionen är
öppen vardagar (ej lördagar) mellan kl.
17-18 meddelar ombudet Emil Karls
son.

Tekniska museet på Norra Djurgår
den, erbjuder våra anställda fri entrebil
· err för 2 personer. Biljetterna kan fås
pi Personalkontoret. Ett besök på mu-
, är en upplevelse. Här finns många

ingenjörskonstens mästarverk att be
a, motorer, bilar, flygmaskiner. En

va, modellkammare och radiobar
ör också till attraktionerna. Tekniska

museer är öppet på vardagar kl. 12-16,
:ördagar 11-15 och söndagar 13-16.
Buss 69 avgår från Norrmalmstorg.

Pottor var förr i tiden en stor artikel.
De fick både konstnärlig utformning och
lekor. Det finns också en bok om pottor
irån fordom till nutiden med många oli
ka prov på grann utstyrsel. Flera samlare

en särskild kollektion av dessa kera
ikens nödvändighetsvaror. En av våra

läsare, som samlar gammalt porslin, öns
ar gärna köpa någon gammal gustavs

bergspotta, men den ska vara mönstrad
och helst med guld. Redaktören har åta

it sig att förmedla ev. affär.

Båtklubben, som i år fyller 40 år, ha
de årsmöte på Värdshuset den 20 februa
ri. Kompetensbevis till dem som klarat
navigationskursen utdelades. Man disku
terade hur man lämpligen ska fira jubi
leet, och förslag framkom att ordna en
jubileumsbankett i Bergasalen den 17
mars. Till den vill man ju se alla, som
varit GBK-are under åren. Det kan ju
hända att man inte når alla med sin
personliga inbjudan, varför den som vill
påminna om sin existens bör kontakta
styrelsen.
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Skytteföreningen firar i år sitt 100-
årsjubileum. Den 1 november 1862 bil
dades nämligen föreningen, vars 1 :a pa
ragraf på den tiden lydde: "Corpsen har
till syftemål att i farans stund kunna un
derstödja rikets krigsmakt vid landets
försvar." Numera är rörelsen kanske me
ra sportbetonad och omfattas i Gustavs
berg av en stor och intresserad grupp,
som varje söndag fm övar sin färdighet
på egna skottvallar. Jubileumsåret inleds
med Kretstävling den 18 mars och sam-

Extra siesta pd
daghemmet.

ling i Bergasalen för prisutdelning m.m.
I nästa nummer hoppas vi att styrelsen
ger oss en återblick på de 100 åren.

Garage har det varit brist på under
senaste år. Till många bilägares glädje
har fabriken låtit uppföra garagelängor
både på norr och söder. Ovan en bild
av varmgaragen vid Värmdögatan. Fle
ra planeras, då man än så länge måste
lotta ut garageutrymmen, och många än
måste härbärgera sina bilar utomhus.



En bra prestation

Som levande illustration till historien
om smålänningen på klippan i havet står
i dag förre svetsaren, numera nyblivne
ingenjören Gustav Johansson.

Med äkta småländskt sisu har han,
trots sitt handicap på grund av polio,
varje kväll under 5 år suttit på skolbän
ken på. SSTA, och skött sitt arbete på
Verkstadskontoret om dagarna.

Vi som samarbetat med Gustav under
hans "skoltid" är fulla av beundran för
prestationen.

Gustavsbergarens tillfällige medarbeta
re bad att få en intervju med honom,
och efter övertalning, med tillgripande av
milt_ våld, beviljades den, och vi startar
med frågan.

Om Du inte blivit sjuk hade Du i
alla fall haft planer på att studera,
eller gjorde Du det av bister nödvän
dighet?

Jag hade nog svetsat pannor fortfa
rande, och trivts med det.

Ar Du tillfreds med_att ha.. pennan Det som göms i snö ...
som arbetsredskap 1 stallet for svets- ·
stången, alldeles bortsett från nöd
vändigheten?

Jag trivs bättre än jag hade hoppats.
Vad har varit det största besväret

under studietiden?
Givetvis att ta sig till och från sko

lan. Utan min gamla kärra (specialut
rustad) som f.ö. går på sjunde året hade
det nog inte gått.

Några speciella glädjeämnen?
Lärare och kamrater har varit hjälp

samma och jag fick speciella förmåner
betr. parkering nära porten. Och så det
ta att frugan stått ut med att vara både
mor och far för mig och ungarna under
terminerna.

Har Du tänkt ge upp någon gång?
Nej, inte sen första kvällen, då rek

torn förutspådde att många i klassen
skulle komma att sluta innan examen.
Då trodde jag att jag som var äldst skul
le bli den förste som la av. (Gustav blev
ensam kvar av de som skrevs in i första
klassen. Ref. anm.)

Några önskemål för framtiden?
Det skulle i så fall vara att resultatet

av plugget i någon mån motsvarade in-
satsen.

Gustavsbergs Fabriker bör vara nöjda
med att ha fått en bra ingenjör från de
egna leden. Man förlorade en god svet
sare på kuppen, men den ekvationen
överlämnar vi till företagsledningen att
lösa.

Återstår bara att gratulera Gustav till
hans verkligt fina examen, (vi ha sett
betygen) och önska honom lycka till
fortsättningen.

G. W.

Venus, Vibe, Kina och Hannibal m. fl.,
idel välkända namn, som har historisk
bakgrund. På baksidan av de tefat som
syns på bilden förekommer också dessa
namn. De återfanns under ombyggnad i
packrnagasinet i januari.

Före år 1934 bars allt gods i korgar
på ryggen från respektive bottnar på
lagret ner till packningssalen. En fram
tagare skulle hålla en packare med .gods.
Detta var ett tungt arbete, och därför
inmonterades detta år den nuvarande ele
vatorn. Samtidigt anskaffades små tral
lor att köra korgarna på respektive bott
nar. Under faten på bilden går en trappa
och denna trappa skulle. överbyggas så
att man kunde köra med dessa trallor
över trapphuset. Samtidigt pågick en ut
rensning av gammla udda tefat, som an
sågs värdelösa. Billigaste sättet att få
bort faten från lagret var då att lägga
ner dem i trappan.

Knut Andersson, vår populäre
90-åring är en ivrig fiskare.
Vår fotograf passade på att ta
några friska bilder av Knut,
när han på isen vaktade sina
fällningar.

27



12 miljoner i omsättning inom räckhåll
Vi fick skriva riktigt fina siffror i om

sättningskolumnens slutsumma för 1961.
Det blev 11.839.000:- med en ökning
av 1.158.000:- kronor.

Bokslutet
När detta skrives har vi gjort bokslu

tet klart och lämnat verksamhetsberät
telsen till tryck, där årets utveckling och
resultat redovisas. Berättelsen kommer
som vanligt att sändas under medlem
marnas personliga adresser.

En analys av balansen visar att den
ekonomiska ställningen är synnerligen
god. Skulle vår förening noteras på bör
sen eller vore ett privat bolag skulle an
delarna (aktierna) ha avsevärt högre
kursvärde än vad som finnes angivet på
balansens kreditsida, där insatskapitalet
slutar på 302.000:- kronor. Ställer man
insatsbeloppet i relation till de värden
som finns upptagna på tillgångssidan
samt drar ifrån skulderna till tredje man
skall vi finna att det finns mycket ge
mensam egendom som samlats sedan
föreningens start för 42 år sedan. Det
är nämligen så med vår rörelse, att det
som samlas gemensamt sedan kapitalin
satserna fått en normal förräntning, kom
mer medlemmarna till godo i förhållande
till var och ens köp. De gemensamma
besparingarna som finns i företaget i
form av nedskrivna värden på tillgångs
sidan och eget kapital (fonder) ger oss
möjligheter att vara mera effektiva till
nytta för de många som utnyttjar före
ningens butiker vid sina inköp. Resulta
tet av denna samverkan kan dock ej en··
bart mätas med återbäringsprocenten som
måttstock. Prissättningen under året samt
de fördelar som skapas genom förening
arnas samarbete, när det gäller inköpen
bör också med på besparings- och in
komstsidan.

Vi håller distriktsstämmor
under tiden 14-16 mars. Där kommer
att lämnas närmare informationer om
verksamheten och planerna för framti
den. Gustavsbergs Manskör kommer att
medverka vid samtliga stämmor. Vidare
blir det utlottning av ett antal vinster -
allt utan någon kostnad. Alla medlem
mar äro välkomna.

Den vackra bilden härintill presente
rade vi 1958 och fick då genom några
gamla läsare veta litet om de fyra fartyg
från förr, som samtidigt mött upp på
Farstaviken. Det är den stolta briggen
från Figeholm, vidare en sandbåt med
segel, hjulångaren Värmdö och den ny-:
komna propellerångbåten Gustavsberg I.

Gustaf Blomberg samlar data och bil
der av de gamla gustavshergshåtarna och
ska i sinom tid ge oss material för en båt
krönika i bild. Han talar om att bilden
tagits den 13 augusti 1872, att hjulbåten
året därpå såldes till Norrland och att
"Ettan" senare fick en överbyggnad.
Året därpå byggdes "Trean". Ur hans
klipp från Nya Dagligt Allehanda den
6/8 1872 citera vi:
"Nya ångfartyget Gustafsberg gjorde

i går f.m. sin prof- och besigtningsresa
utåt skärgården. Fartyget är bygdt vid
hr W. Lindbergs mekaniska verkstad å
Södra varfvet, är elegant och komforta
helt inredt för passagerare med en ak
tersalong och en försalong samt har en
propellerångmaskin om 25 hästars kraft;
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lydde temat för en stor personalträff,
som hölls i Björknäspaviljongen den 20
februari, dit vår förenings anställda mött
upp så gott som 100-procentigt. Tillsam
mans med några hundra konsuman
ställda från andra föreningar runt Stock
holm "lekte" vi då in varuvårds- och
kundtjänstfrågor med Torbjörn Johnsson
som ledare assisterad av Charles Nor
man, Lasse Lönndahl, Kjerstin Dellert
m. fl. Det blev en kväll som vi tror sent
skall glömmas. Ni har väl märkt att
glädjen har smittat av sig i våra butiker?

vid pro[resan gjorde den 10 ¼ knops
fart. Fartyget, som tillhör grosshandels
bolaget Godenius & komp. härstädes och
som kommer att göra reguliera turer mel
lan hufvudstaden och Gustafsberg, har
till befälhavare kapten L. Gjertz, som
förut fört ångfartyget Wermdö. Redan i
dag börjar det att intaga sina turer."

Och så några rader ur samma tid
ning den 19/7 1873:
"Ny Vermdöångbåt. "Vermdö" är

namnet på en ny ångbåt af unge/är sam
ma storlek och utseende, som Gustafs
berg och Vaxholm, och hvilken är af
sedd för såväl passagerare som fraktgods.
Den eges af grosshandlaren S. Godenius
och kommer att två gånger om dagen
passera linjen Stockholm-Gustafsberg.
Befälhafvare å densamma är kaptenen
J. C. Lindberg. I onsdags gjorde den sin
prof- och besigtningsresa, och redan i
torsdags började den sina reguliera turer.
Båten, som är försedd med en maskin om
20 hästars kraft,. är byggd vid Södra
var/vet."

När det börjar våras
För båtägarna har vi som vanligt ett

bra sortiment av redskap och färger. I
likhet med tidigare år lämnar vi rabatt
på de kända INTERNATIONAL-fär
gerna. En nyhet för i år är uthyrning av
slipmaskiner, som mot en låg avgift får
hyras genom vårt centrallager.

Söndagen den 15 april bjuder Textil
avdelningen till modevisning i Bergasa
len. Väl mött.

G. M-n.
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Hunden.stod framför anslagstavlan
och såg ut som om den läste och begrun
dade vad affischen hade att upplysa om.
Så fnyste den till ... gick först till tav
lans ena stolpe och lyfte på benet, gick
sen till andra stolpen och gjorde samma
sak. Därefter avlägsnade den sej med
högburet huvud och upplyftad svans.
När jag läst den färggranna om mänsk
lig fåfänga vittnande affischen var det
nära att jag gjort likadant. Där stod:
- Hunden saknar själ men det har Du!
- Och ändå säjs det, att det bästa hos
människan är hunden? Reklammannen
måste ha varit fullständigt okunnig om,
att hundögon är något av det mest själ
fulla som finns. Ögat är ju själens spegel,
inte sant? Och varför välja just hunden,
när det finns så många djur i Herrans
hage, som vi alla är eniga om att tycka
illa om som t. ex. loppor, löss, kräldjur,
möss, råttor, flugor, myggor, kolibakteri
er och många, många andra? Som re
klamsinnad uppskattar jag viljan att va
ra annorlunda, att bryta mot det kon
ventionella och på så sätt medverka till
att sätta sprätt på tillvaron men det är
rekommendabelt med en viss försiktighet
i valet av slogan. Personligen håller jag
katten för att vara mest själlös bland
husdjuren, i synnerhet kommunal(s)kat
ten, men inte vågar jag föra den upp
fattningen ut bland folket. Kanske jag
har fel? Allt beror ju på vad man för
står med 'begreppet själ? Är det okropps
lig substans eller kroppsligt medvetande?

Utan själ men goda skäl
hör till kommunalskatte~s karaktäristika.
Ingen annan, vare sej själlös eller själfull,
gör oss mera nytta än den. Missnöjets
apostlar sköter utfodringen. Missnöje
är den mänskliga egenskap, som är all
utvecklings drivfjäder. Att vara miss
nöjd utan egoistiska motiv måste därför
anses vara en dygd, ja, en plikt! Att
vara missnöjd över att folk är missnöjda
är inkonsekvent, ger anledning till miss
tankar om diktatursympatier, om själv
godhet utan täckning, om fiffel fuffel,
om slöhet i berättigad upplysningstjänst,
om att man är förbrukad, om att man
inte har på arenan att göra o.s.v. m.m,
etc.! Var och en har alltså att vara miss
nöjd efter sin näbb och sin förmåga. In
tet är för stort, intet är för litet, att

tjäna som missnöjesanledning! Men ob
servera! Här gäller det utvecklingsbe
främjande missnöje och inte dess motsats.
Som exempel på bagatellartade missnöjes
anledningar väl värda att föra till torgs
och väl värda att uppmärksammas av
dem som det vederbör, vill jag berätta
följande:

- Veckan före jul hade jag ärende
till åtskilliga pensionärer. Snart gjort,
tänkte jag, och begav mej på drift. Och
på drift kom jag! På Kvarnbergets södra
sluttning finns, som vi alla känner till,
en gammal bebyggelse, och dit skulle jag.
I mörker snubblade jag upp på bergssi
dan och försökte förgäves läsa husnum
mer och namnskyltar. Det blev att knac
ka på än här än där för att be om upp
lysningar. Det tog mej över en timma
att hitta fyra adresser. Även om husen
ingår i brandchefens framtida övnings
program så kan man väl förse dem med
tillräcklig ytterbelysning, så länge det
bor folk i dom? En annan kväll var det
Villagatan. Dörrarna till de utskjutande
trappuppgångarna, som ledde till övre
bostadsplanet, var utan undantag utan
ringklockor. Där stod jag och bankade
och bankade. Att knacka civiliserat var
ju inte att tänka på. Jag bar mej åt som
Fred Flinta i TV och när jag bankat
Villagatan färdig, var jag ganska öm om
knogarna. Behöver man tolerera 1800-
talsstandard i sådana ekonomiskt bety
delselösa avseenden år 1962. Vid Villa
gatan ligger f.ö. ett hus, som enligt en
framförvarande brevlåda inte ligger vid
Villagatan utan vid Ingarö Tvärgata.
Mycket lustigt! Är det också den offi
ciella adressen så lär det finnas en myn
dighet, som inte är vad den borde vara.
Ingarö Tvärgata fanns nog innan vat
tenverket anlade sina · reningsbassänger,
men numera är möjligheten att ta sej
fram till Ingarövägen den vägen inte
större än genom terrängen i övrigt. Ja,

- Det ,här gick hra!
- Ja, iden borde kanske skickas in till

förslagskommitten.

som sagt, det var ett litet prov på små
men nog så betydelsefulla missnöjesan
ledningar. Kanske blir det åtgärder
kanske inte. Blir det inga, så beror d
antagligen på att något av vad som här
sagts om missnöjet med missnöjet är till
lämpligt!

Klingande hammarslag har hörts under
vintermånaderna

från Tallåsområdet vid Trallbanevägen.
Där står nu också tre i det närmaste in
flyttningsklara småstugor, modell större.
Så skall småstugor se ut i våra dar! Jag
ber att få överräcka en ros till arkitekt
och byggmästare och beklagar djupt att
min egen status utgör ett oöverstigligt
hinder för en närmare bekantskap med
allt vad dessa hus ser ut att kunna er
bjuda sina hyresgäster i form av ostörda
bekvämligheter och tillräckliga utrym
men för mindre familjer. Men det är i
alla fall roligt med byggnation. Ett byg
gande samhälle är ett levande samhälle.
Och det behövs, det behövs! Pensionärs
bostäder inte minst. Vi kan inte vänta
oss att framtidens pensionärer kommer
att nöja sej med obekväma lägenheter
av nu förekommande typ. Att klättra
i trappor, branta som Jakobs stege, är
banne mej nåt att vara missnöjt över,
när man passerat de sjuttio åren.

Så låt oss börja spara
till våra egna pensionshem ! Några ören
till på skatten! Hursa'? Var det nå'n
som sa nej? ... Inte ett knyst. Vad var
det Per Albin sa, när han var missnöjd
över att oppositionen inte var missnöjd
tillräckligt? Jo, han sa: Sicken opposi
tion! - Det säger jag också. Naturligtvis
låter det sej också säjas, att kommunal
politik inte är riktigt detsamma som
rikspolitik. Men, kära nån, om fyra par
tier är representerade i fullmäktige, så
kan det väl inte bara vara idel samför
stånd? Är det idel samförstånd, då be
griper jag inte varför man tillhör olika. .
partier.

Eller är det så, att det härskande par
tiet omedvetet för en politik som gillas
av oppositionspartierna? Eller är det så,
att representanterna för oppositionen in
te är så värst representativa? Att de har
anslutit sej till sina respektive partier
mera av lust att socialt gruppera sej än
på grund av politisk insikt och vilja?
Eller gnyr de så lågmält, så taktiskt, att
ingen vare sej utom eller inom fullmäk
tigeförsamlingen ges tillfälle att risa eller
rosa dem? Ingen tycks veta. Allt är tyst
och stilla. - Vakna! Det är valår i år.
Sätt sprätt på debatten! Alla gamla syn
der ska bort! Aktion mot nöjda syndare?
Rösta på de missnöjda! Fanfar
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Kommunalfullmäktiges sammanträde
den 9 februari

Det pustas i Runda Husets trappor
strax före klockan halv sju på kvällen.
Fullmäktige sammanträder högst upp.
Många av ledamöterna är frånvarande
och anmäls med förhinder vid uppropet.
De tre åhörarna får därför gott om plats
vid ena väggen. Ventilationen är dålig.
Det blir varmt. Det är inte gott att vara
i god form här en hel kväll. Men sam
manträdet går fort. Och ingen tycks vilja
förlänga det med någon diskussion. Ord
föranden Harald Lindholm slår klubban
försiktigt i bordet. Rådgör ibland med
vice ordföranden vid sin sida, Bertil
Svensson. På andra sidan sitter sekrete
teraren, kommunalkamrern, Gunnar
Olofsson. Han är ingen ivrig nedskri
vare, gör då och då en liten anteckning
på sitt papper, som stöd för minnet.
Fullmäktigeherrarna Björck och Malm
stedt sitter och pratar med varandra och
stör lite smått förhandlingarna.

Första egentliga ärendet emotses med
intresse. "Stadsarkitekt Hollstrands för
slag till byggnader på Centrum". Ord
föranden talar något otydligt om - bara
ett meddelande och går över på nästa
punkt. Konstigt. Rektor Gezelius är den
enda som kommer sig för med att undra
om han möjligen satt i. andra tankar,
när centrumfrågan behandlades. Nej då.
Tydligen hade hela frågan förhastat
hamnat på fullmäktiges lista. Kommu
nalnämnden hade stoppat förslaget och
fört det i rätta behandlingsordningen.
Fullmäktige får vänta ännu en tid.

Men beträffande kommunalhuset kan
man besluta, dels att inköpa möbler till
fullmäktigesalen och dels att en gemen
sam telefonväxel för hela huset skall in
stalleras. Det blir 16.000 kronor i kost
nad och så småningom en telefonist nere
i Runda husets cntre.

"Ungdomsgård på lngarö" nästa och
"val av byggnadskommitte", En hel
mängd inlägg följer och en massa oklar
heter. Bakgrunden är att kommunen för

en tid sedan fick mottaga en donation
på 100.000 kronor och donatorn önskade
att pengarna skulle användas för en ung
domsgård på Ingarö vid Brunn. Full
mäktige beslutade då att tacksamt mot
taga donationen. Något ytterligare hade
inte beslutats av vare sig. fullmäktige,
kommunalnämnd eller någon annan in
stans. Till allas förvåning hamnar nu på
fullmäktiges bord en färdig ritning på
ungdomsgården, ett förslag att en bygg
nadskommicte skall tillsättas, placeringen
är redan bestämd. Nåja. Oklarheterna
skingras. Det hela var tydligen åter en
förhastelse. Arendet lotsas in i sina gän
gor. Kommunalfullmäktige beslutar att
i anledning av donationen förutsättnin
gen för en ungdomsgård på Ingarö, dess
utformning och placering skall utredas.
Som utredare utses barnavårdsnämndens
ungdomskommitte.

Sedan går det raskare undan med
ärendena.

Ytterligare vägar och ledningar skall
byggas i egnahemsområdet i Lugnet och
till detta anslås 30.800 kronor.

För ett område vid Brunn på lngarö
mellan Mörtviksvägen och gamla Brunns
vägen skall nybyggnadsplanen ändras i
enlighet med arkitekt Hollstrands för
slag och det innebär att ett trettiotal eg
nahemstomter där skall uppstyckas. Av
sikten är även att området inom en snar
framtid skall börja bebyggas och bl. a.
har AB Bröderna Eneqvist visat intresse
för ett flertal tomter för egna hem åt
sina anställda vid Nacka och Ingarö.
Hela markområdet äges av Gustavsbergs
kommun. Framdragning av vatten och
avlopp och vägar skulle kosta cirka
210.000 kronor.

Fullmäktige beslutar .att sälja sexton
egnahemstomter i Lugnet, som skall be
byggas i grupp och till vilka hus Bröder
na Nordqvist, Stockholm, före detta Gus
tavsberg, står som leverantör. Bland kö
parna befinner sig följande elva gustavs
bergare:

Telearbetaren Tore Frank, försäljaren
Leif Nordqvist, rörarbetaren Hans Eriks
son, fabriksarbetaren Adolf Hampel, rör
montören Leif Edling, elektrikern Inge
mar Eriksson, byggnadsingenjören Mic
hael Nygren, vägarbetaren Evert Sund
qvist, lagerchefen Bengt Isaksson, för
säljaren Sture Engstrand ,chauffören Val
frid Berglund,

Sedan kommer polisen på tapeten.

Först föreligger ett förslag om utök
ning av polisstyrkan i Gustavsberg från
6 till 7 man, Polisens organisationsnämnd
och kommunalnämnden har granskat och
tillstyrkt förslaget och kommunalfull-

mäktige beslutar i enlighet därmed. A.
Ohlund anser att den snarare behövs
minst tre ytterligare polismän om trafik
kontrollen på Stockholmsvägen skall
kunna klaras nu sedan den hastighetsbe
gränsning infördes, som kommunen var
emot och som respekteras av ett fåtal.
Ohlund var dock inte beredd att nu på
en gång föreslå nämnda utökning av
polisstyrkan.

Polisman Sten Karlsson, Lugnet, hade
inkommit med avskedsansökan och lär
vilja överge Gustavsberg för Stockholms
stad.

Slutligen skall polisen få inköpa en
transistorbandspelare för cirka 500 kro
nor och den skall kunna användas vid
trafikolyckor bland annat och upptaga
vittnesmål och upplysningar direkt på
platsen.

Gustavsbergs civilförsvarsförening
skall få 1.000 kronor för upplysnings
och utbildningsverksamhet och en annan
förening meddelade att den i år fyller
100 år och önskade ett .Iitet bidrag på
200 kronor till hederspriser m.m. vid
avfirandet. Hundraåringen är Gustavs
bergs Skytteförening och bidraget bevil
jades.

Och ytterligare hann fullmäktige be
sluta

att slakteritvång skall införas i kom
munen,

att icke bevilja kommunalkamrer
Olofsson befrielse från uppdraget att va
ra sekreterare i Stiftelsen Gustavsbergs
Bostäder,

att kiosken vid Brunns busshållplats
skulle repareras,

att till kommunalingenjör i kommu
nen skulle anställas herr Sune Englund
från Ragunda socken i Jämtlands län,
född år 1933 och för närvarande an
ställd som ingenjör i Nacka stad.

Och fullmäktigesammanträdet avslu
tades med att en stor blomsterkorg över
lämnas till doktor John Bellander, som
nu slutat sin tjänst· som provinsialläkare,
som ett tack från kommunen för den
gångna läkargärningen i Gustavsberg.

Ja, doktor Bellander slutar inte som
läkare i Gustavsberg, han blir nu indu
striläkare vid AB Gustavsbergs Fabriker.
Herr Lindholm talar varmt och önskar
doktorn lycka till i fortsättningen och
så överlämnas kommunens standar med
kommunvapnet till doktor Bellander som
därmed blir den första mottagaren av
detta standar. Doktorn tackar rörd för
den överraskande hyllningen, och hoppas
han får fortsätta kontakten med gustavs
bergarna och då främst såsom läkare vid
bruket.

Y. N.
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TILL SVERIGES KVINNOR

Världsläget kräver vaksamhet, bered
skap och ett starkt svenskt totalförsvar.

Ett starkt försvar bygger bl. a. på att
nationens personella resurser fullt kan ut
nyttjas. Vi måste därför i totalförsvarets
tjänst engagera alla män och kvinnor,
som kan lösa en uppgift för landets för-
svar. ·

Ett mycket stort antal män och kvin
nor inom de frivilliga försvarsorganisa
tionerna utför redan i dag ett uppoff
rande och värdefullt arbete för att stär
ka totalförsvarets alla grenar. Härvid
är icke minst kvinnornas insats av störs
ta betydelse när det gäller att utbilda sig
för att aktivt stödja totalförsvaret.

Frivillig utbildning av kvinnor sker i
följande frivilliga försvarsorganisationer.

Riksförbundet Sveriges Lottakårer
Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksför-

bund
Svenska Blå Stjärnan
Svenska Röda Korset
Sveriges Civilförsvarsförbund
Denna utbildning ger kompetens för

olika tjänster, befattningar och insatser
inom vår krigsmakt och totalförsvaret i
övrigt. Utbildningen stöds genom bidrag
av statsmedel och sker efter riktlinjer
som statsmakterna utfärdar.

Alla Ni som deltar i den frivilliga ut
bildningen bidrar således till att verk
samt stärka vårt försvar och öka dess
beredskap.

Till Sveriges kvinnor riktar vi på de
demokratiska politiska partiernas vägnar
en vädjan:

Gå in i de frivilliga försvarsorganisa
tionerna

Låt utbilda Er
Ställ Er till förfogande för placering i

befattningar inom totalförsvaret
Och visa så i handling Er vilja att

värna Sveriges fred och frihet!

Stockholm i januari 1962
Tage Erlander Gunnar Heckscher
Gunnar Hedlund Bertil Ohlin

Med anledning av ovanstående upp
rop anordnar Gustavsbergs Lottakår en
rekryteringskväll onsdagen den 14 mars
kl. 19.30 i Ekedalsskolans bespisningslo
kal. Då bjuds även på kaffe och alla som
är intresserade av lottarörelsen, unga så
väl som gamla, är välkomna.

Att vara lotta innebär att inom total
försvaret åtaga sig en viss bestämd upp
gift, som meddelas redan under fredstid.
För denna uppgift får lottan också ut
bildning. När under krigshot eller krig
allmänna tjänstepliktslagen träder i kraft,
kan enligt denna var och en uttagas till
vilket arbete som helst inom totalför
svaret. Då är det en fördel att redan i
förväg veta sin arbetsuppgift och ha Htt
den utbildning, som krävs för den. Detta·
är en av orsakerna till att så många
kvinnor ansluter sig till Riksförbundet:
Sveriges Lottakårer.

Maj Borg
Kårchef

Fågelvännerna
har fått ny anledning att fylla fågelbord
med frö och brödsmulor. Vintern -har
mycket snö kvar ännu, och fast talgoxar
na börjar ropa "Judit, Judit, Judit" och
hackspettarna slår sina morsesignaler på
telegrafstolparna, är våren ännu långt
borta. Vi får tacka Åke Berglind, som
är en av de som håller fåglarna vid liv,
ty det är många kilo fågelfrö, som han
placerat ut på de rätta ställena. Pengar
har han tiggt och fått för sina vänners
mathållning. Men snart är det dags att
göra holkarna i ordning. Inspektion kan
väntas inom närmaste tiden.

Anderna vid Varma
rännan har haft en re
lativt hygglig vinter.
Bröd har de /Jtt av
fabriksfolket - ibland
kanske i alltför stora
bitar ...
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Ungdomsträffen
Ungdomsträffens vårtermin har tagit

sin början. Nyårsdansen i Bergasalen be
söktes av drygt 100 Gustavsbergsungdo
mar, som vakade och dansade in det nya
året till tonerna av "The Beatniks". Mar
tin Ljung-imitatören Rolf Lilja roade
publiken med sång och imitation. Vid
tolvslaget förekom en nyårstablå.

Måndagskvällarna kommer även under
vintern och våren att vara s.k. spelkväl
lar med sedvanliga sällskapsspel, bord
tennis och schack. En ny "Bergacup" i
bordtennis har redan startat med ganska
stort deltagarantal. Höstens bordtennis
tävling gav följande resultat: Yngre
gruppen: 1 :a Gösta Storbacka, 2:a Tors
ten Persson, 3 :a Anders Weiborg. Äldre
gruppen; 1 :a Leif Andersson, 2 :a K-Å

Olsen, 3 :a Ken Höglund. Prisutdelning
från denna tävling samt från danskur
sens danstävling hölls vid en filmafton
en torsdagskväll i januari. Fina priser
hade skänkts av fabriken och Konsum.

Även torsdagskvällarna kommer att
gå i samma stil som i höstas, alltså med
en programstund kl. 20. Onsdagen den
31 jan. anordnades en bussutflykt till
Nacka Ungdomsgård, Finntorpsgården.
Man dansade och fick underhållning i
form av cabare utförd av klubben "Four
Nons". I början av mars är det Nacka
ungdomarnas tur att besöka Ungdoms
träffen under en danskväll. Den senaste
torsdagen spelade och sjöng Filadelfia,
Missionarna och Baptisterna i Bergasa
len en halvtimme. Kommande torsdags
kväll svarar RESO för programmet.

Unga Örnar
Gustavsbergs Unga Örnar har brist på

ledare .. Endast några, av den för några
år sedan talrika ledarskaran, kämpar vi
dare. Men örnarna kommer. Och de vill
gärna fortsätta med att träffas samman
i sina grupper och på gemensamma träf
far. Men som det nu är, har vi fått in
skränka verksamheten till två grupper,
en bordtennisgrupp och en pyssel-träsni
dargrupp var 14:e dag. Därför manar
vi till de föräldrar, som har sina barn
med i Unga Örnar, och andra som är
intresserade av barn- och ungdornsarbete,
att medverka som ledare i vår örnav
delning. Men kan jag göra något, frågar
den vuxne? Jag är inte utbildad för så
dant arbete. Jo men från Ditt dagliga
arbete eller från Din hobby har Du er
farenhet, som kan bli till nytta och
glädje i vår verksamhet. Arbetar Du
med trä, lera, tyg, motorer eller mål
ning. Då är Du oumbärlig som instruk
tör för barn och ungdom, som behöver
sysselsätta sina händer. Är Du intresserad
av teater, sång, musik, teckning, fotogra
fering, schack eller idrott. Då ropar man
på Dig. Detta är bara några exempel.
Du kan göra Din insats. Du kan direkt
eller indirekt hjälpa de unga att forma
sin värld.

Julfesten i vår örnavdelning anordna
des tisdagen den 9 januari med dans
kring granen, frågesport, saftkalas, lekar
och en stunds samling. I festen deltog ett
50-tal örnar.

Danskursavslutning
Några veckor före jul avslutades

danskursen, som pågått under hösten. I
den har drygt 40 pojkar och flickor del
tagit. Avslutningskvällen anordnades en
danstävling, som vanns av Katrin och
Göran Wiberg, 2 :a blev Kerstin Hallin
och Franco Terzi och 3:a Margareta
öhström och Fred Andersson. Den kväl
len hyllades också danslärarinnorna Ma
rita och Sol-Brith Liven med porslins
presenter och blommor.

Från vinterns danskurs för ungdom i
Kommunalhuset.
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TillDig som slutar skolan i vår
För nyanställda ungdomar kommer att

under arbetstid anordnas en företagssko
la här i Gustavsberg. Det är en kursverk
samhet, som handlar om Gustavsbergs
Fabriker, men samtidigt också är en
grundläggande utbildning för arbetet in
om fabrikerna. Kursen är avsedd för dem
i Gustavsberg med omnejd, som slutar
skolan våren 1962, såväl elever fd.n en
hetsskolan som från andra skolformer,
och som söker anställning vid företaget.

Kursen uppdelas i 2 delar:
I. En informativ

II. En praktisk-teoretisk

Första delen (den informativa) beräk
nas pågå juni-augusti (med studieuppe
håll under semestertid, juli till början av
augusti). Andra delen (den utbildande)
beräknas pågå från september till mitten
av december.
a) Avsnitt I av kursen startas omkr. 18

juni och pågår 3 veckor framåt till
7 juli

b) Semesteruppehåll 9 juli-4 augusti
c) Avsnitt I fortsätter 6-18 augusti
d) Kursuppehåll 20-25 augusti
e) Avsnitt II startar 27 augusti-6 ok

tober
Avsnitt II, del II 8 oktober-8 de
cember

Tillsammans 25 veckor.
10 lektioner under effektivt 20 vec

kor = 200 lektionstimmar.
Under veckans 5 första dagar (d.v.s.

måndag t.o.m. fredag) arbetar eleverna
kl. 7-12.00 i praktiskt arbete
,, 13-14.45 Teorilektioner eller studie

besök (undervisning under
studieledare eller instruk
tör)

,, 15-16.45 åter praktiskt arbete.
Kursdeltagarna kommer, beroende på

antalet elever, att uppdelas i fyra grup
per, för vilka dock den informativa de
len av kursen är gemensam.
Grupp I för dem, för vilka planeras vi

dareutbildning till verkstads- (verk
tygs-) arbetare, reparatör, svetsare,

Grupp II för dem, som vill fortsätta
exempelvis som porslinsmakare, dreja
re, gjutare, formare, eller specialisera
sig på någon annan gren inom yr
ket, såsom dekormålning, gravering,
modellering.

Gr. III för dem, som t. ex. vill gå till
utearbete, lager- och transportarbete
(truckförare), tempoarbete eller andra
sysselsättningar (plastarbetare), som
kan föra direkt in i produktionen.

Gr. IV för dem, som vill ägna sig åt
kontorsarbete, försäljning, reklam
och liknande.

Bidrag till
ungdomsverksamhet

En utredningskommitte, bestående av
Elis Sander, Gösta Dahlberg och Yngve
Nyström föreslog i slutet av förra året
till kommunalfullmäktige stödverksam
het till föreningar med ideell barn- och
ungdomsverksamhet. Detta godkändes i
december av kommunalfullmäktige, som
beslutade att Barnavårdsnämndens Ung
domskommitte skulle utforma reglerna
och handha stödverksamheten, vilken
skulle påbörjas 1 januari 1962.

Följande upplysningar har i dagarna
skickats ut till barn- och ungdomsföre
ningar eller liknande i kommunen till
sammans med ansökningsblankett:

Förening inom Gustavsbergs kommun
kan erhålla bidrag till kostnader fön
verksamhet för ungdom under 25 år.

Bidrag kan sökas för följande kostna
der:
1. Lokalkostnader för föreningar, som

lämpligen icke kan utnyttja kommu
nens avgiftsfria lokaler.

2. Andra omkostnader, såsom utgifter
för studie- och hobbycirklar, kurser,
föreläsningar, film, material m.m. (bi
drag kan utgå med högst 50 °/o av
verkliga kostnaden).

3. Vidare kan stipendium sökas för del
tagare i ungdomsledarutbildning och
andra kurser.
Ansökan inlämnas till kommunens

ungdomsledare senast 1 april året efter
det verksamhetsår, för vilket bidrag sö
kes samtidigt med att styrkta utgifts
och inkomsträkenskaper företes. Stipen
dium kan dock sökas när som helst under
året. S.k. startbidrag och ev. annat bi
drag skall vid behov kunna . utbetalas i
förväg såsom förskott på årsbidraget.

Det förutsätts att möjligheterna till
statsbidrag och bidrag från andra orga
nisationer utnyttjats.

Du blir ingen yrkesman genom bara
denna kurs, men Du får lära Dig det
mesta om fabrikerna och vad som till
verkas i dem, och Du får en god grund
för fortsatt utbildning i något av de
många yrken, som finns inom Gustavs
bergs Fabriker. Ar Du intresserad och
vill arbeta vidare på teknisk eller annan
verksamhet kan Du genom Gustavsbergs
Fabriker få stöd och hjälp. till fortsatta
studier och fortsatt utbildning.

Ansökningsblanketter till anställning
jämte denna utbildning finns hos perso
nalkonsulenten. Ansökan skall vara in
lämnad före den 1 maj, varefter kursled
ningen efter prövning meddelar vilka
som blivit antagna.

RADHUSMKSTJ::RSKAPEN 1962
Deltagarantal 50 st.
4 km, Pojkar, 1945

1. Olle Samuelsson
2. Lasse Söderlund
3. Hasse Pettersson
4. Nils Frejne

Kjell Olsen (utom tävlan)

4 km, Pojkar 1946-47
1. Gösta Storbacka
2. Kjell Dahlgren
3. Jan-Erik Olsen
4. Stig Olsson
5. G. Brunner
6. Björn Nordin
7. Bertil Norlin

4 km, Pojkar, 1949
1. Krister Palmer

4 km, Flickor, 1948-49
1. Inga Lindahl
2. Anna Berglund
3. "Nickan" Dahllöf

2,5 km, Pojkar 1950-52
1. Göte Berglund
2. Lars Persson
3. Mikael Bram
4. Magnus Elfving
5. Olle Karlsson
6. Hans Olausson
7. Allan Thelberg
8. Harry Karlsson
9. Arne Nordström

10. Göran Eriksson
11. Jack Silfving
12. Åke Olausson
13. Lars Sandkvist
14. Peter Erret
15. Per Ohlund
16. Ove Thelberg
17. Lars Jonsson .
18. Tomas Silfving

2,5 km, Flickor, 1950-52
1. Lisbet Thelberg
2. Gunilla Oberg
3. Inger Byström

1,5 km, Pojkar, 1953-55
1. Sven Svanberg
2. Torbjörn Sundin
3. Kjell Möller
4. K. Martin Edvardsson
5. Anders Oberg
6. Arild Norskär
7. Lasse Gustavsson

1,5 km, Flickor, 1954
1. Yvonne Jakobsson
2. Annika Gyllberg
3. Anni Forsberg

19.05
19.24
19.57
20.47
18.52

20.30
2Q.35
21.15
22.40
23.29
26.50
26.50

27.00

29.50
30.48
34.00

13.50
14.00
14.25
15.03
15.15
15.45
16.05
16.35
16.40
16.47
17.00
17.00
17.30
17.30
17.55
19.05
19.50
23.00

16.00
19.25
19.40

7.50
8.45
9.30
9.55

11.20
12.12
13.20

11.20
12.55
14.55
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Vin_teridrotten
Bandy

Gustavsbergs Bandylag, som marsche
rat rakt igenom Div. III, har på sin väg
slagit Selaöpojkarna på Ekvallen med
3-2 och Mälarhöjden borta med 9-1.

Så kom Ulvarna till Ekvallen och fick
stryk med 6-2 och på Stadshagen slog
"Porslinsgänget" Swithiod med 6-1.

Mellan ]ärla och Gustavsberg blev det
spännande värre på den bästa is, som
bjudits på Ekvallen, och Gustavsberg
vann med 3-0.

Lidingö, seriens "dark horse", hade in-

tet att hämta på Gustavsbergs hemma
plan, och den sista matchen mot Grön
dal stod länge och vägde ganska jämnt
innan "Bergarnas" rutin fällde utslaget
och slutresultatet blev 3-1.

Gustavsberg har vunnit Div. III med
maximalpoäng och gjort 34 mål och
släppt in 9. En strong insats av våra
bandyspelande pojkar.

Nu återstår kval-matchen mot segra
ren i norrgruppen, och klarar man av
den syns man mera i spalterna och
då kanske man kan satsa mera på vårt
bandylag, som inte har varit så bra, sen
"Lotta" Lindholm kom hit och lärde
grabbarna, hur bandy ska spelas.

Korpidrott
Skidåkarna på fabriken har först i

mitten av februari fått sitt lystmate av
snö på hemmabanorna. Träningen släpar
efter och formen är inte som den varit
förr om åren. I Karlholmsbruk, där
Koop. Rm på skidor efter ett andra för
sök i år kunde ordnas den 11 februari,
var det också snöbrist. Outslitliga och
alltid vårtränade 42-årige Valfrid Berg
lund dokumenterade sin energi genom att
ta 1 :a platsen för yngre oldboys på 20
km. Ernst Bäckström, 50 år, gjorde sitt
16:e RM och kom in som 6:e man i
Veteranklassen - också det en strong
presentation. I juniorklassen följdes brö
derna Bergqvist in på andra och tredje
plats, medan våra seniorer sladdade mot
slutet i sin grupp. Vandringspriset fick
stanna kvar i Karlholmsbruk, men vi
kommer igen, ty vandringsskulpturen är
en vacker sak. I Koop. RM i korphockey
har vårt slagit sig fram till slutstriden,
där en dust mot OK väntar när detta
skrives.

Internt på fabriken pågår just nu en
bordtennisserie med ett 50-tal anmäl
nmgar.

Mellan de olika fabriksavdelningarna
har spelats en serie i korphockey, vilken
vanns av Enialjverket. I en efterföljande
cupturnering vann TPF i finalen över
Pressen. - I den psykiska sporten har
vi lag i gång i den koop. serien i schack
och i RM i bridge. I pressläggningsögon
blicket erfar vi att GIF:s bandylag, som
syns på bilden harintill, tyvärr fick se
sig slaget av Råsunda med 0-4. Man
blir alltså kvar i Div. III.
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I- k O 'Il ..~ rospe t pa resor h vorje pris
~med salta bad i Atlanten,

på sällskapsresor till vårens Paris,
dör man ska få mycket för slanten.
Från öst å väst strömmar papperen in,
å lockar med resmål för fantasin
till Cypern, Kciro, Bosporen.
Se det är tecknet på våren!

®

~
a

rgång 20 av detta blad
inleds med senfärdigt nummer.

Kanske vore det värt en rad
å inte förgötas i slummer.
Du tycker jag ute med håven går,
ja, för dom som skrivit ,i många år
å hjälpt oss att spalterna fylla.
Dom borde vi tacka å hylla.

Rimfrost och
frostrim av Lergöken

117\\\ eklorotion ä, ett knepiqr problem
~för den som slanten må väga.

Har ännu ej hittat nå't bra system,
som ger någon vinst, så att säga.
Kvöllsjobb för samhället ger några frön.
Restskatt tycks sedan bli mödans lön.
Kan inte herr Taxman sej tänka
att skatten min aningen sänka?

~ ea fä ordet, eller också Aktion
~ för den som själar vill fånga.
Högtalarbilar med skränig ton
ber oss till bönhuset gänga.
Många fick för sig att Konsum hyrt
flera lokaler för billigt å dyrt.
Modern reklam man visst följer,
men ursprungsbeteckning ,man döljer.

i#k,alleo bjudit pO finfin ;,
~ ~ör pysar, killar å snubbor.
Fritiden har här ett paradis,
helst om det fritt är från klubbor.
Av snö för skidorna var det brist
Men sedan kom det en massa till sist
på Vörmdön å andra ställen,
när ungdomen reste till fjällen.

©

~ TTulqronen ml, högg, på 1,ga,ö.
~Den plundrades i februari.
I fjol rätt tidigt ville den dö
å inte ett barr fanns det kvar i
Fast vi har skogar å berg med gran
Måste man ta den från småländska stan.
Kan inte skogvaktarn lätta
allas bekymmer med detta?

~ porsomhet bör vidga, brett,
~ Offra en del av ditt tillskott
för sparklubb, sparkassa, Spar 61
eller lönsparande med vinstlott!
Kooperationen är ockå med,
villig att ge dej små räntebesked.
Lånar ut slanten till andra.
Vi tjänar å hjälper varandra.

~ äära Moor blev skivan i topp.
~Stackars mor, vilka läten!

Kanske finns det ett litet hopp
att det var fel i enqueten.
Inte tror jag att folk med smak
rusar å köper en dylik sak.
När jag hör röstningstalen
sjunger jag: Upp mot skvalen!

~

Il nsändarspalten i dagens press
representerar nog botten.

Inte är folkets mening dess,
ty den håller ej måtten?
Brist på humor å tolerons
kännetecknar den litet till mans.
Finns det ej plats för mera
av spörsmål som kan inspirera?

~eteraner i Gustavsbergm träffats till midvinterbloten.
En elit med humör å färg.
Stadigt ökas den kvoten.
Femtio år i lerans tjänst
tyder på vitalitet å spänst.
Sjuttio år har essen
prövat porslinsmakardressen.

utostradan, vars sträckning
klar,

gett arkitekterna ånger.
En ändring tyckes mej underbar.
Pröva om flera gånger!
Kanske slipper vi riva hus,
kanske behåller vi skogens sus,
kanske går blåbären klara,
kanske vår skogssjö får vara.

var

ya namn på gata å stig
sätter mitt sinne i stämning.

Tvärstigarna har förbryllat mig,
snart får dom annan benämning.
Formarn, gjutarn å drejarn ger namn
åt Höjdhagens vägar, å nere vid hamn
vandras mot Farstaviks riken
längs Odelbergs väg utmed viken.
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Pysen passar pannkakslaggen. Slår
snabba lovar runt mig, medan blicken
hänger vid varje pannkaka som vandrar
från laggen till tallriken. Vid bordet sit
ter Lillan och en kompis. Han har ovan
ligt fina tänder. Kter du pannkakor of
ta, frågar jag. - Nej, inte så värst ofta,
bara .två gånger i veckan!

Pysens fantasi gör också sin lovar. Det
skulle vara prima allt ha en pannkaks
maskin. - Hur skulle den se ut? - Tja,
kanske en behållare, en automatpipett, en
snurrande skivtallrik och en arm som
vände kakan efter ett visst antal varv.
Naturligtvis skulle den ha inbyggt ele
ment för gräddningen.

Sen skulle vi sätta upp den du och
jag i Stockholm. Tänk vad stockholmar
na skulle bli glada att få pannkakor till
efterrätt åt den varma korven. Vad
pannkakor vi skulle sälja. Varför finns
det inte ett enda pannkaksstånd i Stock
holm?

Jag skulle komma dit och få pannka
kor gratis varenda dag, inflickar Lillan.
- Om du bara åtar dig att stå där, och
så alltid göra dem likadana förstås, fort
sätter Pysen, skulle jag kunna få god
inkomst. Jag kunde skaffa mig en svarv,
förstår du! Vad jag skall med den?
Bygga fler maskiner förstås! Med den
skulle jag ha chans att göra ännu finare
grejar. Egentligen behövs det ju bara att
jag kommer igång. Kan jag inte få en
universalmaskin?

Pannkakstraven växer. Den försvinner
snabbt igen. Pysen tycks inte ha någon
tanke på läxorna. Jag berättar sagan om
bonden som trodde sig ha funnit en skatt
på sin åker. Han grävde och grävde.
Någon skatt hittade han inte. Men när
skördetiden kom fick han mångdubbelt
igen. Åkern hade råkat i hävd igen. Läs
Pysen! Maskinerna kommer sen!

Dagen därpå hittar jag hans handduk
rostig över hövan. Men Pysen strålar.

Minns du inte enkronan jag fick av dej
igår. Du ville ju inte ge mig en univer
salmaskin. Men sandpapper och smärgel
duk det fick jag ju! En av kompisarna
kom med en gammal grej. Nu skall det
bli en svarv, förstår du. Vi har slipat den
ren. Vi skall bygga en i rödaste rappet.

Jag ser för min inre syn en teckning
föreställande en svarvare utförd i röd
krita av Sergel. Den verkar så hemtrev
lig. Hur skall trampningen utföras? -
Du är urmodig! Trampa den! När man
gjort i ordning en motor, så den inte
susar ens!

Det blir ett hastigt och rodnande jät
tekliv tillbaka till 1900-talet ifrån Ser
gels 1700-tal. Påminner mig att det finns
en viss möjlighet att lösa järnföreningar
till komplexa salter. Men en ny hand
duk är faktiskt billigare. Bättre slänga
den. Barn är en Guds gåva.

På bordet ligger redan en orderlista
upptagande chuck, slipverktyg och vrid
bar axel. Jag får en vision av knyppel
pinnar och knappar, små fina träsmyc
ken, teakskålen och svarvade lampfötter.
Men måste du inte ha en dubbdocka? -
Ber jag magistern riktigt snällt, kanske
han hjälper mig. Lova mig att vi aldrig
flyttar till Stockholm! Slöjden där är
urtrist. Det har jag hört.

Kr ordern allright nu? Han slickar
eftertänksamt kuvertet. Klistret smakar
inte lakrits. Det syns. Men han är ändå
belåten. - Hur går det med läxorna och
pannkaksmaskineri? - Han ser genom
fönstret mot något som borde varit en
horisont. Asch, pannkaksmaskinen, det
var i går det. Passel Sen blir det en
borrmaskin också i rödaste rappet. -
Och läxorna, dom skall gå fort dom
också.

0, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt!

Margareta.

Hur vi har det hemma
angår inte någon annan. Lika visst och
sant är att man ibland kan bli hemma
blind. När solen bryter vintertristessen
finner man att panelerna skulle vara ut
märkta att idka fingeravtrycksstudier på.
Kanske har gardinerna gulnat i Gustavs
bergs järnhaltiga vatten. Terylengardiner
vore visst något att tänka på, även om
man hör till dem som föredrar Säters
design.

Nå panelerna och dörrarna är snart
avhjälpt. Det går lätt att koka en tjock
potatismjölsredning och vispa upp ett
par msk syntetiskt tvättmedel i en liter
sådan blandning. Tvålhaltiga tvättmedel
gör målningen gul och bör inte använ-

das, Man tar en trasa eller en mjuk bors
te och lägger ett mycket tunt lager neri
från och uppåt. Hör ni till dem som of
ta blir avbruten under det här arbetet
så hav tröst. Det blir inte flammigt och
randigt. Det rinner inte heller. Om det
får sitta ett par minuter gör heller in
genting. Konc. är inte så stark att det
förstör målningen. Tvätta så nerifrån
och uppåt. Torka torrt och blankt.

Golven skall dammsugas, tvättas med
kallt vatten och dilutin. De skall torka
helst en dag emellan innan polishen
läggs på. Den nya kökståliga skall vara
bäst sägs det. Sedan bonar man med
ylletrasa."

Glimt är bra till mycket lärde mig min
son härom dagen. Det tar bort de långa
ränderna efter ketchupflaskorna som bar
nen lekt med utanför.

Så till gardinsömmandet. Man beräk
nar 70 0/o veckmån på en tjockare pryd
nadsgardin och 100-200 på tunn. Ett
fönster ser större ut om gardinen går att
dra från helt och hållet. Alltså kan
Kirschskenan gå en bit in på väggen för
bi fodret. Om ett fönster är 160 cm.
brett bör varje prydnadsgardin innehål
la 2 våder 70-80 cm tyg som sys ihop.
Hela fönstret täcks alltså av 2 ihopsydda
våder eller 280-320 cm tygbredd hop
veckad till 160 cm fönsterbredd. 20 cm.
tillägg görs på varje våd för fållar och
krympning. Upptill bör fållen vara 7 cm.
och förstärkes ev. med lika bred vatto
linremsa, för att gardinhuvudet skall stå
fint.

Den vackraste uppsättningen få; man
med Kirschskenan, Givetvis kan man
hänga gardiner på många olika sätt. 10
cm mellan vecken på både över och un
dergardin brukar ge vackert fall.

Ytterkanterna skall fållas med 15
mm breda fållar. (Ej på terylengardi
ner.)

Beträffande möblerna har Svenska
slöjdföreningen givit ut en liten bok som
heter Möbelråd. Pris 8 :75. Den innehål
ler tänkvärda saker om hur man står,
sitter och ligger i· ett hem för den som
sätter bo eller vill komplettera.

Redovisning för insamlingen
julfemman 1961

Konsert
Fabriken
Röda Korset .
Lottakåren .
Julaskar .
Annan gåva .

927.74
500.-
300.-
300.-
338.83
65.-

2431.57

Kommitterade
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Ett för Gustavsbergare välkänt bo
stadshus, villa Haga vid Stockholmsvä
gen, har på sista tiden genomgått en ge
nomgripande reparation.

Huset är ett s.k. Värmdögatshus och
är byggt 1878. Vid vårt besök berättade
fru Ebba Ahlkvist, som nu och alltsedan
födelsen bor på nedre botten, att de
första hyresgästerna i huset var hennes
fader, Albert Rickard Pettersson. Albert
Rickard Pettersson kom från Motala
Verkstad, där man byggde Gustavsberg
Il, och då båten levererades till Gustavs
berg följde han med som maskinist. Han
seglade sedan på Gustavsbergs olika pas
sagerarfartyg och bogserbåtar hela sitt
liv. Efter faderns död 1925 gifte fru
Ahlkvist sig med John Ahlkvist, väl
känd styrman på Gustavsberg V.

Den andra gaveln beboddes från bör
jan av kapten Pettersson på Gustavsberg
V, alltså idel sjöfolk. Året 1902 kom fru
Ahlkvists äldre syster Elsa till denna lä
genhet i sitt giftermål med konstnären
Josef Ekberg, och f.n. bor när dottern
Ires, Gustavsbergschefens privatsekrete
rare.

Fru Ahlkvist kan inte minnas alla hy
resgästerna på övre botten, men några
minns hon i alla fall, såsom Elma Lind
bom, senare gift med Carl Lindbom i
Höjdgatan, samt fröken Alma Larsson
och hennes syster fru Selma Atherton.
Fru Atherton var maka till porslinsrna
karen John Atherton, vars fader · kom
hit från England. Hon flyttade ihop
med sin syster, sedan hela hennes familj,
make och 3 barn, inom 14 dagar gått
bort, ett tragiskt livsöde. Fru Atherton
förestod sedan till brukspatron Wil>helm
Odelbergs död 1923 Gustavsbergs utställ-

nmg på Regeringsgatan i Stockholm.
Hon avled 1943 och hennes syster Al
ma 1941.

Haga intresserar därför att villan är
vacker och har ett utmärkt läge. Den
finns med på alla bilder av Gustavsberg,
då den tillsammans med Ekedalsvägen,
Strandvik och Solhem, (där våra kam
rerare alltid bott), bildade en fin enhet
på norra stranden av Farstaviken. Den
tjänade också som ett promenadmål för
kvällspromenerande Gustavsbergare, ty
där fanns sista lyktan på ytterbelysnin
gen. Flera generationer Gustavsbergare
har dessutom passerat Haga på väg ned
till pråmvarvet, nuvarande Hagaham
nen, till sina båtar och tidigare på väg
mot pojkarnas badhus.

Ombyggnaden, som letts .av Nils Ham
mar, har verkställts på ett utomordent
ligt sätt. Huset får exakt samma exteriör,
även om skorsstensstockarna är odugliga
och bara tjänar som prydnad. Man har
fått sätta upp en ny skorsten på baksi
dan för det moderna oljeaggregatet.

Fru Ahlkvist kan idag glädja sig åt
ett hypermodernt kök, nyrenoverade
rum med ingång från gaveln och med
tambur och toalett på nedre botten samt
en stor förstugbro med plats för stolar
och bord. Övervåningen har gjorts till
sovrum, gästrum och badrum. Herr Ahl
kvist kan glädja sig åt den förnämliga
värmeinstallationen, som befriar honom
från vedbestyr och ger ökad tid för den
kära ruffbåten.

Allesammans var eniga om, att det
allra bästa var, att de fått alla dessa mo
derniteter utan att behöva lämna det hus
de sedan sin barndom har älskat.

T. Rolf

Tack!
Till Gustavsbergs fabriker, arbetsleda

re och kamrater, Bridgeklubben och alla
vänner till Nils Levin, ber vi få fram
bära vårt varma tack för allt deltagande
och för den vackra blomstergärden vid
hans bortgång.

Birgit Leuin
Barnen

För allt vänligt deltagande under min
makes sjukdom och för den vackra
blomstergärden vid hans bår ber jag att
få framföra mitt och barnens varma tack
till släkt, vänner, arbetskamrater, fab
riksledning, bostadsrättsföreningen Ber
get, Båtklubben och Schackklubben.

Märta Sjölund

Till Veteranklubben, Gamla arbets
kamrater och övriga som vi på annat
sätt ej kunnat nå, be vi, att få framföra
vårt varma tack för vänlig uppvaktning
vid vår mosters, fröken Selma Lowndes,
bår.

lnez och Nils Jansson

Till Gustavsbergs Fabriker, KPA, SIF,
GIF:s bandysektion, personalen vid
pannverkstaden, BKF, arbetskamrater
och alla vänner framför vi vårt innerli
ga tack för vänligt deltagande vid min
älskade Makes och min Pappas bortgång.

Ingrid och Inga Söderberg

Vårt varma tack till fabriksledning,
arbetskamrater och vänner för vänligt
deltagande vid Artur Anderssons jord
fästning.

Syskonen

Till fabriksledning samt arbetskamra
ter ber jag få framföra mitt varma tack
för vänlig hågkomst på min 50-årsdag.

Göte Johansson

Till chefer och arbetskamrater och alla
andra vänliga människor ett varmt tack
för blommor och gåvor på min 60-års
dag.

Calle Blomqvist

För vänlig hågkomst på min 75-års
dag ber jag härmed få framföra mitt
hjärtligaste tack.

Anton Kock

För all vänligthet på min 50-årsdag
framför jag ett varmt tack till företags
ledningen, arbetsledare, arbetskamrater,
hemvärn, släkt och vänner.

Lennart Svensson
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På posttalongerna med insända prenu
merationsavgifter har vi som vanligt fått
många hälsningar med tillönskan om
gott nytt år och god fortsättning,

Gamle Gustaf Fröberg i Sollentuna
skriver: Hej, å ett stort tack för det år
som gått. God fortsättning med nytt och
gammalt,

Fru Ebba Elius-Carlsson, Stockholm:
God fortsättning på det nya året och
hälsningar till alla dem, som sysslat med
tidningen, Den är lika välkommen, när
den kommer. Man blir både glad och ny
fiken.
Ingrid Johansson; Sävsjö: Gustavsber

garen är alltid efterlängtad. Snart sagt
det enda bandet med barn- och ung
domsårens Gustavsberg.

Fru Signe Andersson, Eskilstuna:
Varmt tack för tidningen Gustavsberga
ren. Den kommer som en kär vän från
min barndoms hembygd. Därför vill jag
önska alla medarbetare ett gott nytt år.

Axelia Bengtsson, Sysslebäck: Tack
för tidningen. 0 vad den är bra. Kan vi
få se mera från Porslin och från Badkar,
och vyer från Gustavsberg, där det är så
vackert alla årstider.

Anna-Gina Karlsson, Stockholm, note
rar med särskild glädje att Edla Sofia
hör till de fasta medarbetarna.

Dimitry och Suzy Economou, i full
verksamhet i Aten, hälsar till Gustavs
bergarna. Red. tackar för den intressan
ta intervjun. Svår att översätta och kan
ske för lång för vårt blad. Gott nytt
år till hela familjen!

Utrymmet tillåter inte att vi återger
namnen på alla, som sänt särskilda häls
ningar. Vi tackar och känner oss upp
muntrade av ert stora intresse. Gott nytt
år!

Red.
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FRÅN GAMLA GUSTAVSBERG
Många kära vackra syner du från minnets höjder skådar
av din ungdoms vår - den flydda - och av svunna barndomsdar.
Ut att känna land och folkslag längtan drog i alla trådar,
Visst ibland var himlen mulen - för det mesta var den klar.

Du ser vikens blåa vatten från ett Kvarnbergs branta sidor,
Gröneborg och vattentornet, Bagarns träsk och gummans stånd.
Du minns lek och ras därhemma uppå "tantjem"-gjorda skidor.
Minnesrika platser ser du på din tysta minnesrond.

Där vid "varma rännan" ligger tryggt förtöjd en strömmingseka,
och på murkna värdshusräcket sin balansgång pojkar går.
Ovanför ett måspar vinglar; luftens akrobater leker,
medan västanstormens vingslag vJldsamt ifrån Baggen slår.

Och du ser Diana stäva in för riggens slappa segel,
inbogserad last av lera och en kolbåts svarta skrov.
Till en pråm från tegelstaden rallar några karlar tegel.
Värdshusvärden på balkongen håller där sitt glada hov.

Du ser Farstavik, det fagra, Tjustviksholmen, dag i våren.
Om du lyssnar, kan du höra göken från en Kråkholmstall.
Konvaljer står vid stigarna, i gläntorna och snåren,
och från Farstaparken hör du Barrys dova, grova skall.

Statarbygget, Grindstugatan, Bleket, Lugnet, Värmdövägen,
Ekensberg och Bisleopsbryggan, Ekedal du känner till.
Du minns bad i salta vågor; allt sig ter som vacker sägen.
Minnet pekar ock på sådant, som du gärna glömma vill.

Men i barkutskurna båtar ligger last av barnaväntan.
Vikingsegel är där spända blott för bragd och äventyr.
Det är ungdomsblod som fly ter, i din ådra, het av längtan,
ocb till fjärran hav och länder du i tanken glättigt styr.

J .A. LOFDAL.

På tal om det gamla Gustavsberg återger vi här ett foto från ett samkväm på Värdshuset
på JO-talet i Templet Sirius. Det fanns vackra flickor också på den tiden. Ar det någon

som känns igen?
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Födda
1961

30/11 John Thomas: s. t. P. H. G. Bergen-
bring

24/11 Lena Margareta d. t. L. 0. Lindahl
3/12 Jan Erik s. t. L. E. Myhlbaok
2/12 Lars-Göran s. t. A. L. Bjuhr
9/12 Gun Annika d. t. K. E. Lundgren
21/12 Elin Margaretha d. t. B. E. Johans-

son

1962
3/1 Helene Berit: d. t. H. S-E. Dahlqvist
7/1 Per Olof Johan: s. t. N. E. Sundberg
12/1 Andreas Lennart: s. t. L. L. Säfströrn
23/1 En son t. N E. Oberg
24/1 Sven-Erik: s. t. N. 0. T. Sjöblom
28/1 En dotter t. C. S. V. Äström
31/1 Börje Peter Viktor: s. t. K. V. Nor

lund
7/2 En dotter t. R. E. R. Nordling
4/2 Gun Inger: d. t. A. A. S. Rosen

Vigda
21/12 Göte Arnold Eriksson och Sonja

Elisabeth Henriksson
17/12 Stig Estor Roland Hållberg och

Astrid Elisabet Dahlgren f. Gustafsson
23/12 Erkki Eemeli Sievinen och Kristina

Maria Lindholrn
30/12 Karl August Vilhelm Svensson och

Emma Maria Andersson
31/12 Karl Inge Arildsson och Christina

Elisabet Wallius

26/1 Torsten Lennart Olsson och Maj
Britt Jansson

2/1 Nils Erik Valdemar Vik och Monica
Hillevi Sjögren f. Fritsch

6/1 Bengt Gunnar Johansson och Aila
Maria Lång ·

6/1 Leif .Åke Appelbro ooh Eva Charlotta
Banck

20/1 Nils Werner Green och Solveig Bir
gitta Oleson

Döda
4/12 1961 Fabr.arb. Nils Arvid Levin,

Hästskovägen 8, 34 år
26/12 1961 f. porslinsmål. Selma Katarina

Lowndes, Värmdögatan 7, 77 år
12/1 1962 Fabr. arb. Äke Lennart Vallius,

Skeviksgatan 9, 47 år
15/1 1962 Ing. Roland Gunnar Söderberg,

Häsrhagsvagen 2 B, 43 år

Nyå,•safton på kyrkogården

SKO LNYTT
Vid vårterminens början kunde sex

klasser på låg- och mellanstadiet flytta
in i den nya, trevliga skolpaviljongen.
Och när skolstyrelsen hade sitt första
sammanträde för 1962, samlades den i
skolpaviljongen. Glädjen över vår nya
skola var påtaglig bland ledamöterna.
Vid sammanträdet kunde rektor Geze
lius också meddela, att reparation av
Gröna skolan redan hade påbörjats.

En övningslärartjänst i textilslöjd ha
de utannonserats för vårterminen 1962.
Bland sju sökanden anställdes den mest
meriterade, fröken Irene Andersson.

Ett 30-tal utländska studenter besökte
tillsammans med två representanter från
Skolöverstyrelsen Kvarnbergsskolan den
16 januari. Konsulent Strömsredt från
SO orienterade gästerna först om det
svenska skolväsendets uppbyggnad och
därefter gav rektor Gezelius en kort re
dogörelse om skolsituationen i Gustavs
berg och om Kvarnbergsskolans till
komst. Sedan besågs lokaliteterna och stu
denterna blev bjudna på den "djupfrys
ta" skollunchen.

Rektors- och skolchefstjänsten ledig
förklarades den 15 januari. Vid ansök
ningstidens utgång den 5 februari hade
23 ansökningar inkommit.

I skolstadgan står, 4 kap. 11 §: "Så
snart ske kan efter ansökningstidens ut
gång skall skolstyrelsen till länsskol
nämnden insända handlingarna, till vilka
skall höra förteckning över de sökande
och deras meriter, jämte motiverat för
slag till tjänsten. Styrelsen skall förorda
den som anses företrädesvis böra komma
ifråga och kan, om skäl därtill förefinns,
förorda två eller flera i angiven ordning.
Länsskolnämnden har att med eget ytt
rande översända handlingarna till Skol
överstyrelsen".

Skolstyrelsen har alltså den maktpålig
gande uppgiften att förorda ny skolchef,
som skall leda enhetsskolans vidare öden
här i Gustavsberg.

Lr.

En gammal gustavsbergare har gått ur
tiden. Den 23 november avled fru Hulda
Hallberg på Ingaröhemmet i en ålder av
nära 90 år. Hon kom vid 4 års ålder till
Gustavsberg från Utö, Hon gick i sko
lan för magister Lagerström och var
skolkamrat med Knut Andersson, kanske
den siste som nu finns kvar av hennes
klass. Hon gifte sig med porslinsmakare
Erik Hallberg vilken dog 1915. Under de
senaste sex åren har hon haft sin vård
på .Ingaröhemmet. Vi lyser frid över en
god gustavsbergare av den gamla stam
men.
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STJÄRN
OPTIKERN

har Ert bästa
för ögonen ...

Gå till
STJÄRN OPTIKERN

Thörnqvist g~~c~
Gustavsberg Tel. 309 90

Bli medlem i
Gustavsbergs-Ingarö rödakorskrets!

Årsavgiften är endast 4:- kr. Varje
medlem erhåller gratis tidningen
"Vårt röda kors". Anmälningar mot
tages av ordf. fru Greta Hallin,
tel. 300 52 och kassören fröken Greta
Waesterberg tel. 307 35.

FOLKPARKEN
söker kvinnlig och manlig personal

för kommande sommarsäsong
Hänvändelse till
GUSTAF ROOS

Tel. 30694

Nu finns det

en välsorterad

Jårghandel
i Gustavsberg

Rusta upp Ert hem med

nya färger från

Gustavsbergs
Färghandel

P. 0. Holmberg

Mariagatan 12. Tel. 316 55

För bättre service
åt den enskilde

i alla sparbanksärenden

Länssparbanken
Stockholm

Kontor: Kommunalhuset, Gustavsberg
Telefon 0766/315 21

Öppet: vardagar 11-13, torsdagar även 17-18
ej lördagar juni-augusti

Banken för hela familjen

Fr. o. m. l januari 1962 handhaves
Den Allmänna Siukförsäkringen

inom Stockholms län
av

STOCKHOLMS LÄNS ALLMÄNNA SJUKKASSA
Huvudkontor:

Råsundavägen 3, Fack, Solna 1
Telefon Växel 82 03 00, 010/82 02 00 (riks)

De lokala sjukkassekontoren
tillämpar följande

Expeditions- och telefontider fr. o. m. 1 januari 1962

September-Maj
Expeditionstider

9.00-14.30
9.00-12.00

måndag-fredag
lördag

måndag-fredag
lördag

Juni-Augusti
9.00-14.30

stängt

Telefontider
8.30-16.30
8.30-13.00

8.30-15.00
stängt

Påsk-, pingst-, midsommar- och julafton stängt.
OBS.! Vissa mindre lokalkontor har kortare expeditionstider
måndag-fredag 9.00-13.00
I sjukkasseangelägenheter skall hänvändelse i första hand ske till lokal

kontor enligt försäkringsbesked, men kan även ske til! valfritt lokalkon
tor inom länet.
Vid vistelse utom länet kan hänvändelse ske till närmaste lokalkontor.

OBS! Sjukanmälan skall ske insjuknandedagen.
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konsum ett värdepapper som gerlonllot återbäring och mycket me

--~dvan på
Tendpaketet

Vi är i stor utsträckning vårt eget biträde i den moderna
snabbköpsbutiken. Vi väljer våra varor i den takt vi själ
va vill.
Upplysningarna på förpackningen gör det lättare för oss
att välja - varan berättar i många fall själv vad den
består av och hur den används. Här finns mer rådgivning
än man vanligen tänker på. På Tendpaketet finns t. ex.

noggrant utprovade anvisningar om dosering, ya_.c.......:-
peratur och tvättider. Det gör arbetet lättar
renare och Tend drygare.
Konsum har snabbköp. Sortimentet är överskådlig
rar. Varorna deklareras i ökad omfattning. Gör en
täcktsfärd, vänd på förpackningen och låt varan '
om sig själv!

steget före
~
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GUSTAVSBERGAREN
Orts- och personaltidning
Utgiven av diskussionsklubben
Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare
Gösta Dahlberg
Fotas: Hilding Ohlson
Redaktionens adress
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Det är fägringens tid, det är vår, det är maj,
det är grönska och strålande sol.
Under bugande björkarnas ljusgröna svaj
knoppas liljekonvalj och viol.

Och de bära i ljuvliga dofter sitt lov,
medan fåglarna sjunga i dur,
till den härskares pris, som har grundat sitt hov
ibland alar och susande fur.

Sitt då icke och grubbla din glädje ihjäl,
gå med brusande bäckar i takt
ut i våren och låt den få lyfta din själ
med sin stora, oändliga makt!

Då skall allt, som dig förr syntes sorgset och tungt,
fly i solljus bland björkarnas svaj
med din sång för allt vårligt, allt ädelt och ungt,
för den härliga månaden maj!

KERSTIN HED

TAL INFOR VÅREN
Folkparken, Valborgsmässoafton

av Edla Sofia

Kära Gustavsbergare och övriga underbara människor!
I denna tid, då kvinnliga matroser seglar på de sju haven,

när kvinnliga svetsare snart når pensionsåldern i Västerås och
vi har fått kvinnlig Pastorsadjunkt i Nacka, så har styrelsen
för Folkparken ansett riden mogen att placera en kvinna i
talarstolen i Gustavsbergs Folkpark. Jag är tacksam över att
de haft den goda smaken att vika just denna kvällen för mig.

Valborgsmässoaftonen må vara aldrig så kall och ruggig.
Det kan blåsa hur frostiga vindar som helst utifrån Baggen
och in över Farstaviken, den är ändå den tröskel, vi fulla av
förväntan besinnar oss inför, innan vi tar steget ut i dem
vår och sommar som vi längtat efter en lång vinter.

Även vi Gustavsbergare har blivit ett farande folk. Vi
färdas i bil ut till liljekonvaljesnåren och upptäcker våren
(sn.ara11e i Björnö Sandarne, på Solvalla eller Råsunda än i
Skeviksskogen eller bland Kvarnbergets styvmorsvioler. Ingen
må klaga på oss för det, bara vi hittar hem igen och det har
vi Gustavsbergare en viss förmåga att göra.

Vi har en natur som är värd att slå vakt om. En natur
som är på väg att förslitas och nedskräpas i en utsträckning
som gör en förskräckt när man traskar runt i markerna. Blå
sipporna har blivit röda av förargelse i år över att behöva
slå krokar runt kolapapper och tomma cigarrettpaket, för att
kunna hälsa våren på sitt eget tjusiga lilla sätt. Vad vi borde
åstadkomma just nu är en gigantisk vårstädningsraid runt
samhällets omgivande naturområden och avlägsna Välfärds
samhällets avfall.

Alla skall veta, att vi väl behöver sommarens ljus och
grönska och tillfällen till avkoppling och vila. Vi har haft
en i dubbel mening kall vinter. Utom det faktum att vår ter
morneter envist har hållit sig alltför långt under nollstrecket,
så har vi vad värre är, stått mitt i korsdraget för Stormak
ternas kalla krig. Det pågår ständigt ett tröttande spel på våra
spända nerver och vi inbillar oss lätt att chansen att stå ut
är lika med vår förmåga att slå dövörat till och syssla bara
med det vi har för händer.

Låt oss aldrig tillåta oss själva att sjunka ner i Liknöjdhe-

tens sterila slagghögar. Låt oss bevisa att vi är levande och
vakna människor värdiga den nyskapande våren.

Vi har förmånen att leva på en privilegierad del av vår
jord. Medan vi slås,s för procent och likalön, ett bättre bil
märke eller en effektivare hushållsrnaskin, så kämpar millio
ner medmänniskor på andra breddgrader för sitt människo
värde, för att få tillräckligt med föda för att uppleva mor
gondagen, för en fristad undan förföljares kulor, för medicin
mot sjukdom och död.

Vi som tillhör föräldragenerationen i dag, vi hoppas att
vara den sista generationen i detta land, som av erfarenhet
vet, hur snålt och kallt det kan blåsa kring hjälpsökande vid
Välfärdens bord. Nu sitter vi själva, tillsammans med större
delen av den s.k. civiliserade världens människor; runt detta
rika bord och skam till sägandes, så verkar det ibland som
om valnärdhetens åderförkalkning värst har drabbat vår för
måga att minnas våra fattiga år.

Vi om några bör ha öppna sinnen för rättvisekravet i hjäl
pen till Utvecklingsländerna. Vi måste unna de unga folken
att få överleva våren, detta är i dubbel mening deras vår.
Om vi hjälper dem med sådden i dag, så kommer vi säkert
indirekt att få vara med och njuta av skördarna.

I vart fall kommer vi att få ut mera av våren och somma
ren för egen del, om vi vet med oss att vi räckt vår hand
över gränser och rasbarriarer. Vi kommer att få dubbelt nöje
av resan till Medelhavet, om vi tillhör de utvalda, och flera
solskensdagar än vi räknat med, om vi slår ner våra tältpinnar
i Södersved.

Ja, -cill sist. Låt oss möta våren med rena händer och med
mänskliga sinnen. Låt oss slänga småsinnet och vinterns vrång
het på bålet och vara både sanna Gustavsbergare och goda
Världsmedborgare. Den dag då vi kan gå till tlvre Stenhuset
och beställa färdbiljett till Månen, då ska vi om det som nu
lider mot vår och sommar gärna lösa retur till ett litet, litet
samhälle på jorden som heter Gustavsberg och som, trots allt,
ligger i den bästa av världar.
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Umgänget med
Vi söker omväxling, trivsel och glädje

på många olika sätt. Några har den
oskattbara förmånen att älska sitt arbete,
och för dem har livet ett särskilt behag.
Andra återigen känner ett mera svalt
intresse för sitt yrke, och då upplevs be
hovet av kompensation under fritiden så
mycket starkare. Vi söker väl alla i nå
gon mån nöjen och förströelser. Vad vi
då i första hand väljer beror på personlig
läggning, kynne och smak.
Alla starka intressen, som förmår fån

ga och samla oss, kan verka välgörande.
Mänskliga kontakter, resor, böcker, före
ningsliv och mycket annat kan bli oss till
nytta och glädje. Att uppleva naturen
har också sitt mycket stora värde för oss
mer eller mindre jäktade och utåtvända
nutidsmänniskor.
Hela den nutida utvecklingen - tek

niken, civilisationen och stadskulturen -
har bidragit till att bryta eller försvaga
sambandet med naturen. Det hade dock
säkert varit önskligt och nyttigt att vi
hade sökte bevara och vårda detta sam
band. Vi är själva en del av naturen,
och den kan bringa oss mycken glädje
och förnyelse, om bara våra sinnen är
mera vända åt detta håll. Här brister det
åtskilligt.

naturen
Vi behöver ta vara på alla sunda re

kreationsmöjlikheter. Tyvärr blir de bil
ligaste och bästa av dem ofta förbisedda.
Vi har en viss benägenhet att förbise det
mest närliggande, och detta är väl en
förklaring till att en hel del gott folk
har ett svagt utvecklat natursinne.
En man, som bodde på en mycket vac

ker plats och vars täppa inramades av
lövskog, berg och sjö, fick en gång av
en besökande höra att just hans ställe var
något av det fagraste, som denne sett.
På detta konstaterande följde ett kort
replikskifte:
- Ja, dom säger allmänt att det här

stället ligger vackert.
- Ja, det förstår jag mycket väl. Men

tycker ni inte detsamma själv?
- Jovars, fast jag är ju så van vid

det här, att jag inte märker något sär
deles.
Den stillsamma slutrepliken säger åt

skilligt. Man kan vänja sig vid allting,
så man inte märker något särskilt. Kan
ske kan detta förhållande också förkla
ras av att man har många bekymmer och
sysslor att tänka på. Dessutom är det
nog så, att även naturintresset och skön
hetssinnet måste väckas och utvecklas.
Där dessa goda egenskaper saknas, finns
det alltid vissa orsaker. Men visst är det

Sörmlandsvår
Foto: E. Heilborn

synd om alla dem, som inte har sinne för
dessa ting.
Skrivaren har vid olika tillfällen kon

staterat ett obefintligt eller starkt slum
rande natursinne. I sällskap med en
jämnårig kamrat såg jag en gång en
ovanligt färgrik och vacker solnedgång.
När jag fäste kamratens uppmärksamhet
på det fängslande skådespelet, blev sva
ret en axelryckning och ett "asch, det där
är väl ingenting märkvärdigt!" Det har
också hänt vid andra tillfällen att om
givningen varit sval och likgiltig inför
min egen förtjusning.
Sinnet för naturens livsvärden kan na

turligtvis i många fall väckas och utveck
las. Det finns många exempel på den sa
ken, och ett av dem må berättas.
En arbetare, vars fritid och intresse

under många år upptagits av förenings
arbete, bevistade en semesterkurs vid en
folkhögskola. Han deltog med liv och
lust i kursen men fick dock åtskillig tid
till övers. Han gjorde strövtåg i d°en när
maste nejden, badade samt njöt i fulla
drag av all sommarens glädje och natu
rens fägring. Han upptäckte och upp
levde naturen. Och till sin hustru skrev
han brev, som förbryllade henne. Han,
som tidigare mest talat om politik och
föreningsbestyr, skrev nu långa poetiska
utläggningar om blommor och blad, som
mar och sol, om upptäcktsfärder i ängar
och backar, om naturens många skön
hetsvärden. Detta var alldeles nya ton
gångar, och de föreföll henne ganska
egendomliga. Om hon däremot också
varit med honom och fått uppleva allt
detta nya, hade hon kanske sett och
känt det på ungefär samma sätt.
Det torde hos oss alla innerst inne

finnas ett sinne för naturen, även om det
i vissa fall är slumrande eller outvecklat.
Detta sinne kan naturligtvis väckas och
stärkas, och för att så ska ske måste vi
koncentrera en del av intresset på natu
rens värld. Det gäller att i viss mån se
bort från vardagens ävlan och bekym
mer. Detta är nödvändigt för all av
spänning och Förnyelse. Umgänget med
naturen, under promenader och upp
märksamma iakttagelser, kan i hög grad
främja vår kroppsliga och själsliga vigör.
Den ger sinnesjarnnvikt och valbefinnan
de, och det är något som vi alla önskar
och behöver.
Det lönar sig sålunda utmärkt att ta

vara på vad naturen har att ge. För de
nödvändiga kontakterna med medmän
niskorna och kulturen får vi inte glömma
eller försumma förbindelsen med den he
lande och vederkvickande naturen. Här
har vi en av vägarna till den tillfreds
ställelse och glädje, som vi alla längtar
efter.

V.].
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Om daghem
Det ·sägs att vi lever i ett kösarn

hälle. Vi köar för olika angelägna ting
från vaggan till graven. Det ligger en hel
del i det talet. Vårt Välfärdssamhälle har
växtvärk. Går den över i rimlig tid är
det inte mycket att säga om den, varar
den för länge, så kan det bli fråga om
framtida men.
Här i Gustavsberg, liksom på andra

industriorter där arbetstillfällen finns för
kvinnor, köar vi för platser i Daghem
el1er Lekskolor. För varje upptagen plats
står ytterligare ett barn i kö. Det är·
ingen ovanlig situation i vårt land. Vi
delar den med de Hes-ta växande orter
men den blir inte mer tillfredsställande
för det.
Det pågår ständiga. diskussioner i press,

radio och TV om vilket som är lyck
ligast för barnens utveckling, - att mam
ma ägnar hela sin tid åt hem och barn
eller att hon förvärvsarbetar utom hem
met och lämnar barnen i andras vård
större delen av dagen.
De debatterna ger jag mig inte in i

frivilligt. Här är det alltför lätt att ge
neralisera och oändligt svårt att vara
rättvis. Vad som är rätt och sanning i
ett fall kan vara felaktigt och ödeläg
gande i ett annat. Ett barn, som får öm
och god omvårdnad i hemmet, kan ändå
må bäst av och bli en bättre rustad sam
hällsmänniska om det får lära sig att ta
hänsyn till många andra barn redan i
förskoleåldern. Andra barn kanske irri
teras av det stora kollektivet och behö
ver den lilla gemenskapen som hemmet
erbjuder.
Dessa rader är alltså inte menade som

ett inlägg för eller emot småbarnsmam
mans förvärvsarbete, utan vill tjäna som
presentation av Daghemsföreningens möj
ligheter i dag och vilka önskemål för
verksamhetens utveckling som kan till
fredsställas inom rimlig tid.
Det är ingen utomstående, utan mam

morna själva som skall avgöra, om hon
vill och bör ta ett förvärvsarbete ännu
medan barnen är små. Vi ser som vår
uppgift att ställa platser i Daghem, Lek
skola och Familjedaghem till förfogande
i den omfattning som föräldrarnas avgif
ter och anslag från Fabrik och Kommun

erbjuder. Ingen mamma blir en bättre
mamma och framförallt ingen snällare
och mera harmonisk mamma av, att
tvingas att stanna hemma hos sina små
hela dygnet.
Vi har numera endast hel- och halv

dagshem på Daghemmet Blomleulan,
vid Ekedalsvägen. Här förfogar vi över
trettio platser för barn i åldern 2-7 år.
Personalen består av en föreståndarinna
som ansvarar för hela verksamheten,
Daghem, Familjedaghem och Lekskola,
2 barnskörerskor på heltid och 1 prak
tikant. På deltid 2 förskollärare, kokers
ka, biträde och städerska.
Daghemmet är öppet från 6.30-17,

lördagar 6.30-13. Fria lördagar och se
mesterstangning i likhet med fabriken.
Barnavgiften för heldag 5-10 tim,

med 2 mål mat och mellanmål är 5 kr.,
för ensamstående förälder 3 kr.
Avgiften för halvdag med 1 mål och

mellanmål, -tid 1-5 tirn. 3 kr. För en
samstående 1 :75 kr.
Frånvarodag 1 kr. för heldag, 50 öre

för halvdag.
Barnavgiften betalas till Förestånda

rinnan vid månadens utgång.
Åkerlyckan är vår Lekskola för 4-7-

åringar. Här har vi 40 platser fördelade
på två lika stora grupper.
Personalen består av 1 förskollärare,

1 praktikant, 1 städerska.
En grupp går mellan 9-12 och en

mellan 13.30-16.30.
Lov i likhet med skolorna.
Barnavgift på Lekskolan 20 kr. i må

naden.
Betalas i förskott till förskolläraren.
Så har vi till sist Familjedaghemsverk

samheten som har slagit mycket väl ut i
Gustavsberg. Familjedaghemmen har löst

Foto: Mrs Marion MacDonald

må:nga problem. Vi är tacksamma mot
alla barnvänliga och tåliga Dagmammor,
som dels avhjälpt bristen på Daghems
platser, dels fåut träda till för de barn
som inte mår väl av att vara· samman
med för stora barngrupper. Familjedag
hem kan också vara till hjälp för mam
mor med anställningstider, som inte pas
sar in i Daghemmets bundna tidsschema.
Barnavgift för familjedagbarn är sam- ,

ma som för daghemsbarn - 5 kr. hel,
3 halv, resp. 3 och 1 :7:> för ensamståen
de.
Avgiften betalas vid månadens utgång

till föreståndarinnan för Daghemmet.
Dagmamman erhåller kr. 6:50 för hel

dag, 4 kr. för halvdagsbarn, vilket utbe
talas vid månadens utgång av Kommu
nalkontoret (Daghemsföreningen).
Vi har för närvarande 13 Familjedag

hem med 22 barn.
Doktor Bellander är Daghemmets lä

kare och även Lekskolans. Han företar
en årlig läkarundersökning på såväl barn
som personal. Barn som under terminen
erhåller plats på Daghem, Lekskola eller
Familjedaghem skall ha läkarintyg.
Ja, och vad kan vi vänta oss inom

överskådlig framtid? En länge eft.erläng
tad Lekskola i Lugnet, dar behovet bara
växer. För den ligger ritningarna klara
hos Planeringsnämnden och har vi inte
alldeles missräknat oss på våra barn
vänliga styresmän så skall det inte dröja
förrän vi får ta det första spadtaget.
Till slut vill jag uppfylla en kär plikt,

och varmt racka Personalen på Daghem
och Lekskola och alla Familjedaghems
mammor för året som gå:tt och önska
dem en riktigt trevlig och glad semester
med bara solsken och vackert väder.

Edla Sofia Arvidsson
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Vårkvåtl
"Stilla kom du, tyst sänkte du ditt

gråa dok över skog och vatten, medan
dimmorna efter dagens regn ännu häng
de dröjande kvar i träden. Från någon
stans kom du och gladde oss som väntat
dig. De som kunde sjöng ditt lov, jag i
ödmjukhet mitt huvud sänkte."
Vad jag så länge väntat på var full

komnat. Men långsamt, så att det från
dag till dag inte märktes, förberedde den
nya årstiden sin ankomst. Från vecka till
vecka ritade solen sin bana allt högre
över horisonten. Med varje månvarv
tände den sitt rödgula klot längre öster
ut i en allt tidigare timma. Och när
Holger och Ester fick sitt kaffe på säng,
med namnsdagstårta och en liten blom
ma i vasen på brickan, hängde långa is
tappar från takskäggen på boningshus
och uthuslängor.
Men 'ännu ringer i mitt öra ekot från

gnisslande medar och knarrande skor,
klangen av yxhugg mot hårdfruset trä,
och av bjällrors klang över frusna my
rar och vatten. Och ännu flammar i
norr som av guld mot stålgrå botten,
återskenet från den eviga köldens näste.
Vänligt blinkande stjärnor lysa som dia
manter strödda på svart sammet, i ett
oändligt rum, som inte skrämmer, men
stämmer till andakt och måttfull van
del. Och innan jag rätt fattat hur det
gått till, tågade så våren in på scenen
med några underbara dagar i början av
april. Över snövidderna gassade solen, åt
sig fläckvis ned ända till marken, runt
om trädstammarna bildades ringar i
snön där lingonriset tittade fram. Dropp,
dropp, dropp tillrar det från taken. Vat
ten och sol förvandlar, bryter ned och
fyller ut vårlandskapet. Från minut till
minut sker förändringar i färg och form.
Solstrålarna faller i sned vinkel mot
snön, det är som om den levde, den lig
ger som i vågor över tuvorna. Vågkam
marna lyser av solglöden, medan dalarna
däremellan går i ljusa nyanser av blått.
Ser jag ut över den isbelagda sjön, med
den lilla holmen, skimrar det av över
vägande blått med inslag av gult, och
här och där går snön faktiskt i grönt.
Men längre bort, där solen kastar en
intensiv strimma mot isen, flödar det av
färger i orange och cinnober. Och över
höjderna bortom sjön ligger skogen i ett
dis av dunster från snösmältningen. En
handsbredd ovan skogen går solen fram
i en smal springa mellan dimslöjorna.
Där spelar himlen upp ett färgflöde från
glimmande guld till ärggrön koppar.
I dag är det tre veckor sedan dess; nu

sjunger redan rödhakarna. Där sitter de
i furudunklet, osynliga för mina ögon
men nära mitt hjärta, ett tiotal meter
ifrån varandra och sjunger, sjunger av
glädje till livet. Knappast någon fågel
älskar jag mer än rödhaken; det skulle
i så fall vara ... nej rödhaken tar priset
- åtminstone känner jag det så i denna
välsignade stund.
Båda rödhakarna är goda sångare, och

båda vill vara värst. Den ene hinner nätt
och jämnt sluta sin strof, innan den and
re klämmer i. Det är en ädel tävlan, som
roar och intresserar åtminstone tre ska
pande varelser, de båda fåglarna och
mig. Rödhaken alskar skymningsstunden,
liksom jag, och sjunger alltjämt när alla
andra stämmor tystnat. Om du visste, du
lilla duniga varelse, vilken glädje du be
reder oss människobarn med din sorglös
het, den självklara livsbejakelse, som flö
dar ur din strupe.
Men vad står nu på? Aha, en koltrast,

som inte är trakterad av min närvaro.
Vilken utskällning jag får mig till livs.
Det är ju klart att man måste låta om-

givningen riktigt få vetskap om vilken
upptäckt han gjort.
- Åja, åja, ta det lugnt du. Jag vill

dej inget ont.
Just som jag tänkte dra min färde för

att inte störa, uppfångar mitt öra helt
andra toner. Ur skyn ovanför mitt hu
vud. Så värst välljudande är de väl inte,
men mitt blod får en annan rytm, det
lookar till vildmark till fjälls. Värmen
under min hud stiger, pulsen ökar sitt
tempo, som i ungdomens vår. Och ändå
är de ljuden där ovanifrån endast ett en
formigt kackel, vildgässen! På väg mot
sina häckplatser, kanske ända borta i
norra Sibirien. - Får jag be om en häls
ning till vidderna däruppe, hälsa till
dem, att kanske, kanske ... nå hälsa i
alla fall - och lycka på färden.
Hur annorlunda är det inte nu än

någon annan årstid. Det är något visst
att i vårens tid stå tyst och lyssna i
vinden. Hur meningsfyllt är inte varje
Iitet naturens ljud i slutet av april, i· den
stillhet som är min framför andras.

Ake B.
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Intervju i vårbruket
Red. gav häromdagen fotograf Ohl

son, bandupptagare Backman och vår
medarbetare Rolf i uppdrag att göra en
intervju med någon gammal gusravsber
gare, som just nu pysslar i sin trädgård.
Rolf, som är en praktisk man, gick näst
gårds och träffade 84-åri,ge f.,d. gravören
Carl Pettersson i grävartagen på sin
tomt. Och så fick vi en ny bandupptag
ning till vårt arkiv av gamla kämpa
röster. Red. har avlyssnat det - det
skulle ta många sidor att återge samta
let - men här kommer några axplock ur
vad Calle P berättade.
Vår gamle veteran är född i Uppsala

och var en mogen yngling redan när han

kom till Gustavsberg. Föräldrarna bodde
i Sigtuna, medan Carl pi 90-talet må
lade kakelugnar. Efter exercis i Stock
holm och Svea Ing:kår 90 dagar, fanns
det inne jobb kvar hos kakelugnsmålar
na, så det blev att söka nytt jobb. Efter
att en tid ha försörjt sig som målare vid
Asylen vid Polacksbacken, gjorde han
ett försök att få jobb i Stockholm och
kom in på Gustavsbergs utställningshall
vid Kungsträdgårdsgatan, där man råd
de honom att åka ut till Gustavsberg. Så
skedde, och den första han mötte var
kassör Hellström, som anmodade honom
att söka verkmästare Forsberg på kajen.
Han fanns där och inledde förhör om
var han kom ifrån, vad han jobbat med
och vad han kunde. Forsberg frågade
också efter verkmästare Forsell i Upp
sala och andra fackmän som han kände.
Carl P. visste besked och det underlät
tade föret i portgången. Han fick lov
att börja och anvisades bostad hos Sö
derströms i Mariagatan 7. Gumman Sö
derström hade nyligen haft en tråkig
inackordering, som gett sig iväg till Små
land. "Nu kommer det en ny smålän
ning förstås" sa hon. "Men gubben Sö
derström var medgörligare och snart kom
vi underfund med varandra alla tre",
berättar Pettersson. "Jag fick börja i
Nya verkstan med handmodellformning
under Wadströms övervakning och in
struktion. En dag, då verkmästare Fors
berg gjorde sin sedvanliga granskning
häruppe, såg han i ställagen några teck
ningar på en del fat. - Vem har gjort
det här? frågade han och gumman Steen,
släkt med skalden Pehrson, var snabb
att svara, att det hade Calle gjort -
allt i avsikt att hjälpa mig. Efter några
veckor kom en kontorsgrabb upp och sa
att jag skulle infinna mig hos verkmäs
tare Forsberg. Jag var inte säker på om
det skulle bli avbasning eller förflyttning
- men det blev anställning på gravör-

På skidor i seklets början.

verkstaden." Ett försök av Pettersson att
i stället få komma till målarsalarna av
spisades med en grymtning. Det var i
maj år 1900.
Bland Petterssons arbetskamrater var

då, och i 55 år framåt, Kock och Hell
qvist, och så förstås Gustav Nilsson,
Törner Nilsson, Söderman, Blomberg och
en flicka vid namn Karolina Johansson.
Till att börja med arbetade man bara
på plåtar och med de gamla kända
mönstren, Fasan m.fl. Först senare kom
rullarna, efter ledningens Englandsbesök.
Lusten att teckna fick Pettersson i viss
mån utlopp för aven i gravyrarbetet, och
därtill blev han god vän med Josef Ek
berg. De tävlade smått att finna vackra
vyer för sina målningar och gjorde ofta

Här nedan ser vi på fotos ur C.P:s album gravörer på vårutflykt och C.P. t.u. i pjäsen "Gräsänklingar".
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promenader tillsammans i skog och mark. E o b k
~ar~ Pettersson fäste sig ge~ast från bör- n Var u ett
jan at den vackra naturen 1 Gustavsberg,
varifrån han ofta hämtade sina motiv.
Och det hörde till, att varje gustavsbergs
familj skulle ha en tavla av Josef Ekberg
eller Carl Pettersson på sin vägg. Året
1909 friade C.P. till Sigrid av den gam
la Säfströmssläkten, och fick så stifta
bekantskap med många nya platser.
På vint;arna tog sig upptäckarlusten

uttryck i skidåkning. Långa skidor och
långa stavar skulle det vara, och den
friska motionen gillade Pettersson skarpt.
Han har åkt skidor varje vinter ända
fram till 70-årsåldern. Numera nöjer han
sig med dagliga promenader. Intresset för
sport och gymnastik grundlades tidigt och
på Klubben var han ledare för gymna
stik i seklets början. Löjtnant Odelberg,
sedermera hovjägmästare var intresserad
och ledde själv en del övningar och in
spirera-de bl. a. också till hockey. Dahlen
var en annan ledare och han förde poj
karna på utmarscher i omgivningen för
att stärka konditionen.
Genom Klubben kom C.P. tidigt med

i teateramatörerna, där Ekberg gjorde de
korationerna. Skådespelarsysslan gillade
han mycket och hade förmånen att få
sådana roller som också behagade publi
ken, genom att personen han skulle fram
ställa ofta var av munter kaliber. Den
första pjäsen man började med var en
tvåaktare som hette "Det skadar inte".
Så spelades "Svärfar" av Geijerstam och
många andra "riktiga" pjäser.
När musikdirektor Ostlund och kyrko

herde Norman kom hit 1902, startade
den förre en kyrkokör, där C.P. blev
med från början och även den sysslan
blev han trogen, ända fram till 1932,
då tistlund slutade sitt ledarskap och
som organist i kyrkan. Då valdes Pet
tersson till kyrkvärd, med premiärtjänst
på nyårsdagen 1933. Han försökte av
säga sig uppdraget vid senaste valtillfäl
le, men kyrkorådet ville inte lyssna på
det ömt, så än har han några år kvar,
innan han lär få en ersättare till denna
post, som vi a!La tycker han skött med
en särskild värdighet.
Carl Pettersson har ett levande intres

se för samhället och gläder sig åt dess
utveckling. Visserligen är det många nya
ansikten, och det visar att tiden inte
står stilla. Men det är roligt att träffa
de gamla kamraterna - inte minst i
Veteranklubben. Det kunde faktiskt vara
litet oftare. Han gillar tillvaron i sin lä
genhet vid Ekedalsvägen, där flickorna
och pojken tittar till föräldrarna ibland.
Ja till och med Britta i Amerika har va
rit hemma ett par gånger. "Och så har
jag ju mina land att påta i", säger Carl
Pettersson.

l vårlig yra

jag strängar min lyra

för gubbarna fyra.

För ålderman Knut

med 90 års krut

jag ger min salut.

För Anton Kock

min djupaste bock

å blommor i flock.
För Löfbom en ros

en pris, en dos

av Cirkelns os.

För Hellqvist appell

ett leve å hell

från slott å tjäll.

Varför, kan ni fråga?

För värmande låga

å trofast tåga.

För solig kulör

å gott humör
som susen gör.

För form å färg

i många års snärj

åt Old Gustavsberg.
Så ville jag hylla

å åren förgylla,
då gubbarna fylla.

Ett leve för dem

med spänst å kläm

vid 90 å 75!

LERGÖKEN
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Generalplanekornmitten är inte ett
"ställande och styrande" organ i ovan
rubricerade mening, men dess uppgift är
av så stor betydelse för samhällsbygget,
att en närmare presentation av densam
ma är fullt motiverad i denna artikel
serie. Ordf. är Erik Nilsson och övriga
ledamöter är Anders Steen, Harry Pet
tersson, Gustaf Lorang, Harald Lind
holm, Ruben Edqvist, John Bellander,
Axel Ohlund och Linus Lindvall. Som
sekreterare tjänstgör kommunalkamrer
Olofsson. Och denna sammansättning
betyder, att samtliga huvuddelar av
vår samhälleliga verksamhet är repre
senterade i kommitten. Den planering
som är kommittens huvuduppgift kan
vi nog bäst redogöra för genom att re
ferera lämpliga delar av ett föredrag,
hållet av byrådirektör Ivar Jonsson
från byggnadsstyrelsen vid en fortbild
ningskurs i stadsbyggnad för några år
sedan.
Direktör Jonsson säger där: "Kommu

nens uppgifter är många och olikartade:
ifråga om samhällsbyggande, bostadsför
sörjning, undervisning, hälso- och social
vård, brandskydd etc. Oversatt till kon
kreta termer kan detta innebära byggan
de av administrationslokaler, skolor, pen
sionärsbostäder och ålderdomshem, sjuk
vårdsanstalter, läkarmottagningar och
brandstationer: det kan också gälla an
läggning av gator, planteringar och par
keringsplatser, vatten och avloppsled
ningar, pump- och reningsverk, anlägg
ningar för gatubelysning, renhållning och
mycket annat. Allt detta kräver över
blick och planering ifråga om tid, rum
och kostnader. På många frågor ger

generalplanen direkt svaret, exempelvis
beträffande läget och dimensioneringen
av olika anläggningar och beträffande
den tidpunkt då de kan bli aktuella. I
andra fall får man kanske söka sig fram
med hjälp av generalplanens underlags
material - i fråga om fysiska förutsätt
ningar, befolkning och olika verksamhe
ter - eftersom detta underlag självklart
är gemensamt för den kommunala akti
viteten i alla dess former. Normalt bru
kar planen kanske inte redovisa kostna
derna för kommunens långsiktiga åta
ganden, men den utgör ett värdefullt -
många gånger nödvändigt - underlag
för den kommunala investeringsplanen."
Vi finner alltså i detta avsnitt av direk
tör Jonssons föredrag motiven för gene
ralplanekommittens verksamhet. I 1947
års byggnadslagstiftning har man också
brutit ut den tidigare stadsplanens över
siktliga, allmänt vägledande och samord
nande del och gjort denna till en sär
skild plan gällande hela samhällets ak
tuella och sannolika utveckling. Lagänd
ringen är inte av tvingande natur, men
det tillkommer byggnadsnämnden att
verka för att generalplan upprättas, i den
mån behov av en sådan anses föreligga.
Med tanke på generalplanens långsiktigt
förberedande syfte har man slopat alla
direkta rättsverkningar av densamma
och befriat den från en hel del överkom
munala krav. Nu förhåller det sig emel
lertid så att detta med generalplanering
inte slagit så väl ut som man från början
väntat sig. Inom många kommuner -
även i Gustavsberg - rör man sig hellre
med begreppet "översiktsplan" än med
"generalplan". Sak samma, men beteck
ningen generalplan tycks ha fått en del

DE
SOM
STÄLLER
OCH
STYR
I
KOMMUNEN

8. Generalplanekommitten

arkitekter att detaljplanera på ett sätt
som inte bara blivit dyrbart i sig självt
utan även visat sig oförenligt med den
verkliga utvecklingens behov. Andra för
klaringar till kommunernas minskade in
tresse för alltför ambitiös planering finns
också. Direktör Jonsson finner en i ut
trycket "egna barn och andras ungar".
Och så här utvecklar han det: "Kommu
nernas förtroendemän och egna tjänste
män har inte känt något föräldraskap
för generalplanerna - det är främmande
folk, planeringsexperter från Stockholm
eller annorstädes, som svarat för dem.
Experterna har kommit, mötta av den
respekt som tillkommer sådant folk, de
har gått omkring och sett på de lokala
förhållandena samt diskuterat omfatt
ningen och kostnadsramen för sitt upp
drag med ortens representanter. Sedan
har de rest hem och samlat statistik,
ritat befolkningspyramider och kurvor
samt utarbetat en prognos. Vid något
senare besök har de kanske dragit detta
material för byggnadsnämnden eller för
en särskilt tillsatt generalplanekommitte,
varmed menas en liten, "handlingskraf
tig" grupp av samhällets effektivaste re
presentanter. Därpå har det levererats
kartskisser med förklarande stenciler, som
i sinom tid resulterat i ett förslag till
generalplan, vanligen visat på snygga
planscher åtföljda av en prydligt bunden
textbok. Detta låter som en karikatyr,
och är det väl i viss mån. Men det mesta
är sant, och syftet är allvarligt. Detta
arbetssätt är felaktigt - från grunden
felaktigt. En generalplan tillkommen på
sådant sätt saknar det viktigaste av allt,
det enda som håller och bär i det långa
loppet: det kommunala engagemanget.
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Tänker vi oss in i kommunens situa
tion är väl den slutsatsen självklar: ex
perterna plockade fram det utrednings
material de ansåg sig behöva, experterna
ställde kommunens problem, experterna
löste problemen. Men var står kommu
nens folk, var kommer de in i plane
ringsarbetet? Blir de på något sätt delak
tiga, medansvariga i planen, så att de
framdeles kommer att känna den som
sin - inte experternas - plan? Om inte
- ja, då blir den bara experternas plan,
och arkiveras högaktningsfullt som så
dan. Tyvärr är detta inte något ovanligt
förhållande. Alltför ofta ställs vi inför
den paradoxala situationen att vi har
en generalplan, en bra och efterföljans
värd plan, men vi följer den inte. Trots
planen blir det ett handlande på måfå,
ingen försvarar helhetens intressen, den
som ställer de påstridigaste kraven be
stämmer i realiteten hur samhället skall
byggas - ofta utan att ens vara med
borgare i samhället. Men hur kan då
detta fortgå? Ser inte samhällets ansva
riga vad som sker med deras samhälle?
Ja, nog ser de - åtminstone efteråt. Men
alla har något eller någon att skylla på.
Ytterst har man alltid det diffusa, mång
tydiga och användbara begreppet ekono
mi att tillgå. Ibland säger man sinne för
realiteter och menar ungefär samma sak.
Och med all denna klokskap på sin sida
offrar man med glatt mod och utan sam
vetsbetänkligheter allt vad mening och
sammanhang heter för ofta rätt disku
tabla, kortsiktiga fördelar. Att man på
längre sikt även rent ekonomiskt kan
göra en dålig affär, den sidan av saken

får man kanske aldrig på fullt allvar
klart för sig. Det finns knappast någon
annan utväg att förebygga sådana fel
grepp än genom en respekterad, tilläm
pad översiktsplan. Men skall vi kunna
åstadkomma en sådan, då måste vi med
vetet bygga på det faktum att planering
en ytterst är en kommunalpolitisk fråga.
Vi måste åstadkomma en hållfast kopp
ling mellan planering och tillämpning.
Möjligheten att uppnå detta är knappast
mer än en: vi måste dra in kommunfol
ket: förtroendemän, tjänstemän, företa
gare, inbyggare inom alla kategorier i
själva planeringen, på alla dess stadier."
Så långt direktör Jonsson. Och nu har
vi väl flltt ett rätt bra grepp om vad vår
generalplanekommitte har att syssla med?
Man anmäler således aktuella behov,
samlar material för framtidsprognoser
med hjälp av experter, bedömer ekono
miska förutsättningar, försöker komma
till enighet om angelägenhetsgrader m.m.
inom denna kommitte. Sedan uppdrar
man åt en arkitekt att utarbeta en plan
och lösa de problem som kan tänkas
uppkomma genom de av kommitten an
givna riktlinjerna och önskemålen. I vår
komrnitte är det stadsarkitekten Holl
strand som har att svara för planering
ens utarbetande och eftersom han just
i dagarna har presenterat en översikts
plan för kommitten, som denna har haft
att ta ställning till, så hoppas vi att re
dan till nästa nummer av Gustavsberga
ren få den presenterad för utvecklings
intresserade läsare.

Sven Wahrenberg

Nedan: Generalplaneleomrnitten inför fotografen.

Är vi oss sjolvo
nog?
Jag for från Paris än mer övertygad

än tidigare om vikten av internationella
förbindelser. När jag vid hemkomsten
berättade om mina upplevelser svalnade
dock min entusiasm rätt snart inför det
kyliga mottagandet. Visst fanns det de
som var uppriktigt intresserade, men de
flesta verkade först idel öra, men över
gick inom två minuter raskt att disku
tera våra dåliga löner eller något annat
lika aktuellt på hemmaplan. Äter andra,
särskilt de litet äldre, mötte min entusiasm
med ett litet överseende småleende ung.
uttytt: "Jaså har Du inte vuxit från det
där än". Eftersom jag arbetat rätt myc
ket utomlands och vet hur det är, när
man kommer hem, borde jag ej blivit
förvånad, men jag började allt mer .fun
dera och ställa frågan varför intresset
tycks vara så minimalt? Frågan ställdes
till mig i Paris och vad skulle jag svara?
Kr vi oss selv nok? Tror vi att vårt
land har en så hög social standard att vi
intet har att hämta utomlands? I så fall
är detta ett grundligt misstag. Kven om
vi inom vår sociallagstiftning har en del
att lära ut, så har vi mycket att lära oss
om behandlingen av den enskilda män
niskan, icke minst av länder, som ligger
långt efter oss i fråga om ekonomiska
resurser. Vi har ingen anledning att vara
högfärdiga över vad vi har, när man ser
vad de som har det ekonomiskt sämre
dock uträttar genom att de tvingas an
vända all sin fantasi och uppfinnings
förmåga för att lösa sina problem. De
vågar många gånger också satsa på sa
ker, som är mycket moderna och perso
nalkrävande, ofta just därför att de kun
nat dra nytta av erfarenheter från andra
länder och ej är bundna i slentrian.
En annan möjlig orsak till vårt bris

tande internationella intresse är kanske
vår så omtalade svenska stelhet och blyg
het. Många av oss skäms kanske för sina
bristande språkkunskaper och vågar ej
fara ut eller närma sig någon utländsk
gäst av rädsla att ej kunna uttrycka sig
perfekt på vederbörande språk. Visser
ligen skall man för att ha utbyte av
studier utomlands inte nonchalera språk
kunskaperna, men å andra sidan ej ta det
så fruktansvärt högtidligt. Det gör· in
gen ting om vi säger fel ibland eller gör
oss litet löjliga. Låt folk skratta! Det
skadar oss inte och människor är oänd
ligt snälla och hjälpsamma, när de mär
ker att man försöker göra sig förstådd.
Ur en uppsats av kurator Ingrid Gunnds

Socionomförbrmdets tidskrift
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Våra

Samarbetsformer

Samarbete fordrar aktiv medverkan
Samarbete sker i sin vanligaste form i

det dagliga arbetet i fabrikernas olika
avdelningar. Detta är det primära och
viktigaste och måste alltid sättas främst,
men utöver detta måste det finnas kon
takter och kontaktvägar mellan företa
get och de anställda sinsemellan.

För att vinna samarbete gäller för alla
anställda att lösa gemensamma problem
genom att engagera sig för att, eventuel
la motsättningar till trots, göra sitt bästa
för parandra och för företagets bästa.
Andan hos dem som ska verka i våra
samarbetsorgan måste vara positiv och
viljan till samarbete stark.
Utmärkande för kontakterna inom

Gustavsbergs Fabriker är de samarbets
former, som funnits redan före arbets
marknadsparternas överenskommelser
1946-1947 och som befästs i och med
företagsnämndens tillkomst 1948-1949.
I flera avseenden har vi haft lyckan

av gynnsamma arbetsförhållanden. For
merna och paragraferna har ej varit det
väsentliga, och några större konflikter

har ej behövt uppstå. Våra samarbets
former har därför ofta varit föremål för
studier från olika institutioner och före
tag. - Här kan nämnas Fabriksarbetare
förbundets rundfråga om företagsnämn
derna, där Gustavsbergs Fabrikers nämnd
fick högsta poäng, Företagsekonomiska
institutets vetenskapliga undersökning,
där Gustavsberg blev ett av de utvalda
6 objekten, TV:s industriserie om sam
arbetet på arbetsplatsen och red. Vall
strands utredning för European Producti
vity Agency med titeln "Industriell de
mokrati i en svensk porslinsfabrik".
Även om våra samarbetsformer vun

nit en god stabilitet gäller det att behål
la denna position, att levandegöra den,
att ständigt ta nya steg p:'.l. vägen mot
vad man kallar industriell demokrati.

Företagsnämnden, vårt främsta
samarbetsorgan

Företagsnämnden är så att säga den
industriella demokratins rådgörande för
samling med här i Gustavsberg en hel
rad underkornmitteer och utskott.

I modern form dateras dess första pro
tokoll från januari 1949. Företagsnämn
den upprättades i enlighet med avtal av
1947 mellan Kooperationens Förhand
lingsorganisation och Landsorganisatio
nen, resp. Tjänstemännens Centralorga
nisation.

Dess uppgift är enligt § 3,
att upprätthålla fortlöpande samverkan
mellan arbetsgivaren och de anställda för
åstadkommande av bästa möjliga pro
duktion;

att bereda de anställda insikt i verksam
hetens ekonomiska och tekniska betingel
ser samt rörelsens resultat;

att verka för de anställdas trygghet i
anställningen samt för säkerhet, sundhet
och trivsel i arbetet;

att främja yrkesutbildning inom företa
get;

samt att i övrigt verka för goda produk
tions- och arbetsförhållanden vid före
taget.

Ledamöter och funktioner
Till ledamöter i företagsnämnden må

enligt § 15 i ovannämnda avtal arbetar
na utse högst 7 ledamöter och tjänste
män och arbetsledare tillsammans 4. Ar
betsgivaren utser högst lika många repre
sentanter som arbetarna (7). Vid starten
räknade sålunda vår företagsnämnd 18
ledamöter. Genom lokal överenskommel
se gjorde vi rätt tidigt tillåten avvikelse
från dessa regler, i avsikt att till nämn
den knyta ledamöter med speciell sak
kunnighet och funktion.
Låt oss titta på nu gällande förteck

ning över Företagsnämndens ledamöter.
Där återfinner vi t. ex. försäljningsche
fen, ytterligare några fabrikschefer och
konsulter, fackföreningens expeditör och
personalkonsulenten, invalda av före
tagsnämnden utan krav på paritet, men
i avsikt att stärka nämndens kompetens.

Företagsnämnden håller regelbundna
sammanträden en gång i kvartalet. Vid
särskilda tillfällen kan nämnden kallas
till extra sammanträde, då det t. ex. gäl
ler att diskutera ett särskilt aktuellt pro
blem eller en specialfråga, som kräver
mera tidsutrymme. Sammanträdena inom
nämnden hålles efter arbetstidens slut.

Ivar lvre i TV valde Gustavsbergs företags
nämnd som exempel då han 1957 produce
rade sitt uppmärksammade program med
direktreportage och filmbilder kring samar
bete på arbetsplatsen.
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De "fackliga" representanterna åtnjuter
därvid enligt avtal ett arvode av 10:-.
Genom underkornmitteernas (mera

därom nedan) stora frihet att verka inom
sina områden men med rapportskyldig
het över verksamheten och överenskomna
åtgärder, underlättas företagsnämndens
arbete .. Interna avdelningsfrågor, utred
ningar m.m. klaras ut på ett tidigt sta
dium och mera plats kan beredas i nämn
den för samråd kring frågor med vidare
perspektiv t. ex. arbetsmarknadsfrågor,
befolkningsprognoser för Gustavsberg,
hälso- och sjukvård, utbildning m.m.,
varvid man som inledare kan anlita ex
perter från olika håll.
En dagordning för ett sammanträde

följer som regel följande uppställning:

1. Sammanträdets öppnande
2. Protokolljustering
3. Rapporter från samarbetskommit-

teernas möten
4. Redogörelse för skyddsarbetet
5. Rapport från förslagsverksamheten
6. Rapport från personaltjänsten
7. Marknadsläget, produktionsfrågor
8. Ovriga ärenden eller Dagens speciel

la diskussionsämne
9. Vidareinformation

10. Avslutning

Vi kan titta på några av de punkter
och ärenden som finns med i dagordnin
gen. Rapporterna från samarbetskommit
teerna har ledamöterna haft tillfälle stu
dera tidigare, då de stencileras och bifo
gas kallelsen till sammanträdet. Detsam
ma gäller rapporterna från skyddskom
mitten, förslagsverksamheten och perso
naltjänsten.
Rapporterna föranleder i och för sig

inga beslut, men kan många gånger
ge anledning till att en frågeställning tas
upp, som i sin tur ger nämnden anledning
till en rekommendation till en viss åt
gärd. En rekommendation från nämnden
är i realiteten ett önskemål som bör för
verkligas. På så sätt har ofta en snab
bare lösning kommit till stånd i en och
annan fråga, som annars fordrat en läng
re "tjänsteväg". Som exempel kan näm
nas rekommendation om. stimulanstäv
lingar inom arbetarskydd och förslags
verksamhet, om arrangemang av studie
kurser, om insamlingar, om hälsokontroll
och om anskaffande av attiraljer som är
till nytta för trivsel- och trygghetsbe
främjandet inom företaget. Vidare kan

nämnden inom sig utse en specialkommit
te för att närmare utreda en fråga och
komma med förslag. Så har t. ex. skett
ifråga om Företagsskolan för nyanställd
ungdom. Därvid har nämndens represen
tanter i gemen faktiskt ådagalagt ett
medinflytande och ett medansuar i sam
rådets och informationens anda.

Marknadsläget är huvudpunkten på
dagordningen

Den stora och intressanta frågan på
dagordningen är givetvis ordförandens
(företagschefens) redogörelse för mark
nadsläget med en överblick på produk
tionens ekonomiska betingelser både all
mänt och ur företagets synvinkel. Till
detta kommer närmare kommentarer
kring vår försäljningsverksamhet och
produktionsinriktning. En gång årligen
ägnas denna punkt på dagordningen helt
åt årsredogörelsen, som i förväg stencile
rats och tillställts ledamöterna för när
mare studium.
Förtroendemännen i företagsnämnden

är ansvariga för vidareinformationen.
Till arbetskamrater och organisationsmö
ten går informationen genom resp. repre
sentanter, till arbetsledare och arbetare
dessutom via respektive fabrikschefer. En
gång i månaden erhåller därutöver fack
föreningens styrelse före sitt avdelnings
möte direkt information kring aktuella
produktionsfrågor och personalärenden
vid ett sammanträde hos Tekniska led
ningen. Genom nämndens eller under
kommitteernas initiativ göres dessutom
särskilda arrangemang för information,
t. ex. i form av upplysningsmöten, fa
briksträffar, föredrag o.d. Konkreta or
gan för vidareinformation är Fabriks
radion, Personalmeddelande, som anslås
c:a var 14:e dag, tidningen Gustavs
bergaren och Meddelande från Före
tagsnämnden, där flera uppgifter och in-

Ett märke på arbetsrocken, som innebär ett
allvarligt uppdrag i gemenskapen.

Särskilda tavlor på de olika avdelningarna
ger upplysningar om skyddsverksamhetens
kontaktvägar, jämte andra nyttiga anvis-

ningar.

formationer utöver protokollet kan vi
dareutvecklas och understrykas.
Protokollet skrives först i stencil av

sekreteraren och utsändes till samtliga
ledamöter senast 14 dagar efter sam
manträdet. Därefter trycks det i ett in
formationsblad, kallat Meddelande från
Företagsnämnden, och utdelas via för
männen till samtliga anställda.

Den lokala skyddsverksamheten
Skyddskommitten är en institution,

byggd på ett stadgande i Arbetarskydds
kungörelsen, med uppdrag att ägna sär
skild uppmärksamhet åt nyttjandet av
skyddsanordningar, regelbunden översyn
av arbetsplatserna ur skyddssynpunkt
och att utröna orsaker till olycksfall,
tillbud eller yrkessjukdom samt att vidta
åtgärder till förhindrande av liknande
olycksfall eller yrkessjukdomar. - Om
former och regler finns särskild överens
kommelse mellan KF och LO. Kommit
ten är självständig och gör egna beslut.
Hos oss är den emellertid underordnad
företagsnämnden, till vilken den är rap
portskyldig.
I skyddskommitten liksom i övriga un

derkommitteer är företagsnämnden re
presenterad genom ett flertal ledamöter.
Nyckelmännen i arbetarskyddet är

skyddsombud, huvudskyddsombud, läka
re, sjuksyster, arbetsledare och avdel
ningschef. Skyddsombud utses av och fö
reträder arbetarna inom varje avdelning
eller ett begränsat arbetsområde på fa
brikerna. Skyddsombudets namn och om
råde meddelas på särskilda anslagstavlor,
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Samarbetsorgan 1962
- Ordinarie ledamöter

FORETAGSNÄMNDEN

Hjalmar Olson
Artur Te~lund .
Ruben Edqvist .
!'redrik Möller .
Bertil Dahllöf .
Wald. Wahlgren .
Harry Nordgren .
Bengt Bram , .
Arnold Erdervd .
Olle Ostgren .
Arthur Hald .
Gösta Enh us .
Walter Weimark .
Lennart Backman
Lennart Svensson .
Harald Persvrct .
Einar Svensk

David Hjerpe
Rune Jonson
Erik Nilsson
Ando Björck
Birger Thunström .
Elsa Carlsson .
Astrid Söderman .
Axel Ohlund .
Gösta Dahlberg .

ordf. VD
TL
Ek
HPF
TPF
BKF
Lab.
AFA
Förs.
Kyldisk
Konst, PR
Mälard. Tgbr
Trpt SI F
Lab., SI F
f-lPF, Sal/
TPF, Salf
v. ordf. Fabriks ,,
Kyldisle
Pressu,
Emaljv.
Lager
San. gjut
San. gjut
Glattg.
Glasyr
Fackf.exp.
sekr. PK

SKYDDSKOMM lTTeN

Bengt Brarn .
Fredrik Möller , .
Birger 'Lindberg .
Bertil _Dahllöf .
Mats Algotsson .
Wald. Wahlgren .
David Hjerpe .
Helge Lithander .
Harry Nordgren .
Olle Ostgren .
Walter Weimark .
Walter Svensson .
Margit Lindskog .
Lennart Backman .
Anders Steen .
Tage Stridh .
Gösta Göransson .
Axel Ohl und .
I van Johansson
John Bellander
Gösta Dahlberg ...•....

FORSLAGSKOMMITHN

Bengt Bram ..........••
Lennart Backman .
Erik Svensson .
Birger Lindberg , .
Birger Th unström .
Rune Jonson .
Sven Ullberg .
Gösta Dahlberg .

tel. 100
120

,, 110
,, 130
,, 237
,, 154

132
224

,, 128
234
223
153
107

,, 232
,, 230

151
170

111
127
197
190
190
142

,, ,, 142
,, tel. 30700

,, 114

ordf. AFA tel. 224
v. ordf. HPF 130
HPF, buoudomb, ,, 142
TPF 237
TP F, huv.ombud ,, 186
BKF ,, 154
BKF, buo.ombud ,, 111
KPF, huv.ombud ,, 158
Lab. 132
Kyldisk 234
Trpt, o. lager 107
Plast, Arbetsl, 158
Sj11ksyster 215
Lab. 232
el.avd. 135
mek.avd. 235
byggn.avd. ,, 191
Fackf.exp. ,, 30700
brandch. ,, 31197
verksläkare ,, 30710
sekr, PK 114

ordf. AFA
Lab.
Formgj.
HPF, glasyr
TP F, san.gjut.
BKF, emaljavd.
KPF, plastavd.
sekr, PK

tel. 224
,, 232
,, 184
,, 142
,, 190
,, 127
,, 158

114

SAMARBETSKOMMITT~ER

llPF: F. Möller, S. Johansson, L. Svensson, E. Lown
des, E. Norberg, B. Pettersson, A. Lundqvist,
Astrid Söderman, E. Nilsson, B. Lindberg.

TPF: B.Dahllöf, H. Persvret, E. Karlsson, B. Thun
ström, E. Lindblom, K. Strömberg, K. Hagelin,
S. Norlin, B. Säfström, R. Berglund, Harry
Dahlgrcn, Anna Andersson.

BKF: W. Wahlgren, E. Ericsson, A. Sundin, W. Wes•
tcrman , 0. Forsman, Å. Nassen, D. Hjerpe, W.
Westin, G. Engvall, R. Selander, R. Jonson, T.
Bjurling, Ove Thune!!.

KPF: Kylavd.:
0. Osrgrcn, H. Eriksson, E. Hansson, E.
Svensk, M. Ohlsson, S. Lindahl, A. Olsen.
Plastavd.:
B. Dahlöf, V. Svensson, Elsa Bergvall, R.
Johansson, A. Larsson, H. Hagberg.

Lantbr.: Olof Kollander, G. "Ekström, N. Karlsson.

Skyddsombud

Karl Jansson .
Edvin Pettersson .
Karl Ström ..
Kauko Eskonniemi ..•.
Bertil Hedberg •.......
Birger Lindberg .
Gunnar By lund .
Axel Karlsson .
Nils Winghed .
Emil Karlsson .
Sven Fingal .
Börje Skohg .
Margit Pettersson .
Bert Vikner .
Erik Lund . , , .
Harry Dahlgren .
Karl Nyman .
Sven Wallius .
Göte Ohman . , .
Karl Ström berg .
Evert Andersson .
Harald Karlsson
Helge Lithander
Roland Selander
Gunnar Olofsson
Martin Holmgren
Ernst Hansson .
B. Svensson .•..........
S. Nordström .
Evert Nordström ...•..
Kurt Hagel in .
Folke Lind blom .
Erik Sjökvist ..
Sigvard Larsson .
Gösta Ekroth •.........
Märta Lindberg .
N. Karlsson • , .
Elis Sander ..
Börje Eriksson .
Percy Gehlin .

Skyddsområde

Slamhuset, HPF
Gipsgjuteriet, HPF
Ugnarna, HPF
Flintavd.
Benaud,
Glasyr & glattfylln.
Rågods & glattsort.
Nabb & Gefyr
Tryckeriet
Målarsalarna
Packboden
Konstavd.
Dekorsort .• dekorugn.
Kloscttbanden, TPF
Bänk gjutningen
Sprntglaseringen
Tekn. porslin
Gipsgjuteriet
Lagret
Lådbandet
El.ugnarna
Slamhuset
Plastavd.
Pannverkstaden
Pressverket
Emaljverket
Kyldiskavd.
Kyld.montering
Plåtoerkstad
Mek.avd.
Verktygsavd.
El.anläggn.
Snickarverkst., Sågen
Byggnadsavd.
Transportavd.
Kontoret
Lantbr., Skog
Ängcentralen
Lagret, Arbetargat.
K_ontoret, Fleminggat.

som också ger andra upplysningar kring
skyddsarbetet. Vi har ett 40-tal skydds
ombud på olika avdelningar, och som
tecken på sin funktion bär de skyddsmär
ket.
De ha vissa rättigheter och skyldighe

ter enligt Arbetarskyddslag och skall
medverka vid ordningen på arbetsplat
sen och påvisa för arbetsledningen alla
omständigheter som kan leda till olycks
fall eller innebära hälsorisker.
Till skyddsombuden går arbetslednin

gen och huvudskyddsombudet varje må
nad på sin rond genom resp. fabriker.
Protokoll skrives till skyddskommitten.
Läkare och sjuksyster har den omedel

bara kontakten med hälsovården och
skyddsarbetet, och är också ledamöter i
skyddskommitten.
Likaren leder den s.k. hälsokontrollen.

Sjuksyster för också sta:tistik över in
träffade olycksfall, som sedan behandlas
i skyddskommitten. Arbetsledningen slut
ligen är den första instansen för skydds
frågornas behandling inom respektive ar
betsplatser.
Den större kommitten, Skyddskom

mitten, sammanträder en gång i kvarta
let. Där genomgås rapporterna från resp.
avdelningar. Olycksfallsstatistiken grans
kas fall för fall och kan ge anledning till
direkta åtgärder genom initiativ eller ar
betsorder. Dessutom diskuteras här alle
handa frågor som har med säkerhets
tjänsten att göra, vidare arrangerar kom
mitten årliga skyddsträffar, propaganda
m.m., allt för att på alla fronter före
bygga ohälsa och minska riskerna för
olycksfall. Från sammanträdet i skydds
kommitten skrives protokoll, varjämte

särskild rapport ges vid företagsnämn
dens närmaste sammankomst.

Förslagskommitten

Förslagskommitte förordas i avtalet
om företagsnämnder som en underkom
mi tte, som skall bedöma inkomna för
bä ttringsförslag från arbetare - och
med vissa undantag också från tjänste
män. Hos oss är kommitten sammansatt
av 8 ledamöter, en tekniker i arbetsled
ningen är ordförande, arbetsledare och
tjänstemän har var sin representant, per
sonalkonsulenten är sekreterare och fyra
arbetare från vardera av de fyra större
fabriksenheterna är kontaktmän och le
damöter, representerande arbetarsidan.
På särskilda förslagsformulär, som

jämte.kuvert finns att tillgå hos förmän
nen eller i särskilda idelådor i varje
fabrik, inlämnas förslagen, där förslags
ställaren om han så önskar kan vara
anonym. Lådorna töms regelbun'det av
sekr., som sammankallar förslagskommit
ten minst en gång i månaden.
Förslagen registreras noggrannt och

kommitten ger dem en första granskning,
för att sedan i regel remittera dem till
någon expert, fabrikschef, tekniker 111.
fl., för prövning och yttrande. Vid nästa
sammanträde tar kommitten med led
ning av remissyttrandet förslaget till ny
prövning, och kan i regel nu avgöra för
slagets värde och fastställa premien. För
slagskommittens beslut meddelas genom
att protokollet anslås vid förslagslådor
na och genom kontaktmännen.
Avvägningen av premiebeloppen sker

på erfarenhet och jämförelser, komplet
terat med kalkylbedömning. Vår för
slagskommitte har förtroendet att själv
fastställa premiens storlek, som varierar
från 50:- och uppåt. Högsta premie fö
regående år var 2.000:-. Dessutom före
kommer uppmuntringssummor på 35:
för förslag som innebär en god tanke el
ler ett gott arbete, men som av praktiska
skäl ej kan förverkligas. Ofta har för
slagskommitten ;nledning att efterpre
miera, d.v.s. öka tidigare premie, då för
slaget efter en tids prövning visat sig
vara synnerligen gott.
I början av året kallas de premierade

förslagsställarna till en årsträff, då en
liten överblick ges över det gångna året.
Som extr;t premie utdelas då Förslags
verksamhetens minnesfat till nya för
slagsst~llare och bokpremie till dem som
förut redan erhållit detta minnesfat.
Ett 70-tal förslag inkommer regelbun

det varje år, ofta stimulerade av intern
propaganda eller tävling. Vid rikstävling
för förbättringsförslag och vid av KF
anordnade tävlingar inom förslagsverk
samheten har anställda från Gustavsberg
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hävdat sig mycket väl. Två av våra an
ställda vann sålunda 1 :a priset 1960, en
14-dagars flygtripp och studieresa till
USA.
Kärnpunkten i förslagsverksamheten

är den positiva inställningen, som uttryc
ker sig i initiativ för att göra någonting
bra eller bättre.

Samarbetskommitten, det första
organet på verkstadsgolvet

Samarbetsleommitteer finns upprättade
på de större fabriksenheterna, och om
fattar melian 6-12 ledamöter, däribland
fabrikschefen, arbetsledare och av fack
föreningen elier verkstadsklubben utsed
da arbetare. Några stadgar finns inte,
utan kommitten arbetar enligt praxis som
ett samrådsorgan. Protokollsanteckningar
föres. Krendena omfattar aliehanda inom
avdelningen interna frågor, varjämte för
slagskornmitten och skyddskornmittens
ombud g,er rapport. Omklädningsrum,
hygieniska spörsmål, studiefrågor, insam
lingar m.m. är andra ärenden, som kan
behandlas i komrnitteerna. Vidare redo
gör arbetsledningen för orderingång och
sysselsättningsgrad o.d.
De s.k. lunchrummen skötes av resp.

samarberskommitreer, och rapport läm
nas härom. Ett av lunchrummen tillhan
dahåller djupfryst mat, i övrigt serveras
smörgåsar, kaffe, te, läskedrycker, mjölk
och gröt. I samtliga finns värme- eller
kylskåp för medhavd mat. Företaget be
talar lokal- och personalkostnader för

Ett-tu-tre. Förslaget, som stoppades i ide
lådan har resulterat i en penningpremie, som
vid årsträffen med förslagsställarna kom
pletteras med ett särskilt minnesfat med

specialdekor för förslagsverksamheten.

dessa anordningar, sarnarbetskommitten
bestämmer priserna på dryck och mat
och får disponera överskottet. Det går i
regel till omkostnader för personalut
flykter, studie- och semesterstipendier,
eller till förbättring av lunchrummens
standard.

(Anm. Löne- och ackordsfrågor be
handlas icke inom kornrnitteerna, då ju
Fackföreningen är forum för dylika frå
gor.)

Mindre samarbetsorgan för tillfällig
verksamhet
Övriga samarbetsorgan är Korpidrotts

sektionen, Musikkornrnitte, Utbildnings
kommitte, Sparklubben jämte tillfälliga
kommitteer, vilka har mer sporadiska
sammankomster, när en· aktuell fråga
kommer upp elier ett arrangemang av
något slag skall göras. Kontaktrnan och
sammankallande är personalkonsulenten.

Företagsskolan står under företags
nämndens tillsyn
Företagsnämnden är också ett organ

för samråd i frågan om yrkesutbildning.
Spörsmålet har varit uppe till behand
ling i nämnden vid flera tillfälien. Åren
1955-1956 drevs en 2-årig keramisk
verkstadsskola, som alltså huvudsakligen
var inriktad på porslinsfronten. Vid ett
företagsnämndsmöte i mars 1959 togs
frågan om utbildning och ungdomen upp
till behandling och resulterade i att en
särskild kommitts tillsattes för att utreda
lämplig form för en företagsskola.
Fr. o. m. juni 1962 startar vårt nya

försök till företagsskola.
Personaltjänsten, som bl. a. handläg-

ger ärenden såsom rekrytering, registre
ring, hälsovårdsfrågor, fritidsverksamhet,
studiefrågor, sparverksamhet är i före
tagsnämnden representerad av personal
konsulenten. Han är nämndens sekretera
re och rapportör för frågor kring sam
verkan för de anstälidas trygghet och
trivsel i arbetet.

De fackliga organisationerna deltar
i samarbetet
Följande fackliga organisationer äro

representerade i företagsnämnden:
Avd. 205 av Svenska Fabriksarbetare

förbundet har till uppgift att på det lo
kala planet tillvarataga sina medlemmars
intressen i allt som innefattas i kollektiv
avtalet med AB Gustavsbergs Fabriker.
Svenska Fabriksarbetareförbundet är
LO-anslutet. Avdelningen har egen fack
föreningsexpedirion i Gustavsberg.
Avd. 182 av Svenska Lantarbetareför

bundet arbetar i princip på samma sätt
som avd. 205, men avtalstexten är här
något annorlunda, beroende på att med
lemmarna i denna avd. arbetar inom ett
helt annat yrkesområde. Svenska Lant
arbetareförbundet är LO-anslutet. (Re
presentanter för Lantbruket kallas till
nämndmöte en gång om året.)
Avd. 74 av Svenska lndustritjänste

mannaförbundet bevakar tjänstemännens
intressen i lönefrågor, anställningsförhål
landen, och andra liknande frågor vilka
även äro sammanförda i ett avtal med
AB Gustavsbergs Fabriker. TCO-anslu
tet.
Avd. 257 av Sveriges Arbetsledareför

bund arbetar i stort sett efter samma
linjer som SIF:s avd. 74. Av namnet
framgår att denna organisation består
av i huvudsak verkmästare och förmän,
som äro anställda inom Gustavsbergs
Fabriker.
Sveriges Arbetsledareförbund är TCO

anslutet.
G. Dbg
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tTA6~
Vid nämndens sammanträde den 27

mars hade vi direktör Flobecker från
Verkstadsföreningen och red. Pettersson
från Arbetsledareförbundet som intresse-
rade gäster. ·
Ur rapporterna kan nämnas att

skyddskommitten beräknar antalet
olycksfall under 1961 till siffran 5,9 pr
100 årsarbetare, en ökning i jämförelse
med föregående år, men ändå en hygglig
siffra, som nu gav fackföreningen en bra
slant till dess försäkringsverksamhet. Den
7 mars hade skyddskornmitren ordnat
Skyddsträff i Bergasalen. Dr Erik Bolin
der talade då om hälsovård i en modern
industri, ett mycket uppskattat föredrag,
som gav många friska synpunkter på bio
teknologiska arbetsprinciper, rehabilite
ringsuppslag och förebyggande hälso
vård. Dr Bolinder tyckte själv att det
var stimulerande att tala för detta audi
torium, som verkade så positivt i sin
attityd mot dessa frågestäUningar. Sär
skilt roligt tyckte han att det var att
träffa dr Bellander, som gjorde ett charm
fullt intryck på honom och som han an
såg ha den rätta inställningen för att
kunna göra en positiv insats i företaget.
Dr Bolinder inbjöd skyddskommitten till
studiebesök vid Metallverken i Västerås,
och någon gång i maj bär det väl iväg.
Förslagsverksamheten har insänt 2 för

slag till Rikstävlingen, nämligen Nylan
der-Johanssons förslag till omkonstruk
tion av koppsvarv och Bergströms stans
verktyg för hålslagning i badkarsplåt.
I år har man under 1 :a kvartalet fått

in c:a 40 förslag, vilket innebär något
av ett rekord så tidigt på året.
Under 1961 inlämnades 66 förslag och

premierades 56, med en premiesumma på
7.170:-. Som vi kunde meddela redan i
föregående nummer av Gustavsbergaren
hölls årsträffen med förslagsställarna den
9 febr. med sedvanlig utdelning av extra:
minnespremier.

Personaltjänsten gav rapport om per
sonalstyrkan och att personalomsättning
en var 10,2 0/o. Ett särskilt schema om
de anställdas fördelning efter ålder och
kön visar en hög medelålder i fabrikerna,
men att en relativt god återväxt är på
väg.

Företagsskolans arbetsprogram god
kändes och inbjudan har nu utgått direkt
till avgångsklassernas elever.
Läkarmottagningen får snart sina lo-

Djupfryst mat har nu ocks!i börjat prövas i BKF:s matsal.

kaler klara i Gamla kontoret och dr
Bellander har full sysselsättning, inte
minst med hälsokontroll och omplace
ringsfrågor.

Sparverksamheten visar ökning. Just
nu noterar vi 400 sparare som varje må
nad avsätter omkring 30.000:-.
Till skyttar, skidåkare, varpkastare m.

fl., som varit flitigt i elden inom korp
idrotten under kvartalet, har fabriken
skänkt en hel del priser, bl. a. ett schack
spel med pjäser i porslin, avsett som
vandringspris inom schackets klubbmäs
terskap.
Ur sarnarbetsleommitteernas redogörel

se märks att intresset för djupfryst mat
stiger. Försäljningssiffrorna inom lunch
rummen ökar och därmed överskotten,
som disponeras för studiestipendier, per
sonalutflykter och anskaffning av en del
attiraljer för mathållningen.

*
För fabrikernas tillverkningsprogram, sys

selsättningsgrad och försäljningssträvandena
gav hr Teglund en redogörelse.
Hush!illsporslinsfabriken utvisar en hög

utnyttjningsgrad med väl besatta ugnar, kor
tare skjuttider och därmed ökad produktion
på ett mindre antal hsa!'betare än tidigare.
TPF håller sin budget och gynnas i viss

mån av en ökad bostadsproduktion, där en
Familjshusrypen syns växa och ge en relativt
större andel för värme- och sanitetsporslins
produkter.
Även badkarsfabrikationen ligger väl till,

trots skarp konkurrens. Kapaciteten kommer
att öka genom de nya maskinerna och ut
rustningen för pressning och betning.

Pannorna, vars storlekar har en tendens
att växa ooh automatiseras, ger oss god sys
selsättning, icke minst på den konstruktiva
sidan.
På kyldiskavdelningen har tillverkningen

börjat av fläktkyldiskar. Under nästa år
torde vi också vara igång med hopsättning
av frysmöbler. Plätverkstadcn på Katthol
men har Försetts med nya verktyg, saxar och
svetsaggregat och fungerar mycket bra.
Plastavdelningen, som har större kapacitet

genom sina nya maskiner, arbetar fram sina
produkter med gott stöd av KF:s nya för
säljningsorganisation. Hård konkurrens från
många tillverkare, vars kvaliteter i många
fall lämnar mycket övrigt att ömka.
Till slut gjorde hr Teglund några reflek

tioner över omsättningsvolym och värde jäm
förd med löneutvecklingen och påpekade att
den ökade förtjänsten måste försvaras med
en ökad produktion.
Hr A. Erderyd redogjorde för försäljnings

läget på hushållsporslinsfronten och medde
lade, att efterfrågan på våra kvalitetsvaror
ökar i hastigare takt än våra produktions
möjligheter. Detta, som han uttryckte sig, är
i och För sig glädjande för oss, men mindre
glädjande för kunderna.
Hr Erderyd berättade även om sina in

tryck från besök i porslinsfabrikerna i Eng
land och Tyskland, samt vid den internatio
nella mässan i Blackpool, Frankfurt ooh
Köln. Sammanfattningsvis trodde Erderyd
på ökade leveransmöjligheter för våra egen
artade kvalitetsvaror även på kontinenten,
med hänsyn till visat intresse ute i Europa
för skandinavisk design.
Hr Erderyds synpunkter gav anledning till

diskussion, där bl. a. erinrades om vår rela
tivt lilla andel på den stora marknaden och
små möjligheter att påverka den. Vidare
framhölls den frammarsch som plasten har,
och faran av att denna vara slår ut porslinet.
Några talare undrade om vi överhuvudtaget
kan hävda oss med god form och kvalitet,
då den får så speciella drag som i vår konst
produktion. Då denna diskussion väckte stort
intresse, men då tiden ej medgav dess fort
sättande, föreslogs att till hostmötet anmoda
dr Hald att under en särskild punkt på dag
ordningen inleda ett meningsutbyte om "Kva
litet och formgivningsfrågor, från värme
pannor till konstgods".
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STIG LINDBERG
ny efter ett kvartssekel

Det var en ny Stig Lindberg, som pre
senterades eller rättare presenterade sig
på Svensk Form i mitten på april med
en utställning av stengods med anled
ning av att han nu arbetat 25 år på
Gustavsberg. Det var alkså en jubile
umsutställning - för övrigt den första
separatutställning Stig Lindberg haft i
Stockholm av enbart stengods - och
även om några små montrar med utvalda
ting påminde om hans keramiska ut
tryckssätt under olika perioder var det
nya ting och en ny värld som helt do
minerade utställningen.
Den blev en stor framgång både hos

kritik och publik, den första av den se
nare kategorien som köpte fyra pjäser
och fick en till skänks var kung Gustav
Adolf. Kven Nationalmuseum som hit
tills varit dåligt försedda med stengods
av Lindberg köpte fyra pjäser, bland an
nat en stor reliefförsedd vas och en mag
nifik keramisk platta med hög relief.
Så här skrev Gustav Näsström i Stock

holmstidningen om Stig Lindberg: "På
sistone har han gjort sig helt fri från den
lokala traditionen, låst in formerna och
glasyrerna i glömskans skåp och kastat
sig ut i en suverän stengodsproduktion,
som helt och hållet bär hans egen prägel
av fantasifull okynnighet och teknisk
fyndighet. Detta stengods klingar friskt
samman med tidens aktuella stilideal
utan att dock verka efterklang - Livet
kvillrar och kvittrar i honom som käll
språng och fågelsång. Han är en friby
tare vid Farstaviken bland alla våra pa
tenterade designers. Måtte han få fort
sätta sin mustangritt över steppen!"
Eva von Zweigbergk skrev i Dagens

Nyheter under rubriken "Tusenkonstnär
med tyngd" att utställningen visade "en
överväldigande tyngd och bredd, som
konstnären hittills inte visat prov på.
I dag har hans stengodsformer en mogen
tyngd och saftig glans, men helklassiker
blir han aldrig - I den keramiska väggen
till Umeå stadsbibliotek talas ett strängt

formspråk med mustigt samspel mellan
glasyren och den råa ytan och den stora
stengcdsplattan, som liknar en sprucken
bronsålderssköld, har en magnifik, pri
mitiv hållning. -
Stig Lindberg är en tusenkonstnär,

vars verk man aldrig ser utan att impo
neras av skickligheten, skaparglädjen och
det klara förståndet, som han aldrig helt
lyckas maskera."
Från Svensk Form går utställningen

vidare till flera håll, både upp till Luleå
och Umeå, kanske till' Karlstad och i
sommar visas en del av kollektionen dels
på den internationella keramikutställ
ningen i Prag, dels på en nordisk utställ
ning i Lunds Konsthall.

TvJ. piaser frJ.n Jubileumsutställningen pJ.
Svensk Form, som ocksJ. gästades av Hans

majestät Konungen.
Foto: H. Ohlson och Dagens bild.
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TRAFIKVECKA Forums årsmöte

Till Bcrgasalert kom .mycket ungdom, som bl. a. fick se Räddningskdrens fina visning av
första hjälpen dt skadade.

Gustavsbergs trajiksdleerhetskommittes
10 år var anledningen till att kommitten
anordnade utställningen "Vi och våra
vägar" i Bergasalen.
Dir. Alvar Thorson från NTF invig

de och talade om "Aktuella trafiksäker
hetsproblem".
För den nya motorvägen till Gustavs

berg redogjorde ing. G. Forsman från
vägstyrelsen. 1964 beräknar man att ar
betet skall kunna påbörjas, byggtiden till

7 år, och kostnaden till 110 milj. Kom
mitten hade skaffat en karta som visade
den nya vägens sträckning. Den intresse
rade många utställningsbesökare,
Varje kväll förekom något program

inslag på utställningen. Medverkande var
Thore Skogman, ing. G. Hultman från
OK och konsulent G. Segersten från
NTF. Film och bildband visades varje
kväll.
Aven demonstrationer förekom. Svens-

Ett tjugo-tal medlemmar hade hörsam
mat kallelsen till årsmötesförhandling
arna, som, efter ordf. Fritz Bergs häls
ningsord, leddes av Axel öhlund. Sty
relsens fögderi fick årsmötets godkännan
de och redaktören hade glädjen att få
lyssna till en i stort sett välvillig kritik
av tidningens nya ansikte. Harald Lind
holm, som varit kassör och expeditör sen
tidningsstarten, hade nu avsagt sig. Han
avtackades av Fritz Berg med vackra
ord och en stor, präktig fruktkorg av
Konsums bästa märke. Lindholm tackade
för det och erinrade bl. a. om sin första
tidningsbudget, som var c:a 2.000 kr.
medan vi nu rör oss med det tjugo-dubb
la.
Till kassör efter Lindholm valdes Ber

til Peterson. I övrigt omvaldes ordf.
Fritz Berg, ledamöterna Gösta Dahlberg
tillika redaktör och ansvarig utgivare,
Yngve Nyström och Sven Wahrenberg.
Suppleanter blev Edla Arvidsson och
Axel Björkman. Revisorer Gunnar
Mattsson och Elis Sa1{der. Suppleant
Erik Nilsson. Styrelsen fick i• uppdrag
att ordna för ett värdigt hugfästande av
tidningens tjugoåriga tillvaro någon gång
på höstkanten. Och efter att ha klubbat
detta kunde Axel öhlund avsluta de
egentliga förhandlingarna och överlämna
ordet till Artur Teglund, som var kväl
lens kåsör över äm~et "Gustavsberg
förr, nu och i framtiden". Ett kåseri
med sakuppgifter, allvarliga aspekter, ro
liga vändningar och djärva utblickar mot
framtiden. Fabrikens utveckling klargjor
de han i några få ord: "Förr levde vi
på kaffekopparna i köken! Nu lever vi
på hela bostaden!"
Det var ett kåseri, som andades stark

förtröstan på framtiden för Gustavsbergs
fabriker, och eftersom bättre och bättre
tider för vår industri även bör betyda
bättre och bättre för vår tidnings möj
ligheter att hävda sig, så kunde Forum
medlemmarna efter avslutat årsmöte gå
hem med stark förtröstan även i det av
seendet. Sekreteraren

ka Liv Hansa demonstrerade "mun mot
mun metoden", och Räddningskåren hur
man hjälper en skadad.
En tipstävling med ·trafikfrågor vanns

av Håkan Viberg.
Det fanns mycket att se på utställ

ningen. Specialkonsurn deltog med en båt
som hade den säkerhetsutrustning som
behövs på sjön. OK-IC visade säkerhets
utrustning för bilen och den nya Saab
bilen. Övriga deltagare i utställningen
var NTF, Konsum, MHF, Räddnings-
kåren och Skyddskomrnitten. E. S.
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SALTSTANK FRAN FA.RSTAVIKEN
Vet du
var Munkgrottan finns? Det frågade en Stockholmare
mig häromdan. En man som har några av sina rottrådar
förankrade i den Gustavsbergska lerjorden. Jag som trod
de att jag visste vad terrängen runt samhället döljer,
sökte förtvivlat i mitt minne efter denna raritet, för att
rädda mitt ansikte. Inte snuddade jag ens vid tanken,
att han menade det kära utflyktsmålet, - Skeviksgrottan.
Fast nog borde det legat nära till hands för mig som med
stor möda tragglat mig igenom boken om Främlingarna
på Skevik. En bok som är så späckad av faktiska upp
lysningar och nyktra iakttagelser att den effektivt befriar
läsaren från de romantiska griller angående grottan han
eller hon dittills kan ha hyst.

Det var synd det,
tyckte jag när vi på påskdagen valt denna vår mest
legendomsusade sevärdhet som mål för hela familjens
terrängpromenad. Jag fann till min sorg, att all visdom
som boken om främlingarna serverat, hindrade mig att
känna den atmosfär av saga och dikt om förföljelse och
tro som alltid förr gjort ett besök i grottan så extra tju
sigt. Nåja, naturupplevelsen fanns kvar, tack och lov för
den och det är ju inte första gången i mänsklighetens his
toria då vetande har stått i vägen för tro. För vacker är
den, Främlingarnas förmenta förvisningsort, inte minst
nu i vårens begynnelsetid, då ingen grönska ännu döljer
bergväggens färgspel.

Vilket företag
för en bekväm nutidsmänniska, att söka sig från träd
till träd på den utstakade skid- och promenadvägen från
Gustavsberg till Skevik. Röda märken leder en säkert
fram till målet, trodde vi ... Vid Lugnets utkant spärra
des vägen av en för oss okänd bilväg - och av ett omfat
tande nybygge. Det är tydligt att vi från Övre Hästhagen
vet bra lite om vad som sig tilldrager på samhällets norr
sida. Där utbredde sig för våra förvånade blickar hus
grunder till ett nytt kvarter i Skeviksskogen. Jättelika
terrängätande maskiner njöt sin välbehövliga påskvila och
varje liten jordplätt emellan stenmassor och grushögar
hade erövrats av blåsippor och tussilago.

På andra sidan bygget sökte vi en stund förgäves
efter de rödfläckade ledarträden. Vi hittade dem i av
verkningshögarna där de låg och rodnade av förargelse
och vanmakt. Sedan traskade vi vidare genom smältvåta
skogar där is och snö ännu låg kvar i svackorna. Vi kom
så småningom fram, ja inte till grottan, trodde någon det,
utan till Skevik där plånboken slaknade, för köttet är
svagt och familjen matfrisk.

Att finna vägen tillbaka
och få med grottan i färdrutten var betydligt enklare.
Det var bara att följa de sönderslagna lamporna och de
nedrivna ledningarnas gata. Vad kan det vara för mys
tiska behov som våra vanligtvis bussiga ungar tillfreds
ställer med det här slaget av meningslös skadegörelse?
Inte kan det vara särskilt spännande att slå sönder saker
på så betryggande avstånd från bebyggelse, det måtte
vara själva krasandet som inger lust.
ja, skall nu sanningen fram och det skall den väl,

så var vår omskrutna kondition inte vad den har varit
när vi nådde grottan. Så vi gick landsvägen hem, sned
dade gent över tippen och beundrade ohejdat tussilagon
som klätt över en till synes steril sandhög.

Väl hemkommen
sjönk jag ner i vår bästa vilstol innan någon annan lagt
beslag på den. Lovade mig själv dyrt och heligt att åt
minstone spänsta till snabbköpet två gånger per dag. Kon
staterade med hemlig tillfredsställelse att de andra fa
miljemedlemmarnas kondition inte var mycket att skryta
med den heller. Sände en tacksamhetens tanke till skol
gymnastiken som tvingar skolbarnen till rörelse ... Fick
telefon om att en systerson i en norrlandsstad låg på
lasarettet för en hjärnskakning som han ådragit sig i
skolgymnastiken . . . Tänkte ta tillbaka den tacksamma
tanken, då jag kom ihåg att jag brände mig på bakplåten
på påskafton utan att därför sluta att äta kanelbullar.
Men, men ...

Måste våra barn
bli elitgymnaster? Det är klart att det skulle smaka för
en öm moder att sitta och förgäves dölja sin stolthet vid
uppvisningen på åhörardagen, för vi blir väl lurade på
examen i år också, men borde inte skolan vara lite räddare
om ämnets popularitet? Har inte Gymnastik med lek och
idrott blivit ett av våra angelägnaste skolämnen i en tid
då intresset för rörelse och frisk luft är på avskrivning?
Varför skrämma tonåringarna med för avancerade rörel
ser, när man vet att de under de första tonåren ändå har
så svårt att vänja sig vid sina växande lemmar. Den
grupp av elever som har håg och fallenhet för elitgymna
stik är ju väl tillgodosedd genom den frivilliga gymnasti
ken. Motionsgymnastik med tonvikt på lek borde väl
vara modellen och jag är ganska säker på att frånvaro
procenten skulle sjunka till båtnad för spänsten.

Apropå spänsten,
så har jag sluppit diska frukostdisken i dag. Tack vare
att en av våra vanligaste kvällsdrakar hade mätt pulsen
på en husmor och trebarnsmamma som spänstade sig
igenom en arbetsdag. Mätaren noterade att hon förbru
kade lika mycket kraft som en skogsarbetare, Jag satt
där och gonade mig i uppskattningens sunnanväder me
dan disken travade upp sig i stället, mig förutan. Läste
och tittade på bilder som illustrerade min krävande dag
liga tillvaro.

Glädjen blev
självfallet inte långvarig. Att man aldrig kan lära sig att
hålla tand för tunga ... Satt jag inte där och muttrade
för mig själv, att hon som blev kontrollerad fick skylla
sig själv att hennes puls steg till 170 när hon piskade
mattor och förkortade deras livslängd istället för att an
lita dammsugaren, när hon knäskurade linoleummattan
när det finns borstar med långa skaft att sätta skurtrasan
på. Familjens hörsel är det min sju inget fel på, så nu
får jag diska middagsdisken själv. Att jag inte har mycket
gemensamt med artikelns ambitiösa husmor det har de
på känn.

Det är synd om mig, ingen bryr sig om min höjdhop-
pande puls. Edla Sofia
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Gustavsbergs Scenstudio har i år star
tat en ungdomsavdelning bestående av
ungdomar i åldern 15-18 år med Sven
Andersson som ledare.
Gruppen framträdde i mitten av mars

vid en föreställning för ungdomsverk
samheten samt en för Pensionarsförenin
gen. Programmet bestod av sång, dekla
mation m.m. byggt på verk av Dan
Andersson, Ferlin, Fröding och Taube.
Då det var första gången de flesta med
verkande framträdde på scenen måste
man säga, att resultatet av deras arbete
var synnerligen gott.
Senare har en del av gruppen även gi

vit ett cabaretprogram i Bergasalen. Le
dare för detta har varit Rune Malm, som
även skrivit en del av texterna. Även
detta framträdande uppskattades livligt
av publiken.

25-årsjubileum
Ett kvarts sekel har förflutit sedan

Gustavsbergs socialdemokratiska kvinno
klubb bildades. Det var i mars månad
1937. De som tog initiativet ansåg att de
hade mycket att kämpa för, och det hade
de verkligen också. Ingen kunde väl ana
då, att en så stor förändring i fråga om
standard skulle kunna genomföras på så
relativt kort tid som 25 år. Den höga
standarden vi erhållit, får inte göra oss
mindre aktiva, problem rullas upp oupp
hörligen. Kvinnoförbundet ger ständigt
nya uppgifter till sina klubbar. Det störs
ta problem vi har för närvarande är väl
egentligen nyrekryteringen av medlem
mar. För klubben består ju endast av
husmödrar och de har ju inte så särskilt
gott om tid, om sedan intresset också är
stort. Vi har uppgifter utöver egna be
hov av förbättringar. Det är stöd åt
underutvecklade länder. Sålunda har vi
varit med att samla till en rullande kli
nik i barnbegransningssyfte till Indien.
Otaliga lottförsäljningar har vi avverkat
till förmån för svältande barn. Många
gånger tycker vi att det är tröttande
med dessa insamlingar men genom TV
bevisas de hjälpbehövandes tragiska liv
och detta manar till eftertanke. Nyligen
hade vi besök av en kvinna från Aten,
som förlade sin semester till Gustavsberg
för att få vara med om en Svensk de
monstration 1 Maj. Detta var en efter
längtad upplevelse för henne. Klubben
fick som gåva av vår grekiska gäst en
tallrik med vy från Aten och för den är
vi mycket tacksamma.
Vi hälsa alla intresserade välkomna till

klubben.
Elsa Carlsson

sekr,

Senegals minister, var en av vårens
många besökare vid fabriken. Han tyck
te det var kallt häruppe.
I denna månad väntar vi besök från

ännu fler exotiska gäster.

Orienterarna hade årsmöte den 23 feb
ruari. Per Wester hade avsagt sig återval.
I hans ställe valdes Bertil Fall. Styrelsen
har nu följande sammansättning: ordf.
Arne Lindberg, sekr. Bertil Fall och kas
sör Curt Hagelin.
Wester fick mottaga Svenska Orien

teringsförbundets förtjänstdiplom och
Gustavsbergs IF:s standar för sina in
satser inom orienteringsidrotten.
För att få bukt med den s.k. oriente

rarsjukan, en sorts gulsot som ökat kraf
tigt sista året och bl. a. drabbat tre man
i föreningen, har som väl de flesta kän
ner till Orienteringsförbundet förbjudit
allt tävlande under vårsäsongen. Denna
tid kommer att användas främst till att
försöka bygga upp ungdomssektionen.
Från början av februari har man haft
teorikvällar med kompassinstruktion och
kartläsning. Så snart väderleken blir
lämplig flyttas övningarna ut i terräng
en. Man hoppas art ungdomarna kommer
att stanna, medelåldern är hög bland de
aktiva.

1 :a majdemonstrationen samlade trots
kylan rätt många deltagare, och ännu
fler kantade vägen eller sökte sig upp
till folkparken. Solidariteten med andra
folk, hjälpen till utvecklingsländerna är
ett program som skulle kunna samla
många fler. Arrangörerna kanske kan
rycka upp sig till nästa år - och få
kortare tal, körsång och flera gruppar
rangemang i tåget. Våra 200 utländska
kamrater kunde gärna sluta upp i en
särskild grupp. På bilden ser vi tåget
passera Torget.
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Gustavsbergsskyttet 100 år Tack!

Gustavsbergs skytteförening firade
den 18 mars sitt 100-årsjubileum med
stora tävlingar, där inte mindre än 250
skyttar från kretsen mötte upp. Sam
lingen efter tävlingarna och prisutdel
ningen inleddes i Bergasalen med musik
av Blåsorkestern. (97 år, och född bland
skarpskyttarna).
Gustavsbergsskyttarna fick många lov

ord för gott arbete genom åren och för
väl genomförda tävlingar. Det bekräf
tade också överstyrelsens ordf. kapten
Stubert, då han överlämnade Förbundets
silverpokal. Hedersnålar tilldelades tro
tjänaren Oscar Bergkvist och ordf. Man
fred Lindstedt, varjämte gamle Albin
Åberg fick hedersornnamnande. Herrar
Mehlqvist, Lindstedt och Bergkvist hade
fått ihop en mycket förnämlig prissam
ling att fördela i de många serier och
klasser, som hann avverkas vid de soli
ga banorna. Särskilt uppskattat var fab
rikens hederspris, en tallrik med gravyr
till samtliga skyttar.
Prislistan är lång - den återges i

skyttarnas Länsskytten - men vi kan
nämna att dagen gav två 27:or, Pekka
Leimu, Solna och Åke Lundberg, Jär
fälla. C. Frid, Solna hade 25 träff, och
Bengt Nilsson, Gustavsberg 23 träff i
klass F 4. Fru Mary Persson från Solna
var bästa amason.
Ur Skytteföreningens historia berättas

det att den 1 november 1862 blev dess
födelsedag, då i Gustavsberg corpsen
uppsattes, omfattande två korpralskap
om 25 man. Överbefälhavare blev kro
nolänsman Cornelius. Redan på första
sammanträdet gjordes en insamling för
anskaffande av trumma och jägarhorn.
Så småningom blev det 6 man, som led
de skarpskyttarnas utmarscher. Och så
föddes Blåsorkestern i samhället. - Om
skytteföreningens tidigaste år har Albin
Åberg berättat vid 90-årsjubileet i Gus
tavsbergaren oktober 1943, varur vi till
sist saxa några glimtar:
Det var stränga bestämmelser om ord

ning och disciplin i ledet. Protokollen
från denna tid tala om bestraffningar för
skratt i ledet, utgång ur ledet utan an
hållan o.s.v. Den som uteblev från en
övning straffades med böter och ansökan
måste på nytt inlämnas för inträde i
corpsen. Likaså erfordrades tillstånd att
få avgå från korpralskapet. Varje år
lämnades rapporter om verksamheten.
Årsmöte med högtidsdag avhölls i augus
ti månad. Alla kallelser tillkännagavs på
fabrikens anslagstavla.

Uniformen var en viktig fråga i den ti
dens skytte. Ofta tala protokollen också
om ekonomiska svårigheter. Ett gevär
kostade 30 riksdaler riksmynt, bandolair
7:6, mössa 4:31, rock och byxor 44:7.
I allt 85 :44 rdr rkm. Det var en stor
summa pengar, och avbetalningssysternet
måste tillgripas.

Skjutbana anlades vid Farsta. Avstån
det var 240 m. Skjutningen skedde i
stående ställning.
År 1864 utgick statsanslag för pris

skjutning till länets föreningar och de
180 rdr delades på 5 platser. Gustavs
berg for till Västerhaninge. Men då en
dylik resa kostade pengar, så anordnades
en bal med entreavgift av 50 öre för
herre och 25 öre för dam.
Gevärsfrågan var brännande. Först ef

ter långa underhandlingar lyckades för
eningen få låna 20 engelska gevär, 1851
års förändrade modell, från faktoriet i
Visby. Den 19 oktober 1865 anlände
denna vapentransport till Gustavsberg.
Exercis pågick varannan lördagskväll,

senare söndagsmorgon med långa mar
scher bl. a. till Värmdö kyrka. Medlems
antalet var 68. Skulderna uppgick på
grund av inköp av trumma och unifor
mer till 653 rdr. Redan året därpå voro
emellertid skulderna betalda. Stora fest
ligheter anordnades ofta med skarpskyt
tepjaser, sång och tal.
Är 1868 avgick Cornelius som över

befälhavare och Konungen utnämnde
löjtnant Wilhelm Ode1berg, vilken sedan
kvarstod till dess den nya skytteorgani
sationen tog vid. -

Till följande firmor och enskilda, som
genom prisdonationer berikat vår täv
ling, får Gustavsbergs Skytteförening
framföra ett varmt tack: Gustavsbergs
Fabriker, Kommunen, Konsum, Mjölk
försäljningsföreningen, O.K., Thörnqvist
Ur & Optik, Värmdö Glas, Konditori
Vita Hästen, Ert Foto, Rune Box, Tore
Norling, Kurt Åkerlund, Brödermans
Radio & TV, Bergqvists Sportaffär,
Byggnadsfirman E. Tegesjö, Gustav Lo
rang, Lottakåren, Hemvärnet, Pistol
skytteklubben, Idrottsföreningen, Albin
Ahberg, Waldemar Wahlgren, Oskar
Bergkvist, Bernt Friberg, Farsta Träd
gård, Fru Anna Odelberg, Dr W. Odel
berg, Herrfriseringen, Taxi.

Gustavsbergs Skytteförening

Jubileet fortsatte den 5 maj med års
fest på Farstaborg, där ett trettiotal
medlemmar avåt en god måltid, varefter
följde utdelning av årets vandringspri
ser och utmärkelser, där ordf. Manfred
Lindstedt tilldelades Föreningens för
tjänstmedalj i guld för över 20-årigt le
darskap. Bertil Bergström, Bengt Johans
son och Walter Karlsson erhöllo utmär
kelsen i silver för mångårigt och gott
arbete inom Föreningen, Carl Wiberg er
höll diplom för sitt stödjande arbete och
Oscar Bergkvist hyllades med blomster
uppsats.
Festen fortsatte med dans och skytte

snack till gryningen.

Skytteföreningen med sina blåsare vid Pavil
jongen för 50 år sedan.
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Det regelbundna badandet har blivit
allt angelägnare för den arbetande sven
ske mannen och kvinnan. Ändå har vi
inte några stolta traditioner att bygga på
i det hänseendet - mången minns säkert
ännu med förskräckelse Lubbe Nord
ströms avslöjanden i boken "Lort-Sveri
ge!"
Genom mantalsblanketterna från hös

ten 1960 blir det väl omsider utrett hur
fåtaliga badmöjligheterna ännu är i vårt
land. Det hjälper inte att peka på alla
nya bostäder som inretts med badrum
under senare år, de badrumslösa lägen
heterna är ännu övervägande i landet
och de människor som helt och hållet
saknar ordnade badmöjligheter är legio.
Vår avsikt är att med dessa rader slå

ett slag för bastun, den förträffliga in
rättning som enkelt och lätt kan lösa
badproblemet. Men bastun blir aldrig
byggd om inte intresset och förståelsen
för denna badform finns. Man påträffar
i Sverige en förvånansvärt utbredd okun
skap om vad bastu sist och slutligen är
och vad den kan vara. Om ordet bastu
ger associationer till finsk sauna blir mån
gen kanske skrämd och föreställer sig ett
kokande gehenna med sot och självspäk
ningsritualer. Detta betackar man sig för.
Städernas och tätorternas "turk" är där
emot bekant för de flesta, och de senaste
årens folkbad med värmeugnarna inne i
basturummet med dess trappstegslave,
börjar också bli kända. Men man har
ändå inte vant sig att betrakta bastu
badet som ett livets nödtorft, och så län
ge folkets krav på bastubad inte ökar,
byggs det inte heller nya bastur i någon
nämnvärd grad - varken små familje
bastur, kommunala folkbad eller perso
nalbastur för industrierna.
Låt oss resa till bastuns hemland Fin

land och se på situationen där. Enligt
senaste inventering finns det omkring
550.000 bastur i Finland mot knappa
20.000 i Sverige. Sedan myndigheterna
under 1700-talet på grund av missbruk
stängde de talrika badstugorna i Norden
och f.ö. i hela Europa har bastun, saunan,
fortlevat praktiskt taget enbart i Finland.
Där har den utvecklats till en natio

nell institution, lika fast förankrad i
mänskans veckorytm som forna tiders
kyrksamhet. Trots att de finska stads
lägenheterna räknar samma badrumspro
cent som de svenska, skyltar ändå en
bastu i vartannat gathörn. Hela folket,
ung som gammal, fattig som rik, badar
bastu en gång i veckan och t.o.m. oftare
på landsbygden. Det är bastun som ger
vederkvickelse efter en slitsam arbets
vecka. Utom att den tjänar hygien och
renlighet är den fysiskt uppbyggande och
idrottsmännens främsta konditionsskapa-

re. Det något uppreklamerade uttrycket
"finsk sisu" härledes i alla fall till fol
kets bastukult.
Något liknande som den finska bastu

entusiasmen känner vi inte till i Sverige.
Bastuns popularitet är hos oss ganska
lokalbetonad och bastutraditioner finner
vi endast i Norrbotten och fombygderna.
Men det behövs inte stort mera än att en
ort har en acceptabel bastulokal och
några bastufrälsta personer. Så småning
om sprider dessa bastuälskare sin lidelse
omkring sig, lär sina vänner bada effek
tivt och på ett rätt sätt och har slutligen
gjort hela nejden badande. På de orter
i landet där finska immigranter före
kommer talrikt, har även bastubadandet
vunnit terräng, för det är nämligen så
att den som en gång fått uppleva ett
"riktigt" bastubad, han är evigt försvu
ren till denna njutning.
Svenska föreningen för folkbad (Sfff)

inledde under kriget en "bastuoffensiv"
och tog den finska saunan som förebild.
Det är de energiska herrarna inom den-

Det är begripligt att ett så betydelse
fullt rum av gångna generationer ansågs
heligt. Saunan var fredad liksom kyrkan
och ansågs befolkad av förfädernas mäk
tiga andar, som man i smyg försökte
blidka med offergärder på olika sätt.
Allt detta känner bastubadaren av i

dag inom sig och han föredrar hellre en
gammal inrökt sauna framför en skinan
de modern skapelse. Rökbastun, den ur
sprungliga saunatypen, är den verklige
saunabadarens ideal. Den har inget rök
uttag utan endast en omurad rösugn av
flata stenar staplade i ett valv över eld
härden. Ovanpå detta valv ligger en
pyramid av knytnävsstora runda "bad
stenar". Man eldar den primitiva ugnen
med stora björkklabbar under 3-5 tim
mars tid, varvid röken samlas tät inne i
det halvmörka rummet. Lågorna slickar
upp mellan badstenarna och när dessa
är rödskimrande och gnistrande heta får
den sista elden brinna ut. Därefter vädrar
man ut röken genom korsdrag mellan den
gläntade dörren och en liten röklucka

OM BAST.UBAD
na krets som vi främst får tacka för att
det håller på att gå framåt på bastu
fronten hos oss. Våra bastur från tidigare
år var av typen "turkisk", vilket inte är
detsamma som finsk bastu. "Turkens"
varmrum får sin värme genom värmeka
naler medan den finska bastun har var
mekällan, bastu-ugnen med dess badste
nar, inne i själva basturummet, där den
strålar ut sin torra hetta direkt (90-
140° C).
För att närmare åskådliggöra detta

skall vi besöka en sauna i Finland. Vi är
i sällskap med personer som badat bastu
hela sitt liv, människor som med sin
sauna förknippar mycket annat än blott
och bart ett varmbad där man tvättar
sig ren.
Det finns en diffus bakgrund av tra

dition, en vördnad för saunan som i for
na dagar var livets centralpunkt, en
helgad kultplats. Allt väsentligt förlades
till saunan; barnaföderskan inväntade sin
stund i saunans steriliserade atmosfär,
krämpor av olika art botades i sauna
värmen, inför de stora årshögtiderna var
saunabesöket den naturliga anledningen
och utan sauna kunde en finne inte tänka
sig ett människovärdigt liv.
I de fattiga ödemarkerna tjänade sau

nan ytterligare många praktiska ända
mål - man torkade säd, bryggde öl och
rökte fläsk i saunan. Ännu i dag anses
"bastupalvad" skinka vara någonting av
det bästa som står att få.

med skjutklaff i väggen ovanför bastu
laven. När eventuella sotflagor torkats
bort från bänkar och lavar får den rök
fria bastun stå tillsluten och "dra" en
stund, varefter den är färdig för att ta
emot de badande under 2-3 timmars
tid. Kallvattenssån bärs in och varm
vattnet har värmts antingen i en järngryta
vid sidan om badstenarna eller hämtats
från en särskild uppvärmningseld utan
för bastun.
Badstenarna strålar ut en hetta som

snart har fått det 12-20 m3 stora rum
mets temperatur upp till 100-140° C.
All inredning är av omålat trävirke:
bänkarna, laven och golvtrallen av löv
trä och de knuttimrade, vältätade väg
garna samt takplaukorna av gran eller
furu. Hettan får kådan i väggbjälkarna
att sippra fram och en fin doft av kåda,
björklöv och aningen rök dröjer kvar i
rummet. Det enda lilla fönstret vetter
mot solnedgången och halvdunklet där
inne linjeras av sneda ljusstrålar mot
ugnen och laven.
Hettan är fullkomligt torr. Bastula

ven, som inte får ha synliga spikhuvu
den, är brännande het och beträds för
siktigt av de badande, som lägger en
dubbelvikt handduk under sig som skydd.
Och luften är besynnerligt lätt att andas
- men man bör akta sig för att pusta
sina medbadande i nacken.
Varje badande har med sig en smidig

kvast av lövade björkkvistar. När kvas-
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tarna sommartid är nybundna får de
inte baddas i vatten. Torkade kvastar
vintertid bör däremot blötas upp i hett
vatten innan de används.
Där sitter man sedan i hettan och för

vånar sig kanske över att termometern
är långt över kokpunkten utan att man
har minsta obehag av det. Samtalet uppe
på laven är H.ordigt. Man tittar på efter
middagsljuset som spelar i det lätta töck
net av uppvirvlad aska från härden och
kvarbliven rök. Badstenarna borta i vrån
andas respektingivande hetta och man
känner sig besynnerligt fjärran från värl
den och allt liv som finns utanför denna
slutna lilla krets.
Efter några minuter börjar transpiratio

nen göra sig märkbar, och när man surt
tit bortåt tio minuter på laven är man
jämnt svettblank över hela kroppen och
ganska övertygad om att det får vara
nog för denna gång.
Man går ut ur bastun, ibland på litet

vacklande ben, och störtar sig huvudstu
pa i 'sjön eller rullar sig i en snödriva,
doppar sig i en isvak eller tar en kall
dusch, allt beroende på möjligheter och
årstid. Så uppvärmd som kroppen har
blivit känner man ingen huttrande kyla
om man också dröjer sig kvar flera mi
nuter i en isvak.
Nu följer badets andra fas, den som på

finska kallas "löyly". Man sätter sig igen
uppe på laven och därefter skvättes en
skopa vatten över de heta badstenarna.
En fräsande ångsky sveper genom rum
met och kniper i öron och näsa. Man
hukar sig ner och väntar dubbelvikt men
modigt på att den första pärsen skall va
ra överstånden. Ganska snart har den
bitande hettan gett med sig och man
uthärdar hjältemodigt ännu en eller ett
par skopor "löyly". Sedan kommer bad
kvastarna fram.
Man piskar sig frenetiskt över hela

kroppen så länge man står ut med det,
och därefter tumlar man ut igen till en
iskall avrivning. Sedan man värmt sig
på nytt börjar tvagningen med varmt
vatten, grov badborste och massor av
tvål. Avsköljningen sker som tidigare i
vatten eller snö och därefter är man Far
digbadad - såframt man inte upprepar
proceduren med bastuvärmen och avkyl
ningen ännu en gång.
Utanför varje sauna finns en bastu

bänk, där man sommartid sätter sig för
att låta kroppen långsamt torka i kvälls
luften. Bänken är placerad så, att man
har en rogivande vy framför ögonen. En
stilla solnedgångsfjärd, en lövträdsdunge,
grönskande fält eller böljande åsryggar.
Kroppen slappnar av och fylls av en sa
lig mattighet som sprider sig i varje lem.
Man uppfylls av medvetandet om att
allt ovidkommande nu har drivits bort

och att ett nytt liv håller på att smyga
sig in. Denna känsla sprider sig även till
sinnet. Sorgsna och plågsamma tankar
är försvunna, världen andas fullkomlig
harmoni. Man är helt lycklig.
Rökbastur av ovanbeskrivna art byggs

numera endast av de absoluta sauna
fanatikerna. Kring sekelskiftet började
den murade bastuugnen med skorssten
vinna terräng. Sedan följde plåtkami
nerna av olika slag och under 1940-talet
elugnarna. Alla dessa ugnar har dock
badstenarna som gemensamt drag.
Badritualen varierar även den, men

den verklige bastubadaren beklagar alla
dem som inte förstår sig på att "bada
rätt".
En fysiologisk utredning om varför

just denna badmetod är så förträfflig
skulle i detta sammanhang föra för långt.
Vi får nöja oss med att referera till
badexperterna världen runt, vilka säger
att den finska saunan är den mångsidi
gaste och verkningsfullaste av nu existe
rande badmetoder. Därför har man även
för över ett decennium sedan bildat ett
internationellt Saunaförbund med ett
trettiotal länder anslutna. Förbundsorga
net "Sauna-Archiv" utges i Västtysk
land och ett hundratal lärda avhandlin
gar om saunan i medicinens tjänst har
sett dagen i olika länder.

Sfff här hos oss stannade alltså inför
finrrbastuprincipen. Med finska bastuex
perters hjälp utarbetade. man speciella
bastutyper som var särskilt lämpade för
svensk mentalitet. Den rustika finska
saunan har med bibehållande av allt vä
sentligt förvandlats till ,en modern inrätt
ning med tidens nya material och teknis
ka utrustning. Också badmetoderna har
något modifierats hos oss. Den torra be-

Foto: Pietinen

gynnelsevärmen, som finnen helst låter
stiga över 100° C hålls i allmänhet nå
got lägre här, och piskandet med björk
lövskvast lika väl som doppet i isvaken
hör inte till vanlig svensk ritual. För den
som vant sig bada finskt, är dessa ute
slutningar i ritualen kännbara, han tyc
ker inte att kroppen fått all den omtuff
ling som behövs för att den saliga kon
trasten efter badet skall infinna sig.
Genom Sfff :s broschyrer - den se

naste "Bastu-bygge", publicerad 1960 -
får man en mycket god orientering i hur
bastuproblemen kan lösas hos oss. Där
finns ritningar till den lilla familjebastun
med behändig el-ugn som för knappa
2.000 kronor kan inredas i boningshuset
(källare, vind) inom ett utrymme som
endast är 2x2x2 m. Där finns förslag till
större och mindre fristående bastur, villa
och sportstuge-, idrotts-, skol-, industri
och allmänna folkbastur. Arbetsritningar
och anvisningar för dem som vill bygga
sig en bastu av ett eller annat slag kan
erhållas genom Sfff, adress Stadion,
Stockholm.
En personalbastu för de anställda inom

ett företag är naturligtvis i och för sig
en stor tillgång, men denna utesluter
inte den privata familjebastun. Det är
där bastubadandet kan utvecklas till den
stora och regelbundna upplevelse som
finnarna älskar så högt. Men för den som
vill förverkliga ett sådant bygge ger vi
det allvarsamma rådet: bygg och planera
inte på basis av vad ni sett och tror er
veta om en bastus konstruktion. Det
finns så ofantligt många detaljer som
måste iakttas för att resultatet skall bli
fulländat, och dessa detaljer känner en
dast expertisen till.

F. E. Sommerschield
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Att bli vid kassa

genom penninglotteriet drömmer vi kan
ske om litet var. Och därför är vi väl
också förbålt intresserade av vart hög
vinsterna går. D.v.s. i vems fickor de
hamnar o.s.v. Inte vet jag om 20.000 kr
är det högsta vinstbelopp som utfallit i
Gustavsberg, men det är högt nog för
att vinnarens identitet ska väcka allmänt
intresse, har jag fått belägg för. Blott
några timmar efter det att omnämnda
resultat av aprildragningen officiellt
meddelats, si kunde en av medarbetarna
i det populära men otryckta talorganet
Har Ni Hört, avd. Stimulerande Rap
porter, avslöja, att det var jag som kam
mat hem storkovan. Hur reagerade folk
för det? Ja, min tro att man innerst inne
unnar sej själv mer än sin nästa, kom på
skam. Overallt möttes jag av glädjestrå
lande ansikten, vari jag inte kunde upp
täcka en smul av tecken till missund-
amhets rynkor. Idel glädjerynkor såle
des, där sådana fanns. Personer, som jag
hittills trott ogilla min existens på det
högsta, gratulerade mej på det varmaste.
Ja, det var ingen ände på ståhejet. En
liren rar fru hade t.o.m. sagt till en an
nan fru, som sa det till en annan fru, som
a det till en fröken, som sa det till en
ogift kompis, som sa till mej: "Att det
var så sjusärdeles roligt att det var just
jag som vunnit."

En del människor
var väl inte så där alldeles övertygade
om att någon som de kände kunde bli fru
Fortunas gunstling så där utan vidare,
men då hade omtalaren ddimt till med
"att det stått i tidningen, så de så." En
s.k. sanningslögn, som vi gärna tillgri
per, då vi blir förbenade över att nåt som
vi själva tror på inte tros av nån annan.
En del omtalare gjorde det hela trovär
digare genom att dela min vinst i ena
fallet med en kompis, i andra fallet med
två kompisar. Nå, den lilla rara frun får
i alla fall en av mina vackraste rosor för
sitt goda hjärta. Litet malört i min tack
samhet är det ju förståss, att hon måste
utgå ifrån, att jag är ett speciellt öm
mande socialfall, men fullt så allvarligt
ligger det inte till. Men jag är överens
om att det finns revor i välfärden, som
gör, att man gärna vill dirigera fru For
runas görande och låtande.

Revor i Välfärden
är f.ö. titeln på en bok författad av Gös
ta A. Svensson. En god vän, som jag
tvistade med på ett möte för politiska
vänner, tyckte att jag borde läsa boken.
Han förutsatte, av någon för mej obe
griplig anledning, att jag inte läst den,
På så sätt kan också ett rykte uppkom
ma. Man förutsätter någonting och vips
kan förutsättningen bli till bevingade
ord: "Fanfar har inte läst Revor i Väl
färden, Fanfar har inte ... o.s:v." Ända
tills varenda människa har klart för sej
att "den där Fanfar han har ju inte
läst Revor i Välfärden. Ha,ha, ha ...
va?" Skammens rodnad brinner på mina
kinder! Nu har jag tänkt rehabilitera
mej genom att skriva en bok, som ska
heta och handla om Rävar i Välfärden.
Har tänkt, att många av revorna i väl
färden måste bero av att det finns för
många rävar i den. När jag sen läst Re
vor i Välfärden och min gode vän läst
Rävar i Välfärden så skulle vi kunna
hjälpas åt att laga många revor genom
att knyta upp svansen på så många rä
var som möjligt.

Förlåt! Jag håller visst
på att glömma bort min stora vinst. Na
turligtvis är den hjärtligt välkommen.
Jag vill därför be den verklige vinnaren,
att med det snaraste överlämna sin lott
sedel till mej. Det förhåller sej ju så, att
penningslotteriet hårdhjärtat nog fordrar
vinstbevis för vinsts utbetalande. Lottse
delns innehavare måste väl förstå, att vi
inte kan göra alla dessa människor be
svikna, som så spontant visat sin glädje

Skydda ditt hem
Det skulle vara ett framsteg, om vi

kunde övertyga folk om att brandtrage
dierna inte är några oundvikliga olyckor
och inte beror på några komplicerade
eller oförutsedda omständigheter.
De inträffa, när barn är lämnade en

samma i hemmet, när någon slumrar in i
sängen med en tänd cigarrett i handen,
när ett elektriskt element blivit över
täckt av något klädesplagg, filt e.d., el
ler när utslitna eller eljest felaktiga upp
värmningsanordningar överhettas vid
kall väderlek. De inträffa när en familj
inte tänkt på och prövat, hur man skall
komma ut helskinnad vid eldfara.
Har Du tagit reda på hur alla i Din

familj skall komma ut, om Du en natt
väckes av brand i huset?

Sagt pli ett kanadensiskt
brandskyddsmöte

över att en större penningsumma för en
gångs skull hamnat i rätta händer? Nu
är det rätt lätt förstått att vinstlottens
köpare inte köpt lotten för att skänka
bort sin eventuella vinst. Därför har jag
garderat mej och för första gången i
mitt liv inhandlat en st. lottsedel. Och
jag hoppas innerligt, nu när jag vet att
mina medmänniskor ingenting högre
önskar, att jag än en gång, men nu på
riktigt, ska kamma hem storkovan.

Skall jag sen
nu i de blommande förhoppningarnas tid
önska någonting annat, så skulle det
vara, att den gamla trätrappan vid sidan
om Bergasalen blir reparerad och målad,
utbytt eller ta's bort. (Hembygdskorn
mitten borde vara litet mera på alerten
med att påtala skönhetsfläckar, som för
en relativt ringa kostnad kan avhjälpas.)
Vidare vill jag återigen lufta önskemålet
om att parksoffor anskaffas och placeras
på lämpliga ställen i alla stadsdelar, vid
lekplatser, promenadvägar, utsiktposter,
ja, t.o.m. vid Farstaviken, som väl inte
i evighet ska vara en dyngstavik? Vidare
skulle det inte vara så tokigt om vi fick
några orienteringskartor över hela sam
hället i centrum, och stadsdelskartor vid
huvudväg till stadsdel. Alla inom glas
och ram och försedda med elektrisk be-
1ysning. Givetvis måste man se till att
gator och vägar har väl synliga namn
skyltar och att husen är försedda med
lika synliga numreringar. Det är inte så
välbeställt med den saken överallt, som
vi vet. Titta på Tallåsen t. ex! Sånt är
ett förbenat slarv!

Låt mej också,
medan jag ändå har munnen full med
otidigheter, påtala den långsamma ser
vice som hyresgäster kan få finna sej i.
Jag har verifierade uppgifter. Då det
vare mej fjärran att insinuera kategori
klyvningar, kunna men inte vilja, eller
bristande kompetens hos ansvarig eller
direkt ålagd personal; så återstår bara att
tänka sej bristande resurser i kapital och
arbetskraft, som den egentliga boven i
dramat. Vilket det nu är, så är proble
met allvarligt! En hyresgäst ska inte be
höva vänta i åratal på att få exempelvis
en otät ytterdörr reparerad eller någon
annan sanitär olägenhet avhjälpt. I ett
kooperativt samhälle bör det vara en
självklar sak att stämma i bäcken hellre
än i ån, att inte lägga hyende under
vredeslasten. Och med det rådet till de
som sådant råd behöver, vill jag än en
gång tacka alla de goda människor, som
ifråga om den stora vinsten, unnade mej
mer än sej själva. Tack! Tack!

Fanfar

22



<!TRITT <!TORUM

Fridlys blåsippan och gullvivan I
Plundringen av blåsippebackarna är

nu i full gång. Både gamla och unga ren
skrapar våra marker, och med tiden
drabbas vi kanske av att dessa vårblom
mor drar. sig ifrån oss, blir sterila eller
endast har bladen kvar. I tre av våra
län har de måsc fridlysas på grund av
blomsterplockarna, som i denna tid vält
rar ut i våra marker och återvänder med
paket av plantor och lösa blommor -
som aldrig fick chansen att fröa.
Nästa generation kommer att tycka

att vi handlat orätt, om detta får fort
sätta utan att vi gör någonting åt det.
Det är ju inte ond vilja som ligger ba
kom beskattningen av vårblommorna,
utan enbart oförstånd. Vad kan vi då
göra? Föreningarna i samhället bör hjäl
pa till och enas om behovet av skydd,
lårarna i skolan, föräldrarna bör vädja
till barnen att låta bli att plocka vår
blommorna, och i stället låta dem växa
i frihet, till glädje för alla nu och i fram
tiden!
Hjälper inte denna allmänna vädjan

får v,i be kommunen art ta upp frågan
om vårblommornas skydd genom frid
lysning.

-a.

Skydda våra bin!
För att minska riskerna för bin vid

behandling av blommande växter med
giftiga preparat bör här ännu en gång
påpekas, att användning av arsenikhal
tiga preparat icke är tillåten.
För varje bepudring eller besprutning

bör frukt- eller fröodlaren rådgöra med
eller i varje fall underrätta traktens bi
odlare om tidpunkten för besprutnings
åtgärderna.
Vid varje bepudring och besprutning

skall man ha i minnet, att de använda
medlen trots att de behandlade växterna
icke blomma, dock kunna skada bina an
tingen därigenom, att t. ex. under frukt
träden finns blommande undervegetation
eller att preparaten av vinden förs in
över angränsande marker med blomman
de växter. Utgöres undervegetationen av
vilda växter, bör den mejas i god tid
före behandlingen; består den av odlade
växter (t. ex. bärbuskar) bör den täckas
med papper eller säckar. Genom försik
tighet vid bekämpningsmedlens ustpri
dande kan man undvika, att de träffa
vegetationen utanför odlingarna.

På biodlarnas vägnar
Alfred Em. Holm

Får vi be om lite hyfsning I
Mycket göres av samhället för ungdo

men nu för tiden och stora kostnader
läggs ner på en god fritidsverksamhet.
Därom är intet att säga, om blott ungdo
men själv ville sätta värde därpå. Detta
gör nog även de flesta, men tyvärr finns
det en del element, som ej tycks göra det.
Som exempel kan nämnas den före

ställning Scenstudions nystartade ung
domsgrupp gav för Ungdomsverksamhe
ten i mitten av mars. En del av publi
ken, tyvärr av de äldre, ägnade större
delen av föreställningen till, att genom
högljutit samtal, skratt på olämpliga stäl
len m.m. söka störa de uppträdande.
Detta är så mycket mer beklagligt,

som dessa voro deras egna kamrater från
Bergasalen, vilka ägnat många timmar
av sin fritid att nå ett gott resultat för
att för en stund kunna roa sina "kam
rater".
Enligt uppgift från vederhäftigt håll

förekomma även sådana störande ele
ment vid bioföreställningar. Många i
vårt samhälle drar sig för att besöka
Folkan just på grund härav.
Detta är ett oskick, som visar brist

på vanligt enkelt folkvett och borde i
högsta grad beivras. Bör inte dörrvak
terna avvisa sådana störande element
från lokalen? Även om dessa skulle råka
vara släkt eller bekanta! Skulle inte trev
naden för den övriga publiken då bli
större frågar

-m.

Från skolan

har vi i pressläggningsögonblicket ännu
inte fått någon rapport om vad som sig
tilldragit haver där högt uppe på Ber
get.
Vi har emellertid hört berättas att

Rektor Vilhelm Gezelius dragit sig till
baka från sitt värv i skolan och från
de många kommunala uppdragen - för
att nu som pensionär njuta sitt otium
på annan plats. Vi hoppas att till som
marnumret kunna ägna vår spalt åt den
gode hedersmannen, ty få har betytt så
mycket för samhället som han.
Vi har också hört att det blev fler

stipendier för utlandsresor i år, och glä
der oss åt denna frikostighet. Att ung
domar får komma ut och se andra delar
av världen och framför alle öva språket
är ju ytterst viktigt för framtidens kon
takter över gränserna.
Vi förstår att skolans folk är jäktad

i dessa tider, med examensförberedelser
m.111. Den som blir rektor får skaffa fram
en rapportör, En kria kan man säkert
skriva till Gustavsbergaren några gånger
om året.

-g

I jetplanet hörde jag berättas om en
gammal dam, som frågade var damrum
met var. Flygvärdinnan pekade diskret
mot främre delen av planet. Om en stund
kom damen tillbaka och beklagade sig
över att det satt tre herrar i damrummet
och tittade på TV.

Så här resencerar Hufvudstadsbladet
en teaterpremiär: Dekorationerna till
pjäsen var utmärkta. Men så kom skåde
spelarna och ställde sig framför dem.

Ur Pilestreedet återger vi ett avsnitt
ur ett tal till en jubilar:
... och ingen kunde förutsäga,· då han

för 50 år' sedan började här i firman som
yngsta kontorsbud, att han idag skulle
vara vårt äldsta kontorsbud.

Vår sångkör sjöng nyligen på ett sjuk
hus och när de var klara tackade diri
genten för uppmärksamheten. "Och så
önskar vi att ni alla ska bli bättre".
Svaret kom i korus fråin patienterna:

"Tack detsamma!"

Vid sprängningen för nya lagerbygget
skulle en av de nya jobbarna, som var
lite skakis, tända stubinen. Så ropade då
hans kompis: - "Tänt ä de här!", och
så sprang dom undan och tog betäckning.
Dom väntade länge, men inget hände. Då
frågade kamraten: "Tände du verkli
gen?" - "Nej, jag hann inte!"

- Ar jag den första kvinna du någon
sin har kysst?
- Om jag kunde begripa varför alla

kvinnor ska göra samma idiotiska fråga.
Men naturligtvis är du den första, älsk
ling.

- Varför använder läkarna latin i re
cepten?
- Det är för att patienterna i tid ska

kunna vänja sig vid de döda språken.

- Jag hörde att ni grälade med en
kund. Kom ihåg att i min affär har kun
den alltid rätt!
- Ja, damen påstod att det här var

en riktig skojaraffär. Sen sa hon att hon
aldrig hade träffat en större bluff än jag.
Å då sa jag att hon kunde få tala med
chefen.
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Vägskyltar har kommunen beslutat in
köpa för att sätta upp vid kommunens
vägar i Lugnet.

Gustavsbergs Folkparksförening har
erhållit fortsatt befrielse från den stat
liga nöjesskatren för tiden till 31 jan.
1962. Pengarna skall som tidigare av
sättas till en fond för byggande av all
männa samlingslokaler.
Kommunalfullmaktige beslutade med

giva att två praktikanter per år skall få
tjänstgöra på kommunalkontoret.
Om hastighetsbegränsningen på Stock

holmsvägen mellan Skuru och Gustavs
berg har kommunen nu fått yttra sig,
sedan kommunalfullmäktige i september
förra het begärde omprövning av det
omdiskuterade beslutet. .i\ven polisen i
Gustavsberg har nu fått säga sin mening.
Och Gustavsbergs kommun säger till
länsstyrelsen: Med hänsyn till inkomna
yttranden och till den erfarenhet som
vunnits av hastighetsbegränsningen hem
ställes i första hand, att hastighetsbe
gränsning på Värmdövägen för sträckan
Boo kommunalkontor - Gustavsberg
upphäves, och i andra hand, om hastig-

hetsbegränsningar anses nödvändiga, att
dessa fastställes till 80 km i timmen.

Skolstyrelsen vill anställa ett kansli
biträde på sko/expeditionen och kommu
nen har beslutat godkänna tjänstetillsätt
nmgen.

Fotbollsgrabbarna vill åka till Tysk
land i pingst på en liten turne. De har
sökt bidrag till kostnaderna från kom
munen. I fullmäktige tyckte man att poj
karna hade skört sig bra och var värda
en uppmuntran, varför 2.200:- kronor
gavs i resebidrag . .i\ven fabriken hade
lämnat bidrag.
Flera egna hem växer nu fram i Lug

net undan för undan. De första 12 "In
gemar Göransson-husen" på Rådjursvä
gen är klara och bebodda. Bortom dessa
hus på samma väg håller 16 nybyggare
som bäst på med sprängningar och
grundarbeten, den s.k, Nordqvist-grup
pen. I början av Rådjursvägen har bygg
mästare I. Göransson på kommunens be
ställning börjat arbetena med att upp
föra 12 hus i en och en halv plan, som
beräknas kosta 76.000 kr styck plus
tomtkostnaden. Dessa hus skall av kom
munen säljas i färdigt skick till hugade
spekulanter. Gustavsbergs Fabriker har
beställt 22 tomter längre in i Lugnet
skogen för att där uppföra egna hem till
anställda vid företaget. Sedan finns unge
fär 25 tomter kvar i Lugnet aet bebygga
med egna hem.
.i\ven hyreshusbebyggelsen har på nytt

kommit igång i Lugnet. 63 lägenheter
beräknas bli klara till hösten. De flesta
utgöres av två rum och kök, men även
trerummare och ett rum och kök kom
mer att finnas.
I Lugnet skall vidare Klostervägen

förlängas norrut och kommunen har
uppdragit åt Värmdö Grävmaskins- och
Entreprenadfirma att utbygga vägen
samt vatten- och avloppsledningarna.
En framställning om parkeringsförbud

vid TraUbanevägen 2-8, Bostadsföre
ningen Bergets fastigheter, har kommu
nalfullmäktige beslutat tillstyrka.
En hälsov&rdsordning har antagits för

kommunen och kommer att träda i kraft
så snart densamma fastställts av länssty
relsen. Därmed får hälsovårdsnämnden
ett gott verktyg i hand att klara en
mängd hälsovårdsproblem i kommunen,
såsom renhållningen först och främst,
vidare sådant som berör badplatser och
lägerplatser, fritidsbebyggelse,· grundvat
tentäkter.
Invånarna i samhället kommer kanske

inte att märka något av beslutet. Ren
hållningen fungerar ju där redan rätt
tillfredsställande med ordnad sophämt
ning bl. a. genom fabrikens försorg. Men
hälsovårrdsordningen innebär att hela
kommunen kommer att inordnas under
en organiserad renhållning. Största be
tydelsen får det genom att den stora och
växande sommarbefolkningen inom vår
kommuns gränser får en regelbunden
sophämtning. De allra flesta sommargäs
ter kommer säkerligen att hälsa detta
med tillfredsställelse, även om det kom
mer att kosta en slant årligen. Därmed
har kommunen äntligen fått en möjlighet
att få bukt med nedskräpningen efter
våra genomfartsvägar, där dikena ofta
har fått fungera som soptippar. .i\ven
Värmdö kommun har infört en liknande
ordning, som började gälla redan den 1
april i år. Som renhållningsentreprenör
för kommunen, med undantag av sam
hället där fabriken fortfarande klarar
soporna, har antagits Rune Danielssons
Åkeri från Hemmestavik, som även har
renhållningen på Värmdö.
Och så närmar vi oss på nytt en efter

längtad sommar med sol, värme och
friska bad i salta böljor. Södersved står
redo att ta emot oss och alfa våra barn
som vill gå med i den trevliga simskolan,
som även i sommar får fröken Vivi-Ann
Eriksson som lärare. Hälsovårdsnämnden
har också. planer på att starta en kom
munal simskola vid Grisslinge.
Vi hoppas därför till slut på just sol

och värme.
Y. N.

Vår fotograf har gett oss en bild från sko
lans friluftsdagar. Förutom trafiktävlingar
och annat, inbjöd man till gökotta med få
gelstudier en morgon kl. 4. Vi och fotografen
blev förvånade, när vi hörde att hela 150 st.
ungdomar mötte upp vid samlingsplatsen. S/i
kom inte och säg att ungdomen är slö!
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1961 års verksamhet har redovisats

Fullmäktige som valdes vid årets di
striktsstämrnor har varit samlade till års
stämma.· Man beslutade där i enlighet
med styrelsens och revisorernas förslag
att fördela överskottet så att 5 0/o lämnas
på insatskapitalet och 4 0/o återbäring
på gjorda köp.
Fördelningen av överskottet har sedan

skett i enlighet med stadgarnas bestäm
melser och medlemmarnas önskan. En
titt på fördelningen visar att medlem
marna i större omfattning än tidigare år
låtit sin återbäring eller viss del därav
bliva överförd till det personliga spar
kontot. Dessa medel förräntas från årets
början med 5,5 0/o. Därtill kommer spar
premie när de nya stadgarna blir registre
rade. Veckan före påsk översände vi
kontant över 321.000:- kr till medlem
marna. Men konsumkvittot ger mer än
återbäring.

Nya stadgar
Årsstämman godkände förslaget till

nya stadgar. Helt fastställda blir dessa
stadgar dock först sedan en extra före
ningsstämma, som hålles den 23 maj,
givit sitt godkännande. När de nya stad
garna sedan blir registrerade, vilket sker
omedelbart efter den extra förenings
stämman, kommer medlemmar som har
1.000:- kr på sitt sparkonto att få en
premie av 100:- påförd kontot. En så
dan premie blir det för varje fullt 1.000-
tal kronor.
Vi tror att spararnas skara skall öka.

Kooperativa förbundets verksamhets
berättelse 1961
I slutordet till sin berättelse säger för

valtningsrådet bl. a. att det är med gläd
je och tillfredsställelse man kan konsta
tera att Kooperativa förbundet och de
lokala föreningarna under det gångna
verksamhetsåret ytterligare har kunnat
befästa sina positioner. Kapitalfrågan
har varit föremål för särskild uppmärk
samhet. Genom den utredning, som gjorts
av en inom Kooperativa förbundet ut
sedd kornmiue, samt genom diskussioner
och överläggningar som förekommit i
samband med föreningsstämmor, di-

Bilden frdn Konsums populära mannekäng
uppoisning i Bergasalen.

striktskongresserna och rikskongressen,
har skapats ett breddat underlag för
åstadkommande av ökade ekonomiska
resurser inom rörelsen. I detta samman
hang talar man om utbyggnaden inom
specialvaruområdet, där utbyggnaden av
varuhusorganisationen nu pågår - en
fråga som är högaktuell för vår del. En
fortsatt effektivisering av livsmedels
handeln kräver också kapital.

Ett nytt verksamhetsår
1962 började med höjd varuskatt från

4 till 6 procent. Omräkning företogs i
viss omfattning, men resultatberäkning
arna för de första av årets månader visar
att vi i genomsnitt inte helt tagit ut
den höjda skatten så att den givit täck
ning för det belopp som vi måste inleve
rera till skattemyndigheten. Avtalsrörel
sen, där handelns anställda som länge
tillhört låglönegruppen, fått en större
löneökning än vad genomsnittet arbets
tagare kommer act få, kommer att på
verka marginalerna om verksamheten
skall få täckning för de ökade kostna
derna samt giva erforderligt överskott.
Men redan innan varan kommer till bu
tikerna blir det Iöne- och andra kostna
der för framställning av varan samt dess
distribution. Därför är de prisstegringar
som skett eller kommer att ske endast till
en del beroende av de ökade lönekost
naderna för handeln. Moderna, stora och
rationella butiksenheter hjälper till att
göra höjningarna mera moderata än an
nars skulle blivit fallet.

Nya hushåll har kommit till
Vid styrelsens konstituerande samman

träde i början av april månad hade vi
nöjet att inregistrera 129 nya medlem
mar, som begärt inträde i samband med
inlämningen av 1961 års kassakvitton
eller begärt att få sitt medlemskap över
fört från annan förening.

Omsättningen fortsätter att stiga
Ser vi på statistiken för årets första

fyra månader så visar den ökning av
350.000 kronor till över 3.600.000 kro
nor. ,•"1
Prisutvecklingen gör att den kvanti

tativa ökningen givetvis inte är så stor
som ökningen i kronor.
Vi äro glada åt den ökade uppslut

mngen.
G. M-n.
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Utanför är fågelsång och mulen mor
gon. En blixt lyser upp köket, när mor
ronkaffet kommer på. Tveksamt tittar
man på den mörka ridån. Blixt i april?
Jo - där kom dundret. Det är sommar.
Utan tvekan. Tio minuter senare har
barometern spått rätt. Det -står "spön" i
backen.
I regnets spår följer skrattmåsarna.

Ännu bär de sin svarta hätta och hals
kråset är så sommarlätt vitt. Hannen
därborta demonstrerar det för ett par
honor. Men i sin uppblåsthet ser han
inte hur en stor vithövdad fiskmås kni
per en stor bit bakom hans rygg.
De tre skrattmåsarna nyktrar plötsligt

till. Fiskmåsen flyttar biten någon deci
meter från dem med den starkares rätt
och hela säkerhet. Han sväljer febrilt.
Men brödbiten var visst hård trots reg
net. Han sträcker gapet rätt upp, medan
biten sakta glider ned. I kikaren ser jag
hur de tre mindre travar efter och
avundsjukt följer den med blicken.
Inne ,i barnkammaren kivas barnen på

barns vis. Är vi människor bättre. Knap
past. Vi är underkastade samma natu
rens lagar. Pass! Anpassa dig! Var ef
fektiv! Utnyttja vad du har, annars för
svinner det!

Ju mer man tränger in i natur-ens kon
struktioner, desto mer märker man ända
målsenlighetens lag. Kivet, leken och ra
set i barnkammaren lär "ungarna" att
klara sig när de kommer ut. Men endast
om vi kan höja oss över djuren och dela
med oss, har vi en teoretisk chans till
frid och fred. Teorecisk därför att den
som utplånar sig själv för mycket går
under.
Den lilla visselpipan i kaffepetter på

minner om att dagens bestyr är ett fak
tum. Även om tankarna fortsatter att
åka glidflykt som måsarna utanför. Från
atomens dansande väg uppför åskmolnets
vägg till dess sprängning i bomben.
Vinterns svarta koltrast var grann på

sin röda kristallprydda oxbärsgren. Men
vita lätta sommarmåsar i flock de är så
underbart livsglada. Påminner om Lil
lans nya nylonklänning, som skall ha
knappar och knapphål. Fram med en
tändsticka och en knappnål. Tändstickan
till knappen och knappnålen att sy
knapphålet över. Så gäller det att lämna
en millimeter emellan och sist att klippa
fint mitt i. Utmärkt metod för tyg, som
raspar sig.
Blommorna skall ha jord och rabat

terna planteras. De gamla torra rotskot
ten skall bort på klängrosorna. Vinter
kläderna skall in, även om vi ännu en
gång får plocka fram dem! För april är
april! Trasmattan skall vävas ner och
vävkursens arbeten göras i ordning.
En tacksamhetens tanke går till Ulla

Felke, som i vinter satt hyfs på våra
vävar. Hon har lärt ut hur man läser en
solvnota, hur man lagar trådar, som gått
av, allt med en ängels tålamod. Hennes
falkögon har snabbt upptäckt dem och
alla andra upptänkliga vävfel och lärt
09s avhjälpa dem. Så blir vävstolen ock
så funktionell och inte längre mitt dåliga
samvete.

Margareta

.fO/v1 SAGT VAR...

Frihet och trygghet är ord, som stän
digt möter oss på tidningarnas sidor.
Frågan är om våra barn får uppleva
samma känsla av trygghet som en del av
oss trots allt har. Barnens framtid hänger
nämligen inte på hur många atombom
ber som . tillverkas eller om vår arme
fått de senaste moderna raketerna utan
hänger helt på huruvida jordens sväl
tande massor skall få sin fråga löst. Om
vi bara ser till oss själva och städar på
vår egen gård och endast sysslar med vår
egen trygghet och dess fulländning kom
mer vi att märka att vår bildning,
vår kultur och vår trygghet är av· ringa
värde och hungrande miljoners revolt kan
ej mötas med atombomber.
Ensamma kan vi ej göra så mycket.

Alla utvecklade länder borde i ren själv
bevarelsedrift se till att de länder, som
numera ej får kallas underutvecklade,
snabbt får sin levnadsstandard höjd. An
nars kanske de vänder sig till anhängarna
av revolutionen och försöker lösa sina
problem på det sättet oavsett vårt fagra
tal om frihetens värde, ty friheten har
intet värde om den betyder hunger och
bostadsbrist. Och glömmer vi de sväl
tande massorna och bara tänker på oss
själva, ja då har vi förverkat frihetens
rätt och blir medansvariga i revolutionen.
Men man glömmer det så lätt när man

bara går upp i sig själv och studerar de
egna folkhemsproblemen, som speglas i
svarta löpsedlar om anonyma biskops
brev, Ullas kavaljerer och morsans rag
garfik i Täby.

Karl Axel Sjöblom i Vi

M!isarna
har avlöst
änderna i
Farstaviken.
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Sedan vi sist träffades i den här spal
ten, har följande hänt vid Ungdoms
träffen i° Bergasalen:
Torsdagen den 15 febr. hölls den förs

ta Bergastämman. Det är meningen att
denna stämma, i form av ett samman
träde, skall hållas ungefär en gång i
månaden under höst- och vintersäsong
erna och att medlemmarna i Ungdoms
träffen då får säga sin mening om det
som rör ungdomsverksamheten. En för
slagslåda kommer också att placeras ut
i god tid före varje stamma. Program
inslaget denna kväll svarade RESO för,
med en vacker natur- djur- och resefilm
i färg från Afrika, anförande och en
trevlig musiktävling.
Nästkommande torsdagskväll var det

vandring i fackelsken till Långträskets
norra ände, där TWB-pojkarna och Ber
garådet i förväg gjort iordning en eld, i
vilken de vandrande ungdomarna sedan
halstrade korv.
Torsdagen den 1 mars gästade ett 70-

tal ungdomar från Nacka Ungdomsgår
dar Ungdomsträffen vid en gemytlig
danskvall, då Kalle Holmbergs orkester
svarade för dansmusiken.
En TV-afton har anordnats, men utan

någon större entusiasm. De flesta lyss
nade och dansade istället till Juke-boxens
låtar. TV är tydligen inte längre popu
lärt bland ungdomen.
En torsdagskväll i mitten av mars

bjöd Scenstudion på en timmes under
hållning med sång, musik och sketcher i
Folkan. Ungdomarna i Scenstudion och
dess ledare hade jobbat hela vintern med
detta program, som blev ett lyckat fram-

trädande. Efter underhållningen gick bå
de artister och publik, ett 100-tal, ner
till Ekvallens is för att dansa pjäxdans.
Men efter tio minuter blev det fel i
grammofonhögtalaren, som inte kunde
lagas då. Så den dansen blev inte så
lyckad.
Musikalisk timme var det torsdagen

den 22 mars, då "The Quincy Jazz
Club" medverkade med musikalisk frå
gesport och "Bosse and his Jazz Messeng
ers" spelade. En film med Louis Arm
strong visades också. Före programin
slaget den kvällen hölls Bergastämma,
till vilken många förslag beträffande
ungdomsverksamheten inkommit.
Sista torsdagen i mars anordnades

"Idrottens afton" med presentation av
och information om de aktuella idrotter
na fotboll och fri idrott. Således talade
Bertil Eriksson och Birger Thunström
från GIF om fri idrott resp. fotboll.
Filmerna "Uppåt" och "Med bollen mot
målet" visades. En inomhusorientering,
en frågesport och en bildrapsodi i färg
om orienteringssporten förekom också.
Kvällen avslutades med 15 minuters
bordtennistraning, eftersom dansintresset
var dåligt den aftonen.
Enär en trafikutställning hölls i Ber

gasalen den första veckan i april, anord
nades en vandring rill Skeviks Frilufts
gård måndagskvällen i den veckan. Vid
Skevik dracks det kaffe och lyssnade
man på musik. Trafikveckans torsdags
kväll blev ungdomens .och då hölls ett
intressant anförande om motorer och
förekom även demonstration av desam
ma. Bland de .filmer, som visades den

kvällen kan nämnas "13 minuter" (en
trafikfilm) och "Midgetracerstjärnor"
med Abbot och Castello. Som avslutning
förekom en pristävling samt delade OK
ut pennor och ballonger till ungdomarnas
stora förtjusning.
Filmafton var det torsdagen därpå.

Då visades en film om Gustavsbergs
porslin och en film om "Mun-till-mun
metoden". Slutligen visades långfilmen
".Åsa-Nisse" i full fart.
Påskdansen tråddes till tonerna av

"The Beatniks" under skärtorsdagsafto
nen i en björkpyntad Bergasal. Ett be
jublat scenuppträdande framfördes av
ett 10-tal ungdomar från Scenstudion i
danspausen.
Lördagsdanserna under den gångna sä

songen har varit välbesökta, drygt 100
ungdomar i genomsnitt. Följande orkest
rar har engagerats: "The Beatniks",
"Kelly and the Strangers", Rolf Spetz
orkester samt "The Black Birds".
Måndagskvällarna har varit sedvan

liga spelkvälla.r. Bl. a. har en bordtennis
tävling pågått.
Avslutningsträffen för säsongen som

arrangerades i form av en vårfest tors
dagen den 26 april samlade ett 90-tal
ungdomar. Samtidigt med kaffedrickan
det bjöds det på Rock-show från scenen.
Därefter blev det en halvtimmes karu
sellprogram med Elon Dahl som drag
plåster. Vårfesten avslutades med dans
till "Kelly and the Strangers".

Nisse Eriksson

Populära musiker i Bergasalen. Foto: T. Oja.
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Till fjälls
Fjällresor i februari anses väl av den

fjällvane som ganska vanskliga företag.
För de trettiotvå elever och fem ledare
från Kvarnbergsskolan, som hade tillfäl
le att tillbringa februarilovet i Härje
dalsfjällen, förefaller sådana farhågor
helt ogrundade,

Det var en skara bleka och trötta re
senärer som tidigt en söndagsmorgon
tumlade ur sin buss framför Bruksvalls
lidens Högfjällshotell. En hel timme ti
digare än beräknat hade man anlänt. Nå
got som bl. a. innebar, att frukosten lät
vänta på sig. Nåja, skulle man döma av

Ovan ser vi en grupp av ungdomarna pd väg mot Kariknallarna. I bakgrunden Mittdkläppen.
Nedan, en gruppbild av deltagarna vid en rast under hemfärden.

antalet smörgåsar, chokladkakor, apelsi
ner, bananer o. dyl. som konsumerats,
under en i stort sett sömnlös resnatt,
torde frukosten vara ganska överflödig.
Detta visade sig vara en fullkomlig fel
bedömning av situationen och hotellets
personal hade all möda i världen att hål
la det till synes uthungrade sällskapet
med gröt och smörgås.
Redan nu visade det sig att vädrets

makter var välvilligt inställda. Solen bröt
plötsligt genom molntäcket och var, un
der så gott som hela veckan, vår följe
slagare. Många använde förmiddagen till
en välbehövlig vila, medan andra inte
kunde motstå det vackra landskapet och
vädret, utan tog de första "stapplande
stegen" på nyvallade skidor. "Potatis
åkern" (på våra breddgrader närmast
slalombacke) blev den första "tummel
platsen".
Inte minst för vår egen fotograf, Hil

ding Ohlson, blev eftermiddagen. lyc
kad. Att han tog vara på detta -tillfälle
visade den film, som presenterades för
deltagare och föräldrar, vid en trevlig
träff någon vecka efter resan. Störtlopps
åkande skideleganser avlöstes 'av "snö
dykare", av vilka en del hade märkbart
svårt att komma upp till snöytan igen.
Det vackra fjällandskapet fick utgöra
bakgrund till dessa upptåg. En mycket
lyckad filmrapsodi, som upphovsmannen
har all heder av.
Nästa dag stod de tre grupperna kla

ra för den första fjällturen. Eleverna ha
de delats in i grupper med hänsyn tagen
till eventuell kondition. Man skulle vilja
rekommendera alla elever i 7:an och 8:an
som har något intresse för skidåkning, att
redan nu börja lägga undan pengar till
resan nästa år (omkr. 150 kr). Samtidigt
måste man dock råda dem att lägga ner
en hel del tid på konditionsträning.
Det vackra vädret stod sig och de

flesta, från början bleka "nunorna" an
tog så småningom en skär till brunaktig
kulör. Den dag, då vädret inte inbjöd
till fjällbestigningar, användes för en
busstur till Röres, en pittoresk stad, i
broderlandet Norge.
En populär utfärd var den, som gick

över fjället til Ramunderberget, där en
mycket trevlig slalombacke med lift ut
nyttjades till det yttersta. Här bör infli
kas att vissa hade stora problem med
nedfärden, men även liften åsamkade en
hel del vurpor. Dock kunde man märka
att övning ger färdighet, ty fastän stilen
inte var den allra elegantaste, så var i
alla fall ståsäkerheten betydligt förbätt
rad fram på eftermiddagen.
Bestigningen av Mittåkläppen (1212 m

över havet) blev resans absolut hårdas
te "pass". Till toppen nådde således bara
den verkliga "eliten", medan de flesta
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vände redan vid trädgränsen. För det
fåtal som lyckades med "bedriften", var
det dock god lön för mödan att efter en
kort rast få susa utför fjällbranten. Dess
utom hade man turen att träffa på renar.
Kvällarna användes till filmvisning

och dans. Dock skulle man alltid vara i
säng före kl. 22.00, eftersom man nästa
morgon måste vara utvilad för en ny ut
färd.
Utflyktsmålen här uppe är många och

ligger inom en radie, som gör dem lätt
tillgängliga. Man behöver bara nämna
Kariknallarna, Ramundberget, Funäsda
len, Hammarfjället och Mittåkläppen,
alla mycket lämpliga mål för fjällgrup
per av det här slaget. På tre av dessa
ställen har man slalombacke med lift el
ler linbana.
När man sedan vet att gymn. dir. Lars

Lindahl står i spetsen för de här trevliga
färderna, är det bara att önska nästa
årskull lika god tur med vädret.

A. N.

Vet Ni

att

att

att 150 miljoner människor är eller har
varit flyktingar sedan andra världs
krigets slut?

att det finns över 1 miljon kinesiska
flyktingar i Hong Kong och 120.000
algeriska i Marocko?

att Rädda Barnen skall ta sig an hem
och föräldralösa flyktingbarn i Hong
Kong, bl. a. genom att låta bygga ut
Hong Kongs sjömansskola, där för
äldralösa pojkar - däribland s.k.
hungerbrottslingar - tas om hand?

att i Marocko har Rädda Barnen arbetat
bland algeriska flyktingbarn i fyra
år och har nu hand om 10.000, som
får mat, kläder, sjukvård och skol
undervisning?

att vi i Sverige köper sötsaker, bakverk,
sprit, vin och tobak för över 4 ½
miljarder kronor om året?

att en rejäl måltid åt ett algeriskt flyk
tingbarn kostar 80 öre, en flaska
mjölk åt ett undernärt spädbarn 9
öre och en skål ris åt ett Hong
Kong-barn 5 öre?
för 15 kronor i månaden kan man
åta sig ett algeriskt "matfadderbarn",
som därigenom får ett fullvärdigt
mål mat fem dagar i veckan?
Rädda Barnens administration beta
las av räntemedel och rabatter, så att
varje insamlat öre går till det ända
mål det är avsett för?
Rädda Barnens postgironummer är
900 100?

att

IDROTTSSPALTEN

Vårträningen satte igång i slutet av mars, så snart snön sky/f fats åt sidan på Ekvallen.

Ett föredömligt tramngsprogram för
Gustavsbergs fotbolls-spelare har vi tagit
del av. Där berättas det bl. a. om en
månads förberedelser i Kvarnbergsskolan
och uteträning vid Bastun under ledning
av tränaren Jens Lindblom.
Nu har emellertid programmet av na

turliga skäl blivit ändrat på grund av
den sena våren, men matchträningen har
i stort sett kunnat följas enl. planen.
Järla var det första laget som kom, såg
och segrade, som det så vackert heter i
den latinska ramsan. Reymersholm har
också slitit Ekvallens grus under sina
fötter och deras segerförhoppningar blev
inte heller grusade. Ett annat lag, Ture
berg, fick på "nöten" av Gustavsbergs
med nyförvärven förstärkta lag, eller
kanske det var för att gästerna inte hade
"turen" med sig.

Träningsprogrammet avslutades med
ytterligare en match mot Järla och då
var Ekvallen ganska torr och bra. Den
trevliga matchen vanns av Järla, och
gustavsbergarna var inte ledsna för det.
Järla är en bra träningskompis för våra
pojkar och eftersom de inte heller har
någon ordentlig träningsplan, så blev
detta en god lösning för bägge lagen.

I den första seriematchen vann Gus
tavsberg hårfint över Sture med enda
segermålet och så har man tagit sig an
Älvsjö på Farstaborg och vunnit med
6-1, en lovande början på en lång serie
i en högre division, Div. IV i den natio
nella serien.

P.S. Prel. spelprogram nedan.

Våromgången 1962
Tisd. den 24/4 kl. 18.00 Sture-Gustavsberg
Fred. " 27/4 " 18.15 Gusravsberg-c-Alvsjö
Lörd 5/5 " 16.00 Västerhaninge-Gustavsberg
Fred. " 11/5 " 18.30 Gustavsberg-Huddinge
Lörd. " 19/5 " 15.00 Nynäshamn-Gustavsberg
Fred. " 25/5 " 19.00 Gustavsberg-Essinge
Onsd. " 30/5 " 19.00 Högalid-Gustavsberg
Mhd. 4/6 ,, 19.00 Gustavsberg-Stockholms IF
Torsd. 7/6 ,, 19.00 Gröndal-Gustavsberg
Tisd. " J9/6 " 19.00 Gustavsberg-Karlberg
Onsd. 27/6 " 19.00 Karlberg-Gusravsberg

Axman.

Div IV Stockholm, södra
' (Ställning 19.5)

Gustavsberg
Gröndal
Sthlms IF
Karlberg
A.lvsjö
Högalid
Essingc
Sture
Västerhaningc
Nynäshamn
Huddinge

5 5 0 0 17- 2 10
5 5 0 0 15- 8 10
5 4 1 0 15- 2 9
4 3 0 1 11-10 6
4 2 0 2 13-11 4
31204-24
4 1 1 2 11-16 3
4 0 1 3 2- 8 1
5 0 1 4 4-12 1
5 0 0 5 5-15 0
4 0 0 4 3-14 0
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Det har varit livlig verksamhet pa
schackfronten denna vinter. Tävlingar på
världsmästarnivå har hållits i Stockholm.
Radio och TV har berett större utrymme
år schack. Partierna i TV demonstrera
des dock med blixtfart och mången hade
svårt att följa med i galoppen. Emeller
tid publicerades partierna i Röster i
Radio-TV och ur denna samling är föl
jande miniatyrparti hämtat.

Vit: Svart:
1. d 4 Sf 6
2. Sd2 eS
3. d 4 x e 5 Sg 4
4. h 3 Se 3

Uppgivet
Som en blixt från klar himmel står

som rubrik på detta parti.

Fabrikens oandringspris, keramikarbete av
Sven Weisfelt,

Men ner på jorden igen till våra egna
$ma problem och glädjeämnen. I koop.
schackserien hade vi slutuppgörelse mot
Folksam den 21/3. Försäkringsfolk är nu
en gång inte så lätta att oas med, så
Folksam vann denna serie med Gustavs
berg som tvåa. I april spelade vi en vän
skapsmatch mot Spårvägen i Enskede. En
gång i månaden anordnades blixttävling.
Ett vandringspris, bestående av ett

schackspel i utsökt utförande i porslin,
har av fabriken ställts till schacksäll
skapets förfogande. Detta pris bör väl bli
något att kämpa för!
Med tillönskan om en lagom solfattig

sommar! B. Arvidsson

Foto: Lars Algotsson

Tack!
Hjärtligt tack för vänlig uppvaktning

som gjorde min 50-drsdag till ett rikt
och ljust minne.

Folke Lindblom

Till fabriksledning, arbetskamrater,
förmän och övriga vänner, ber jag få
framföra mitt varma tack för vänlig
hågkomst på min 60-årsdag.

Axel Isberg

Ett varmt tack till Gustavsbergs fa
briker, arbetskamrater, Brandkåren, Scen
studion, släkt och vänner för vänlig upp
vaktning på min 50-årsdag.

Malkolm Olsson

Mitt hjärtliga tack till fabriksledning
och arbetskamrater, manskören och
kyrkokören, släkt och alla andra vän
liga människor för uppvaktningen· på
min 60-årsdag. ·

Evert Johansson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs
Fabriker, arbetskamrater, idrottsförenin
gen och Idrottsplatsleommitten, Fotbolls
kamrater, nykterhetsnämnden, Hemvärn,
Scenstudion och dess ungdomsgrupp samt
släkt och vänner för all vänlig uppvakt
ning på min 50-årsdag.

Sven Andersson

För vänlig uppvaktning på min 60-
årsdag tackar jag varmt fabriksledning,
arbetskamrater, blåsorkestern, orkester
föreningen, släkt och vänner.

Harald Holm

För all vänlig hågkomst på min 50-
årsdag, tackar jag hjärtligt!

Elsa Engvall

Mitt hjärtliga tack till Fabriken, ar
betskamrater, grannar, släkt och övriga
vänner för uppvaktningen på min 60-
årsdag.

Otto Fritsch

Till gymnastikdir. Lindahl, hans med
hjälpare och Hilding Ohlson framföres
på mdngas begäran ett varmt tack för
den välordnade fjällresan i mars.

Gunnar Lundberg

*
För all vänlighet under min makes

August Eriksson, sjukdom och för den
vackra blomstergärden vid hans jord
/ästning ber jag fd framföra mitt varma
tack till Gustavsbergs Baptistförsamling,
AB Gustavsbergs Fabriker, arbetskamra
ter vid Byggnadsavdelningen, Veteran
klubben, grannar och rnånga vänner.

Karin Eriksson
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~ å månqos begöma lyse, jag frid
~för sippan, vivan, konvaljen,
ty annars rotas dom ut om en tid.
Å då ska rövarn få daljen !
Att riva i rötter, att bryta en gren
förbjudes härmed för var och en.
A ve den som skrämmer djuren
eller skräpar ned i naturen.

@

~kte du skidor i slutet av mars
lmeller pimplade du på isen?
Somliga talte om vårsol, bevars,
å huttrade framför spisen.
Dagsmejan gav dock tydliga spår,
påsken luktade tidig vår.
Nu är den faktis'<t hemma.
Lyssna till fåglarnas stämma!

Till Vårlöken
från Lergöken

IJ7t\\ ogeas Europc å EEC00 ägnats tankar i skriften,
där KF å LO gemensamt vill ge
ett vettigt program för driften,
om hur vi ska tjäna å samsas på sikt,
å ej ge oss in på enbart en dikt.
Kring boken nu vissa gnäller,
så nog blir den en best-seller.

~obotroket, som inqen kon aå,
~det är den sista valsen.
Elektronimpulsen kan ju förmå
att avsändarn får den på halsen.
Av fruktan hoppas vi slippa krig.
Men är det en tröst för mig å dig?
Av tvång bli vi aldrig bröder,
blott vänskapen framtiden stöder.

liminering av riskerna är
arbetsskyddsbud till tekniken.

Onödig ansträngning, trötthetsbesvär
borde ej ges i fabriken.
Kyla, värme å buller tar kraft.
Länge vi skadebekymmer har haft.
Bort med dylika hinder,
sade oss doktor Bolinder.

©

" ag börjar att odla på nytt nu
i vår .

av lökar å blommor i landen.
Då får jag lära att ingenting går
i leran eller i sonden
av fägring som lovas i holländsk broschyr,
trots all min ansning å vattningsbestyr.
Men nästa vår ska jag pröva
nå't annat. Det är roligt att öva.

~Hg, kollad Lindberq, ha. fyllt 25.
~ Säj, är han då född i fabriken?
Det mesta han skapar brukar gå hem,
hans lek finner nåd hos kritiken.
När KF köpte av Odelberg,
då drabbades bruket av stil å färg
ifrån den glade gestalten,
som tätt figurerar i spalten.

[tZ v;,. tycks vore en inqrediens4-~ i gustavsbergarens kynne.
Fast man i mycket är väl överens,
gillar jag ej detta lynne.
Sällan han känner sej helt opportun,
klagar på ditt å på datt i kommun,
snabb till att tjura å risa,
trots här finns mera att prisa.

~

Il talien är ett underbart land.
Det har redan sagts av andra.

Jag brukar resa dit ned ibland,
för att under pinjerna vandra.
Nyss sökte jag gubbar att göra porslin
med Villa som ledare i kolonin.
Det var inte lätt, men trösten!
Några ska komma till hösten.

winternumret fick fin debut,
~ trehundra nya kunder.

tryckupplagan tog alldeles slut
(kanske det var en blunder).
För vårt arkiv mon välvilligt tänkt,
flera har tidningen återskänkt,
önskat oss välgång å lycko.
Fler exemplar ska vi trycka.

~ vgångsklasserno fått en invit
~ att sig hos oss producera.
Samtidigt får mon ägna sin flit
att grunden noga studera.
Trots att på hemmaplan möjlighet fanns,
många i storstaden blott såg sin chans.
Mitt inlägg förblir i debatten:
Gå ej över ån efter vatten!

~ ils Linnmnn ho, bcnne mej ,ätt,il~ trots att hon stötte på pumpen.
För öbor är det väl inte nå't vett
att odla skärgårdsjordsstumpen.
Så länge vi har sådan orörd natur
bör den blott gästas av folk eller djur,
som njuter av vad som blev givet
av solsken å klippor i livet.
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CD

Födda
30/1 en dotter t. Oberg, John Ingvar
9/2 lnger Kristina d. t. Fallsrig, Sven Gustaf
10/2 Susanne Birgitta d. t. Alfredsson,

Erik Gösta
11/2 Bror Erik s. t. Nauska, Eero Viljo
12/2 Anna Katarina d. t. Ågren, Erik

Gösta
15/2 Nadja Teresa d. t. Pelizzoli, Dante
20/2 Agneta Maria d. t. Grundström, Åke
5/3 Leif Viktor s. t. Wallerman, Karl

Birger
6/3 Göran Sven-Erik s. t. Lingestål, Erik

Georg
7/3 Kristina Ulrika <l. t. Hansson, Byss

Hans Roland
12/3 Christer Carl Halger s. t. Pettersson,

Sven Holger
13/3 Jan-Erik s. t. Blomberg, Karl Erik
22/3 En dotter t. Eriksson, Bernt Gunnar
23/3 En dotter t. Appelbro, Leif Åke
26/3 Hans Olof s. t. Eriksson, Karl Olof
2713 Ove Roger s. t. Thunell, Carl Ove

Ingemar
29/3 En . son t. Fieth, · Herman Rudolf

Roland
30/3 En dotter t. Bragee, Klas Bertil
2/4 En _son t. Rasmussen, Hans Villy
3/4 En dotter t. Åkerblom, Nils Gunnar
4/4 En dotter t. Hultström, Kjell Erik
5/4 Eva Marie ·<l. t. Hällsrröm, Karl Lage

Eugen
8/4 En son t. Ekholm, Reino Immanuel

Vigda
3/3 Nordgren, Hans Erik och Siv Inger

Lund
10/3 Hedberg, Bengt Einar och Oskarsson,

Signe Marika
31/3 Pettersson, Lars Ove Viktor och Öst

lund, Hildur Kristina
14/4 Andersson, Karl Erland Lennart och

Elna Margareta Berg

Konfirmander 1962

Döda
10/2 Fabr. arb. Artur Vilhelm Andersson,

Mariag. 2 47 år
19/2 Fru Alice Vilhelmina Zetterman, f.

Löfgrcn, Mörtnäs 1 :423 47 dr
22/2 Knkefru Nanna Viktoria Andersson

f. Gustavsson, Kullen 8 79 dr
27/3 Änkefru Hilda Sofia Jansson f. An-

dersson, Betsede 75 dr
31/3 Fabr. arb. Karl Tage Elias Steibert,

Trallbanev. 4 B 43 år
4/4 Mål. Fred Ingemar Karlsson, Mörtnäs

1:451 21 år

Pojkar: Sune Axelsson, Ulf Carlberg, Kjell
Eriksson, Ture Eriksson, Lars Grundstrom,
Tomas Hansson, Kjell Heligren, John Hult
berg, Kenneth Höglund, Lennart Johansson,
Reine Johansson, Kent Lindahl, Dick Lind
berg, Lennart Lindblad, Björn Luth, Bo
Mattsson, Mats Mattsson, Lennart Olsson,
Hans Paris, Kenneth Ragnarsson, Henry Sjö
kvist, Roine Soedin, Gunnar Svensson, Chris
ter Thulin, Rolf Wallen, Ingvar W ållsinger,
Leif Åkerblom.

Flickor: Ylva Andersson, Marl-Louise Berg
sten, Elisabeth Dahllöf, Britt-Mari Frank,
Gunvor Flodmark, Gunilla Göthe, lngegerd
Hansson, Ann-Christine Jonsson, Liselott
Lidberg, Else Martinsen, Irene Martinsson,
Anita Nilsson, Viveka Norling, Monika Näs
sen, Margaretha Olsson, Christina Palmer,
Karin Rylander, Guri Sillanpää, Lena Ståbl
berg, Inga Söderberg, Marie-Louise Undin,
Gunnel Vesterberg.

Det kom likt
Det kom likt ett hugg
mot frisk, varm sav.
Dock, skönt var att saven fanns.
Ej mer ren,
stark, sund, len
sav sig givit till vårgrön gren.

ett hugg·
Vekaste stam
känt hugget så nära,
innerligt längtar,
hdller i ära
strävar att bära
mot blomning tung krona.

AINA HOLMSTROM
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Spel upp nu, låt tonerna brusa
för värmande sommarsol,
för ulliga molntappar ljusa
och ängar av blå viol.
Kom vandra bland björkar som susa
och följ mig på skogens stråt.
I skymningens glans
vi mötas till dans
och sjunga vår sommar/åt.

SOMMARSEMESTER

Sommaren kom när semestern väl var i gång. Visser
ligen svalkades värmeförhoppningarna ned av regnperio
der, men så blev himlen blå, vinden mojnade och träd
och gräsmattor lyste i full grönska i solskenet.

Motorbåtarna lämnade hamnen för färden ut mot hol
mar och skär. Sommarstugorna besattes och badvattnet
prövades. Fiskarfolket tog sina största gäddor. På Bag
gensfjärden såg man de vita seglen av långfärdsseglare
och på småbåtar i regattorna, medan en och annan Stock
holmare nöjde sig med att ha nått skärgården och sökte
sig in med sin motorbåt i våra grönskande vikar och
uddar för ett uppfriskande dopp och tjuvfiske. I Gustavs
berg blev det rätt fridfullt och lugnt. Utom i Konsums
huvudaffär, där främmande folk i enkla kläder invade
rade och hjälpte till att öka dagskassorna. I trädgårdarna
slet och svettades en och annan hemmasemestrare med
gräsklipparen eller med vattning och ogräsrensning dagen
lång - och trivdes tydligen bra med det. Andra njöt
i hängmattan eller vilstolen, beskådande de vita måsarna,
som trivs kring våra hus och trädkronor, när folket är
borta. Och nere vid bron stod det stadiga gamla se
mesterhemmagänget och pratade politik och fotboll.

Fågelungarna hos flugsnapparen matades och lärde sig
flyga. Andra större fåglar började redan göra sig redo för
flykt mot södern efter väl förrättat kläckningsvärv. På
skogsstigarna vandrade några enstaka energiska svamp
plockare, sökande efter sina gamla kantarellställen. Och
undrande hur det blir med blåbären i år. Det syntes bli
rätt gott av dem.

Jag sitter vid min skrivmaskin och tittar ut genom
fönstret. Det är förvånansvärt tyst så här på eftermid
dagen. Det är bara vinden som spelar i lövmassorna i

träden. En sädesärla trippar och vippar på vägen. Ett
rådjur med sitt lilla kid och en fasan var nyss nere och
nosade på grannens tomt. Han är inte hemma, så det blir
väl kalas på litet grönt i tulpanväg och sånt, kan jag
ana.

Den där grå flugsnapparen, som byggt bo för fyra
ungar i fågelbordet invid fönstret, flyger oroligt hit och
dit, på pass mot varje inkräktare. Och så fångar hon ett
flygfä i förbifarten. Jag måste fråga Berglind när han
kommer med posten om inte hannen ska hjälpa till.

Mellan träden skymtar de röda stugorna. Röda stugor
i eftermiddagssol är rent av vackra. Där nere ser jag fältet
vid Ekedal, en lång, stor grön matta. Allt en njutning
för ögat. Och för örat ombesörjer lövsångarna musik
under arbetet.

Den här lugna ensamheten trodde jag skulle vara inspi
rerande för att få fram sommarnumret. Nej, det blir inget
bevänt med jobbet. Jag sätter på kaffet och placerar mig
på balkongen i stället - och kopplar av. Man har väl
semester! Medarbetarnas manus har inte kommit än. De
befinner sig väl i samma situation förstår jag - men jag
litar på dem. Hilding har lämnat ett fång av fotos innan
han stack, så bilder har jag. Men en av skrivarna är på
Mallorca, en annan i Bohuslän, en skrev en semestervers
och vann på den en flygresa till Spanien, och vår flygande
reporter ligger på en kobbe i skärgårn. Jag får nog lov att
skära ned tidningen några sidor.

Tycker inte Du som jag att efter en sådan här vilsam
isolering, så får man lust att åter se arbetskamrater i deras
dagliga gärning, att umgås i jobbet.

Välkommen åter!
Red
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Ande och eld
En gammal man, f.d. jordbrukare, ger

några glimtar från siot arbetsfyllda liv.
Han föddes under 1880-talet i en av vå
ra jordbruksbygder. Redan som barn fick
han hjälpa till med jordbruksarbete, och
han upplevde detta som ett hår.t och
glädjelöst slit. Han Iängtade bort från
jordbruket till industrin, och en vacker
dag var han verkstadsarbetare. Som så
dan hade han under seklets första år
tionde en timlön av 20 öre. Under den
na tid bevistade han vinterkursen vid
nystartade Brunnsviks folkhögskola, och
detta blev en i många avseenden bety
delsefull upplevelse. Han begagnade till
fället att bekanta 'Sig med böoker av skil
da slag. En av dessa var Karl-Erik Forss
lunds Storgården, en bok som både för
bryllade honom och satte sinnet i brand.
Livet vid jorden och naturen, som han
upplevt som trist och grått, skildrades
här i ljusa ooh lockande färger. Denna
bok - en hemlivets och naturlivets höga
visa - förändrade hans syn och inställ
ning. Sedan blev det Rösiö, jordbruks
aposteln, som genom sin förkunnelse fort
satte och befäste det verk som Forsslund
begynt i den unge mannens sinne. Tack
vare dessa samverkande inflytelser blev
vår man med tiden jordbrukare .. Aven
om livet gav övernog av möda och ar
bete, ångrade han aldrig sitt yrkesval.
Han såg arbetet vid jorden i ett helt an
nat skimmer än under ungdomsåren,

Nu har denna hedersman avslutat sitt
livsverk. När han berättar sin historia,
blir denna delvis en lovsång till den an
de och eld, den betvingande och förvand
lande kraft, som vissa eldsjälar tänt i
hans mottagliga sinne. Det må sägas till
hans heder att han sökt avbörda sig den
na tacksamhetsskuld genom att förmedla
eld; värme och intresse åt andra. Fastän
kroppskrafterna är nedsatta, vittnar ton
fall och blickar om ynglingasinne och
entusiasm.

man, en vulkan och orosande, och såda
na väcker gärna blandade känslor.

För oss som i tidiga ungdomsår läste
Strindberg, blev han en stark och sti
mulerande upplevelse. Hans frejdiga kri
tik och reshpektlöshet smittade av sig.
Vi såg i honom en kämpe mot auktori
terstro och byråkrari. Så påverkade
Strindbergs eld våra mera tröga sinnen
och resulterade i lust till praktiska insat
ser inom våra föreningar för en annan
och bättre ordning. Vi mottog naturligt
vis starka inflytelser även från andra
håll, men säkert är att Strind:bergs heta
iver gav starka eggelser.

Andepch eld, idealitet och arbetsvilja,
kunskap ooh uppbyggelse kan böckerna
ge oss, om vi får lyckan att möta litte
ratur av det rätta slaget. Det gäller att
utveckla smaken och följa den personliga
slagrutan. Så kan ,intrycken från böcker-

nas värld föras vidare. Det är vår upp
gift att förvandla dem till liv och hand
ling.

En svensk folkbildningsman, Odal Ot
telin, skrev en gång: "Finns det månne
inte en de andliga värdenas oförstörbar
het? Den eld, som brann i diktarens själ,
dör inte med honom. Den lever kvar i
hans verk, och därifrån tändes vidare eld
efter eld hos människor, som alls inte är
diktare men vilkas själ renas av denna
eld ooh som i all sin ringhet bli bärare
av något utav det, som var diktens me
ning och mål."

Så är det. Värme och hänförelse kan
förmedlas på olika sätt. Inte minst genom
skrifter av varmhjärtade personligheter.
Deras tro och värme kan gå vidare ge
nom oss. Så ger vi vårt bidrag till en
ljusare och mänskligare tillvaro.

V. J.

Lördagskvåll

Vinden vilar, viken ligger som en spegel,
kvarnen somnar, seglarn tar ner segel.
Oxarna bli släppta ut i gröna hagen,
allting rustar sig till vilodagen.

Morkullsträcket drager över skogen,
drängen spelar dragklaver vid logen,
förstukvisten sopas, gården krattas,
trädgårdssängar vattnas och syrener skattas

På rabatten ligga barnens dockor
under brokiga tulpaners klockor.
Bolln i gräset lagt sig i skymunnan,
och trumpeten drunknat uti vattentunnan.

Gröna luckor äro redan slutna,
låsen stängda, reglar skjutna,
frun går själv och släcker sista ljuset,
snart i drömmar sover hela huset.

Vi har nyligen firat 50-årsminnet av
Strindbergs bortgång, ett minne som hug
fästs av böcker och tidningsartiklar, lik
som av program i Radio och TV. Hans
verk lever, Jäses och spelas, och de min
ner om vilken mångfrestande och vitt
famnande ande han var. Att omdömena
om .honom går isär på många punkter är
naturligt. Han var en motsägelsernas

Ljumma juninatten slumrar stilla,
still står gårdens nötta vädervilla,
men i stranden ännu havet gormar;
det är bara dyningar från veckans stormar.

AUGUST STRINDBERG
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Synpunkter på morgon
dagens materiella miljö

Nya material och nya tekniska me
toder tillsammans med skapande upp
finningar utvecklas naturligtvis över hela
världen· där teknik, naturvetenskap och
industri expanderar. Vilka orsakerna är
till den nya europeiska produktiviteten
kan kanske bara nationalekonomerna
svara på. Det avgörande är inte skälen
till varför den ökar utan resultaten vi
kan vänta i framtiden.

Om produktionen ökar två eller tre
procent varje år, kommer vi att få en
levnadsstandard som är dubbelt så hög
inom de närmaste 25 åren. Denna för
bättring kan användas både för en större
(och, hoppas vi, bättre) konsumtion per
capita och till mera fritid. Vi står redan
ansikte mot ansikte med problemet hur
vi skall tillgodogöra oss denna mate
riella förbittring för att få ett rikare liv.
För framtiden, särskilt i Sverige som re
dan har en av Europas högsta levnads
standards, är målet inte bara att öka och
rationalisera produktionen och inte bara
att formge produkter bra utan att pla
nera vårt levnadssätt och koppla in pro
duktionen på de sociala och kulturella
behoven i ett sunt samhälle.

I framtiden kommer den allmänna
europeiska marknaden att tvinga in
dustrierna i olika nationer och branscher
att koncentrera sina sortiment för att
få större serier av färre modeller och
följaktligen konkurrenskraftiga priser.
Emellertid kan inte endast priset bli den
bestämmande faktorn. Inom ett visst
prisområde kommer hög funktionell och
estetisk kvalitet att vara det bästa sättet
att erövra nya marknader och vidga dem
som redan finns. Eftersom de tekniska
hjälpmedlen är mycket lika över hela
den vasnliga världen, kommer de in
dustrier som förstår att följa och till en
viss grad skapa nya konsumtionsmönster
genom att samordna sina kunskaper om
marknadens efterfrågan med en aktiv
formgivningspolitik, att ha de bästa

chanserna att ge ett verkligt bidrag till
skapandet av morgondagens materiella
miljö. Med aktiv formgivningspolitik
menar man att utnyttja skickliga form
givare till att göra produkter som ger
konsumenten höga funktionella och este
tiska värden.

Denna verksamhet kan givetvis inte
enbart baseras på formgivarnas skick
lighet och företagens samlade resurser.
Formgivningsforskning är en viktig del
i bilden. Denna forskning måste natur
ligtvis utföras på skilda områden. Fort
satt prövning av föf'hållandet mellan
produkt och människa är det väsentliga.
Testning, antingen genom fabrikernas la
boratorier eller genom oberoende konsu
mentorganisationer, måste ske i större
utsträckning. På konsumtionsvaneom
rådet bedrivs mycket litet forskning. Det
är ett vidsträckt fält och jag tror att
mycket av den framtida forskningen
måste bedrivas här. Den måste ge
oss kunskaper om alla komplicerade och
fascinerande relationer mellan produkten
och konsumenten. Den vill samtidigt
hjälpa konsumenterna att finna sina egna
mönster för konsumtionen, och industrin
att finna publiken. En avgörande punkt
är naturligtvis att stimulera formgivaren
att använda denna information på ett
intelligent och skapande sätt och att låta
kunskaperna som getts av forskningen
bli en form av stimulans, inte en tvångs
tröja. Formgivningfrågor i relation till
vidgade marknader är för den indivi
duelle fabrikanten nästan detsamma som
exportproblemet.

En framgångsrik export kan baseras
på många olika villkor. För en fabri
kant i ett litet land gäller att undvika
en splittrad produktion av artiklar en
dast för export, resp. för hemmamark
naden; det är en nödvändighet att pro
dukterna i fråga passar behov som är
lika i de importerande och exporteran
de länderna. En annan möjlighet för ex
port är när den utländska marknaden
accepterar produkter på grund av deras
mer eller mindre nationella eller pro
vinsiella karaktär - de är t. ex. skan
dinaviska och reflekterar skandinaviskt
liv, vanor och smak, En tredje möjlig
het är att tillverka produkter direkt för
att passa en speciell marknad med en
annorlunda attityd, kultur och smak -
det importerande landets.

I detta sammanhang kan vi ge en
översiktsbild av hur Gustavsbergs politik
för den europeiska och amerikanska
marknaden står i samband med vår pro
duktion för den svenska marknaden.
Gustavsberg tillhör en grupp svenska
pionjär-firmor, som sedan första världs
kriget försökte följa en aktiv formgiv
ningspolitik, som inspirerats mycket av

ideer lanserade av Svenska Slöjdför
eningen, som arbetat med dessa problem
sedan början av århundrndet. Det första
steget var anställandet av professor Wil
helm Kåge år 1917. Han arbetade för
Gustavsberg till sin död 1960. Under
ett par decennier var han ensam ansvarig
för såväl alla modeller för industriell
produktion av hushållsporslin som för
studio-keramik. På detta sätt kunde han
ge en specifik karaktär åt Gustavsbergs
produktion. Fastän Gustavsbergs artiklar
var gjorda för svensk konsumtion blev
de efterfrågade på många utländska
marknader. · Kåges arbete fortsattes och
utvidgades senare av Stig Lindberg, som
blev formgivare för olika produkter och
material på det växande produktions
område, som i dag innefattar inte endast
porslin utan ookså plast, emaljerad plåt
och aluminium. Sedan 1957 är formgiv
ningsarbetet samordnat under Arthur
Hald. Inklusive Stig Lindberg arbetar
ungefär tio formgivare för fabriken. De
flesta är ganska unga och några av nam
nen är Karin Björquist, Lisa Larson,
Britt-Louise Sandell, Eje öberg, Peter
Pien, Bengt Berglund. Fabriken har en
"produktfamilj" av vanliga, industriellt
tillverkade konsumtionsvaror och uni
ka, handgjorda pjäser eller artiklar
producerade i små serier. Fortfarande
tillverkas huvuddelen av produktionen
för hemmamarknaden, men den form
givningsstandard, som vi uppnått, har
skapat en spontan etfterfrågan från im
portörer. Gentemot den allmänna euro
peiska och också den amerikanska mark
naden har vårt arbete på export inten
sifierats. Våra ordinära hushållsartiklar
är i princip acceptabla i de flesta delarna
av Europa och Nordamerika. Skälet till
varför vi verkligen kan sälja dem, fastän
de inte är varor med låga priser, är deras
formgivning. Formgivningen kan emel
lertid ha olika karaktär. Den kan vara
av "tidlöst" internationellt slag såsom
Stig Lindbergs Terma, där det paten
terade, Ilarneldfasta keramiska materia
let naturligtvis ger· ett speciellt företräde
för produkten. Andra produkter som är
internationella i karaktären är tättsintrat
sanitetsporslin och plastartiklar, där så
väl material och tekniska hjälpmedel som
grundfunktioner är mycket lika i Europa
och Amerika. Till dessa sektorer hör
t. ex. WC-sits av Bertil Dahllöf, hinkar
av Breger, burkar av Stig Lindberg eller
lådor av Oldebäck. Några formgiv
ningar, t. ex. bordsservis Berså av Lind
berg och Vardag av Björquisr, kan
emellertid också, enligt deras kulturella
och naturliga art, ha en viss skandina
visk eller svensk stil. Sist men inte
minst kan denna karaktär synas i pro
duktion av unika pjäser, där personligt
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Se mannislean åven i rymdåldern!

Ty allt är förgängligt och förvandlas
snart till en myt, och till sist sjun
ker det alldeles i glömska. Och detta
gäller om dem som en gång varit så
lysande ryktbarheter_.

Ur Marcus Aurelius
Självbetraktelser.

Det sades vid flera tillfällen i den
händelsemättade radioutsändningen om
den senaste rymdfararen att en hel värld
satt gastkramad i en olidlig spänning in
för frågan: Skall man i tid lyckas finna
kapseln med USA:s andre rymdman, 37-
årige Malcolm Scott Carpenter ombord.

Ett rymddrama på liv och död höll en
hel värld i spännnig.

uttryck blandas med en allmän nord
europeisk atmosfär.

Sverige har ännu en betydande hant
verklig produktion, av vilken mycket
utföres i studios knutna till industrier.
Detta är typiskt för Gustavsberg, där
många av formgivarna delar sig mellan
formgivning för industri ooh individuellt
hantverkligt arbete. Ur allmän ekono
misk synvinkel är denna hantverkliga
produktion inte så viktig, men den hjäl
per naturligtvis till att nå en större
marknad, dels på grund av den allmänna
marknadens behov av verklig variation,
dels på grund av den ökade köpkraften.
Dessa fakta gör det möjligt för flera
människor att även köpa individuella sa
ker till sina hem.

Till sist är ju varken europeisk inter
nationell formgivning eller skandinavisk
något som är helt fixerat, Kulturen och
civilisationen i olika länder kommer na
turligtvis att influera på vår formgiv
ning. Vi vet ,i Skandinavien vad ame
rikansk, italiensk och japansk formgiv
ning har gett oss. Vi antar att den fram
tida utveckling för den gemensamma
marknaden i stort kommer att följa två
separata linjer. En som siktar på god
funktionell, nästan anonym formgivning,
som uttrycker Västerlandets allmänna
estetiska nämnare, ibland med "margi
nal" -skillnader. Den andra är den regio
nala, nationella och/eller personliga lin
jen. Det finns behov av båda.

Översättning av en artikel av
Arthur Hald i den italienska tid
skriften Stile Industria,

Vi tar risken att prestera en bekän-
nelse som förvisso är högst otidsenlig
och sålunda inte gångbar i diskussio
nerna om teknikens oerhörda triumfer i
en värld stadd i snabbare utvecklings
takt än den någonsin varit tillförne. Vi
kanske skall smyga oss undan i en skam
mens vrå men det må vara tillåtet att
där resa något av en protest mot allt
ståhejet kring rymdfarare och vetenska
pare och rymdexperter av alla de slag i
både öster och väster. En hel värld
hålles i olidlig spänning inför ett enskilt
människoöde, en hel värld följer djärv
heten, den s. k. oegennyttiga satsningen
på forskning och vetenskap, med en be

-undran som har format att ord inte kan
ge den rätta karakteristiken.

Är det egentligen sant?
De strejkande och fattiga spanska ar

betarna, som för en förtvivlad kamp mot
den fascistiska Francoregimen, har kan
ske annat att tänka på än rymdfararnas
öde.

De misshandlade, jagade och pinade
människorna i Algeriet må väl få värl
dens förlåtelse om de inte kan "gast
kramas av spänning" varje minut som
experterna sänder rapporter från Cape
Canaveral.

De förföljda färgade människorna i
Sydafrika - för att blott nämna ett
land bland flera - må väl heller inte
dömas alltför hårt om de inte kan bjuda
det yttersta av energi och tankespänning
kring rymdfararnas vetenskapliga även
tyr.

Over 60 procent av jordens befolk
ning - enligt vad Förenta Nationernas
egen statistik har att förmäla - plågas
pra:ktiskt taget dagligen av hungerns
smärtor. Om det bland alla dessa mil
joner skulle finnas människor, som följer
vad som händer såväl på vårt klot som
i rymden med stort intresse men ändock
inte kan förmås att böja knä i över
väldigad respekt för vetenskapens senaste
triumfer, så må det vara de människorna
förlåtet.

Flera. hundra miljoner människor i de
tropiska· och fattiga länderna drabbas
av svåra sjukdomar bl. a. malaria och
tbc. Om alla, som lider under sjukdo
marnas gissel, inte kan förmås 'att sitta
fastnaglade vid radioapparaterna (om de
nu tilläventyrs skulle äga några dylika)
Föratt med andlös spänning följa rymd
fararnas öden så må det också förlåtas
dem.

tlver hälften av jordens vuxna be
folkning kan varken läsa eller skriva.
Om denna hälft av mänskligheten så
lunda inte har de elementära förutsätt
ningarna att ryckas med av rymdfors
karnas jubelfanfarer så bör ingen ha rätt
att klandra dem för det.

Samtidigt med den senaste rymdfärden
meddelades, att det amerikanska repre
sentanthuset godkänt ett rekordanslag till
rymdforskningen. För det budgetår, som
börjar den 1 juli, är man beredd att satsa
3,67 miljarder dollar (18,5 miljarder kro
nor) vilket betyder att man blir tre
gånger så generös mot man varit under
det år som förflutit.

Ingalunda skall det ridas spärr mot
teknik och vetenskap. Men minniskor
som lever i fattigdom, i hunger, som
tvingas till ett liv i okunnighetens mör
ker, som Förmenas rätten att räta på sina
sargade ryggar kanske ändock kan ha så
mycket andlig spänst att de kan förledas
till reflexionen: Vore det inte bättre att
den gynnade delen av mänskligheten
först sökte upptäcka oss innan de ger sig
på försöket att upptäcka och erövra
världsrymden?

Men slikt resonemang är alltför enkelt
och självklart. Det sätter inte den veten
skapliga fantasin i rörelse, det gastkra
mar inte en hel värld.

En djärv människa i en kapsel! En
värld håller andan.

Miljoner människor i hunger och för
tvivlan! vad är att göra? De är ju så
väldigt många.

Se människan! Ja, men betrakta också
mänskligheten. Begrunda mänsklighetens
ovissa färd mot en framtid, som knap
past kan skönjas därför att skuggorna
från kärnvapenproven snart täcker län
derna i alla väderstreck.

Harry Martin~on har i Aniara format
en appell som lämpligen kan represen
teras under rubriken Se människan. Tex
ten är hämtad ur den 26:e sången och
den lyder:

Det finnes skydd mot nästan allt som är
mot eld och skador genom storm och

köld
ja, räkna upp vad slag som tänkas kan.
Men det finns inget skydd mot män

niskan.

Förvisso inte! Människan är bedragen
och många gånger tycks hon åstunda att
bli bedragen.

Gösta A. Svensson
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jubileum
Det är 25 år

sedan KF övertog Gustavsberg.
Och det är 135 år sedan

fabriken grundades.

Det byggdes av tegel, som själv man brände,
och trä från skog, som fälldes på plats.
Och oxarna drog och fororna vände
för leror som kom med utländsk seglats.

Till skärgården sökte sig stadiga kullor
och fattig småländsk statares son.
och mången skrevs in i brukets rullor,
som ingen vet var han kom ifrån.

De formade leran med seniga händer,
som vättes i slam och vänjdes vid sot.
De sveddes av hettan från rundugnens bränder
och sleto i köld för föda och bot.

Trång var den boning, som man måste dela.
Och fukten slog in genom väggarnas trä.
Med vattenhämtning fick kvinnorna träla.
Ät vedbacken männen sin fritid fick ge.

I brännvinet sökte en del sig trösten,
och eländet stärkte med sjukdom sin post.
I bönhuset lyssnade andra till rösten,
som hugnade sökarens andliga kost.

Visst fanns det mången, som nöjdes med dagen.
Man fick ju föda för knog och besvär.
Där gavs också lördag, då dans var i hagen
och solsken och grönska fördrev en misär.

Så kom där utländska fackmän att lära
de svenske att maka porslin med finess.
För hantverket samlades stolthet och ära
i pjäser till kejsare, hov och nobless.

Serviser nu målades fint av konstnärer.
Sgraffito, majolika, jasper, fajans
gav bolaget rykte och fina affärer
och Old Gustavsberg dess ära och glans.

Nu slottet blev rustat, och lagårn och logen.
För folket blev också över en slant.
Och Klubben, kapellet, skolan och krogen
och Stenhusen blev på framgången pant.

I skråandans, ståndens och herrefolks anda
blev skillnad på yrken, på man och fason.
Den ena var fin och kunde ej blanda
med enklare folk sin förnäma person,

Men nyare tider med konjunkturer
och närmande, fjärmande världskontakt,
de rubbade hårt idyllens figurer,
där arbetets söner sent kände sin makt.

Snart kriserna kom av krig och elände,
då maten blev knapp och våldet tog ton.
Ur världen som brann man anade, kände
att räddningen fanns i kooperation.

Det gamla bruket med sekellång bana
till salu bjöds ut av en trött principal.
Och lösningen blev: Uppliva och dana
med hjälp genom hushållens sparkapital!

I vilja och lust fick samverkan råda
- ett kvartsekels gärning själv talar sitt språk.
Visst fattas det mycket, men vad vi kan skåda
med rätta kan kallas en värdig epok.

G. Dbg

5



Skolavslutning,

sommarlov -

och flaggparad

för Vilhelm Gezelius.
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EN PIONJÄR AVGAR

Rektor Vilhelm Gezelius avgick den
30 juni 1962 med pension från sin tjänst
som skolchef i Gustavsberg. Då hade han
en kvarts sekel varit med om att leda
utvecklingen i det samhälle, som mänsk
ligt att döma hade varit dödsdömt om
ime Kooperativa förbundet i juni 1937
förvärvat Gustavsberg. Samma år hösten
1937 tillträdde Vilhelm Gezelius tjänsten
som ordinarie folkskollärare och över
lärare. Då fanns det i Gustavsberg 7
läraravdelningar med sammanlagt 155
skolbarn. Detta minskades följande läsår
till 136 och så kom andra världskriget
och fördröjde den rekonstruktion av ett
livsdugligt samhälle som Kooperativa
förbundet påbörjat. Och överlärare Ge
zelius använde den "lugna" perioden till
att genomföra reformer som fri olycks
fallsförsäkring, fria läroböcker, fri skol
bespisning och utökning av undervis
ningen med ett åttonde skolår. Men så
småningom började utvidgningen av in
dustrin visa sig i ett ökat elevunderlag.
År 1948, då nedskrivaren av detta kom
till Gustavsberg var det fortfarande en
dast 11 läraravdelningar, delvis inhysta
i provisoriska lokaler. Men rektor Ge
zelius hade planer färdiga för ett nytt
skolhygge, och redan 1950 var första
etappen genomförd. Då hade skolöver
styrelsen gett Gustavsberg och dess skol
chef bevis på förtroende genom att er
bjuda skoldistriktet att delta i försöks
verksamheten för den 9-åriga enhets
skolan. Och därmed började den hektiska
expansion av skolväsendet i Gustavsberg
under rektor Gezelius ledning, som re
sulterat i att skolchefen vid sin avgång
kunde redovisa 837 elever i 34 klassav
delningar med ett välutrustat högsta-

Rektor V. Ge zelius i kretsen av unga lärare vid drets skolavslutning. Nedan en bild dd
Kvarnbergsskolan med musik och Ekedalsskolan tdgar till avslutningen i kyrkan pd Pingst

afton.

dium, som ger eleverna rika möjligheter
till val av studiegång efter håg och fal
lenhet.

Fältherren vinner ime slaget ensam.
Det är många goda krafter som medver
kat till skolbygget: skolstyrelsen, kom
munalfullmäktige och inte minst Gus
tavsbergs Fabriker, men undertecknad,
som inifrån kunnat följa utvecklingen,
kan vitsorda att de berömmande ord som
vid den högtidliga avslutningen riktades
till rektor Gezelius och de gåvor han
fick från skolstyrelsens ordf. Harald

Persvret, fabrikens representant ingenjör
Artur Teglund, lärarkårens representant
Clary Lindholm och många andra var
mer än välförtjänta. Otaliga är de sam
manträden och sena nattimmar som rek
tor Gezelius ägnat åt skolan och annan
samhällelig verksamhet. En epok är av
slutad och gustavsbergarna tackar ge
nom Gustavsbergaren ooh önskar rektor
Cezelius god hälsa att i många år framåt
få njuta sitt otiurn cum dignitate,

Fritz Berg
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Nykterhetslagens pnmara rillämp
ningsorgan är den kommunalt valda nyk
tethetsnämnden. Särskild sådan nämnd
skall tillsättas, såvida icke kommunens
ringa folkmängd eller liknande förhål
landen gör sådan obehövlig. Om särskild
nykterhetsnämnd ej valts, skall social
nämnden fungera \50m nykterhetsnämnd.
Sådan nämnd skall såväl i stad som land
bestå av minst fem ledamöter. Om möj
ligt bör läkare vara ledamot av nämn
den, i annat fall skall vederbörande
tjänsteläkare närvara vid nämndens sam
manträden. Socialstyrelsen är högsta till
synsmyndighet över nykterhetsnämn-
derna - länsnämnderna och de kom
munala. Länsnämnderna hör inte betrak
tas som chefsmyndigheter över de kom
munala. Deras uppgift är huvudsak
ligen att som stödjande organ verka för
en effektiv nykterhetsvård inom kommu
nerna.

Den kommunala nykterhetsnämndens
(ooh länsnämndens) huvudsakliga arbets
uppgifter sammanfattas under följande
punkter: I) Allmänt nykterhctsfrämjan
de· verksamhet såsom övervakning av
nykterhetsrillståndet samt vidtagande av
åtgärder för dess förbättrande, därvid
det särskilt åligger nämnden att söka
förebygga och motverka onykterhet och
dryckenskap genom upplysningar, råd
och anvisningar tiU försäljare av alko
holdrycker samt genom åtgärder mot
olovlig befattning med sådana drycker,
att verka för nykterhetsfrämjande åtgär
der genom framställningar och yttrande
till vederbörande myndigheter samt att
tiUhandagå enskilda personer med de råd
och 'upplysningar, som äga samband med
nämndens uppgifter. 2) Individualiserad
behandling och vård av alkoholrnissbru-

kare men med allt starkare förskjutning
av aktiviteten till alkoholmissbrukare
med mindre avancerade alkoholvanor. 3)
Handläggning av ärenden angående till
stånd till försäljning av alkoholdrycker.
Sådana ärenden skola enligt den nya lag
stiftningen angående alkoholförsäljnin
gen praktiskt· taget undantagslöst remit
teras till nykterhetsnämnden för yttran
de. Nykterhetsnärnnden intager i denna
lagstiftning på ett mera markant sätt än
tidigare ställningen som kommunens sak
kunniga organ i nykterhetspolitiska
spörsmål. I fråga om utskänkningen
kvarstår den kommunala vetorätten täm
ligen obeskuren både i fråga om rusdryc
ker och öl; i viss mån kan denna rätt
t.o.m. sägas vara utvidgad. I fråga om
rusdrycksutskankning i 'Samband med
dans eller föreställning må sålunda med
givande härtill ej lämnas i strid med de
grunder fullmäktige i kommunen (eller
i fråga om dans länsstyrelsen) kunnat
ha bestämt. I fråga om utminuteringen
av öl kvarstår vetot endast i den formen,
att om kommunen ordnar ölförsäljningen
genom s.k. allmännyttigt företag (bolag),
skall länsstyrelsen, om grunderna för för
säljningen i övrigt synas lämpliga, fast
stäila denna försäljningsordning. 4) All
män kontroll över alkoholförsäljningens
bedrivande enligt nytillkomna bestäm
melser. Här gäller en tillämpning av den
princip, som ligger till grund för hela
omläggningen av nykterhetspolitiken:
Större frihet men också större ansvar!

5) Handläggning av trafiknykterhets
ärenden. Det gäller här att fullgöra kom
munal nykterhetsnämnds underrättelse
plikt gentemot länsstyrelen rörande alko
holmissbrukande körkortsinnehavare, sär
skilt dem, beträffande vilka vissa nykter-
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9. Nykterhetsnämnden

hetsårgarder vidtagits, samt att avgiva
yttranden över ansökningar om nykter
hetsintyg för körk~rrssökande eller för
personer, som söka återfå återkallat kör
kort. -

Den avgjort viktigaste arbetsuppgiften
för nykterhetsnamndcn är upptagen un
der punkt 2) ovan. Rationell vård av
alkoholmissbrukare kan allt oftare ord
nas utan frihetsberövande i den kommu
nala nykterhetsvårdens regi allteftersom
dess vård och behandlingsresurser diffe
rentieras och förbättras som ett resultat
av <len upprustning personellt och mate
riellt, som nykterhetsreformen möjlig
gjort. Särskilt på det kommunala planet
tar vård- och behandlingsinsatsen alltme
ra målmedvetet flerdimensionell form:
1) medicinsk behandling särskilt i de
akuta stadierna av alkoholmissbruk, 2)
allsidigt socialvårdande åtgärder till sa
nering av bostads- och Fritidsmiljö och
familjeekonomi samt 3) psykologisk stöd
och insi:ktsbehandling, vid vi,1ken även
personligt-religiösa behov i den mån de
aktualiserats böra kunna taktfullt mötas
genom erbjudande av kontakt med lämp
lig sakkunnig. -

Om en nykrerhetsnämnd själv har iakt
tagit, att någon missbrukar alkohol, el
ler fått anmälan om detta från polis,
åklagarmyndighet, läkare eller annan
person, skall nämnden undersöka, om det
är fråga om missbruk i lagens mening
eller bara en tillfällig händelse. Nämn
den inhämtar därför upplysningar om
den anmäldes levnadsförhållanden. Det
kan bli nödvändigt med läkarundersök
ning. För sin utredning behöver nämnden
i regel tala med den person som anses
missbruka alkohol eller någon annan som
kan lämna upplysningar. I båda fallen
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i:- den kallade skyldig att inställa sig.
Xykrerhetsnämndernas ledamöter och
tjänstemän är ålagda tystnadsplikt. I fall
as lindrigare alkoholmissbruk kan nyk
rerhetsnåmnden endast använda s.k.
jälpårgärder, vilka bör byggas på klien

egen medverkan och vilka inte in
er i den personliga friheten. Exem
på hjälpåtgärder är att läkare råd

;ragas, att missbrukaren frivilligt söker
sjukhusvärd eller annan medicinsk be-
andling, går in i nykterhetsförening el
ler länkförening eller byter anställning
och vistelseort. En viktig hjälpårgärd är
också att missbrukaren får möjlighet att
rivilligt hålla kontakt med en av nyk

rerhersnämnden utsedd person. Beträf
fande fall av mera vanemässigt, grovt
alkoholmissbruk med uppenbara sociala
följdverkningar ger lagstiftningen nyk
rerhetsnamnderna möjlighet att tillgripa
mera omfattande och stränga åtgärder.
Denna grupp avgränsas på följande sätt.
För det första skall den person, det gäl
ler, vara "hemfallen åt alkoholmissbruk".
För det andra skall missbruket ha lett till
att någon av följande sociala olägenhe
ter uppstått, nämligen att missbrukaren
kan konstateras a) vara farlig för annans
personliga säkerhet eller kroppsliga eller
själsliga hälsa eller för sitt eget liv; eller
b) utsätta någon, som han är skyldig att
försörja, för nöd eller uppenbar vanvård
eller på annat sätt grovt brista i sina
plikter mot någon sådan person; eller c)
ligga det allmänna, sin familj eller annan
till last; eller d) vara ur stånd att taga
vård om sig själv; eller e) föra ett för
andra grovt störande levnadssätt; eller f)
under de sista två åren ha blivit dömd
för minst tre fylleriförseelser: eller g)
utan att söka ärligen försörja sig föra
ett kringflackande liv. -

Ovanstående är i huvudsak vad som
hör till den kommunala nykterhetsnämn
dens åligganden och befogenheter enligt
den nya lagstiftningen på detta område,
Utrymmet medger inre en mera detalje
rad skildring av dess arbete men vi hop
pas att den upplysning om alkoholens
skadeverkningar som de senaste åren allt
mer kommit alla medborgare till del ock
så skall ha bibringat oss en bättre för
ståelse för vad ansvaret som nykterhets
nämndsledamot kan innebära. Vår egen
nykterhetsnämnd i vilken Elis Sander är
ordf. och socialassistent Kerstin Karlsson
tjänstgör som sekr. har i övrigt följande
ledamöter: Karin Jansson, Hernmestavik,
Walter Weimark, Sven Andersson och
Elsa Carlsson.

Sven Wahrenberg

T. h. Nykterhetsnämnden
i sammanträde

En sommar av nåd
DE SISTA ROSORNA STAR I BRAND

OCH TAGG OCH SPINDELTRÄD
FORSVARAR DEN FLYENDE SOMMAR,

SOM SKANKTES VÄRT LAND
AV NÅD

DEN EKORRE SKYNDAR TILL SKOGS MED SPRÅNG,
SOM "ATIT BROD UR MIN HAND -
MEN OGONEN MINNS JAG SOM B"ARNSTEN

KAN GLIMMA I TÅNG
OCH SAND.

SÅ BRYTER JAG OPP OCH RESER MED TAG
FRÄN S"ADESARLA OCH TRAST
FRÅN GL"ANSANDE REVLAR I HAVET,

DAR VÅG MOTTE VÅG
OCH BRAST.

DÅ STJARNORNAS EVIGA SOKARLJUS
HOLL VAKT OVER HAV OCH HED,
VEM BAD EJ I SVERIGES RIKE

FOR SIG OCH SITT HUS
OM FRED?

KANONERNAS ELD OCH FLYGARES DÅD
MÅ FINNA EN ANNAN TOLK.
JAG TACKAR I ÅR FOR DEN SOMMAR,

SOM SK"ANKTES AV NAD
VÄRT FOLK.

Hjalmar Gultberg
(Ur "Fem kornbröd och två fiskar")
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Vid Företagsnamndens sammanträde
den 25 juni hade följande rapporter in
kommit:

Forslagsleornmitten
Sedan årets början har till och med

maj inkommit 53 förbättringsförslag.
Premier har utbetalts för 35 förslag, var
jämte 16 förslag fått uppmuntringspre
mie. Den sammanlagda premiesumman
= 3.885:-.

Skyddskommitten
Under 1 :a kvartalet inträffade 10

yrkesskador, 7 färdolycksfall med sam-'
manlagt 749 sjukdagar. - Den s.k, hjälp
kassan har upphört, istället har fackföre
ningen förbättrat sin tillä:ggsförsäkring.
(Hr Ohlund meddelade a:tt antalet lång
tidssjuka ökat väsentligt i jämförelse med
föregående år.) - Riskerna för buller
skador har diskuterats och lämpliga åt
gärder skall prövas. - Transport och
lager noteras nu som eget skyddsområde
med oblig. skyddsrond, - Hrr W. Svens
son och B. Hedberg har deltagit i en
internatkurs i arbetarskydd på Marhol
men. - Skyddskommitten har företagit
studieresa till Svenska Metallverken i
Västerås, där Dr Bolinder, skyddsingen
jören, huvudombudet och en verkmästare
demonstrerat speciellt de bioteknologiska
skyddsåtgärderna inom denna industri
och redogjort för skyddsarbetet, - Yr
kesinspektionens Förtroenderåd besökte
Gustavsbergs Fabriker den 14 maj för
att få informationer om vårt skyddsar
bete.

Personaltjänsten
Arbetstillstånd har· nu lämnats för 12

italienska arbetare. - Som sommarelever
har inskrivits 35 pojkar och 20 flickor.
- Blodgivning har verkställts den 4/5
och 15/6. - Läkarmootagningen har in
flyttat i Gamla Kontoret. - För Solgå
van har företaget och dess anställda läm
nat 1.500:-, avsett till porslin till De
Blindas semesterhem. - 5 elever vid
grundskolans 8 :e klass har erhållit stipen
dier för utlandsstudier. - Bland senaste
studiebesök kan noteras: delegater från
Förenade Arabrepubliken, en grupp fran
ska personalchefer, 50 ledamöter från
engelska kvinnogillesförbundet, 20 engel
ska vetenskapsteknologer och gäster från
Den Kongelige dansk. - I korpidrott
pågår fotboll mellan vissa fabriksavdel-

ningar. Gustavsbergs Fabriker vann lag
priset i Koop. DM i fältskytte.

Företagsskolan
startade den 18/6 med 35 elever i 16-17
års åldern, varav 13 nyanställda. Sche
mat har hittills upptagit Introduktion
och orientering om Gustavsbergs Fabri
ker, Anställningsvillkor och förmåner,
Filmförevisning, Våra Samarbetsformer
och Arbetarskydd. Lektionerna i den in
formativa .delen hålles i BKF-salen varje
arbetsdag kl. 13-14.45. Föreläsning och
instruktion har under dessa lektioner gi
vits av lur Enhus, Mehlqvist och Dahl
berg, under medverkan av hrr Ohlund,
Svensk, Hellqvist, Möller, Teglund och
Bram. Till kursledare har utsetts Sven
Kagestad. Särskilda pärmar för studie
material har utdelats till eleverna, som
efter varje lektion erhåller kompendium
och broschyrer i berörda ämnen.

KF:s sammandragsbalans för 1961
jämförd med 1960 kommenterades av
ordf. Till detta förelåg också verksam
hetsberättelse för Gustavsbergs Fabriker
(inkl. Centrifugalrör och Lundbergs Fa
briks AB) jämte internt bokslut, där ka
pitalställning och resultatberäkning re
dovisades. Ur verksamhetsberättelsen kan
meddelas följande:

Försäljning 123.679.000
( + 23.455.000).

I ovanstående summa ingår N. Lund
bergs Fabriks AB. I övrigt är försälj
ningsökningen, ca 17 <l/o, ganska jämnt
fördelad på Företagets alla avdelningar.

Hushållsporslin och konstgods
Tidigare års gynnsamma utveckling

med ökad efterfrågan på företagets pro
dukter har fortsatt under året. Brist på
personal inom vissa avsnitt har gjort att
leveranstiderna förlängts. Försäljnings
priserna steg under året med ca 5 0/o,
ooh ytterligare höjningar torde bli nöd
vändiga på grund av kostnadsökningar,
som inte kan kompenseras genom ratio
naliseringså tgarder.

Värme och sanitet
I sanitetsporslinfabriken har det ny

byggda lagret tagits i bruk, likaså nytill
komna gjutnings- och rnonteringslokaler,
vilket möjliggjort ökad produktion. An
delen färgat porslin fortsätter att stiga.
Till klosetterna har fabrikens chef, civil
ingenjör Bertil Dahllöf, konstruerat en
ny formsprutad plastsits, för vilken han
tilldelats Plastföreningens pris för bäst
formgivna plastprodukt 1961.

Till badkarsfabriken har under 1961
ganska omfattande investeringar beslu
tats och delvis genomförts. Pressarnas
drift automatiseras, nya verktyg sätts i

produktion, betningen automatiseras och
kapaciteten •i emaljverket höjes. Samman
lagt medger detta väsentligt ökad pro
duktion och höjd kvalitet på badkaren.

Vid Centrifugalrör ökade särskilt le
veranserna av normalrör och muffrörde
lar. Det nya rördelsgjuteriet är i full
drift. Bristen på arbetskraft i Oxelösund
har under året varit besvärande.

Inom Gustavsberg har sedan länge för
beretts produktion av plaströr för vat
ten- och avloppsledningar. Under året in
köptes N. Lundbergs Fabriks AB i Borås,
som kommit förhållandevis långt i den
na nya bransch. Försäljningen sker di
rekt från Borås.

Plast
Avdelningens kapacitet har ungefär

fördubblats genom att tre stora form
sprutor tagits i drift. I dessa tillverkas
bl. a. transport- och förvaringskärl med
upp till 90 liters volym. Nya produk
tions- och lagerlokaler har möjliggjort
effektivisering av driften.

Kyldiskar
Nya fabrikslokaler har tagits i bruk i

första hand för tillverkning av grön
sakskyldiskar, Ett lovande utvecklings
arbete sker inom avdelningen.

Personal
1961 1960 1959 1958

Personalomsättning
10,2 0/o 9,8 0/o 6,3 0/o 8,0 »t«

Olycksfall, antal per 100 årsarbetare
5,9 0/o 5,0 0/o 3,7 0/o 4,8 0/o

Företagsnämnden har 26 ledamöter,
och 4 sammanträden hölls under 1961, 56
förbättringsförslag premierades med till
sammans 7.170 kr. Högsta premie var
2.000 kr. Verksläkare har under året
knutits till företaget och regelbunden
kostnadsfri hälsokontroll ordnats för vis
sa åldersgrupper.

Fabrikerna har under 1961 besökts av
ca 14.000 personer.

Herr Teglund tog upp frågan om åt
gärder för stimulering av idrottsförenin
gen i Gustavsberg, som trots anslag syn
barligen får arbeta hårt för att insamla
medel till sin verksamhet, bl. a. genom
lotterier på torget. Han undrade, om in
te anställda skulle kunna bidraga t. ex.
genom ett månatligt avdrag på lönen av
exempelvis 1 kr. Under den följande
diskussionen föreslogs bl. a. att uppmunt
ra fler anställda att teckna medlemskap
i idrottsföreningen, där avgiften f.n. är
8 kr. per år.

Och så tillönskade vi varandra en
varm sommar och trevlig semester.

Sekr.
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Kommunens ekonomi 1961

Utgifter
Gustavsbergs kommunalfullmäktige och

deras beredningar 14.616: 88
Revision 2.050: -
Kommunalnämnd och kommunalkontor 185.504: 80
Förbundsavgifter 11.337: 34
Polisväsendet 174.352: -
Valnämnden
Nämndemän och förmyndare

Fastighetsförvaltning:
Värmecentralen i Kvarnberget
Kommunalhus
Exploatering i Lugnet
Hyresfastigheter (Skälsmara skola

m. fl)
Affärsfastigheter (kiosker)
Värdshuset
Andra fastigheter (Brunn m.. fl)
Bergasalen
Pensionärshemmet Lövhamra

Byggnadsnämnden
Vägar och allmänna platser
Vattenverk
Avloppsverk

Allmän hälsovård:
Hälsovårdsnamnden
Renhållning
Bastubad
Friluftsbad

Skolan:
Administration
Undervisning
Skolskjutsar, föräldramöten m. m.
Skolbibliotek
Läkarvård, tandvård m. m.
Skolmåltider
Lokaler och inventarier
Avgifter till Nacka och Solna

Yrkesskolan
Idrottsplatser
Folkbiblioteket
Stipendier och föreningsanslag

446: 50
1.800: -

Inkomster
Socialvård:

Socialnämnden
Alderdomshemmet

13.410: 95 I Ingaröhemmet
Socialhjälp m. m.

66.548: 19

38.178:73 43.025: 04
40.340: 34 19.900: 87
3.830: 20 14.465: 38

26.911: 59 22.216: 55
987: - 10.682: 73

10.969: 86 18.969: 34
10.258: 72 17.403: 31
9.340: 03 1.565: -
7.538: 96 7.110: 32

28.694: 22 12.178: 70
26.760: 64

9.562: 81 9.382: 54
1.397: 65 390:94

33.675: 09 12.005: 16
12.943: 53 3.676: 80
9.609: 22 1.975: 70

40.815: 67 2.520: 50

128.820: 60 1.098.255: 77
1.127.254: 22

54.936: 08
8.398: 28
7.300: 05

246.668: 99
244.681: 94

4.380: 58

90.846: 27 76.698: 92
52.324: 11 460:50
22.757: 72 8.817: -
45.268: 27

Barnavård
Hemhjälp
Folkpension
Nykterhetsvård
Ungdomsverksamhet
Daghemmet
Ovriga anslag
Folkbokföring
Taxering
Civilförsvar
Familjebidrag
Brandförsvar

Utgifter

2.385: 50
195.808: 98
112.733: 89
142.056: 45

111.033: 30
49.247: 79

208.416: 45
19.208: 83
11.367:81
60.000: -

3.118:04
4.535: 66
2.189: -

790:54
40.192: 48
66.945: 11

255.505: 61
30.000: -

Inkomster

Räntor på upplånat kapital
Avsättning till medborgarhusfond

Allmän kommunalskatt
Hundskatt
Nöjesskatt
Avgifter
Räntor
Overskott från 1959

Summa driftutgifter
Summa driftinkomster

141.838: 24
68.715: 83
47.527: 90

66.823: 23
6.286: 72

12.810: 35
3.043: 56

187: -

30.152: 10
9.319: 85

3.368.544: 68
5.880: -
1.220: 44

585:-
79'881: 77
20.460: 58

Kr 4.051.094: 33
Kr

För dessa ändamål har vid sidan av
lånemedel använts medel ur driftbud
geten (skattemedel) med kronor
Reserverats till nästa år Kr
Overskott år 1961 Kr

5.324.937: 46

Vidare har kommunen haft kapital
utgifter, d.v.s. utgifter för byggande
och :köp av fastigheter, för anläggning
av vägar, köp av mark, fondering
m. m.

937.081: 30
30.650: -

306.111: 83

Summa kronor 5.324.937: 46 5.324.937: 46
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Människor kommer, människor går.
Alla är vi olika. Hur olika vi är fram
går av en liten bok som kom i min hand
på biblioteket härom dagen. Bland 2.500
miljoner människor finns ingen Homo
sapiens som är lik den andra med undan
tag av enäggstvillingar. De äro ju i sitt
slag rätt unika även de. De kan ju be
traktas som en individ.

· -Varje människa föds med vissa givna
alleler (genernas delar). Aven om det
förefaller synnerligen slumpvis styrs dock
gruppens tillkomst, sammansättning och
handlande av dessa: allelers förekomst.
Av vårt blod och våra: hjärnor.

~ 'Hur likställda vi än blir, kan vi inte
komma ifrån detta. Faktumet i fråga
uppmanar till den största tolerans vi är
mäktiga. Hur fin erihetsskola vi än får,
kommer somt att 'falla på hälleberget.
Den första sådden måste vi göra. Men
snart visar det sig var vi skall så och
kanske ännu mer vad vi skall så.

Den ena har begåvning för det ena.
Den andra för något annat. Det ena goda
är så gott som det andra. Vi begär inte
av en pianist att han skall kunna bygga
hus. Inte heller att en kontorsmänniska
skall kunna kemi. En affärsman måste
inte till varje pris vara konstnär. Men vi
väntar av våra barn att de skall komma
hem med goda betyg i alla ämnen!

Skolorna planläggas efter detta. Den
totala poängsumman blir utslagsgivande.
Någon bedömning måste man ha. Det är
egalt om det är siffror eller bokstäver.
Till lyst för den kunnige och ledsnad och
leda för den som inte orkar hänga med
eller s1knar intresse.

Det gäller att länka intressesfären så
att den täcker vad vi verkligen behöver.
Ett i sanning allt annat än lätt jobb för
föräldrar och lärare. Kanske psykolo
gin här har sitt största framtidsfält. Att
bygga broar över djupen mellan förnuft
och känsla.

När jag städar sonens rum framgår
det med all önskvärd tydlighet att den
tekniska utbildningen skall bli en lisa för
honom. Troligen kommer det att inne
bära en lika stor förändring som då han
lärde sig läsa själv!

Gustavsberg ligger fridfullt i sin som
marpaulun. För mig som står till halsen
i flyttningens vånda känns det som en
smärtsam kontrast.

Vår nya bygd är en kokande häxkittel
av lera, betong, stål, aluminium och tek
niskt kunnande utan gräns.'

Så kom jag dit på "provresa" och
fann att naturen var lika blandad. Ek
backar och tallmoar, hav och öar. Denna

bit bohuslänsk natur som är Stenung
sund, Stenungsön och Tjörn, med broar.

Människorna var glada och trivsamma.
Lyckliga över att få: vara med att sätta
igång något nytt och något spännande.

Detta något som kanske skall bli en ny
stad.

Margareta.

Kräftfångsttider

Kräftfångsttiden är inne, och vid ett 20-tal
lotter kring ösbyträsk samlas nu snart gus
tavsbergarna till den sena ritualen på tisdags
och fredagskvällar, med sin stämning av
tystnad och blinkande ljus. Fångsten pågår
från 7 augusti tills i början av september.
Tack vare mönstergill ordning bland fisike
klubbens medlemmar har vi klarat oss från
kräftpest i våra vatten. Nu är det bara frå
gan om kräftorna hunnit med i kylan att

väx?t till sig och få fasta skal.

Slutat jobbet har en del av våra äldsta
arbetskamrater under våren och somma
ren. Det kan vara hälso- och åldersskäl,
men en och annan som är riktigt pigg
har beslutat sig för att njuta sin pen
sion. På ett eller annat sätt har de av
tackats av arbetsledningen, och härintill
är det ett arbetsgäng på HPF, som för
evigats av fotografen efter kaffe och
blommor på Strandvik. Där ser vi Aina
Svensson, Strömberg, Adina Eriksson,
John Eriksson, Ester Nilsson och Greta
Eklund. Bland övriga minnas vi Einar
Nyström, som jobbat i 50 år, Anna Lars
son, som förestått tvätten alltsedan KF
satte upp den på Kattholmen, och vår
gamle trygge förman Emil Wahlin. Vi
hoppas att ni alla ska trivas med åren.

I pressläggningsögonblicket erfar vi att
fabrikens äldste just nu, Erik Jonasson,
bas på avd. A:s porslinslager, tänker
sluta sin tjänst efter 64 år. Vår salut för
en samvetsgrann trotjänare!
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Det ständigt aktuella vädret
;är detta skrives, som vanligt kväl

len före av redaktören utsatt sista ma
nusdag så är vädret inte så särskilt upp
muntrande - - - regn - - regn, när
det skulle vara sol - sol. Lagret av regn
kläder i vår textiltbutik har haft god
årgång. Det hade ju varit roligare om
e fått ligga kvar till i höst och att våra

besökande i butiken visat mera intresse
för baddräkter, solkläder etc. Men vi tror
tt sommaren skall. komma.

Sommar var det
Vi har ju planerat för sommaren sedan

i vintras när det gäller varuinköp, per
sonalplanering etc. Till synes oberoende
av om det regnar eller om solen skiner
så har vi inom vårt verksamhetsområde
en mycket god kundfrekvens i slutet av
juni och hela juli månad trots att gus
tavsbergarna lämnar samhället under
några veckor vid denna tid. För att klara
upp den ökade försäljningen samt se
mestrarna för den ordinarie personalen
måste vi anställa mycket extrapersonal.
Det rör sig om studerande ungdom, som
under längre eller kortare perioder syss
lar med varuförmedling i våra butiker.
Antalet anställda ungdomar rör sig om
ett SO-tal. Det har varit roligt att när
mare studera dessa unga medhjälpare och
kunna konstatera att de äro mycket duk
tiga och går in för sin uppgift med all
var, men såsom kundbetjänare med ett
leende. Det finns ju också ett antal
"cxtrafruar", som trots att så många
andra yrkesgrupper har fria lördagar
hjälper till att sälja varor. Dessutom har
vi liksom tidigare år personal från andra
orter, som får ledighet från sina ordinarie
platser för att komma till oss under
några sommarmånader.

Hur har det gått?
Omsättningen har som framgår av ne

dan ökat. Omkostnaderna har givetvis
ökat i ,kronor, men på grund av den
goda omsattningsökningen samt våra sto
ra butiksenheter har kostnaderna i pro
cent av omsättningen ökat endast några
tiondels procent. Om vi jämför tiden ja
nuari-maj månad detta år med mot
svarande period förra året finner vi att
vår "marginal"· (skillnaden mellan in
köps- och försäljningspris) höjts endast
med 2,7 procentenheter. Av detta utgör
omsättningsskatten 2 procent, varför
höjningen därutöver endast är 0,7 0/o.
Men givetvis har varupriserna höjts mera
under samma tid beroende på kostnads
stegringar i produktions- och tidigare
distribu tionslcd,

Omsättningen under första halvåret
var 6.073.000: - med en ökning av
610.000: -. Juni blev en rekordmånad
med en omsättning av 1.390.000: -.

Familjefest
I likhet med tidigare år blir det Kon

surnfest i Gustavsbergs Folkpark i slutet
av augusti månad.

Vi hälsar hjärtligt välkommen.
G. M-n.

Djuröbron
Den nya Djuröbron har invigts under vJ.ren.
Vår fotograf var där dagarna före upprust
ningen, men bilden fick inte plats i förra
numret. Den är så pass bra att vi tar med
den nu i stället. Det lär vara en av våra
största broar i ett spann, så den har blivit
ett mål för turister, som därifrån kan få

tjusiga bilder över skärgården.

Tre sommardikter

Speglar min kärlek till havet
Endast min längtan tillbaka
Minnets film presenterar
Ett barn mellan sömn och vaka
Saga och syn som blandas
Trådgardins/fadder i vinden
Evigt skall drömmens trollspö
Rita sin sömnros på kinden.

Edla

Du lockar mig bleknande sommarnatt,
och längtande sträcker jag ut mina

händer.
Du kan svalka mitt ansikte
men inte min längtan och åtrå.
Skänk mig din rymd och storhet
svalheta natt.

Solveig

När vid din sida
jag satt
i midsommarnatt
med din arm över
axlarna veka,
visste jag snart
bävande klart:
Det var denna stund
min längtan begärt
och vårfågelsoro
besjungit.

Aina

Hur är det med prisutvecklingen?
Prisdiskussionerna har i hela vårt land

varit mer aktuella i år än tidigare. An
ledningen har varit den ökade omsätt
ningsskatten samt marginalhöjningarna
på grund av ökade lönekostnader inom
handeln. Det är inte utan att vi var lite
fundersamma de första månaderna hur
det skulle gå med täckningen av de öka
de kostnaderna. Vi visste att omsätt
ningsskatten två prooent av försäljningen
måste inlevereras för varje omsättnings
krona från den 2 januari. Till detta kom
sedan de höjda lönerna för handels
anställda, som skulle utgå från den 1
februari.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Egentligen borde jag
gå i strejk. Ar det vettigt det, att jag skall sitta här och skriva
salcstänk mitt under industrisemestern?! När 98,7 ·0/o av Gus
ravsbergarens läsekrets har svikit Farstaviken och dragit ut på
irrfärder mot samtliga väderstreck. Nu vill jag utbrista lik
som den Stockholmschaufför som efter semestern i fjol släppte
av oss på vår blommande gata: "Vad i himlens namn reser

i bort för? Bodde jag så här så skulle ingen kunna få mig
hemifrån på fritiden."

Vi kände just då att han hade alldeles rätt, men det är
nyttigt också att byta miljö ibland, så håll till godo.

Om jag är avundsjuk? Varför de? Tjaa, det skulle i så fall
vara på dem som haft den oskattbara förmånen att disponera
en bostad med moderna bekvämligheter. Till Er andra som
härdats i tält och primitiva bostäder vill jag säga: Ni har
förvisso inte ensamma frusit och längtat efter värmande ele
ment och ljuvligt skvalande varmvatten. Aven vi i Hästhagen
har trånat svårt efter den stugvarme vi vant oss vid. Låt
mig berätta om hur ensligt och fruset livet kan te sig för
dem som lämnats kvar vid stugknuten under semestertid.

Kanske läste Ni
under de sista dagarnas hektiska packningsbestyr, en liten lapp
som stilla singlat ner i våra brevlådor. Kände Ni då någon
ting som åtminstone var kusinbarn till skadeglädjen, Ni som
ändå snart skulle vända oss ryggen? Ja, Ni behöver inte svara,
jag tror vad jag vill i alla fall. Om Ni i den allmänna upp
brottsyran kanske inte begrundade den lilla lappens budskap
så stod det på den, att våra vänner Värme och Varmvatten
behagade att i år ta semester samma tid som "alla andra".
Måndagen den 9/7 stod det så var det kaputt med större delen
av vår moderna bekvämlighet. Men alldeles som de flesta
semesterfirare så tjuvstartade även dessa redan på lördag. Av
ren omtanke får man tro, om man har den läggningen, på
det att vi måtte vänja oss. Våra småkillar blev i alla fall
väldigt glada när de liksom såg den stora lördagstvagningen
försvinna i fjärran. De ansåg, att det var en liten men dock
kompensation, för att Flinta samtidigt försvann från TV.

Vi kring Farstaviken
har i år tilldelats en och en halv dags sommarväder per se
mestervecka. Ett raffinerat system med fem och ett halvt dygns
regn och rekordkyla och efter det en kort explosion av våra
drömmars sommar. Det tog många dyrbara solskenstimmar
innan vi tinat upp så mycket att vi vågade oss ur våra fukt
kyliga vinterkläder. Knappt hade vi vant oss vid sommaren
förrän den på nytt var borta och tältarna från Södersved
hämtade nya omgångar kläder och kunde inte för sitt liv av
göra var som var kallast, i tältet eller i Hästhagens-kåken.
Smålandsfarare kom tillbaka och rapporterade att jordgub
barna stod gröna av förbittring i landen och vägrade att

rodna i väntan på moder sol. Stipendiater kom tillbaka och
påstod att de salta vindarna från Baggen var smekande sun
nanväder mot isblåsten · från Engelska kanalen. I den här
familjen är alla snuviga utom mellankillen som går i simskolan
och är van vid strapatser.

För övrigt
för att tala om något mycket trevligare, så är det mycket
vackert i Gustavsberg även när Gustavsbergarna inte är
hemma. Vildrosorna blommar i vita och rosa kaskader i den
regnvåta grönskan, mjölke och blåeld reser chockrosa och djup
blå sommarljus mot de grå skyarna och nattvioler i aldrig
skådad mängd doftar i våra skogar. Smultron kan man plocka
om man har lust och det har vi, men blåhär och hallon blir
sena i år. Nej, i år skall inte vi plocka alla de ~ara skogs
bären, i år har Ni chansen, vi skall resa till Spanien i år.
Hörde Ni hur kväsigt det lät: Vi skall resa till Spanien! Till
Torremolinos, längst ner vid Medelhavet, i Andalusien vid
Malagas vinstänkta redd och allt det där. Om jag fått löne
förhöjning från Gustavsbergaren? Va roliga Ni kan vara. Då
hade jag väl insett mitt värde och vägrat skriva på semester
tid.

0 nej, jag har för första gången medverkat i den "kolore
rade veckopressen", inget ont om den, och fick som belöning
drörnscrnester för två vid 1:Iedelhavct. Nog har man vetat att
veckopressen fabricerade dunmjuka drömmar åt trängtande
vardagskvinnor som jag, men inte visste jag att de levererade
konkreta drömupplevelser. Man vet ju inte vad man ger sig
in på. Tänk om jag vunnit en shejk i stället eller en sammets
ögd spansk ädling med medeltida begrepp om kvinnans rättig
heter. Ibland har man tur skall jag säga. Häromdagen blev
den frusne väderleksgubben i TV trött på sin norra väderleks
karta och klev ner i södra Spanien och visade upp ett gradtal
på 37°, så nu kanske man tinar upp innan julskyltningen. Fast
man vet aldrig, enligt uppgift har de trakterna 56 regndagar
per år.

Vad annars
kan vi förtälja från det Gustavsberg Ni lämnat. Jo, att Stock
holmarna underhåller samhällets affärsliv under Er bortovaro
och sätter de anställda i rotation. Det är lika fullt av Stock
holmare i Konsum som det brukar vara i Personalbutiken strax
före midvinterblotet. Så allting ordnar sig, även om Ni rullar
ut Era kronor runt om i Världen. Och så läste jag i bladet att
Lucia väntas till Gustavsberg om två veckor. Då blev det
liksom naturligare att gräva fram ännu en kofta.

Till sist så står Folkan kvar och Program tre ersätter Radio
Nord. Livet har sina blåhärsställen. Jag skickar Er ett vykort
från "Malagas vinstänkta redd".

Er
Edla Sofia.
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Sommaridyller.
1 centrum

I samhällets mitt, på Kvarnbergets si
dor, ej långt från asfalterade gator och
modern bebyggelse, finns ännu något
kvar av den gamla idyllen - trädgårds
täppan med lusthus. Förr var denna plats
kanske mera än nu etc behov för den
hårt arbetande människan i hyreskaser
ner och trångbodda lägenheter. Det var
en längtan efter 1jus och luft, till en fri
stad in på husknuten, som inte var för
unnad alla i de stora flerfamiljshusen.
Under vackra dagar intog man där sina
måltider, barnen hade en fredad lekplats
och husmor kunde sitta här med sina
arbeten. Med spaljeer och klängväxter
skyddade man sig mot blåst och insyn.
Ooh man odlade blommor och grön
saker i den kuperade terrängen, dit man
skrapade ihop jord från olika skrevor
och förbättrade den genom att ta vara
på löven i komposter. Blomsterprakten
var riklig, där fanns rosor och perenna
växter och blandade blomfrön, som man
troget följde, vattnade och ansade. Här
doftade den gamla hederliga resedan,

krassen prunkade och ett och annat
fruktträd kunde man också få plats för.

Vi gjorde en liten runda på berget,
fotografen och Red. Vi började vid Skug
gan, som jag minns som den verkliga
idyllen för 20 år sedan med fina små
gångar, kantade av kullersten eller stora
snäckor. Nu har de förfallit och täp
porna växer igen. Upp mot Mariagatan
finns det ännu många välskötta små
land, en och annan berså med trädgårds
möbler. Ett fint återsken av den gamla
goda tidens trivselvrår för arbetarnas le
diga stunder vid söndagskaffet, för me
ditation i ljumma sommarkvällar och
framför allt kanske som samlingspunkt
för många glada kräftskivor.

Vi tog några bilder. Till höger överst
ser vi Harnpl i vattningsbestyr på den
mark, som han övertog för några år se-

dan och som· han gjort till en verklig
trädgård. - Inte långt därifrån (bilden
till vänster) har vi Hartvig Johanssons
lilla stuga och täppa med inbjudande
vilstolar, där han kan koppla av mellan
fisketurerna. Mot Stenhussidan hittar vi

Ade Petterssons tusculum (bild till hö
ger), en skuggig och trivsam vrå i som
marvärmen, och med en utsikt ner över
viken som i kvällssolcn är en njutning
för ögat.

G-g
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Folknykterhetens dag högtidlighölls på
Kristi Himmelsfärdsdag med en familje
est i Folkparken. Där bjöds på ett bra

och trevligt program som livligt upp
skattades av publiken.

För underhållningsmusik från estraden
svarade Bosse Eriksson och ungdomar
från Boo musikskola. "Frank och Top
sy" sjöng visor från olika länder. Ele
naflickorna under ledning av fru Elna
Wadström svarade för ett vackert inslag
i programmet. Dagens talare var sekr. i
Statens ungdomsråd hr Harry Andersson.
Han berörde i början av sitt tal det go
da samarbete som nu råder mellan alla
när det gäller att motverka spritbruket
på arbetsplatsen och inom trafiken.

När det gäller ungdom och sprit har
man inte kommit lika långt. Här har
från ungdomens sida påtalats den dub
belmoral många äldre gör sig skyldiga
till genom att kräva att de unga skall
avstå från att använda sprit, men ej själ
va vill avstå från den.

Här har föräldrar, lärare och ung
domsledare ett stort ansvar. Det är vik
tigt att allt fler hem - och fester där
ungdom samlas blir helnyktra.

Dagen avslutades med folklekar under
Kurt Svenssons ledning.

Trafiklekskolans avslutningsfest hölls
i Kommunalhuset den 30 maj. Ett 40-tal
barn har under vintern gått i trafiklek
skolan under ledning av småskolslärarin
norna Gerd Berg och Kerstin Johansson.

Barnen klarade med glans alla prov
och frågor de fick vid avslutningen. Tra
fiklekskolans märke utdelades till barnen.

Trafiksäkerhetskornmittens ordf. Elis
Sander framförde kommittens tack till
barnen och lärarinnorna för visat intres
se för trafiklekskolans arbete. Festen av
slutades med glass och rån. Många av
barnens mammor var närvarande vid av
slutningen.

Dagen före avslutningsfesten hade tra
fikpolisen i Stockholm varit här med sin
Kasper-teater och givit en lektion. Den
uppskattades livligt av barnen. Då var
även Daghemmets barn och skolans förs
ta och andra klass med.

Till hösten börjar en ny kurs i trafik
lekskolan och till den inbjuds alla 6-
åringar.

Rådjurskid
Foto: T. Rolf

Rådjuren har varit livliga i sommar.
Ett och annat har ogenerat traskat över
våra trädgårdar och nafsat ädla tulpaner
och annat smakligt till vår stora förtret.
Men när de haft ett litet kid eller två
i sällskap har vi .fallit för deras charm
och prisat oss lyckliga som kan få se
sådant utanför vår stugknut.

De flesta håller sig väl i skogsmar
kerna - vart har förresten älgarna dra
git i väg - och kring Skevik ser man
dem ofta. Det var där Torsten Rolf tog
den här bilden av ett nyfött kid. Han
berättade också att några pojkar för en
tid sedan funnit ett, lyft upp det och

fört det med sig för att visa kamrater.
Det påstås att det kan innebära att det
lilla djuret överges av modern, då hon
känner människans vittring. När det gäl
ler nyfödda små älgkalvar som utsatts
för samma dumma tilltag, lär modern
döda kalven. Rör alltså inte de nyfödda
djuren i våra marker, titta och lämna
dem sedan i fred!

Hilding Ohlson var också ute och strö
vade vid Skevik, då han fick se ett näpet
ansikte av en rävunge under ladan. Han
lät sig fotograferas, en bild av livslust
och skönhet, som i kampen för livet snart
ändras till knipslughet.
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Länssparbanken inbjuder gustavsber
garna till en bildutställning i Bergasalen
i början av augusti, "Hövdingar och
Händelser i Hundra år".

Bilmarknad på Torget är ingen ovan
lig syn nu för tiden. Och det lär göras
affärer, lika goda som på en hästmark
nad förr i tiden, säger vår fotograf som
tog bilden.

· Fem skolstipendiater, som genom an
slag från fabriken bereddes utlandsvistclse
under sommaren för språkträning och för
att lära känna människor och förhål
landen i ett annat land, mottog sina sti
pendier den 5 juni hos företagschefen,
ing. Hjalmar Olson. Vi har en bild från
kaffe- och saftstunden i sammanträdes
rummet och så de fem, nämligen från
vänster Gösta Arvidsson,Mirjam Thoren,
Lars Edqvist, Christina Arvekari och
Lars Ake Göthe.

Efter hemkomsten ska de fem söka
skriva en korvfattad redogörelse för sin
resa på det besökta landets språk.

Kommunalfullmäktiges ledamöter fö
retog en utflykt till Brunn den 2 juli för
att titta på den nya vattentäkten, som
ska ,förse Gustavsberg med rent, friskt
vatten. Kommunainämndsordf. Harry
Pettersson hälsade välkommen och civil-

ingenjör Anders Christensen fråJJ. Orrje
& Co informerade om urbyggnadspro
grammet. Under senare delen av året
hoppades han på att en del gustavsber
gare ska få njuta av vattnet. Att det var
friskt och gott kunde fullmäktige konsta
tera, ty Harry P. hade fått i gång pum
pen och Ru:ben E. trollade fram glas -
och så skålades för fortsatt vattentill
gång. Utfärden avslutades med kaffe på
det anrika Säby, NK:s nuvarande se
mesterhem. Gården visades sedan för gäs
terna, medan lngarödelegaterna försåg
oss med små glimtar om dess historia
från 1500-talet, från Flemings och Leu
husens tid ooh nutidens restaurering. Ett
förträffligt mål för konferenser och
representationsträffar. På hemvägen gjor
des •så en avstickare till de stora grav
fälten, som nu föredömligt börjat röjas
av på tillskyndan av markägaren C.
Wincrantz.

17



"Kräftan har många natunliga fiender,
men människan är den glupskaste", sade
redan matexperten Hagdahl på sin tid
och han visste nog vad han talade om.
Att kräftätandet särskilt i Sverige har
blivit den djupt rotade nationella ange
lägenhet som den faktiskt är hör väl till
de icke förklarade varldsgårorna. Man
kan bara konstatera att det är så. Hela
denna kultbetonade ritual, med vilken vi
omger våra lukulliska utsvävningar i
kräftans tecken inramad av den oförlik
neliga stämning som bara en ljum nor
disk sommarnatt kan skänka med den
obligatoriska fullmånen lysande över spe
gelblanka vatten "med många kulörta
1yktor" dinglande över festbordet har
blivit vår bleka sommars festliga höjd
punkt. Visst äter man de grant rödlysan
de kräftdjuren även på andra hörn av
planeten men ingenstädes drives stämnin
gen kring detta lyxdjurs avnjutande upp
till sådana höjder som just i Sverige. Och
knappast kan anrättningen bli lika njut
bar som när de serveras på svenskt sätt,
kokade i dillkronors mångfald och där
efter fått svalna. Skalderna blir extra
lyriska när de närmar sig ämnet. Bast
har kanske Karlfe.ldt tolkat stämningen
kring det svenska kräftbordet sålunda:

"Det susar i dillåkerns mäktiga kronor
och kraftfaten rågas med romstinna

honor" ...

Särskilt gammal är våra inhemska
krafttraditioner dock inte sedd som en
nationell angelägenhet av större vikt.
Visserligen beskriver Bellman på sitt må
lande sätt att "kräftan 1justras röd ur
kastrulln" och helt okänd var inte kräf
tans användbarhet som födoämne under
1700-talet, men någon större spridning
hade kräftätandet ännu inte fått. Först
under 1800-tal,et började svenska folket
få smak för kräftans fördelar och mot
slutet av århundradet · satt folk redan
bänkade runt sina kraftbord i augusti
månskenets glans på sina glasverandor
eller i de lummiga bersåerna, såvida man
inte föredrog något trevligt näringsställe
som Berns, Hasselbacken eller Operakäl
laren för att nu hålla sig till K. Hufvud
stadens möjligheter. Man kan bara kons
tatera att denna typiska sensommarföre
teelse i det svenska varat rotat sig allt
f:::.stare med åren ...

Går man efter ett i detta sammanhang
föredöme baklänges i tiden för att söka
svar på frå,gan när folk egentligen bör
jade äta kräftor får man söka sig till
baka ned i antiken. Huruvida de gamla
grekerna eller romarna verkligen åt kräf
tor hör väl till de obesvarade frågorna,
men man vet i alla fall att romarna
stundom hade kräftor som bordsdekora-

tioner. Det finns verkligen ett gammalt
recept i Caelius "Dere culinaria" från
200-1talet på en "haohi" på hummer,
bläckfisk, kräftor och languster.

Med större visshet kan man fastställa
att matglada franska munkar på 1300-
talet i sin strävan att åstadkomma någon
omväxling i mathållningen upptäckte
kräftans matnyttighet och på så sätt kom
att bli pionjärer på kräftätningens om
råde hinsidan Alperna. Länge förblev
dock kräftkalasen förbehållna de kungli
ga tafflarna och i Sverige var det först
vasakungarna som fick smak för kräft
skivor. Det berättas att när hertig Johan
år 1569 återkom från England efter sin
misslyckåde giljarfärd för storebror Eriks
räkning, hemförde han som plåster på
såren några tjog kräftor, av vilka en del
avsmakades omgående medan återstoden
planterades ut i dammar kring Kalmar
och Mönsterås.

Spridda meddelanden i gulnade blad
vinnar vidare om vasakungarnas svag
het för kräftor. Den 21 maj 1566 befall
des sålunda drabanten Lasse Eriksson att
från Svartsjö hämta "kraffeter" till kung
Erik XIV:s "behoH". Den 31 juni 1674
befallde Johan 111 sin scårhällare på Kal
mar slott att från Tyskland införskaffa

OM KRAFTOR -OCH
KRAFTATANDE

bl. a. "leffwandes kräffeter" och att des
sa djur så fort som möjligt skulle släppas
ned i det "rrädgårdsdike", som två år
tidigare på hans befallning för ändamå
let anlagts utanför Söderport i Kalmar
stad. Man kunde ju fråga sig varför kun
gen lät hämta kräftor från Tyskland då
sådana fanns att tillgå även här hemma
i åar och sjöar, men man får förmoda
att de stora och feta "oderkrebse" var
berömda redan på den tiden. Uppgifter
finns om att Gustaf Il Adolf var förtjust
i kräftor och om hans dotter drottning
Kristina vet Olof von Dalin att förmäla
liknande. Bl. a. hade hon i ett brev till
landshövdingen i Uppsala uppmanat den
ne att låta förbjuda all kräftfångst i sta
den på det att ingen brist på denna deli
katess måtte uppstå vid den förestående
kröningsfesten.

Aven om nu inte forntidens folk åt
kräftor, var de föremål för dyrkan på
andra sätt. Redan de gamla babyloniska

stjärnskådarna hade fullt klart för sig
att kräftan mås-te hänföras till de heliga
djuren och gav henne en hedersplats i
sjalvaste zodiaken. När den står i kräf
tans tecken, blir det högkonjunktur och
handeln och sjöfarten spirar:

De gamla grekerna avbildade kräftan
på sina stridssköldar och t.o.m. Pallas
Athene avbildades stundom med en kräf
ta, som ju heller ingenting är att leka
med.

Medan vi är kvar i antiken måste om
talas, att kräftan i dessa fjärran tider
ansågs besitta en utomordentlig magisk
kraft och att hon i läkekonsten fick vik
tiga uppgifter, bl. a. som medel att be
kämpa bett av giftiga djur. Plinius re
kommenderar pulvriserade kräftor i ås
nemjölk mot bett av ormar, spindlar, ·
skorpioner och paddor. Romerska läkare
ordinerade patienter som hade ont i
ögonen att bära ett öga i taget av en
levande •kräfta. Anledningen var att man
tillskrev kräftan, som hade "ögon på
skaft'1 den skarpaste synen av alla levan
de varelser. Medeltida läkare använde
också kräftor som smärtstillande medel.
En svensk läkare på 1500-talet, som tyd
ligen studerat sin Plinius grundligt, bo
tade feber med följande hästkur: Kräf-

tor stöttes levande i en mortel varefter
spadet silades och blandades med tre gån
ger destillerat rött vin. Denna märkliga
soppa blandades med kamfer ...

I den nordiska folktron har kräftan
spelat en viss roll. Man ansåg att den
kunde bringa fördärv för människorna
och åtskillig vidskepelse har envist levt
kvar i bygderna. T.o.m. i karleksaffarer
har kräftan haft sin betydelse. Man trod
de att om en ung man lade en kräfta
i sin åtråddas säng skulle därigenom gen
kärlek födas ...

Overgår man sedan till kräftans an
vändbarhet inom förströelsedetaljen så
tycks den även här ha haft sin betydelse.
I "Sedaeria suecana eller Ortuga Delo
Bok" av Eric A. Angermann, som kom
ut av trycket år 1700, hittar man en bi
laga med små sällskapsnöjen, som kan
vara förtjänta av lite uppmärksamhet
även vid våra dagars kräftskivor. Frågan
lyder: Huru skall man färga en lefwande
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ta rödd, lika som om hon vore
cokad?

Solutio:
Lägger man henne uti Brännewin så

tager hon en röd färg an. Om man läg
ger henne sedan ibland de kokade på ett
fat, -så warder man med Lust seende,
huru kräftan kryper utur Fatet, lä,gger
man många ,in ibland de kokade, skulle
många mena det alle woro lefwandes ...

Ifråga om anrättningen av kräftor gäl
ler tydligen att alla sätt är bra utom de
tråkiga och här får man tydligen ta
seden dit man kommer. I de nordiska
länderna liksom i Schleswig-Holstein och
Westfalen äter man kräftorna ungefär
som hos oss kokta i dillspad. Finnarna
har även delvis tagit efter den från Bal
ticum kommande seden att äta kräftorna
varma.

I Polen kokar man sina rekordstora
kräftor - 3-4 gånger större än våra
svenska - på så rsätt att man tar köttet
av kraftkropparna och passerar det till
sammans med grönsaker varefter bland
ningen kokas under tillsättande av kryd
dor. Därefter lägger man i de skalade
klorna och kräftstjärtarna. Anrättningen
njutes tillsammans med mörkt bröd, vod
ka, öl eller vin.

I Kina kokas kräftorna med salt och
lök och sköljes ned med hiskligt starkt
risbrännvin (94 0/o-igt). Japanerna tillre
der kräftorna på samma sätt och sväljer
ned anrättningen tillsammans med sitt
betydligt svagare Sake-brännvin (15 0/o
igt).

I medelhavsområdet spelar kräftan in
te tillnärmelsevis samma roH som hos oss
och i Italien och Spanien spisar man si
na kräftor flottyrstekta och merendels
osaltade, vilket inte direkt passar vårt
nordiska smaksinne. Vill man ha dill ti,Jl
kräftorna, är nog enda utvägen att smy
ga sig in i någon botanisk trädgård och
stjäla några dillkronor, ty dillen är ju en
krydda, som är svår att uppbringa utan
för Skandinavien.

I Frankrike kokas kräftorna - utan
dill förstås - i en lag av 1/3 vitt vin
ooh 2/3 vatten jämte persilja, gul och vit
lök och serverns i samband med ett ge
diget smörgåsbord.

I Jugoslavien fångas kräftorna på skoj
- när det inte skickas per flyg till Sve
rige - men de äts ej och perserna är lika
oförstående inför kräftans användbarhet
på matbordet.

I USA finns kräftor utspridda över
hela kontinenten och särskilt stolt är
man över dem i nordvästra staterna Ore
gon och Washington. Där fångas de om
höstarna och äts tillsammans med smör
och rostat bröd. På de svenska restau
ranterna i New York serveras kräftor
under hela augusti, bl. a. på det välkän-

da näringsstället Nyborg & Nelson på
tredje Avenyn. Dessa kommer från Wis
consin och Minnesota eller från New
Hampshire och Maine, är mindre än de
svenska men lika välsmakande.

När vännen Hagdahl yttrade de inled
ningsvis citerade orden om kräftans na
turliga fiender, tänkte han kanske på
ålen, som är kräftälskare av stora mått
eller på minken, som åtminstone på sena
re tider kommit att bli ett plågoris för
kräftorna i en sådan utsträckning att de
på sina håll rentav utrotat kräftbestån
det. Den livshotande svampväxt, som
förorsakar den förödande kräftpesten ha
de dock på Hagdahls tid ännu inte trängt
in i den svenska faunan. Första gången
kräftpest uppträdde i Sverige var näm
ligen år 1908, då Hagdahl för länge se
dan gått ur tiden.

Den kände motormannen John Neren
har berättat följande om denna katastro
fala ·händelse:
- Jag stod vid Munkbron och prata

de med en gumma från Vinön, som var
min speciella leverantör när plötsligt den
finske författaren C. T. Ericsson, som bl.
a. skrivit boken "Mitt Afrika", röok mig
i armen. - Vet ni inte i Stockholm att
man har kräftpest i Finland? Här ligger
ju flera Finska lådor i vattnet. Det är ju
bleka vanvettet. Var finns det någon
hälsovårdspolis? Det här måste anmälas
genast! Man visade oss till något slags
kontor i Gamla stan, men mitt påpekan
de mottogs där mycket kallsinnigt. Och
jag fick veta att den saken skötte polisen
eller vad man sade.

Endast några dagar senare hade en del
kräftor dött på en Arbogabåt, Koker
skan kastade dem överbord och så spreds
pesten som en löpeld. På några dagar ha-

de den kommit till Maiaren. Enligt någ
ra anteckningar från ~n gammal fiskare
på Björkön fick han de sista kräftorna
den 2 oktober 1908. Och kräftpest har vi
i fortsättningen fått dragits med - med
förödande inverkan på kräftbeståndet
samt med åratals avstängningar av vissa
fiskevatten samt import utifrån och dy
rare kräftor som följd. Sötvattenslabora
toriet vid Drottningholm har förvisso
nedlagt åtskillig möda på att få bukt
med sjukdomen under åren men möter
kanske största motståndet hos den del
av allmänheten som trotsar de hygie
nicka föreskrifterna vid kräftfisket och
släpar kring sina håvar från en pest
smittad sjö till rena vatten utan att koka
redskapen.

Att kräftorna blir dyra är en självklar
följd under sådana missförhållanden,
men nog ockras det även en hel del på
allmänhetens längtan efter läckerheten.
Redan i början på 30-talet, medan man
kunde få ett tjog kräftor för 4 kronor,
klagade man över d~ dyra kräftorna och
inte är priserna humanare i dagens läge
trots penningvärdeförsämringen och de
flerfa!t ökade lönerna, när man får be
tala uppåt 25-30 kronor per kilo och
resraurantpriserna kretsar kring 15--20
kronor för en måltid.

Författaren till dessa rader kan för sin
del aldrig glömma en kr.iftsupe med dans
på Sundsvalls numera nedbrunna som
marrestaurant Tivoli i Hotell Knausts
regi. Det var i nådens år 1934 som supen
begicks, bestående av obligatoriska tre
sandwichar med öl och nubbe följd av
kraftfatet samt kaffe med ett glas kon
jak till. Utsvävningen kostade 7:50. Det
var tider det ...

Per Arne Säwen

19



Harald El/din
[yllde 70 år den 18 juli

Arnold Erderyd
50 år 7. 8. 62

Rektor Harald Elldin fyllde 70 år
den 18 juli. Han behöver egentligen
ingen närmare presentation, ty så gott
som alla Gustavsbergare känner säkert
igen f. d. Vår Gårds-rektorn.

Han har sedan Odelbergarnas tid, när
mare sagt sen 1925 haft kontakt med
porslinssamhället, och gav även en sti
mulans till startandet av diskussions
cirkeln Forum, vilken som bekant är ut
givaren av tidningen Gustavsbergaren.
Vad rektor Elldins verksamhet på Vår
Gård betytt för Gustavsberg kan vi i
denna korta artikel inte redogöra för,
men vi som haft med honom och Vår

Gård att göra vet att värdesätta och
uppskatta hans arbete och stora intresse
för Gustavsberg.

Vi Gustavsbergare instämde i den sto
ra hyllningskören på högtidsdagen och
önskade den verksamme 70-åringen allt
gott, med hälsa och välgång. Tillsam
mans med kooperatörer från Norge,
Danmark, Finland samt massor av vän
ner från när och fjärran uppvaktade från
Gustavsbergs fabriker Arnold Erderyd,
för diskussionscirkeln Forum Gösta
Dahlberg och för Gustavsbergs kommun
och Konsum Harry Pettersson.

Leende som land i norr,
fri frJn kvirr och utan knorr,
som Din hembygd sällan pryd
det är Arnold Erderyd!
Gode medarbetare i Bladet,
född vid vackra Själevadet,
må med solsken jämt Du vandra,
önskar Red och alla andra.

Knut Andersson, känd ålderman i Veteranklubben, porslinsmakare
av gamla stammen, fiskare, trädgårdsansare, uppvaktades på sin
90-årsdag den 19 juni av fabriken, kommunen, konsum och en rad
av vänner. Här står vännen Knut på vakt vid den blomsterrika

vas, som förärades av Gustavsbergs Fabriker.
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Nu går stämpelklockorna igen
i Grottes salar. In ... klick! Ut ... klick!
In, ut, in, ut, klick, klick, klick! Och
mellan in och ut förvandlar vi leror,
plåt och syntetiskt material ,,ill så fön
nämliga produkter, att tresiffriga miljon
tal måste tillgripas för att visa deras år
liga värde i kronor räknat. Sånt ska man
vara glad över och trösta sej med, om
man någon gång känner sej nersliten
eller om det egna avlöningskuvertet inte
alltid innehåller vad man tycker det bor
de innehålla. Och så ska vi också vara
glada över att vi fabriksfolk numera är
föremål för ständiga omsorger om vårt
personliga välbefinnande i arbetet. Det
började med att det gamla budet om att
"arbete befordrar hälsa och välstånd samt
förhindrar månget tillfälle till synd" av
skaffades. Man insåg att månget arbete
bedrevs under direkt hälsovådliga för
hållanden, att välståndet blev få för
unnat och att begreppet synd hörde hem
ma i en alldeles särskild föreställnings
värld. Istället kom man på, att folk
skulle trivas i arbetet. Det stora Trivsel
främjandet satte igång. Nu trivs alla
människor med sitt arbete utom dom,
som känner på sej, att de skulle trivas
bättre med någon annans. (Vem gör inte
det?) Nåväl, framgången med trivseliden
gav blodad tand.

Va,för inte skapa arb_etsglädje inom
industrin?

Frågan var knappt ställd förrän man
grep sej verket an. Inte så att man trodde
sej genom någon slags påverkan kunna
få en arbetare, som exempelvis hade till
uppgift att tvätta presenningar hela da
gen lång, att bli så glad i tvätteriet, att
han upplevde det som en njutning. Ah,
nej! Men man menade att om den enskil
de arbetaren blev riktigt informerad om
företagets verksamhet, om vad hans egen
uppgift hade för betydelse i denna, om
problem och svårigheter i nuet och om
planer för framtiden, då skulle han också
komma att känna sej liksom medansvarig
och fyllas av sådant intresse för sitt ar
bete, att man i själva verket kunde tala

om arbetsglädje. Ja, ja! Det är ju precis
vad jag menar i det jag menar här ovan,
allra först. Men sanningen att säja, så
har vi inte kommit så långt mot målsätt
ningen: Allmän och lika arbetsglädje!
Därför tycker jag, att industriläkaren,
som i metalls förbundsorgan ansåg tiden
mogen att ,införa lycka i arbetet, är litet
för het på gröten.

Eftersom läkaren i sin artikel
hävdar, att det inte räcker med arbets
glädje, måste han mena att ordet lycka
betecknar ett sinnestillstånd, söm är mera
njutbart än då man bara- är glad. Vilka
enorma svårigheter måste det inte ligga
i att fastställa gränserna mellan glädje
- och lyckokänslan? Men det måste gö
ras, såvitt jag förstår? .i\r man lycklig
eller glad? Det blir frågari. Nu lär det
finnas lyckopiller, men är det sådan
lycka doktorn tänker på, ,då avstår jag.
Lastbar är jag, men narkoman vill jag
inte bli! I alla fall är det tacknämligt att
människor med hjärna och utbildning
gärna använder en del av dessa ting till
att åstadkomma allt lyckligare förening
mellan människorna och deras arbete.
Och skulle det en dag lyckas med lyckan
också, då måste tiden vara mogen för
införandet av extasen i arbetet. Den som
en gång sett extrema jazztrumslagare i
TV eller någon annanstans, förstår vad
jag menar.

ja,förresten/ Min vän Räder
hade faktiskt något av extas i ansikts
uttrycket, när han försökte få mej att
begripa allt underbart han skulle få upp
leva under sin semesterresa till Ja!ta. -
Tänk, sa han, vi ska få 'se stolarna, som
Stalin, Roosevelt och Churchill sutto på
under Jaltakonferensen! - Fantastiskt!
sa jag. Hellre hade jag velat ropa: Reli
gionen är död! Leve .religionenl - Pre
cis som man ska göra, när något som dör
skall fortsätta att leva. Men min vän
Röder fortsatte litet fundersamt: - Vem
kunde väl tänka sej att en fattig arbetare
skulle kunna få råd till sådana här se
mestrar, när jag var barn? -

Nej, sa jag, inte var det många, men
dom fanns. Dom fanns inom arbetare
rörelsen och dom fanns bland utopister
na. - Jag minns som barn, sa Röder, hur
vi ibland smög oss till värdshusets svin
tunnor, som stod nere vid kajen. Ibland
kunde det bli en tugga, som man vågade
sej på, men fy fan vad man måste ha
varit hungrig? - Och ändå har jag hört
att ni hade det bättre här på bruket än
vad man hade det på de flesta andra håll
i landet? - Ja, de vet jag inte, sa Röder,
men eländigt var det. - Men nu åker du
till Krirn på din semester, lögar dej i

Svarta havet, tar dej en vodka och får
t.o.m. tillfälle att känna historiens ving
slag susa kring pannar,, då du går att
betrakta stolarna, som tre av jordens
mäktigaste män en gång placerade sina
ändalykter i. Lycklige gosse! Ska inte du
och jag skänka en tacksamhetens tanke
åt vårt socialkapitalistiska näringsliv, vå
ra fria fackliga organisationer ... ja, med
korta ord sagt: Låt oss utbringa ett fyr
faldigt leve för vår svenska demokrati!
- Jag är hes, sa Röder och försvann.

Solen sken, och det kändes ljuvligt att
leva

Först tänkte jag åka ut till Grisslinge
havsbad men ... nej! Den där järnridån,
som delar •havsbadet i en fri och en ofri
sektor, gör mej nedstämd. Kommer mej
att tänka på Berlin! Visserligen skjuter
inte det egendomsägande folket på sina
ungdomar, när dessa försöker ta sej in
i vår fria sektor genom att simma runt
järnridån, men i alla fall. Vad ska det
hela tjäna till? .i\r inte vattnet lika grått
på båda sidor om staketet? Visst är det
det! Och skulle inte kommunen så små
ningom kunna ordna nödvändiga och
trivselbefrämjande arrangemang längs
hela stranden bättre än vad enskilda kan
göra? Naturligtvis! Förnyade kontakter
mellan intressenterna anbefalles, ty så
sant som vi äga en vattenpöl, vi ärvde
den alla lika.

Jagfor alltså inte till Grisslinge
utan tog en promenad. I Villagatan stod
Bie och såg arg ut. På jobbet strålar han
av arbetsglädje så jag undrade vad som
stod på. - Ja, sa Bie, här sätter snickar
na äntligen igång med att täta och snyg
ga upp de här gamla kåkarna, så gör dom
bara en, del i dom färdigt. Det som vi
väntat på i tjugo år, får vi säkert vänta
på i tjugo år till, d.v.s. om vi lever så
länge. För de' här jobbet, säjer snickarna,
är bara ett slags reservjobb och nu ska
dom iväg och bygga en villa. De' drar
så förbaskat i husen, så jag får ha mina
persienner upprullade om höstarna, för
annars trummar dom mot rutorna i ett,
och gardinerna står ibland rakt ut från
fönstren. - Bie är arg, som jag sa, och
det har han rätt att vara. Många, isyn
nerhet sådana, som brukar få som dom
vill, brukar anse sådana här klagomål för
kverulantiska. Det är ett bekvämt ord
att ta till, och ibland är det väl mer
eller mindre berättigat, men det är na
turligtvis inte bara på jobbet, som vi ska
tycka, att det är lustigt att leva. En liten
smula lycka, helst dragfri, bör vi ha rät
tighet att kräva även på fritiden.

Fanfar
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ommarlovs- och semestertips:

STÅNGTENNIS
-i behöver:

1. En 4-5 meter lång stång, som i lod
rätt ställning sättes i marken.

Ett något kortare kraftigt snöre, som
binds fast i toppen av stången.

3. En tennisboll, som snöret träds ige
nom och knyts fast vid.

·L Två klappträn, ett till varje spelare.
Dessa står mitt emot varandra på var
sin sida om stången och skall för
söka få snöret med bollen att slå runt
stången åt var sitt håll. Den som
först får hela snöret att linda upp
sig har vunnit.

IDROTTSSPALTEN

Fotbollslaget betygar sin stora tacksam
het till fabrik och kommun, som genom
extra anslag möjliggjorde den hägrande
resan till fotbollsutbyte i Hamburg. Man
berättar att man efter seriematchen mot
Gröndal, som av bara förtjusningen
vanns med 1--0, embarkerade bussen för
färden söderut. I botten fick man en
stadig middag på Gyllene Ratten och på
morgonen nästa dag nådde man fram till
Trelleborg och gick ombord på färjan
Nils Holgerson för en solskensfärd till
Travemi.inde. En skön avkoppling för
hårdkörda spelare. Härifrån startades en
ny bussresa med Hamburg som mål -
och den gick snabbt på autostradan. Ef
termiddagen och kvällen ägnades åt
sightseeing, Hagenbecks, Reeper Bahn
förstås - hela staden var som ett spra
kande fyrverkeri. På lördagen var det
matoh mot Victoria Sport Club, vars
arena hade samlat 4.000 åskådare. Poj
karna gjorde en fin match, fast de för-

Införhöstens fotboll
i division IV

lorade med 3-2. Motståndarna bjöd p/i
middag och här utväxlades hälsningar
och gåvor i frid och fröjd. Och så var
det söndag igen och dags för hemfärd
från en kort men trivsam utflykt i goda
värdars och vänners lag.

1.•

Div. IV Stockholm, södra
(vårtabellen)

Högalid 11 6 4 1 29-10 16
Gustavsberg 11 8 0 3 28-13 16
Sthlms IF 11 7 2 2 28-15 16
Gröndal 11 8 0 3 29-20 16
Karlberg 11 8 0 3 28-26 16
Alvsjö 11 6 2 3 36-19 14
Sture 11 3 1 7 17-22 7
Västerhan :e 11 2 3 6 14-26 7
Huddinge 11 1 4 6 11-25 6
Essinge 11 1 3 7 18-37 5
Nlnyäshamn 10 0 1 9 8-32 1

Höstomgången 1962
Lörd. den 18/8 kl. 16.00
Lörd. ,, 25/8 16.00
Lörd. 1/9 16.00
Lörd. 8/9 16.00
Lörd. ,, 15/9 15.45
Lörd. 22/9 15 .30
Lärd. ,, 29/9 ,. 15.15
Lärd. 6/10 ,. 15.00
Lärd. ,. 13/10 ,. 14.45

Gustavsberg-Gröndal
Stockholms IF-Gustavsberg
Gustavsberg-Högalid
Essinge-Gustavsberg
Gustavsberg-Nynäshamn
Huddinge-Gustavsberg
Gustavsberg-Västerhaninge (Ev. ändr.)
li.l vs jö-Gustavsberg
Gustavsberg-Sture
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BARNETS
RÄTTIGHETER

En allmän förklaring om barnets rättigheter godkändes av
FN:s generalförsamling för två år sedan. "Mänskligheten är
skyldig att ge barnet det bästa den äger" är grundtanken
förklaringen, vars hela text återfinnes här nedan.

behov av kärlek och förståelse. I den
mån det är möjligt bör barnet växa upp
under föräldrarnas ansvar och i varje
fall i en atmosfär av vänlighet och mo
ralisk och materiell trygghet. Ett späd
barn bör blott i undantagsfall skiljas
från sin mor. Det är samhällets och de
offentliga myndigheternas plikt att sörja
för särskild vård av barn utan familj
och utan tillräckliga ekonomiska till
gångar. Utbetalning av statliga bidrag
och andra slag av understöd åt barnrika
familjer är önskvärt.

Enär Förenta nationernas folk i FN
stadgan har bekräftat sin tro på de
grundläggande mänskliga rättigheterna
och på människans personliga värdighet
och värde samt beslutat verka för sociala
framsteg och en högre levnadsstandard i
större frihet,

enär Förenta nationerna i den All
männa förklaringen om de mänskliga
rättigheterna har proklamerat varje män
niskas rätt att åtnjuta de fri- och rättig
heter som deklarationen innehåller, utan
avseende å ras, hudfärg, kön, språk, re
ligion, politisk eller annan uppfattning,
nationellt eller socialt ursprung, eller
egendorns-, familje- eller andra förhål
landen,

enär barnet, som följd av sin fysiska
och andliga omogenhet behöver särskild
vård och särskilda skyddsåtgärder, här
ibland även juridiska, före såväl som
efter födelsen,

enär behovet av sådana särskilda
skyddsåtgärder fastslagits i Genevedekla
rationen av år 1924 om barnets rättig
heter och erkänts i den Allmänna för
klaringen om de mänskliga rättigheterna
samt i FN-fackorgans och i internatio
nella barnskyddsorganisationers stadgar,

enär mänskligheten är skyldig att ge
barnet det bästa den äger

proklamerar generalförsamlingen

denna förklaring om barnets rättig
heter i syfte att barnet måtte givas en
lycklig barndom och till egen och sam
hällets nytta åtnjuta de fri- och rättig
heter som förklaringen innehåller, var
jämte generalförsamlingen hemställer till
föräldrar, till män och kvinnor som in
divider och till frivilliga organisationer,
lokala myndigheter och nationella re
geringar att erkänna dessa rättigheter och
eftersträva deras tillämpning genom lag
stiftnings- och andra åtgärder i överens
stämmelse med följande principer:

Princip 1
Barnet skall åtnjuta alla rättigheter

som innehålles i denna förklaring. Alla
·barn, utan undantag av något som helst
slag, skall äga dessa rättigheter utan åt
skillnad eller hänsyn till ras, hudfärg,
kön, språk, religion, politiska eller andra
åsikter, nationellt eller socialt ursprung,
eller egendoms-, familje- eller andra för
hållanden, dessa må sedan gälla barnet
eller dess föräldrar.

Princip 2
Barnet skall åtnjuta särskilt bekydd

ooh skall med lagliga och andra medel
ges tillfälle och möjlighet att utvecklas
fysiskt, själsligt, moraliskt, andligt och
socialt sunt ooh normalt under fria och
värdiga förhållanden. Vid utfärdande av
bestämmelser i detta syfte skall huvud
hänsynet vara barnets bästa.

Princip 3
Barnet skall från födelsen ha rätt till

namn och nationalitet.

Princip 4
Barnet skall åtnjuta socialskydd. Bar

net äger rätt att växa och utvecklas
sunt. Till den ändan bör särskilda vård
och skyddsåtgärder vidtagas för barnet
ooh dess moder, häribland även moder
skapsvård före och efter födseln. Bar
net har rätt till tillräcklig näring, till
husrum, vila och läkarvård.

Princip 5
Barn med ett fysiskt, själsligt eller so

cialt handikapp har rätt till särskild
vård, undervisning och skötsel betingade
av det särskilda tillstånd, som är för
handen.

Princip 6
För att uppnå en full och harmonisk

utveckling av sin personlighet har barnet

Princip 7
Barnet har rätt till undervisning, som

bör vara avgiftsfri och obligatorisk, åt
minstone på elementärstadierna. Under
visningen skall verka främjande på bar
nets allmänna kultur och möjliggöra en
utveckling, på basen av lika rätt för alla,
av barnets begåvning, personliga om
döme och sinne för moral och. socialt
ansvar, samt chanser att bli en nyttig
samhällsmedlem.

Barnets intresse bör vara ledtråden för
dem som sysslar med '.dess undervisning
och ledning. Detta ansvar påvilar i första
hand föräldrarna.

Barnet skall ha tillräckligt med tid för
lek och rekreation, som bör tillrättaläg
gas enligt samma syften som undervis
ningen. Samhället och de offentliga myn
digheterna hör söka medverka till att
denna rätt genomföres.

Princip 8
Barnet skall under alla omständighe

ter vara bland dem som först erhåller
skydd och bistånd.

Princip 9
Barnet skall skyddas mot vanvård,

grymhet och exploatering. Barnet får
aldrig bli föremål för handel i någon
som helst form.

Barnet bör ej äga tillträde till avlönat
arbete innan det uppnått lämplig mi
nimiålder och f'år under inga omstän
digheter sysselsättas i arbeten och yrken
som skulle kunna inverka skadligt på
dess hälsa eller utgöra hinder för dess
undervisning eller fysiska, andliga eller
moraliska utveckling.

Princip 10
Barnet skall skyddas mot verksamhets

former, som kan fostra rashat eller re
ligiösa fördomar eller andra former för
diskrimination, Det bör fostras i en anda
av förståelse, tolerans, vänskap mellan
folken, fred och internationellt broder
skap samt i det fulla medvetandet att
dess egen livskraft och begåvning bör
ägnas tjänandet av medmänniskorna.
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Sommaren har kommit, fast en månad
senare än vanligt. När detta skrives i
mitten av juli är det regnigt och kallt
och jag minns 1925, då dagarna i juli
var soliga och med en temperatur på
20 grader. Men det var i den gamla goda
tiden.

På Ingarö byggs det fortfarande, mest
av stockholmare, och några blir bofasta.
Nya tomtområden öppnas, och under
eftersommaren skall vatten och avlopp
dras till kommunens nya bostadsområde.
Den 14 juli kopplades vattenledningen
ihop med Gustavsbergs ledning vid Gula
porten. Ett nytt pensionsärshem är under
uppförande och blir färdigt i höst. Minst
4 familjer ska få plats.

Pensionärsföreningen hade utflykt per
buss med Distriktet till Eskilstuna den 14
juni. Där tittade man på folkparken och
djurparken och lyssnade och applåderade
till statsrådet Ulla Lindströms tal. Sam
ma dag hade kyrkans syförening sin ut
flykt till Gamla Uppsala och vidare till
Orbyhus slott, som visades av friherrin
nan von Rosen. Man tittade också på
Vendels gamla kyrka.

Syföreningen Enkronan har haft en
talrikt besökt försäljning och också varit
på utflykt, nämligen ·till Nyköping och
Oxelösund. Campingområdet vid Söder
sved har utnyttjats väl, om ock med
mindre antal än förra året, men med
flera gustavsbergare. Wcekendtälten bör
jar försvinna. Simskola för barn hålles
liksom förra året under Vivianne Eriks
sons ledning. Fru Jonland sköter försälj
ningskiosken. Parkeringsplatsen har ut
ökats och grusats. Skönt vore om om
rådet snart kunde få en allmän upp
snyggning och bättre toaletter - och
regnskyddd.

Så kan jag tala om att den gamla
prästgården av kyrkostämman anför
trotts i Ingarö Fornminnesförenings vård.

s. L.

Om trivsel
Den som nu för tiden studerar svenska

industriföretag och andra företag måste
erkänna, att något verkligen skett för att
befrämja ökad trivsel. I en modern ar
betsplats, där den är som bäst, finner
man god golvbeläggning, stora fönster
ytor, luftkonditionering, maskinerna ofta
i ljusa, glada färger, toaletter, duschar
och omklädningsrum med kakel ocb rost
fritt stål, trivsamma lunchrum, ofta med
rejäl kost, läkare, sjukvårdsavdelning,
personalkonsulenter, fritidsområden för
personalen och parkeringsplatserna väl
utnyttjade.

Och ändå skulle trivseln eller van
trivseln vara ett större problem än förr,
då vi verkligen hade ett fattigt industri
arbetarproletariat, ofta bosatt i städernas
slumkvarter eller sågverkens och järn
brukens stundom dragiga, trista vägglus
och rbc-infekrerade baracker, en arbets
tid på 10-12 timmar, ingen skyddslag
stiftning osv.

Så kan naturligtvis inte vara fallet.
Det är väl bara så, att vi nu för tiden
"känner krämporna" och har möjlighet
att ge uttryck för våra reaktioner.

Henry Kjellvard
i Signalen

Bild nedan:
Delta Rhythm Boys
gäster i Folkparken

Folkparken, som startade sin säsong med
Valborgsmässoafton - utan körsång - har
därefter hållit öppet regelbundet under lör
dagskvällar, jämte någon onsdag och en tis
dag. F. n. är det sommargästerna som bildar
publik, medan gustavsbergarna är den lilla
delen. Goda dansorkestrar och omväxlande
program har bjudits. I maj hade man en
danstrupp som instruerade i twist, men det
har inte slagit igenom. Under pingsthelgen,
där en dag regnade bort, hade man enga
gerat Bertil Boo och Georg Adelly och den
19 juni kunde man överraska med Delta
Rhythm Boys, som drog 500 personer trots
att det var tisdagskväll. Midsommarhelgen
var som vanligt den stora publikframgången
med c:a 3.000 besökare. Man bjöd på Lekar
och Familjefest och uppträdande av talande
dockor, cykelakrobater m. m. Reso passade
på att lägga en båtutflykt till Gustavsberg
på Midsommarafton. Golfbanan är öppen,
men samlar tyvärr allt för litet av spelare
för att den i längden ska löna sig. Konstigt
då man var så ivrig på sin tid att det borde
anläggas en i samhället. Folkparken är en
idyllisk plats och man tycker att gustavs
bergarna borde hitta <lit. Kanske det gick
bättre 0111 man kunde få njuta en kopp
kaffe på en söndagspromena<l?
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Fagert år landet

•

Det sägs, att den som en gång kommit
till Ingarö, han kommer aldrig därifrån.
Vare sig han vill eller inte, är det alltid
något som tvingar honom att stanna.
Han blir liksom trollbunden. - För
visso ligger det en kärna av sanning
i detta. Många ha kanske tänkt sig att
endast stanna här en liten tid, och så har
de blivit Ingaröbor för hela livet. Och
se, man finner sig ganska gott till rätta
härute. - En mycket stor skara som
margäster kommer med våren liksom
flyttfåglarna troget tillbaka till ön. De
kan inte tänka sig något annat. Det
enklaste lilla rede är ofta nog, bara man
får njuta sommaren härute. Skaran har
växt och växer alltjämt. Här finns nå
got för alla act älska och glädjas åt.

Och vad säger vi, urinnevånare om
vår kära ö? Hembygden - ja det är
ju den lilla fläck av jorden, som sett oss
födas, växa upp och gå bort, släkte efter
släkte i oavbruten växling. Lugn och i
stort sett oberörd av människors möda
och strid, sorg och glädje, är den alltid
den trygga utgångspunkten, rotfästet och
kraftkällan i tillvaron.

Naturen •här ute är fager, som den
alltid är, när den får vara sig själv. Ett
stycke av Stockholms mångbesjungna
skärgård. Berg och skog, berg och skog.
En skog så vildvuxen och trolsk, som
bara en äktsvensk blandskog kan vara.
Försök dig på en orienteringsvandring,
så blir du snart varse, att du behöver
goda ben, starkt hjärta och lätt and
hämtning, om du ska bemästra den ter
rängen. Bergen är tvära och motspäns
tiga. Om många av dem finnas sagor
och sägner från hedenhös. Tänk, exem
pelvis på Brudberget med sina stup och
block och grottor och gångar! Det är
detsamma som den . dag, då brudföljet
blev bergtaget och för alltid försvann
från människors värld: Jag skulle icke
vilja gå dit en månljus natt! Nej, det
får älgarna göra, som ännu vanka där
på sina urtida stigar och står och sover
under granarna eller på mossarna. Rävar
ooh grävlingar, som nu residera i bergets
salar, får också tämligen ostörda spegla
sig i den stora jättegrytan vid bergets
fot. - Om bergen vid Snösunden be
rättas, att gasten härjade där. På vintern
då isen bar, var det inte gott att köra
där med häst. Det hände, att hästen stan
nade och inte kunde förmås au ta ett
steg. Då satt gasten bak på lasset. Men
gick man ,då fram och tittade bakåt
mellan hästens öron, så försvann han.
Eller har du sett jättegrytorna på Älv
källsudd vid Säbyviken? Det är minst

åitta stycken. Ännu så sent som på 1850-
talet hittade man där pengar, som offrats
till älvorna. Men akta dig för att fiska
i deras svarta vatten! Då kan det gå som
för de två småpojkarna som för en mans
ålder sedan tog sig för att håva upp
slantarna och glada i hågen stegade hem
med sitt fynd. De blev häftigt sjuka,
fick utslag över hela kroppen. Så måste
man stöpa över dem, och därvidlag blev
det utrönt, var och hur de fått detta
onda. De fiok vackert gå och lägga till
baka pengarna, och se, genast försvann
utslagen.

Telegrafberget är mera civiliserat. Där
har varit telegraf i slutet av 1800-talet.
Man telegraferade med luckor. De när
maste stationerna voro Dalarö och Run
fnarö. Telegraferingen gällde närmast
lotsning. Ingenting finnes tyvärr kvar
av anläggningen mer än några järn
dubbar i berget och några trappsteg av
upplagda stenar. Detta berg är traktens
bästa utsiktspunkt, Där ser man den
blånande Nämdöfjärden och grannöarna
Nämdö, Runmarö, Mörtö och Dalarö.
Dalarö väderkvarn och Bunsö slott syns
vid klart väder. Fjärdarna skjuter in
långa slingrande vikar, och martallarna
speglar sig behagsjukt i deras blåa vatten
från tvärt stupande branter.

Men låtom oss också tala om våra
väna stränder. 1\r du botanist, kan du
knappast önska dig ett mer givande
forskningsfält. Den rika floran är all
mänt omvittnad. Följ bara med på en

aldrig så liten vårpromenad. Vi gå då
Ängsviksvägen med sin naeurliga björk
alle. Stammarna är snövita och lövet ny
utsprucket. Liljekonvaljbladen skjuter
upp sina strutar så tätt som en matta.
Där blir en skörd, som aldrig sinar, trots
många gmga händer. Vägen utmed
"Stora gärdet" är som en drivbänk i
södersolen under det höga berget. Där
är alltid blåsipporna tidigt upp i riset,
gullvivorna likaså i dikeskanten. På
hyllan i mitt i berget växer doftande
underviol. De små lindbuskarnas stora
röda knoppfjäll är alltid en ögonfägnad.
Så öppnar vi grinden och kommer in i
Ladängsda:l. Vi går ned till stranden. Det
är svårt att veta, var man ska sätta foten
för att slippa trampa på allt vackert.
En enda prunkande rabatt av blåsippor,
vitsippor, gullvivor, Adam och Eva och
violer! Något vackrare än denna fläck
en vårdag finnes icke enligt min mening.
Vattnet skvalpar och kluckar mot
strandstenarna. Nere på den rundslipade
berghällen böjer sig en krypande rönn
smeksamt ut mot det glittrande vattnet.
- Sannerligen, är det -inte en svan som
ligger därute! Den har glömt sig kvar
här en stund på sin färd mot norr, och
det är inte att undra på.

Vem av oss skulle inte kunna fortsätta
beskrivningen, var och en på sitt vis?
Här finns det som tjusat och fängslat
människor, alltifrån stenåldersmannen,
vars trindyxa jag respektfullt vänder i
handen, vikingen, som sover under de
lutande bautastenarna i granbaoken, till
nutida stockholmare, som flyr hitut till
naturens rika ooh trofasta hälsoflöde.

Signe Norman.
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~ornrncrnumret - semesrerjobb
~ var en smula besvärligt.

Medarbetarna låg på en kobb
å hade det soligt å härligt.
Kanske att tidningens -sommarfläktsdräkt
mildrar din törn med effekt å jäkt,
När vi dej åter skåda
ligger den nog i din låda.

rr.-z räftans vänkrets väntar kalas,4-~ nerverna dallra å skälva.
Fiskelotter blandas å dras.
Hoppas jag får nummer elva.
Håvar å beten har ny säsong,
kräftorna göra tillbakagång,
kokas levande döda,
så dom blir fasta å röda.

I! .
arksoffor nalkas, kommun har

~ beställt.
Skönt att få sitta å njuta.
Nu kan du, som vädjat å skällt
bakåt på soffan dej luta.
Om vi sen stävjar den lystnadens ränk
å hutar åt den, som skändar vår bänk
blir vilplatserna rent ideala.
Kom ihåg att vi själva betala!

®
~

rsredovisning för vår fabrik,
ja också den för kommunen,

visar att ställning å framgång var rik.
Heder åt dom på tribunen
å också till alla som jobbar å spar,
å ger ifrån sej mer än dom tar.
I samverkan säkert vi bygga.
A alla blir glada å trygga.

·•~· ~-;:2.;•;~'{t~~:,, ~~/ (;'"
V es -~~ tal• /
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Jl7i\\ oktor Bellonder fått ,;,o mm00 i det gamla Kontoret.
När Göransson vill så är han ej dum,
gör grejer så knappast man tror'et.
Så fick då palatset sin renässans,
å kanske härnäst att där gives en chans
för personala detaljen
att få en svit i Seraljen.

innande vatten från grustäkt vid
Brunn

smakats av fullmäktig skara.
Fyrtio liter för varje sekund
av renad å kylslagen vara.
Ledningar klara till samhällets mitt.
Snart skall det flöda till Lugnet fritt.
Vattentorn sen vi behöver
för att ta allt som blir över.

Semester adjöken! Tillbaka till röken,
köken, besöken, å Lergöken

lever i företagsskolan får
fin introduktion om fabriken.

Smälter dom det, dom kanske förstår
taktiken såväl som etiken.
Att känna sitt företag är en process,
som bör följas upp utan tvång å press.
Sen är vi förstås några flera
som måste få veta mera.

©

" ag samlade skönaste tankar in,
- ja faktiskt, jag har säkert

tvänne -
där skogens stig var sval å gin
jag vandrade sakta med henne.
I lugn å ro, i fridfull natur
jag_ tänkte både i moll å i dur,
helt fri från jobbet å fester
att detta, det är ju semester!

~

Il drott i företagsnämnd blev
nämnd,

fotbollen var på tapeten.
Lotter på Torget gör en rätt skämd.
Är sporten så helt förgäten?
På pengar å ledare är det brist,
att tigga verkar billigt å trist.
Medlemsavgifter för tusen
borde väl göra susen!

~al i kommunen stundar i höst,
~ reklamen trummar reveljen.

Vem ska jag ge min valsedelsröst?
Se programmet - å välj en!
För fred å frihet, för trygghet å ro
till alla som nu på jordklotet bo
- ja det är den bästa parollen.
Å snart är det du som har bollen!

-~, rtikeln om bastun i nr 2
~ väckte ett nytt intresse.
Saunans njutning 'en del förstå,
där blir dom snart i sitt esse.
Mera vandring till Osby träsk,
trivs å svettas bort onödigt fläsk!
Gå till Terrassen å bada,
så blir ni pigga å glada!

~cturblcdet hete, ett nytt orqcn,il~ en välkommen liten kollega.
Att fånga ungdom är tidningens plan
för djur och natur som vi äga.
Att fågelskåda oss Berglind lär,
å han berättar när lärkan var här,
när göken gol uti hagen.
Köp bladet, bli med - å betagen!
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Kvirr om förslag

Tre gånger har en s.k. opartisk iakt
tagare, tydligen anställd, i insändarspal
en i en daglig tidning beskärmat sig över

det förslag, som vann Rikstävlingen
1960. Han har icke fått något genmäle
på sitt dystra kvirr --; och det är det
kanske inte heller värt, då insändaren an
das illvilja och avundsjuka. I en mening
utdömer "iakttagaren" förslaget som en
överdrivet automatiserad och olämplig
anordning, i en annan konstaterar han
"med sorg" att inmatningen fortfarande
sker manuellt.

Vad det omskrivna förslaget beträffar
belönades det i Förslagskornmitten med
500:-, som ett väl genomtänkt förslag,
som kan väntas ge ett gott resultat, Det
insändes till Rikstavlingen med förslags
ställarnas egna ritningar och beskrivnin
gar, och med den kommentaren att en
fullständig bedömning ej kan ske i förväg
och att det kommer att kräva ,lång tid
innan det slutligt provats.

Förslaget bedömdes av den opartiska
tävlingsjuryn som ett ur teknisk syn
punkt gott exempel på väl genomförd
analys och vittnande om praktisk fan
tasi. Man gav också ett särskilt erkän
nande åt det fina samarbetet mellan för
slagsställarna.

Att fuHföljandet av detta omfattande
förslag, som i första ;hand gick ut på att
söka eliminera det tunga arbetet med
plåtarna, fordrat en del omkonstruktio
ner förringar ju inte förslagsställarnas
utomordentliga förarbete eller idens bär
kraft.

Det är positiva insatser och djärva ide
er, parade med saklig kritik och god
vilja, som bär framåt. Hos oss är för
slagsverksamheten en allas angelägenhet,
som förutsätter gemensam medverkan
från alla MIL Kärnpunkten är att göra
någonting bra eller bättre. Missnöje med
förslagens behandling är vi inte främ
mande för, men de framföras öppet och
kan anses höra till ordningen. Det för
vånar en därför att vederbörande in
sändare inte ställer sina frågor direkt
till förslagskommitren.

Sekr.

Ingen enda balansräkning i världen redo
visar av m!inga olika och lättbegripliga
skäl den tillgång som är den viktigaste,
nämligen de människor, som arbetar i
företaget och gör det till vad det är. De
människor, utan vilka alla övriga till
g!ingar är värda ingenting.

Ur "Vi Aseater".

Vi har så mycket att bestyra med det
allmänna välståndet, vi måste bjuda till
alla krafter för att öka välfärden, vi
måste höja produktionseffektivireten så
vi har inte tid med småpyssel. Vad kom
mer ett och annat förrvivlat människo
öde oss vid?

Låt de sorgsna och olyckliga i ensam
het begrunda sina hårda öden. Vi andra
är fullt sysselatta med den fredliga re
volutionen. Vi vill inte ha våra lycko
cirklar rubbade. Att inte de som lever i
skuggan kan nöja sig med att drömma
om den hela och ogrumlade lyckan!

Gustaf Fröding, den olyckliga männi
skan och den store skalden, drömde en
gång om en tid, då

"ingen är ond och ingen är god
men bröder som kämpa i ondskans flod
och räcka varandra handen
att hjälpg fram till stranden". . . . . ..

Det är många människor i vår tid som
inte når fram till stranden. Och det
är ingen som har tid att räcka dem en
hjälpande hand.

G Sven i
Fackföreningsrörelsen

Det ringde på dörren och när den i
lägenheten boende öppnade, stod en gam
mal god vän och en hund utanför. Väl
kommen, gamle gosse, sade Iagenhetsinne
havaren. Den besökande och hunden steg
in. En timme förgick under trevligt sam
språk. Tyvärr passade hunden under ti
den på att använda en lampfot som lykt
stolpe, riva sönder ett par toHlor, äta
upp ett par kotletter som stod framme i
köket och våldsamt skälla ut hemmets
undulater. När gästen reste sig för att gå,
sade värden litet spydigt: Jag hoppas
verkligen att du inte glömmer kvar din
hund. Gästen tittade förvånad på honom:
Min hund! jag trodde det var din!

Klassföreståndaren skickade upp tre
pojkar till rektorsexpeditionen för att de
skulle förhöras av rektorn.
- Nå, vad har du gjort, sa rektorn

till den förste.
- Jag har kastat sten i vattnet, sa han.
- Jrha, och vad har du gjort då, sa

han till den andre.
- Jag har också kastat sten i vattnet,

sa denne.
- Har du också kastat sten i vattnet,

sa rektorn till den tredje gossen.
- Nej, sa han, det är jag som är Sten!

Företagsskolan startade i juni och har nu genomfört halva informationsdelen för sina 35
elever. Här har vi dem vid en rast tillsammans med instruktörer och lärare.
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Födda

14/4 Jan Ola Göte s.t. K. G. L. Ström och
h. h. Margit Linnea Kristina f. Gustavsson

15/4 Marianne d. t. K. U. Karstunen och
b. h. Meri Marita f. Rinell.

20/4 Helena Ulrika Elisabeth d. t. K. Å.
V. Johansson och h. h. Astrid Mari-Ann f.
Mäkinen

29/4 Hans Johan Georg s. t. C. F. 0hlin
och h. h. Julia Irene f. Johansson

2/5 Ann Kristin d. t. K. 0. V. Svensson
och h. h. Ulla Anna Kristina f. Andersson

8/5 Mats Christer s. t. S. C. Rådby och
h. h. Meith Enoi f. Dstanby

9/5 En dotter t. H. J. Göransson och h. h.
Gerd Kristina f. Wahlgren

10/5 Pia Maria d. t. B-0. Sandqvist och
h. h. Ester Karin f. Paulsson

15/5 Eva Elisabeth d. t. J. 0. Bellander
och h. h. Gunilla Marianne f. Stålhös

15/5 Franco s. t. L. G. Malacarne och h. h.
Elda f. Castellani

4/6 En son t. T. J. Lindfors och h. h.
Ingegerd Aili Maria f. Lindström

8/6 En dotter t. S. R. Nordström och h. h.
Ulla Britt f. Frelin

9/6 En son t. S. E. Löfdahl och h. h. Hed
vig Theresia f. Baumgartner

23/6 En dotter t. P. A. Jakobsson och h. h.
Gunnel Linnea Florence f. Edin

Tack!

Ett varmt tack till Gustavsbergs Kom
mun, lngarö pensionärsförening, Kyrko
rådet och många andra vänner för den
trevliga uppvaktningen på min BO-års
dag.

Axel Wennberg

Vigda
7/4 Svensk, Bo Sören och Barbro Viktoria

Kjäll
19/4 Hansson, Erik Ejnar och Elin Maria

Elisabet f. Johansson
6/6 Lorin, Ingvar Karl Axel och Majbritt

Alice Sjödin
9/6 Södergård, Stig Johan och Karin Bir

gitta Pettersson
8/6 Persson, Lars Gerhard och Sonja Mar

gareta Söderlund
22/6 Eriksson, Hans Sven och Eivor Berta

Sibylla Johansson

Döda
17/4 Änkefru Helena Amalia Ström

Värmdög. 3 78 Jr
19/4 F. d. muraren Johan August Eriks-

son, Mariag .4 63 !ir
29/4 Div.arb. Karl Kristian Andersson,

Höjdg. 9 74 Jr
30/4 Rep. Erik Gunnar Pettersson, Sa-

delv. 2 55 !ir
15/5 Fabr.arb. Sven Emanuel Nilsson, G:le

Svart. v. 5 66 !ir
4/6 Tandsköt:an Borghild Inga-Britt Berg-

lund, Mariapl. 3. 37 Jr
18/6 Fru Edit Vilhelmina Larsson f. Pet-

tersson, Posthuset 56 !ir
21/6 F. ugnsarb. Karl Erik Fagerström,

Hästskov. 12 87 Jr

Mitt •hjärtliga tack till fabrik och kom
mun, organisationer och nämnder, ar
betskamrater, grannar, vänner och släk
tingar för den förnämliga hågkomsten
på min 75-årsdag.

Johan Hellqvist

Till Gustavsbergs fabriker, arbetskam
rater, släkt och vänner riktar jag härmed
ett hjärtligt tack för vänliga gratulatio
ner, gåvor och blommor på min 60-års
dag.

Wilhelm Germundson

Mitt varmaste och innerligaste tack till
Gustavsbergs Fabrikers ledning, gamla
arbetskamrater, släkt och vänner för
uppvaktning, blommor och gåvor på 90-
årsdagen.

Knut Andersson

För en vacker och minnesrik 60-årsdag
och för all uppvaktning frambär jag mitt
varmaste tack.

Verner Andersson

För allt vänligt deltagande och den
vackra blomstergärden vid min käre ma
kes, Ernst Nordqvist, bår, frambäres till
skolkamrater, släkt och vänner mitt var
ma tack.

Gullan Nordqvist

Redaktören har ordet

I oktober kommer höstens blad.
I september bör ni ge er rad.
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Elna och Sven Daven tackar för Gus
tavsbergaren, som de sparat sedan första
numret för 20 år sedan, då Daghemmet
startades. De sänder samtidigt hälsningar
till "gamla" barn.

Elsa Kruse Madsen (Floren) är också
glad åt tidningen. Tänker ofta på Gus
tavsberg, där hon uppehåller kontakter
na per brev med gamla vänner. Hoppas
en gång snart få återse Gustavsberg. Hon
har det gott i Köpenhamn och en dejlig
dreng på snart 4 år. Sänder de venligste
hilsner.

Axel Thun (?), 329 Geneve Str., Wil
liams Bay, som läst Gustavsbergaren i
många år, men som jag ej kan hitta i
prenumerationsregistret, gillar särskilt ar
tiklar om gamla tider. Han vill korrigera
några uppgifter i höstnumret om förvär
vet av Lemshaga. Enligt vad vi erfarit
genom kontakt med G. Lorang, är det
riktigt att baronen Leuhusen år' 1881
sålde Lemshaga. till kapten Anders Wret
fors. Släkte~ hade gården till 1897, då
kapten Carl Wretfors sålde den till Gus
tafsbergs Fabriks Intressenter. Vår brev
skrivare säger att köpesumman var
65.000: - och att man på den tiden pra
tade om att det var en alltför billig
penning, som länsman Fridolf Törnkvist
förmedlade. - Utöver detta berättar Lo
rang att sonen August Wretfors på 10-
talet arbetade som bodbiträde i Upp
köpsföreningen och att den paranta dot
tern Signe stod modell till huvudpersonen
i Marika Stjernstedts roman "Alma Witt
fågels rykte".

Dbg
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konsumr;;-~lot ett värdepapper som ger
llVR återbäring och mycket mer

Får hon mer än Ni för sin femma?
Mest för pengarna får den husmor som följer
med sin tid - som läser annonser och pris
sk:yltar, granskar varor och jämför kvaliteter.
Som är klok nog att dra nytta av den priskon
kurrens som råder i dag. Som inte stirrar sig
blind på enstaka prissänkningar utan jämför
över hela linjen - både pris och kvalitet.

Husmödrarna blir alltmer prisrnedverna. Det
är därför så många handlar i konsum.

konsum stegetr.ö•e
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Den flitiga hösten

H Östen har gjort sitt kyliga intåg efter en sommar som
aldrig kom. Lövträden draperar sig i aftondräkt av guld
och purpur. Så fäller de sin skrud och de färggranna bla
den dalar genom luften och mönstrar ett lapptäcke åt
jorden inför den kalla årstiden. De sista fågelsträcken
drar mot söder. Sommargästerna drar mot Stockholm.
Det blir en nästan stilla ro över Värmdölandet.
Avskedet till sommaren och sommargästerna känns kan

ske inte så vemodigt. Sommaren får nog ta på sig lättare
solskenskläder nästa gång. Och sommargästerna måste
lära sig att akta våra rara ängsblommor - och att ta med
sig Tetraaskarna hem till sopnedkastet.
Vi kommer emellertid ·att sakna de fria lördagarna, som

gett oss tid till hemmapyssel och verkställande av en del
av allt det där vi ideligen skjuter upp och som lämnat sön
dagen fri till rekreation på skogspromenaden, nöje och
avkoppling - framför TV-lådan. Vi kommer att sakna
kantarellerna, blåbären och hallonen, värda minst 3 kro
nor litern, som vi plockat gratis i våra givmilda marker.
Inte glömmer vi de saftigt gröna gräsmattorna, de

dammfria vägarna - eller de få men sköna semesterda
garna, vilka som vanligt var soligare på hemmaplan,
tack vare närheten till havet och friska vindar vid kus
terna. Några ljuvliga kvällar med aftonsol över Farsta
viken står som i ett förklarat ljus - och är nog något av
det vackraste man kan få se.
Så den hade ju ändå sina behag denna förgätna som

mar. Nu har vi den vår de svage kalla höst. Har ni tänkt
på att vi alla blir så aktiva och flitiga, när vi egentligen
borde gå i ide vid den här tiden på solvarvet. Förenings-

Nu är den stolta vår utsprungen,
den vår de svage kalla höst
Nu blommar heden röd av ljungen
och vitt av liljor älvens bröst.
Nu är den sista visan sjungen
av sommarns kvinnligt veka röst;
nu stiger uppför bergens trappa
trumpetarn storm i dunkel kappa.

Erik Axel Karlfeldt

liv och studier sätter fart. ABF jubilerar i studielampans
tecken. Biblioteket fyller sina hyllor för läshungriga gus
tavsbergare. Den stora 4 M-kampanjen med alla de många
organisationerna som sympatisörer ser ljusblått på sin
målsättning. Till och med den fria idrotten spurtar i sep
tembersolen och visar att den inte vill somna in, som så
många tvivlare spått. Bandyspelarna börjar öva sin tek
nik att leka med nystanet och piffa upp konditionen. I
Lugnet fullbordas nya lägenheter och egna hem och vid
Centrum börjar man snart spränga och schakta för ett
modernt varuhus.
I trädgårdarna bärgar man vinterfrukten eller vad som

finns kvar, sedan de många "småpallarna" bitit i äpplena
och slängt dem vid vägkanten. Där har vi haft överflöd.
Ja, ni har väl hört talas om den snälle odlare, som ställde
en säck fylld med äpplen vid grinden, så vem som helst
fick ta för sig. Det var någon som hällde ut äpplena och
tog säcken ...
Nu plockar vi ned tulpanlökarna i jorden, därtill loc

kade av holländska odlare och svenska importörer, som
frestat oss med klockor och annan grannlåt vid tillräck
liga köp. Ordentliga människor tar upp de knöliga röt
terna -av dahlior och anemoner för torkning till våren.
Utblommade sommarväxter rycks upp, jorden grävs och
till slut täcker man de ömtåliga rosorna med granris.
Och så' hoppas vi och väntar på en tidig vår i april med

prunkande Darwintulpaner, krokus och hyacinter.
Eja vore vi där!

Red

1



KOTTERI?
En kvinna beklagar sig över sin situa

tion. Hon bor i ett samhälle men plågas
dock av en beklämmande ensamhet. Vårt
samtal kommer därför att kretsa kring
olika medel mot ensamhet och olust. Och
avslutningsvis framkastar jag en undran:
- Finns det ingen förening här på

platsen, som skulle kunna passa? Då
skulle kanske ensamheten förbytas i kam
ratskap och gemenskap.
- Det finns gott om föreningar, och

bland dem en kvinnoförening, vars pro
gram jag gillar. Jag har förresten varit
med där en korc tid men fann ingen
kontakt. Där fanns ingen som tog någon
närmare notis om mej.
- Var det månne föreningens eller

medlemmarnas fel? Om vi håller oss för
mycket på vår kant och inte bjuder till
att bekanta oss, kan det lätt bli så här.
Ar vi .öppna, vänliga och tillgängliga,
brukar det gå bra att smälta in i kamrat
kretsen.
- Alldeles riktigt. Jag är ganska tyst

låten och oföretagsam. Men i en före
ning bör det väl vara så att man visar
en nykomling ett särskilt intresse. I det
här fallet bör skulden till den uteblivna
kontakten fördelas på både mej och för
eningsmedlemmarna, skulle jag tro.

Detta lugna och sakliga resonemang
vittnar om vilja och förmåga till rättvis
bedömning. Som ett försök till förklaring
anfördes här att det inom denna förening
fanns tydliga tendenser till kotteribild
ning. Det förtroliga umgänget odlades
inom små grupper. Ingen försökte dra
med den nya kamraten i någon av dem,
och det verkade ganska avkylande.
Denna skildring bör kunna tjäna som

en tankeställare. Som föreningsmedlem
mar, mötesdelragare och medmänniskor
har vi alla ansvar för andan och trivseln.
Det är mänskligt och förklarligt att vi
inte kan omfatta alla med precis samma
sympati och värme - men välvilja och
intresse bör vi gå iland med att visa
hela omgivningen och kamratkretsen.
Det finns många olika motiv för med

lemskap i våra föreningar. Ett starkt bi
dragande sådant är i många fal,} vår
önskan att komma ifrån ensamhet och
isolering. Vi längtar efter goda förbin
delser och vänliga relationer. Vi vill
också ha något av omväxling och glädje
i vår tillvaro. Det gäller därför att var
och en söker bidra med uppslag och per
sonliga insatser, i syfte att skapa inne
håll och trevnad. Vi får ingenting utan
företagsamhet och egna bemödanden,

och vi har inte räet att bara ställa krav.
Vi måste hjälpas åt, och vår vänliga om
tanke bör räcka till för alla.
Talet om kotteribildningar är väl ofta

obefogat eller åtminstone överdrivet.
Men det finns säkert tendenser åt det
hållet, och dem bör vi se upp med. Inom
föreningslivet får det inte firinas kotte
rier, enär detta skapar ledsnad och olust
hos dem, som känner sig stå utanför.
Och vi måste särskilt bemöda oss om att
nya medlemmar blir väl mottagna. Inom
vissa ideella föreningar förekommer det
att en eller flera medlemmar utses att

särskilt ta hand om de nya. Aven om det
är ordnat så, måste vi alfa känna vårt
ansvar för den saken. Ser vi till att ska
pa en känsla av personligt intresse och
gott kamratskap, är mycket vunnet.
Vi lägger ner åtskillig möda på att

vinna nya medlemmar. Rätt så. Vi får
dock inte glömma att visa omtanke och
intresse för dem, som vi redan har. -
Om vi dessutom är öppna och generösa
mot alla dem, vi möter inom och utom
föreningarna, gör vi en god insats i li
vets och glädjens tjänst.

V. J.

Höst
Foto: S. Granström

2



eiJfänniskan
e:i'Jaskinen

e:Miljön
e:Motionen

Att skapa en god arbetsmiljö och där
med bidra till allmän hälsa och trivsel,
att öka den enskildes kondition och ar
betsförmåga, att motverka ryggbesvären
är i stort vad 4 M-kampanjen syftar till.
Medicinska och tekniska experter har,
tillsammans med representanter för ar
betslivet, i böcker, skrifter och studie
handledningar belyst människans hälso
problem i relation till maskinen, miljön
och motionen och ur bioteknologins syn
vinkel. Man syftar till att i vårt dag
liga arbete bl. a. söka eliminera buller,
dåliga ljus- och luftförhållanden eller
skadlig värme och kyla och därmed ska
pa en hälsosammare miljö. Kännedom om
den rätta arbetstekniken i förvärvsarbe
tet och i hemmet kan förhindra rygg
skador, liksom riktiga arbetsställningar
kan förebygga trötthet och nedslitning.
En allmän god kondition kan nås genom
fritidens nyttjande till friluftsliv, motion,
idrott och gymnastik. Kring dessa positi
va villkor vill man nu på allvar sprida
vetskap och -göra propaganda.
Upptakten till den riksomfattande

kampanjen hölls nyligen, då en stor ska
ra ombud från organisationer och före
tag, institutioner och myndigheter, före
ningar och korporationer samlades för
att ge startskottet och den 21 november
kallar Gustavsbergs lokalkommitte i 4
M-kampanjen till konferens i Bergasalen
för att stimulera ansvarigt folk, som
vill göra en positiv insats för hälsa och
trivsel i vårt samhälle.
De arbetstekniska synpunkterna, bio

teknologin, är inte främmande för fabri
kernas arbetsplatser. Problemet har be
handlats i uppsatser i Gustavsbergaren,
belysts för våra skyddsombud vid
skyddsträffar och sammanträden och
granskats i sin praktiska nillämpning vid
studiebesök hos industrier, som kommit
en bra bit på väg. Vi har ännu mycket
att lära ifråga om att anpassa arbetet
till människan. Många har ryggbesvär
och andra krämpor, i en del fall kro
niska genom kroppskonstitution, i andra

fall förvärvade genom felaktig arbets
teknik eller bristfälliga redskap och ma
skiner, och genom oriktigt sätt att gå,
sitta, ligga, färdas, lyfta och bära.
Nu vet vi att många av dessa ska

vanker kan arbetas bort eller rättare
sagt tränas bort. Det viktigaste och rik
tigaste vore nog att man som ung väl
lärde känna sin kropp och dess möjlig
heter och att behärska den rörelsemäs
sigt väl, Här har gymnastiken och idrot
ten fyllt och fyller en stor uppgift. Men
övningarnas fortsatta utövande stannar
ofta hos de aktiva, de s.k. idrottsmännen.
För det stora flertalet, inte minst för
de äldre, kunde säkerligen ett väl av
passat mål sättas upp för konditions
förbättring genom måttliga och gradvis
stegrade övningar, t. ex. i den form som
korpidrotten vid flera tillfällen lanserat.
Det är uppenbart att vi rör oss allde

les för litet - och äter för mycket. Det
säger i varje fall lä!karen ibland, när vi
kommer till honom med våra cirkula
tions- och matsmältnings-besvär. När vi
i åtstramningstider måst dra åt svång
remmen, när vi alla cyklade eller gick till
jobbet, sägs det att den allmänna kondi
tionen var bra mycket bättre än nu. Vi
ska väl inte behöva en ny kristid för att
förstå att vi nu lever i överflöd.
Men, om vi plötsligen skulle besluta

oss för att bli sundare och göra en
spänstuppryckning, torde en varning va
ra berättigad. Låt inte missriktad nit ta
sig uttryck i alltför påfrestande Iång
promenader, lopp till fots eller på ski
dor i skog och mark, eller andra hårdare
övningar i tävlingsformat - i avsikt att
imponera på oss själva eller andra. Det
kan betala sig dyrt. Nej, det gäller att
ta det vackert, att ha ett lagom program,
att veta att motionera med måtta. Det är
ju det som är så tjusigt lockande och
överkomligt, men som vi måste upptäcka
och lära inför en ansats för ett friskare
liv. Vår hälsa beror inte bara på givna
faktorer, såsom arv, kontitution och yttre
livsförhållanden, står det skrivet i en av
kampanjens broschyrer. Vår hälsa beror
också på oss själva och vad vi vill, d.v.s.
vad vi har lust till, vad vi vänjer oss vid
\- och vad vi slarvar med.
Det finns hälsoivrare, som hävdar att

sjukdomar ofta är följden av ett felaktigt
leverne. I det landet Utopia kunde den
bestraffas, som på grund av sjukfrån
varo ej deltog i samhällsarbetet, därför
att han nonchalerat de förebyggande me
del som fanns. Det låter drastiskt, men
faktum är att vettig motion, måttlighet
i mat och dryck, och inskränkning av
stimulanria ger en bättre kondition. Vi
är nog bara litet för bekväma av oss
för att inse det, eller för att erkänna att
vi lagt oss till med en del dåliga vanor.

De böcker och skrifter som 4 M-kam
panjen ställer till vårt förfogande är bl.
a. Brevkursen 4 M, utarbetad av Brev
skolan. Den innehåller 5 brev, vars ma
terial är hämtat ur följande skrifter:
Arbetsställningar - Arbetsteknik, Män
niska och miljö, Lyfta och bära, Före
tagsgymnastik, Fötter, fotbesvär och fot
vård, Ergometri - konditionsprov, God
vigör och gott humör, Ont i ryggen, M/i
bra på kontor, Arbetsfysiologi, Friskare
liv. Där har vi mycket att hämta, där
finns stoff för oss liret var. Skrifterna
ingår i det s.k. 4 M-paketet, vars pris
är 52:25, ett material som kan delas och
behandlas . vid cirklarnas samling kring
studielampan, Själva brevkursen kostar
bara IJ kronor. - Det behövs ingen
specialist för att vara lärare i dessa cir
kelstudier, Vana föreningsledare och in
tresserade kamrater kan starta dem, ty
kurserna är utformade med lättillgäng
liga fakta och inbyggd pedagogik. Bely
sande filmer och stillband finns att .tillgå
genom kampanjens kansli, och dessutom
kan korpidrottsförbundet ställa instruk
törer till förfogande för konditionstest
och för demonstrationer i t. ex. hur man
lyfter och bär. Särskilda mötespaket till
rättalagda för husmödrarna och för hem
men som arbetsplats utlånas till före
ningsmöten. De innehåller studiefolders,
frågor för grupparbete m.m. och still
filmen "Det rätta är det lätta".
För att stimulera de många till en ny

och sund aktivitet behövs det folk, som
tar initiativ. Det behövs eldsjälar bland
män, kvinnor och ungdom med äkta
lust och håg. Inom korpidrotten finns
många verksamheter, som kunde samla
stora skaror, det må gälla vandringar,
orientering i skog och mark, varpa,
bordtennis, familjeidrott, gymnastik.
Varje förening borde ha någon form av
dylik hälsokost att bjuda sina medlem
mar, och i sitt program lägga in grupp
studier t. ex. på brevkursen, för att spri
da mera kännedom om denna uppryck
ningsgiv för trivsel och vigör. För folk
som är skyddsintresserade, för arbetsle
dare, lärare, husmödrar och alla med
ansvar för medmänniskor är det egent
ligen en plikt att väl medarbeta i denna
förebyggande hälsovård. - Men det räc
ker som sagt inte bara med upplysning.
Ska det bli något resultat av konditions
förbättringen i gemen, så behövs det
praktiska initiativ både från samhällets
organ, från organisationer och korpora
tioner - och av den enskilda människan.
Vi får inte lämna enbart åt arbetslivets
folk att kämpa mot dåliga ryggar och
för skyddet mot arbetsplatsens faror.
Den enskildes kondition och arbetsför

måga i skola, i hem, i samhälle och
arbetet angår alfa och envar!

Gösta Dahlberg
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En höstdag år 1922 satte K. V. Svens
son upp, ett meddelande på anslagstavlan
i hörnet av Maria- och Villagatorna. Ett
meddelande, som upplyste gustavsbergar
na om att böcker utlånades från ABF:s
lokalavdelnings studiecirkelbibliotek mot
en mindre avgift. Så startades den verk
samhet, som numera i kommunal regi
kallas för Gustavsbergs Folkbibliotek.
"Kalle-Ville", den nu sjuttioårige ABF
och fackföreningsveteranen hade bara 14
böcker att låna ut vid starten. Böcker,
som enligt en artikel av lokalavdelning
ens förste ordf. John Lindholm i Gus
tavsbergaren, nov. 1947, hade skänkts
av samhällets socialdemokratiska ung
domsklubb. I dag ler Kalle-Ville åt vad
han kallar "sin förmätenhet", att den
gången underteckna sitt meddelande med
titeln bibliotekarie efter sitt namn. Men
14 böcker fanns nog inte i varje hem på
den tiden, och vi vill förmoda, att den
tillfredsställelse, som bibliotekspionjärer
na inom ABF då säkert kände, mera låg
i att man börjat än i vad man börjat

Styrelsen för det gamla ABF:s bibliotek

med. Helt osannolikt är det väl inte hel
ler, att denna ringa början upplevdes
som ett stort framsteg för kulturarbetet.
I så fall fullt berättigat. ABF fick sedan
årliga anslag från kommun, fabrik och
medlemsorganisationer samt också statsbi
drag till sitt bibliotek. Bok lades till bok
och år till år. När man hunnit till 1942
var bokbeståndet så stort och utlåningen
i proportion till det, att ABF ansåg sig
behöva en särskild styrelse till att sköta
det hela. Georg Lundgren blev ordf. i
denna och ledamöter i övrigt var Gustav
Bengtsson, Curt Säfström, Elis Sander
och Bertil Peterson. Som bibliotekarier
tjänstgjorde Gustav Bengtsson och Curt
Säfström. Böckerna förvarades då i ka
pellets vaktrnastarebostad och där sked
de också utlåningen. 1947 flyttade man
in i <le nuvarande lokalerna vid Maria
gatan. Året därpå önskade man av di
verse anledningar att kommunen skulle
övertaga och bedriva verksamheten som
folkbibliotek. Den 21 oktober beviljade
kommunalfullmäktige en framställning
om detta och tillsatte en kommunal bib
lioteksstyrelse. Det blev samma ledamö
ter som i ABF:s biblioteksstyrelse med
undantag av Bertil Peterson, som ersat
tes av Fritz Berg. Vid övergången inne
höll bibliotker 2.75 3 band. Summa lån
tagare var 551 och summa hemlån 6.763.
För 1947 års verksamhet redovisar Gus
tav Bengtsson en inkomst- och utgifts-ba
lans av kronor 4.040:94. Samma uppgif
ter för 1961 ser ut så här: -8.717 band,
865 låntagare med summa 12.595 hem
lån. Utgifter och inkomster balanseras
med kr. 22.75 2 :72.
Den kommunala biblioteksstyrelsen är

en fakultativ nämnd. Det är alltså enbart
kommunens behov av ett ansvarigt organ
för biblioteksverksamheten, som gör att
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10. Biblioteksstyrelsen

den tillsatts. (Vi vill i detta sammanhang
erinra om, att även en nämnd för spe
cialreglerad förvaltning kan vara fakul
tativ. D.v.s. lagstiftningen ålägger kom
munerna att sköta vissa uppgifter, t. ex.
nykterhetsvård, men den fordrar inte att
kommunerna under alla omständigheter
skall tillsätta särskilda organ för dessa
uppgifters fullgörande.) Förutom stadgar
för själva biblioteksverksamheten har
fullmäktige ingen särskild arbetsordning
fastställd för biblioteksstyrelsens uppgif
ter, men givetvis faller den såväl som alla
andra fakultativa nämnder under kom
munallagens tvingande bestämmelser.
Huvuduppgifterna är självfallet att

ansvara för bibliotekets skötsel, ekono
mi och utveckling. Vad gäller ekonomin
så har man, i likhet med andra nämnder,
att varje höst beräkna inkomster och ut
gifter för det kommande verksamhets
året. Denna beräkning skickas till kom
munalnämndens finansavdelning för
granskning och eventuell justering. Där-

Gustav Bengtsson tycker med rätta att det
börjar bli trångt i biblioteket
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efter kommer den med i det kommunala
statförslag som skall behandlas och fast
ställas av fullmäktige.
För skötseln av biblioteket utser sty

relsen nödvändigt antal bibliotekanier.
Rektor Fritz Berg och Gustav Bengtsson
är nu ordinarie innehavare av dessa tjäns
ter. Fritz Berg är dessutom styrelsens sek
reterare och verkställande tjänsteman.
Gustav Bengtsson tillhör även styrelsen
i egenskap· av ledamot. Deras biblioteks
arbete består dels av kundservice och dels
av inre tjänst. Katalogiseringsarbetet hör
till den inre tjänstens viktigaste del. Det
är s.a.s. A och O i all biblioteksverk
samhet. Men mycken tid går också åt för
inköp av nya böcker, utmönstring av
inaktuella, samt ombesörjande av lag
ningar och eventuella in-bindningar. Bib
liotekstjänsten är redan nu så pass krä
vande, att inrättande av en heltidsbe
fattning som b~bliotekarie ganska säkert
inom kort måste aktualiseras. Därmed
har vi kommit in på styrelsens ansvar
för utvecklingen inom denna verksamhet.
I fråga om bibliotekets skötsel och eko
nomi kan man väl säga, vilket nog ock
så framgår av vad vi här ovan relate
rat, att styrelsens engagement huvudsak
ligen är av formell natur. Samhället av
i dag satsar ju villigt de pengar som be
hövs, och bibliotekarierna sköter, som
sagt, det· praktiska arbetet. Detta är gott
och väl. Men ett bibliotek som växer
behöver allt bättre utrymme för växan
det. Inte bara för det svällande bokbe
ståndet utan även för att ge en allt stör
re skara låntagare nödigt svängrum och
Iäsrumsbesökarna större trivselmöjlighe
ter. Att åstadkomma förslag till lösande
av dessa utrymmesproblern och att arbe
ta för att de genomföras, kan sägas vara
styrelsens allra viktigaste uppgift. Det
gäller alltså för densamma att ständigt
beakta behovet av tidsenliga och rymliga
lokaliteter och skaffa gehör för sådana
önskemål och krav i samhällets pla
neringsorgan, i kommunalnämnd och i
fullmäktige. Det betyder . också en hel
del om man för dessa frågor på tal i alla
tänkbara sammanhang. Därigenom med
verkar man till att allt flera av samhäl
lets medborgare blir upplysta om vikten
av att samhällets förnämsta kulturtill
gång väl vårdas och dess utvecklings
möjligheter tillvaratages. Det är egent
ligen anmärkningsvärt, att vi i en tid, då
samhället och dess ideella organisationer
med ljus och lykta tycks söka efter me
del, att hjälpa människorna till avkopp
ling och förströelse under en allt mer
ökad fritid eller till att göra den så me
ningsfull som möjligt, att man då inte
först och främst gått in för att satsa på
biblioteksverksamheten.
Man hoppas nu inom biblioteksstyrel

sen att den planerade centrumbyggnatio-

Minns ni turerna med Gustavsbergsbåten?
""""" ,,.._,.__~~-""""-"----~

Vi har fått in ett par bilder av gamla hederliga Gustavsbergsbcitar. Den övre är frcin
Skeppsbron 1912, där Ill:an ligger vid kaj och !:an backar ut. Nedan en bild sci sent som

1951, d(i V:an lcig färdig för sin sista färd till Frankrike för nedskrotning.

nen snart ska komma igång. Och att sam
hållet då ska anse sig ha råd, att i detta
Centrum ge plats åt ett bibliotek, attrak
tivt nog för att fylla läsrum och lånesalar
med gustavshergare i alla åldrar.
Biblioteket hålles f.n. öppet måndagar,

torsdagar mellan kl. 17.30-20.00 och

om fredagar mellan kl. 16.30-19.00.
Bibliotekssryrelsen består av Elis Sander,
ordf. och som ledamöter Gustav Bengts
son, Sven Söderling, Valfrid Pettersson,
Erik Lindblom, Fritz Berg samt under
tecknad.

Sven Wahrenberg
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Den 28 september höll fabrikens före

tagsnämnd sitt höstmöte. Rapporterna
från samarbetskommitteerna talar om
sedvanlig information kring produktions
frågor, fullgjorda ombyggnader och ny
planeringar. På TPF framföres önske
mål om uppsnyggning av omklädnings
rummen och översyn av ventilation på
toaletter. För vissa avdelningar är hög
talaranläggningen icke tillfredsställande.
Vidare påpekades att vissa premierade
förrbättringsförslag tagit för lång tid för
verkställighet. På HPF har 20 semester
bidrag och 2 studiebidrag utdelats under
sommaren ur överskottet på serverings
lokalen, Offert skall infordras på appa
ratur för att möjliggöra tillhandahållan
de av djupfryst eller färdiglagad mat i
lunchrummet. En av kommitrcerna fun
derar på att ordna en träff med fruar
och fästmör - och det kan ju vara trev
ligt att träffa dem någon gång. En an
nan vill ha fria lördagar året om, också
det en trivsam sak, om det går att ord
na.

Sleyddskommitten anmälde under and
ra kvartalet 17 yrkesskador och 2 färd
olycksfall med tillsammans 756 sjukda
gar. Märkbart antal revbensbrott note
rades. För 1 :a halvåret utgör yrkesska
dorna 25 och färdolycksfall 7 med tills.
r.373 sjukdagar, (Motsvarande antal för
1:a halvåret 1961 utgör 35 + 6 men
endast 973 sjukdagar.) ..
Från skyddsronder på de olika fabri

kerna meddelades bl. a. att nya arbets
metoder med inbyggda vagnar på HPF
väntas eliminera det nuvarande tunga
arbetet vid kapselavplockningen, och att
betryggande skyddsanordningar åstad
kommits vid badkarspressarna.
För att snimulera till användande av

skyddsskor kommer provskor i olika
storlekar av 5 modeller att införskaffas.
Efter provning utgår rekvisition till le
verantören. Företaget förskotterar kost
naden, som för resp. köpare avdrages på
lönen.
För den s.k. 4 M-kampanjen medarbe

tar företaget vid en konferens för c:a
300 inbjudna i Bergasalen den 21 novem
ber.
Ett antal skyddsreflex-armbindlar som

skydd mot mörkertrafiken utdelas gratis
till de anställda.

Förslagskommitten har sedan årets bör
jan fått in 61 förslag. 52 förslag har
premierats med sammanlagt kr. 4.770:-.
Av dessa är 17 s.k. uppmuntringspremier.
Högsta premie är 500:-.

I Företagsskolan deltar 1 5 elever i den
fortsatta teoretisk-praktiska - undervis
ningen. Ytterligare kompendier om resp.
Anställningsvillkor och Arbetarskydd har
utarbetats.' Studiebesök har gjorts
Oxelösund.

I Koop. RM i orientering i Huskvarna
vann Gustavsbergs Fabriker lagpris för
seniorer och för juniorer.

Bland gruppbesökare under augusti
september märks engelska koop. ung
domsledare, skyddskornrnitte från Tele
verket i Nynäshamn, Länets hushåll
ningssällskap, agronomkongressgäster,
designkonferens, arkitekter från Uruguay,
Matematikkongressen, KF:s praktikskola,
franska personalchefer, kvinnogillen,
pensionärsföreningar, Orjansgårdens ut
ländska elever, Fackföreningsfolk, Patent
verkspersonal, Arbetarskyddsnämnden
och Reklamföreningen. En del promi
nenta enstaka gäster från främmande
länder är också noterade i besöksboken.
Till sammanträdet hade Dr Arthur

Hald sammanställt ett antal vackra färg
bilder av Gustavsbergsprodukter och
andra ting, som belyste hans föredrag om
"Kvalitet- och formgivningsfrågor, från
värmepannor till konstgods."

Läkarmottagningen inspekteras av företags
nämnden före hästsammanträdet, varvid
Dr Bellander demonstrerade lokaliteterna
och den fina utrustningen för t. ex. kondi
tionskontrol[, hörselmätningar o.d. Ovan en
patient i EKG-prov, nedan en bild från be
handlingsrummet och syster Margits mottag
ning. - Vid besöket förärades ledamöterna
i nämnden Dr Bellanders senaste skrift om

Psykisk barna- och ungdomsvård.

Talaren hävdade att god form och
kvalitet måste finnas i ett företags hela
produktregister. Det gäller inte endast
de standardiserade industrivarorna, utan
också det som kan anses ligga i företa
gets utåtriktade verksamhet, såsom re
klam och utställningar, ja t.o.m. i fråga
om brevpapper och julkort. - Dr Halds
föredrag gav anledning till en liten dis
kussion, som särskilt berörde formgiva
rens roll i produktionen.
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Det 'gamla tryckeriet rivet
Så har då turen kommit tiH det gam

la engelska handtryckeriet, trångt och så
mörkt, särskilt vid innerväggen, att foto
genlampor fick brinna så gott som hela
arbetstiden. Här arbetade 8 handtrycka
re vid s.k. printar, ugnar murade av te
gel med en c:a 4 cm tjock järnplatta, i
vilka det eldades med pappersspint och
stenkol för att få erforderlig värme till
plåtar och färg, och för arbetslokalens
uppvärmning den kalla årstiden. Som
martid blev värmen mycket besvärande
för de 32 människor som hade sitt ar
bete i denna lokal omkring sekelskiftet.
- Varje tryckare hade 2 tryckerskor och
en klippflicka, allt arbete var ackord,
och arbetstiden gällde från kl. 6 på mor
gon till kl. 18.30 på kvällen med frukost
rast kl. 8-8.30 och middag kl. 13-14.
Först när dagens beting var färdigt

var det dags för hemfärd. När nattvak
ten lämnade sin tjänst kl. 5 .20 på mor
gon stod alltid en grupp a~betare otåligt
väntande på att bli insläppta, däribland
handtryckare, som skulle elda upp så att
allt var klart för en ny dag.
Mycket vatten förbrukades vid upp

tvättning av gods på tryckeriet, men
inomhus fanns inte tillgång därtill, utan
vatten fick hämtas med ok och ämbar i
den vid slamhusets södra gavel belägna
s.k. gasbrunn. De tryckare som voro i
verksamhet på handtryckeriet vid denna
tid voro: Alfred Gehlin, som svarade för
färgerna, P. A. Gustavsson, vanligen kal
lad "borgmästarn", D. A. Nilsson och
Tegerström, och vid innerväggen: J. G.
Hellberg och C. Emrik Axell samt de
båda grannarna från Mariagatan 8, Vik
tor Karlsson och A. W. Nilsson.

Men i febr. 1904 kom den första tryck
maskinen och efter hand Hyttades tryck
ningen till nya lokaler, och tryckarna
tiill andra arbeten, ett gammalt fint hant
verk hade ersatts av maskinen.
Tilläggas kan att ingången till trycke

riet den s.k. "tryckerigränden" för äldre
gustavsbergare kan ha vissa minnen i
samband med midsommarkalaset, då där
några betrodda män voro placerade, med
den ansvarsfulla uppgiften att utmäta en
sup till .de gäster som så önskade.

H-t

Tryckerilag 1903
Stående: A. Gehlin, J. Olsson, A. Fransson,
V. Karlsson, G. Gustavsson, ("Borgmästarn")
G. Andersson, K. Axell. Sittande - bakre
raden: J. Hammarström, ,E. Karlsson, A.
H&kansson-Nyström, H. Flink, S. Andersson,
M. Johansson. Sittande - främre raden:
E. Lindgren, M. Stoor, L. Olsson, H. Örten
gren, G. Jansson, R. Andersson, M. Pettersson.

Livets gång
0-IO år.

Man föddes, men icke på egen begäran,
och rösträtten tog man, till grannars
förfäran.

Man plockade fallfrukt i Yggdrasils
skugga.

På skolslang man kallade det för att
"plugga".

20-30 år.
Man tränade "krigskonst" för landet och
kungen,

men vann föga ära och intet i pungen.
Med "Vännen för livet" man bildade
firma.
- Då först stod man säker på terra
firma.

40-50 år.
När barnskaran ökades var man helt
stolter

åt grabbar i knäbyxor, töser i kolter.
- På femtiårsdagen man önskades lycka
och fick en spatserkäpp med fin silver-
krycka.

60-70 år.
Vid sexti års ålder man Farfar
benämndes,

men tyckte sig ung och för titeln smått
skämdes.

Vid sjutti man kände, det led emot
kvällen,

man var inte längre den unge gesällen.

80-90 t1r.
At ungdomens dagar man barnsligt sig
gläder,

när de för ens minne allt mera
framträder.

När nitti man nått, man dock smått
börjar undra,

om man inte möjligtvis kan bliva hundra.
K. Blomqvist
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VÅR KYLD IS KTI LLVE R K NI NG

För den konsumentkooperativa handeln
utgör kyldisktillverkningen en viktig del
av Gustavsbergs produktion. Vid fabri
ken tillverkas huvudsakligast varierande
typer av kykiiskar för lagring och för
säljning av olika slags livsmedel.
Alfa träffar vi väl på maskinell kyl

ning i en eller annan form så gott som
dagligen, kylskåpet eller frysboxen i
vårt hem, kyldisken och frysdisken i vår
livsmedelsbutik o.s.v. men ytterst få män
niskor vet hur ett kylmaskineri fungerar.
Redan de gamla egyptierna, som inte

hade någon is i sitt land, fann på ett sätt
att kyla sitt dricksvatten. De fyllde po
rösa lerkärl med vanten och satte upp
dem på hustaken vid solnedgången. När
sedan under natten den mycket torra
ökenvinden förångade eller avdunstade
den fukt, som sipprade ut genom de po
rösa kärlväggarna, blev vattnet i kärlet
avkylt på samma sätt som vi än i dag
provar vindriktningen genom att blöta
eet finger och känna hur fingret blir kal
lare på den sida från vilken vinden blå
ser. Fortfarande finns också hos oss
exempelvis smörkylare, där smöret i en
inre glasbytta placeras i ett något större
poröst lerkär! med lock. Utrymmet mel
lan de båda kärlen fylls sedan med vat
ten. Den utträngande fukten å ytterkar
lets väggar av-dunstar sedan efter hand,
så länge vatten finns kvar, och smöret
håller sig på detta sätt kalk Ett modernt
maskinellt kylsystem arbetar i stort sett
efter samma princip.
De gamla grekerna och romarna an

vände snö och is för att kyla sina dryc
ker, och isfrusna puddingar och andra
rätter serverades på de fömämas midda
gar redan på r 5 oo-talet. Isen fick dock
sin mest betydande användning först
långt senare. I och med mikroskopets
tillkomst i slutet på r zoo-talet upptäck
te man, att till ooh med rent friskt vatten

kryllade av levande organismer, av vil
ka bakterier, jästsvampar m.' fl. tillväxte
och förökade sig oerhört hastigt i varm
fuktig luft. Man upptäckte också ganska
snart, att kyla Förhindrade denna bak
terietillväxt. De skadliga bakterierna dog
visserligen icke, men bakterietillväxten
var ytterligt långsam, oeli man kunde på
så sä,tt med hjälp av is bevara färska
livsmedel friska under en viss tid.
Då isen ju icke fanns tillgänglig över

allt och dessutom var ytterst svår att
förvara och bevara, började man helt
naturligt förs-öka få fram kyla på konst
lad väg. Den förste som lyckades konst
ruera en användbar kylmaskin var en
amerikansk ingenjör, Jacob Perkins, som
tog patent på denna år r 8 34. Att intres
set var mycket stort bevisas av, att före
r88o hade nära 3.000 patent uttagits på
kyiapparater av olika slag enbart i USA.
I våra dagar användes huvudsakligast

två olika slags kylsystem, absorbtions
system för mindre kylskåp och kompres
sorsystem för olika slags kyl- och frys
möbler, kyl- och frysmm, kylskåp m.m.
Av fortfarande verksamma pionjärer för
de båda systemen är bl. a. Electrolux för
absorbtionssysternet, Frigidaire, Kelvina
tor, Linde m. fl. för kompressorsystemet.
Ett kylsystem fungerar på så sätt att

en vätska får förångas i ett kylelement.
TiU förångningen åtgår värme och den
na tages från förvaringsutrymmet där
varorna nerkylas. Kylsystemet är helt
slutet och efter förångningen återföres
gasen ånyo till vätska.
I slutet av 20-talet började livsmedels

butikerna i vårt land 'att använda sig
av kylskåp för lagring och försäljning
av färskvaror. Ornkoing ro år senare
började man mer och mer att övergå till
kyldiskar, försedda med glas, så att den
vara som skulle kylförvaras också expo
nerades för kunderna. Fram till slutet
på 40-talet använde man sig i stort sett
av samma slags kyldiskar, alla slutna och
försedda med dörrar i någon form. De
första diskarna voro relativt höga, men
kunderna hade god insyn över de upp
lagda varorna. Så kom en period, då
man gjorde diskarna mycket låga, varvid
diskens toppskiva av marmor användes
att expediera över. Man tröttnade dock

T.v. Sprutlackering av bottenplåt, som se
dan gJ.r till lacktorkugnen.

T.h. Punktsvetsning av hylla till övre fac
ket till 2-däckad frukt- och grönsakskyldisk.

Montering av hornstolpar i 2-däckad
kyldisk

snart på att öppna och stänga dörrar
varje gång en vara skulle plockas fram
ur disken, och då den låga exponeringen
av varorna inte heller var den bästa,
konstruerade man en ny typ av disk, där
varorna låg väl exponerade i ett plan
vänt mot kunden och skyddade av ett
kupigt eller plant frontglas. övre delen
av diskens baksida var helt öppen, så
att expediten lätt kunde ta fram önska
de varor.
I samband med snahbköpsbutikernas

uillkomst och den successiva övergången
till paketerade färskvaror, krävdes icke
något heltäckande glasskydd för de ex
ponerade varorna. Nu plockade man
bort den heltäckande glastoppen på en
stor del av diskarna och nöjde sig med
ett Hl.gt front- och gavelglas, d.v.s. så
mycket som behövdes för att den kalla
luften skulle stanna kvar i disken.
Den hastigt ökade utbyggnaden av

kooperationens snabbköpsbutiker över
hela landet, accentuerade behovet av än
damålsenliga kyldiskar av god kvalitet.
Gustavsberg med sitt emaljverk hade go
da möjligheter att ta upp en sådan till
verkning. r 9 5 r körde man i gång och
man började med I-plans självbetjänings
diskar följda av z-piansdiskar och betjä
ningsdiskar. Modellerna blev mycket no-
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ga utprovade och testade på Tekniska
Högskolan. Ännu i dag är t. ex. z-plans
disken med smärre ansiktslyftningar fort
farande aktuell och utgör en stor del av
avdelningens tillverkning f.n,
Under årens lopp har också tillver

kars Frysdiskar, mjölkdiskar, fiskdiskar
samt specialdiskar av olika s:lag. En av
kylmarknadens vackraste diskar är dubb
la z-plansdjsken Wasa, ett nytillskott un
der de senaste åren. Ytterligare ett steg
ha vi i dagarna tagit genom den nu på
började tillverkningen av fläktkylda dis
kar, varav de första nyligen levererats.
ÖnskemåJ om lägre temperatur samt möj
lighet till effektivare avfrostning har
gjort, att dessa diskar tillkommit på vårt
program.
Arbetet på kyldiskavdelningen är i

stort sett uppdelat efter två linjer, dels
tillverkning av detaljer och dels samman
sättning och montering av dessa. Många
av de delar, som ingå i diskarna köpas
dock färdiga eller beställas efter egna
ritningar från olika specialfirmor,
I plåtverkstaden på Kattholrnen tiH

verkas alfa plåtdetaljer av huvudsakli
gen kall- och varmvalsad järnplåt, alu
miniumplåt och rostfri plåt. Då givetvis
så gott som allt arbete utföres maskinellt,
ha vi en god uppsättning maskiner för
de olika arbetsoperationerna. Klippning
av plåten i önskade mått sker i två st.
gradsaxar, knäckning och bockning av
densamma i en stor kantpress. Två excen
terpressar tar hand om pressning, präg
ling, urklipp och hålstansning av olika
detaljer. För invändig klippning samt
rondell- och fögurklippning finnes en
Pullmaxsax. Till varje maskin hör ett
stort antal hjälpverktyg för de olika ar
betstemponas utförande.

De olika plåtdctaljcrna svetsas sedan
samman till fotställningar, stativ, hyllor
m.m., varför ett antal man kontinuer
ligt är sysselsatta härmed. Vanlig gas
svetsning, argonsvetsning, el.-svetsning
samt punktsvetsning användes. De fär
digsvetsade delarna slipas och putsas,
varefter de transporteras till vår lacke
ringsverkstad, där de noggrannt avfettas
och rengöres. Grundmålning och slut
lackering göres varefter färgen hårdbrän
nes i en torkugn vid c:a 125 graders tem
peratur. Hyllorna i diskarna går från
plåtverkstaden direkt upp nill badkars
[ahrjkens emaljverk, där de efter betning
hårdemaljeras och får en oerhört tåEg
och slitstark yta utan jämförelse bland
andra kyldiskfabrikat,
Av högglanspolerade rostfria profiler

tillverka vi hörnstolpar, uppläggnings
lister, glas- och spegellister m.m., som
också ingår vid slutmonteringen av dis
ken. I största utsträckning köper vi er
forderligt glas färdigskuret och slipat,
men vi har också en särskild glasavdel
ning, där en man är sysselsatt med skär
ning och slipning av specialglas m.m.
Montering av diskarna sker dels i vå

ra äldre lokaler samt dels i en nybygg
nad, där vi disponerar c:a r. 500 m2 golv
yta i ett plan. Så gott som allt arbete
inom kyldiskavdelningen utföres på
ackord. Monteringsarbetet är rent och
trivsamt. Trots många hjälpmedel i form
av monteringsgiggar rn.m. av olika slag
fordras stor noggrannhet vid arbetets ut
förande.
Ett stort antal kyldiskar förses med

inbyggda kylmaskiner. Detta utföres av
en speciell kyl-montör med tillhjälp av
erforderliga maskiner och verktyg. Dis
karna provköras noga, putsas ut och em
balleras.

Slutmontering av 2-däckad kyldisk

Vi Gratulera!

Man/red Lindstedt

Gustavsbergsskyttarnas duktige ordf
Manfred Lindstedt fyller den 14/ro 50
år. Han har sedan 1941 fört klubban
i skytteföreningen. Född i Öregrund bör
jade han som riktig skärkarl sin bana
till sjöss, men övergick snart till mot
polen Skogen, där han efter avlagda
examina kom till Gustavsberg som skog
vaktare. Som sådan har han fått medalj
för sin goda omvårdnad av våra skogar.
Hans namn är inom länets skyttekretsar
kanske mest förknippat med skidfält
skytte, där han i många år härjat bland
prislistorna.

I skytteföreningen har han naturligt
vis lagt beslag på många mästerskap i
såväl Skol- som Fältskytte. Föreningens
förtjänstmedalj i guld erhöll han i sam
band med roc-ärsjubileet. Han innehar
förut Förbundets och Kretsens medaljer
i silver och Koop. skytteklubbarnas för
tjänstmedalj i guld.

Inom Hemvärnet är han sedan länge
aktiv och utnyttjas flitigt i dess tjänst. -
Till detta kan vi lägga att han grund
lade fabrikens skidlöpares vana att ta
hem lagpriset i de Kooperativa riksmäs
terskapen på skidor i de första årens
tävlingar.

I sportfiskeklubben sköter han kas
sörssysslan sedan starten.
På senare år är han på sin "fritid"

mest anträffbar på sitt sommarställe i
skärgården.

Manne, när Du nu går in i de vuxnas
led vill vi, Dina vänner, idrotts- och
skyttekamrater liksom arbetskolleger
lyckönska Dig och hoppas på fortsatt
spänst - och tid för fritidsverksamheten,
inte minst som skyttarnas ordförande.

Oscar
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Hösten gav korn
vid Lemshaga,
jämte litet vete
för älgarna.

10



En park kring Odelberg

Gräsmattan mellan Gamla Kontoret
och vårt nuvarande. har under hösten
undergått en omvandling genom Valter
Karlssons och hans gubbars insatser. Här
ska bli' en fridfull parkplantering med
gångar och rabatter och med soffor för
besökare och andra som kanske måste
vänta en stund för mottagning hos lä
kare m. fl.
I samband med omplaneringen har

piedestalen av marmor med gamle bruks
patron Odelbergs byst flyttats närmare
kajen. Skulpturen, som skapats av Carl
Milles och uppsattes 1926, var förut vänd
inåt fabriken och platsen för midsom
markalaset. Nu blickar patriarken ut mot
viken och det pulserande livet kring da
gens Gustavsberg.

--
Valkollekten
vid årets kommunalval inom Gustavs
berg gav till resultat 640 kr. som således
går till förmån för handikappad ung
dom. Rödakorskretsen tackar alla glada
givare och de duktiga scouterna som
samlade in det stora resultatet. Bössorna
blevo till slut riktigt tunga:

t

--
Gustavsberg till Div. III
A-laget i fotboll vann "finalen" den

13 oktober mot Sture på Farstaborg i
div. IV med ett slutresultat av målkvot
63-22 och 33 poäng. I Julnumret ska
vi ge en sida för forbollslaget och pre
sentera de sympatiska pojkarna.

--
En höstidyll med älgko och kalvar vid
Lemshaga

Arvid Ericson

I slutet av augusti avled i Lindesberg
efter en lång tids sjukdom bolagets förre
kamrer, Arvid Ericson.
Han var född i Järfsö, Hälsingland,

1894 och kom tidigt till Bergslagen, där
han i många år var anställd vid bruks
företag som Riddarhyttan, Bångbro, Bil
lingsfors och Bofors. 19 3 7 kom han till
Gustavsberg, också ett typiskt bruk. Un
der 20 år fick Arvid Ericson uppleva
och deltaga i Gustavsbergs utveckling.
Särskilt åt omvandlingen av samhället
med skapandet av bostäder och fritids
anläggningar ägnade han sin kraft och
sitt intresse i gott samarbete med arkitekt
Olof Thunström. Också som kontors
och ekonomichef gjorde han en betydan
de insats med sparsamhet med pengar
och material som föredömligt riktmärke.
En verksamhetsgren som låg honom

varmt om hjärtat var skog och lantbruk.
Idrotten hade en stor vän i Arvid

Ericson och både i Gustavsberg och
Bångbro var han engagerad i klubbar
och kommunala organ.
Efter pensioneringen byggde han sig

ett eget hem i Lindesberg. I hjärtat av
Bergslagen, på Ljusnarsbergs kyrkogård,
vilar nu hans stoft.

Olof Thunström har gått bort.
För gustavsbergarna var han känd som

den, vilken från arkitektens synpunkt
ledde nydaningen av vårt samhälle. -
Han var född i Stockholm 1896 och
fick en gedigen utbildning, bl. a. vid
Tekniska högskolan och Konsthögskolan.
Till KF knöts han 1925, då han blev
chef för en av Arkitektkontorets avdel
ningar. Från den tiden präglas hans in
satser i form av nya moderna konsum
butiker, aHärshus och industribyggnader.
Där ingår också den uppmärksammade
ombyggnaden av KF:s hus i Stadsgården
och den nya Katarinahissen. På Kvarn
holmen skapade han de första moderna
radhusen, och ~är han vid KF:s · över
tagande av Gustavsberg fick delta i sam
hällets omdaning och omvandling blev
detta kanske hans största livsuppgift.
Han gestaltade som arkitekt nya fabriks
byggnader och ett bostadsområde kring
industrin med bevarande av det· bästa i
den gamla brukskaraktären, en bostads
planering som ofta stått som förebild för
samhällen hemma och utomlands, och
som alltjämt är objekt för fackmäns stu
dier. - Gustavsbergarna minns hans
verk med respekt och beundran. Till hans
minne bär en av samhällets vägar med
modern radhusbebyggelse hans namn.
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Fabriken 0gar mot

Bi/verkstaden har flyttat in i det rymliga Farstastallet

I fabrikens nya planering har det gam
la stallet kommit innanför stängslet och
helt omändrats för andra hästkrafter.
Det är nu bilgarage.
Förr hade lantbruket en förnämlig

uppsättning av både rid- och ardenner
hästar inom dessa murar och fabriken
sina. Nu är de flesta sålda till slakt och
endast 3 arbetshästar finns kvar.

FARSTA

I farozonen ligger också Västra port
vaktsstugan (nedan), som redan har sin
långsida innanför stängslet. I framtiden
får väl också denna gamla byggnad en
uppgift i fabriksdrifren, Förr disponera
des den helt av lantbrukets folk jämte en
sadelmakarverkstad.

Företagsskolans elever gjorde studieut
flykt till Oxelösund den 16 augusti. Mor
gonkaffet intogs vid den idylliska Bygde
gården intill havshamnen. Ing. Bram och
ciceroner visade därpå Centrifugalrörs
anläggningar. Efter lunch på Hasselgår
den blev det besök vid det pampiga Järn
verket. Resan företogs i god stämning,
med sång och glatt humör och med bety
get hedrande uppförande åt ungdomarna.

Besök gjordes också i Kyrkan med sin
symboliska arkitektur, strikta inredning och

underbara fönstermosaik

Det fanns en kiosk på vägen. Krav ställdes
på rast. Nedan leder herden sina får till

fabriksvisning

12



Intryck från en
studietripp

till Vauxhall

En bilarbetare råkar ut för en olycka
i arbetet, han får sin högra hand krossad.
En verktygsarbetare får i en fotbolls
match högra benet avsparkar. En pres
sare som är på väg till arbetet gör en
kraftig gir med sin cykel men katastro
fen går ej att avvärja, det blir en kolli
sion med en bil och cyklisten får vänstra
armen ganska tilltygad, Så sammanfattas
i vår tids rapporter ur verkligheten, mån
ga faror lurar i det moderna samhället
både i och utanför arbetet. När kata
strofen är ett faktum bringas folk till
svåra lidanden i både fysisk och psykisk
mening, de gör också kraftiga ekono
miska förluster. Måste en kroppslig ska
da till varje pris skilja en människa från
hennes arbete under en längre tid?
Jag hade förmånen att med en grupp

LO-stipendiater och Folksamfunktionär
er göra en studieresa i England i somras
och då stiftade vi också bekantskap med
en långt driven rehabiliteringsverksam
het. Vi besökte de stora Vauxhallfabri
kerna i Lutan med c:a 25.000 anställ
da och som tillverkar omkring 240.000

bilar pr. år och där automationen har
kommit ganska långt. Här har gjorts
stora och märkliga saker på rehabili
teringens område.
När en arbetare blir allvarligt skadad

kommer han nill det allmänna sjukhu
set där han blir omhändertagen och kan
ske opererad. Han blir ordinerad några
dagars vila men ganska snart kommer
fabrikens läkare och sjukavdelning med
i handlingen. I samråd med dessa och gi
vetvis den skadade kommer man till det
resultatet att den skadade efter ett par
veckor kan återgå till arbetet och det är
just vid kontakten med arbetsplatsen så
kort tid efter en svår olycka som det
hela sätts på prov. Det är intressant och
glädjande att se hur många kontakter,
resonemang och planeringar som görs för
ate den enskilde människan skall känna
att alla som är inkopplade är måna om
hans fall. Det finns ej några generella
regler om hur en skadad skall återföras
till arbetet, det beror ju på skadans om
fattning. På Vauxhall finns en s.k. skyd
dad verkstad där man har möjlighet att
diskutera och testa den skadade ur ar
betsteknisk synpunkt, den uppgiften skö
ter sjukhusets kirurg och företagets tek
niker. Här bedöms också hur länge den
skadade skall arbeta i den skyddade
verkstaden. Det är många detaljer som
skall gås igenom och det är mycket vik
ti•gt att den skadade är positivt inställd
till de åtgärder som vidtages. På den

skyddade verkstaden finns en mängd
specialkonstruerade maskiner som kan
ändras och justeras om, så att människor
med skilda skador och sjukdomar kan
göra en insats, det kan vara ryggskadade
eller reumatikersjuka, som här skall trä
nas för den speciella arbetsuppgiften och
maskinen är konstruerad så: att den ska
dade delen skall komma i harmoni med
den övriga kroppens funktioner. Läkaren
är hela tiden med och övervakar utveck
lingen av den skadade. Om han finner
att någon del ej fungerar på följdriktigt
sätt ger han order om att en justering av
maskinen måste göras. När alla parter
sedan bedömer att den skadade sedan
kan gå ut till verkstäderna sker även
detta. Om den skadade har ett fysiskt
tungt arbete kanske han kommer att
växla med halva dagen ute i driften och
halva på den skyddade verkstaden. Här
räknar man med att 80-90 0/o kommer
oillbaka till sitt vanliga arbete. Av alla
skador som behandlas är 75 0/o trafik
skador. En annan mycket viktig faktor i
detta är att den lön som vederbörande
hade innan skadan, erhåller han under
hela rehabihceringsperioden utan att någ
ra som helst krav ställs på ett visst ar
betes utförande. Det förekommer att här
nyanstalls folk med stora handikap som
efter en rehabiliteringsperiod kan återin
föras till industriell produktion.
Rehabiliteringsverksamher anses här som
en god affär, något som man fått erfara
från sista världskriget. Omkring 40.000

krigsinvalider lär finnas i England och
av dessa har många efter en omsorgsfull
rehabilitering kunnat återgå till ett vad
vi kallar normalt liv, där den fysiska
defekcen kanske inte är fullt återställd
och aldrig kommer att bli det, men vad
som kanske är ännu viktigare den psy
kiska sjukdomen är läkt så att den ska
dade känner att han kan och vill göra
en insats för att klara sig själv.
Chefen för Stoke Mendeville sjukhuset

Dr Guttrnann sade några tänkvärda ord:
"Den sjuke vet alle om den friskes

värld, men den friske vet inget om den
sjukes."

Rune fonson

Prenumerera
på Gustavsbergaren 1963

Postgiro 215173
Kr. 7.50

Amerikansk tränare: Hur kommer det
sig att era löpare är så mycket snab
bare än våra?
Rysk tränare: Mycket enkelt. Vi an

vänder riktiga kulor i våra startpistoler.

- Hör du, vad var det egentligen
chefen talade om i sitt föredrag?
- Vet inte. Det talade han inte om.

- Varför är farfars rygg så böjd?
- Jo, sir du, i min ungdom skulle

bror min å jag hoppa bock - men han
kom aldrig.

Hört i parken: - Om du fortsätter
att titta efter andra flickor, så får du
snart se dej om efter en annan flicka!

Hört i Hästhagen: - Pappa undrar
om han får låna en korkskruv.
- Så gärna så! Säj åt honom att jag

kommer upp med den själv.

Hört i butik I: - Jag kan inte förstå
det där med gemensamma marknaden, så
jag håller mej allt till Konsum tillsvidare.

::~

Doktorn meddelade nyss att en job
bare tappat ett rör på foten, men att det
inte var någon fara för handen.

Pastorn hade varit borta från sin för
samling ett par år. Han kom hem och
mötte en av sina församlingsbor. Under
samtalets gång frågade han:
- Och hur är det med er fru?
- Hon är i himlen, blev svaret.
- Så tråkigt, sa pastorn.
Så kom han att tänka på att det lät

kanske inte så bra, varför han hastigt
ändrade sig:
- Så roligt.
Men det lät förstås inget vidare heller,

varför han raskt sade:
- Så överraskande!

Berömmer man folk kräver dom mer
betalt och berömmer man dom inte säger
dom upp sig.

Red Top i DN

- Det är klart att man skulle ha lät
tare att fatta ett beslut, bara man visste
vad man skulle besluta sej för.

(Gahlin)
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SALTSTANK FRAN MEDELHAVET

Torremolinos, Andalusien i augusti 1962

ä, vad är det här för ett ställe jag hamnat på?! Inte en
katt och inte en Gustavsbergare i sikte. Inte så långt ögat når.
'u har jag tydligen kommit tillräckligt långt bort för att få
uppleva landet Annorlunda. Javisst är det hisnande som upp
levelse men samtidigt oroande. Nog kan jag klara mig utan
Gustavsbergare och utan åsynen av kattor de ynka fjorton
dagar min prisresa varar, men mitt sociala samvete har kom
mit i kläm och jag mår lite illa mitt i välfärden.

Detta att leva kräseliga
inte på lyxhotell men näst intill. Att äta gott av måltidernas
fyra rätter och välja och vraka bland matsedelns mångfald.
Att dricka sig otörstig av de drycker man vant sig vid att
betrakta som höjden av lyx. Att njuta fullt av allt detta medan
värdlandets människor svälter och lider brist på det allra
nödvändigaste, det måste vara en konst som fordrar långvarig
träning. Det är kanske elakt i överkant, men det verkar ibland,
som om omgivningens nödläge uppfattades som en extra
krydda på anrättningarna av en del turister.
Det är givet att jag gick där och drog paralleller. Nej, inte

med Välfärdssverige. Jag tror inte att vårt kära folkhem
skulle vara någon lyckad exportartikel till Andalusiens land.
Sydspanjorers välfärd får nog yxas rill efter andra mått. Men
jag jämförde med mitt eget lilla Bohuslänska fattigsverige
av tjugo- och trettitalstyp.
Vi fick också besök av turister som levde lyxliv mitt ibland

vår arbetslöshet, vår halvsvalt, vår tuberkulos. Vi älskade
dem inte men vi lärde oss att vara hövliga, de drog pengar till
vår fattiga bygd och vi behövde dem ovillkorligen.
Kalla det komplex eller vad Ni vill men jag upplevde mitt

spanska äventyr som en förrädare som hamnat på fel sida av
barrikaden.
Det fanns, gudilov, också somt som kunde njutas utan sam

vetspina. Det oföränderliga solskenet, den stränga och vilda
skönheten, de milda nätternas livfullhet och dofter. Där fanns
överflödet och där fanns också den generösa viljan att dela
med sig åt kylslagna turister från Nordeuropa. Kven den ar
maste av alla fattiga andalusier hyste ett djupt känt medlidan
de med de stackars frusna svenskar som lämnat sina igloos
för att tina upp i deras soliga land. Det är en känsla som
avgjort passar en spanjor. Att stolthet är ett utmärkande drag
i hans nationalkaraktär fick vi lära oss i skolan. Det är tyd
ligen en generalisering med verklighetsunderlag. Men det gör
honom också till en omöjlig understödstagare och säIIan skall
man finna ett folk mera i behov av hjälp än detta.
Ja, då är det kanske alldeles i sin ordning, att vi hastar till

Sydspaniens oändligt långa badstränder och bryner våra regn
bleka lemmar och öser pesetas över armodet. Nej, jag tror
att det är alldeles galet.
Inte för att jag missunnar vårt lågtrycksdrabbade folk den

sol de så väl behöver, utan för den skull att turismen gör Iivet
ännu mer komplicerat för det spanska folket. Priserna på aIIa
varor trissas upp av turismen men lönerna Förblir där de är.
De sköna pesetas vi "offrar" i Spanien, hamnar hos de redan
alltför rika och till friskt satsande resebyråer.

Vi som var unga
den gången när Spanien förlorade sin frihet, vi led med folket
och ängslades över draksådden. Vi såg några av oss resa · eill
frihetens försvar och vi såg ännu färre återvända, några med
bortskjutna lemmar eiler med blinda ögon, alla med obotliga
sår i själen. I dag borde vi vara lojala mot vårt .förflutna och
välja andra resmål.
Detta Torremolinos, där vårt hotell låg, var ursprungligen

en liten fiskarby med en enda gata. Nu låg den som ett in
födingsreservat mitt bland expanderande lyxhotell. Det bygg
des oerhört mycket utmed hela den fjorton mil långa kust
vi hade tillfäile att se men här var tyngdpunkten förlagd. Om
vi blundat för ändamålet med alla nybyggen och bara räknat
färdigställda kvadratmetrar så hade det i sanning varit något
att visa upp för vilken regim som helst.·
Men ack och ve, varje kvadratmeter var tillägnad Turisten.

HoteII av alla klasser, mest Lyx, restes rekordsnabbt av en
myllrande hord av byggnadsjobbare. Underbart, tänkte vi de
första dagarna, här finns arbete och bröd för många, efterfrå
gan bestämmer lö~erna och turismen är dock en välsignelse.
Den dag då vi lyckades få reda på vad en byggnadsarbetare

fick för sin tio timmars långa arbetsdag, strök vi välsignelsen.
Hans lön var 60 pesetas, eller inte fullt 5 svenska kronor per
dag
Det var förklaringen till varför vi inte kunde hitta ett enda

bostadsbygge på hela kusten. Vem skulle ha råd att hyra dem,
vem har råd här till annat än det allra nödvändigaste för li
vets bevarande. Ja sådan är lönen för den mest eftersökta
arbetskraften och- priserna närmar Slig våra. Vin och frukt
kan ännu köpas för överkomliga priser men det är också allt.
Textilier får spanjoren köpa dyrt, skorna är kanske något
billigare än våra men kvaliteerna är därefter. Var köper spanjo
ren sina varor? Inte i de affärer som turister anlitar det är då
säkert. Han måste ha hemliga inköpscentraler, annars skulle
de stora barnskarorna inte överleva, som han enligt Madonnans
vilja, fyller sitt enda rum med.
Spaniens kapitalistiska fåtal, var finns de? Storgodsägarna

de som äger jorden, de som satsar på Lyxhotell, som stöder
regimen: Ja var finns de? Inte där jorden brukas i anletes svett
av otaliga lågavlönade lantarbetare. Inte bland murbruk och
tegel i brännande sol på nybyggena. Nej, inte där men i stä
dernas palats och i muromgärdade sommarresidens. Långt
fjärran från världsutvecklingens krav och skamligt säkra på
att Francos allestädes närvarande polis tryggar deras existens
evinnerligen.
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Att detta är en polisstat
kan ingen betvivla. Det vimlar av poliser, på vägarna, på ho
tellen, de ordnar kön till det lilla lokaltåget, de kilar genom
vagnarna, de strövar på badstranden. Trafikpolis i kaki och
solhjälm, civilpolis i gröna uniformer och militärpoliser ock
så i grönt men med historiska svarta hattar. Det måste vara en
chockartad upplevelse för skandinaver, att råka i klorna på en
polismakt, som har så helt andra och långtgående befogenheter
än den nordiska har.
Det kan inte hjälpas att man känner sig bevakad. Isynnerhet

om man som vi tycker om att ströva utanför turisternas van
liga inrutade områden. Att här också förekommer en rapport
plikt för viss hotellpersonal till säkerhetspolisen om turisters
Liv och leverne verkar högst troligt.
Lågmält och snabbt talar spanjoren om brännbara ting för

att ögonblicket därefter kasta fram ett högljutt skämt. Vill
veta vad våra svenska tidningar skriver om strejkerna, om
Spaniens oro. När strejkerna pågick som bäst kom inte de
svenska tidningarna på flera dagar. Trots att landets press
eller radio ingenting berättade om strejkerna så kände folket
ändå väl nill vad som hänt och hände.
En dag kom RYKTET löpande. Spanjorerna var upphetsade

som inför tjurfäktningen i Malaga. "Bombexplosion på Lyx
hotell i Costa Brava" "4 döda, 100 skadade", "Bombattentat
i Madrid med okänd verkan".
Vi visste inte riktigt vad vi skulle tro. Stämningen var sådan

att ryktet mycket väl kunde vara frukten av ett önsketänkan
de. Vi väntade nyheter hemifrån Sverige. Uteblev tidningarna
nu så kunde det betyda att ryktet talade sanning. Men tid
ningarna kom och ingenting hade de att förtälja om Spaniens
oro. Ändå fortsatte ryktena om nya bornbattentat i Madrid.
Ingen diktatur i världen kan hindra världspressen från att

skriva om bombexplosioner bland utländska medborgare. Ryk
tet om bomben i Costa Brava var alltså tillverkat. Av vem
och i vilket syfte? Var det menat som en varning eller ämnat
och avsänt för att väcka normalturisten. Tvinga honom att se
annat än bouganvilleans blornflöden över vita murar, solre
flexerna i swimmingpoolen, restaurangbordets överflöd eller
"Vino la listas" bottenpriser på åtråvärda flaskor. Hoppades
de undertryckta, att nordiska soldyrkare skulle bli så seende
att de reste hem och berättade om det andalusiska folkets
fattigdom. Om det armod som de inte ens hade rätt att pro
testera emot. Det är frågor som kanske så småningom får ett
svar. Bara inte ännu. Spanien väntar sin stund.

ja, hur var det nu
Upplevde vi ingenting av det som turisuhandböckerna talar
om. Svalkan i det evigt blå medelhavet, tjurfäktningarnas
blodiga skådespel, olivlundarnas skugga, eucalyptusträdets
dofter, flamengon på vinbodegorna, katedralens konstskatter.
Var vi inte i Kronkolonin Gibralrar, såg aporna på klippan
och prutade i basarerna? Jo visst fanns det där alltsammans
och än mera, men det blev bara så oväsentligt när man såg
folkets ofrihet och fattigdom. Visst njöt vi av svalkan från
medelhavet, Den var underbar och nödvändig eftersom termo
metern visade 30 grader i skuggan varje dag. Tjurfäktningen
i Malaga gick vi miste om. När vi och de övriga 2 5 .ooo med
biljetter i nypan strömmade till arenan, så nådde oss budet
att tjurarna gått lös på varandra i inhägnaden och skadats
så att de måste slaktas. Något sådant hade inte hänt i manna
minne och eftersom inga andra tjurar av tillräcklig vildhet
fanns att tillgå, så inställdes blodfesten och vi kunde sova
gott också den natten.
Visst besökte vi vinbodegorna och nattklubben El Manana.

Där man satt under träden och natten var varm, stjärnorna

lyste över flamengons vilda turer och över twisten som knyck
te och snurrade tills solen rann upp.
Visst satt vi en morgon på berget Gibralfaro och drack sött

Malagavin och såg ner på Malaga, Picassos födelsestad som
låg som ett smycke i solen. Och visst såg vi katedralen, "Den
enarmade". Vi gick andlöst beundrande från altare till altare,
men vad jag minns bäst från den vandringen är gumman som
knäskurade golvet av sten i denna väldiga helgedom. Jag ville
skänka henne en borste på långt skaft men det ville inte min
realisniske make. Han hade nog rätt. Här är det ödmjuka knä
fallet och den krökta ryggen viktigare än en Eten människas
välbefinnande.
Kanske skulle katedralens skatter lyst som pärlor i mitt

minne om vi inte tagit fel samfärdsmedel tillbaka till vårt
hotell. Vi valde att trängas med befolkningen på det lilla lo
kaltåget istället för att äntra den bekväma turistbussen. Tåget
var lika fullt som en Stockholmsspårvagn i rusningstid, bara
med den skillnaden att här satt man på golvet också. Vi
krängde och tutade oss fram genom Malagas arbetardistrikt,
ett slumområde av en art och omfattning som man trodde
var otänkbar i dagens Europa. Här görs inga stolta försök
att dölja misären, tristessen, fattiglukten. Allt utbreder sig
för den chockade turisten bara några få meter från banvallen.
Med full insyn i familjelivet både utanför och innanför sk"ju
len. De synerna lyser inte som pärlor i mitt minne men de
kommer ändå att finnas där till mitt livs slut.

Visst låg vi i skuggan
av färgglada solparasoller på stranden nedanför kustens dy
raste hotell och såg de nio mulåsnorna lunka längs strand
kanten. Såg med stigande förvåning hur de tre mulåsnedrivar
na med några spadtag fyllde djurens sandsäckar några meter
från de badande. Såg dem lunka bort för att återvända i sam
ma ärende ända till sena kvällen och sanden mulåsnorna bar,
den skulle till de jättelika hotellbyggena. Den sandmängd
som forslades på det sättet under en lång dag skulle en rejäl
lastbil ha tagit på en vända. Arbetskraften skall vara bra
billig för att sådant skall löna sig.
När sopbilen kom så satt det sju sophämtare på flaket.

Med svarta korgar försedda sprang de ut i gränder och prång
och samlade upp skräp och avfall som kastats ut i högar vid
murarna. Sedan återvände de stolt med korgarna balanserande
på huvudet och tömde dem på lastbilsflaket, hoppade upp
själva och å>kte sjungande till nästa hållplats.
Visst har vi vandrat i bergen när soldiset gjorde det möjligt

för oss att uthärda hettan. Vi har sett spanska bönder i blek
blå arbetskläder skörda intensivt gula brödfrukter och mala
dem på en handkvarn. Vi kunde gråtit blod för att vi inte hade
färgfilm i kameran. De ville så gärna poser:a för "El tourista".
De stod stilla som ljus från det ögonblick kameran lyftes till
dess den slank in i sitt fodral: männen vid handkvarnen, poj
ken i fikonträdet, flickan vid sin sopkvast, den svartklädda
damen under sitt stora svarta parasoll.
Javisst upplevde vi skönheten i Fredericio Garcia Lorcas

Andalusiska födelsebygd. Den skald som av många betecknas
som Spaniens störste. Han som sköts av Francos svarta milis
på en liten kyrkogård utanför Granada 1936. Redan då var
han ett världsnamn, men här i sitt hemland blev han för
första gången erkänd för några få år sedan.
Men det var inte för att jag skulle lämna skönheten och

mitt lata liv i Spanien som jag grät i mitt hjärta på Malagas
flygfält vid hemresan. Det var för att mina ögon hade sett,
att ett tappert folk i ett land med rika naturliga förutsätt
ningar, tvingades leva under föga människovärdiga former.
Vart är Du på väg, Espania?!

Edla Sofia
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Jan Malmsjö, vår senast berömde TV
stjärna, besökte Gustavsberg i augusti för
att ta del av våra konstnärers produk
tion. Han blev mycket begeistrad över
såväl Stig Lindbergs nya tekanna som
Lisa Larsons stengodsprodukter. Jan
Malmsjö samlar på sköldpaddor i olika
material och blev givetvis genast förtjust
i Lisa Larsons sköldpadda, som presen
terades på NK:s utställning i september.

ABF vill inför höstens studieverksam
het ge några tips och ex. ur programmet
om aktuella studieämnen.
Miljöfrågorna: Hemmet, Samhället

och Arbetsplatsen, debattämne som i tre
olika brevkurser ger underlag till studier
i modern samhällsforskning och nutids-
miljö. .
Kommunal flerårsbudget: en fortsätt

ning på fjolårets Känn din kommun och
tar bl. a. sikte på en kommuns ekono
miska långtidsplanering.
Deklaration: detta ämne riktar sig

kanske i första hand till egnahems- och
sportstugeägare, som här får möjlighet
till insikt om vad som i deklarationen är
avdragsgillt ooh hur skatten vid taxering
av egendomen beräknas.
Pannskötsel: vad är en värmeanlägg

ning, vilka bränslen är gångöara och vad
är den bästa eldningsmetoden ur eko
nomisk synpunkt?
Vi trivs med bilen: i bilismens tide

varv studeras en del praktiska detaljer
om bilens skötsel och speciella egenska
per som kan göra den till en trivselfaktor
i stället för en samhällsfara.
Familjeengelska: föräldrar med barn

som går i 4 klass studerar i cirkel för
barnens lärare och med samma inrikt
ning och studietakt som barnen.
Batik, Bokföring, Foto.
Gymnastik: ABF vill göra ett försök

att ta upp en yngre grupp kvinnl. gym
naster och riktar sig ex. till åldern om
kring 17 till 22 år. Ledare för denna
grupp är Yvonne Sjödahl.

"Hövdingar och Händelser i Hundra· år"
kallas den intressanta utställning i Ber
gasalen, som Länssparbanken hugnade
gutavsbergarna med i början av augusti.
Vid invigningskaffet presenterades arran
gemangen av direktör E. Lagerbjelke.

Länets landshövdingar under åren i stora
bilder indelade de olika epokerna, där
många bilder, böcker, redskap och andra
attribut gav illustration åt utvecklingen,
som enligt dir. Lagerbjelke haft ett snal.
bare förlopp härute än på andra platser
i länet. Han erinrade om att 3 genera
tioner Odelberg varit ordförande i ban
ken under en So-årsperiod, och om Gun
nar Andersson, vilken som ledamot i
styrelsen hade särskild värme för gammal
tradition och historia i Gustavsberg.
Kommunalnämndsordf. Harry Petters

son hälsade utställningen välkommen till
Gustavsberg och prisade det goda samar
bete som alltid rått mellan Länssparban
ken och Gustavsbergs kommun, särskilt
ifråga om byggenskap, planering och eg
nahemsverksamhet. - Utställningen höll
ut i ro dagar, men tillströmningen från
innevånarna i samhället var inte stor.
Synd, ty här fanns mycket intressanta
ting att skåda av litteratur om v!ir skär
gård, skeppsklockor, mynt och "dricks
pengar", varav en del deponerats för ut
ställningen av olika bruk i länet. Foto
samlingen var unik och kompletterad
med tidningsurklipp och andra data. Där
fanns också en välgjord modell av en
Waxholmsbåt - att den låg på sidan
kunde ju vara symboliskt, men lär bero
på platsbrist i montern.

Lugnets bostäder får god tillökning
under hösten. Det kunde Red konstatera
vid söndagspromenaden. Av kommunens
fyra j-våningshus blir åtminstone ett in
flyttningsklart i december. Bra läge och
med vackert fasadtegel enligt min me
ning. En annan trevlig överraskning var
de 12 villor i gammal hederlig stil, som
kommunen har under uppförande vid
Rådjursvägen. Längre upp hade man
flyttat in i de 12 låga villorna, vars
fysionomi föreföll mig en aning omålad.
Men det ska visst vara så. Därbortom
är man igång med ytterligare 16 s.k.
Dalahus och till yttermera visso för den
livliga utbyggnaden såg vi fabrikens nya
villabyggen, som ska omfatta ett zc-tal
rymliga egnahem. Bygget går undan i
rask takt, tre villor var redan under tak
och till jul torde flertalet vara färdiga.
Modellen är Boro-hus och vad vi kan
förstå blir inte kostnaden högre för des
sa med tomt och alla bekvämligheter
än för motsvarande lägenhetsutrymme i
hyreshusen. Husen är redan tecknade,
men av det växande intresset för egna
hem att döma, får vi väl hoppas att den
na insats för trivselbostäder fortsätter.
På nästa sida några bilder från Lugnets
nya bostadsgiv.
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Operation Studielampan
lyder appellen inför årets studiesäsong.
Föreningens förtroendevalda, studieleda
re och föreståndare har varit samlade för
att diskutera· planerna för "operationens"
genomförande. Det finns ett rikt urval
av ämnen, som Vi-skolan erbjuder den
som vill deltaga i Konsums Vi-grupper.
Inom vår förening har vi valt ut fem äm
nen, som vi tänkt koncentrera oss om
kring.
Om vi då börjar med det mest mat

nyttiga så har vi ett ämne som heter
"När vi köper kött". Att köpa kött är
ju aktuellt för de flesta husmödrarna. I
den kursen diskuteras köttkvaliteter,
styckningsmetoder och så ägnas stor del
av kursen åt köttet i matlagningen.
"Välklädd" kanske kan intressera mån

ga. För att behandla detta ämne träffas
deltagarna till c:a ro sammanträden, där
man ägnar sig åt färgval, figurtyper,
storlekssystem etc.
"Hemmet som miljö". Det har inte

blivit lättare att leva fast vår standard
stigit, vår trygghet ökat och vår ekono
miska frihet blivit större. Det är svårig
heter att förstå och anpassa sig efter den
föränderliga omgivningen, som behand
las i denna kurs.
"Ung stil". En kurs för tonåringar,

både flickor och pojkar. Vad den kursen
vill säga är kort och gott det, att visst
trivs man bättre med sig själv, -då man
vet med sig att man är ren och snygg,
och visst känner man sig mer tillfreds
med världen, om man har sovit gott och
känner sig frisk.

"Konsum växer". Kursen vill beskriva
och förklara händelser, som just nu sker
inom den svenska konsumentkooperatio
nen mot bakgrunden av de stora föränd
ringarna i vårt samhälle. Det förutsätter
inga förkunskaper i kooperation utan är
på det sättet en elementär kurs samtidigt
som den är dagsaktuell.
Ännu är det inte försent att anmäla sig

till någon av kurserna. Inga kursavgifter
utgår. Ring gärna 312 40 Henry Ericson
eller om han inte är tillstädes så tala med
någon annan på vårt kontor. Välkomna
till intressanta studier.

Stora prissänkningar
har när detta skrives stått att läsa lite
var stans sedan ett par veckor tillbaka.
Inom enskild handel står det "prissänk
ningar i stället för återbäring" och i
konsumbutikerna "prissänkningar +
återbäring". Det rör sig om rätt avse
värda belopp som tages från försäljnings
marginalen. När det gäller vår förening
är vi glada att vi har så stora butiksen
heter, som gör det möjligt att driva verk
samheten effektivt och vara med i pris
skruven nedåt. Vissa undersökningar som
vi företagit visar att vi ligger mycket väl
till. I något eller några fall finns det
företag, som annonserar sina priser utan
omsättningsskatt. Till dessa priser kom
mer då skatten, som på nettosumman blir
ett tillägg av 6,4 0/o. När det gäller våra
priser så ingår omsättningsskatten och så
har vi ju återbäringen, som kommer vid
årets slut därutöver.

Det rör sig över gränserna
Vår assitent Henry Ericson har som

Rochdalestipendiat under tre veckor i
september studerat konsumentkooperatio
nen i det land där rörelsens vagga stått.

Centrumplanerna
Så gott som dagligen möter vi frågan
- hur går det med bygget? Till detta
kan vi säga att arkitekter och konstruk
törer arbetar för fullt. Handlingarna för
sprängningsarbeten räknar vi med att få
fram i oktober månad. Sprängskotten bör
därför kunna ljuda i början av 1963.
Räknar vi sedan med ett års byggnads
tid så blir den efterlängtade Domusdelen
verklighet våren I964.

Personalia
Till chef för det blivande varuhuset

har anställts Börje Lööv. Herr Lööv
kommer senast från Varuhusföreningen
Domus centrala organisation, där han har
varit konsulent och haft hela Sverige
som sitt arbetsfält. Tidigare har han va
rit anställd i olika varuhus samt har som
stipendiat arbetat och studerat i USA i
över r år. Han kommer i första hand nu
att ägna sig åt Textil, Sko och Fölungen
samt vissa samordningsfrågor när det
gäller specialvarorna i övrigt.
Alvar Klinthäll (chef för bensinstatio

nen) har erhållit begärd tjänstledighet
under I år från den I sept. för att tjänst
göra som konsulent/instruktör vid IC/
OK när det gäller snabbservice. Thor
björn Nyström är anställd som vikarie
och han är säkerligen känd för de flesta
Gustavsbergarna och behöver därför inte
någon närmare presentation.

Det lackar mot jul
Innan Gustavsbergarnas julnummer

kommer ut har julhandeln kommit igång,
varför vi redan nu när det blir dags vill
inbjuda till våra (Edra) butiker. Hjärt
ligt välkomna.

G.M-n.
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I kommunalhuset har inrättats en tele
fonväxel i entrehallen, som betjänar he
la Runda huset. Som telefonister har an
ställts fru Olga Andersson och fru Astrid
Lindberg. Ingen av dem helt ny i skrået
utan båda tillhörande på sin tid fröken
Tibbelins garde på telefonstationen i
Grindstugan före automationens inträng
ande i Gustavsberg.
Vidare har den nya fullmäktigesalen

på övre våningen inretts med nytt möb
lemang. Stoppade stolar i grönt och spe
cialgjorda bord som gör salen rymligare
och skapar en trivsam och vacker ses
sionssal. Gamla fullmäktigesalen på ned
re botten blev aldrig som sådan riktigt
lyckad. Nu gör den god tjänst som lo
kal för enklare sammanträden, hobby
cirklar m.m. Inte minst har pensionärer
na glädje av den för sina hobbyträffar,
som hållas där varje torsdag eftermiddag.
På personalfronten har bl. a. hänt att

fru Kerstin Karlsson har slutat sin tjänst
som socialassistent och tillträtt en ny be
fattning inom Nacka stad, där hon syss
lar med barna- och ungdomsvård. Som
hennes efterträdare har anställts fru Gita
Zimmer från Tammerfors i Finland. Fru
Zimmer, som är född 1934, har efter
studentexamen erhållit sin sociala utbild-

ning vid Svenska Medborgarhögskolan i
Helsingfors. Fru Zimmer kommer att
handlägga framförallt barnavårdsären
den samt att vara barnavårdsman och
fosterbarnsinspektör. Hon är även sekre
terare i nykterhetsnämnden och arbets
ledare för sociala hemhjälpen.

Ett nytt pensionärshem med fyra lä
genheter står färdigt vid Lövhamra på
Ingarö den 1 november.

Beträffande pensionärshem har fabri
ken och kommunen gått tillsammans och
uppdragit åt herrar Sune Nilsson och
Yngve Nyström att utreda frågan om
särskilda pensionärsbostäder i samhället.

Avgifterna på kommunens ålderdoms
hem höjdes den 1 oktober och är nu 8
kronor om dagen för ensamstående pen
sionär och 6: 5 o för gift.

Arkitekt Kurt Hollstrand, Stockholm,
har på grund av ökad arbetsbörda an
hållit om att bli entledigad från sin tjänst
som stadsarkitekt för Gustavsbergs kom
mun från 1 januari 1963.

Tandvården och läkarvården i Gus
tavsberg har blivit eftersatt. Tyvärr mås
te man konstatera detta. Och kommunen
tycks inte gå fri från del av ansvaret
för bristerna. Tandläkare Brill på Folk
tandvården har slagit larm och meddelat
att varken sjunde, åttonde eller nionde
klassen i skolan kan få någon som helst
behandling vid Folktandvården. Endast
med övertidstjänst har man möjlighet
att klara sjätte klassens barn innevaran
de vintersäsong. Och skolbarnen i Gus
tavsberg har dåliga tänder, mycket då
liga tänder. Visserligen är det landstinget
som närmast svarar för folktandvården
och som avlönar tandläkarna och som
snart även skall handha provinsiallakar-

90-årige Knut Andersson röstade
Ekedalsskolan

vården, men kommunen får ta på sig
uppgiften att ställa praktiklokaler och
bostäder till förfogande. I annat fall blir
vi efter.
Beträffande läkarvården skall man nu

söka ordna bostad för läkaren samt mot
tagningslokaler på förlossningshemmet
vid Skogsbo, där BB-verksamheten som
bekant har upphört. Därmed skulle yt
terligare en provinsialläkare kunna börja
sin verksamhet här inom en snar tid. Med
det nya förnämliga Nackasjukhuset där
till, som skall börja mottaga patienter
den 1 november, kan vi se en ljusning
ifråga om läkarvården. Inte att förglöm
ma fabrikens industriläkarvård, som ny
ligen installerats i trivsamma och väl
utrustade mottagningslokaler i Gamla
Kontoret med doktor Bellander som in
dustriläkare och syster Margit som sjuk
sköterska.
För tandvårdens del kan man ännu

icke tala om ljusning. Bara hoppas att
nu sedan det kommande stora Konsum
huset färdigplanerats och fått sitt, den
kommunala verksamheten skall intensifi
eras på de gamla planerna om en ut
byggnad av centrum med bl. a. en större
och modernare tandvårdsklinik.

Länsstyrelsen har föreslagit att kom
munerna Gustavsberg, Värmdö och
Djurö skall utgöra ett s.k. samarbets
block och avsikten är att det planerade
samarbetet om möjligt och lämpligt så
småningom skall utmynna i en kommun
sammanslagning. En sådan sammanslag
ning skall dock vara frivillig från kom
munernas sida och frågan om en stor
kommun för vårt område står därför
tills vidare öppen. Landshövdingen med
flera representanter från länsstyrelsen har
nyligen besökt de här berörda kommun
erna och penetrerat frågan.

Va/kö vid Kommunalhuset
Y.N.

18



VÄRMDO RUNT

Lördagen den 18 aug. gjorde Dekoravdel
ningen en resa Värmdö runt med strand
hugg på Vasrengärdsholme och middag på
rest. Herrgårn.
När vi startade var vädret inte det bästa,

men humöret var prima. Det ljusnade emel
lertid under utfärden genom Baggen och
Kolströms kanal samt den igenvuxna Ingarö
fladen, genom Fishålet och förbi Näsudden,
Storholmen, Lagnö och Tranarö och så in i
sundet vid Västergårds-holme. Då kom solen
fram och vi gick iland ocih slog oss ned i
det gröna, (läs på hårda berget) och fick oss
litet till livs under gemytligt samspråk. Förr
i tiden, då vi var unga, var ju holmen en
tummelplats för ungdomliga lekar, och nyk
terister och politiska föreningar hade den
till mål för sina utflykter. Bondens kor
prydde opp den gröna ängen med sina bruna
baskerm:össor. Nu återstod det visst bara
ettriga · rö-myror, som gjorde allt för att
komma ifrån sina fäders ö.
En tävling i tre-kamp hade påbörjats un

der resan och nu gjordes en gissningstävlan
om antalet rönnbär i en klase och det var
ingen som blev sur för det.
Så bar det iväg genom Strömma kanal och

förbi Brevik, som förresten fanns redan på
I 500-talet och har nedbränts två gånger, av
danskarna 1612 och av ryssarna 1719. Så
passerades Fagerdala och den nya Djurö
bron kom fram ur diset och vi gissade dess
höjd. Det ingick i trekampen,
Vi giak nu nästan norrut, förbi Bullandö

och Elgö och genom Vindöström och ut på
Sandöfjärden.

Sen tog vi kurs nordvästvart över Grin
dafjärden och in i Lindalssunder, men v,i
hann med och se silhuetten av Nyvarp och
Lillsvedsskolans ljusa fasad i den yppiga
grönskan däromkring. Genom Lindalssundet
och förbi Skägga udde med Västerskägga
gård, som lär ligga nordligast på Värmdö,
gick vi ned mot Stegsundet, där det var
Farobegränsning. Snart såg vi Vaxholms fäst
ning med sin gråa stensilhuett mot den di
siga himlen orubblig som en egyptisk sfinx.
Här i grannskapet mötte vi en gammal gus
tavsbergare, lätt igenkänd fast maskerad till
Saxaren. Vaxholms stad på andra sidan
farleden såg inbjudande ut. Matoset från
krogen nådde oss inte, men vi började nog
litet till mans och kvinns längta til] Herr
gårn, ty alla vet val att sjön suger.
Stora Högarn med sina oljeförråd pas

serades, vidare Hasseludden om babord och
Lidingö-Brevik om styrbord, Sveriges och
Danmarks holmar och in i det välkända
Skurusunder. Nu började det regna på allvar
odh det var bara för oss att lägga till vid
Herrgårn och äntra opp för branten till den
trevliga matsalen, vars gustavianska touch
gick i stil med de tankar man får, när man
ser Värmdöns herrgårdar, som kantar de
många vikarna kring den oregelbundna ön,
Där det inte alltid var solsken trots glansen
utan många skuggsidor även i "den gamla
goda tiden".
Efter mat och dryck avgjordes trekampen

ooh Erik Nilsson vann med Gudrun Olsson
som god tvåa. Valter Vahlkvist tackade slut
ligen Edvin och Märta för den trevliga resan
och alla instämde på det livligaste.
Hemresan genom de vackra sunden och

Staket med Skogsömonumentet och Boo fyr
i häHande regn kunde man inte njuta av och
Baggen verkade litet vresig, när vi passerade
Västra Ekedalsholmar.

Strandhugg på Västergårdsholme

Vaxholms fästning passeras

Från Vaxholms hamn kom frestande matos

En gammal Gustausbergare i Saxarens
skepnad

Hjalmarssons gråa tusculum och Klippud
dens gula kåkar passerades, inga strömmings
metare låg i vägen i Farstabrohål och bilar
na gick som vanligt i ström vid Loviseberg,
inga badande nymfer vid Gröna viken, bara
skrak och ejder och de obligatoriska svanar
na i Teglunds vass.
Kyrkklockan visade som vanligt tolv och

vi kunde vara glada eftersom resan avver
kats på nolltid och man korn att tänka på
Hamlets ord: Ur led är tiden ...

Axman

Bild t.v.
Frukost i det gröna på Västergårdsholme
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Unga Ornar
Fredagseftermiddagen den 10 augusti

for Gustavsbergs Unga Ornar per cykel
till en äng i närheten av Boviks hage vid
Grisslingefjärden, för att uppleva några
dagars lägerliv.
Mot kvällningen, när Gustavsbergsör

narna fätt upp sina tält och fått choklad
och smörgåsar till livs, anlände också
örnarna från Saltsjöbaden.
Lördagsmorgonens vaskning företogs i

det stora handfatet Grisslingefjärden,
som även fick tjänstgöra som badkar se
nare på.dagen, då solen tittade fram mel
lan molnen till barnens stora förtjusning.
Flingor, mjölk och smörgåsar som frukost
samt köttbullar och potatis till middag
hörde också till glädjeämnena den dagen.
Lördagsaftonens lägerb!l.l blev ett stäm
ningsfullt inslag med sång och korvgrill
ning.
Pil. söndagsmorgonen vaknade örnarna

av regnsmatter mot tältduken. Men so
len tittade fram så småningom även den
na dag och lockade barnen till lek på
den gröna ängen och bad i de salta v!l.
gorna. Pil. söndagseftermiddagen var det
dags för lägeravslutning. tlrnarna fick
d!l. höra en handinspelning, som handlade
om skillnaden hur barn lever och bor i de
underutvecklade landerna mot hur bra
svenska barn har det.
I lägret deltog sammanlagt ett 2 5-tal

örnar från Gustavsberg och Saltsjöbaden,
Tack vare några villiga husmödrars hjälp
med matlagning via djupfrysning och
Konsums välvilja beträffande transpor
ten, kunde lägret genomföras till full be
låtenhet för såväl ledare som örnar.

Nisse Eriksson

Ungdomsträffarna
i Bergasalen är nu igång. Under ung
domsledarens inkallelse har Bergarådets
ungdomar tagit ansvaret och ledningen.
Och det löper utan anmärkning under
god ordning. Under måndagskvällarna är
det plats för sällskapsspel och bordtennis,
torsdagarna är det film. En dansafton
har man hunnit med med 100 deltagare.

Pojkidrott
Fri-idrottstävlingen för Gustavsbergs

ungdom mellan 8 och 13 år, som arran
gerades av Ungdornskommitren och Fri
idrottssektionen onsdagen den 29 augusti,
lockade ett ao-tal deltagare. Det tävlades
tappert och med verkligt kämpahumör
den eftermiddagen pil. Farstaborg och
många goda resultat uppnåddes, Efter
avslutad tävling fick varje deltagare ett
pris, som skänkts av Konsum. Man fär
hoppas att idrottsintresset håller i sig hos
dessa unga Iriidrotrgrabbar och att ännu
fler möter upp till nästa tävling, även
flickor.
Två ungdomar, Olle Samuelsson och

Nils-Henry Freyne, har under sommaren
pil. sin fritid instruerat de yngre grabbar
na i Höjdhagen i olika fri-idrottsgrenar.
De fick för sina goda talanger, som upp
muntringspris, mottaga var sin bok, som
skänkts av Fabriken.

Nisse Eriksson

Fri-idrottstävlingen, som genomfördes
form av femkamp, gav följande resul
tat:

Pojkar födda 1949-1950
l :a Krister Palmer 14 poäng
2:a Sören Westerberg ll "3 :a Stefan Liljewall 5

Pojkar födda 195I-1952
1 :a Jan Olov Björk 53 poäng
2 :a Bo Erik Storbacka 52
3 :a Lars Skoglund och

Kjell Persson 35
5 :a Allan Thellberg och

Per Axel Ohlund 34
7:a Kenneth Melker 28
8:a Lars Jonsson 22
9:a Krister Stridh 16 ,;
10:a Peter Erret 13
11 :a Lars Sandkvist 9 "
Pojkar födda 1953-1954
1 :a Sven-Erik Svanberg 26 poäng
2 :a Lars Bertil Arvidsson 24 "3 :a Ove Westerberg 20 "4 :a Leif Södergren 15 "5 :a Kjell Möller 14
6:a Ari Nauska 6 "

Korpidrott
Kooperativa RM i orientering hölls i

Huskvarnatrakren den 16 september, dit
våra skogsluffare gav sig iväg med blom
ma och barn och supporters redan pil.
lördagsmorgonen. Starten pil. söndags
morgonen var vid g!l.rden Dalskog och
målet var förlagt till en idrottsklubbs
sportstuga, någon mil utanför staden.
Lagpriset för seniorer-oldboys erövrades
av Gustavsbergs Fabriker, liksom lagpri
set för juniorer. I seniorklassen hade vi
Bertil Fall pil. 5 :e plats och Alf Rosen pil.
9:e, i klassen för yngre oldboys återfanns
Curt Hagelin pil. 2 :a plats och Arne
Lindberg pil. 5 :e. I juniorklassen kom Jan
Dahlgren in som etta och Leilert Ane
vret som 4:a. Till och med gamle Torsten
Rolf klarade en 5 :e plats bland 24 äldre
o1dboys. De gamla uvarna från skogen
häller tydligen sin form.

Vid Koop. DM i skolskjutning fick
gustavsbergarna en blygsam placering,
mest kanske beroende pil. det dåliga väd
ret. Bästa resultat för vår del var i klass
5-5-Vet: 5. Bertil Bergström, u2 poäng,
12. Oscar Bergkvist 97 poäng. Klass 3:
r. Olle Bergkvist 122 poäng, klass 2: 2.
Omar Edvardsson 112 poäng, 4. Kaj
Bergström 109 poäng.

Vid försökstävlingar inför RM i Karl
holms bruk kom Gustavsbergs lag 3 :a ef
ter Uppsala och Karlholms bruk. Från
KF:s 5 distrikt deltog roa-talet skyttar.
Gustavsberg tog i klass 1 146, klass 2
139, klass 3 136 och klass 4 129 poäng.
Tillfälle bereddes att bese den väl

automatiserade fabriken och efter täv
lingarna bjöd Karlholms bruk pil. te och
smörgås i samband med prisutdelningen.
Den förrättades av chefen dir. Bohlin,
som också gav en historik över fabrikens
öden från 1700-talet och intill våra da
gar.
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Fotboll Saltsjöbadstävlingarna

Gustavsbergs I.F. toppar nu fotbolls
serien i Div. IV, Stockholms södra. La
get har gått på storartat och inte gjort
några större misstag. Höstsäsongen bör
jade på Farstaborg med gästande Grön
dal, som fick på pälsen med 4-1. Målen
gjordes av "Pärlan" Johansson, Sven
Erik Viman, nye centern Björn Olsson
och Jens Lindblom.
På Hjorthagen mot Stockholms I.F.

gick det också ganska bra och man vann
med 0-2. Det var Viman och Leffe
Fredblad som svarade för målen.
Mot Högalid räckte inte krafterna rik

tigt till för två poäng. Gustavsberg gjor
de emellertid matchens bägge mål, det
ena tyvärr i egen bur, men Dennis Vik
ström jämnade ut matchen med en ele
gant avdribbling av hela högalidsförsva
ret.
Gamla fruktade Essinge slog "Bergar

na" borta med 2-4 och på Farstaborg
tog man sig an Nynäshamn och vann
med 3-0. Dennis Vikstrand gjorde förs
ta målet och även det andra och sedan
kom Viman också med en fullträff.
På Huddinge i.p. mötte Gustavsberg

Huddinge och vann 1-3 och på Farsta
borg mötte man Västerhan.inge, som av
färdades med 6-2. Målen gjordes av
Leffe Fredblad 2, Björn Olsson, Dennis
Vikstrand och Viman I vardera.
Så kommer turen till Älvsjö borta och

sist Sture hemma. Gustavsberg ligger i
toppen då detta skrives. Vi tippar emel
lertid att Gustavsberg klarar Älvsjö med
2-5 och Sture med 3-0 i sista hemma
matchen på Farstaborg. Tränaren Jens
Lindblom kan sedan efter välförrättat
värv ägna sig åt landslagsbandy, ty nu
har han en bra grundkondition.

Axman.

P.S. Gustavsberg vann båda matcherna
med resp. 6-1 och 7-1.

· Red:s anm.

Lördagen och söndagen den 8-9 sep
tember gick de traditionella Saltsjöbads
tävlingarna på Farstaborg. Tävlingen
arrangerades i år för 5 5 :e gången i följd,
alltså Sveriges äldsta idrottstäv1ing. Ett
stort arbete gjordes av Edvardsson & Co.
för att få idrottsplatsen i gott skick efter
det myckna regnandet. Lördagens täv
lingar bjöd på mulet väder och liten
publiktillströmning. På söndagen däre
mot kunde tävlingarna fortsätta i strå
lande solsken och med god publikan
slutning.
För första gången hade tävlingen läm

nats öppen för deltagare utanför Saltsjö
bads-kretsen. Sålunda hade vi 240 man,
med flera landslagsmän i spetsen, med
på tävlingen. Man såg också på innerba
nan flera av de gamla trotjänarna som
varit med från starten, Oskar Wahlberg
från Saltsjöbaden, Järbin från Järla, An
ders Bonnevier från Gustavsberg och gi
vetvis Bertil Bergman frrån Nacka, som
också fungerade som tävEngsledare.
Bland de bästa resultaten märks: Al

bertsson, Mälarhöjden, 2 meter i höjd
hopp, sv. mästaren Märtänen som med
4,21 i stav förpassade Ragge Lundbergs
Farsraborgs-rekord ur tabellen, Rickard
Berglind från Södertälje gjorde också ett
bra 5 .ooo-meterslopp på den sega banan.
Vi fick också se kastarna Jan Smiding,
omkring 70 m. i spjut, och Lars Hag
lund, över 50 m. i diskus. Längdhoppet
vanns av engelsmannen Davis på 7.02.
Gustavsberg deltog med flera juniorer
och sålunda kom Ronny Svensson på
2 :a plats i höjdhopp, Håkan Wiberg
kom 2:a i allround och Karl-Johan Stor
backa placerade sig mycket bra i kast,
vilket torde bevisa, att än är Gustavs
bergs allmänna idrott inte död.

Bilder: 100 m. final och 2 m. hopp

Speakern, T. Rolf, får resultat av tävlings
ledaren. - Nedan två gustavsbergspojkar
med framåtanda, Storbacka och Wiberg

Det är storartat att tävlingarna har
kunnat fortsätta år ut ooh år in i hela
5 5 år, och det blir inte roligt för den
eller de styrelsemedlemmar, som beslutar
sig för att lägga ner tävlingen. Det är
emellertid klart, att så länge pionjärerna
orkar andas, kommer de inte att släppa
Saltsjöbads-tävlingarna.

Rolf

Segrarna:

r oo m. A-Jinal G. Schlosser, Järla 10,8
1 oo m. B-final ULf Ekedahl, Bromma 11 ,4
400 m. A-final R. tlberg, järla 50,4
400 m. B,finaJ A. Osterberg, Bellevue 5 2,9
800 m. R. Olsson, Södertälje r.56,2
800 m. B: R. Granlund, Vasby r.59,5
1500 m. A~final R. Olsson, Södertälje 4.00.6
1500 m. B-finaJ T. Andersson, Gagens 4.07,0
5000 m. R. Berglind, Södertälje 14.51,4
Längdhopp S. Davies, Målarhöjden 701 cm
Höjdhopp H. Albertsson, Mälarh, 200 cm
Kulstötning T. Karlsson, Linnea 14,49
Tresteg H. Eikeland, Kronoberg 14,05
Spjunkasming J. Srniding, Linnea 67.95
Diskus L. Haglund, Westermalm 51.89
Stavhopp T. Mertanen, MP 4.21
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Från mitt nya köks/önster
Fru Margareta Ericsson, som medarbe

tat under senare år i Gustavsbergaren i
"Från mitt köksfönster", har nu flyttat

till Bohuslän, där maken fått en befatt
ning vid den kemiska storindustrin. Från
resan och om utsikten från det nya köks

fönstret ger Margareta här sina intryck.

Vi önskar henne lycka till - och väl

kommen åter med ett kåseri, när lusten

faller på!

Red

Det var dagen F. Skönt att kunna
lämna sitt bohag i säkra händer och sin
före detta lägenhet likaså. För en gångs
skull resa ifrån alltsammans.
Tåget gled genom natten. Aldrig har

det väl funnits så nattpigga ungar. Mam
ma du, var är vi nu? Mamma du, vad
heter nästa station? Får jag ta en chok
ladbit? Finns det inte litet vatten till?
Vad heter nästa station. Är vi inte i
Göteborg snart. Var är vårt flyttlass nu?
- en fråga varje gång sömnen just tagit
överhand. - Ska vi väcka dej, när vi
kommer fram? - Ska vi åka buss mel
lan Göteborg - eller tåg till Kungälv?
När jag kom in i mitt nya kök trodde

jag inte mina ögon. Blått golv och grå
luckor på dörrarna. Men allt annat ski
nande vitt. Från balkongräcket utanför,
persiennerna, väggarna, taket, skåpen,
spisen, kylskåpet och frysskafferiet. Hur
kunde folk bo och laga mat utan att det
gav några spår. Det förpliktade på något
sätt att övertaga en lägenhet i det skic
ket. Hela ena kortväggen i köket är
fönster. Porslinsrankan åkte upp runt
fönstret och pelargoniorna blommade.
Det nya källarutrymmet fylldes snabbt,

Resten m å s t e upp i 1ägenheten sa
flyttkarlarna. Väl numrerade kartonger
avsedda att komma på plats med en gång
åkte in huller om buller. Markartongen
kom underst. Alla tre voro vi hungriga.
Ungarna skickades ut att söka reda på
närmaste speceributik.
Efter en timme hade flyttkarlarna fått

upp den besvärliga "klanglådan" för den
smala trappan och drog sig tillbaka med
löfte att komma igen om ett halvt år.
Då slog det mig att barnen inte åter

kommit. Efter ytterligare en timme bör
jade jag ångra att jag släppt iväg dem i
en vilt främmande stad. Inte visste jag
vilket håll de gått. Utanför vardags
rumsfönstret gled Nordre älv som ett
brett silverband med ett flor av måsar

rakt genom strandängar och gårdar.
Längst bort skogen och bergen. Till väns
ter Bohus fästning. Kanske de gått för
att undersöka fästningen? Under fäst
ningen låg Kungälv. För stora områden
att leta själv på.
Då ringde dörrklockan och där stod

de. En byggnadsarbetare hade visat dem
till lanrhandeln. Till den affären går vi
inte fler gånger, sa båda med en mun.
Vi går ut och äter första veckan, semester
är i alla fall semester, även om det bara
är en vecka, sa husfar. Vi åt oss igenom
Kungsälvs näringsställen. Sen satte hela
familjen större värde på den hemlagade
maten. Och jag upptäckte att det lönade
sig fint att laga den själv. Ingen gick
längre tomhänt från stan. Alltid frukt,
mjölk eller potatis med tillbaka.
Så småningom upptäckte vi en annan

affär över vallen ner mot älven. Men
den kunde vi endast nå torra dagar.
Regnade gjorde det jämt. Vallen var le
rig ooh hal. En dag tröttnade leran på
att ligga stilla och gav sig i väg över
vägen. Vägförvaltningen fick bekymmer.
De körde på sand. Men länge efter gung
ade det som segt gummi, när man gick
över.
Pysen konstaterade att nu var det dags

att sänka vatten och strömpris, för nu
var vi självförsörjande.
Lillan greps av pessimism. Du, vi reser

tillbaka! Innan jag hinner ner, så har
flickorna jag såg hunnit försvinna. Jag
kan inte få tag på dig fort utifrån. Gå ut
på balkongen vågar jag inte. Då får jag
svindel. I går gick jag fel och ringde på
hos en snäll tant bredvid. Jag tog henne
till fönstret och sade: ser du hur vackert
här är. En tavla av vår Herre. Bilar
nas ljus glimmade mellan motorvägens
blå. Reflexerna slog en ljusbro i persien
nerna. Frampå nattkröken vaknade jag
av ett ljud i hennes rum. Hon gick i
sömnen. Stod vid fönstret och famlade
efter vredet. Jag vill ut, sa hon, ut till
allt det vackra! Jag vände henne försik
tigt och stoppade henne i säng. Man skall
ju inte väcka någon som går i sömnen.
Stormen kom en dag. Regnet vräkte

fortfarande ner. Alla arbetare som ,hållit
till nere i lergropen, det nya 100-m.
husets fot, gav upp och gick hem. Det
blev så tomt efter de rosafärgade hjäl
marna och gul-gröna överdragsställen.
Lergropen fylldes snabbt med vatten. De
sex stora lidenkranarna gungade och
svängde sina armar runt fast de inte
var i gång. Kausen på den närmaste kom
oroligt nära vårt fönster.
Alla sprang förbi kranarna. Bara py

sen kom lugnt travande på väg från
fotografen. Honom har han uppvaktat
några veckor angående en mörkrumslyk
ta, som skall komma från Tyskland.

Dimman rann tjock dagen därpå. Nat
ten kom med en vitlysande himmelskupa.
Huset bredvid oss anade man som en
stor gul japansk lykta. Rummen verkade
overkliga i den belysningen. Nere från
älven tutade det. En pump var i gång.
Ljudet som man aldrig hör på dagen.
Husets puls.
Solen gick upp som ett blekgult dis.

Det rök från jordhögarna vid bygget.
Gult, grått och brunt överallt som en
sepiateckning av de första oljefälten.
Eftermiddagen blev klar ooh fin. Den

ena trappan efter den andra gjorde sin
vandring mot skyn, speglade sig ett his
nande tidlöst ögonblick i vattnet därnere.
En nyuppväckt jättelik vit ancylussnäc
ka.
Rent fornhistorisk verkade också

grävskopan. Den kom och grävde av
vattningskanaler. Titta mamma, vilken
stor ödla, sa Lillan skrattande. Den satte
sina framben stadigt i marken. Den no
sade, tuggade, vred sig och spottade ut,
- nosade tuggade vred sig och spottade
ut. Trögt, tungt eftertänksamt och obe
vekligt. Men hon skrattade inte, när vi
vid lunchdags passerade den. Då vred
den sig, drog upp frambenen och kom
efter oss. Hon gav till ett illtjut och
hade så när ryckt omkull mig. Själv
fick jag en otäck känsla av att så reage
rar vårt samhälle av i dag. Trögt efter
tänksamt och obevekligt för individen.
Tuggar sig sakta genom allt från forn
tidsgraven utanför till telefonen som står
där indragen i lägenheten, men utan möj
lighet att få inkopplad inom rimlig tid.
En man är avdelad att sköta Kungsälvs
telefonnät. Att han inte räcker till kan
man ju förstå. Men varför finns det ba
ra en man?
Men det finns ljusglimtar också. Dit

hör tvättstugan. En i varje ände av käl
larkorridoren, där man får räkna dör
rarna för att hitta rätt. Här finns 4 hel
automatiska tvättmaskiner och två andra
alla för 9 kg. tvätt, att användas efter
behag. Alla tvättar snabbt och kvickt
upp ofta. Inga döda punkter för maski
nerna. De räcker gott till.
Det främmande inslaget i samhället är

lika påtagligt som i Gustavsberg. Colorn
bianare, holländare, engelsmän, ungrare,
rumäner, tyskar och italienare alla finns
de. Alla är de styva yrkesmän med roliga
och trevliga barn. Man klarar sig långt
med teckenspråket barnen emellan ooh
rätt vad det är talar Inkie och Harry
svenska och känner sig som svenskar.
Man acklimatiserar sig snabbt. Trivs där
man hamnar. Och så är det med oss
också. Även om vi måste avbeställa tele
fonen innan vi fått den, för att den skall
komma i tid till nästa plats, vi hamnar
på.

Margareta
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Ångslupen Farstas öde Tack!

Sjunken ångslup
Ungefär kl. 3/4 till I o i lördags afton

stötte ångslupen Farsta, som trafikerat
dels linjen Stockholm-Gustafsberg, dels
linjen Stockholm-Orsundet, på ett un
dervattensskär nära lägenheten Ekholmen
i Elgö fjärd utanför Tyresö. Årngslupen
kom väl loss från skäret, men sjönk ge
nast tätt invid detsamma, dock på så
grundt vatten, att ena relingen höjde sig

· deröfver. Besättning och passagerare räd
dade sig med lifräddningsbojar m.m. och
med en omsider anskaffad båt, till den ej
långt aflägsna stranden. Dock lyckades
detta icke för alla, ity att en 25-årig flic
ka, vid namn Blomqvist, från Skälmars
by på Ingarön, drunknade, innan något
bergningsförsök hann göras. Till de om
bord på ångslupen varande personernas
räddande bidrog i hög grad den ännu
icke 13-årige lärjungen vid Ladugårds
lands läroverk. Anton Wahlström, hvil
ken flere gånger simmade fram och till
baka mellan slupen och land samt der
vid ådagalade stor rådighet och oför
skräckhet,

Ur Stockholms Dagblad
av den 10 augusti 1880

Genom Gustav Blomberg har vi fått
ovanstående tidningsurklipp. Han har i
sin tur fått det av Arne Sundström i
Bromma, som i många år ägnat särskilt
intresse åt skärgårdens båtar ooh deras tu
rer.

Bilden, troligen tagen av Barlow före se
kelskiftet, visar ångslupen Farsta förtöjd vid
kajen till Stenhusbacken. Gummans stånd,
Stjärnans hus och Kvarnen ingick i den gam
la vyn från förr, men skattade åt förgängel
sen inför den nya tiden.

Till detta har vi genom gamle Knut
Andersson rått veta att ångaren egent
ligen hette Näcken. Kaptenen Eriksson
hade vid ovannämnda tillfälle tydligen
gjort en avvikelse från den reguljära
kursen - och han fick sparken bums.
Båten bärgades omsider och rustades upp,
och fick i fortsättningen släpa tunga
pråmar med ved och halm från Ostanå
och grus från Södersved. Nästa befälha
vare kallades "Fia", och efter honom
blev gubben Malmberg från fabriken
skeppare. Men den som styrde och ställ
de med båten var ju förstås "Farsta
Pelle".

Barnet svälter,
lider sårigt, lemmar blöder,
evig väller
pinan över
hemlös mänsklighet.

Mannen leker,
rusigt lycklig, sänder sputnik,
siktar månen,
nya världar
hägra för hans blick.

Glömd är jorden,
verket halvgjort, målet bortskymt,
än är långt till ·
alla äger
mänsklig rättighet.

För vänlig hågkomst på min 60-års
dag ber jag att till Fabriksledningen, ar
betskamrater, släkt och vänner få fram
föra mitt varma tack.

Arthur Svahn

Mitt varma tack för all vänlig upp
vaktning från arbetsledning, förmän och
arbetskamrater vid min avgång från 64-
årig tjänst vid företaget. Jag njuter min
pension och önskar er god fortsättning.

Erik Jonasson

Till arbetsledning, arbetskamrater,
vänner, grannar och släktingar riktar vi
ett hjärtevarmt tack för vänlig hågkomst
på våra 60-årsdagar.

Lisa och Robert Johansson

Heder och tack till fabriken, arbets
kamrater, klubbkamrater och alla andra
vänner för den trevliga uppvaktningen
på min 50-årsdag.

Evert Nordström

För all uppvaktning på min födelse
dag framför jag till Gustavsbergs Fabri
ker, arbetskamrater och alla som gjorde
min högtidsdag minnesrik mitt varma
tack.

Nils Hedelius

Ett varmt tack för all uppvaktning
på min 60-årsdag.

Signe Engstrand

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
förmän och arbetskamrater, förenings
kamrater, grannar, släkt och vänner för
den vänliga uppvaktningen på min 50-
årsdag.

Karl Nyman

Mitt hjärtligaste tack för all vänlig
uppvaktning på min 50-årsdag.

Elis Andersson

För översvallande vänlighet med blom
mor, telegram och presenter vid min
namnsdag den 7 augusti vill jag på detta
vis framföra mitt hjärtliga tack.

Aronld Erderyd

Dikten av Solveig Carrfors kallar hon
Kvinnlig synpunkt
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VAD ÄR RÄDDA BARNEN?
Rädda Barnen, som bildades 1919, är

anslutet till internationella Rädda Bar
nen-unionen, "International Union for
Child Welfare", vilken har säte i Geneve
och medlemsorganisationer i ett 5 o-tal
länder.
Rädda Barnen är en humanitär organi

sation med uppgift att ingripa där nöd
uppstår bland barn samt verka i all
mänt barn- och ungdomsvårdande syfte
på grundval av Deklarationen om Bar
nets Ratnigherer, antagen av Förenta na
tionerna.
Rädda Barnen har under de senaste 10

åren för sin verksamhet i kontanter ut
betalat c:a 45 miljoner kronor, varav för
svenska barn c:a 2 miljoner kronor.
Dessutom har gåvor in natura förmedlats
till ett värde av c:a 40 miljoner kronor.
I Sverige har bl. a. individuell en

gångshjälp lämnats till barnfamiljer, ak
tiv del tagits i åtgärder för förebyggande
av barnolycksfall, bidrag lämnats för ut
bildning av ungdomsledare och initiativ
tagits till identitersbrickan för barn att
baras i händelse av krig.

Hur administreras Rädda Barnen ?
Rädda Barnens Riksförbund står under

ledning av en centralstyrelse i Stockholm.
Riksförbundet i sin tur består av läns
förbund sammansatta av c:a 300 lokal
föreningar. Riksförbundets styrelse utser
inom sig ett arbetsutskott. Ordförande
i såväl styrelse som arbetsutskott är Dr
Margit Levinson.

Hur storprocent av insamlade medel
går till administrationskostnader?
De totala omkostnaderna för den cen

trala administrationen uppgick under år
1960 till c:a 2 fl/o av omslutningen.
Då emellertid de medel, som anvisats

för olika hjälpaktioner, betalas ut i om
gångar allt eftersom kontanter erfordras,
har stora belopp kunnat göras räntebär
ande. Dessa ränteinkomster har helt
täckt administrationskostnaderna, varför
influtna belopp ograverade kunnat dispo
neras för hjalpverksamheten. Med andra
ord - o,oo 0/o av insamlade medel åt
gå för administrationen.

Varifrån kommer inkomsterna?
Inkomsterna består enbart av insam

lade medel samt medlemsavgifter. För
hjälp vid naturkatastrofer har Rädda
Barnen vid vissa tillfällen fått mottaga
smärre bidrag av staten.

Vad gör Rädda Barnen nu?
Den aktuella verksamheten är inriktad

huvudsakligen på flyktinghjälp och be
kämpande av lepra. Tyngdvikten har
alltmer förflyttats från Europa till ut
vecklingsländer i andra världsdelar,
främst Afrika.

Fadderbarnsverksamheten, som avser
barn i Berlin, Grekland, Italien, Oster
rike, Korea, Hong Kong och Algeriet,
fortsätter. Totala antalet fadderbarn
uppgår nu till närmare 7.000.

I EUROPA
kvarstår, förutom verksamheten för
svenska barn, aktioner för flyktingbarn
i Grekland och Osterrike samt förmed
ling av fadderbidrag.

I AFRIKA
Algeriet
I april 1960 startades en hjälpaktion,

Förlagd till Constantincområdet i Alge
riet, med fortlöpande utdelning av livs
medel och kläder bland den s.k. omgrup
perade civilbefolkningens barn, där svår
undernäring och sjuk1ighet, särskilt tu
berkulos, rådde. Aktionen har omfattat
3.000 barn och pågått i två år. Avsikten
var att fortsätta utdelningarna och be
slut hade fattats att utvidga dem till att
omfatta 6.000 barn, då aktionen måste
avbrytas på grund av det rådande läget
i landet.
I avvaktan på mera stabiliserade poli

tiska förhållanden har vissa aktioner
igångsatts som akut hjälp i det rådande
nödläget, bl. a. för de barn, som återvänt
från Marocko. Staden Tlemcen nära den
marockanska gränsen har blivit centrum
för denna verksamhet. Dit har Rädda
Barnen nyligen sänt c:a 6 ton livsmedel
och läkemedel jämte två sjuksköterskor.
Rädda Barnen avser nu att sätta in en

stor hjälpaktion för barnen i Algeriet, i
första hand inriktad på hjälp i form av
livsmedel och läkemedel, i andra hand
på upprättande av mödra- och barna
vårdscentraler samt calmettvaccinering,
allt begränsat till ett eller flera områden.
För detta ändamål har tills vidare 2
miljoner kr. anslagits.

Algeriskaflyktingbarn iMarocko
Bland de algeriska flyktingbarnen i

Marocko har Rädda Barnen alltsedan
1958 bedrivit en omfattande verksamhet,
bestående av bespisningar, medicinsk
verksamhet, barndaghem, skolundervis
ning m.m. Verksamheten, som nu avveck-

lats, har berört 10.000 barn och kostat
c:a 5,4 miljoner kr.
Aktioner för bekämpande av spetälska

har igångsatts i Etiopien, Ghana, Nige
ria och Tanganyika.

Tanganyika. Anslag: 6.000.000 kr.
Den mest omfattande aktionen har

igångsatts i Tanganyika. Aktionen, som
upplagts i en 5-årsplan för första etap
pen, omfattar West Lake Province
(600.000 inv., varav c:a 25.000 spet
älska), Målsättningen är att inom detta
område få spetälskan helt under kontroll
och slutligen utrotad. Som ett viktigt
led i aktionen ingår utbildning av in
hemsk personal vid en särskild utbild
ninsanstalt byggd av Rädda Barnen för
sjukvårdspersonal från hela Tanganyika.
Verksamheten är upplagd med en sjuk
vårdscentral med anknutet laboratorium
samt hälsostationer spridda över hela
provinsen.

Nigeria. Anslag: 1.700.000 kr.
Största insatsen till Norra Nigeria in

riktad på experthjälp. Rädda Barnen
k~mmer sålunda att försöka tillhanda
hålla J läkare under en 5-årsperiod för
tjänstgöring där för kontrollen av spet
älska. För Östra Nigeria har Rädda Bar
nen åtagit sig följande projekt för direkt
hjälp till barn och ungdomar i olika
spetälskekolonier:
Inackordering och skolgång bekostas

under 5 år för 8 5 barn.
Yrkesskolor uppföres i 2 kolonier för

barn, som gått ut skolan. Driften bekos
tas under 2 år.
För uppförande av ett barnhem för

lepra:hotade spädbarn lämnas bidrag.
Tillbyggnad av sovsalar och matsal be
kostas i en annan koloni och några sov
salar förses med nya sängar.

Kostförbättring i form av torrmjölk
lämnas till ett flertal spetalskekolonier,
vidare lämnas hjälp med läkemedel, ban
dage m.m.

Ghana. Anslag: 222.000 kr.
I en spetälskekoloni i Ghana har ett

skolhus uppförts och utvidgning av en
yrkesskola kommer även att bekostas.
Under en period av 3 år kommer Räd

da Barnen att anställa en läkare för
tjänstgöring vid en spetälskecentral.

Etiopien. Anslag: 922.200 kr.
Betydande förbättringar och tillbygg

nader för barnavården inom en spetälske
koloni nära Addis Abeba bekostas av
Rädda Barnen och är under arbete.
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Från skolans horisont

Skolungdomens kretstävlingar

"Höjdhopp, flickor D födda -48" lju
der högtalaren. Skolornas kretstävlingar
har börjat en något råkall morgon i bör
jan av oktober. Det är elever från Nacka,
Boo, Saltsjöbaden och Gustavsberg som
skall tävlå i höjdhopp, slungkast, kul
stötning, häck m.m. Vi lyckades mycket
bra i fjol och tog två fina vandringspri
ser - skänkta av Gustavsbergs Fabriker
- så det gäller att Gustavsbergarna
"skärper" sig även i år. Det är ett myl
ler av ungdom i och kring idrottsplatsen
Farstaborg - det är en verklig idrotts
fest och idrottsglädje på tävlingsbanorna.
Det är roligt att se så mycken spänstig
och duktig skolungdom tävla.
Höjden är 110 cm för flickorna. Jag

är "chef" för höjdhoppet och kan sitta
och författa och samtidigt hålla ett öga
på tävlingarna, för jag har så duktiga
funktionärer i eleverna från 9 g: Barbro
Severin, Gun-Britt Peterson, Inga-Lena
Svensson och Yvonne Ohman. Nu kom
mer en flicka rusande mot höjdhopps
ribban. Nej-nej, tyvärr, det var en liten
"snudd" med akterdelen och ribban föll
ned. Men hon har tre försök, och det
syns på hennes blick, att hon inte tänker
ge sig. Majvor Broman har nyss försökt
på 120 - och klarat sig! Det var roligt!
Vi kanske får en seger i höjdhopp flic-

Inom denna koloni bekostas en daglig
måltid för c:a 400 friska barn till lepra
sjuka föräldrar. För ett antal ( 16) lepra
hotade barn bekostas vistelsen på ett
barnhem.
500.000 kr. har reserverats för spet

älskedetaljen inom det hälsovårdspro
gram, som "Nämnden för internationellt
bistånd" planerat genomföra inom Wol
lega-provinsen i Etiopien.

I ASIEN
Sydkorea, Hong Kong
I Sydkorea bidrager Rädda Barnen

med en läkare och en sjuksköterska för
en socialmedicinsk verksamhet för barn.

I Hong Kong bekostar Rädda Barnen
en tillbyggnad av en internatskola för
pojkar - The Hong Kong Sea Sohool -
med utbildning i sjömansyrket för att
bereda plats för ett större antal ensam
stående flyktingungdomar samt lämna
bidrag till driften av skolan.

kor D. Vi kanske klarar vandringspriset
även i år.
"Lämna planen alla som inte tävlar

eller är funkcionärer". Det är inte första
gången den maningen ljuder genom hög
talaren. Gymnastikdirektör Lasse Lin
dahl har det jäktigt i dag. Men han är
van och har organisationsförrnåga, så
tävlingarna flyter fram fint.
En och trettiosex! En flicka från Nac

ka läroverk har slagit skolrekord. Funk
tionärerna kontrollmäter och eleven, Le
na Sundell, lyser av glädje över det
lyckade hoppet.
Alla elever i Gustavsberg, 854 st., täv

lar lyckligtvis inte i dag. Det är "bara"
högstadiet, 356 st., som har friluftsdag
och klasserna 6 a, 6 b och 6 c. En del är
här på idrottsplatsen och några tävlar
i våra grannkommuner Saltsjöbaden och
Nacka.
Det är många nya ansikten man skym

tar både bland eleverna och lärarna det
här läsåret. Det är nya elever från
Värmdö och Djurö - ett 40-tal - och
det är även nyinflyttade till Gustavs
berg, som man ser bland de tävlande.
Nya lärare är: Carin Weiss, Hans Treff
ner, P. 0. Källman, Stig Pierrou, Barbro
Danielsson, Ann-Marie Carlenius, Sven
Linde, Elisabeth Pierrou, Vivianne Söder
lund, Inga-Lill Lööv och två lärarkandi
dater: Hans Lye och Staffan Lundgren.
Vår nye rektor och skolchef, Sven West
ling, har ännu inte kommit ner till räv
lingsplatsen. Det är en myckenhet av
kameralt arbete, som ännu "binder" ho
nom vid expeditionen. Men vi tror, att
han snart dyker upp. Han kommer tro
ligtvis att överlämna priser vid tävling
arnas slut. Jag tittade in till honom på
expeditionen i morse för att få antece
dentia för Gustavsbergaren. De är dessa:
Sven Westling, född 1/9 1919 i Sköns
kommun utanför Sundsvall, lärarexamen
i Umeå 1943. Första lära-rtjänstgöringen

Ett stilhopp

av en flicka
Foto:
Leif A-n

Rektor Sven Westling

i Jättendal, Hälsingland och därefter till
baka till sin hemkommun, där han blev
överlärarassistent 1951-55, rektor i
Vittinge 1955-62 och så nu rektor och
skolchef den 1 juli 1962 i Gustavsberg.
"Samling till mellanheat 60 m." ljuder

högtalaren än en gång. Löpningarna rö
ner det största intresset och det blir ju
också extra spännande då startpistolen
knallar till emellanåt. "Bra Bergman"
ropar grabbarna. Det gäller att heja fram
sina egna. Jag vet ännu inte hur gustavs
bergarna har klarat sig, men av högta
larens rapporter, så har vi vissa seger
chanser.
Sekretariatet, där civilekonom Claes

Bragee huserar med sina handelselever,
gör snabbt klar resultatlistan från skol
ungdomens kretsmästerskapstävling i
Farstaborg den 4 oktober 1962. Tyvärr
fick den inte plats i tidningen.

Lr..
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Min far hade det rätt jobbigt
med valsedelsutdelningen, tyckte jag. Och
beslöt mej därför att hjälpa till. Eftersom
vi hade en byrålåda full med gamla val
sedlar så sprang jag hem och tog en för
svarlig bunt. Min far och hans kolleger
stod utanför vallokalen. Ja, med kolle
gialiteten var det strunt på den ti
den. Stämningen kunde ibland vara så
härsken valsedelsutdelarna emellan, att
man oftast hade en polis att övervaka
grannsämjan. Nåväl, själv placerade jag
mej vid en av ingångarna till skolom
rådet'. En instinktiv känsla av att mina
sex- sju år inte räckte till för att kolle
gerna därinne skulle tacka ja till min med
verkan gjorde att jag försökte undvika
uppmärksamhet från det hållet. Att val
sedlarna, som jag delade ut, inte gällde
detta valet hade jag givetvis inget begrepp
om. Skojigt var det emellertid, den lilla
stund jag fick sköta min politiska gärning
i fred. Alla farbröder och tanter, som såg
snälla ut fick en sedel. De som inte såg
snälla ut blev utan. Och de snälla tog
emot och log och tackade. Men rätt som
det var kom farbror polisen. Han tog
mej vid örat och ledde mej hem. Så sa
han till mor att antingen bränna upp val
sedlarna eller låsa in dem. Efter den
smäleken dröjde det rätt många år innan
min politiska aktivitet tog sej uttryck på
nytt.

Ja, faktiskt tog det fyrtio år
innan jag fick det hedersamma uppdra
get att dela ut valsedlar på riktigt. Det
skedde vid årets kommunalval framför
vallokalen i kommunalhuset. Där stod
jag tillsammans med Bertil Svensson (s)
Bellander, fru Carlsson och Lander (h),
En hr X-man, Englund och Backman
(fp), Frisk, Nyman och Bjurling (k), och
en ensam men slitsam fröken X för (cp).
Med leende nunor försökte vi en sista
gång beveka väljarna att tro på den sedel
vi gav dem. Att reningen av Farstavikens
lortvatten, avskaffande av bostads- och
andra köer, plats för enskild företags
samhet, snabbt genomförande av nöd
vändiga serviceanläggningar av social
och merkantil karaktär som bas för
centrumbyggnationen, lekriktiga lekplar-

ser, trafikantriktiga vägar, som inte reg
nar bort i första taget i likhet med öv
re Tallåsvägen, eller av samma anled
ning förses med kvadratmeter hål, i lik
het med vad som hände på den gata där
bl. a. kommunalkamreren bor (under
sista regnperioden) att allt detta endast
skulle kunna genomföras om väljaren tog
den sedel som någon av oss just i det
ögonblicket överlämnade.

Det var kö före vallokalens öppnande
Alla tog vänligt emot våra sedlar ...

alla, utom en. Detta undantag gick rakt
och demonstrativt fram till vår höger
kollega och fick de sedlar han längtade
efter. Oss andra bevärdigade han inte
med en blick. Nyman visste att han ar
betade under kollektivavtalet på fabri
ken, och visst kan man tröttna på det.
Vi förstod att han tog en kanske sista
chans att bli egendomsägande demokrat,
och det unnade vi honom så hjärtans
gärna. Det fanns också väljare med hu
moristiska infall. Som t. ex. en av Ny
mans partivänner. En numera pensione
rad men fortfarande arbetarkämpe, Han
tog förstås artigt emot mina sedlar men
tittade samtidigt spefullt på mej och sa:
Va ... ! Har du kommit i oläge? - Nej,
inte ens vid födseln, svarade jag. Och
menade dessutom, att om jag och majori
teten av svenska folket befann sej i oläge
i politiskt avseende, så hade i varje fall
inte detta inverkat ofördelaktigt på
svenska folkets försörjningsläge och all
männa standard.

Efter dag kommer natt
Och så fick vi åter igen uppleva att

majoriteten av väljarna känner sej i rätt
läge, då de röstar med (s)-märkta grejor.
Här i samhället har majoritetspartiet en
så stark ställning, att ett och annat man
dat lätt kan gå förlorat. Centern gjorde
en inbrytning i fullmäktige och place
rade sitt första namn Cronje. Mina hjärt
ligaste gratulationer! Huruvida Cronje är
centerns verklige partiledare i vårt sam
hälle är mej obekant, men det kan san
nerligen behövas en representant för det
mest jordnära partiet i vårt kommunala
självstyre. Även om centern numera ock
så sysslar med trivsel- och andra miljö
frågor i tätorter, så ligger väl omsorgen
om lantbrukets och böndernas ställning
dem fortfarande varmast om hjärtat. Och
vi har ju, som alla vet, inte bara Farsta
utan även en hel del mindre gårdar inom
vår kommuns landamären. Nog kan de
ha problem som förtjänar att belysas
och kanske t.o.m. går att lösa på kom
munalpolitisk nivå. Bättre och billigare
kommunikationer hör väl också till de

frågor, som centerns representant kom
mer att sätta högt pris på. I egenskap
av yrkesmässig bilkörare torde han kun
na tillföra eventuella fullmäktigedebat
ter i samhällets kommunikationsfrågor,
många värdefulla och kanske avgörande
argument. Ske så!

Helst lätt villjag också beröra
frågan om möjligheterna för den s.k. en
skilda företagsamheten att få tillräckligt
utrymme i kommunen. Såvitt jag vet,
finns det inga andra hinder för utveck
ling och eventuell nyetablering av sådan
verksamhet än brist på lämpliga lokaler.
Eftersom byggnationen i detta hänseende
är helt och hållet beroende av kommu
nalt engagement och vår nuvarande va
rudistribution väl i stort sett är tillfreds
ställande, bortsett från det textila, så är
det knappast någon ko på isen. Under
väntetiden kan man lämpligen rekom
mendera de enskilda företagare, som van
ligen på fritid ger oss en viss service, att
göra det bästa möjliga av vad de lovar
oss i den vägen. Att man i synnerhet ser
till att man är anträffbar under de af
färstider man reklamerat med. Det kan
löna sej! Enskild verksamhet får med
andra ord inte bli så enskild att man får
kunderna att lämna den åt sitt enskilda
öde.

Till slut är det på sin plats
att berömma fabrikens fastighetsförvalt
ning för den rent av amerikanska fart
man presterat i arbetet med att vinter
bona Villagatans villor. Om några år
kanske det blir både värme och badrum
i dem, så att något av den standard vi
med helsidesannonser i dagstidningarna
gör reklam för även kommer alla till
godo på hemmaplan. Trottoarer börjar
vi också få litet här och var i Hästhagen.
Hästskovägen fick allra senast, tyvärr
tycks man inte vilja låta den gå runt
Vita Hästen. Det .är ändå en mycket far
lig kurva. Så marsch på, hr fastighets
förvaltare ! Vita Hästen skall vi väl ändå
om några · år förvandla till konditori
Centrum, eller hur? Om några år, säjer
jag, för allra först ska den nyvalda full
mäktigeförsamlingen besluta om upp
förande av ett hus för folktandvård,
bibliotek, .disrriktssköterska och kanske
något annat också kan få plats där. Och
det skall församlingen göra med samma
enighet, som man enligt oppositionspar
tiernas valmaterial hade löst alla andra
kommunala problem i, sedan urminnes
tider. Så för den sakens skull hade vi
egentligen inte behövt ha något val!

Fanfar
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11~ ersonaltjänstens form å innehåll
~ hörde jag nyss inventeras.

Många liknade den vid en roll,
som inte alltid senteras.
Men jag tror den har sin form.
Hos oss den präglat sin egen norm,
kallad kommunikationer,
kontakter å informationer.

@

~ska å regn, vad är det för fel
l.mpå jordklotets norra ända?
Ryska atomprov, säjer en del,
fått våra högtryck att vända.
Kyla å lågtryck vid denna pol.
Jordskalven skakat i söderns sol.
Även om solsken oss tryta
skulle vi ej vilja byta.

~iskussionscirkeln Forum 20 å,.00Märkligt så länge att leva.
Starten skedde i brytningsår,
då framåt man började sträva.
Säkert har cirkelns råd å förslag
inspirerat en del till nya tag,
övat att samråd bevara
å fria ordet försvara.

~ eveljen gå, för en ny ,äsong
~ av idoga studiekvällar.
Mången då hösten å vintern tycks lång
åt boken å hobbyn sej sällar.
Chansen å möjligheterna finns
för unga å gamla, för män å för kvinns
att läro å streta, att söka å leta,
å bärga vad värt är att veta.

i#dlo Sofio skrev en v"',
~ ~ann en resa till Spanien.
Blev för henne en liten pärs,
tur att hon Sverige fann igen.
Bakom kulisser för kyrka å stat
spirade armod, fruktan å hat.
Tvångets å nödens brister
annars ej ses av turister.

©

1tn ubileer är årets sed.
~ABF, en av de många.
Allemansrätt till kulturens träd
vunnits mot fördomar trånga.
Målet hotas på nytt, trots allt.
Grymta månde den gamle galt,
när han hör skotten knalla
i TV och läsning för alla.

~

~tollet ho, blivit bilgo,oge.
~ Det är ett tidens tecken.
Där förr man sysslade med furage
byts nu på bilarna däcken.
Hästkraften tagit Pålles skans,
glatt han viftar på yvig svans,
slipper ligga i selen.
Ganska skönt för den delen.

~ ampanj har startat för 4 M
~- titeln säjer ej mycket-.
Syftet är hälsa i jobb å hem
- ett gap över hela stycket.
Människan kräver bättre vigör,
trivsel å hälsa - å bättre humör.
Kunskap ska spridas om frågor
kring ryggont å dylika plågor.

~ .

Il drotten hor ej gett upp allt hoppFarstaborg troget väntar.
Höstens möten i kast å lopp
mot renässansen gläntar.
Krafterna måste spännas på nytt,
annars blir ungdomen slapp å lytt.
Ska vi nu få dem att vakna
får vi ej ledare sakna.

~alet är över, relativt lugntm trots litet käbbel om marken.
Än står vi kvar vid samma punkt
med fred å trygghet i arken.
Bästa annonsen å utan färg
var kanske helsidan från Gustavsberg.
Den om att samhälle välja.
Dyrbar, men duglig att sälja.

~' nslagstavlorna är en skam,
~ för stil tycks dom vara immuna.
Gamla lappar å skräp å damm
präglar vårt centrums nuna.
Sätt några gubbar inom kort
att plocka papper å askar bort!
Sen bör vi nog konstruera
tavlor som bättre fungera.

altsvart är vägen vid pass
klockan sex

Mörksens gastar, dom skrockar.
Enkelt skydd, det är en reflex
att sätta på kappor å rockar.
Om lyse å broms på din cykel är skrot
beklagar jag ej om polis ger dej bot,
ty hänsyn vi önskar kring Viken
å ansvar i vägtrafiken. LERGOKEN
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CD

[IJ

28/6 Fiskaren Johan Hildor Nordin,
Aspvik 69 dr
30/6 Fabr.arb, Karl Gustav Berglin, Höj-

den 63 dr
6/7 f. förest. Eugen Reinhold Leonard

Persson, Ald.h. 82 dr
28/7 Chaufför Josef Rolf Daniel Hoff-

man, Mariagat. 1 3 2 5 dr
1/8 Ankefru Regina Ottilia Teresia Pet-

tersson f. Engström, Äld.h, 96 dr
16/8 f. körkarlen Frans Oscar Pettersson,

Ä,ld.h. 85 dr
18/8 Fabr.arb, Erik Johan Nilsson, Hästh.-

v. 5 62 dr
2/9 Fru Maria Margareta Ekrot f. Hall-

berg, Mariaplan 8 69 dr

Födda
5/7 Olof Mikael s. t. T. H. ösdund och

h. h. Rut Inger f. dhman
ro/7 Leif Johan s. t. R. H. V. Svensson

och h. h. Anna Liisa .f. Tolppanen
12/7 Ingrid Magdalena d. t. H. 0. Melin

och h. h. Ingrid Sofia f. Viden
14/7 Gunnel Cristina d. t. S. B. Sjögren

och h. h. Gunnel Birgitta f. jakobsson
r4/7 Per Mikaels. t. P. H. Sollen och h. h.

Karin Irene f. Ernström
20/7 Laila Gunilla d. t. S. R. Ringqvist och

h. h. Eva Gunilla f. Holmberg
23/7 Jan Christers. t. J. 0. Walhlstedt och

h. h. Anna-Greta f. Bergman
25/7 Christina Fredrika Magdalena d. t.

G. R. Törnlberg och h. h. Ingalill Caroline
Olivia f. Kihlander
28/7 Roger Styrbjörn s. t. P. R. Nilsson

och 1h. h. Maj Britt Ebba Teresia f. Fredriks
son
29/7 Eva Maria d. t. B. E. Hedberg och

h. h. Signe Monilka f. Oskarsson
29/7 En son t. S. T. Jönsson och ih. h.

Ursula Ida Regina f. Pagels
2/8 Helen Elisabeth d. t. L. B. Elvin och

h. h. Inger Marianne ,f. Karlsson
7/8 Lilli Rosrnari d. t. A. L. Reiter och

h. h. May Borgeny f. Ald'redsen
ro/8 Lars Stig s. t. S. F. Lindberg och lh. h.

Gunnel Margareta Elisabet f. Jonsson
14/8 Siv Inger Madeleine d. t. B. E. Djup

dahl och h. h. Karin Lisber Sofia f. Granö
28/8 En dotter t. L. 0. V. Pettersson och

h. h. Hildur Kristina f. Ostlund
3r/8 En dotter t. B. M. Bergström och h. h.

Kerstin Margareta f. Karlsson
ro/9 En son ,t. Rochelifd'e Klasen och h. lh.

Kersti f. Jensen

Vigda
3/7 L. B. Jensen och Inger Lovise Ekberg
7/7 E. J. Frilund och Elvi Alice Grönlund
r4/7 A. I. Bylund och Margit Marian

Lestander
2r/7 N. G. Eriksson och Gun Maj-Lis

Mattsson
4/8 S. H. Kindberg och Tekla Vivian

Vallgren
r7/8 G. R. Franzetti och Ulla Linnea An

dersson
r/9 T. H. Göransson och Helena Viola

Säll
8/9 R. G. Karlsson och Gun Cecilia Mar

gareta Johansson
21/9 B. R. Hellrnan och Ulla-Britt Elsa

Märta Eriksson-Ek
22/9 N. 0. J. H. Ärnell och Maj Ingegerd

Sundberg

Döda
26/6 Frisören Gustaf Ivar Amandus Svens-

son Åld.h. 76 år

DEN OSYNLIGA GÄSTEN
(Tillägnad Rädda Barnen)

Nu blåser en storm över landen
och mörkret tätnar stort
nu väller i växande vågor
vad människorna gjort.
Det går fram över barnen därborta
långt bort från vårt fredliga hem -
men vi vet att de finns och går under
om vi inte kan rädda dem!
Det är sent, låt oss samla vårt silver
och ösa skålen full -
ta emot den osynliga gästen,
hjälp till för kärleks skull!

TOVE JANSSON

Tack!
För vänligt deltagande vid Margareta

Ekroths bortgång och för den vackra
blomstergärden vid hennes jordfästning
frambär vi vårt varma tack till vänner
och släkt, Lottakåren, Kvinnoklubben
och Röda Korset.

Gustaf Ekroth

Barnen Barnbarnen

För allt vänligt deltagande vid min
älskade makes Arvid Ericson bortgång
samt för den vackra blomstergärden vid
hans bår får jag härmed till Gustavs
bergs Kommun, AB Gustavsbergs Fabri
ker, arbetskamraterna vid Gustavsberg
samt Gustavsbergs Idrottsförening fram
föra mitt varma tack.

Ruth Ericson

Vårt innerliga tack till Gustavsbergs
Fabriker, arbetskamrater på BKF och
andra vänner för visat deltagande vid
Erik Nilssons bortgång och iör den vack
ra blomstergärden vid hans jordfästning.

Anna-Greta Nilsson

Bengt

För vänlig hågkomst med blommor till
min makes, Karl Berglin, bår framför
jag härmed till Gustavsbergs Fabriker
och till arbetskamraterna på Plastavdel
ningen mitt innerliga tack.

Hanna Berglin

'riu Gustavsbergs fabriker, arbetskam
rater, grannar, släkt och vänner frambär
vi vårt innerliga tack för visat deltagan
de vid min makes och vår pappas, Rolf
Hoffman, jordfästning.

Salme Hoffman

Barnen

Inom kort kommer RÄDDA BARNENS HOSTKAMPANJ alt kungöras på affischer i
samhället. Insamlingens ändamål är främst hjälp till de algeriska barnen. Tidsperioden
för insamlingen ligger mellan den l. 11-21. 11. Den 11 november visas i TV en film,
som skildrar de återvändande algeriska flyktingbarnens problem. Extrabladet i alla
brevlådor med ett inbetalningskort avser vi att få ut i början av november, och slut
ligen kommer genom Postverkets försorg en folder i fyra färger till alla svenska hem.

I Skolan kommer ni också att få höra talas om höstkampanjen, där en speciell aktion
förberedes, bl. a. i form av "Operation Dagsverke", där läroverk och grundskolans
högstadier väntas göra särskilda insatser. •

För vår insamlingsaktion i Gustavsberg behöver vi medverkan från ungdomsföre
ningar eller grupper i föllonde arbeten: lnbladning av postgirokort i fatrabladet, ut
delning av Extrabladet i alla brevlådor, insamling i våra plomberade bössor inom
föreningarna, i hemmen och på arbetsplatserna.
Vi är tacksamma för varje initiativ till gagn för barn, som tillfogats mycket ont och

utsatts för stort lidande.
Kampanjen i Gustavsberg redovisas centralt genom Lokalföreningen, som kan för

medla material och hjälpmedel. Ring eller skriv till någon i styrelsen. Gösta Dahlberg,
tel. 303 59, Kerstin Karlsson, tel. 317 34, Gunnar Mattsson, tel. 306 80, Fritz Berg, tel.
305 27, Birgitta rCorrias, tel. 301 26, Sixten Lyngander, tel. 312 08, Elsa Appelqvist,
tel. 31497.
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Varm blir varje frusen håg

när som Jul är inne.

Stilla lägger sig var våg

i vart sorgset sinne.

Portarna på gavel stå

till var tillstängd hjärtevrå.

Låt oss glömma groll och strid,

nu är Julens kärlekstid!

En gammaldags vänli·g Jul

A.11helgonadagen, den extra helgdagen, började väl en och
annan av gammal vana att tänka på Julen. Som barn räknade
vi vid den tiden dagarna till skollov och jul, och sparbössan
fick nu mera regelbundet mottaga småslantar till julklapps
pengar. I år förberedde Red Julnumret den dagen. Det var
bara några veckor sedan Höstnumret kom, så det är tätt mel
lan given. Men julförberedelser av alla slag är ändå på något
sätt lustbetonade, åtminstone för skrivaren, som minns barn
och ungdomsårens jular med en särdeles stämning. Kanske för
att vi var så många i familjen och föräldrarna höll på tradi
tionerna. Inte ens under de magra åren saknades julgran, lut
fisk och gröt - eller julklappar. Vi sjöng också gärna, och
varje frusen •håg blev varm när vi samlades i den vackra jul
sången, som jag citerat i ingressen. I goda tider - och det
var det nog ändå för det mesta - var mammas julbord årets
festligaste anordning. Det var ett rejält svenskt smörgåsbord,
det var hembryggt julöl, och det var kaffe med sju sorters
bröd. Men något dylikt bullades bara upp vid jultid - och
det var kanske därför det var så festligt ...
Jag glömmer inte heller min första julafton i Gustavsberg

för 20 år sedan. Det var krigstid och ransonering, fast inte så
hård som vid julen efter första världskriget. Lönerna var nog
inte så feta, en radioapparat var närapå en lyxartikel, som
köptes på avbetalning av grabbarna på Gamla kontoret och
Tretton. Jag visste att ett ro-tal av dem inte skulle till sina
hem den julen. I Konsum rekvirerade jag ut äpplen, nötter
och andra godsaker och gjorde i ordning julpåsar. Med spar
ken fylld av påsar gav jag mig ut på julafton. I Gamla kon
toret fanns bara två pojkar, som tackade och tog påsarna med
som förning till den omtänksamme formaren, som bjudit in
sina biträden till jul i sitt hem. Nästa mål var Tretton. Jag
knegade uppför backen, skakade av snön i vestibulen, och

knackade så småningom på rum nr 7, där jag visste att det
fanns norr- och smålänningar. Dörren slogs upp på vid gavel,
mot mig lyste fyra fryntliga ansikten - och ett julbord som
påminde mig om min ungdoms jular. Där fanns både skinka,
korv, köttbullar, sylta och smålandslimpa. Vid fönstret var
julgranen tänd, på ett sidobord prunkade ett präktigt fruktfat,
på ett annat en 2 5 :a julöl, i taket girlander - allt trivsamt
och sramningsfullt. Och där stod jag med mina påsar. Men
gesten uppskattades oc!h jag blev trugad in och bjöds på dricka
och en god cigarr. Jag fick ju bevars väl inte gå ut med Ju
len! ...
Nu för tiden lever vi kräset litet var också i vardagslag, och

det blir svårare i överflödet att få pengarna att räcka till alla
inköp och läckerheter som behövs för att bräcka vardagen.
Hur ska vi lösa det problemet? Kansk~ genom att reducera

frosseriet, köpa färre men rejäla och nyttiga julklappar, ge
sårvä-1 innehåH som omslag mera personlig touche, göra julpyntet
själva - och så bättre ta vara på den favör vi har att få leva
samman, utan jäkt, i gammal god julstämning.
Nu vet vi mera än förr hur det ser ut i omvärlden, som

kommit oss närmare, och om den faktiska lekamliga och and
liga nöd, som barn och andra fjärran och nära upplever dag
ligen.
Hellre än att slösa bort pengar på vad som för oss är onyt

tigt och obehövligt borde vi satsa den slanten för "den osyn
liga gästen" vid vårt bord. Och därtill ändå ha kvar den goda
omtanken och välviljan för våra närmaste, för våra vänner
och medmänniskor i vår egen lilla värld, i samhället Gustavs
berg.
En gammaldags, vänlig Jul!

Red
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Dig, Lucia, bar vi
gömd som en ljusbild i hjärtats rum.
Innerst inne var vi
barn inför ljusets mysterium.
Mörker mötte oss var vi gick,
stenar för bröd var det mesta vi fick.
Natten i vilken vi höljdes,
miste sin makt och sköljdes
undan som skum av din stjärnklara blick.

Kanske, Lucia, har vi
alla inom oss ett barn, som ser
undrande fram mot det svar, vi
väntar på frågan: Vart hän? Vad sker?
Skymmande skyar brista.
Ljus vill vi se i det sista,
ljus är den makt, om vars hjälp vi ber.

Sankta Lucia, räck oss
godhetens gåva i natt och nöd.
Kom i v!lrt mörker och väck oss,
väck oss ur vanmaktens andliga död.
Allt som har liv har en längtan kvar
efter den segrande tillit, som bar
mänskorna fram genom onda tider,
fram genom tankens och tvivlets strider.
Ljusbrud, vi bidar ditt frälsande svar!

Nils Magnus Folcke

Inför Julen och Nyårsskiftet

Snabbt jagar stormen våra år
som skyar över hav.

Denna Karlfeldtsstrof rymmer en all
män iakttagelse. Varje jul och nyårshelg
är oss en påminnelse därom. Många olika
tankar tränger sig på. Vi ställs inför ti
dens snabba flykt, traditionens makt över
våra sinnen och den dunkla sikten fram
åt.
Den ständigt flyende tiden kan vi inte

hindra i dess snabba gång. Ett kan vi
dock gå iland med: att fylla de förbi
ilande stunderna med ett förnuftigt in
nehåll. Här beror mycket på vårt eget
sinnelag, vår goda vilja.
Traditionen kan vara en makt på både

gott och ont, allt etter dess art. Men nog
är julens seder och föreställningar mest
en makt i livets och glädjens tjänst. Vi
söker då en smula avkoppling, lugn och
ro, och detta har sitt stora värde. Vi
behöver så väl julens ton av stillhet,
besinning och förtröstan, för att sedan
med ny kraft kunna gå till våra skilda
värv.

Snart bryter så det nya året in. Vi
möter det kanske med något av oro och
undran, hopp och förväntan, om än i
olika blandning allt efter våra person
liga erfarenheter, kynnen och inställning
ar. Men en undran är gemensam för oss
alla: Hur ska det bli? Vad kommer det
nya året att bjuda på av besvärligheter
och glädjeämnen?

Vi vet inte mycket om framtiden -
och det är kanske bäst så. Men det är
en tröst att veta, att vi i viss mån kan
forma vår egen tillvaro genom våra per
sonliga insatser.

Vi kan med glatt sinne och gott mod
fortsatta vår verksamhet inom de om
råden, vi gjort till våra. Här finns stän
digt plats för nya och fruktbärande be
mödanden av skilda slag. Och det är
genom dessa som vi påverkar utveckling
en.

Vi kan ta itu med vår egen fostran
till allt bättre medarbetare och kontakt
skapare på vårt arbetsfält.

Vi kan söka intressera de yngre kolle
gerna för våra gemensamma strävanden.
Det klagas ibland över den klena åter
växten på det ideella arbetsfältet. Kan
ske kan vi här påverka utvecklingen i
gynnsam riktning, om vi bara bjuder till.
På så sätt ger vi verksamheten en vär
defull stöt framåt.
Vår individuella förmåga är mer el

ler mindre begränsad. Det vet vi. Men
när vi hjälps åt, blir det goda resultat.
Den erfarenheten ska vi hålla i minnet
och ha till vår ledstjärna. Då blir det
mera fart och fläkt i vårt arbete, och
detta ger åtskilligt av personlig triv
sel och glädje. Då ger den nya tiden
nå:got av vad vi hoppas och önskar: nya
framg&ng,ar och landvinningar.

Gott nytt år!
V.].
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Var hälsad sköna
morgonstund

När jag sitter i höstmörkret för
att skriva en jul- och nyårsbetraktelse
finns det ingen snö, bara löv i milliarder.
Hur mycket man än krattar finns de där
löv, löv. Jag skulle ändock vilja be alla,
som läser detta inlägg i Gusoavsbergaren:
Se på lövet det är ju vackert. Det inne
håller visserligen död men vi vet att det
följs av andra löv, när våren kommer.
Ta upp ett löv, se på det! Jag såg nyligen
på kyrkogården ett lönnlöv som hade
klistrat sig fast på en gravsten. Det var
en dekoration av högsta märke. - Eller
avlövade ekar. De är vackra, knotiga,
men grenarna sträcker sig mot himlen
som i bön om sol och värme. Naturen
vilar .sig nu för att få kraft att ge, när
våren kommer.

Det var i ett ockuperat land Jesus
föddes. Vem var han? Det visste man in
te då. Vet man det nu? Det verkar inte
så. Varför med flit beskära kristendoms
undervisningen och spela grammofon
skivor?
Gustavsbergs kyrka ligger utsökt till i

vårt samhälle, men man går inte dit.
Varför? Det är inte modernt, säger mån
ga. Men det finns glädjeämnen. Två vill
jag foamhålla: Söndagsskolan och kon
firmandundervisningen. Man kan ju inte
bli oberörd inför altaret med Forseths
målning av Jesus och bergspredikan. lö
vet kan se dött ut men: Intet liv utan
död ingen död utan liv.
När julottan kommer, ja då kommer

också församlingen. VKLKOMNA. Då
får man sjunga Wallinpsalmen: "Var
hälsad sköna morgonstund". - Det
finns också något, som heter körsång.
Den är en mycket viktig del av guds
tjänstlivet, som behöver goda sångare. De
finns i Gustavsberg. Jag uppmanar al
la, som har goda sångröster: "Kom till
kyrkan och sjung". Det är liv. Vi skall
inte bara se TV, då den inte kan ge den
gemenskap som vi längtar efter. Eller hö
ra radio, som inte heller ger någon ge
menskap.
När julen är över, kommer årsskiftet.

Vad skall nästa år ge? Vi vet ingenting.
Men vi hoppas, att det skall bli ett år
utan krig.
Med denna förhoppning önskar jag

Gustavsbergs församling en GOD JUL
och ett GOTT NYTT ÅR.

cJl/ariasjulnatt
Tänd ljus! Nu tränger mörkret in i stallet
och nattens skrik fick kraft av syndafallet
Gud hjälpe mig, som kallas för Maria ...
An sover barnet tryggt här vid min sida
men onda tecken fick min själ att kvida
Jag har nog hört vad våra spåmän sia ...

En kvinna är jag, önslear fred på jorden
fast räddhåga och uppror fylla orden
som kvinnor ger åt kvinnorna vid brunnen
Så är det dock vår övertänkta mening
att vi vill leva i en fridsförening
i männens värld, där friden är försvunnen ...

Jag känner väl att skuggorna kring huset
bär ond bråd död som icke fruktar ljuset
som jag har tänt. Men natten är så kall
och jag vill tro, att hur vi arma jagar
på evig flykt igenom år och dagar
så har vi tryggast här i detta stall.

Edla

Efter en målning av kinesisk konstnär

0. Hallin.
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Förslag till ett
nödvändigt nyårslöfte

Det är ro år sedan! - Eftersom män
niskans levnadslängd - tack vare veten
skapen - förlängts nästan år för år är
detta ingen större tidsrymd och ändå
har så mycket ändrats sedan dess. Jag är
ledsen, men det är mitt ärende - trots
den annalkande julen och alla andra
stundande glada helger - att påminna
om de tråkiga och ej de många glädjande
förändringar, som har inträffat under
dessa gångna ro år. -

Med en kraftfull och frisk insats, som
började under sommaren 1952, blev Gus
tavsberg för en tid berömt över hela
landet för sin positiva inställning till
tandvårdens problem och vikt i samhäl
let. Annu i våra dagar t.o.m. kan man
i pressen, då närmast i facktidningar
ibland stöta på skuggor ifrån den aktiva
tandvärnstiden. - Det måste finnas en
hel del gustavsbergare, som kommer ihåg
Ungdomsklubben Vita Tanden med dess
ungdomliga styrelse. Gösta Dahlberg var
ordförande, och spiritus rector för det
hela, tandläkaren dr. Burman, Stock
holm, var hedcrslcdamot. Det var vis
serligen en relativt kort tid klubben Vita
Tanden kunde utföra sin verksamhet,
men ändå satte den sin prägel på med
lemmarnas bett - tandläkarna ser det än
idag. Det finns årgångar, som skiljer sig
förvånansvärt ifrån de övriga, en del
äldre men särskilt många yngre. De yng
re är värst, och man kan vänta sig att
det blir ännu värre - det är det värsta.
Allt detta rör sig nu ·enbart om tänder,
och med det menas mera preciserat, att
karies (kort sagt den onödiga sjukdomen
på det livsviktiga mänskliga bettet) så
småningom allmänt sett, och på varje
barn i synnerhet, håller på att nå en
outhärdlig utbredning. Det är inte bara
det, att tandläkarna blir mer och mer
överbelastade genom fenomenet, det är
dessutom fruktansvärt att bara titta på
förhållandena och efter den synen upp
skatta eller tänka sig den framtida ut
vecklingen. Det är mer än fruktansvärt,
det är rent av deprimerande, och som
sagt, det får inte gå längre så här!
Finns det möjligheter att ändra på

förhållandet? Vad skall man då göra?
Vad är det som är fel? Detta är vanliga

frågor i det här sammanhanget, och sva
ren är relativt enkla. I första hand be
ror det nämligen på vars och ens sköt
sel av sina tänder, ej så mycket på alla
möjliga brister för övrigt. Eller hur skul
le man annars förstå den just citerade
skillnaden mellan olika. årgångar inom
samma behandlingsområde och under li
ka förutsättningar för alla? Kom ihåg
klubben Vita Tandens lösenord:

Lyd nu doktorns första lag
tänder borstas varje dag!

Detta är i sanning A och 0, och till
rimmen borde endast läggas till: minst
två gånger dagligen. Hur försummas nu
inte detta! Det är den bristfälliga tand
borstningen som är huvudanledningen
till, att sexåringarnas äldre syskon inte
längre kan få skoltandvård. Deras grund
behandling tar så lång tid, att äldre barn
tvingas avstå från besök hos tandläkaren.
Ju tidigare barn vänjas till ordentlig
munhygien desto hättre alltså för alla.
Särskilt gäller uppmaningen följaktligen
för barn som är mest ovetande om pro
blemet och som har största tillgången till
de för tänderna så farliga ämnen som
allt snask innehåller - kolhydrat i dess
mest koncentrerade form, i en konsistens
som garanterar en effektiv inverkan på
tändernas substans ifrån alla tänkbara
håll. Det farligaste är att barnens an
vändning av snask för det mesta inte alls
är kontrollerbart. Exempel: Jag har talat
med föräldrar, som försäkrat, att deras
barn aldrig äter godsaker, medan jag
varit tvungen att tala om för dem, att
barnen var flitiga snaskkonsumenter och
trägna kunder i kioskerna. Ibland är de
bara bjudna av kamrater - ibland däre
mot kan konstateras att barnen har rätt
så mycket pengar att disponera över och
inte har bättre användning för dem än
att de placerar dem i, sötsaker. - Varför
inte hellre spara slantarna till nyttiga
saker och samtidigt förbättra hälsan och
tändernas tillstånd? Det är nämligen up-

FÖR SNASK

">'f:..Do.~-

penbart, och skall här omnämnas, att
tändernas skador, vid sidan av den lokala
effektivitetsminskningen, och kosmetiska
men i olika avseenden kan påverka den
allmänna hälsan. Det skulle gå för långt
att diskutera detta förhållande ingående
i den föreliggande artikeln, men det är
värt ett omnämnande då det bortglöms
allt för ofta. -
Nu kan alltså sägas - för att än en

gång komma tillbaka till utgångsfrågan:
Vad kan av den enskilde göras? Borsta
tänder och stoppa snaskmissbruket ! Det
måste vara. de första åtgärderna i kam
pen om den vita tanden. Redan 1952
utgjorde detta de viktigaste stridsparol
lerna och de är fortfarande förutsätt
ningarna för all övrig profylax och tera
pi med goda resultat.
Det är angeläget för mig att vädja

först och främst till barnens föräldrar i
denna fråga, eftersom jag anser, att bar
nen i sitt naturliga oförstånd inte ifrån
början kan begripa hur viktig saken är.
De är ju dessutom i en beroendeställning
till hemmets ledare och kan alltså även
här dirigeras till såväl ont som gott. Ta
inte illa upp när jag ber: Försök aldrig
muta barn med skadliga läckerheter ba
ra för att få dem att hålla tyst. Det
finns nog hättre möjligheter! - Det vore
orealistiskt att fördöma eller förbjuda
sötsaker helt och hållet, men en inskränk
ning till ett minimum i kvantitet och
därmed även i inverkningstid behövs
absolut. Med andra ord: man bör kon
centrera förtärandet av gott till vissa da
gar, som t. ex. lördag eller söndag. Låt
gärna barnen då äta t.o.m. större kvan
titeter på en gång, om magen skulle tåla
det. Men observera att tandborste alltid
måste komma till flitig användning ome
delbart efteråt.
När jag nu avslutningsvis funderar

litet grand över kollisionen mellan de
stämningsfulla helgerna och den här -
som jag hoppas - skakande artikeln,
så tycker jag, att sammanträffandet
egentligen inte alls kom i otid. Det är
ju just i dessa· dagar man tänker över,
reflekterar och föresätter sig att bättra
det och det och till sist ändrar allt till
det bästa. Jag menar, att det skulle ingå
smidigt i alla dessa planeringar och åt
minstone på den andra platsen skulle
stå: alla de mina och jag själv skall göra
det yttersta att få det bättre med tän
derna nu på allvar och underlätta de
stackars tandläkarnas arbete (eller om
man principiellt tycker illa om dem: att
detta yrke äntligen får anledning att
försvinna).

Således förbinder jag mina önskningar
för god jul och ett gott nytt år med en
verkligen aktuell uppmaning. Lycka till!

Manfred Brill
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Maktberusning
en styggelse

Johan Vogr, professor i nationaleko
nomi vid Oslo-universitetet, har givit ut
en bok med titeln "Memorandum tili
Nordens konungar om den dårskap var
med världen styres". Den fina satir, som
bryter igenom praktis:kit taget på varje
sida, leder gärna till en del reflexioner.
Ty den lilla skriften kan bedömas som
ett polemikkonstens mästerverk.

Vi mänrriskor är, menar professorn, ett
lättfångat byte för en rad lockande fres
telser och vi har en alltför stor benägen
het att' sluta ögonren för det vi inte öns-, .
Kar se.

I en demokrati är debatt och polemik
omistliga värden. Men en polemik, värd
en högtstående demokrati, måste följa
vissa sederegler som har med vördnad
för ämnet att skaffa. Polemikens konst
är både skön och svår. Den som inte
behärskar de elementära reglerna är att
likna vid elefanten som trampar omkring
i porslinsbuciken. Om man i vrede för
ledes till att utmåla sina motståndare
till illasinnade varelser, faller man offer
för en frestelse som är att likna vid en
styggelse. En polemik ger aldrig fram
gång åt sin utövare om slagord och in
bilskhet får ersätta den saklighet, som det
kräver talang att förfäkta.
Den mest elementära regeln för all

polemik är att ha sinne för proportioner.
Den som förvanskar sin motståndares
argument (för att därmed skapa förut
sättningar att själv forma en polemik,
som mera har med inbillning än faktiska
förhållanden att skaffa) hamnar i vill
farelsens träsk och ej på sanningens fas
ta mark. Den som fäktar vilt och ropar
högt löper inga risker. Han kan känna
sig mycket lugn. Ty ytterst få bryr sig
om vad han har att säga. Mark Twain
gav en gång ett råd till en serenad
sjungande amatör, vilket bör tagas ad
notam av alla, som missbrukar polemikens
finaste konst, nämligen att hålla ett ton
läge, som inte irriterar eller framkallar
lidande därför att det är så falskt och
klingar så illa. Så här talade Mark
Twain:

"Låt inte er gälla tenor sväva upp
en oktav över de övriga och bli kvar
där så att det ilar i tänderna på alla
inom fyra kvarters avstånd."

Men debatten får inte bli ett självän
damål. Den måste alltid tjäna ett ärligt
syfte, dess upphovsman måste alltid ha
ett rättesnöre för sitt tänkande och en
mening med sin ordkonst. Bra nära idea
let kommer naturligtvis den författare
eller samhällskritiker som kan nå det
stadium av ödmjukhet att han nästan
känner sig överväldigad av materialets
omfång, av ämnets vittomfattande ka
raktär. När Carl Sandburg skrev sin sto
ra biografi över Abraham Lincoln och
kom fram till det skede i utvecklingen
då händelserna omedelbart före och un
der krigsåren skulle skildras fann han
sig föranlåten att göra en liten parentes
och nastan be läsaren om ursäkt för att
han "crängde sig på" med en så väldig
anhopning av material. Sandburg för
klarade ·att han - bokens rikedom på
sakuppgift-er och väldiga bredd till trots
- inte förgätit ett gott råd. Och det rå
det bad han ödmjukt sin läsekrers au
begrunda. Rådet löd så här:

Gösta A. Svensson
IN MEMORIAM

En vän till Gustaosbergaren har gått
bort. Gösta A. Svensson uppmuntrade
ofta vår lilla tidning med råd och gav
oss då och då artiklar från sin flitiga
penna. Under senare år gästade han vårt
samhälle bl. a. som talare vid 1:a maj,
som inledare för diskussion i Forum och
vid Arbetarekommuns möte. Hans syn
punkter och hans klara omdöme var oss
en stor tillgång. När han tog till orda i
tal eller skrift förmådde han som få
engagera lyssnare och läsare, ty han var
en frejdig och oförskräckt debattör. Ar
bete var för honom något av en lidelse,
han avskydde overksamhet och inte ens
under sjukdom kunde han- helt koppla
av skrivandet. Den uppsats som här åter
ges skrev han under hösten, och den var
avsedd att ingå i en bok, som han ar
betade på in i det sista.

Det är med uppriktig saknad vi er/ar
att Gösta A. Svenssons varma stämma
har tystnat.

"Skriv tills du skäms för dig själv
och stryk sedan nästan alltsammans så
att läsaren inte behöver frukta att
spilla för mycken tid, då han tar itu
med boken."

Om författaren tagit rådet bokstavligt
så hade det inte blivit en bok om Lin
coln. Men Sandburg var medveten om att
först i begränsningen visar sig mästaren.
De rätta orden är stundom svåra att

hitta, de välmotiverade formuleringarna
är också svåra att åstadkomma. I stäl
let för triumf kan den mest kräsne för
fattare känna missmod, ja, kanske leda
vid sitt verk. Därom vittnade W. Somer
set Maugham i sin bok "Sammanfatt
ning" i följande ordalag:

"Trots sin arrogans och sin ömtå
liga fåfänga kan författaren aldrig när
han jämför sitt verk med vad han syf
tade till låta bli att känna missmod.
Skillnaden mellan vad han har sett
för sin inre syn och det bästa han har
lyckats prestera är så stor att han inte
kan betrakta resultatet som annat än
surrogat."

En människa som vinner seger över sig
själv har vunnit den största av alla
segrar.

Följande tänkvärda ord fälldes en
gång av J. S. Mill:

"Om alla människor utom en hade
samma åsikt och denna enda hade den
motsatca, så skulle de icke ha större
rättighet att nedtysta denna enda per
son än han att nedtysta alla andra, om
han hade makt därti'll."

Här talar toleransen. Makthavande
bör i eget intresse befrämja det fria
meningsutbytet och de till självrannsa
kan förpliktande meningarna och åsik
terna.

Maktens sötma kan bli för angenäm
för vissa människor - särskilt om de
förunnas nåden att njuta av den under
nastan obegränsad tid. Makten kan också
förblinda sådana personer, som lider av
en onaturlig böjelse att egoistiskt och
föraktfullt identifiera institutionernas,
organisationernas, kollektivets roll i sam
hället med den egna tjanande uppgiften.
Det kan ta sig unrryck i ringaktning för
andra människors tänkesätt och hand
lingar. Fåfänga människor kan bli simp
la i den allt uppslukande känslan av
makt och under trycket av det okuvliga
behovet att nästan bli bedövade av mak
tens olidliga ångor. De som är överna
turligt stora i egna ögon kan aldrig kän
na solidaritetens djupaste innebörd. Ty
talet p~ sådana figurers läppar skorrar
alltid falskt. Det har ingen resonansbot
ten.
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Forum 20
För 20 år sedan mitt under det brin

nande andra världskriget sammanträdde
några behjärtade män och en kvinna den
27 oktober 1942. Sammankallande var
Gustav Andersson och kvinnan hette
Alice Pettersson. Det kortfattade proto
kollet anger syftet med sammanträdet.
Det står ordagrant i§ 2: Gustav Anders
son redogjorde för samtal med rektor
Elldin, vilken föreslagit utgivandet av
en tidning för Gustavsberg, samt fram
lade några synpunkter i frågan, vilka
utmynnade i önskan om utgivandet av
en tidskrift. § 3. Då samtliga insåg nyt
tan av tillkomst av en tidning beslutades
bildandet av en studiecirkel i samhälls
frågor, vilken skulle utgiva tidningen.

I samma veva var Johan Movinger in
ne på att starta ett församlingsblad.
Jag tycker det är någonting signifika

tivt över denna sammankomst, ett tec
ken på, att den omdaning av Gustavs
berg som började när KF övertog sam
hället 1937 även väckt till liv slumrande
andlig aktivitet. Ty kan man annat än
hysa respekt för den framtidstro, som
när världen runt om står i brand orkar
med att begynna ett studium av sam
hällsfrågor? Det var ett berömvärt ini
tiativ, men samtidigt ett djärvt företag
och initiativtagarna förstod att de be
hövde förstärkning. Till ett nytt sam
manträde inbjöds den 29 november 1942
representanter från kyrkan, skolan och
fabriken och den första redaktionskorn
mitten såg dagens ljus med Gustav An
dersson som redaktör och ansvarig ut
givare, pastorerna Oskar Löfgren och

0ar
Johan Movinger som medredaktörer,
Gösta Dahlberg sekreterare samt Harald
Lindholm kassör. Det var tätt mellan
sammanträdena i början. Många lokala
problem stod på dagordningen och läm
nade stoff till första provnumret som
utkom i jan. 1943. Dessförinnan hade
tidningen på Georg Lundgrens förslag
döpts till Gustavsbergaren och cirkeln
bakom tidningen på Oskar Löfgrens för
slag till Forum.
Här kan noteras att priset per lösnum

mer var 25 öre för 12 innehållsrika si
dor. Inkomsterna för 836 sålda exemplar
jämte annonser uppgick till 392 kronor
och utgifterna till 257: -. Redaktörerna
fick dela på 50: - kronor för arbetet
med utgivandet av detta första nummer,
som alltså även ekonomiskt gick ihop.
Forum beslöt fortsätta. Kriget eller rät
tare den kommande freden satte sin prä
gel på det inre arbetet. Redaktör Thedin
höll föredrag om Kooperationen och
freden och ABF :s studiehandbok om fre
den och framtiden med 13 olika förfat
tare antogs som underlag för kommande
studiearbete. Och så var man redo att ge
stadga åt Forum. Vid sammanträde den
4 oktober 194 3 antogs de stadgar som
ännu gäller frånsett ett tillägg om änd
rat medlemsantal. Jag citerar § 4

"Under diskussionerna vid cirkelns
möten har varje medlem rätt att fritt
framlägga sina synpunkter på föreva
rande spörsmål. Diskussionerna må dock
alltid präglas av den broderligherens
anda som befordrar samarbete och ge
menskap trots olikheter i åskådning och
uppfattning.

Bilder: T.v. Forum 1943 på sitt första årsmöte. T.h. i o-Lrstraj] 1952 på Skevik.

Qu\l~g1 fwiktr ~ i\!>~ SAIA (Sooalar}lmre WM 1'J<",n;t,: ,
«I\ 1\!lmirld}, JlllttiäW,s wlitt folp!14:,

PROGRAM,

lunch,

" 14.00, D•~h,nion: D..~ vi -J ft11Kk!nl
ll!Jcd'1c: Q.:¼b Oahlbt,tg;

., 1&00, K~rt~n H,;molg,11-~i S;;m~rhnt.t - 114tioo<1cl!t och inttm1Mi<>

f>O.llt

,, 11,00. Midd119.

Ett av de arrangemang, som Forum gjorde
under sina verksammaste år var en konfe
rens på Aspolle, då Kerstin Hesselgren ta
lade och inspirerade med sin personlighet.

§5
Mom. 1. Forum utger tidningen Gus-

tavsbergaren. ·
Mom. 2. Tidningen som har lokal ka

raktär syftar till a) att stödja intresset
för livsåskådnings- och samhällsfrågor,
6) att bidraga till stärkande av en god
samhällsanda, c) att väcka och under
stödja hembygdskänslan, d) att lämna
meddelanden om Gustavsberg förr och
nu.

Mom. 3. Varje skribent i tidningen
står själv för innehållet i sitt bidrag."
Under år 1944 fortsatte den livliga

inre aktiviteten med 13 protokollförda
sammanträden. Ekonomien blev dock
sämre och man tvingades begära anslag
från kommun och fabriken.

Men redan under år 1945 fick man
erfara att det är lättare starta något nytt
än att hålla det vid liv. Diskussionsäm
net föreningslivets kris talar för sig
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själv. Årsberättelsen nämner endast 6
protokollförda sammanträden.

Avmattningen fortsatte. Med rnoti ve
ringen att medlemmarna var alltför myc
ket upptagna av olika uppdrag förkas
tades ett förslag att arbeta efter en ny
studieplan från ABF. Aven utgivningen
av Gustavsbergaren var en tid i farozo
nen. Redaktören fick vid årsmötet 1947
kritik för att han lät sin personlighet
alltför mycket färga av sig i tidningen
och att övriga redaktionsmedlemmar inte
hade tillräcklig insyn i redigeringen.
Trots att även andra röster, som gav
redaktören erkännanden, gjorde sig hör
da avsade han sig redaktörskapet.
Krisen löstes genom att Gösta Dahl

berg trädde till som redaktör. På ordfö
randeposten hade också under tiden skett
avlösning genom att Gunnar Andersson
blev ordförande och som det ordagrant
hette i protokollet "med uppgift att ha
inseende över tidningens utgivande och
med sådan bestämmanderätt över dess
innehåll att intet fick införas i tidningen
emot utgivarens vilja".

En viss uppryckning i studiearbetet
skedde. När jag invaldes som medlem
1949 höll Forum just på med en kurs i
psykologiens grundfrågor. Huruvida
Gunnar Andersson och efter honom nya
män på ordförandeposten lyckats med
att hindra Gösta Dahlberg från att låta
sin personlighet färga av sig på tidning
en överlåter jag åt tidningens läsare att
bedöma. Alltnog, Gunnar Andersson var
de stora linjernas man. Han tag upp till
diskussion frågan om en femårsplanering
för Gustavsbergs samhälle, fö; att man
i tid skulle kunna lösa de problem den
väntade befolkningsökningen skulle föra
med sig. Och eftersom många av Forums
medlemmar är kommunalt engagerade
blev diskussionerna intressanta och gi
vande.

Utrymmet tillåter inte ytterligare
djupplöjning i protokollen. Det må vara
nog sagt att Forums verksamhet under
SO-talet fram till nu koncentrerats på
utgivningen av Gustavsbergaren som
ortsorgan, samtidigt som den tjänstgör
som fabrikens personaltidning. Den in
åtriktade verksamheten har · utmärkts
av ett mindre antal sammanträden och
utflykter då Forum gästats av framstå
ende föredragshållare, som vidgat vyer
na. Men på sistone har de lokala sam
hällsspörsmålen åter kommit i blick
punkten. Forum och Gustavsbergaren
har blivit en institution som samhället
inte kan undvara och därför slutar jag
med en förhoppning och önskan att Fo
rum inåt skall bli kvalitativt mer liv
aktig och Gustavsbergaren med redaktör
Gösta Dahlbergs benägna medverkan om
möjligt ännu mer innehållsrik och ide
givande.

Fritz Berg

Redaktören har ordet

Tack! Tack!

Prov pJ. Gustavsbergarens framsida frJ.n
J decennier

Som sagt var
Den yngsta jubilaren, "Gustausberga

ren", är en rätt originell företeelse. I alla
de fall jag känner, har en tidning at:
denna karaktär i regel varit en företags
tidning som redigerats centralt inom före
taget. Jag tror dock att den lösning vi
fann här i Gustavsberg att förlägga an
svaret för tidningens utformning till en
"studiecirkel", där alla samhällsintresse
na voro företrädda, var mycket lycklig
med hänsyn till de speciella förhållanden
under vilka vi arbetat. Andra tidningar
av liknande sort ha nog ofta en väsent
ligt mera påkostad utstyrsel, men jag har
en känsla av att "Gustavsbergaren" har
vissa mänskliga leualiteer som de andra
sakna - och jag tror icke att någon tid
ning har en mera intresserad läsekrets.
Vi äro skyldiga alla dem som offrat tid
och krafter för tidningen stort tack. ]ag
tror att den har alla förutsättningar att
leva lika länge som företaget.

Hjalmar Olson r952

Fest i Bergasalen
20-drsjubileet i Bergasalen hade sam

lat ett 70-tal medlemmar och gäster.
Musik bjöds av Salongsorkestern och
Fritz Berg hälsningstalade och kåserade
ur Forums historik. Högtidstalet hölls av
Red. Erik Nihlen över ämnet, Kollekti
vet och friheten. Allsång och musik och
samtal om det gångna året fyllde ut pro
grammet,

GUSTAVSBERGAREN

VJNTEIN 1962

*
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OcksJ en jubileumsbild
och en erinran om vintrar.

Rätt gissat -
det är vägen upp mot Lugnet

före bebyggelsen
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Harspår

God Jul och ett Gott Nytt alla natur
vänner. Så är det då åter dags att tänka
på våra två- och fyrbenta av det vilda.
Snö och kyla drabbar dem ånyo och
kan vi hjälpa till att göra det drägligare
så varför inte. Det kostar så lite, men
ger i gengäld så mycket. Vad vore väl
vintern utan dessa färgklickar som dom
herre, grönfink och hela raden mesar?
Hälsa dem välkomna med välfyllda mat
bord så kommer du att känna dig till
freds med hela livet.
Alg (om det blev några kvar), rådjur

och hare, alla tar de tacksamt emot fäl
len av asp, sälg, vide. Hö går med glu
pande aptit i de två sistnämnda och ekol
lon spisar rådjuren med tillfredsställelse.
Du behöver inte ens släpa med dig verk
tyg när du går till skogs. Om det är
mycket snö, sparka då fram bärris med
"bara" fötterna och du kan vara över
tygad om att nästa gång du tar samma
ronda så skall du finna endera hare- eller
rådjursspillning vid dina gropar.

Våra änder skall vi inte glömma bon,
de är ju de verkliga vitaminpillerna för
oss på väg till vårt arbete. Men snälla
rara ni, ge dem inte "BARA" brödkan
ter, utan låt dem någon gång få oljefrö,
de behöver det för att kunna hålla
kroppstemp. normal. En sak som har
med den allmänna trevnaden att göra,
mata dem på ett bestämt ställe och tag
påsen eller papperet med dig hem igen
på så sätt odlar vi gemensam trivsel.
Till slut ber jag att få tacka förra

årets givmilda donatorer.
Ä. Berglind

Tänk på 0vara vi ntergästerl

Anderna vid viken skulle må bra av litet
oljefrö som omväxling till brödkanterna.
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Ett efterlängtat sjukhus
Den kraftiga befolkningsökningen in

om Stor-Stockholm har medfört att
Stockholms läns landsting blivit i stort
behov av nya vårdplatser. För att till
godose detta behov har i första hand
centrallasarettet, Danderyd, utbyggts och
kommer fullt färdigt att innehålla 970
vårdplatser.

I planen för utbyggnad av sjukvårds
anläggningarna i övrigt inom länet ingår
nybyggnad av lasarettet i Nacka såsom
ett av de första objekten, Detta nya la
sarett sydost om Stockholm kommer fullt
utbyggt att kunna betjäna c:a 75.000 in
vånare, i huvudsak bosatta inom Nacka
Värmdö uppoagningsområde.

1947 års landsting fattade ett princip
beslut i ärendet. r 9 5 9 påbörjades by,gg
nadsarbetena och r .sta november r 962
togs lasarettet i bruk. Invigningen sked
de den 3 oktober.

Vårdplatsantal:
nu färdigställda:

kirurgi
medicin
långvård
intagning och postoperativ

avdelning

87 platser
87

156

r6

"

Summa 346 platser
1 senare etapp:

BB och gyn
psykiatri

So
40 "

Sammanlagt 466 platser

Uppdelningen av patienterna efter
vårdbehov sker i princip efter följande
riktlinjer:

Till intensivvårdsavdelningar förläggs
patienter med mycket starkt uttalat
vårdbehov, som fordrar kontinuerlig
sjuksköterskevård och övervakning dyg
net runt. Vårdenheten ifråga skall härtill
vara av högsta möjliga utrustningstek
niska standard. Inom intensivvårdsenhe
ten kan en viss differentiering ske med
särskilda vårdplatser för intagningsfall
och postoperativ vård. Vid Nacka-lasa
rertet har en vårdenhet om r6 vårdplat
ser avdelats för intensivvård.
Till lättvårdsavdelningar förläggs pa

tienter med ringa behov av sköterskeex
pertis alltså utredningsfall, enklare be
handlingsfall och dyl., d.v.s. patienter
som är i sådan kondition, att någon
egentlig skötselvård inte behöver före
komma, men som för diagnosticering och
behandling kräver sjukhusets kvalitativa
tekniska och personella resurser. Vård
enheten med dylikt klientel kan ur per
sonalsynpunkt i huvudsak byggas på
undersköterske- och biträdespersonal med
endast en sjuksköterska som chef.
Vid Nacka-lasarettet avdelas två vårcl

avdelningar om tillsammans 5 5 vård
platser för Iartvård. Till avdelningsen
heren förläggs ett blandat kirurgiskt och
medicinskt klientel.
Under förutsättning av att man ull

skapar en vårdorganisarion.isom innehål
ler värdcnheter för intensivvård och lätt
vård anordnas för den återstående delen
av vårdklientelet en vårdenhet som be
nämnes intermediärvårdavdelning. Den
na vårdenhet kan jämföras med hittills
förekommande konventionell vårdavdel
ning. Ur personalorganisatorisk synpunkt

kan de intermediära vårdavdelningarna
emellertid i vad avser sjukskötersketät
heten betydligt glesas ut i jämförelse med
en konventionell vårdavdelning. Vidare
bedömer man såsom lämpligt att antalet
vårdplatser vid den intermediära. vård
avdelningen i jämförelse med en konven
tionell vårdavdelning kan ökas från ca
30 till drygt 50.
Vid Nacka-lasarettet kommer att fin

nas en intermediär-vårdavdelningsenhet
för medicin om 5 5 vårdplatser och en
[ikrrande vårdenhet om 5 5 vårdplatser
för kirurgisk vård.

Slutligen kan nämnas att i samband
med införandet av den progressiva vård
organisationen har vårdenhererna för
långtidsvård, som i planen för lasarettet
upptagits till 6 vårdavdelningar om var
dera. 26 vårdplatser, sammanförts till en
vårdavdelningsorganisation om 3 vård
enheter om vardera 5 5 vårdplatser.

Planläggning:
Lasarettet består av en behandlings

byggnad i ett plan med tre kringbyggda
gårdar, en vårdbyggn:ad i nio våningar,
en ekonomibyggnad samt bårhus.

Behandlingsbyggnaden innehåller:
Centralhall med patientkontor, post

m.m., kirurgisk mottagning och behand
ling, medicinsk mottagning och behand
lin, röntgendiagnostisk avdelning, Iabo
ratorium, konsultmottagning för barn
och vuxen psykiatri, barn, ögon och
öron, intensivvårdsavdelning, omfattan
de intagnings- och postoperativ avdel
ning, r 6 vårdplatser, operationsavdel
ning, centralsterilisering, bäddcenrral,
badavdelning samt avdelning för Fysisk
terapi.
Centralt över behandlingsbyggnaden

ligger

Vårdbyggnaden innehållande:
cafeteria med direkt trappa från central
hallen, personaldagrum och jourrum, me
dicinskt bibliotek, administrativa lokaler,
arbetsterapi och vårdavdelningar i 6 vå
ningar och diverse gemensamma lokaler.

Ekonomibyggnaden innehåller:
painncentral, centralkök, centralförråd,
lastgård, personalmatsalar samt sor
teringsrum för tvätt.
Huvudvikten med planläggningen är

att alla undersöknings- och behandlings
avdelningar skall vara så lättåtkomliga
som möjligt för såväl utifrån kommande
patienter som inneliggande utan att mö
tande trafik uppstår.

Byggnadstekniska frågor
Anläggningens konstruktiva uppbygg

nad är ett resultat av att bygga ett lasa-
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ren i denna storleksordning i huvudsak
med byggnadselement. Sålunda har på
fabrik färdiggjutna element till största
delen använts. Endast de bärande väg
garna i högbyggnaden är gjutna på
platsen. Avsikten med denna konstruk
tionsprincip är att det med relativt enk
la medel är möjligt att flytta innerväg
garna och därmed skapa möjlighet att
vid behov omdisponera lokalerna utan
alltför stora tekniska ingrepp.

Särskilda anläggningar:
TV anläggning är anordnad från rönt

gen till operationssalarna samt från ope
rationssalarna till konferensrum och till
kir. överläkarens mottagningsrum.

Radio: vid varje vårdplats finns möj
lighet att valja mellan de tre radiopro
grammen.
Röntgen: framkallningen sker helauto

matiskt.
Operationsborden kommer att manöv

reras hydrauliskt.
Dammsugning: alla delar av sjukhu

set är anslutna till dammsugningscentral.

Konstnärlig utsmyckning
Den konstnärliga utsmyckningen av

lasarettet är tills vidare beslutad för de
allmänna lokalerna i bottenvåningen.
Den är av landstinget beställd av Gus
tavsbergs fabriker och utgöres av ett
antal konstverk, vilka är utförda av de
nu ledande konstnärerna på fabriken.
Förutom redan av landstinget beställda
verk har Gustavsbergs fabriker välvil
ligt utlovat att bidraga med två smärre
keramikreliefer.

De nu beslutade konstverken utgöres av:
I väntrummen för kirurgi, medicin och

röntgen: väggar i keramik av konstnärin
nan Karin Björquist.

I konsultavdelningens väntrum: vägg i
emalj av konstnären Eje Oberg.

I stora centralhallen: relief av konst
nären Stig Lindberg.
Vid huvudentrens korridor: relief i

keramik av konstnärinnan Lisa Larson.
Landstinget har i samråd med fabri

ken på detta sätt velat genomföra en
konstnärlig utsmyckning av en offentlig
byggnad genom en grupp konstnärer,
vilka arbetar i samma miljö och vilkas
resultat torde kunna bli av en enhetlig
karaktär men ändå varierande och av
ett högt konstnärligt värde.

Köket
Landstinget har tillsammans med

Stockholms stad i en gemensam utred
ning och en i samband därmed bedriven
försöksverksamhet undersökt möjlighet
erna till en rationalisering av kostför
sörjningen till patienter och personal vid
sjukhusen inom länet och staden.
Den praktiska produktionsverksamhe

ten har bedrivits enligt den s.k. malm
bergsmetoden, som sedan några år tilläm
pats vid utspisning i LKAB:s gruvor i
Malmberget. Metoden innebär i korthet
att maträtten tillagas på vanligt sätt,
förpackas i plastfilmpåsar, upphettas och
därefter snabbt nedkyls. Förpackningar
na förvaras i kylrumstemperarur, varef
ter de distribueras till utspisningsställena,
där de efter upphettning serveras.

Försöksverksamheten, som pågått se
dan mars r 960 har varit förlagd till cen-

tralköket för Löwensrrömska lasarettet.
Over 400.000 portioner har tillverkats
och serverats till patienter och personal
vid nämnda sjukvårdsinrättning samt
härtill levererats till bl. a. personalrestau
rangen vid centrallasarettet i Danderyd.
På grundval av utredningens och för

söksverksamhetens resultat i vad avser
kvalitet, bakteriologiskt-hygieniska krav
och ekonomi har förvaltningsutskottet i
samråd med Stockholms stad funnit att
försöksverksamheten med centraliserad
kostproduktion bör utvidgas.
Det nya köket i Nacka lasarett har

därför planerats för en tillverkning av
mat i industriell skala i enlighet med
nämnda tillverkningsmetod. Inom sam
ma lokalyta och med i huvudsak likartad
upprustning som hade erfordrats för en
kostförsörjning enbart av Nacka-lasaret
tets patienter och personal, eller c:a r.200

maträtter per dag, beräknar man med
den industriella produktionsformen kun
na vid köksanläggningen framstalla 5
~ånger så mycket eller sammanlagt 6.000

maträtter per dag. Maten kommer att
distribueras förutom inom.Nacka-lasaret
tet även till Löwenströmska lasarettet,
Södertälje lasarett och centrallasarettet i
Danderyd samt till sjukhus i Stockholms
stad.

Kostnader:
Byggnadskostnader ca 24.000.000:-

Utrustningskostnader ca 5 .000.000:-

Huvudleverantörer för utrustningen
har varit:
Medicinsk utrustning: Kifa, Stille-Wer

ner. Röntgenutrustning: Elema Schöan
der. Köksutrustning: Getinge verken.
Panncentral: Gustavsbergs fabriker.
Möbler och textilier: Landstingens in
köpscentral.

Personal- och driftsstat för sjukhuset:
Personalstat:

läkare
intendent och kontorspersonal
sjukvårdspersonal
ekonomipersonal
övriga

17 st.
9

I 8 I

26,5 "
8,5 ,,

242 st.

Sammanlagd lönekostnad: 4.173.000:

Kostnaderna att driva sjukhuset under
ett år beräk,nas uppgå till 5.723.000:-.

Under premiaroisningen för allmänheten
av Nackalasarettet gavs underhållnings
musik av Gustavsbergs Orkesterförening.
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När julnumret kommer ut sitter nämn
den just i årets sista sammanträde. Rap
port därifrån får alltså anstå till Med
delandet från Företagsnämnden och Gus
tavsbergarens vinternummer.
Några smådata från våra olika un

derkommitteer har jag dock inhämtat i
förväg.

Sålunda har HPF beslutat sig för att
gå in för djupfryst till lunchen och in
reder nu det gamla solariet för detta än
damål. F. d. sjukrummet blir kapprum
för besökare. Sedvanligt Luciakaffe ord
nas i lunchrummet den 13 december.
Detsamma gör man också på TPF, som
dessutom förbereder en studie- och per
sonalutflykt. BKF har under hösten haft
en lyckad båtresa för sin personal. Från
produktionen 'hör jag att de stora pan
nornas svetsar framdeles kommer att
granskas ännu noggrannare genom rönt
gen.

Från skyddsverksamheten erfar vi att
man nu har fått fram en ny arbetsmetod
som i sinom tid ska eliminera det tunga
arbetet med kapselflytming. Special
byggda vagnar och lyftanordningar be
räknas komma till nästa sommar. -
Trafikolägenheterna vid Gula porten är
ånyo på tapeten och man ska grubbla
över vad man lämpligen ska kunna göra
mot dem. - En mäktig luftridåanlägg
ning på BKF har nu beställts och lär bli
en lösning på ett dragproblem, som länge
irriterat. Så här inför den kalla årstiden
påpekades från flera håll att vi har ova
nor att inte stänga sådana dörrar och ja-

lusier efter oss, som ska vara stängda.
Undra på då att folk tycker att det
drar! - Antalet yrkesskador är lika
många som förra kvartalet, men antalet
sjukdagar per olycksfall ökar. -
Skyddsskor i passande nummer och ty
per har nu tagits hem och cirkulerar på
de olika avdelningarna för gemensam
beställning.

S. k. blyundersökning och läkarkon
troll av de minderåriga har verkställts
utan anmärkning. - En kurs i svets
brandskydd för reparationssvetsare har
klarats under ledning av brandchefen.
- Och så har man i kommitten tyckt
att det är på tiden att vi gör en ny kurs
i olycksfallsvård för våra arbetsplatssa
mariter och andra intresserade. Det har
hänt mycket nytt inom området på se
nare år. Troligen lägger man denna kurs
på arbetstid för att få den effektiv.

Förslagsverksamheten går normalt med
minst 5 nya förslag varje månad, vilket
ser ut att göra ett nytt rekord innan
årets slut. Jag tippar mellan 75-80 för
slag. I skrivande stund har vi ännu inte
hört utslaget för Rikstävlingen. Några
förslag under året är så pass intressanta
att de voro värda att beskrivas i Gus
ta vsbergaren. Men det bör vara en tek
niker till det.

Företagsskolan, där 8 elever fullföljt
prn,grammet, avslutades den 4 december
med studiebesök på Arbetarskydds ut
ställning och lunch i Stockholm. På em.
hade man "slutplädering" på BKF:salen,
med utställning av några porslinsgrejor,
som eleverna fått göra på sistone. Och så
utdelades en och annan premie. Kurs
ledningen är nöjd med provåret, och
särskilt med den villighet som instruk
törer och lärare visat, inte minst vid
framställandet av kompendier. En ny
kurs föreslås till nästa vår.

Våra "blommor i knapphålet"
konstnärerna - har haft en del upp-

märksammade utställningar under hös
ten. Några bilder därifrån för vi in på
annan plats i tidningen. Bernt Friberg
har visat sina alster hos Domus i Malmö,
Stig Lindberg har gjort succes i hemsta
den Umeå, Britt-Louise Sundell har haft
debututställning i vår Stockholmsbutik
O. S. V.

Betr. läget på arbetsmarknaden ska
jag nu gå och lyssna vad företagschefen
har att säga på nämndmötet. Men jag
är förvissad om att vi med tillförsikt
kan se det nya året an. Vi arbetar för
säkerhets skull också på mellandagarna.

Så kan jag tala om att det snart är
dags för mej att flytta till Museet. Dvs
några rum på Gamla kontoret iordnings
ställes för Personalavdelningen. En ar
betssökande behöver nu inte gå så lång
väg, och P-avd. kommer i gott sällskap
med Läkaren. Fastighetsavdelningen ska
också komma dit - så det gamla huset
kommer ju till nytta igen.

Gott nytt alltså!
sekr.

Hotell Continental
Vi har varit med om invigningen av

Stock:holms nya storhotell Continen tal.
Alla moderna hotell med sinne för stil
och komfort väljer även kvalite när det
gäller porslin, varför Continentals pors
linuppsättning består av Gustavsbergs
benporslin.
Hotellet har gamla anor som modernt

hotell av internationell klass, men tider
na förändras och anspråken på hotell
komforten växer. Nya Continental har
all bekvämlighet som en resenär kan öns
ka sig. 250 vackra rum med modern,
sober inredning, ger sängplats för 430 per
soner. Den eleganta huvudrestaurangen
med plats för r90 gäster vätter mot
Centralplan och Vasagatans pulserande
trafik. Restaurangen har eget stekhus,
förnämligt 'kök och en välsorterad vin
källare. Continentals Cafe, den tidigare
så populära samlingsplatsen kommer nu
att återuppstå med utrymme för r70 gäs
ter.
Nya Continental har ritats av arkitekt

Erik Thclaus. Möbler, textilier, glas och
porslin samt färgsättning av arkitekt
Carl-Axel Acking.

Vi gratulerar RESO och alla Conti
nentals besökare.

Arnold Erderyd

I "Rubinen", den största av de tre matsalar
na, är taket omväxlande oxiderad koppar
och målade träullsplattor, möblerna av val
nöt och klädseln i mörkt brungrått tagel
tyg. Pd bilden ses fr. v. hovmästare Arne
Moberg, grillkocken Rolf Hacker och hov
mästare Lars Alderus göra klart för den
första festmiddagen. Foto: Göran Sjöberg
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Britt-Louise Sundell
ställer ut

Stig Lindberg orsakar invasion i Umeå

Britt-Louise Sundell
hade sin första separatutställning i vår
butik på Birgerjarlsgatan den 17 novem
ber. Det var en rik flora av stengodsfat
och krukor och prov på hennes nyhet
"Champinjon", en serie hushållsporslin,
byggd på erfarenheter och förslag till
måttangivelser från Svenska Slöjdför
eningen. En rejäl tekanna blir säkert alla
husmödrars förtjusning.

Så här skriver referenten i ST: "Om
man i all anspråkslöshet får 'tycka' nå
got, så 'tycker' jag att Britt-Louise Sun
dell är personligare i sitt bruksgods än
på ateljesidan. Den personligheten är re
jäl, generös och harmonisk, vilket för
all del framgår också av den konstnär
liga produktionen, men där saknar man
en extra överton. Den kan komma.
Konstnärinnan har tiden för sig.

Till höger: En av de väggar med Carin
Björquist keramikplattor, som pryder vesti
bulerna i Nacka lasarett

Enligt pressen var trängseln på Stig
Lindbergs vernissage i Länsmuseet i no
vember mycket stor. Referenterna kunde
knappast få fram anteckningsblocken,
när de skulle försöka hänga med i sväng
arna, då Stig Lindberg presenterade ut
ställningen med ett stimulerande kåseri
om den keramiska hanteringen och med
glimtar ur dess historia. Salar och trapp
uppgångar var ockuperade av Stigs kera
mik, tavlor, emaljmålningar, skisser och
utkast, bl. a. på den nya springbrunnen
för Centrumhuset i Umeå.

Så här skriver Västerbottens-Kuriren
bl. a.: "Stig Lindberg är ett fenomen helt
enkelt. Och utställningen ett hedersamt
sätt av bruket att hylla hans 25-åriga
insats i Gustavsbergs historia."

Ur Västerbottens Folkblad saxa vi:
"Stig Lindberg råkar var;,i. en både enga
gerad, kunnig och livlig talare kring sitt
specialområde. Han var själv ett levande
bevis mot tesen att grevar, ekar och ke
ramiker inte går norr om Dalälven."
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nöfall gjorde en kort premiär
oktober den tjugosjunde.

Solskenet från en klarblå sfär
gjorde sen vad det kunde
för att en dag hålla kylan väck.
Så strilade regnet två dar i sträck.
Kanske till jul att det grönskar.
Nä - snö å solsken vi önskar!

~
~J. .,, . , 0~ epparkakor t1 1u, a pynt
~ville jag ge pensionären,

som så ,väl förvaltar sitt mynt
å håller sej fri från misären.
Tio år har man haft sin klubb
av glada gummor å pigga gubb,
som håller på mötena samman
å trivas med åren i gamman.

®
~

rels största högtid är när.
Håll nu ditt grepp om börsen!

Frestande skyltningar här å där
lockar dej annars ur kursen.
Men om du slcnrcr till övers har,
offra dom gärna på julbasar,
därifrån ska dom nog flyta
till folk som har tomt i sin gryta.

lffi\\ ecembe, Nittonhundrcsextiotvå
ooin med en fridsjul tågar.
Hur det för nästa solvarv ska gå
många med ängslan frågar.
Tvivlet har ju en bister tolk
i många kriser bland världens folk.
Ett ord kanske hoppet föder:
I ären alla bröder!

~
."'""I ..1sgrynsgrot ar 1u ens ratt,
bjuds oss en gång om året.

Om en österns man ska bli mätt
varje dag han nog får'et
Tänk ändå - en handfull ris
än för många ör livets pris,
enda dagsransoner
för svältande millioner.

~
Id i var spis, å julegris
önskar oss Staffans gossar.

Kul är att skåda dagens kis,
när han för Stjärnan blossar.
Gammal, god sed av helighet.
Varför? man numera sällan vet.
Vise män skyms mest av Kungen,
å främst står Judos med pungen.

©

;n ulklappen som du noppats på
~har du ju fåll, för katten:
Vinst på tipset kan du väl få
å återbäring på skatten.
Lägenhet. har du för vila skön,
dagligt jobb å skapligt i lön.
Därtill kan du ock skörda
hjälp till att bära din börda.

riz aleodC'"' gl,ggo'. öppnos tålt.
~Nya figurer oss vantar.
Kvinnogille så ,husligt å nätt
just nu på sitt fönster gläntar.
Lagom till julens stora kalas
börjar dom rådslå, å rönen de dras
i forum för kvinnofriden.
Det var faktiskt på tiden.

~ .

Il nsamling präglat detta kvartal.
Behov finns att täcka å hela.

Enhetsaktion bör bli framtida val,
låt FN sen slanten fördela.
Gav vi ,i Sverige en enda procent
slapp vi listor å bössor allmänt.
Till dess måste hjälpens former
få pengar i dagens normer.

W/örtbröd i doppet var fattigmans
kost,

om vi går seklet tillbaka.
Nu bjuder Jultomten å Fader Frost
i väst som i öst oss att smaka
denna finess som delikatess
under vår paus från press å stress.
Vanor å villkor bli andra
på vägen som framåt vi vandra.

dventsstjärnan ör en modern
symbol

till varsel för ,helg som vinkar.
Nog verkar det alltför mycket prål
med dessa elektriska blinkar.
I varje fönster, i varje hus
lyser var afton det stela ljus,
som mera liknar en hämning
än något av väntans stämning.

~yå,slöhet som vonllqr ge,.il~ Nu ska ovanor sluta!
Detta har blivit din önsketes
- men samvetet kan du nog muta.
Men ett kan du hålla, om bara du vill:
Att göra ditt bästa, å själv bjuda till.
Det är det enda omsider,
som leder mot ljusare tider.

LERGOKEN
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Skatten till kommunen oförändrad
men landstinget har höjt

Kommunen har nu fastställt sin ut
gifts- och inkomsstat för nästa år och
därvid kunnat kvarhålla skattesatsen på
10: 71 som gällt för åren 1961 och 1962.
Landstinget har däremot tvingats höja
med 40 öre, varför den kommunala ut
debiteringen för år 1963 blir kr. 15: 15.
Den fördelar sig på följande vis.

lngarö
Borgerliga kommunen 10:01
Pastoratskassan 0:31
Församlingen 0:39 0: 74
Tingshus 0:04
Landstinget 4:40

Sammanlagt 15: 15 15:50
Hundskatten hålls oförändrat vid 40

kronor.
Flera föreningar och institutioner i

Gustavsberg har fått sina ansökningar
om anslag för nästa år beviljade, varvid
största beloppet går till Föreningen Gus
tavsbergs Daghem, som får 62.000 kro
nor. I övrigt antogs utan några menings
skiljaktigheter 1963 års stat, som omslu
ter 9 millioner kronor i utgifter och in
komster. Undantag dock för en post,
som avgjordes genom omröstning. Kom
munalnämnden hade föreslagit att 23.280
kronor skulle upptagas för kostnader för
en kamrersassistent på kommunalkonto
ret. Kommunalfullmäktige ansåg emel
lertid att frågan om inrättandet av en
dylik tjänst först borde prövas och be
slutas innan anslag beviljas och avslog
därför nämndens framställning på denna
punkt med 17 röster mot 6.

Vattentorn - röksvamp - på Munk
moraberget
Arrangemangen för vattenförsörjning

en för samhället fortskrider enligt pla
nerna. Vattenverk samt huvudvattenled
ning från grundvattentäkten på Ingarö
till Gustavsbergs samhälle har utförts
och beräknas kosta cirka 1 million kro
nor. Nästa etapp gäller uppförandet av
vattentorn på Munkmoraberget, av som
liga kallat Rutens berg. Tornet kommer
att påverka vår samhälls- och landskaps
bild för evärdlig tid. Inte underligt att

det förnams en viss dallring i fullmäk
tigeleden då avgörandet om tornets form
och utseende skulle fattas. Nu hade vat
tcnkomrnitten noga förberett valet och
bl. a. rest omkring i Sverige och beskå
dat olika modeller. Och man ställde
fullmäktige inför valet av . två former.
Den ena en s. k. konventionell typ med
en stor rund betongbassäng uppställd på
pelare. Den andra i form av en hög rök
svamp och inte riktigt lik något annat
exemplar av vattentorn. I den skulle
vattenbehållaren ligga högst upp och
därunder finnas plats för lokaler, som
en gång skulle kunna bli utnyttjade för
servering m. m. med härlig utsikt vida
kring vår ort. Röksvampen skulle kosta
50.000 kronor mer än den konventio
nella typen och hela kostnaden uppgå
till 1.300.000 kronor. Efter ett par in
lägg beslutade sig fullmäktige för att
låta förorda "röksvampen" på Munk
moraberget.

Ny stadsarkitekt
På byggnadsnämndens förslag besluta

de kommunalfullmäktige att som stads
arkitekt i kommunen från den 1 januari
1963 efter arkitekt Kurt Hollstrand an
ställa arkitekt Rolf Runefeldt, Stock
holm. Stadsarkitektens tjänstgöringstid
beräknas bli två dagar per vecka, vilket
innebär en smärre utökning av tjänsten.

Utvidgning av Ekvallen
På idrottsplatsstyrelsens förslag beslu

tade fullmäktige att anslå 10.000 kronor
till utökning av belysningen vid Ekval
len, Avsikten är att åkmöjligheterna för
barn och ishockeyspelare skall bli bättre
än hittills.

Traktamentsbeloppen höjs
Kommunen har beslutat höja trakta

mentsbeloppen så att vid kommunal för
rättning heldag inom kommunen trakta
mente skall utgå med 30 kronor samt
vid förrättning utom kommunen med
45 kronor. Ersättning för förlorad arbets
förtjänst kan utgå med högst 40 kronor
per dag. Nattraktamente blir 25 kronor.

Uppröjning av gravfält
Vid Säby på Ingarö finnes ett av

stockholmstraktens största och märkli
gaste gravfält. Det består av 175 ovan
mark synliga fornlämningar, till största
delen bestående av högar och stensätt
ningar med inventarier. Fältet har i som
mar besiktigats av riksantikvarieämbe
tet. Man är rädd för att hela området
skall växa igen då redan barrskogen bör
jar stå tät över fältet. På hembygdskom
mittens förslag har därför kommunen
beslutat anvisa 2.000 kronor för röjning
och vård av det värdefulla fornminnes
området.

Oljestrid i kommunen
Det tycks som om en oljebrand ligger

och pyr i kommunen. Enligt kommunal
nämndens senaste protokoll hävdar kom
munalkamrern att flera oljebolag erbju
dit sig att till kommunen leverera bränn
olja till lägre pris än det bolag, från
vilket kommunen inhandlar olja bl. a.
till hyresbostäderna i Lugnet. Dessa pris
uppgifter skulle redan ha förelegat då
kommunen bestämde sig för oljeleve
rantör. Lugnets hyresgäster skulle ha för
lorat på denna inköpspolitik. Meningar
na härom är delade, varför Kommunal
nämnden beslutat uppdraga åt revisorer
na att utreda frågan.

Kommunal representant på
Finlandsbesök

Finlands ambassad hade inbjudit en
grupp socialvårdsrepresentanter från
Sverige på en veckas studiebesök i Fin
land och vår kommun, som fick erbju
dandet att deltaga med en representant,
utsåg därtill socialassistent Nyström. Be
söket i Finland blev en stor upplevelse.
Finnarna uppskattar verkligen en sådan
personlig kontakt utifrån och man visar
det i sitt gästvänliga mottagande. Stora
svårigheter har landet fått genomgå.
Efter kriget har man omplacerat en halv
million människor från de till Ryssland
avträdda områdena, man har hjälpt
krigsinvalider och efterlevande till i kri
get stupade, man har färdigbetalat stora
skadestånd till Ryssland. Andock har
man hunnit med en standardutveckling
som för en besökare är imponerande.
Finlands vackra arkitektur är världsbe
kant. Med de offentliga byggnaderna
tycks arkitekterna ha fått arbeta med en
enastående frihet och därmed kunnat
skapa en djärv och egenartad, stilren och
vacker byggnadskonst. Om politik talar
man ganska lugnt och stilla. Man önskar
vänskapliga kontakter åt alla håll och
det har Finland.

En fråga som man dock har en känsla
av som ett problem i Finland är språk
frågan och det därmed sammanhängan
de förhållandet mellan den svensksprå
kiga befolkningen och den finsktalande.
De stora lidelserna har väl dock även
lagt sig, och man kan hoppas på en för
nuftig lösning.

Y.N.

Jag tror inte vi kan lösa
ungdomsproblemen med

kommunalmän som har avlopp
i blicken.

Dawson
i Metallarbetaren
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I enlighet med de anvisningar som en
Kungl. kungörelse av den 30 juni 1948,
innehöll beslöt Gustavsberg år 1949 att
som allmännyttigt bostadsföretag grunda
en stiftelse och att utse en styrelse för
densamma. Med allmännyttigt bostads
företag menas här företag som arbetar
utan enskilt vinstintresse och i samver
kan med och tillsyn av vederbörande
kommun. Vidare skall kommunen utse
mer än halva antalet ledamöter av före
tagets styrelse och dessutom skall kom
munen gentemot staten svara för förlus
ter i en utsträckning som bestämmes i
särskild paragraf. Inga byggnadsföreta
gareintressen får på något sätt vara
representerade i styrelsen.

I de stadgar som Gustavsbergs kom
munalfullmäktige godkände den 26/7
1949 och som antogs av den tillsatta
styrelsen för stiftelsen vid konstitueran
de sammanträde den 3/10 1950 sägs det
- att stiftelsen har till ändamål att så
som allmännyttigt bostadsföretag inom
Gustavsbergs kommun förvärva, bebyg
ga och förvalta fastigheter och tomträt
ter för upplåtande av hyresbostäder. -

I 2 § sägs det att - Stiftelsens bo
stadshus företrädesvis ska innehålla
praktiskt inredda familjelägenheter. Och
att kommunalfullmäktige ska vara stif
telsens uppdragsgivare samt att stiftel
sens egna initiativ och förslag, avseende
projektering av nya fastigheter, ska un
derställas fullmäktige för granskning och
godkännande. -
Rörande ekonomin är det bestämt att

stiftelsens grundfond ska utgöra 0,5 0/o
av den beräknade kostnaden för det eller
de byggnadsföretag, som stiftelsen avser
att utföra, dock minst 1.000 kr. Av upp
kommet överskott skall 10 °/o avsättas
till reservfond och återstående belopp
skall tillföras en dispositionsfond.

Styrelsen består av fem ledamöter med
personliga suppleanter. Den utses för ett
år i sänder och konstituerar sig själv.
Som sekreterare tjänstgör kommunal
kamreren. Revisorerna ska till antalet
vara tre, varav två utses av fullmäktige
och en av Landskommunernas förbund.
Den första styrelsen bestod av Harry

Pettersson, Ture Persson, Axel Ohlund,
Anders Steen och Harald Lindholm. I
den nuvarande finner vi Bertil Svensson
och Alfred Holm som efterträdare åt
H. Lindholm och T. Persson.
Ordförande kaHar till möte, när han

finner det nödigt, dock i regel minst
en gång i kvartalet eller när två leda
möter med uppgift om anledningen be
gära ett sådant.

Vi ha i vår första artikel berättat om
bostadsförhållandena i Gustavsberg med
avseende på äganderätt. och nyproduk
tion fram till år 1950. Aven om Gus
tavsbergs fabriker fortfarande satsar en
del på nyproduktion av bostäder och i
synnerhet hjälper sina anställda att för
värva egnahem, så har kommunen sedan
stiftelsens tillkomst i huvudsak övertagit
bostadsprcduktionen. Tyvärr har man
inte haft en produktion följsam till efter
frågan och detta förhållande har här
precis som i alla andra tätorter haft till
följd en kö av bostadssökande.
När kommunen år 1950 förvärvade

området Lugnet för sin bostadsplanering
ägde man 19 lägenheter. Nu förvaltar
kommunens stiftelse 230 och i dagarna
tillkommer ytterligare 63 'färdigställda
lägenheter. Dessutom sätter man i bör
jan av nästa år igång med grundgräv
ning för byggandet av sex hus med till
sammans 133 lägenheter. De är avsedda
att vara inflyttningsklara i slutet av året
och är ämnade att köpas av bostadsinne
havarna. D. v. s. man ska bilda en bo-

DE
SOM
STÄLLER
OCH
STYR
I
KOMMUNEN

11. Stiftelsen
Gustavsbergs bostäder

stadsrättsförening som så smanmgorn
själv ska övertaga fastigheterna. Sam
mansättningen av dessa lägenheter till
storlek och form är sådan, att man kan
förmoda att många kategorier av bo
stadssökande kan få sina särskilda önske
mål väl tillgodosedda. 6 st. kommer att
bestå av rum med kokvrå, 24 st. med
rum och kök, 55 st. blir tvårummare och
48 st. blir trerummare. Samtliga lägen
heter kommer att få solvärde.

Vad gäller kommunens fortsatta bo
stadspolitik så kommer den att målmed
vetet utformas så, att man åt kommu
nens egna innevånare och för den arbets
kraft, som kan bli behövlig i samhälle
och fabrik, kan ställa goda och önsk
värda bostäder till förfogande.

Stor betydelse för bostadsbristens lö
sande har egnahemsproduktionen. F. n.
uppförs under medverkan av kommun
och fabrik ett femtiotal dylika. Men
mycket mera av sådan bostadsproduk
tion hoppas man ska kunna åstadkom
mas. Mycket har också gjorts för att
stimulera intresset i synnerhet bland ung
domen för en sådan lösning av sina nära
liggande eller framtida bostadsproblem.
Att gå med i bostadssparandet är något
som man också gärna vill rekommendera
en ungdom som mer än någon tidigare
generation kan glädja sig åt full syssel
sättning och relativt goda inkomster.

Anmälda bostadssökande vid kommu
nens förmedling var i november 177 st.
Det är väl eller får väl inte vara alldeles
för optimistiskt om vi avslutningsvis vå
gar tro på att samtliga av dessa sökande
kan få sin bostadsfråga löst genom de
initiativ som nu tagits i Gustavsbergs bo
stadsproduktion och som man även i
framtiden kan förvänta sig av styrelsen
för Stiftelsen Gustavsbergs bostäder.

Sven Wahrenberg
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Kom m unalful I mäktige
1963

Harald Lindholm (s) r904,
hälsovårdsinsp., Gustavsberg
nämndeman, ordf. i kommunalfullm.,
fullmäktig sedan 1934, ledamot i
kommunaln., v. ordf. i genera lplanek.,
bostadsrättsför., kronoombud i
taxeringsn.

Erik Nilsson (s) 1903,
lagcrarb., Gustavsberg, nämndeman,
kommunalfullm. sedan 1934, v. ordf.
i komrnunaln. o. skolsr., ordf. i
generalpl.komm. o. parkhallskomm.,
ledam. i idrottsplatskomm. och
val ber.

Axel Ohlund (s) 191 r
ombudsman, Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1946,
socialn. och bostadsstifrelscns styrelse.

Alice Pettersson (s) 1915,
porslinsarb., Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1946,
nämndeman, ledamot av
skolstyrelsen.

Anders Steen (fp) r899,
ingeniör, Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1942,
ledamot i kommunaln.,
bostadsstyrclsens styr., ordf. j
s. valnämnden, generalplanekomm.

Anda Björck (s) 1914,
fabriksarb., Gustavsberg, ordf.
socialn. kommunalfullm. sedan 1950,
kommunalnämnden, försäkringsn.,
idrottsplatsstyr ., roteombud.

Göran Malmstedt (s) 1925,
byggmästare, Ingarö,
kommunalfullm. sedan 1958,
byggnadsn.

Karl Nyman (k) 19r2,
porslinsarb., Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1943.

Astrid Söderman (s) 1911,
porslinsarb., Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1950,

John Bellander (h) 1899,
industriläkare, Gustavsberg,
komrnunalfullm. sedan 1958.

Yngve Nyström (s) 1921,
socialassistent, Gustavsberg,
ordf. i ungdomskomm.,
nyvald kommunalfullm.,
bostadsrättsför. Berget,
Daghemmets styr., försäkringsn,

Albert Ericsson (fp) 1901,
trävaruhandl., Ingarö
kommunalfullm. sedan 1958,
hälsovårdsn.

Bertil Svensson· (s) 1914
förrådsförman, Gustavsberg,
v. ordf. i kommunalfullm.,
.invald 1950, kommunalnämnden,
bosradssrifrelsens styr., skolstyr.,
Iandstingsman.

Nils Jansson (s) 1909,
telereparatör, Mörtnäs
Kommunalfullm. sedan 1954, tax.n.

Ruben Edqvist (s) 1920,
ekonomichef, Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1950,
ledam. i tax.n., generalpl.k.,
daghemsstyr.

Fritz Berg (s) 19u,
rektor, Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1950,
kommunaln., barnavårdsn.,
hembygdskomm., daghemmets styr.,
bibliotek.

Anna Andersson (s) r907,
pors! insarb., Gustavsberg,
nyvald kommunalfullm.,
ledamot i kyrkofullm.

Einar Bergkvist (k) 1906,
porslinsarb., Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1958.

Vilma Bellander (fp) r901,
fru, Norra Lagnö,
kommunalfullm. sedan 1958,
socialn., kyrkofullmäkt.

Albert Rydberg (s) 1905,
fabriksarb., Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1950.

Einar Svensk (s) 1913,
fabriksarb., Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1954,
s. valnämnd.

Melker Dahllo] (h) 1896,
handlande, Ingarö,
ledam. av kommunalfullm. sedan 1957,
kommunaln., tax.~., roteomb.

Ingrid Andersson (s) 1913,
kontorist, Gustavsberg,
lcdam. i kommunalfullm. sedan 1958,
halsovårdsn,

Evert Andersson (s) 1907,
förman, Gustavsberg,
kommunalfuJlm. sedan 19-H.

Nils Karlsson (s) 1908,
Iantarb., Lemshaga,
nyvald kommunalfullm.

Gösta Dahlberg (s) 1903,
personalkonsulent, Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1957,
ordf. i barnavårdsn., redaktör för
Gustavsbergaren.

Walter Weimark (fp) r904,
ingeniör, Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1962,
nykterhetsn., trafiksäkerhetsk.,
skolstyr., hembygdsn.

Cronje Löfblad (cp) 1925,
droskägare, Gustavsberg,
nyvald i kommunalfullm.

Elis Sander (s) 1908,
fabriksarb., Gustavsberg,
ordf. i nykrerhersn.,
kommunalfullm. sedan 1959,
ordf. i trafiksäkerhetsk.,

Torsten Rolf (s) r9r8,
planeringsman, Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1958,
pensionsn., hembygdskomm.,
hemvärnschef.

Sven Wahrenberg (s) 1915,
lagerarb., Gustavsberg,
nyvald i kommunalfullm.,
ledamot i bibl.styr.

Dagny Bjurling (k) 1910,
fru, Gustavsberg,
nyvald kommunalfullm.

Valfrid Halmberg (s) 1910,
fabriksarb., Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1959,
skolstyr.

Erik Sjökvist (s) 1915,
snickare, Gustavsberg,
kommunalfullm. sedan 1958,
ledam. i byggnadsn.

Erik Fröberg (fp) I927,
folkskollärare, Gustavsberg,
nyvald kommunalfullm.
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Två förslag till vattentorn på Munlemora
berget vid Lugnet har beskådats av kom
munaljullmiiktige, som förordar en modell
typ Svampen mot ett mera konventionellt
utförande. I svampen, som blir dyrare att
utföra skulle plats kunna beredas för en
lokal för servering, fritidsverksamhet e.d.
Esteterna är emellertid tveksamma om for
men, liksom red, som beklagar att tekniken
inte kan finna annan lösning på uattenre
servoir än att bygga i höjden. Diskussionen
går vidare.

En trivsam plats är ordnad i uarje vånings
»estibul i det planerade hemmet för gamla

Framtidsvyer

Det nya hemmet för gamla, kommer att
ta sig ut ungefär så som arkitektens skiss
här bredvid visar. Det är planerat i fem
våningar med ett [o-tai enkelrum och någ
ra dubbelrum, modernt inredda, med eget
WC, balkong m.m. I varje plan finns mat
rum och en trivselhörna i vestibulen. Ge
nom en terrass nc1s också förbindelse med
den gamla huvudbyggnaden.
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För icke så länge sedan
Vi får då och då från minnesgoda läsare bilder från gamla Gustavsberg. Här har vi ställt
samman några, som lämnats av Gustaf Blomberg, Oskar Wadström och Teresia Arlund.

Här har vi Fyran, som ska ta sig fram genom isen, med hjälp av
från fabriken utkommenderade mannar utrustade med sågar. Det
hände flera gånger och gav ett drygt jobb. Ibland fick man till
gripa rullning eller krängning av båten med hjälp av långa stockar.

Allt medan gubbarna sågade för glatta livet.

Båtklubben samlas för regatta 1923. Platsen är Bisleopsbryggan,
som för övrigt byggdes för att kunna ta emot Gustavsbergsbåten

med biskopen ombord vid kyrkans invigning i seklets början.

Pinnbron, som revs 1922, gick över ån från Bagarns träsk. Längre
bort syns Bagarstubron, som tog landsvägstrafiken med fordon.

Vid den här tiden byggdes den nya vägen intill viken.

Sjukstugan eller Epidemin, som den också kallas, upphörde någon
gång på 20-talet och rustades om till bostad. Där har ing. 9lson
bott och senare ing. Möller, numera är det konstruktionskontor.
- Förr var det dr Lindbe, som bestämde vilka som där skulle tas
om hand av syster Ortqvist och fröken Wadin. Många gustaos-

bergare lär ha legat där för difteri a.d.

Under krisåren vid första världskriget hörde liv.smedelsköer till
dagordningen. Den här bilden är från Påskafton 1918, då man
med ransoneringskort i näven fick stå många timmar för att få

några ägg till påskmJltiden.

Så här sdg Mariaplan ut pJ 20-talet. Här hade mdng« gustaos
bergare potatisland och grönsakssängar. I mitten tronade ett stort
fint päronträd. Kortet taget frJn målarvillan av fru Ryden.
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Viks skola i Värmdö invigde sin nya
anläggning med klassrum, bibliotek och
expeditioner den 7 november under en
högtidsstund på kvällen. Gästerna bjöds
på musik av Gustavsbergs Orkesterför
ening, körsång av en elevgrupp, allt
mycket väl framfört och. uppskattat.
Hälsningsanförandet hölls av rektor
Fritz Berg och skolanläggningen över-

Riksbyggen har på Badkarsfabrikens
utställningslokal framställt en modell i
full skala av hur man vill ha badrum och
kök ordnade i framtiden med hänsyn till
vad man kallar våtenheter. Badrummet
är försett med tvättställ och toalettbord
förutom badkar, ett särskilt WC-rum
finnes med tvättställ o.d. Ett s.k. grov
kök för småtvätt, torkning och med en
arbetsbänk avlastar badrummets nuvar
ande funktioner. Innanför detta ligger
det egentliga köket och strax bredvid ett

rymligt och trivsamt matrum. Till ut
ställningen hör också olika planeringsför
slag och kostnadsberäkningar för den
hägrande anordningen. Vi visar här en
skiss av modellen.
Den 27 november hade Riksbyggen in

bjudit A-pressen till en konferens i Gus
tavsberg med spörsmål kring bostäder
och bostadsbyggandet. Anföranden hölls
bl. a. av Riksbyggens chef Severin, av
dr Mary jacobsson o. dr Hjalmar Olson.
Besök gjordes på utställningen på BKF.

lämnades av byggnadskommittens ord
förande rektor Eric Westergren och mot
togs av fullmäktiges ordförande herr
Gunnar Boman, Invigningstalet hölls av
länsinspektör Stellan Orrgård. Efter vis
ningen av lokaliteterna intogs kaffe. Ne
dan bild av sångstunden och vid över
lämnandet av den symboliska nyckeln.

Egen filmprojektor tänker Ungdoms
nämnden inköpa att stationeras i Berga
salen och att disponeras i- första hand för
ungdomsverksamheten. Det har varit be
svärligt med transporter och lån av sko
lans och farbrikens apparatur vid de mån
ga filmtillfällena. En liten hyra är tänkt
för nyttjandet av apparaten i andra sam
manhang.

Julmarknad anordnades av Röda Kor
set söndagen den 9 december i Bergasa
len, där alla de begärliga handarbetena,
bakverken och julpyntet hade en stry
kande åtgång, liksom lotter och tips på
julskinkor m.m. Gott kaffe och hem
bakat bröd serverades.

Träff mellan lärare och föräldrar med
gemensamma intressen för barnen på hög
stadiet, var anordnad i Kvarnbergssko
lan den 20 november. Ett stort antal
föräldrar hade infunnit sig, vilket sär
skilt gladde den nye rektorn Sven West
ling. Det bjöds på musik och ett rejält
kaffebord, och därtill ett långt men
utomordentligt intressant föredrag av
rektor Alemyr. En film beskådades och
slutligen samspråkade och diskuterade
man lördagsmåltider och y-dagars vecka,
ett spörsmål som ska tas upp närmare
i vår.

Naturbladet, en liten hektograferad
skrift från våra unga naturvänner i Gus
tavsberg, har presenterat sitt andra num
mer. Det innehåller små trevliga kåse
rier från strövtåg i markerna och om vad
som hänt i djurlivet under året. Ar det
någon som önskar bladet - eller som
man skriver har "nåt du vill snacka om,
några iakttagelser m.m." så ring 303 06.
Gör det!



Kungastafetten

Idrottens hyllning till konungen på
hans SO-årsdag bestod i överlämnandet
av kungastafettens 13 budkavlar. Stafet
ten gick fram över så gott som hela
Sverige efter 13 olika linjer med en bud
kavle i pergament för varje linje. Vid
varje ort, som berördes av stafetten, hölls
en kort ceremoni, varvid bl. a. budkav
lens text upplästes. Stafetten framfördes _
huvudsakligen av skolbarn, idrottsmän
och motionsgångare.

Fredagen den 9 nov. anlände Kunga
stafetten till Gustavsberg. Den kom när
mast via en kurir från Boo och med
Gotland som utgångspunkt. På Kvarn
bergsskolans skolgård hade samtliga
elever samlats för att bevittna högtidlig
heten. Kl. 12.30 blev kuriren från Boo
och vägvisarna i de blå-vita tränings
overallerna från Gustavsberg synliga vid
kyrkan och en stund senare passerade de
Runda huset och fortsatte mellan dubbla
rader av flaggprydda skolbarn uppför
Kvarnberget till skolgården. Där spelade
skolorkestern innan budkavlen mottogs
av komm.fullm.ordf. Harald Lindholm,
som därpå läste upp budskapet och teck
nade skolans namn på budkavlens bak
sida. När Gustavsbergs förste kurir av
marscherade . mot Viks skola spelade
skolorkestern ännu ett musikstycke. Bud
kavlen passerade sedan Värmdö kyrka,
Vaxholm, Bosön för att sedan tillsam
mans med de övriga 12 överlämnas till
konungen på dennes födelsedag den 11
nov. Kungastafetten hade då tillrygga
lagt sammanlagt 12.558 km., ceremonien
hade hållits på 1.218 orter och kurirer
nas antal var närmare 5.000. Budkav
larnas gemensamma hyllning till kungen
löd: "KONUNG GUSTAF VI ADOLF
1882 11/11 1962. Genom Sveriges land,
från norr och söder, från öster och väs
ter har tusentals svenskar i alla åldrar
gått mil efter mil för att till Eders Ma
jestät, ett föredöme även i fråga om and
lig och fysisk vitalitet, frambära en un
derdånig och varm hyllning från Sveri
ges idrottsfolk. Sveriges Riksidrottsför
bund, Svenska Gdngförbundet i samver
kan med distrikrsorganisationcr, idrotts
föreningar och skolor."

N. E-n.

*

Ärets 21-åringar, c:a 75 st., kommer
att inbjudas till kaffebordet vid Kom
munalfullmäktiges julsammanträde den
1 8 december i Kvarnbergsskolan. Där
kommer de att föräras var sitt exemplar
av den fina Medborgarboken och hälsas
välkomna i gemenskapen som röstberät
tigade samhällsbor,

Budkavlen uppläses p!i skolgården

IF:s bollsektions julmässa, den 15-16
december som när detta läses kanske re
dan avverkats, bjöd på Luciatåg genom
samhället, mässa i Folkparken och un
derhållning med lekar för barn och sång
av alltid glade Thore Skogman.

*

Tvd provinsialläkare får Gustavsberg
i januari 1963. Till tjänsten efter Dr
John Bellander har utnämnts provinsial
läkaren i Tidans distrikt 0. Hochberger.
Dr Hochberger kommer att ha sin prak
tik i det nedlagda Förlossningshemmet
vid Skogsbo. Dverenskommelse har träf
fats mellan Gustavsbergs Fabriker och
Landstinget, att Förlossningshemmet skall
omändras till en tvåläkarstation. Dr
Tacking kommer att ha sin mottagning
kvar vid Värmdögatan tifls ombyggna
den blir färdig. Distriktsskörerskan flyt
tar till den mindre läkarmottagningen
vid Värmdögatan. Under 1963 får Gus
tavsberg två distriktssköterskor. Lands
tinget har begärt att lokaler för två skö
terskor och en barnmorska inrymmes i
planerad byggnation på Centrum.
Vi hälsar Dr Hochberger välkommen

till Gustavsberg, och hoppas få presen
tera honom närmare i nästa nummer.
Det är glädjande att Dr Tacking kom

mer att uppehålla den andra läkartjäns
ten. Dr Tacking har under lång tid en
sam svarat för båda tjänsternapå ett sätt
som samhället till fullo uppskattar och
beundrar.

Japanska blomsterflickor, på turne i
Sverige blev begeistrade av vårt konst
gods. Flickornas bild och namn syns till
höger.
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Efter sommarens regn och kyla kom
några veckor med sol och någorlunda
värme - så att de jordbrukare som än
nu finns kvar kunde bärga sin skörd.
Men nu tycks det regniga och disiga väd
ret ha kommit tillbaka. Men det lackar
mot Jul ·och då hoppas vi att det kommer
snö, då blir det strax lite ljusare. Ty
fagert är landet i vinterskrud.

Från kyrkans böcker noterar vi för
r 962: Födda 4 st., döda 5 st., vigda 2
par,' inflyttade 36 st., utflyttade 42 st.
Folkmängden var 1961 5 86 st .. När man
talsskrivningen är klar för i år får vi
nog registrera en ökning. Församlingen
planerar att utöka kyrkogården på den
norra sidan mot kanalen. Där blir plats
för 300 urnplatser och 200 vanliga gra
var. Ritningarna har bekostats av Fri
herre Ramel på Fågclvik, som även läm
nar fyllningsjord gratis. Hela arbetet är
kostnadsberaknat till c:a 55.000:-.

Tisdagen den 30 oktober var det buss
utflykt för folkpensionärerna. 62 st. ha
de hörsammat inbjudan. Resan gick till
Skarpnäcks församling, där vi besökte
Markuskyrkan, en nästan funkis-betonad
kyrka som t.o.m. hade teatersalong. Värd
var kyrkoherde Torsten Wanngård. Kaf
fe serverades i församlingssalen. Vi be
sökte också Vantörs kyrka, en mycket
vacker helgedom. Sen ställdes färden till
Stora Skondal, Diakonanstaltens utbiid
ningsskola, där vi fick andlig spis i kyr
kan och en lunch i stora matsalen. Rek
torn gav en redogörelse över Sköndals
verksamhet. - Och så gick resan åter till
Ingarö. Den bekostades av Fonden In
garöhemmet.

Söndagen den 18/ r r hade syföreningen
Enkronan sin sedvanliga höstfest för de
gamla.
Ingaröreferenten tackar redaktionen

för det gamla året och hoppas att tid
ningen ska nå ännu större spridning
härute.

S. L.

Ur den nya socialbalken
som träder i kraft den 1 jan. 1963 note
rar vi följande:

Sjukförsäkring
• Grundsjukpenningen höjs från 3 till
5 kr. per dag.
• Sjukpenningskalan byggs ut. Antalet
klasser i den ökas från 13 till r 5. Skyd
Jet omfattar inkomster upp till 22.000

kr per år. Högsta sjukpenningen höjs
från 20 till 28 kr.
• Reduktionen efter 180 dagars sjuk
dom slopas. Sjukpenning och ersättning
för sjukhusvård som också höjs till 5 kr
om dagen utgår utan tidsbegränsning tills
sjukdomen upphör eller pension tar vid.
• Hemmafru med barn under ro år i
hemmet får vid sjukdom alltid grund
sjukpenning och barntillägg på minst 7
kr om dagen. Genom frivillig Försäkran
kan hon få sjukpenningstillägg på lika
ledes 7 kr.

Moderskapshjälp
• Grundpenningen vid enkelbörd höjs
från 270 till 900 kr. För varje barn ut
över ett tillkommer 4 50 kronor.
• Förvärvsarbetande moder får tilläggs
penning lika med rilläggssjukpenning
högst 1 So dagar mot förut högst 90 da
gar.
• Den behovsprövade mödrahjäpen av
skaffas. Rätt till ersättning med 3/4 av
vissa taxebelopp införs för tandläkar
vård för blivande och nyblivna mödrar.

Ful fisk fångad
Wille 0-n ritar och berättar att polisen
tagit en ful fisk vid Hällen. Den var
full av rom.

Världens hopp
Inom kristenheten är temat "Kristus

världens hopp" starkt markerat. Den
kristna uppenbarelsen är det viktigaste
i kampen för frid och hopp bland män
niskorna.
Julevangeliet, ett glatt budskap om ett

nytänt hopp, knyter sig inte till ett visst
år. Det förkunnas genom sekler och kan
räkna sina anor två årtusenden. År efter
år tändes julstjärnorna och förkunnar
om det ljus, som lyser i mörkret, om
jesusbarnet i krubban.
Den kristna tron innebär, att barnet i

krubban är Guds egen omedelbara själv
rneddelelse i människovärlden. "Evange
lium om hans Son, vilken såsom män
niska i köttet är född av Davids säd
och såsom helig andevarelse, är med
kraft bevisad vara Guds son, alltifrån
uppståndelsen från de döda." (Rom. 1:

3-4)
Denna tro kan vinnas av oss liksom

av tvivlaren och förföljaren Saulus av
Tarsus, om "uppenbarelsen av Guds and
liga väsen" i en människa blir en livs
erfarenhet. Tron på detta ligger i uppen
barelsen av den 'Människoson', som själv
helt realiserat Guds kärlekstanke i hans
skapade värld. Och den tron innebär
vissheten: "Och Ordet vart kött och tog
sin boning ibland oss, och vi sågo hans
härlighet, vi sågo likasom en enfödd
Sons härlighet från sin Fader, och han
var full av nåd och sanning." (Joh. r:
14) Han är oss när. "Vi sågo hans här
lighet". Jesus Kristus är med oss, här
och nu, i mörker och förtvivlan. För den
som orkar, vill, kan och ta'r emot bud
skapet härom framstår julens evangelium
icke blott som en ljusglimt utan även
som ett evinnerligt hopp.

"Han kommer, han kommer den dag
som vi bida.

Dess strålar vi skåda på
morgonens sky.

An mörkret ~r mäktigt i dimmiga
dälder,

Men dagen begynner på höjderna gry.
Han kommer, att stilla de sörjandes

trängtan,
Han kommer att fylla de heligas

längtan."

Alfon Odlander
(Baptistförsamlingen)
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Konsumentupplysning
har ju stått på vår rörelses program se
dan begynnelsen. Resurserna var givetvis
mycket små de första åren, men har bli
vit allt mer omfattande under senare tid."
Vi har ju vår förnämliga tidning Vi,
som har mycket att ge. En nyhet sedan
början av detta år är "Rdd och recept",
som finns vid "Receptstationen" i varje
livsmedelsbutik. Receptboxar har utde
lats för att få ordning på receptsamling
en ,hemma i köket, där den säkerligen
är en god kalla att ösa ur för våra hus
mödrar och även för "Novisen vid spi
sen", som kan få en god hjälp i sina
utsvävningar på matlagningens område. I
detta upplysningsprogram ingår även bu
tiksdemonstrationcr i anslutning till de
aktuella recepten, men dessa planer har
ej kunnat fullföljas som vi Önskat under
detta år. Inför det nya året står demon
strationer inskrivna bland de goda före
satserna. Glöm inte i fortsättningen att
taga hem det senaste receptet från er
butik.

Butiksträffar
är en form av upplysningsverksamhet,
som genomfördes i våra livsmedelsbuti
ker under november månad. Vid dessa
träffar demonstrerades en aktuell rätt ur
senaste recept. Vidare var det styckning
av Fläsk samt visades olika stycknings
sätt för julskinkan. Presentation av Vi
skolan samt en stunds "Frågesport" in
gick också i programmet. Vi har en
känsla av att de som kom till sina buti
ker denna sena timme voro nöjda med
sin afton.

Personalstudierna
Kunnig personal är också en viktig del

i konsumentupplysningen. Inom vår för
ening är det c:a 70 -O/o av de butiksan
ställda, som studerar olika ämnen. Det
gäller varufrågor varav kan nämnas
styckning av kött, frukt, grönsaker, bröd,
konditorivaror, textilier etc. En kurs i
textning är planerad till början av ja
nuari månad. Vidare studerar man "Stan
dardkursen", grundkurs för biträden.
Bokföring är viktiga kunskaper när det
gäller ekonomi och i detta ämne har vi
många anställda som studerar. Vidare
har vi butikschefer, som studerar den
s.k. "Butikschefskursen", När detta skri
ves har vi tre yngre män som förkovrar
sina kunskaper under en birradesvecka på
Vår Gård i Saltsjöbaden.

Pengar för framtiden
hade vi som en rubrik i spalten inför
senaste årsskifte. Denna upprepar vi
ånyo ty den är ständigt aktuell för vår
rörelse. Det var många som efter senaste
årsskifte sparade hela eller en del av sina
återbäringspengar på det personliga med
lemskontot. Förutom en god ränta läm
nas enligt de nya stadgarna en sparpre
mie på 100:- kr för varje 1.000:- kro
nor som kontot kommer upp till. Samlas
därför till ett litet "familjeråd" innan
kassakvitton skall inlämnas. Medel som
finns på medlemskontot får disponeras
när man så önskar. Några kontanta in
betalningar får ej göras på detta konto
- det är endast återbäringsmedel som
får överföras.

GOD LÅNG JUL
lyder vår devis inför den jul som n
snart skall fira. Det blir en lång jul för
de många. Långt innan denna tidnin
kommer från tryckeriet har den stora
julgrovstädningen klarats av, lutfisken
har lagts i blöt i de hem som vill klara
den saken själva. I detta sammanhang
ger vi ett tips om lättlagat i julbrådskan
... djupfryst från våra butikers frys
diskar. I våra inköpsplaneringar har se
dan flera månader julen haft en fram
stående plats i avdelningar och butiker.
Vi hoppas att resultatet skall bliva så
dant som vi alla önskar - nöjda kun
der/medle~mar och sd

En lång god jul G. M-n

Förutom Domus varuhus öppna, nu också s.k. Domusballar på
löpande band. Fotot visar SHF nya hall i Mjölby där vi ser att
Gustavsberg fått utrymme och presenteras på ett tilltalande sätt.

Foto: Malms Reportage
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Nej inte behöver ni
huka er gubbar för att vi har bildat kvinnogille här i Gustavs
berg. Om vi kvinnor sammansluter oss så finns det väl inte
alltid anledning misstänka att vi gör det av angreppslusta och
allmän aggressivitet. Men det är en stilla men dock påminnelse
om att den andra halvan av mänskligheten inte längre vill
sacka efter i utveckling. Och den andra halvan, ja det är vi
kvinnor det.
Personligen har jag alltid närt ett inre motstånd mot en

könade föreningar, klubbar och mystiska ordensväsen med
gränsdragning för endera könet som specialite! Eftersom nu
mänskligheten består av tvenne kön som på det mest stimu
lerande sätt kompletterar varandra, så är det väl naturligt
att vi samarbetar i livets skiften. Men nu har ju det moderna
samhället rationaliserat bort individen och satt organisationen
istället och även jag, motvalls käring, får rätta mig efter ti
dens krav. Hur smärtsamt det än kan kännas, så måste jag
medverka till att sammanföra kvinnor i organisationsformer,
som passar dem illa. Våra organisationsformer är som bekant
skräddarsydda för män, i bästa fall även med plats för kvinnor
i egenskap av tysta och följsamma bihang till skapelsens kron
juveler.

Jag har grubblat mycket
över hur den föreningsform skall se ut som helt tillfredsställer
två krav. För det första, att den motsvarar kvinnors innersta
behov och alltså kommer dem att trivas och för det andra,
att sammanslutningen vinner respekt i karlsamhället och inte
avfärdas med "syföreningsklyschor", Behöver jag erkänna att
jag hittills grubblat förgäves. Det återstår bara att hoppas
att tiden och erfarenheterna tvingar fram en lyckad lösning av
problemet.
Hörde jag inte någon maskulin baikåtsträvare viska, att

vore det inte bäst att slopa organisationen när galoscherna
tydligen klämmer så faseligt? Ja det går an att säga om man
blundar hårt för ansvar och samhällsutveckling. Det är ingen
hemlighet att frågor som har starka organisationers stöd får
snabbare ooh generösare behandling än sådana, som har rötter
i en anonym massas legitima behov.

Jag tänker närmast

Så stänger vi kvinnoavdelningen för
återvända till vårt tvåkönade samhälle
trivsel som en mildögd gustavsbergskatt.

dagen och jag får
där jag spinner av

I dag
den sextonde november, när Gustavsbergarens julnummer för
orsakar mig och många andra skrivare tankemöda, då är det
dags att bekänna, att de underbart trotsiga gula rosorna vid
Farstavikcn även i år gav mig en glädjechock, så att salt
stänket kom av sig och sjönk tillbaka i vikens mångfärgade
djup.

Men det finns chocker
av många slag. Min blick föll på ett foto som också skulle in
i denna innehållsrika tidning. Vad jag trodde mig se gav mig
kväljningar. En atombomb i samhällets hjärtpunkt, strax ovan
för Rutens lada, en tusendels sekund före alltings totala för
intelse. Vet ni vad det verkligen skulle föreställa? Ja ·vårt av
fullmäktige beslutade vattentorn, som högt över samhället
skulle berätta för var främling om hur lyhörda vi är för det
moderna symbolspråket. Först runda huset och sen atom
svampen. Förlåt ett medelålders reaktionärt fruntimmer, men
ska ni inte stilla er lite ooh resonera om saken. Finns det inte
flera alternativ? Kanske svampar av mindre giftigt slag och
med skönare linjer. Hallå där, var finns byggnadsnämnd, hem
bygdsvårdare och kulturråd!?!

Gustavsberg är ett namn som förknippas med varor av
god, stundom kräsen exklusiv form och det förpliktar, utom
det att vårt samhälle i sig själv äger stora skönhetsvärden.

Jag har redan
talat om att det är den sextonde november i dag. Dagen OD,
vilket är uttytt Operation Dagsverke, debut för samhället och
skolans färska elevråd. En dag full av ungdomlig livlighet,
kämpaglöd och arbetsvilja. Samt inte minst, den vittnade om
denna nya generations oräddhet, fantasirikedom och utpräg
lade sinne för reklam. Faktiskt riktigt välljudande högtalar

, bilar for härs och tvärs, reporters från Expressen och Gus-
tavsbergaren ilade runt på "arbetsplatserna" och entusiastiska
flickor lyckades översvämma samhället med Konsums lager
av osålda hästskor. Det lär skall bli flera tusenlappar till de
Algeriska barnen från Gustavsberg, tack vare våra duktiga
skolungdomar med insamlingsledaren Anders Weiborg i spet
sen och alla goda arbetsgivare och 'köpare. Lärarkåren kan
andas ut efter uppståndelsen i den sköna förvissningen att de
inte har sått sitt korn förgäves. En sådan operation dagsverke,
skulle vi, den äldre generationen, när vi var i den åldern,
aldrig rott i hamn. Det måste vara något visst med den nya
Grundskolan.

på familjefrågor. Får vi någonsin en önskvärd lösning på dem
om vi inte äntligen sätter en stark kvinnomajoritet bakom
som stötta. Det är för ·det vi främst behöver en kvinnoorgani
sation i det här samhället ooh varför inte då ett kvinnogille
som är en opolitisk sammanslutning. Att Gillet som någon
förmodade skulle tjäna som propagandacentral för ett affärs
drivande företag avvisas med bestämdhet. I detta speciella
samhälle krävs ingen ytterligare reklam än den som företaget
själv bekostar. Det skulle vara slöseri med kvinnlig kraft och
dyrbar kvinnofrid, att bruka den till att slå in redan öppna
dörrar. Nu väntar vi bara också på alla klartänkta unga Fårjag till sist
kvinnor med synpunkter på olika familjefrågor ... Om dag
hem och lekskolor, om kursverksamhet som rör hem och
familj, om barnvagnsparkering vid ,barnavårdscentraler o.s.v.
o.s.v, i stor och varierande oändlighet. Edla Sofia
~~''1@ ~½ i~,1~
' ~ ~~ ~ .- ' ~~ . -
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önska Er en riktigt Fridefull Jul och ett nytt år med avspän
ning och god vilja på alla fronter
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för 0ar

1962

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September-

Oktober

November

December

Januari var kall, vem kan våga sig ut
mer än vår nittiårige Knut ...
Det skall vara för pojkar av kärnfriskt slag
som gäddan får lust med ett nappatag ...

Februari seglar med svällande klutar
Kommunalfullmäktige styr och beslutar
om ungdomsgård, avlopp och stor byggnation
- Ake B. rustar upp sina småfågelsbon. -

Mars samlar sportfolk till vårträning redan
Skyttarna festar ithy och emedan
att de fyller hundra, Hipp, hipp och hurra
Aven Kvinnoklubben har födelsedag ...

April -37 kom Stig L. till fabriken
och lyckades som få, över länder och riken
sprides hans grunkor, från slott och till grotta
-+-- själv kom jag smygande hit -38. -

0, de djupfrysta sippor du hade i håret
blev lysta i frid av herr Dahlberg det året
Trafiklekskolan har fest med gäster
och Resa lockar med drömsemester.

Finklädda ungar på vägar och gater
Skolavslutning och stipendiater
Gezelius lämnar sitt livsverk och ler
Vill veta vad livet förövrigt ger ...

Hoppas gör människan oförtrutet
Vi väntar på sommar ända till slutet
Av trivselfaktorer är solskenet störst
- De äldste släcker vid Brunn sin törst. -

För jordisk nöd jag glömde, min fåne,
att njuta som andra av Spaniens måne
Därhemma fanns ungar och matgryta kvar
och regnblöta hallonsnår lockar och drar.

Lovet till ända, Ack mödorna väntar
och vintern redan på dörren gläntar
Friidrottarna tar sig ton
och fotbollen stiger mot ny division.

Gastkramas världen av Castros raketer
det hör till maktspelets egenheter ·
att alla parter får rätt till sist
Det bästa av allt - Vi fick ännu en frist.

Algeriets barn får glädjande stöd
från skolans elevråd. De jobbar för bröd
åt krigströtta massor som alltför sällan
fått så ärligt handtag, kamrater emellan ...

J som i julgris som lämnat sin stia
J som i jäkt, börjar före Lucia
till sist
Vi önska oss Julfred åt jorden åter
och julbröd till barn som av hunger gråter ... ·

Strandskatan
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Inga fritidsproblem
Föreningsverksamheten i v!irt sam

hälle är livlig, om man får döma av
de provrapporter, som redaktören in
fordrat från olika håll. Om alla de
70 föreningsgrupperna hade avgett
redogörelse skulle det kanske fyllt he
la julnumret.

Som inledning till följande före
ningsglimtar har vår medarbetare Vik
tor Johansson, själv gammal för
enings- och folkbildningsman, skrivit
ned några synpunkter.

Man kan inte säga att dessa jämte
redogörelserna bestyrker tesen om kris
i föreningsverksamheten. Snarare ger
de anledning att efterlysa en för
eningskatalog i Gustavsberg, där de
olika organisationerna och klubbarna
anger syften, träffpunkter och kon
taktmän, till ledning för stora ung
domsskaror och vuxna män och kvin
nor med intresse för föreningsgemen
skapen.

Red

Vi möter numera ofta ordet fritids
problem, och detta särskilt i samband
med analyser av nutidsungdomens situa
tion. Såvitt jag kan minnas, var detta
ett ganska okänt begrepp för ett halvse
kel sedan. Helt naturligt, eftersom friti
den då var mycket knappare än nu, men
också därför att vi, som då var unga,
fångades av tidens ideella rörelser.

Vi samlades sålunda i föreningar av
skilda slag kring olika strävanden och
uppgifter. Visst var vi ganska gröna,
okunniga och osäkra, men detta kom
penserades av intresse och verksamhets
lust. Våra små insatser var säkert brist
fälliga. Vi lärde oss dock åtskilligt under
tiden, exempelvis att framföra våra
önskemål och synpunkter, att skriva
protokoll och tidningsnotiser eller han
tera ordförandeklubban samt att i någon
mån medverka i mötesprogrammen.

Med tiden fick vi så mycket att tänka
på och syssla med, att det inte blev nå
gon tid till övers att "fördriva". Svårig
heten var den alldeles motsatta: att kun
na hinna med de mångahanda bestyren
och uppgifterna.

Mycket har förändrats under de se
naste årtiondena. Den egentliga arbets
tiden har begränsats och den ökade fri
tiden tas i anspråk av många nya ting.
Den i och för sig glädjande utvecklingen

har haft sina sidor på gott och ont. Nya
inställningar och problem har skapats.
Så har föreningslivet inte numera sam
ma lockelse som tidigare, vilket är både
förklarligt och beklagligt.
Det är utomordentligt värdefullt att

redan i unga år få komma med i ett gott
kamratskap, och om detta sker inom ra
men för ideella strävanden. Då får vi
något att värmas av och verka för.
Detta tar naturligtvis en del av vår tid
men ger oerhört mycket i gengäld. Sam
varon och samarbetet innebär en fostran
till gemenskap och hänsyn. Verksamhe
ten ger erfarenheter och rutin, vilket vi
har nytta av även i vår dagliga gärning.
Personlig förkovran och förmåga till
sund självhävdelse, trivsel och gott kam
ratskap - det är en god valuta för
våra insatser.
All gemensam förnuftig strävan in

rymmer stora värden och har mycket att
ge, oavsett dess art eller vår situation.
Har vi inte haft förmånen att redan i
helt unga år komma med i någon sådan
verksamhet, bör vi som äldre söka ta
skadan igen. Det är aldrig för sent att
bli med och att göra en insats. Låt oss
beakta detta, när vi kallas att vara med
på ett hörn eller har tillfälle att uträtta
något för en gemensam sak.
Idealet är att vi villigt och glatt gör

vissa insatser inom föreningslivet, sam
tidigt som vi söker finna tid att även
tillgodose andra önskemål och intressen.
Om vi, lite var, tar vår del av det ge
mensamma arbetet, skulle detta kanske
innebära en välkommen hjälp för de
ledande och mest arbetstyngda kamra
terna. Många friska viljor och goda
krafter gör ett lätt arbete. Sedan kan vi
med gott samvete ta itu med våra pri
vata sysslor och hobbies. Vi behöver inte
besväras av några fritidsproblem. Den
stora frågan är hur vi ska få tid för
våra olika intressen. Mycket leker oss i
hågen, och vi måste ransonera tiden och
sovra bland de många önskemålen.

Vi får dock inte pruta på insatserna
inom våra organisationer. De behövs -
för sakens och vår egen skull. Förenings
arbetet har i varje fall gett skrivaren så
mycket, att det räcker till för att skriva
en föreningslivets höga visa, Men det får
räcka med dessa korta antydningar. -
Här har vi alla ett rikt fält för person
liga insatser och stimulerande erfarenhe
ter. Självfostran, ideell förankring och
goda kontakter blir en del av utbytet,
och den lönen är mödan värd.

V.].

ABF i Gustavsberg 40 år
Organisationerna kom till Gustavsberg

ganska sent, om man jämför med det öv
riga Sverige. Fackorganisationer och po
litiska föreningar startades inte förrän i
början av z o-talet, en tid då landet i
övrigt hade sin organisationsapparat näs
tan färdigbyggd. Härav följde att den
organiserade bildningsverksamheten ock
så kom igång ganska sent.
Den r4 juli 1922 samlades representan

ter för Arbetarekommunen, Fackförenin
gen, Konsum, Kvinnoklubben och Ung
dornsklubben för att diskutera startandet
av ett Lokalt Bildningsutskott. De som
fick förtroendet att organisera det hela
blev John Lindholm ordf., K. W. Svens
son bibliotekarie, fru Scholrze kassör, Ar
vid Linell sekr. och Oskar Söderberg.

Bildn.ingsutskottet verkade till årsmö
tet i maj 1923, ,då ABF:s stadgar god
kändes och ombildning till lokalavdel
ning skedde. Första bokslutet visade en
omsättning av kr. 892:03, bokbeståndet i
biblioteket hade ökat till 96 band och
4 cirklar hade varit i verksamhet. Kom
munalkunskap (31 delt.) ledare Robert
Fransson och Erik Hj. Johansson, sven
ska språket (12) John Lindholm, Sveri
ges historia ( 1 o) Henrik Bengtsson och
praktisk räkning (17) Gunnar Floren.

Bildningsver.ksamhet, liksom annat
Iörcningsarbete, möttes inte med särskilt
stor förståelse av fabriksledningen på
den tiden. Allt organisationsarbete som
arbetarna Företog sig ansågs som intrång
på rätten att leda företag och kommun.
En upplyst arbetarstam ansågs nämligen
på den tiden som en stor fara för företa
gens fortbestånd och utveckling.

En som kom i nära beröring med Odel
bergs ovilja var "Kalle-Ville", som var
aktiv både fackföreningsman och ABF:
are. Han berättar bl. a. om hur Odelberg
kallade biblioteket för "brandskåp", var
med han menade, att det innehöll brand
farligt material rent ideellt.

Förelasningsverksarnheten var ganska
livlig under de första åren och även den
verksamheten sågs ibland med ogillande
av företagsledningen. För att få använda
någon av samhällets lokaler måste till
stånd inhämtas på kontoret och när en
föreläsning om kooperation skulle hållas,
så ansågs det som en politisk föreläsning
och med tvekan uppläts lokal för ända
målet.

Många kända namn bland den tidens
folktalare finner man som föreläsare i
Gustavsberg. Fabian Månsson, Bernhard
Eriksson, Adolf Wallentheim, Rickard
Sandler och många, många andra. Många
är de episoder "Kalle-Ville" letar fram
ur minnet, både när det gäller föreläsare
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och möten, episoder med stänk av både
humor och vemod.

Aven i protokollen finner man en del
trevliga saker. Bakgrunden till besluten
har nog varit tillräckligt allvarlig, men
vid en genomläsning nu, verkar kontras
ten humoristisk. Paragraf 7 i ett proto
koll 1927. "Efter en kort debatt godkän
des arbetsplanen med den ändringen att
Kursen i barnavård slopades och ersattes
med ett· föredrag om folkpensionering
en."
Ytterligheterna beröra varandra och

detta utdrag talar sitt tydliga språk om
det vidlyftiga register ABF:s verksamhet
spelar på. Alla ämnen har samma vär
de. Det är de studerandes behov av att
lära och utveckla sig som skall tillfreds
ställas. Antingen det gäller välskrivning
eller den högsta matematiken.

Att behovet att lära inte tillräckligt
insetts av de rbreda massorna är dock
tyvärr ett alltför känt faktum. Vid ge
nomläsningen av protokollen finner man
ingen stor omväxling av namnen när det
gäller styrelse- och ledareuppdrag. I cirk
larna har givetvis namnen varierat, men
i stort sett är det samma personer, som
njutit av kunskapskällans flöden.

Många eldsjälar kunde nämnas, män
och kvinnor som år efter år offrat sin
fritid för att stå andra till tjänst med
vägledning i deras önskan till andlig
förkovran. En hyllning till dessa män
och kvinnor är på sin plats att fram
föra när nu Gustavsbergs ABF går in
i sitt 5 :te decennium. Den bästa jubi
leumsgåvan gustavsbergarna kan ge är
att i ännu större utsträckning sluta upp
till de kurser och föreläsningar som
ordnas. Och inte till bara de mer hob
bybetonade utan även till de mer ideella,
dels för en högre personlig utveckling
och dels för att på ett bättre sätt kunna
fylla de uppgifter som organisationerna,
arbetet och samhället ålägger vederbör
ande.

B. P.

Gustavsbergs
Pensionärsförening
firade 10-årsjubileum i Bergasalen den
17 november. Efter inledningsmusik av
Sven Petterssons kapell kunde ordföran
den K. E. Larsson hälsa 150 glada ansik
ten vid de festliga borden, där god mat,
glass och kaffe smakade alla mycket bra.
Sekreteraren fru Boox gav en verksam
hetsberattelse över de gångna åren, ut
visande god aktivitet och trivsel inom
föreningen. En representant från huvud
organisation gav berättelsen högsta be
röm. Till underhållningen bidrog Scen
studion och allsång sjöngs efter Lergö
kens pipa. Hälsningar framfördes från

Pensionärsföreningen samlad till JO-årsfest i Bergasalen. Man sjunger "Så länge skutan kan gå"

kommun, Konsum och fabrik. Högtids
talet hölls av redaktör Björklund från
Riksförbundet, som med känsla under
strök betydelsen av Riksföreningens till
komst och pensionärsföreningarnas ar
bete. Det började med ett strävsamt före,
framhöll talaren, ja, det fanns folk,
t. o. 111. tjänstemän i staten, som tyckte
att en sammanslutning var onödig för
tjugo år sedan. Men för alla andra fanns
det intressegemenskap ... Idag omsluter
Riksorganisationen för pensionärerna
170.000 medlemmar med 800 organisa
tioner i tjugo distrikt. Den allmänna
opinionen har intagit en gillande håll
ning till våra strävanden och även tid
ningarna intresserar sig för vår sak. In
ternt har vi skaffat medel för egna in
satser genom vårt stora rikslotteri, med
lemsavgifter och medlemmarnas egna
arbetstag.

Våra villkor har under den förflutna
perioden avsevärt förbättracs. Vår folk
pension har ökar med 100 ·OJo sedan 1958,
det finns numera bostadstillägg, änkor
nas pensioner har förbättrats och bli
jämställda med pensionärens. Vi har in
dex- och standardtillägg och den av-
dragsfria inkomsten är höjd. Den nya
socialbalken ger från 1963 bättre sjuk
hjälp. Men ändå kvarstår mycket att
sträva för, framhöll talaren. Vi kallas
ofta vid högtidliga tillfällen för heders
medborgare - men vi har ännu inte
samma villkor som övriga medborgare.
Vårdmöjligheterna för de gamla och sju
ka är diskriminerande och frågan om de
goda ålderdomshemmen över hela landet
är ej löst. För att vi ska ·kunna nå våra
mål fordras aktivitet och solidaritet i
våra led. Alla pensionärer är ännu inte
medlemmar. Talaren rekommenderade
också att kvinnorna i pensionärsleden,
som ofta äro ett spänstigt släkte, skulle
beredas mera plats i styrelser och akti
vitetsgrupper.

Redaktör Björklund hy Ilade till slut
Gustavsbergs jubilerande pensionärer,
som han fann vara ett aktivt och duktigt
folk inom Riksorganisationens led.

En annan talare var vännen Johans
son från Södertälje, som i ett kåserande
anförande berättade hur hans förening
kämpat sig fram till relativt goda för
hållanden. Han talade om verksamheten
i hobbylokaler och i föreningens sam
kväm, och om det goda stöd man nu
mera har från kommunen. Hans anfö
rande blev som en stimulans för gusravs
bergarna.

Festligheterna pågick i 4 timmar, syn
barligen utan att trötta de glada pensio
närerna i en av de piggaste föreningarna
i samhället. Och om en månad träffas
man igen till Julkaffe och juldans i Ber
gasalen, där fabriken traditionellt står
för värdskapet.

Kvinnogille
bildades i Gustavsberg den 8 november
i Kvarnbergsskolan och fick vid starten
46 medlemmar. Det finns plats för några
hundra till.
Till styrelse valdes Astrid Söderman,

Elvira Sundin, Thyra Svensson, Ellen
Klinthäll, Ester Storm. Suppleanter blev
Annika Samuelsson och Edla Sofia Ar
vidsson.
Distriktsordförande Ulla Larsson, Ny

näshamn, informerade om Gilleverksam
heten och vår hemmabo Gunnar Matt
son talade om planerna kring det kom
mande Centrumbygget.

Konsum skänkte det nya Gillet 300
kr som grundplåt till kassan vilket tack
samt noterades. Den 5 december firas
Lucia i Ekedal men förövrigt beslöt Gil
let att förlägga sin månatliga samman
komst till den fjärde onsdagen i måna
den. Affischer meddelar tid och lokal.
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Konsums personalklubb

Avsikten med personalklubbar är som
väl alla vet att stimulera samhörighets
känslan och stärka kamratskapet mellan
personalen. Genom klubben har man
möjlighet att personligen lära känna var
andra. En viktig uppgift för personal
klubben är att verka för en sund fritids
sysselsättning. Vår personalklubb består
av ett 70-tal medlemmar som betalar 5
kr. per år i medlemsavgift. Styrelsen -
fem ledamöter - väljes för ett år och
rsmötet äger som regel rum i mars må

nad. Vid årsmötet väljes också s.k. kon
taktmän - en för varje butik - som
ser till att personalen i butiken blir in
formerad om vad som händer och sker
inom klubben.

Vi gör en liten återblick i vår perso
nalklubbs .verksamhet till 1957 då den
dåvarande styrelsen gjorde en framstäl
lan till föreningens ledning om att få dis
ponera. en personalstuga. Detta kröntes
med _framgång och vi hyr fr.o.m. 1958
Skalsrnara skola för en billig penning.
Mycket arbete fordrades dock på frivil
lighetens väg, för att få den gamla "kå
ken" i användbart skick. I Vi-gården -
som stugan döptes till - har vi nu våra
möten och tävlingar, och de anställda
med familjer har möjlighet att träffas där
rill ett parti krocket, ping-pong, badmin
ton eller något annat spel, om de så öns
kar. Varje vår och höst anordnar vi
femkamp i Vi-gården och vid den se
naste i oktober deltog inte mindre än 80
personer. Vad beträffar de idrottsliga
övningarna i övrigt kan nämnas att vi
brukar deltaga i korpens hockey-bockey
serie och att vi under sommaren har ut
byte med andra föreningar i fotboll. In
formationerna till personalen sker -
förutom genom kontaktmän - genom
vår egen tidning "Fritiden". Spaltmet
rarna består mest av upplysningar kring
studieverksamheren, KPA och meddelan
den från Handels. Vi brukar ha ett par
samkväm med dans varje år· och nu när
mast har vi Luciafesten till vilken vi
väljer vår egen Lucia. I planerna för
den kommande vintern ingår bl. a. att
vi skall anordna Konsummästerskap i
Schack och Ping-pong.
Givetvis räcker inte medlemsavgifterna

till för att klara ekonomin, men de kas
sabrister som uppstår, brukar vi täppa
till genom försäljning av boklotter.

H. Ericson

Till biiger ,:n bild från Konsumpersonalens
sommarstuga vid Skälsmara.

Gustavsbergs Lottakår

Gustavsbergs Lottakår har f.n. 62
medlemmar. De flesta av dessa har av
olika anledningar inte tillfälle att göra
någon annan insats under fredstid än be
tala sin årsavgift, men en liten kärn
trupp på 15-20 lottor träffas var 14:de
dag i Kommunalhuset. I år har vi under
tio av dessa kåraftnar gått igenom en

- kurs, s.k. Grundskola, som består av
lotta- och medborgarkunskap. Kursen
har besökts även av lottor från Ingarö
Lottaavdelning. Den huvudsakliga syssel
sättningen under våra träffar är annars
tillverkning av arbeten för vår försälj
ning, som i år gick av stapeln den 28 ok
tober. Pengarna, som kommer in vid des
sa försäljningar, används främst för [ot
tornas utbildning vid olika kurser, men
en del skänks till välgörande ändamål.
Den 19 juni företog vi en bussresa till
Arlanda, där en av SAS:s ciceroner vi
sade omkring i hangarer och på start
banor. Till slut visades en resefilm och
sedan drack vi kaffe i personalmatsalen.
En strålande lördag-söndag i oktober
anordnade kåren en kurs i förplägnads
tjänst i Hemvärnsgården. I den deltog 15
lottor, 2 från Gustavsberg, 4 från Ingarö,
4 från Boo och 5 från Stavsnäs. Den
söndagen hade Hemvärnet i Gustavsberg
en övning i trakten av Hemvärnsgården,
varför lottorna passade på att pröva sin
nyförvärvade kokkonst på hemvärns
männen. Lottorna fick godkänt! Avslut
ning av kursen med genomgång hölls i
Kommunalhuset den 17 november. En
gång varje höst brukar Lottakåren och
Hemvärnskåren ha en gemensam fest i
Hemvärnsgården. Den hölls i år den 16
november i närvaro av bl. a. befälhava
ren för Fo 46 Overstelöjtnant Rosenius
och Ingenjör Teglund från· Gustavsbergs
Fabriker. Lotterna hade lagat supe, mu
sikkåren spelade och kvällen avslutades
med dans. Vid årsmötet den 17 oktober

valdes, förutom sedvanliga funktionärer,
till hedersledamot i kåren dess grundare
och kårchef under 20 år, Fröken Anna
Larsson, Aspvik.

Kåren har sedan några år stora rckry
teringsbekymmer. Är det därför någon
läsare, som är intresserad av detta för
försvaret viktiga arbete, så sök kontakt
med oss. Vi lämnar gärna upplysningar
om hur det är att vara lotta och tar mer
än gärna emot nya medlemmar.

Maj Borg
Kårchef

Gustavsbergs
Schacksällskap
fyller 20 år i år. Så står skrivet i häv
derna.
Intresset för detta ädla spel var tydli

gen mycket utbrett. Det spelades schack
här och var i stugorna. Och så samlades
man till möte för att efterhöra huruvida
man inte kunde bilda en schackklubb.
Samtliga närvarande var positivt inställ
da till förslaget och ett enhälligt beslut
om bildande av schackklub:b blev mötets
resultat.
Den första styrelsen var sammansatt

av hrr W. Weimark, H. Ringström, C.
Blomqvist, A. Björkman och B. Friberg.
Dessa satte sig ned till styrelsemöte den
14 sept. 1942 för att plita ihop stadgar
för klubben. Dessa stadgar antogs seder
mera av årsmötet den 20 okt. Det blev
en god snart. 38 medlemmar inregistre
rades och året därpå, 1943, hade man
4r. Det står i protokollet att varje med
lem får "anmäla sig till den klass han
anser sig höra" men "till orten nyin
flyttade spelare som ansluter sig till säll
skapet de skola spela i klass 1". Klub
ben hette nu Gustavsbergs Schacksäll
skap. Så var man igång på ailvar. Den
15 febr. 1943 drabbade man samman
med KF i Stockholm. Om denna händelse
förtäljer krönikan: "Matchen, som gick
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av stapeln månd, I 5 febr. på hotell Åker
lyckan, Gustavsberg, blev lyckad ur ar
rangörssynpunkt. Åkerlyckans stora mat
sal hade samlat många schackintressera-de
som under kvällens lopp med spänning
följde de 36 spelarnas kamp för sina res
pektive klubbars ära. Att vi förlorade
matchen med 7 mot I I var kanske
mindre lyckat men skulle kunna ursäktas
med att flere av våra bästa spelare var
ute i beredskapstjänst". _

Men gustavsbergarna samlade sig till
revanch. Den 14 okt. åkte man in till
KF med 20 man och återvände med 9
vinster, 6 remis och 5 förluster." ... KF
spelarna voro utmärkta värdar och buro
sitt nederlag med stor generosit:et ... Till
och med de förlorande spelarna fingo
var sitt pris, en trevlig bok. Underteck
nad försöker åtminstone läsa och glömma
sitt nederlag," skriver dåvarande sekre
teraren.

Bläddrar man vidare får man veta att
matcher spelats mellan norr och söder,
mellan olika yrkesgrupper inom samhäl
let, mellan arbetare och tjänstemän. An
slutning till schackförbundet har disku
terats åtskilliga gånger med motivering
en att detta skulle ge större utbyte och
sporra medlemmarna till verkliga kraft
tag. Men en dylik anslutning kostar pen
gar och frå:gan har ännu ej lösts.

Sällskapets ekonomiska ställning ven
tileras på möte efter möte. "Schacksäll
skapets ekonomi-ska ställning behandlades
men bordlades," står det i ett protokoll.
På ett följande möte äskade Kalle Ville
ordet och undrade hur det egentligen stod
till med sällskapets finanser. Ordföran
den svarade att det var mycket dåligt.
Hrr Kalle Ville, K. Nilsson och V. Ols
son fick därför i uppdrag att "i samar
bete med styrelsen ordna något extra."
Men intresset för schack har 'hå'llit i sig
hela tiden, och att det måhända var
större i början :har väl kanske sin för
klaring. Vi har ju fått så mycket annat
att syssla med, bilar, båtar, rymdraketer
och tusen andra saker. Men nog skaU
det mycket till för att den verkligt
schackbitne försummar en spelkväll.
Under det senaste spelåret har dock

anslutningen varit större än vanligt. En
hel del nya förmågor har knutits till
sällskapet och det är glädjande. Många
ungdomar visar sig även intresserade.
Just nu pågår en handicapturnering, som
ser ut att bli en spännande uppgörelse.
En gång i månaden anordnas blixttäv
ling, som uppskattas mycket av de flesta
spelarna. Vi har spelat två vänskaps
matcher mot Blindföreningens schack
klubb i Stockholm. Våra blinda vänner
uppskattade detta mycket och vi för
undrades över deras stora skicklighet att
manövrera sina pjäser med så stor säker
het. Vi hälsar dem välkomna hit igen!

I september hade vi ett enkelt sam
kväm ute hos Olle Jonsson i Barnvik.
Ett gemytligt och trevligt kalas, var den
allmänna meningen. Vi tackar Olle och
hans fru för förträffligt värdskap. Vår
nya spellokal är Hästhagsvägen 6 och
spelkvällar är fredagar kl. r 9 till 22.

Go' jul och gott slut och gott nytt
gott folk!

B. Arvidsson

Inom
Missionsförsamlingen
här i Gustavsberg finnes för närvarande
ett hundratrertioral ungdomar i åldern
tre till trettio år.

Söndagsskolan omfattar barn från tre
årsåldern, vid tio års ålder kan man vin
na inträde i scoutkåren och kan sedan
vid femton år gå över i en äldre ung
domsgrupp.

I söndagsskolan söker vi med hjälp
av bl. a. flanellograf och sandlåda in
tressera barnen. Sång och musik av bar
nen bidrar också till aktivitet och trev
nad.

Scoutkåren är i stark expansion. Där
möteskaraktaren är patrullsamlingar med
provtagning och tävlingar i olika ämnen,
såsom samhällskunskap, sjukvård, fri
luftsliv, bibelkunskap med flera nyttiga
områden. Patrullen består av fem till
sju scouter med en ledare som patrull
chef. Pojkar och flickor samlas olika
kvällar. Gemensamma samlingar hålles
också. Höjdpunkten för en scout är läg
ret. Sommaren som gått har vi haft läger
en vecka vid Vänern, vid foten av Kin
nekulle. Där vi tillsammans med Stuvsta
scoutkår fick lära det mesta om frilufts
liv.

För närvarande pågår en scoutledar
kurs med ett femtontal deltagare. Där
våra scoutledare får lära både teori och
praktik om scoutlivet.

För de äldre ungdomarna har vi sam
lingar varannan lördagskväll. Där vi
har en trevlig och trivsam samvaro. Så
anordnas Ungdomens kväll i Missions
kyrkan, där ungdomarna medverkar.

Vårt SMU-arbete är öppet för alla
unga människor i alla åldrar. Vi har det
trevligt tillsammans och där vi söker ge
var och en en livssyn som håller att
bygga på. Och vi hoppas få flera med i
denna expanderande ungdomsrörelse.

R.N.

Baptistförsamlingen
i Gustavsberg bedriver med trosvissh
sin verksamhet. Under året har inköpts
en ny orgel, som invigts för sitt ända
mål. Stor offervilja kännetecknar för
samlingens medlemmar och vänner.

I söndagsskolan samlas ett femtiotal
elever söndagligen. Ett flertal nya elever
har under höstterminen välkomnats.
Hösrtcrrninen avslutas med julfest sön
dagen före jul. Olof Gustavsson är före
ståndare och har villiga och goda lärar
krafter som medhjälpare.
Junior, som under hösten samlats på

lördagarna, har c:a tjugo direktanslutna
kårmedlemmar. Programmet har varit
mycket rikt och omväxlande, där ung
domarna själva livligt tagit del.

Gustavsbergs Baptistförsamling satsar
hårt på söndagsskol- och ungdomsverk
samheten i tro på att det har en oerhörd
betydelse för det unga släktet i vårt
samhälle och för ett livsdugligt folk.

I kyrkan hålles också offentliga guds
tjänster för allmänheten på söndagar och
onsdagar, då ofta församlingens goda
sång- och musikkrafter medverka till att
berika gudstjänstlivet. Tillsammans med
övriga församlingar planeras även under
vintern Evangeliska Alliansens Allmänna
bönevecka och även mera allkristen of
fensiv med seriemöten.

Alfan Odlander

Röda korset
Custavsbergs- Ingarö-kretsen har nu

haft sin verksamhet sedan 1936 och räk
nar 400 medlemmar. Föreningen vill gö
ra sitt för att såväl inom kommunen,
landet, som internationellt söka sprida
hjälp och gåvor dit där olyckor, krig
och naturkatastrofer gör det omöjligt för
människor att vara människor.
Under året har kretsen bl. a. till be

hövande familjer givit 700 kr. I samar
bete med Konsum samlat ihop 5 stora
lådor rejäla kläder åt lidande i Algeriet.
Till jordbävningskatastrofen i Persien
sändes 50G kr. I valkollekten insamlades
över 600 kr. till CP-barn och till inter
nationell verksamhet har givits r.ooo kr.
Det är den goda kontakten med ortens

befolkning, som möjliggör denna verk
samhet. Bl. a. få vi in c:a 5 .ooo kr. brut
to vid vår julmässa. För medlemmar hål
les en gång i månaden samkväm, där
man över kaffekoppen pratar om all
dagliga ämnen och där flitiga händer
handskas med sina arbeten. Det är vår
livliga förhoppning att många vill sluta
sig till oss. Den femma, som årsavgiften
utgör går till snabb hjälp där så behövs.

John Bellander
ordförande
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Socialdemokratiska
kvinnoklubben
är en bland de få föreningar som vid
makthållits i hela 2 5 år i följd trots
Gustavsbergs rikedom på föreningar. Den
har sina möten andra onsdagen i varje
månad, lokal har varit Tretton, men för
tillfället är vi hänvisade till Hästhags
vägen 4.
Det är inte bara politiska saker som

där behandlas. Vi har t. ex. från förbun
det skrivelser om de oskäliga priser på
varor som bör uppmärksammas. Ett va
kande öga har förbundet på alla nya
social-lagar, och det är in te all tid enbart
förbättringar som dessa medför. Det kan
hända att det blir försämring för en del.
Sådant måste diskuteras och prövas och
göras uttalande om. Ävenså har vi inom
klubben konsumentråd som tar del av
konsumentinstitutets arbete. Detta är en
viktig detalj i dagens samhälle, som är
så fullt av varusortiment, som inte alltid

Bilden: Interiör
Jrån italienska
klubbens lokal.

kan ,godkännas. Vi har sysslat med frå
geformulär angående de gamla inom
kommunen och vad det gäller deras hob
bies, deras lägenheter och deras umgänge.
I detta sammanhang lämnade vi en skri
velse till våra kommunala myndigheter
att det borde finnas soffor utplacerade
vid t. ex. Kommunalhuset, utanför Ber
gasalen och andra platser så de gamla
ska kunna vila ut vid en promenad. Vi
har varit på både Ingarö-hemmet och
Gustavsbergs Ålderdomshem och bjudit
på kaffe och underhålln:ng, och våra be
s-ök möttes med största tacksamhet. Pen
sionärsföreningen bjöds på kaffe och un
derhållning av Kvinnoklubben och Arb.
kommunen tillsammans. I år har vi även
startat studiecirkel i ämnet "Hemmet som
miljö" med ro st. deltagare.

Vill du koppla av så koppla då på i
vår klubb. Där har du också möjlighet
att säga din mening om det som du inte
tycker är tillfredsställande.

Elsa Carlsson

Italienska klubben
är varken kulturell eller sportutövande,
den är helt enkelt en [ritidsklubb.
Vi har ett ställe att vara på för att

koppla av, se på TV, spela lite kort eller
läsa en bok från vårt blygsamma biblio
tek. (Tacksam för alla små bidrag).
Vi tror att klubben bidrar till trivsel

genom att vi behåller mer eller mindre
våra italienska vanor, och vi tror att det
är mycket viktigt för alla nya som har
kommit hit sista tiden att det finns ett
ställe att vara på.
Italienska kolonin blir större för varje

år. Vi tänker närmast på att binda våra
ungdomar vid klubben, och vi har disku
terat att köpa ett biljardbord, men oj, oj
va det kostar. Vi har även tänkt på våra
fruar, t. ex. med en syjunta en gång i
veckan, där de kan träffas och ventilera
sina problem.

Årsmötet som skall bli den 12 decern
ber får avgöra saken.
Tack för ordet och en God Jul och

ett Gott Nytt År till alla våra svenska
vänner.

Ordförande

Olinto Marian

Scenstudion
har vid årsmöte den 24 aug. omvalt den
avgående styrelsen, ordf. och sekr. för
2 år Gunnar Lundberg och Arvid Berg
ström, kassör för r år Arne Poijes samt
till ledare för avd. dramatik: Sven An
dersson och avd. revy och kabare:
Gunnar Lindblad.

Ungdomsgruppen, som bildades för ett
år sedan och i våras framträdde med ett
program, vilket tidigare omnämnts i des
sa spalter, har under Sven Anderssons
ledning inövat en pjäs: "Spöket på Can
terville" efter Oscar Wildes novell.
Framförandet 1beräknas kunna ske efter
julhelgen.
Den äldre gruppen instuderar under

ledning av Bengt Blomgren och Ellika
Mann en pjäs av L. du Gavde Peach och
Jan Hay: "Familjens vita får."
Vårt arbete har på grund av olika tids

uppgifter för Folkans förestående rivning
blivit försvårat, men vi hoppas nu kun
na framföra ovannämnda pjäser innan
sprängskotten börja dåna. Skulle så ej
vara fallet bli vi tvungna vända oss till
någon grannkommun för våra premiärer.
Teaterinrresserade, såväl yngre som

äldre, som önska deltaga i en både rolig
och farorik hobbyverksamhet inbjudes
komma med i Scenstudion.

Scenstudion under repetition.
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Rädda barnens
lokalförening
har i samråd med Riks- och länsförbun
det ordnat höstkampanj, som pågick un
der november och mottogs med stor väl
vilja av gustavsbergarna. Film på TV,
affischer och Extrabladet, som utdelades
i brevlådorna gjorde väl sitt till för of
fervilligheten.
Inom fabriken insamlades på de olika

avdelningarna tills. kr. r.ooo:-.
Våra butiker köpte specialaffischer för

tills. 150:-. Och så gjorde våra före
ningsungdornar en strong insats genom
att på kvällen den r 3 november trots
regn och rusk ge sig ut till hemmen och
samla in hela 623 :-. Man samlades i
Bergasalen, varifrån ledarna inom olika
ungdomsföreningar sände ut sina par
med tills. 80 bössor. Under sammanräk
ningen visades en film från Algeriet och
så bjöd Konsum de pigga ungdomarna
på läskedrycker.

För skolans aktion, Operation Dags
verke; redogörs på annan plats. Här fick
man ihop inte mindre än 3.000:-.

Många bössor kommer att cirkulera
ännu ett tag på basarer rnm., varför
slutredovisning meddelas senare. Men nog
når vi upp till 5 .ooo :-!

I februari skall föreningen ha årsmöte
med sina 20 medlemmar och då starta
en värvningskampanj. Det kostar 3 :
om året att vara medlem och då får man
också den fina tidningen Barnen och Vi.
Skicka oss 3 :-!

Konstföreningens
medlemmar har under det gångna året
beretts tillfälle att bese utställningarna
"Stockholmssalongen" och "Guld från
Peru" samt samlingarna på Thielska gal
leriet. Den 14 november fick vi lyssna
till ett informerande föredrag om glas
tillverkning, belyst med ljusbilder och
film. Det hölls av arkitekt Gunnar An
der, konstnärlig ledare 'vid Lindsharn
mars och Alsterrno glasbruk. Förening
ens 250 medlemmar kan efter årsmötet
den 3 december pryda sina hem med en
ny färglitografi utförd av den förnäm
lige grafikern Hugo Zuhr. Mcdlemslot
tcriet ger dessutom värdefulla vinster till
många. I planerna för det nya verksam
hetsåret ligger bl. a. resa till utställning
en "Konstens Venedig".

Medlemsantalet är i ständigt stigande.
Vi dras dock, liksom många andra för
eningar, med svårigheten att få deltaga
re i anordnade resor och sammankoms
ter, vilket hindrar styrelsen att ge in
tresserade medlemmar ett ännu större ut
byte av sitt medlemskap.

Clary Lindbolm

Bridge
Vet Ni att Gustavsberg har en livaktig

Bridgeklubb?
Bridgens mest kända och berömda för

fader är whisten. Sedan kom auktions
bridgen och den bridge som -spelas i dag,
kontraktsbridgen, har sitt födelseår 1925.
Det var miljardären Harold S. Vander
bilt, som under en kryssning med en av
sina lyxångare, fann vederkvickelse i
detta spel. Uppfinnaren lär ha varit en
ung kvinnlig passagerare, som i sin tur
fått iden av en amerikansk general.
Några år senare gjorde Ely Culberts

son entre på arenan, och det var då kon
traktsbridgen fick sitt verkliga genom
brott. Tillsammans med sin fru, som var
bridgelärarinna, utarbetade han många
av de lagar som nu är gällande. Dock
kunde han väl knappast ana, att bridgen
skulle få en sådan rekordartad utveck
ling som den nu har. En världsorganisa
tion inom bridgen bildades år 1958 i
Oslo.

Gustavsbergs Bridgeklubb är ett litet,
litet kort i denna. Klubben startades år
1953 och har nu ett SO-tal aktiva med
lemmar. Särskilt glädjande är att vi i år
fått ett stort tillskott av ungdomar. Varje
måndag träffas vi och spelar tävlings
bridge. Spelet går i två grupper, och
4-5 tävlingar spelas per höst- och vår
säsong. Priser utdelas till de bästa i varje
grupp för varje avslutad tävling. Det är
emellertid inte bara spelet som är roligt.
I en bridgeklubb får alla medlemmar en
personlig kontakt, som vi tror är svår
att uppnå i klubbar av andra slag.

Med denna lilla notis vill Gustavs
bergs Bridgeklubb presentera sig och öns
ka nya medlemmar välkomna. Telefon
310 97.

SALF
arbetsledarnas avdelning i Gustavsberg
har 56 aktiva och 4 passiva medlemmar.
Avdelningen har under året haft sju av
delningsmöten och nio styrelsemöten,
dessutom diskussions- och informations
möten i avtals-, pensions- och arbetar
skyddsfrågor. Medlemmarna har även
deltagit i en kurs om M. T. M. och ar
betsförenkling, enskilda medlemmar har
deltagit i vecko- och veckoslutskurser i
aktuella ämnen.

En gemensam studieresa har gjorts till
Scania-Vabis i Södertälje ·och enskilda
medlemmar har företagit studieresor till
industrier i Danmark, Holland, Belgien
och Tyskland.
Kolleger fd.n Aga på Lidingö har va

rit på studiebesök i Gustavsberg.
Styrelsen

SIF:s avdelning 74
firade sitt 25-årsjubileum på Herrgårn
den 16 november. Ordföranden W. Wei
mark kunde hälsa ett 70-tal medlemmar
och gäster välkomna till festsupen, Bland
gästerna märktes hrr Hjalmar Olson och
Artur Teglund och ombudsman Sven
Söderholm. Allsång leddes av Pelle Wes
ter varvid han också prövade jubileums
visan, skriven av Edla Sofia. Till dansen
spelade Rune Lundqvists kapell och i
underhållningen gjorde Thore Skogman

'stor succe.
En jubileumsskrift var sammanställd

av Edvard Sandberg, i vilken han redo
gör för bakgrunden till bildandet av en
lokalorganisation i Gustavsberg. Föret i
portgången var svårt, men omsider har
rutin och större förståelse för problemen
bidragit till att förhandlingsfrågor lösts i
bästa samförstånd. En stor fråga var
pensionsuppgörelsen. Inom föreningen
har sammankomster och fritidsarrange
mang besökts flitigt. Ett populärt initia
tiv var avdelningens införskaffande av
bilar för utlåning mot ersättning av med
lemmarna.

Vi tror att avdelningen med tillför
sikt kan möta de kommande åren.

G-g

Om Ni flyttar
och är prenumerant på Gustavsberga

ren, skriv då ned er nya adress på ett

papper och skicka det till Redaktio

nen. Adress: Gustavsbergs Fabriker.
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Man ska inte ta fram riset på julafton,
i annan form än som risgrynsgröt. Därför
sparar jag alla med rätt eller orätt me
nade elakheter till kommande nummer.
Osjälvisk i 1hög grad eftersom det är
lättare för en "hårding" att vara elak än
"slak". Och "slak" är att vara älskvärd
på ihårdingspdlket. Skillnaden mellan
hårdingar och tuffingar visar sej i deras
sätt att vara elaka. Tuffingarnas elak
heter är bara elaka i elakt syfte. Elak
heter, som alstras i infekterade eller igen
slammade hjärnvindlingar och därför är
omöjliga att bemöta eller komma till
rätta med. Eventuella rättsfall avdömes
oftast efter 5 kap. 5 par. strafflagen.
D.v.s. den elake tuffingen utnämns av
domaren till "femfemma".

Hårdingarnas elakheter är däremot,
eller vill åtminstone vara, förnuftsmoti
verade. Elakheter i gott syfte, s.a.s. Hår
dingar är inga hundraprocentigt goda
människor, om nu sådana finns. De är
ju "hårda", som sagt! Att kunna ge och
ta emot smällar utan att 1hjärtat hoppar
som en lammrumpa i en vargflock, det är
hårdingens varumärke. Men aldrig på en
julafton! Ja, strängt taget borde hårding
ar av alla de slag; moralister, politiska
partister, ragater och ragator m. fl. dra
in klorna minst fjorton dagar före jul.
Under de Fjorton dagarna skulle vi vän
ja oss vid att se på det som misshagar
oss med tolerans och humor. Försöka in
billa oss glorior, som svävar över alla
våra medmänniskors :huvuden. Avhålla
oss från kraftuttryck och träna oss i att
tala med låga och mjuka röster. - Ingen
ska behöva sitta till bords· på julafton,
med tagg i sinn eller rivet skinn för
hårdingars skull! Det borde vi lova och
handla efter!

När vi så har bäddat för en julafton
som vi alltid önskat men kanske aldrig
upplevt, då kommer vi säkert att känna
oss 1belåtna med de fjorton dagarnas ve
dermödor. Julsnön lägger sej mjukt på
taken i en vithet som bara överträffas
av lutfiskens och julgrötens i våra grytor
och · kastruller: Alla, som vi hade för
avsikt att reta, rispa, aga, egga eller ma
na, sitter oretade, orispade, oagade, oeg
gade, ornanade vid de fyllda tallrikarna
och 'känna frid på jorden och till med
människorna ett gott behag. Man kan

förvisso inte tänka sej en bättre julklapp
oss hårdingar emellan eller från oss hår
dingar till våra tänkbara offer bland
molluskerna. Alla ska vi ha rätt och
möjlighet att känna som barn för julaf
ton!

När vi ätit oss mätta
trycker far i huset på knappen till jul
gransbelysningen, såvida vi inte har kla
rat av den julstämningsdeta1jen förut.
Sedan sätter vi oss en stund vid värme
elementet och läser H. C. Andersens sa
gor för barnen. Många av hans sagor är
så socialt uppfostrande, att de liksom
sätter spår i vårt sociala samvete, Tag
t. ex. Flickan med Svavelstickorna! -
Där stod hon på gatan och sålde sina
stickor för att klara livhanken på sej och
de sina. Hon stod där barbent och trasig
i den kalla vinterkvällen. Hon tände
sticka efter sticka för att värma sej litet,
litet grand. Men vinternattens köld var
hård och ingen tomte vaken. Så gick det
som det gick. -

Numera träffar vi väl intepå småflickor
i sådana situationer i (Obs!) vårt land,
men att läsa om sånt kan ändå göra oss
mera känsliga och det kan sannerligen
behövas i ett land fullt av hår.dingar.
Min egen upplevelse av Flickan med Sva
velstickorna har gjort mej till ett ganska
lätt offer för gatuförsäljare av alla de
slag. Därför har jag ,djup förståelse för
Artur Teglunds förslag i företagsnämn
den, fotbollsgrabbarna till fromma. Blev
det förslaget genomfört så skulle inte Bie,
Ando, Lennart m. fl. i ur och skur behö
va stå i estetiskt anskrämliga och fysio
logiskt hälsofarliga träkurar och sälja
lotter för att klara livhanken på fot-

Gå och bada!
Rätt förstått och brukat kunde bad

karet bli en förnämlig hjälp i våra för
sök att förebygga stress, vår tids folk
sjukdom och personlighetsfördärvare. Vi
tänker då på det riktiga badkaret, och
inte dessa platta grundvattenlådor där
man måste välja på att ha knäna eller
överkroppen under vatten. I det riktiga
badkaret kan man sjunka hän och känna
sig omsluten av ett vänligt element, stilla
vaggad av elementära och förfriskande
vätskor. Ett bad är ett fint sätt att lösa
upp dagens hårda knutar, låta tankarna
komma och gå som fridsamma fiskar,
sträcka ut sig i en förfriskning av kropp
och själ och vinna en mjuk övergång
mellan arbete och vila. Badkar i dagligt
bruk vore en vinst för den psykiska folk-
hälsan. Birger Norman

i Metallarbetaren

bollssektionen av GIF. Nu blir det knap
past genomfört i den utsträckning som
tänkts, men nog finns det gustavsbergare,
som utan att vara speciellt Fotbollsbitna
vill satsa några kronor för att hjälpa
bollgrabbarna att åtminstone hålla sej
kvar i den serie de så framgångsrikt käm
pat sej in i. Själv hör jag till dom. Men
pass på nu innan tomtesinnet rinner av
mej och andra hårdingar. Ut med listor!
Det som blir skrivet blir skrivet och det
kan ingen ånger radera ut.

Vårt sociala samvete utvecklas
allt mer och mer

Den saken är glädjande klar. Sedan de
enskilda människornas levnadsbetingelser
tryggats och föreningslivet blivit föremål
för allt större omsorger, har också de så
kallade kulturarbetarna kommit fram i
rampljuset. D.v.s. där hör de liksom
hemma, men för varje gång man ser
dom syns de alltmer magra om bena sill
lika om armar och hals. I varje fall-säjer
man så. Såvida man inte menar kultur
arbetare, som varken hörs eller syns men
ändå lär finnas. Nå, 'begreppet kultur
arbetare kan missförstås i det här sam
manhanget. Skapande konstnärer, menar
Jag.

Och för att trygga deras existens i en
krass och hård värld, har man fört fram
tanken på något slag av konstnärslön.
Kunde man bara få fram någon slags
Geigermätare, som kunde gardera oss
mot charlataner som utövande konstnä
rer eller som konstkritiker, då skulle
alldeles säkert våra riktiga kulturarbe
rare hamna i vårt statliga lönesystem.
Men än är det långt dit.

Ack I Konstnärer har det inte lätt I
Allra minst vi skalder och poeter.

Med "vi" menar jag egentligen bara mej
själv och Birgitta Andersson. Birgitta är
tvingad att förtjäna sitt levebröd som
revytös, fast hon diktat både "vi gå över
daggstänkta berg, fallera" och en bit till.
Och kan man tänka -sej, att en insändare
i dagspressen var oförskämd nog att be
tvivla Birgittas författarskap? Jo, det
kan man. Skamlösheten och avundsjukan
saknar alla gränser. Själv gjorde jag re
dan som liten den här biten, som jag nu
ska he att få avsluta med. Fast jag ger
mej den på att någon kommer att skriva
ooh säja, att· det är någon annan som
gjort den. Men för allt i världen ... var
så god! Här •är i alla fall min dikt: Nu
är det jul igen, och nu är det jul igen,
och julen vara ska till påska . . . så är
det påsk igen, och så är det påsk igen,
och påsken vara skall till jula ... det är
inte sant, och det är inte sant, för däre
mellan kommer fasta. - God Jul!

Fanfar
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Ungdomstråffen
Höstverksamheten vid Ungdomsträf

fen i Bergasalen startade med en sedvan
lig spelkväll måndagen den 17 septem
ber. En månad framöver, när underteck
nad var "repgubbe", leddes Ungdoms
träffen av Lasse Persson och Kjell-Åke
Olsen. De ordnade under denna tid med
spelkvällar, film- och dansaftnar på ett
ansvarsfullt sätt. Bl. a. har man sett vil
da-västernfilmen "Marken bränner" och
dansat till "The Beatniks" ork.
Den· andra delen av Ungdomsträffens

höstprogram började torsdagen den 18
oktober med en Trivselafton. Då före
kom frågesport och visades en färgbilds
rapsodi, kallad "10 månader i Jämtlands
skogar och fjäll, som fältjägare", samt
färgbilder från Gustavsberg. Torsdagen
därpå var det "Idrottens afton" med
inomhusorientering, fyra idrottsfilmer
och allsång. Lördagskvällen den veckan
svarade Rolf Spetz kvartett för dans
musiken i Bergasalen. Onsdagen den 31
okr, gjordes en bussutflykt till Nackas
Ungdomsgård, Finntorpsgården. Där
dansade man till "The Falcon's" och i
pausen sjöng Jörgen Edman några låtar.
Första torsdagen i november var det
Svenska Naturskyddsföreningens kväll i
Bergasalen. Som dragplåster hade Jan
Högberg, känd bl. a. från TV, engage
rats. Han kåserade till en av sina filmer
samt visade två livs levande djur, som
han hade med sej, nämligen en apa och
ett bältdjur, till ungdomarnas stora för
tjusning. Kvällens gäst hann med två
föreställningar, nämligen en för ungdo
mar under 14 år kl. 18 och för Ung
domsträffens medlemmar senare på kväl
len. En frågesportstävling om djur och
natur sammansatt av Åke Berglind,
roade man sej också med. Den träffen
avslutades med en vacker färgfilm med
titeln "Vildmark inpå knutarna". Den ro
november var det dags för lördagsdans
igen. Det dansades då till tonerna av
Roland Grönbergs Show från Tierp.
Efterföljande torsdagsträff talade dr.
Tord Swahn på ett realistiskt sätt om
ungdomens samlevnadsfrågor. Senare på
kvällen presenterades årets luciakandida
ter och därpå valde ungdomarna genom
röstning Gustavsbergs Lucia. Det blev
Bodil Svensson och hon kommer tillsam-

mans med luciatärnorna och stjärngossar
att åka runt samhället och sjunga på
idrottsföreningens julrnarknad i Folk
parken söndagen den 16 december. Dess
förinnan skall de göra ett framträdande
vid Ungdomsträffen på Luciadagens af
ton. "Valkvällen" förekom även musik,
framförd av Hasse Härens ork. Sönda
gen den 18 nov. företogs ännu en buss
utflykt, denna gång till Boo Ungdoms
gård och en danskväll där. Dansmusiken
utfördes av topporkestern "The Space
men". Ytterligare utbyte med denna nya
ungdomsgård planeras till vintern. På
följande dag åkte två billaster från Ung
domsträffen till Saltsjöbadens Ungdoms
gård för att möta dess ungdomar i en
bordtennistävling. Det slutliga resultatet
blev oavgjort, 8-8.

Vad planerar man nu för återstoden
av 1962 vid Ungdomsträffen? Jo, en
torsdagsträff, då ungdomar från Nackas
Ungdomsgårdar besöker oss; Luciafest;
Filmafton; samt två lördagsdanser före
jul och slutligen Nyårsfestinatt.

En nyårsönskan är, att den initiativ
förmåga som en del ungdomar har i
form av olika trivselåtgärder t. ex. att
sköta bordtennistävlingar, andra täv
lingar, filmapparaten, försäljningar
m. m. skall fortsätta och utvecklas så att
ännu fler smittas av detta och också kom
mer med nya ideer för fritidsverksam
heten vid Ungdomsträffen till gagn för
alla.

God Jul och Gott Nytt År till alla
ungdomar.

Nisse.
Nedan: Jan Högberg med sitt bältadjur

UNGDOM är inte en tidrymd utan ett sinnestillstånd, en viljans spänstighet,
en fantasins bärkraft, en känslans intensitet, en modets triumf över försagd
heten, en äventyrslustens seger över trygghetsbegäret.

Efter en <likt av Samuel Ullman
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Opera-

tion

D99s
verke

Den 16 november anordnade Gustavs
bergs skola en insamling för den alge
riska ungdomen genom "Operation Dags
verke". Det innebar, att eleverna i klas
serna 7 och 9 mot betalning skulle åtaga
sig arbeten i samhället och låta inkoms
terna gå till insamlingen.
Uppgifterna var många och skiftande.

Allt som allt var det ungefär 275 skol
elever, som vaktade barn, städade, tvät
tade, arbetade i olika avdelningar på
fabriken och på gravfältet på Ingarö
m. m. Själv skulle jag vara reporter och
titta på lite olika typer av arbeten.

Först beger vi oss till Hästhagen. Där
träffar vi Gunilla Wickman och Gabri
ella Kollander, som står och skakar fa
miljen Mattssons filtar.
- Vad får ni göra mer än skaka fil

tar?
- Vi får piska mattor och madrasser

och så vidare, svarar Gunilla.
Hur trivs ni med det då?

- Jo, det är jättekul!
- Jaså, då tänker ni väl fortsätta

med det här arbetet hemma också?

- Njaa, det tror jag inte, förstås.
Men jag tycker, att det är ett utmärkt
sätt att samla in pengar. På det här sät
tet blir det inget direkt tiggeri, utan ar
betsgivarna får ge så mycket som de tyc
ker är lämpligt. Det var Gabriella, som
tyckte det.

Vi går vidare på vår rundvandring.
Nästa mål är daghemmet. Där har jag
hört, att Gun-Britt Peterson och Chri
stina Backman skall hålla hus. Vi hittar
Gun-Britt inne i personalens kök.
- Jag har strukit dockkläder och va

rit och handlat, och så har jag diskat,
svarar hon på min fråga, och ställer
ifrån sig ett glas, som hon just torkat.
Hon tycker, att det är bra att få lite

praktik mitt i allt pluggandet.
Sedan går vi in i ett rum med skjut

dörrar. Därinne sitter Christina och lek
tanten omringade av barn i åldrarna
4-6 år.
Nu ska alla gå ut och leka, och Gun

Britt och Christina hjälper dem på med
ytterkläderna.
När det senare blir dags för dem att

sova middag, får de turas om att hålla
Gun-Britt och Christina i handen, för
det är viktigt, att allt går rättvist till.
På flera tomter i Gustavsberg ser jag

flera ivriga pojkar i lövkrattningsarbete.
Jag går upp till skolan, och därifrån

får jag följa med rektor Westling och
studierektor Lyngander till gravfältet på
Ingarö. Det är ett stort område i skogen,
som är alldeles kulligt av vikingagravar.
Pojkarna i 7 :an har hållit på att samla
ihop kvistar och småträd. De lastar nu
på vagnen efter en traktor, som kör ner
veden till en stor brasa på ängen nedan
för.

Vi har tagit med oss mat från matbe
spisningen i skolan, och pojkarna kom
mer i grupper och blir serverade. De var
mycket hungriga, försäkrar de, och det
är lätt att tro dem, för de verkar att ha
arbetat hårt.

Gustavsbergs skola har gjort en god
insats för Algeriets ungdom. Sammanlagt
räknar man med att ha fått in 3000 kr.

Skolan har också haft stor hjälp av
Björknäsbolaget, som bjöd på resorna
till och från.

Brita K.

Så här skriver Expressen:
200 unga på Värmdö
rensade, städade, krattade, staplade ihop
4.000 till Algeriet

I dag offrade eleverna vid Central
skolan i Gustavsberg hela sin frilufts
dag för att skaffa pengar till Algeriets
barn. Det var "Operation Dagsverke"
som gick av stapeln. Man hjälpte till i
hemmen, passade barn, krattade löv, job
bade i porslinsfabriken eller sålde lotter.
Närmare 4.000 kronor räknar man med
att ha fått ihop.
Initiativtagare till aktionen - som är

ett led i SECO:s Rädda Barnen-insam
ling för Algeriet - var elevrådsordför
anden Gösta Arvidsson, r 5. Som alla
administratörer hade han förstås en sek
reterare, klasskamraten Helena Weiss, r 5.
Nästan allt i Gustavsberg som "aldrig

blivit av" blev av i dag. Trädgårdar ren
sades, buskar gallrades, uthus städades
och vindar röjdes upp och mycket myc
ket annat. Det här var helt elevernas
ide. Blanda inte in mig i sammanhanget,
sade rektor L. Westling när vi frågade
om hans del i kampanjen. Minst fem
kronor kostade det att anlita en dags
verkare. Många betalade den tiodubbla
summan.

Så fort man räknat ihop alla pengar
na och skickat in dem till Rädda Bar
nen kommer man att anordna en hej
dundrande skoldans för att fira den
lyckade kampanjen. Elevrådet har redan
tillsatt en speciell "Festkommitte som
skall arrangera balen.
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Från skolans horisont

Det har snöat under natten, så på
morron, när jag beslutar mig för att gå
och titta på några övningslektioner, lig
ger ett mycket tunt snötäcke på skolgår
den. Inifrån gymnastiksalen hörs tunga
dunsar av en boll, och när jag öppnar
dörren ser jag, att det är full basket
bollmatch. Det är det "blåa" och det
"gröna" laget, som spelar mot varandra
och "lagen" böljar fram och tillbaka
över parkettgolvet. När striden emellan
åt blir för intensiv, drillar gymn.dir.
Lindahl i sin "pipa". Lagen lugnar ner
sig, och det blir "uppkast".
Nu syns det tydligt, att det gröna la

get ligger över, där Kicki Palmer och
Eva Appelgren leder anfallen, och när
pipan går för full tid, så leder det gröna
laget med 2-0, trots att Lilian Anders
son har kämpat föredömligt i det blå
laget.
"På måndagarna är det vanligtvis den

s. k. bolldagen", berättar Lars Lindahl.
"I 7 :an har vi fått många elever utifrån
och dom har inte hållit på med inneboll
lekar, så eleverna är litet 'ojämna', men
i 8 :an och 9 :an har det jämnat ut sig.
Nu när det blir vinter och fryser på, så
är det ett intensivt intresse bland poj
karna att få spela ishockey. Tänk om -
fast det är väl en önskedröm - tänk
om, kommunen ville ordna en ishockey
rink", slutar mag. Lindahl.

"Nå, vad tycker du då om basket
boll', frågar jag lilla fröken Eva Ruden
tig, som sitter och vilar sig på "avbytar
bänken". "Jo, det är roligt, men vanlig
gymnastik är lika roligt", säger hon.

Så går jag över till Textilslöjden och
väntar förstås att få se små flickhuvu
den böjda över sina sörnnadsarbeten,
men i stället är det pojkarna i klass 4 b,
som sitter med nål och tråd. Textillära
rinnan Kristina Malmberg ser väl min
förvåning och berattar. då, att i nya
grundskolans kursplaner, som vi har in
fört i klasserna 1-4, så ingår 20 tim
mars obligatorisk textilslöjd för pojkar.
Av dom så tycker väl 1 /3 att det är rik
tigt roligt med textilslöjd, medan dom
övriga troligtvis tycker bättre om hyv
lar och målarfärg än nål och tråd. Det
är uppiggande att ha lektion med poj
karna, men det är klart att flickorna
är ordentligare och lyckas uträtta mer
under timmarna.

Rune Pettersson håller nu på med att
lägga ihop ett blått snickarförkläde, som
han har arbetet med hela höstterminen.
"Det är roligast att sy på maskin här",
tycker han, "men helst vill jag hålla på
med träslöjd". - "Men knappar i skjor
tor och byxor kan du väl sy i nu, så

slipper mamma det?" - "Mja, mamma
tycker, att det är säkrast, om hon gör
det själv än så länge", säger Rune.

I fönstret lyser en vackert röd Fla
mingo-blomma och en doft av strykjärn
och srankvatten ger textilslöjden en triv
sam atmosfär, så det är riktigt svårt, att
lämna de små flitiga gossarna i klass 4 b.

I HemvJrdsvåningen två trappor
ovanför textilslöjden håller flickorna i
klass 9 på med barnavård. Eva Stoor
och Ingvor Hellberg har nyss tvättat sin
lilla "baby" och håller nu på med att
sätta på henne en fin vit krage och soc
kor.
Runt en babysäng står Kristina En

berg och Gunilla Söderman och arbetar.
Gummiduken ligger redan på plats på
dynan, och nu håller dom på med att
sträcka lakanet.

Alla fyra flickorna i sovrummet an
ser, att barnavård är ett väldigt bra och
förståndigt läroämne. "Tänk vilken
nytta man har av att kunna allt det här,
när man ska sköta hem", tycker dom.
I hemvårdsvåningens kök håller syster

Herta Fagerstedt på att undervisa och
demonstrera den nya babyblöjan s. k.
plastsnibbarna för en grupp elever .
"Dom är mycket mjukare och skönare

. än de äldre blöjorna", tycker fru Fager
stedt. "Och tänk så mycket billigare
dom är! Bara 3: 20 en bunt på 20 st."
Efter demonstrationen får Anita Eng

ström och Margareta Simonsson träna
att lägga de nya plastsnibbarna på en
docka och allt går vant och säkert, och
så avslutar dom "läggningen" med att

tejpa fast blöjan, som man bör göra en
ligt den nya metoden.

Så avslutar jag då journalistvandring
en i Kvarnbergsskolans matsal. I da
serveras djupfryst lunch av flaskkorv
och potatismos. Och barnen har tydli
gen känt på lukten att det vankas korv
som dom tycker om, för det är en extra
snabb marsch in i matsalen i dag.

Matsalen användes ju även som sam
lingssal, men är tyvärr för liren då för
att alla elever i Kvarnbergsskolan ska
kunna samlas i salen. Vi får då dela upp
eleverna i två grupper. Den 24 okt. hade
vi en stor sådan "samling". FN-dagen
skulle firas och krigsmolnen hopade sig
i samband med Kuba-krisen.

PROGRAM VID FN-DAGEN
DEN 24 OKT. 1962

Inmarsch med fanor
Dikt - Gun Britt Pettersson
dagsfolk (Kerstin Hed)

De mänskliga rättigheterna - klass 6
Körsång
Dikt - Helena Weiss - Vår ensamhet
på jord (Rolf Moberg)

Nils Ahlberg - FN och dess hjälpverk
sarnhet

Musik - 5 klarinetter
Dikt - Inga-Lena Svensson - Du går

icke ensam (G. J. Almqvist)
Sixten Lyngander - Avslutningsord
Filmförevisning: Barnen ler igen
Danny Kaye

Nedan: Sal av i dag i Ekedalsskolan

ar-

u.
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A-laget iJotboll 1962

Målvakt: Lasse Venngren, 23 år och stucka
tör till yrket, en kille med "hår på bröstet",
snabb och elegant bollfångare, som inte fal
ler i farstun vid hårda attacker; kom från
IF Kamraterna, Sthlm.

Högerback: Klas Larsson, 26 år och typo
graf, en "all round-spelare", som nu tycks
ha funnit sin rätta plats som högerback,
arbetsam och slitstark, som inte ger upp och
håller sin motspelare i schack.

Vänsterback: Ove Nylander, 24 år och för
säljare av hushållsporslin, slår ifrån sig lika
bra med fötterna som med huvudet, hård
och snabb och friskar gärna på för glatta
livet, bra balans och gott tillslag.

Högerhalvback: Jens Lindblom, 27 år och
elektriker, började med juniormästerskap i
bandy r950 och har kommit upp i allsvensk
klass, nu spelande tränare i fotboll och kon
ditionsstark förebild på fotbollsplanen.

Centerhalvback: Owe Thunell, 26 år och
jobbar på badkarsfabriiken, omutlig center
hake sedan många år tillbaka, "drar snab
bast" skulle man enligt västernspråk kunna
säja, ingriper hårt och just.

Vänsterhalvback: Gert Nilsson, 2 5 år, rör
montö~ och kapten för laget, har spelat r 50
matcher i A-laget, skjuter hårt och bryter
föredömligt, en god Framspelare som gärna
vill gå opp och hjälpa till, när inget händer.

RESERVER
Målvakt: Kurt-Äke Wahlkvist, I 6 år,
studerande, reaktionssnabb "keeper", som
höll undan bra under vårsäsongen med
bländande räddningar på s.k. omöjliga
bollar, spelar också med i juniorlaget.

Försvarsspelare: Sven-Olov Englund, 23
år och fabriksarbetare, snabb och bryt
säker backspelare i första reservlinjen.

Högerytter: Per-Erik Johansson, 22 år och
banktjansteman, en snabb och nyttig dribb
ler både i bandy och fotboll, gillar att "joxa
med trasan" och snurra opp backen, innan
bollen slås i mål.

Vänsterinner: Dennis Vikstranc{,, 22 år, stu
derar i Stockholm, teknisk spelare, allsvensk
i bandy och fin genombrottsman i fotboll,
kan "gamet", som man brukar säja, en fin
förstärkning för A-laget, kom från Hus
qvarna I.F. Div. IL

Center: Björn Olsson, 23 år och polis, kom
till oss från Järla och har nu spelat in sig
mellan Leffe och Dennis, skjuter snabbt och
är ej sen med skallen, då tillfälle yppar
sig.

Högerinner: Leif Fredblad, 26 år, blivande
tandläkare, tog juniormästerskap i bandy
vid r4 års ålder, "still going strong" lirare i
hockey, bandy och fotboll med radarblick
för spelets strategi.

Vänsterytter: Sven-Erik Viman, 30 år, job
bar på badkarsfabriken, rutinerad ytter, som
ofta dyker upp på de mest oväntade platser
till motståndarnas förtvivlan, leder skytte
ligan med 17 mål.

Lagledare: Svante Johansson, 3 5 år och job
bar på badkarsfabriken, f.d. målvakt och
numera lagledare med framgång. Har fram
tidsplaner med sikte på Div. IL

Forwards: Stig Holmen, 26 år gammal
och kontorist till yrket, spelar inner el
ler halvback.

Benny Sjödahl, r 8 år och studerande,
en "coming man", som under vårsäsong
en gjorde goda insatser i anfallsspelet.

Stig Karlsson, 2 3 år och jobbar i Kon
sum, snabb och framfusig ytter av god
klass, ständigt färdig att hoppa in, då det
behövs.

Nyförvärv.: Märt Metslow, 22 år och
studerande, innerspelare, kommer från
Enskede.

Hans Stenberg, 23 år och murare till
yrket, backspelare, som kommer från
Karlberg.

STYRELSE:
Birger Thunström, ordf. i fotbollssek

tionen, Johnny Strid, sekreterare och
Lennart Norling, kassör.
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A-laget i fotboll
och utvecklingen

I Gustavsberg kommer grabbarna för
det mesta från de egna leden, man har
haft goda juniorlag i fotboll och bandy
och flera' av dessa har lyckats i större
sammanhang och det är nog den allmän
na meningen här i samhället att både
Jens och Leif, när dom ledsnar på stor
bandyn, kommer åter till Gustavsberg
och lär ut leken "kring det röda nys
tanet".
Det är också naturlige, att det genom

inflyttningen här i samhället kommer
goda spelare, som vill representera Gus
tavsbergs l.F., ett lag som har "publiken
med sig" även på bortamatcherna, som
har en egen idrottsplats med klubbhus,
där man inte behöver trängas med andra
klubbar inom orten om träningsmöjlig
heterna och som har en vaktmästare
utbildad på självaste Bosön.

Trivseln är därför god i klubben och
i klubblokalcn, som byggrn. Göransson en
gång byggde, kan man samlas framför
kaffebordet och diskutera taktiken i all
gemytlighet. Prissamlingar från flydda
tider minner om föreningens kämpar från
Olympiaden 1912, då klubben represen
terades av Edvard Möller i stående höjd
- och längdhopp och till årets seger i
Div. IV.

Många standar påminner om gästande
utländska klubbars besök och från de ci
der, då Gustavsberg med sina stavhop
pare tog de fyra första platserna i stav
hopp och även vandringspriset i Saltsjö
badstävlingarna.

Aftonbladet och Expressen kom på
besök, intervjuade grabbarna och tog
några plåtar, kastade i sig några koppar
kaffe och försvann in till stan igen.
Hur firade Ni segern i div. IV? frå

gar vi. Jo, genom medel från en insam
ling bland publiken ordnades en seger
fest på Vallingbyhus. Så vi åkte direkt
efter den sista matchen till Vällingby
och firade segern.
Ja och så gjorde Ni en resa till Tysk

land under Pingsten?
Ja, den resan betalades av kommunen

och fabriken och så hade vi ett lotteri
också, som bättrade på ekonomien. Vi
har sålt cirka 30.000 lotter och så har vi
Julmässan i Folkparken, som brukar gå
bra, bara nu inte vädret Iagger hinder i
vägen.
Hur är publikintresset för närvarande?
Jo, nu kan vi inte klaga, publikrekor

det ligger något över 400. Medelvärdet

har varit bra nu, när det spetsade till
sig i slutstriden, så parkeringsplatsen bör
jar bli för liten. - "Så skulle det behö
vas en ordentlig skylt vid Ingarövägen
som visar vägen till idrottsplatsen," tyck
te en stockholmare, "så man slipper frå
ga alla man möter och kanske ändå inte
hinner fram förrän till halvtid."

"Det gör inte så mycket," kom svaret
blixtsnabbt, "ty vi börjar aldrig på all
var förrän i andra halvlek."

Säja vad man vill om effektiviteten, så
har den i alla fall räckt till att föra upp
laget från klass 2 i stockholmsserien till
Div. III på tre år och det är väl bra
marscherat.
Här får man inte glömma styrelsen

med Thunströrn i spetsen, lagledaren
Svante Johansson och tränaren Jens
Lindblom, grabbar som endast haft ett
mål för ögonen, att genom sina och la
gets insatser främja idrotten och ge pu
bliken en trevlig avkoppling genom att
kämpa väl. Om man därjämte också
vinner seger och ära, kan man väl inte
mer begära. Vi gratulera!

Axman

Målskyttar under 1962:
Sven-Erik Viman
Leif Fredblad
Björn Olsson
Dennis Vikstrand
Per-Erik Johansson
Benny Sjödahl
Gert Nilsson
Jens Lindblom
Stig Karlsson
Ove Thunell

17 mål
13
II "8
5 "
4 "
2

l

l
l
---

Summa 63 mål

Tack!
Till alla som skänkt bidrag till A

laget i fotboll under höstens slutserie och
som möjliggjort firandet av segern -
särskilt till "Nisse Pröjsarn", som varit
initiativtagare, ber vi få säga ett ren
hårigt tack!

Fotbollssektionen

Gert Nilsson får här fabrikens hederspris,
en vas med inskription utförd av konstnär
Sven Jonson. Overlämnare är lagledaren
Sven Johansson och anledningen I 50 av
verkade seriematcher.

Nedan en läktarbild, där Nisse Pröjsam
leder den röststarka hejarklacken, där man
bl. a. skönjer 83-årige babituen Samuel
Svensson.

37



Mästerlotsen tar pension

Mästerlotsen Edvard Sjöblom från Da
larö gästade fabriken den 14 november.
Han går nu i pension och vid en liten
avskedsvisit förärades han genom före
tagschefen Hjalmar Olson en uppsättning
av vårt förnämsta kaffegods.

Sjöblom började sin sjömansbana på
en gammal råsegelskuta 1916 och kom
1917 för första gången till Gustavsberg
med en virkeslast. Det var under första
världskriget. Sjöfolket hade dåligt med
maten, men ungdomarna på kajen stack
iväg till sina hem och kom igen med en
hel del, som hjälpte upp. ,hullet ombord.

Efter att ha gått igenom Navigations
skolan lärde Sjöblom till lots vid Lands
ort och senare kom han till Dalarö lots
plats. Han berättar att han många gång
er fört skutor till Gustavsberg, en rätt
besvärlig tur - man drar alltid en lätt
nadens suck när man klarat Farstasundet.
Under sin långa tid som sjöman och

lots har Sjöblom upplevt mycket, genom
kämpat många besvärliga lotsningar i
storm och tjocka, och också varit med
om att bärga besättningar från fartyg
som gjort haveri. - Vi tillönskar vår
mästerlots en lugn fortsättning och häl
sar honom välkommen att vid något
tillfälle berätta mera om sina upplevelser
vid våra vatten.

Harald Persvret 60 år

Den 28 december fyller Harald Pers
vret 60 år. Calle Wiberg skrev med an
ledning av 5 o-årsdagen, som man inom
parentes tycker bara var för några år
sedan, en lång spalt om Harald i arbetet
och på fritiden. Här skall endast lämnas
några kompletteringar till denna. Under
tiden som gått har Harald blivit ord
förande i skolstyrelsen, 'en post som han
ägnar ett brinnande intresse och lägger
ned ett fint arbete på. Inom företaget har
Harald erhållit ingeniörs tjänsteställning.
Hans goda förmåga att planera och or
ganisera samt att med energi och intresse
lösa alla problem gör att han sköter det
jobbet med den äran. När han nu fyller
jämnt antal år igen ber vi alla att få
framföra våra hjärtligaste lyckönskning
ar och gratulationer.

B. D-f.

Fysikprofessorn undervisar i längd
utvidgning. Han ritar ett horisontellt
streck på tavlan och säger:
- Här ser vi en bit järntråd.
Därefter tittar han i läroboken och

så suddar han ut strecket. Så ritar han
ett nytt streck och säger:
- Förlåt! Det skulle vara koppartråd.

Chefen: -Den här stora posten på er
representationsräkning, vad är det för nå
got?
Representanten: - Det är mina ho-

tellkostnader. ·
Chefen: - O.K. men undvik i fram

tiden att köpa flera hotell.

Det var en ovanligt lugn dag på fir
man. Personalen hade aldrig haft det så
skönt. Inte en enda kund. Men även den
dagen gick, det blev stängningsdags och
kassören sa till springpojken:
- Lås dörren till huvudingången!
Pojken kom tillbaka och sa:
- Ursäkta, men den är redan låst. Vi

glömde att öppna den i morse.

En ung man satt blek och upprörd vid
en stor middag. Vid slutet av den goda
middagen knackade han i sitt glas, reste
sig med champagneglaset mellan darran
de fingrar och sade:
- Jag skall be att få föreslå en skål

för värdinnans moder som ännu inte är
drucken.

- Min käre Watson, jag förmodar att
du har blåa yllekalsonger på dig idag.
- Min käre Holmes, detta är ett mi

rakel. Hur kan du sluta dig till det?
- Mycket enkelt, Watson, du har

glömt ta på dig byxorna.

"När jag var fjorton år, var jag för
vånad över hur litet min far begrep, när
jag var tjugoett, var jag ännu mer för
vånad över hur mycket han hunnit lära
sig de sista sju åren."

Mark Twain
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Att röka eller icke röka

Kalle och Pelle är på väg från idrotts
platsen. De har varit där och spelat fot
boll. Plötsligt säger Kalle: "Oh, den som
ändå fick ett bloss nu! Du har möjligt
vis inte en cigarrett, Pelle?" Pelle tittar
förvånat J5å sin kamrat och säger: "Inte
visste jag, att du rökte, Kalle. Det var
verkligen en överraskning. Du, som är
den bästa av oss allihop i fotboll. Har
du inte tänkt på, att du förstör din kon
dition med att röka? Hur länge har du
rökt, förresten?" "I fyra månader", sva
rar Kalle, "men det där med att man
förstör konditionen, det tror jag inte ett
dugg på. Jag känner mig inget tröttare,
fast jag röker."
"Du har bara rökt i fyra månader

ännu", säger Pelle, "om ett par månader
kommer du att märka en stor skillnad.
Du blir, trött, när du går uppför en trap
pa, och. du kommer inte längre att vara
den ibästa grabben i fotboll. Var så sä
ker!" Kalle flinar till och säger ironiskt:
"Det återstår att se, käre vän." Pelle
blir uppretad och halvskriker: "Ja, vi
får väl se, hur det blir med den saken,
men pengarna då, pengarna! Har du inte
tänkt på hur mycket cigarretter kostar?
Jag ...
"Jo, visst har jag tänkt på det", av

bryter Kalle, "visst är det dyrt, men
däremot äter inte jag snask, men det gör
du. Snaskpelle! Snask är nästan lika dyrt
som cigarretter, och cigarretter behöver
man inte köpa så ofta som kola och
tuggummi. Inte jag i alla fall. Jag rö
ker bara fyra cigarretter om dagen."
"Jaså, du menar, att det blir lika dyrt
med snask som med cigarretter?" säger
Pelle lugnt. "Det kan jag inte förstå.
Du säger, att du "bara" röker fyra
cigarretter om dagen. Då tar ett stort
paket cigarretter slut på fem dagar. Ett
stort paket kostar tre och tjugo. Tror
du verkligen, att jag köper för tre och
tjugo på fem dagar? Nej du! Det gör jag
inte! Jag köper snask för två och femtio
i veckan. Nu har du ju själv fått höra,
vilket som är dyrast."
"Ja, men cigarretter får man inte hål

i tänderna av." "Nej, men så blir man
nervös och darrhänt istället och får lung
cancer när man är i fyrtioårsåldern. Du
är ju i alla fall bara tretton år, så mitt
råd är: Sluta att röka, medan du kan!"
"Lungcancer får kanske tre av hundra,
varför skulle jag då vara bland de tre?"
frågar Kalle, "och nervös och darrhänt
var jag, innan jag började röka. Det var
därför jag började." "Ja, och ännu värre
blir du, när. du röker, unge man," hån-

Ett solur, ett barn
och ett sommarland,
staketomgärdat.
I barnets hand
en blomma spröd,
en bruten kvist -
och Du minns helt svagt
någonting Du misst ..
Vad saknas här
på Din vuxenstrand
blott en trygghetsö
bortom fruktans rand.

Edla

ler Pelle. "Håll tyst!" skriker Kalle "Jag
har fått nog av dina predikningar nu!"
"Förlåt att jag retade dig, Kalle, men

du förstår jag tycker bara att det är
synd, att en sådan duktig sportsman som
du ska röka. För mig får du gärna röka,
så mycket du vill. Det är ju inte jag, som
får lida för det." "Nej, då kan du väl
vara tyst då!" skriker Kalle, som är
ganska långsint. "Nu tycker jag, att vi
ska vara vänner," säger Pelle lugnt.
Kalle blänger på Pelle men säger ingen
ting. De står länge och tittar på varand
ra. Till slut brister båda pojkarna ut i
skratt, och Kalle säger: "Det tycker jag
också, Pelle.''

Uppsats av Eva Tallqvist
i klass 8 B

'Någon har sagt, att svenskarna är
fina på bortförklaringar. De började vid
Poltava, där vi förlorade därför att Karl
XII hade blivit skjuten i ena foten. Nu
skyller vi en hel del på stress, men det
är säkert inte något karakteristiskt för
svenskar. Det är modernt världen över.
Liksom att ofta skylla en hel del på
"Regeringen".

Låt oss inte missbruka det behändiga
ordet stress! Och tänk gärna på att en
viss grad av det som många kallar stress
i själva verket är nyttigt för oss alla!
Otillräcklig stress kan ibland vara värre
än "normalstress". -

Docent Gunnar Lundqvist
i Thulebroschyren
"Stress i arbetet"
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Jul i Främlingslegionen
En av våra anställda på fabriken, som

för några år sedan enrollerade sig i Fram
lingslegionen och sedan i tidens fullbor
dan måste företa en dramatisk flykt för
att komma åter till hemlandet, har inter
vjuledes berättat lite om julen i legionen.
I övrigt är han av personliga skäl för
tegen, men avser dock att framdeles skri
va ned en skildring i bokform om sina
år under Afrikas heta sol. - Nu frågar
v1:
- Fanns det snö därnere vid jultid?
- Jo, minsann, vi hade 2 dm snö och

5 grader kallt. Den jul jag tänker på
hade vi vår förläggning c:a 2 mil från
gränsen till Tunisien. Trakten var syn
nerligen rik på vildsvin, förvildade kor,
gazeller, schakaler och harar.
- Då hade ni alltså tillgång till föda

på platsen.
-.Ja och det så det förslog. En vecka

före julafton fick det kompani som jag
tillhörde, order om att säkerställa jul
maten för hela regementet. Vårt flyg
hade uppräckt en dalgång, som vimlade
av djur och som var lätt att spärra av
innanför de brant stupande bergsväg
garna. KL r2 på natten fylldes lastbilar
na med manskap från 6 plutoner jämte
staben och därtill tunga vapen, halvauto
matiska gevär med kikarsikte. Vi förde
lade oss vid passens olika ändar, efter
en dryg marsch och mycket klättrande
innan vi nådde våra posteringar. När
det äntligen började ljusna vid 6-tiden
på morgonen sattes drevet igång. Och
där kom vildsvinen, först en och en och

så småningom i stora flockar. En inbiten
och förhärdad jägare skulle här fått sitt
lystmäte. För oss var det order att skaffa
julmat för stora skaror av legionärer.
Jakten varade c:a 20 minuter och på
den tiden hann vi med att bärga I 2 r
vildsvin. Jag vet inte hur många som jag
sköt - men den första knäppte jag med
ett skott. En aning for tidigt, vilket höll
på att rendera mig 8 dagar i buren. Men
chefen tyckte det var ett rnästcrskott och
efterskänkte ,bestra:ffningen av rena jul
glädjen. Sen hade vi ett tungt jobb med
att lasta alla svinen på våra lastbilar,
medan baskompaniet fick det mindre be
hagliga jobbet att rensa och sortera köt
tet för vidare-befordran till beredning
vid köttgrytorna.
- Och hur hade ni det under själva

helgen?
- På julafton skulle allting städas i

förläggningen, uniformerna pressas och
rengöras, fötterna tvättas, skor putsas,
tänder borstas och håret vattenkammas,
allt under vederbörlig tillsyn. Ty klockan
2 kom översten på inspektion och då var
det inte nådigt för den som inte var
snygg ooh ren.
- Fick ni äta sen av era stekar?
- Ja, och då var det inte något knus-

sel. Vi fick vid detta mål äta ungefär
lika mycket mat som annars skulle räcka
för en hel vecka. Det var bara att krubba
på. Till varje mål var det extra:förpläg
nad till varje man, bestående av r/2 1.
rödvin, r/2 I. vitt vin, 1/2 butelj cham
pagne och r/4 I. konjak. Därtill var det

En minnesdag firas med stor parad i Sidi Bel Abbes. Den 120 man starka regements
orkestern leder defileringen.

många som införskaffat eget reservlager.
Oversten skulle nu visa sin vänlighet,
och besöka våra förläggningshyddor i tur
och ordning. Där låg vi 4 man i varje
oc:h stämningen var hög förstås. Oversten
skulle trugas till en skål, och i varje
hydda var han så illa tvungen att ta sej
en klunk, d.v.s. ett normalt dricksglas.
Efter denna rundvandring på någon tim
me eller mer, var han tämligen si så där.
Han blev till och med öm och lovade att
det skulle vara sista gången han under en
julhelg ej unnade sina mannar en bättre
förläggning än i hyddor - något som
gladde oss och i synnerhet vår kompani
chef. Han tyckte vi lyckats knäcka den
annars bistra befälhavaren.

Så var det inte annat än att sova
några timmar, och bereda sej på en
kvällsmålrid av ungefär samma dimen
sioner. Det är inre klokt vad grabbar i
fält kan sätta i sej. Framemot 8-tiden
var vi alla samlade i det stora under
hållningstältet, där vår komp.chef' skulle
förrätta julklappsutdelningen och hålla
sitt tal till oss. Men halva styrkan hade
fått nog av mat och dryck och sov över
- och komp.chefens tal var ett hickande
och ett huppande och en reprimand för de
dåliga legionärer, som inte kunde stå för
ett par supar. julklapparna lottades ut.
De höll ett värde av upp till 200 kr.
Det var rakapparater, kameror, toalett
saker, röka och choklad och så mjuka
paket av underkläder, träningsoveraller
av finaste kvalire,
Underhållningspatruller framförde där

på ett julspel, följt av diverse spex -
sedan satt man där och pratade - och
groggade trll midnatt.
- Då var ni väl ganska slut, och fär

diga för nattsömn?
- Å, sjutton heller. Vid midnatt var

det dags för mat igen, efter katolskt möns
ter. Denna gång blev det surkål och
korv. Sånt kan inte fransmännen göra
smakligt, så jag hoppade över anrätt
ningen. Andra hade druckit för mycket
för att kunna få ner mer i magarna.

--,- Fick ni inee' hemlängtan, när det i
alla fall var jul.
- Jo, nog tänkte man en del, en och

annan blev sentimental. Jag minns en
rysk, som med svårmod i blicken berät
tade att detta var hans sista jul i legionen,
ty nu var de forn åren snart över. Den
2 januari stupade han för en kula under
en expedition mot gerillan.
-- Så var det juldag, Vad gjorde ni då?
- Ja, det blev väckning som vanligt

kl. 6, om man nu kunde få några vakna.
Men det var mest för att kontrollera att
alla fanns på plats och att ingen passat
på att smita, ty sånt förekom inte minst
vid jultid. - På förmiddagen var det
idrott och fotboll mellan manskap och
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officerare. Dräkterna var långkalsonger
och undertröjor, officerslaget med röd
halsduk, manskap skrudat i en blå. Nat
tens frost och snö hade töat till vatten
och lera, så det blev muntert och slas
kigt, och mera jabb för persedelvård se
nare. Matchen slutade 15-13, vem som
vann vet väl ingen. Så blev det mässa
igen, katolsk och protestantisk, inte så
väl besökt - men så var nog inte heller
soldatprästerna guds bästa barn,
- At ni lika friskt på juldagen?
- Ja, visserligen var det endast ett

rejält mål, men det bestod av skinka av
olika slag, räkor, sylta och rödbetor,
stekta ägg med bacon, tre sorters ost,
grönsaker, njure, leverstuvning, en halv
kalkon och så bröd förstås. Till detta
vin, champagne och konjak, och som
krydda på det hela en banan, ett päron
och en apelsin. Så det gick ingen nöd
på en den dagen heller. De flesta sparade
en del av förnödenheterna till kvällen.
- Gjorde ni inget annat den dagen?
- Jo, vi spelade kort förstås. Någon

försökte spela falskt, så slagsmål under
jul hörde till ordningen för dagen. Och
finkan var snart överbelagd,
- Det var allt bra intensivt firande

de här dagarna tydligen.
- Dessa två dagar jämte den 30 april

var de enda dagar på året som vi fick slå
oss lösa och vara relativt lediga. Dags
rutinen var annars operationer ute i öde
marken och dagsmarscher om 40 km.,
varje dag i den mest svår,tiUgängliga
bergsterräng. Under en månad och litet
till kunde vi vara igång stup i ett, utan
någon varm mat och endast med korta
oroliga sömnpass. Drickbart vatten var
sällsynt. Packningen vägde sina modiga
40 kg.
- Hade ni det lugnt under den här

helgen då?
- Nej, sent på kvällen kom det upp

bronsorder. Klockan 3 på natten till
nästa dag skulle regementet vara marsch
klart för c:a en veckas ny:a operationer,
med beräknad återkomst till nyårsafton.
Ooh vad det innebar av mödor och stra
patser visste vi väl en och var. Inte en
tråd torr på kroppen, svett och svidande
magar var förutsättningarna under sista
veckan mot årets slut. Det var bara att
göra packningen klar, greja med radion,
byta batterier - och sedan sova tills
reveljen kom.
- När du så här efteråt ser tillbaka

på dina år i legionen. Vad var det som
lockade och varför gav du dej i väg?
- Ja, vet du, jag kan egentligen inte

själv svara på varför jag skrev på. Kan
ske det var äventyrslusta. Men sedan
jag väl upplevt det mesta där, frågar
jag mig själv: varför? O. R.

gm Dbg

God vigör ger gott humör
och

Front mot dåliga ryggar

var mottot för den kampanj som vår lo
kala 4 Mvkommitte inbjudit 300 gustavs
bergare till i Bergasalen den 21 novem
ber, men som bara 100 behagat hör
samma.
Man hade komponerat ett program,

som egentligen innehöll 5 M, eftersom
det hela inleddes med miljöbefrämjande
musik av en ensemble ur Orkesterför
eningen. Tre utmärkta och intressanta
filmer betitlade Varför?, Hur? och Maxi
mum visades under kvällens lopp och i
övrigt presenterades kampanjens ideinne
håll av organisationskommittens verk
ställande ledamot, pers.kons. Gösta
Dahlberg, emaljmästare Georg Thoren
från Stockholm och ABF-ordföranden
Rune Jonson. Den senare berättade om
vad man från studieförbunden hade att
erbjuda de för kampanjen intresserade i
form av litteratur- och cirkelmaterial.
Georg Thoren informerade om att det
genomsnittliga bortfallet av arbetsdagar
på grund av diverse krämpor, beräkna
des kosta samhälle och näringsliv c.a 8
milliarder om året, och att därför allt
som kunde göras för att förbättra våra
möjligheter att anpassa oss till arbetsmil
jön med hänsyn till våra individuella
förutsättningar var goda och räntabla
investeringar. Antingen det skedde ge
nom arbetsmiljöns sanering, omflyttning
rill lämpligare arbetsuppgifter eller ge
nom ett målmedvetet uppbyggande av
våra personliga fysiska och psykiska re•
surser. Han kunde också berätta att man
vid det företag han själv. var anställd i
inte hade haft ett enda fall av ryggska
dor under fem års tid, sedan man på ba
sis av hälsokontroll och bioteknologiska
studier av arbetsförhållandena vidtagit
de åtgärder, som varit erforderliga för
riskmomentens avskaffande. Gösta Dahl-

SOM SAGT VAR...

1 våra dagar med högt materiellt väl
stånd märker man ibland med stor häp
nad hur människor, som upplevt 1920-
och 1930-talens hårda tid av svåra miss
räkningar, lever kvar i den gammaldags
uppfattningen, att man fortfarande kan
nå mycket goda poster enbart med insats
av frejdigt arbete. Ingenting kan vara
felaktigare!

Förr, då det svenska samhället inte
var så socialt genomorganiserat som nu
och då familjerna var stora, kunde man
kanske förstå resonemanget. Då gällde
det i första hand att förvärva den nöd
torftiga "brödfödan". Alla starka armar
behövdes för försörjningen. Utbildningen
fick stanna vid lagstadgat minimum. Nu
för tiden, då samhället har en annan
struktur än för 30 år sedan, borde alla
"kloka" äldre personers falska förespeg
lingar tilI ungdomen om det frejdiga
arbetets allenarådande betydelse vara
bannlysta. Det är självbedrägeri att lyss
na till dylikt tal. Ja, hårt arbete behövs
nog, men det måste sättas in på att skaf
fa en god grundläggande utbildning -
och på vidareutbildning.

Allan Haag i "Korrespondens"

berg redogjorde för vad man hittills
åstadkommit vid Gustavsbergs fabriker
i hithörande ting och tryckte särskilt på
angelägenheten av att de anställda ge
nom regelbundet deltagande i gymnastik
och annan form av motion motverkade
följderna av ensidig eller på annat sätt
påfrestande arbete. Företagets läkare
Dr Bellander exemplifierade följderna
av bristande motion och gjorde också
några beska kommentarer om våra unga
flickors påfallande svaga kondition, ett
förhållande som han menade berodde på
deras ambition att efterlikna s. k. idoler
i håil'Ining och klädsel, som direkt'hind
rade dem att utöva någon slag av
kroppsstärkande motion. Gösta Dahlberg
avslutade den intressanta kvällen med
att tacka medverkande och inbjudna
samt genom att uttrycka en förhoppning
om att kvällens upptakt till M-kampan
jen skulle ge resultat och få oss alla -
inte bara i fabriken utan också i hem
men, : skolan och samhället - uppmärk
samma på sambandet mellan människan,
miljön, maskinen och motionen.

s. w
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CD

Födda
27/9 En son t. S. E. 0. Engstrand ooh h. h.

Siv Elisabet f. Ullberg
27/9 Inger Gunnel Elisabeth d. t. Ch. J. B.

Lindahl och h. h. Gun Ulla Birgit f. Pehrsson
sl i» Hans Gustav s. t. B. G. Malm och

h. h. Margit Herta Viktoria f. Åkerblom
10/10 En son och en dotter t. B. G. Johans

son och h. h. Aila Marja if. Lång
r6/ro En son t. K. E. Sidebrant och h. h.

Anni Gunvor f. Smedman
qho En son t. B. 0. Thyren och h. h.

Maj Lis.e f. Johansson
t rl t.o En dotter t. S. J. Södergår<l och h. h.

Karin· Birgitta f. Pettersson
r8/ro Per Mathias Gunnar s. t. G. T.

Larsson och h. h. Inga Lisa f. Allhage
18/ro En son t. A. E. Nordenbris och h. h.

Ulla-Britt Viola f. Andersson
zol io En son t. A. B. H. Svensson och

h. h. Ingrid Monica f. Ramström
23/ro En son t. K. I. Gustavsson och h. h.

Lillemor Maria f. Svedberg
27/ ro En dotter t. E. E. Sievinen och h. h.

Kristina Maria .f. Lindholm
30/ro En son t. G. H. H. Stiirmer och

h. h. Edith Maria f. Bayer

Vigda
29/9 C. 0. K. Nilsson och Barbro Gun

Andersson
30/ro K. Mikkelsen och Elise Lilian Mar

garera \Vilihelmsson
3/rr S. S. Jangenlid och Silja Irene

Kurppa
ro/ r r S. L. Karlsson och Britta Anette

Irene Holmgren

Den sista
sommardagen

Regn, regn, regn. Så har sommaren
förflutit med bara några få ljuvliga, so
liga, varma dagar. Desto mer efterläng
tade. En dag minns jag särskilt - den
9 augusti. Jag skall försöka fästa den som
en doftande röd ros i min "rosenkrans".
Det var den värd. Alltnog. En sådan
dag, då nästan allt man önskade för
verkligades. Lagom varmt, solen strålade
från en klarblå himmel med endast en
och annan sky från lätta cumulusmoln,
den obestämda doften av mognad i luf
ten och en härlig, underbar natur. -
Man drog upp sina rullgardiner tidigt,
ty solen flödade in och vem kan sova då?
Daggen glittrade i gräset och fåglarna
flöjtade i träden på terrassen till ackom
panjemang av vattnets lätta krusningar
nedanför. En frisk fuktig vindfläkt ki
lade in när man öppnade sin dörr mot
det sköna därute, och en fjäril virrade i
väg på sin morgontidiga flykt från blom
ma till blomma, för att njuta av dess
nektar. Humlorna voro också tidigt vak
na med sitt "summande", färdiga för
morgonmål. Men det blev ej tid för lång
meditation, ty morgonsysslorna måste
skötas och magen tillkännagav att den
var ganska tom. Alltså, jobba på bara!
Det var ju något trivsamt som väntade.
Det låg i luften. När man äntligen job
bat färdigt, klätt sig i bästa "stass" da
gen till ära, så ringde man efter taxi och
åkte ner till "samlingsplatsen" vid kyr
kan. Där voro många gustavsbergare. De
nickade och vinkade och såg glada och
belåtna ut, ty det glada äventyret skulle
vi ju dela systerligt och broderligt, och
solen sken på oss alla så välkomnande.
Vad kunde man mera önska? Vi embar-

kerade. Och det blev 4 bussar med glada,
festklädda "äventyrare". In i sagans
värld, där allt kan hända. Jag tyckte
mej skönja en röd tomteluva här och där,
men det kanske bara var inbillning, vad
vet jag? Jag tyckte mej höra "Tomtar
nas vakoparad" i bruset från hjulen mot
vägen. Man njöt så man hade svårt att
prata och snart var vi vid Viks herr
gård. Vi fortsatte och var snart framme
vid Djuröbron, där vår buss stannade.
Vi tycktes sväva högt uppe i det blå. Ar
alla håll glittrade fjä:rdarna, där skärens
fiskare och jordens brukare levt i många
generationer. Det behövs ej långa ut
landsresor när vi har sådant hemma hos
oss, som stimulerar våra skönhetslang
tande sinnen. Njut, bara njut. Jag tyckte
mej höra orden och tonerna ur Heiden
stams och Stenhammars Sverige. Vi satt
tysta, betagna av storslagenheten. Men
så satte bussen sig sakta i rörelse och vi
återvände till vår verklighet och började
prata och skratta, lyckliga som. barn.
Bussarna stannade vid Djurö kyrka och
kaffe serverades. Där satt vi i solskenet
och lät oss väl smaka. Sedan gingo vi in
i kyrkan till orgelmusik. Vår kyrkoherde
lät höra sin underbara stämma från läk
taren, så sjöngs en psalm, vår herde gjor
de en kort betraktelse och så gjorde
Djurö kyrkoherde Madison en historik
som var mycket intressant över Djurö
och Vindö genom seklerna, med kyrkan. i
centrum. Många tavlor, ett skepp skänkt
i svunnen tid, gravar under kyrkogolvet.
Tyvärr kunde man ej se och uppfatta
allt, ty den elektriska strömmen var bru
ten ooh vi hade levande ljus istället.
Man skulle gärna vilja komma tillbaka
en annan gång och se mera, med gott om
tid. När vi sedan kom ut ur kyrkan,
prunkade alla sommarens blommor på
gravarna, prästgården låg intill och ne
danför glittrade det blå vattnet i solglan
sen. En underbar idyll i en jäktad värl-d.
Det är så människan ska bo. Det är så
människan ska leva. Ett liv i lugn och
skönhet till uppbrottsrimrnen. - Vi sat
te oss i våra bussar igen och så började
en rundtur över Djurö-Vindö. Förbi
villor, självägda välskötta bondgårdar,
hagar med boskap, då och då en skymt
av havet. Over allt detta idel sol. En
enda solskensdag, ja solen satt kvar i
våra sinnen många dagar sedan, när
regnväder och kyla kom i vår föränder
liga värld .. Omtumlade av alla skönhets
syner, men glada och tacksamma mot
arrangörerna, nådde vi sedan Gustavs
berg, ett minne för livet rikare.

Britta Sandell
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En septemberdag vid viken

Teckning av Calle Blomqvist
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Märta Ekberg Mc Cullougb skriver
från New York:
"Genom min farbror Gunnar Ekberg,

gläder det mig ofantligt att regelbun
det ;få nyheter från min barndoms trakt.
Er tidskrift är en utomordentlig redo
görelse av allt som händer och sker, bå
de inom det kommunala, sällskapslivet,
poesi, stadgande tankar och av gamla
Gustavsbcrgare. Man läser och upplever
gamla minnen, en verklig frisk fläkt från
hemlandet. När jag var där i somras
stod mina ögon på skaft. Aldrig kunde
jag ens i fantasien uppleva något så ena
stående. Företagsamheten och utveck
lingen av Gustavsberg är helt enkelt
underbart. Jag som är bosatt här på and
ra sidan av Atlanten, följer med intresse
allt som pågår och utvecklas. Man måste
erkänna, att man efter 40 år är stolt
över att vara född och haft skolunder
byggnad inom en sådan krets. Jag beund
rar Eder i allra högsta grad.
Hurra för Gustavsbergaren och dess

redaktion."

H. A. Pettersson, Walnut Creek, tyc
ker inte riktigt om att vi ändrat på tid
ningens utsida, då den gamla vyn till
talade honom. H. A. som nu går på sitt
80:e år bygger alltjämt sina skutor och
både Knut Andersson och Samuel Sven
son lär ha fått varsin under året. Hälsar
till alla gamla Gustavsbergare.

Greta Olofsson, Stockholm, dotter till
mjölnaren Fredrik Andersson, berättar
litet om kvarnen på berget. Det tar vi
med i nästa nummer.

Agnes Olson, San Francisco, skriver att
tankarna ofta går till alla hon känt som
ung, fast åren svunnit i snabb fart. Har
läst hostnumret till punkt och pricka och
väntar att få glädjas åt Julnumret. Ag
nes ooh hennes man har hälsan och 7
barnbarn kring sig. Hälsar till alla som
minns henne.

Hjärtligt tack för all uppvaktning på
min 50-årsdag.

Manfred Lindstedt

Till fabriksledningen, mina förmän och
arbetskamrater, ett hjärtligt tack för upp
vaktningen p!i min 60-årsdag.

Maria Nilsson

Mitt hjärtliga tack till Gustavsbergs
fabriker, sportfiskeklubb, arbetskamrater,
grannar, släkt och vänner för uppvakt
ning på min 50-årsdag.

Helge Axelsson

Till fabriksledning, Gustavsbergs båt
klubb och arbetskamrater ber jag au få
framföra ett varmt tack för den vänliga
uppvaktningen på min 60-årsdag.

Robert Hellman

Till [oretagsiedningen, chefer, arbets
kamrater, manskören, vänner och gran
nar bringas mitt innerliga tack för all
,vänlig uppvaktning av så mycken glatt
överraskande natur på min 50-årsdag.

Ernst Arvidsson

Till arbetsledning, arbetskamrater,
släkt och vänner ber jag få framföra
mitt varma tack för all uppvaktning på
min 50-årsdag.

Gurli Karlsson

Jag ber att få tacka alla vänliga män
niskor som uppvaktade mig på min 50-
årsdag.

Sven Svensson

För vänlig uppvaktning frdn företag,
arbetskamrater och andra vänner på min
60-årsdag, ett hjärtligt tack.

Harry Brander

Mitt varma tack till chefer, arbetskam
rater, släkt och andra vänner för vän
lig hågkomst på min 60-årsdag.

Osvald Hultgren

För all vänlig uppvaktning på min
60-årsdag med blommor, telegram och
presenter av alla slag vill jag härmed
rikta ett varmt tack till arbetskamrater,
Gustavsbergs Idrottsförening, grannar,
släkt och vänner.

Gustav Möller (Mylla)

För vänlig hågkomst på min 50-,frsdag
ber jag att till fabriksledning, arbetskam
rater, släkt, vänner och grannar få fram
föra mitt varma tack.

Ingeborg J onsson

Ett varmt tack för all uppvaktning på
min 60-årsdag.

Signe Holm

För allt vänligt deltagande och den
vackra blomstergärden vid min käre ma
kes, Gunnar Fall, bår, frambäres till
manskören, släkt och vänner mitt varma
tack.

lnkeri Fall

Till Gustavsbergs fabriker, arbetskam
rater och vänner frambär vi vårt varma
tack för visat deltagande vid vdr pappas,
Hilding Isaksson, jordfästning.

Lilian och Jan
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Sporlaud.

FLICK
SKRIDSKO
Känga av vitt läder, skridsko av
svenskt stål,

Art. "Kicken"

stl. 27-29 3750
stl. 30-32 38 50

ISHOCKEYRÖR
Känga av svart boxsida med gul
dekor, hälsensskydd, skridsko av
Sandviksstål.

Art. 44 junior storl, 28-35

4750
Art. I senior storl. 36-40

61001

1/usgerådsaud.
TERMOSTAT
STRYKJÄRN

24-15

Koppar/ärgad kaffepanna av
eloxerad aluminium i den gam
maldags, hemtrevliga model
len med 5 mm planslipad bot
ten. Handtaget är värmeisole
rat med lindad plast.

~ 11. 1800
11121. 2100

OK
bensinstation
det här
vill han ha

turtle
wax
för bilen

221

av gedigen tillverkning med
aluminiumsula, signallampa
och effektiv termostat. Anslu
tes till 220 volt växelström.
Effekt 800 watt. S-märkt.



.ÖNSKAR KONSUM GUSTAVSBERG

1ölungen

POST ROMANCE -
ett träffande namn på detta
verkligt romantiska brev
papper för Henne. Varje
papeteri består av 40 pap
per och kuvert i fyra olika
pastellfärger: grön, gul, blå
och rosa.
Pris .' 1000
i Fölungen
finner ni förutom julklappar till
hela familjen även allt som ska
par julstämning i hemmet såsom

ljus och ljusstakar
julgransprydnader
m.m.

Texlilaud.
GE HENNE
underklänning
i charmeusnylon
färger vit och gul 15 75

Baby Doll
gulligt •••
Baby Doll-pyjamas med sött,
helbroderat framstycke. Tät,
fintrådig schweizisk batist och
därför lättstruken. Ljuvliga pas-
telltoner. 2350

GE HONOM
"Allt i ett"-set
skjorta - slips - strumpor

2975
■
"KNSON

Vrl\N VARAMED
W DEKLARATION

Elegant pullover i hög vigoreux
kvalitet, korrekt och strikt både
på kontor och hemma. Finns i
moderna färger.
Prisex. stor!. 4-7 18 75
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Gnistrande,
ny damurskollektion

från TISSOT
Kom in till oss och se den nya damurskollektionen
STARLET från schweiziska Tissot: gnistrande eleganta
små ur med en design för avancerad publiksmak - och
till priser som är en överraskning.

Höstens stora nyhet: en liten serie Tissot Starlet med både
boett och armband i goldfilled [gulddouble].

Tissot damur finns från kr 163:- Herrur från kr 144:
Väli Tissot - de modernamänniskornas ur!

Auktoriserad Tissot-representant

Thörnqvist g:T~~
Gustavsberg Tel. 309 90

Gustavsbergs Folkparksförening
tackar medlemmar och publik för det gångna året och tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR!

Gudrun Stenströms

CJ)amfri.sering
Algatan 1 Tel. 309 63

Till alla kunder ett hjärtligt tack

för det gångna året och en önskan
om en

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR!

målare

Martin Lövgren
utför måleriarbeten av alla. slag

Tel. 199459

qod iul
och qoll nyll år

JULGRISEN
FRÅN

Konditori Vita Hästen
Den godaste julklappen! Stor sorte
ring, olika figurer. (Garanterad äkta
marzipan.) Pepparkakshus (Hans och
Greta-stil). Pepparkaksfigurer! Saff
ransbrod: Smörstjärnor, Klenetter,
Mandelformar, ja allt som tillhör en

RIKTIGT GOD JUL!

FORE TOMTEFESTEN

KOM TILL VITA HASTEN

Tel. 304 29

,46



jul- ocn Nyårshelgen
KAPELLET

Söndagen d. r6 dec. kl. 14.00: Söndagsskolans julfest

Söndagen d. 2 3 dec. kl. I I. I5: Gudstjänst
Juldagen kl. 7.00: Julotta. Julpredikan av pastor Alfon Odlander. Sång

Annandag Jul kl. I r. I5: Ungdornsgudstjänst

Söndagen d. 30 dec. kl. I r. I5: Gudstjänst
Nyårsafton kl. 17.00: Nyårsbön. Gemensamt med Missionskyrkan

Nyårsdagen kl. I I.I 5: Nyårsgudstjänst
Trettondedag Jul kl. r r. I 5: Församlingens årshögtid.

Evangeliska Alliansens Allmänna Bönevecka hålles gemensamt 8-13 jan.

EN GOD JUL och ett välsignelserikt GOTT NYTT AR önskar
Gustavsbergs Baptistförsamling

s: c:
ATELJE och AFFKR
Björnskogsvägen 8 B
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

Affären är öppen: måndag-fredag
från 17.30-18.30
Tagningar endast på beställd tid!

GOD JUL och GOTT NYTT AR
tillönskas alla våra kunder.

YRKESKUNSKAP, RESURSER OCH ETT PERSONLIGT ENGAGEMENT
I VARJE UPPDRAG

E. OLOFSSONS BOKTRYCKERI AB
Folkungagatan 126, Stockholm Sö

Telefoner 41 41 22, 43 39 03, 42 42 88

BOKTRYCK, OFFSET, SOCKER, BROSCHYRER, AFFISCHER, FA{v\lLJETRYCK
AFFÄRSTRYCK, FLERFÄRGSTRYCK, NOTTRYCK, TABELLTRYCK, TIDSKRIFTER

DISTRIBUTION

Ideproduktion, layout, copywriter

lngarö Trävaru AB.
Brunn lngarö Telefon 272 88

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

SKOMAKERI
Algatan I

rekommenderas

Med jul- och nyårshälsning

F. STEIN

Ljus
julsaker
julklappar

finns hos oss

Rusta upp Ert hem med

nya färger från

Gustavsbergs
Färghandel

P. 0. Holmberg
Mariagatan 12. Tel. 316 55

GOD JUL och
GOTT NYTT AR!
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Välkomna till

Jul- och Nyårshelgens
gudstjänster och samlingar

MISSIONSKYRKAN

Torsd. d. 13 dec. kl. 18.30

Sönd. d. r 6 dec. kl. I 5 .oo

Sönd. d. 23 dec. kl. I r.r 5
Juldagen kl. 7.00
Annandag Jul kl. 15 .oo

Sönd. d. 30 dec. kl. rr.15
Nyårsafton kl. 17.00
Nyårsdagen kl. r r. r 5

Lördag d. 5 jan. kl. r 8.oo
Sönd. d. 6 jan. kl. 14.00
Onsd. d. 9 jan.

Lörd. d. 12 jan. kl. 17.00

Ungdomarnas offentliga julmässa.
Kom med och stöd vårt ungdomsarbete.
Gåvor mottages med tacksamhet.
Söndagsskolans julfest. Pastor Nylander och
söndagsskolbarnen medverkar.
Gudstjänst. Pastor Nylander. Sång: K. Eriksson.
JULOTTA. Nylander. Sångarna.
Yttre Missionens Högtid. Nylander. Sångarna.
Sparbössetörnning.
Gudstjänst i Kapellet.
Nyårsbön i Kapellet.
Högtidsgudstjänst. Pastor Hans Ljunggren.
Sångarna. Kollekt. Kl. 12.00 HHN.
Församlingens ensk. julfest.
Offentlig julfest i Skälsmara.
Evangeliska alliansens bönevecka inledes
i Kapellet.
De gamlas julfest.

MISSIONSFOR:SAMLINGEN önskar aila Välsignelserik Julhelg
och ett GOTT NYTT ÅR.

CVärdshusef
Gustavsberg

tackar

alla sina gäster

för det gångna året

och tillönskar

GOD JUL och

GOTT NYTT ÅR

En riktig

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR

önskas alla våra kunder och
medlemmar.

Mjölkförsäljningsföreningen
Gustavsberg

FARSTA
TRÄDGÅRD

Gustavsberg
Tel. 307 2(>

Affären vid Blå Porten hålles
öppen

22/r2 9.00-14.00

23/12 9.00-r r.oo
13.00-15.00

24/12 9.00-13.00

29/r2 9.00-14.00

3 t l i : 9.00-13.00

Julgrupper, blomsterkorgar, kruk
växter, snittblommor i riklig sorte
nng.

God Jul och
Gott Nytt År!

Till sist
vill Redaktionen säga ett varmt tack
till våra medarbetare, våra prenume
ranter, annonsörer, lösnummerköpare,
och läsare över huvud, för ert stöd
och er uppskattning av

Oustavsbergaren
nu och under de gångna 20 åren

Oodjul!

:;..Q_;;
le

~"ffm--mo'.W#.#/~~r.rnc~~

Prenumerera för år 1963!

Inbetalningskort är inlagt i julnumret.
Bör naturligtvis inte användas av dem,
som tänkt försäkra sig om tidningen
genom löneavdrag e.d., eller den som
räknar med att få tidningen som gåva.

Men varför inte ge tidningen

julklapp
åt någon intresserad vän?

Postgiro 21 51 73
adr. GUSTAVSBERGAREN
Gustavsbergs Fabriker, Gustavsberg
Glöm inte att meddela Redaktionen
om ni ändrar namn eller adress!

Gott Nytt År!
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GUSTAVSBERGAREN
Orts- och personaltidning
Utgiven av diskussionscirkeln
Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare
Gösta Dahlberg
Fotos: Hilding Ohlson
Redaktionens adress
AB Gustavsbergs Fabriker
Gustavsberg
Telefon 0766/301 00
Postgiro 27 51 73
Ovriga redaktionsmedlemmar
Bertil Peterson, Fritz Berg
Yngve Nyström, Sven Wahrenberg
Pren.avgift pr år 7 :50, utlandet 8 :50

Arg. 21. Nr 1 Ur innehållet:
Ett ensamt skidspår 1 - Gnistan och elden 2 - Ergonomi J - Dikt till vardags 4 - Så
gör vi porslin 5 - De som ställer och styr 10 - Kommunalt 12 - Företagsnämnden 14 -

Konsumspalten r5 - Saltstänk från Farstaviken 17 - I Förbifarten 18 - Vattentornet 20
- Förenkla kontorsarbetet 22 - Ungdomens sida 24 - ldrottsspalten 26 - Från skolans
horisont 27 - Soliga spalten 28 - Brevlådan 29 - På Drejskivan 30 - Ris och Ros 31 -
Som sagt var 32 - För icke så länge sedan 33 - Från Pastorsömbetet 36.
Omslagsbild: Full fart i Skeviks teknikbacke.



Ett ensamt skidspår som söker

sig bort i skogarnas djup,

ett ensamt skidspår som kröker

sig fram över åsar och stup,

över myrar där yrsnön flyger

och martall står gles och kort

det är min tanke som smyger

allt längre och längre bort.

Bertel Gripenberg

ETT ENSAMT SKIDSPÅR

Ett skidspår går över gärdet vid Ostra Ekedal och upp mel
lan de gamla torpen, dar Nilssons en gång för länge sedan
bodde med aila sina barn. Mot Odlingarna för en rätt brant
snigning, följd av en knixig utförslöpa. På vänster hand ser
du "lilla odlingen", fylld av små granstumpar, som sticker upp
ur snön. Du undrar när du ser de snötäckta frusna markerna
vad viltet i skogen och på slätten har att leva av, och hoppas
att skogvaktarn och naturvännerna tänkt på den saken. Du
stakar vidare över några smågärden 00h är framme vid Stora
odlingen. Den uppkörda rännan i snön ger fint gl'id, Nu vi
ker spåret åt 'höger och in över sommarens blåibärsskog. Vilken
vinter! Snötäcket är makeigt, granarna tyngda av snö, och
du njuter intensivt av att bara följa det fina, vita spåret mot
ett mål någonstans. Efter en stund passerar du den gamla rå
gångsgränsen mellan Gustavsberg och Welamsund, och ser ett
gulmarkerat spår, som bär till Skevikochmylleravslalomåkare.
Men du följer det bara ett stycke - här ska inte bli någon allt
för ansträngande långfärd, utan bara en frisk högtidsstund i vad
vi än har kvar av orörd natur på norr. Nu dyker det gamla tor
pet Bölan upp. Du glider genom den gamla hagen i Bölemosse,
en mark som brukades in på yc-talct av Viktor och Klas Ohl
·son. Så är du framme vid Ekedalsvagen och om du nu tar av
och följer stigen mot Stens träsk, så har du gjort en lagom ron
da för din söndagsfärd. Stens träsk - denna ljuvliga skogstjärn,
som var dömd att fyllas igen vid kommande vägbygge. Men jag
har hört att man nu ritar om för att söka dra tillbaks slingan
för nedfarten mot Gustavsberg. Vi får kanske behålla vårt skogs
öga och nästa generation kan finna ett spår av samma karak-

tär som dagens. Och det behövs. I Lugnetskogen har man nu
mera svårt att ta sig fram för vägarbeten, diken och nya grun
der i en växande villabebyggelse. Farstaskogen ligger litet av
sides tycker vi - och där får du bereda dig att hoppa ur
spåret för tävlingsåkarc. Men där är det finfina skidspår och
du träffar bekanta, inte så många, Tora Severin, Britta Odman
och Kagestad och några till. Tonårstöserna lyser med sin från
varo. De kanske inte har skidor, de kanske sover ännu. Grab
barna spelar ishockey och bandy. Många har inte sett vår
natur varken vinter eller sommar sedan de slutade skolan. De
har inte känt den där friska doften av svamp och ozon i
sommarskogen, och inte på länge skådat vinterlandskapet,
med haren som skuttar över gärdet, rådjur som tittar förvånat
efter skidåkaren, eller älgen som brakar iväg.
Nej, det är inne ofta det händer mig heller - mina försök

på skidorna stannar nu på gärdet, där jag beskådar djärva
smågrabbar, som störtar utför Himrnelsberget, excellerande i
fina tekniksvängar. Men jag vet att en söndagsförmiddag i
strålande sol i Ekedalsspåret är en hanlig' upplevelse. Och det
finns gott om plats. Fråga Lorang och Steen, som nyss diago
nalade fram över sin barndoms marker, följ John Bellander,
SOll11 lever som han lär, och gör som pensionär Ernst Sundberg,
skaffa dig ny utrustning och försök igen. Se Hans Liljevall och
småflickorna från Höjdhagen, som med rosor på kind och sol
sken i blick ger sig ut på upptäcktsfärd i det spår, som Torsten
Rolf och hans hund pliktskyldigt håller i trim. Försök inte
hänga med familjen Olsen, ty där går det undan. Ta det lugnt
- och du får en uppfriskningstur för både kropp och själ!

Red



Gnistan och elden Sann glädje
Där innerst i min ande bor en gnista,
att lyfta den i dagen blev mitt mål.

Verner v. Heidenstam

Den citerade strofen innehåller ett helt
livs- och bildningsprogram. Vi har alla
en gnista inombords, en längtan till verk
samhet, utveckling och Fullkomning. Den
na gnista kan under vissa omständig
heter förkvävas - men den kan också
vårdas, och då ger den Iivet ett rikare
och värdigare innehåll.
Den inre glöden måste vi ge luft och

näring. Den blir då en kraft till utveck
ling, förkovran och personlig kultur. Vi,
som fått förmånen att leva i en tid som
vår, har rika möjlrgheter till självfost
ran och goda insatser. Vi kan och bör
ta oss tid att väl vårda den gnista, vi
fått. Till egen och andras glädje.
Det finns en risk att vi så helt går upp

i arbete, omsorger och bekymmer eller
förströelser, att vi för allt de era försum
mar vår inre fostran. Vi får inte tid, lust
eller ork att lyfta gnistan i dagen, för
att tala med diktaren. Så ka.111 gnistan
förkvävas och släckas, när den inte får
komma till uttryck. Idealiteten kan för
lamas, om den inte får något att säga
till om i vårt vardags1iv. Kunskapshågen
kan undanträngas av alltför många be
styr och intressen och verksamhctslusten
dämpas lätt av trötthet, olust och resig
nation.
Mycket i vår tid inger oro och bekym

mer, även om vi också har åtskilligt att
glädjas åt. Vi har ett betydande antal
bildningssökande, framåtsträvande och

ambitiösa människor - men vi möter å
andra sidan många tendenser till slapp
het, rotlöshet och ytlrghet. Arbetstiden
har förkortats och fritiden ökat men
trots detta tycks vi få mindre tid för
livets väsentligheter. Lättare lektyr, radio
och TV tar alltmera tid i anspråk. Själva
livsrytmen har blivit hetsigare än förr.
Vid ett samtal härom sa en ung studeran
de att hans generation inte har tid att
syssla med idedebarcer och livsäskäd
ningsfrågor, och som en orsak angavs
mångfalden av distraherande ting. "Vi
har så mycket om oss och kring oss att
det inte blir tid för sånt där".
Även om detta resonemang innehåller

någon överdrift och generalisering, har
det säkert en betydande kärna av san
ning. Den saken bekräftas av vår egen
erfarenhet. Det gäller att söka ransonera
tiden och hålla ovidkommande inflytelser
på avstånd, i den mån detta nu är möj
ligt. Då ökas möjligheterna att odla de
djupare intressena. Och då kan gnistan
leva ooh lyftas upp i dagen.

Glöden i hjärta och själ,
den rätta, den heliga anden,
vårda den, vårda den väl -
den leder mot sommarlanden.

Så skrev en annan svensk tänkare och
diktare, Erik Gustaf Geijer. Skönt om
det lyckas oss att följa denna goda livs
norm. Lätt är det sannerligen inte men
låt oss bjuda tiH. Här beror mycket på
den goda viljan.

V. j.

Jag skrev en liten artikel i julnumret
om kyrkogången och jag fortsätter så
gott det går. Det finns nikodernusnaturer,
det är ju sådana som inte vågar fram
träda. De kommer till Jesus i lönndom
och det finns ingen som välkomnar dem
på ett bättre sätt än Mästaren. I morse
hörde jag en gammal vän och studie
kamrat hålla morgonandakt. Han talade
om mannen som köpte en hel åker, då
där fanns en skatt som han ville ha.
Mannen köpte åkern med g 1 ä d j e. -
Det är inte a 11 a som är kristna som det
syns utanpå. Glädjen kommer inifrån.
Varför skulle inte vi kunna komma i
hörhåll för Guds ord med glädje? Var
för ser så många så ledsna ut, när de
kommer i kyrkan? Jag begriper det inte.
Många ungdomar dansar gärna och in
get ont i det. Men varför kör radion så
gott som hela dagen med grammofon
skivor, som saknar värde, dessutom med
s.k. artister som saknar varje form av
utbildning. Vi har i vårt land sångare,
jag känner många av dem - som har
bildning och utbildning, men de har inte
ens hälften av den ersättning som man
betalar dessa"vokalister". Ber man en
verkligt god sångare att komma till Gus
tavsberg och sjunga i kyrkan gör han el
ler hon detta, utan ersättning, och han
eller hon gör det med g I ä d j e. Det
finns en del kortsynta människor som sä
ger att de sångare jag tänker på icke kan
vara kristna. Hur kan man avge dylikt
omdöme, när man inte känner veder
börande? Nej låt oss verka Herrens verk
med glädje i sång eller eljest. Kanske
även en s.k. vokalist skulle kunna göra
det. Finns det konstnärer är de alltid
ödmjuka inför sin konst. Jag som haft
den utomordentligt stora glädjen att un
der många år stå under Hugo Alfvens
ledning har märkt att verkligt stora
konstnärer är ödmjuka i hjärtat. Vi
skall tacka Gud för dessa verkligt för
nämliga människor. Vi tackar Gud för
alla människor som går genom livet med
g 1 ä d je. bet sista jag vill säga: Kom
inom hörhåll för Guds ord med glädje.
Se inte så betungade ut, när ni går till
nattvarden. Det är klart att handlingen
är mycket allvarlig, men då man vet att
Jesus står och sträcker sina händer till
välsignelse måste man väl känna verklig
glädje, ty glädje utan Gud finns icke.
Det vet alla tänkande människor.

Olle Hallin

En bild fr<in Skevik -
men närmaste stugan brann nyligen ned.
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En._.ekonomisk
och humanitär
angelägenhet

I en avhandling om arbetstid och so
cial standard har professor Verdoorn i
Leyden erinrat oss om förandr.ingarna i
arbetstiden under den s.k. industriella re
volutionen. Man började då använda
dyrbara maskiner, och av ekonomiska
skäl måste dessa makiner brukas så myc
ket som möjligt. Som en följd därav an
såg man, att lång arbetstid var nödvän
dig för företagen. Vid samma tid upp
fanns gasljuset, och det blev tekniskt
möjligt att arbeta under vilken tid som
helst av dygnet. Företagsledarna av den
äldre, patriarka!liska typen började för
svinna, och i deras ställe kom industri
idkare, för vilka även arbetaren var ett
slags maskin, som skulle användas i
största möjliga utsträckning. Ekonomiska,
sociala och tekniska faktorer samverkade
på ett sådant sätt, att arbetstiden i vissa
fall förlängdes nästan utan någon be
stämd gräns.
Vid denna tid och ännu långt senare

bestämdes arbetsförhållandena av andra
faktorer än den mänskliga arbetskraften.
Det var· arbetaren som hade att anpassa
sig till produktionstekniken, och om han
inte kunde detta - desto värre för ho
nom själv. Jaig behöver inte ge exempel
på forna tiders förfarligherer inom indu
striproduktionen eller påminna om att
odrägliga arbetsföJihållanden ännu idag
existerar inom alltför många yrken och
på alltför många arbetsplatser.
Vi står nu på tröskeln till en ny indu

striell revolution - "automationens re
volution", "atomens revolution" eller hur
framtidens historiker nu kommer att be
teckna den.
Men en revolution äger rum inte en

dast på det tekniska området. Kanske
ännu viktigare är förändringarna i de
ekonomiska och sociala förhållandena
och den utveckling som sker i tänkesät
ten om de mänskliga relationerna och
människans förihåillande till arbetet. Jag
tror det är Toynbee som har sagt, att det
här århundradet kommer man att minnas
i framtidens historia inte så mycket på

grund av dess tekniska gärningar som på
grund av att alfas välfärd nu för första
gången har ställts upp som föremål för
mänsklighetens praktiska handlande.
En annan ideologisk förändring i våra

dagar är utvecklingen mot säkerhet. Just
nu ser det faktiskt ut som om vi kom
mit längre då det gäller sakerheren på
det sociala och ekonomiska området och
i arbetet än inom det område där För
enta Nationernas säkerhetsråd verkar,
men i många länder riktar regeringar
och organisationer alltmer in sin strävan
på att råda hot mot osäkerheten, som så
länge, för att inte säga ajltid, har varit
mänsklighetens plåga.
En av vår tids största bedrifter är

enligt min mening föresatsen om full
sysselsättning. Jag säger "föresatsen",
därför att vi i de flesta delarna av värl
den är mycket långt ifrån att ha upp
nått full sysselsättning - och där man
har lyckats därmed har det blivit ett
stort problem att bevara den.
Målet har dock staålrs upp, och jag

tror att vi genom vår erfarenhet kan
vara säkra på att de som en gång upp
nått Full sysselsättning kommer att käm
pa som lejon för att säkra dess bestånd.
Under de senaste åren har kraven på

full sysselsättning blivit allt intensivare
och mer underbyggda än tidigare. En
bart att radikalt göra slut på arbetslös
heten anses inte längre som något till
rackligt mål för den ekonomiska och so
ciala politiken. I Sverige liksom i andra
lander vill vi utveckla arberslöshetspoli
tiken till sysselsattningspolitik.
Full sysselsättning måste innefatta till

fällen för alla - däri inbegripet handi
kappade, de gamla, de gifta kvinnorna,
befolkningen i avlägsna landsändar o.s.v.
- att göra bruk av sin arbetsförmåga
så långt det går. Arbetsförmedlingarna
och arbetsgivarna bör förena sina krafter
för att ta vara på alla människors vil
lighet och förmåga till arbete. Om under
denna tid av tekniska förändringar och
omställning i produktionen och, som vi
uppfattar det, permanent knapphet på
arbetskraft, dennas rörlighet måste främ
jas genom omskolning, omflyttning och
andra anpassningsrnetoder, så skall kost
naderna härför inte längre bäras av den
enskilde individen själv utan av samhäl
let. Vi har börjat överföra vissa ideer i
praktiska åtgärder, och vi känner oss säk
ra på att vi påskyndar den ekonomiska
utvecklingen och hela folkets välstånd
genom att öka de offentliga utgifterna
för dessa ändamål - för att inte nämna
att vi höjer tillfredsställelsen och lyckan
individuellt.
Efter att ha uppnått en hög grad av

trygghet mot inkomstbortfall genom all-

Vid den internationella ergonomi
kongressen som hölls i Stockholm
häromåret hälsade statssekreterar
Ernst Michanek välkommen. Anföran
det uppskattades livligt och innehöll
mclnga aktuella synpunkter, varför vi
återger vissa avsnitt ur detsamma, ef
ter en översättning frcln den engelska
texten.

män socialförsäkring har man likväl nu
på många håll i Sverige liksom annor
städes en känsla av att tiden är inne att
gå ett steg längre ooh göra individens
välfärd till en samhällets angelägenhet.
Vi har ett ord i vår politiska vokabu

lär - ordet "trivsel" - som jag nog inte
kan göra en riktig översättning av, men
vad vi syftar till är den känsla av till
fredsställelse som man erfar, om förhå,l
landena är så nära det idealiska som möj
ligt. En annan politisk slogan, som an
vänts mycket under senare år, är "män
niskan i centrum".
Att sätta människan i centrum är väl

just vad ergonomin syftar till genom
att använda de nya metoderna och
möjligheterna inom modern teknologi,
medicin och psykologi i syfte att ska
pa en känsla av tillfredsställelse, som
gör människorna glada, nöjda och lyck
liga ooh samtidigt bättre och effektivare
i arbetet.
Ergonomins grundsats är att anpassa

arbetet u~ll den enskilde arbetaren. Detta
är väl just raka motsatsen till vad som
skedde under den första industriella re
volutionen. På den tiden bragte upp
finningen av det artificiella ljuset lidan
de över arbetaren, enär hans arbetstid
därmed ökades utöver gränsen för det
uthärdliga. Nu däremot använder vi be
Iysningstekniken för att lindra påfrest
ningarna på människan i arbetet. Istället
för att på enklaste sätt genom skydds
åtgärder söka motverka riskerna för yr
kesskador vid farligt och påfrestande
arbete sätter vi nu våra mål högre och
söker skapa bästa möjliga förhållanden,
där arbetet är varken farligt eller tröt
tande.
Om jag får tala för den stora allmän

heten så välkomnar vi nog Edra rön inte
blott därför att Ni gör arbetet lättare
ooh mera meningsfyllt utan även därför
att Edra strävanden kommer att bidra
till att göra livet lä·ttare och mera hel
gjutet. Jag har studerat några få forsk
ningsarbeten inom ergonomin, och jag
har fått den uppfattningen, att de som
är intresserade av art öka fritidsmöj
ligheterna bör mycket noga följa verk
samheten inom ergonomin. En treparts
kommitte, som t~Hsatts av den svenska
regeringen föreslog för några år sedan
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enhälligt en allmän reduktion av arbets
tidens längd och detta har nu genom
föres utan strid. I motiveringen till för
slaget framförde man inte att det var
nödvändigt av hälsoskäl att förkorta ar
betstiden, utan motiveningen var att det
svenska folket synbarligen önskade göra
ett val till förmån för något längre fri
tid, då man bedömde hur den ökade
produktivitetens frukter bäst skulle an
vändas, och allmant uttryckr kan man
säga, art arbetarna var beredda att avstå
från motsvarande möjligheter till att öka
sina löneinkornster.
Nu diskuterar vi en ytterligare ökning

av fritidens läirngd, men låt mig skämta
litet. Under tiden och i väntan på denna
ökning terroriseras vår fritid av bullret
från jetplan, transistorradioapparater, ra
cerbåtar och motorcyklar. Rök och avga
ser från motorfordon ger oss huvudvärk,
våra sjöar och älvar svämmar över av
föroreningar från utsläpp, våra vägar
täpps tilil av bilar, våra korta somrar är
våtare och våra vintrar tycks bli ännu
mörkare än förr - ooh våra grannar
blir mer och mer rediga och gör oss själ
va mer irriterade - medan Ni, mina
damer och herrar, gör våra arbetsplatser
rena, tysta, luftkonditionerade, med god
belysning, vilsamma med behaglig tem
peratur och ledda av välutbildade psyko
loger, som är redo att stillsamt lösa alla
tvister.
Om vi inte gör fullt bruk av resul

taten av Edert arbete även för tillvaron
utanför arbetsplatserna väljer man väl
snart en längre arbetstid.
Men, för att tala allvar igen, så är jag

säker på att Ni kommer att sälja ergo
nomins ideer till arbetsgivarna, för art
det är både en ekonomisk och en huma
nitär angelägenhet, till arbetarna för att
det är ett sätt att öka produktiviteten
uran att öka exploateringen av den
mänskliga arbetskraften och till allmän
heten därför att det är ett sätt att göra
livet lättare, längre och rikare för oss
alla.

Tyst, tyst vi svävar fram

genom de månlysta snåren.

Rimfrosten gnistrar på kvist och stam,

kölden oss följer i spåren.

Nu är det bal i kung Vinters slott,

salen skimrar i månskensblått,

norrsken är takdekoren.

An är det långt till våren.

R. Ekström

DIKT TILL VARDAGS
"Det skall vara tyst och lugnt / när

som en människa dör / den regeln gäller
också för soldater ...". Ja, det är ett par
rader ur Ruben Nilssons visa om den
okände soldaten och de kom fram ur nå
gon minnesgömma just som radion tyst
nade för en stilla minut. Den tysta mi
nuten gällde nu inte främst soldater utan
honom som av någon kallades "en han
delsresande i rfred". Jag tänkte när jag
lät stoppnålen och lillebrors tumvante
sjunka ner i knäet, att ofta är det så att
en halvglömd strof dyker fram och hjäl
per en över någon inre tröskel.
Dikt är nu inte någonting som bara

skall dammas av och bäras fram vid
högtidliga tillfällen, vid recitationsaftnar
för en kräsen publik eller som inslag vid
vittra sammankomster. Nej, den skall
följa oss genom vardagen och göra vår
tillvaro rikare, lärtare, hoppfullare. Som
en doft av heliotrop, ros och kaprifol
skall den nå oss på arbetsplatsen, på
fabriken, kontoret eller i tvättstuga och
kök.
Hjalmar Cullberg tolkade det i en pro

log från r 944, "Mot verkligheten finns
ett hemligt vapen / Din vardag kan bli
fylld av sång och syn." Inte att förstå
som en form av verklighetsflykt utan
snarare som en utflykt man företar och
från vilken man återvänder med ny styr
ka för vardagens uppgifter.
En gång på trettiotalet när jag var

tonåring och man fick slåss för alla ar
betstillfällen, hade jag lyckats få en plats
där det ingick i mina sysslor att tvätta
av ett stort kafegolv varje morron innan
klockan sju. I mörka, kalla vintermornar
när husets övriga innevånare slumrade
sött i sina varma sängar och jag skurade
ensam med ömmande knän då golvet
syntes så oändligt stort. Men det slog inte
fel, innan ännu den första tåren hunnit
att droppa ner i det kallnande skurvatt
net så kom Dan Anderssons övermodiga
spelmans-strofer till tröst "Jag är spel
man, jag skall spela på gravöl och på
dans / I sol och när skyar skymma må
nens skära glans ..."
Sen gick golvet att övervinna medan

jag gnolade hela dikten på hemgjord me
lodi och jag kände mig vederkvickt av
denna ungdomens eviga 'dröm om en
vidunderlig framtidsuppgift.
Senare i livet när jag sysslade med

färger och penslar på en atelje, fjärran
från skurgolv i ensamma mornar, då bor
de jag ju varit nöjd. Men tro aldrig det,
då var det krig i världen och det kan-

des inaktivt och snudd på elfenbenstorn
att sitta i en skyddad vrå av världen och
måla sköna ting. Och flyktingarna skölj
de in på arbetsplatsen och deras närvaro
krävde ställningstagande och ansvar för
detta som hände med mänskligheten.
Då skrev jag mellan krukorna på mitt

arbetsbord de strofer som skulle hjälpa
mig ur dagens betryck, Gullbergs "De
sista rosorna stå i brand och tagg och
spindeltråd/ försvarar den flyende som
mar/ som skänktes vårt land av nåd ... "
eller, "Nu måste vi gräva oss kamrar /
i jord, hugga gångar i sten / och mötas
med spett och med hamrar / Den hem
liga Framtidsarmen ..."
Men freden kom och det kalla kriget

som nästan omedelbart följde gav dock
alltid en strimma av hopp. Då var det
Gaibriela Mistral som Fick bestå citaten,
"Det växer skog, där skogar blevo brän
da / som ännu hundra gånger yxan
slår ..." Och de ord som alltid kommer
för mig vid mötet med en ny människa,
"Av sättet att ge mig vatten / står män
niskans bild för mig klar ...".
Så blev man så småningom hemmafru

och Herbarnsmamma och de sönderlästa
diktvolymerna stod inom räckhåll i bok
hyllan. Det var skönt att ha dem när
man kände sig dum och otillräcklig på
grund av brist på rutin och handlag men
då hörde man genom köksoser Nils Fer
lins sonora stämma, "Vad allt som är
tafatt är vackert ..." och man brast ut
i ett befriande skratt och visste ju att det
var inte hela världen om inte allt var så
perfekt när familjen ju av allt att döma
trivdes ändå.
Och "Skönheten har kommit till byn"

och det är vilsamt och gott även om man
vet att klokheten väntar bakom hörnet.

Edla Arvidsson

Väl tynger snö var gren

och kärv blir dagens tunga

men våren kommer igen

och fyller längtans lunga.

När gryningen talade eld
till morgonens klara låga

vi ser i förklarat ljus
det svar vi sökt i en fråga.

Arne Aras
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Så gör vi Gustavsbergs porslin
Historik
Metoden att av lera forma kärl, som

sedan genom eldens inverkan göras håil
bara, är en av de allra första betydande
uppfinningarna i mänsklighetens historia.
I vårt land formades de första lerkarlen
sannolikt omkring 3.000 år f. Kr. Innan
dess Förvarades maten i säckar av hu
dar eller skinn eller kanske i flätade
korgar. Drejskivan, som blev en följd av
hjulets tillkomst, tros v ara c:a 5.000 år
gammal. Hos nordborna blev kärl, som
tillverkats på roterande skiva, inte van
liga förrän på r ooo-talet e. Kr. Prak
tiskt taget överallt, där drejskivan är
okänd, bygger man vanligtvis upp kärlen
av vanliga fingertjocka lerrullar, som
lägges varvtals över varandra och kläm
mas ihop. Eftersom man saknade känne
dom om glasyrer och inte använde kruk
makarugnar kunde man i forntiden en
dast framställa ett svagt bränt och rela
tivt poröst gods.
Det rent vita och g,enomlysande kera

miska material, som sedan århundraden
tillbaka benämnes porslin, säges ha sitt
ursprung från Kina, där det redan för
15 oo år sedan var känt. Till Europa kom
det under senare medeltiden under för
medling av arabiska köpmän. Det var
dock först i början på r zoc-talet, som
alkemisten Johann Friedrich Böttger, vil
ken då var i kurfurstens Fredrik August
tjänst, lyckades att här i Europa knäcka
den tusenåriga gåtan. Den första pors
linsfabriken anlades i Meissen år 1710.
Föremål av fajans hade länge tillverkats
i Europa och det var också med detta
material, som den första svenska fabri
ken, Rörstrand och senare Marieberg, på
I 700-talet startade sin tillverkning. Fa
jans är ett material med en färgad, oge
nomskinlig skärva, överdragen med en

täckande glasyr. Först på 1770-talet
övergick dessa företag till att göra flint
porslin, ett material som utvecklats av
engelsmannen Josua Wedgewood.
Det var med detta material, som Gus

tavsberg 1826 började sin tillverkning.
Under r 870-talet tog Rörstrand upp till
verkningen av faltspatsporslin, medan
Gustavsberg kompletterade sin produk
tion med ett nytt engelskt porslinsmate
rial, benporslin.
För att få igång tillverkningen i Gus

tavsberg importerades utländska fackmän
och kopierades utländska modeller och
mönster. Under många år hade inte Gus
tavsberg egna konstnärer annat än för
kortare perioder. Skickliga målare åkte
runt till de olika fabrikerna och erbjöd
sina tjänster för längre eller kortare tid.
De artiklar som tillverkades var mer

eller mindre kopior av först tyska och
senare engelska förebilder. Det var först
sedan W'iilhelm Kåge 1917 anställdes vid
Gustavsberg som fabriken helt fick en
egen och svensk linje.
Innan vi övergår till beskrivning av

produkterna skall en del begrepp klaras
upp.

Keramik är den samlade beteckningen
för all tillverkning av föremål som fram
ställas enligt keramiska formgivningsme
toder och underkastas bränning. Det ke
ramiska material, som kallas skärva, är i
de flesta fall överdraget med en glasyr,
men det är skärvan och dess beskaffen
het, som bestämmer de olika produkter
na. Skärvan kan vara porös eller tät,
färgad eller vit. Porslinet, som är en
grupp inom keramiken, definieras nume
ra som ett vitt keramiskt material, fram
ställt av i huvudsak kaolin, fältspat och
kva:rts.

Bilderna fr!ln ovan: Fajans, Benporslin,

Flintporslin, Terma-flameldfast och

ugnsporslin.

I dag tillverkas i Gustavsberg:

a) Flintporslin, som har en vitbrännan
de porös skärva, är vanligtvis täckt med
en transparent glasyr och dekorerad an
tingen över eller under glasyren. Produk
tionen omfattar även föremål med mer
eller mindre täckande färgade glasyrer.

b) Benporslinet har en tätsintrad skär
va, täckt med en transparent glasyr och
dekoreras antingen över eller under gla
syren. Det kännetecknas dessutom av sin
vithet, genomskinlighet och stora kant
hållfasthet. Dess förnämliga utseende gör
det allmänt omtyckt för såväl i hushåll
som restaurangbruk och dess höga kant
hållfasthet är utan konkurrens.

Vy fr!ln fabriken för i oc !lr sedan.
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c) Ugnsporslin är en gemensam beteck
ning för sådant gods, som är lämpligt att
sätta in i bakugnen i en spis. Gustavs
berg tillverkar ugnsporslin både med
porös skärva och med sintrad skärva.
Ugnsporslinet är oftast glaserat med en
räckande vit eller färgad glasyr och kan
antingen en- eller tvågångsbrännas.

d) Flameldfast gods betecknar sådant
gods, som kan sättas direkt på öppen lå
ga eller på el-platta. Av lättförståeliga
skäl ställes stora krav på ett sådant gods
och Gustavsbergs Terma är utan jäm
förelse det bästa i marknaden.

e) Konstgods kan vara av det mest skil
da slag, från gods som tillverkas i långa
serier med relativt enkla medel till unika
och mera arbetskrävande. Dessa tillver
kas allt efter svårighetsgraden i ordina
rie hushållsgodsavd., i konstavd. eller
i resp. konstnärers studio.

Design
Konstnärernas uppgift på Gustavsberg

är att skapa modeller och mönster lämp
liga för tillverkning och försäljning. En
presentation av konstnärerna och deras
arbeten:

a) Wilhelm Kåge skapade på sin tid en
mångfald servismodeller och dekorer var
av bl. a. Grå Ränder på WB-modellen
fortfarande är en stor artikel. Av konst
godset är Argentan och Farstagodset mest
känt.
b) Stig Lindberg är pappa för bl. a.
våra servismodeller LB och LF och kopp
modellerna SE, SG, LI i benporslin, mo
dellerna LL ooh LK i ugnsporslin samt
Terma förutom en mångfald dekorer.
Hans specialitet på konstgodssidan är
bl. a. Fajanserna, Karneval, Grazia och
stengods.

c) Berndt Friberg ar specialisten på
stengods i klassiska modeller och utsökta
glasyrer.

Siktning

Blandning

d) Karin Björquists mest kända alster
är ugnsporslinsserien Vardag, chamotte
rat konstgods och väggbeklädnader.
e) Lisa Larson är specialist på figurer
och djur i såväl serie som unik produk
tion. ABC~flickorna och Larssons ungar
är populära.

f) Britt-Louise Sundell ägnar sig i förs
ta hand åt kontakten med KF:s provkök
för att få fram mest ändamålsenliga

bruksföremål såsom serierna Rustik och
Champinjon, men även en del konst
godsserier har kommit från hennes hand.
Alla har tilldragit sig stor uppmärk

samhet vid utställningar både i Sverige
och utlandet.

Råmaterial
De keramiska råmaterialen indelas

lämpligen i två grupper, nämligen plas
tiska ooh oplastiska material, Till den
förra gruppen räknas kaolin, lera, bento
nit och i viss mån talk. De oplastiska ma
terialen omfatta kvarts, flinta, sand, fält
spat, pegmatit, krita, kalciumfosfat i
form av benaska m. fl.
De plastiska materialen bilda med vat

ten en plastisk massa, synnerligen lämp
lig för formning för olika ändamål. Plas
ticiteten försvinner vid torkning och
bränning, varefter de förut plastiska ma
terialen i stället skänka stadga åt godset.
De oplastiska materialen ha som sin
främsta uppgift att magra ut de plastiska
materialen och underlätta godsets tork
ning. Vid bränningen tjäna de ofta som
flussmedel och sänka bränningsternpera
turen.
De i glasyren ingående viktigaste rå

materialen är borax, borsyra, mönja, bly
vitt, tennoxid, zirkonoxid, flusspat, soda
o.s.v.
Till de keramiska färgerna användes

föreningar av de flesta metallerna. Gips
ingår inte i massorna, men är trots detta
myoket viktig, därför att den användes
tilrl formar på eller i vilka de keramiska
föremålen formgivas.
Av de använda råmaterialen kommer

kvarts, fältspat och ben från Sverige,
kaolin och lera från England, flinta från
Danmark och talk från Egypten. De ke
ramiska färgerna och en del färdiga gla
syrer kommer från Tyskland eller Eng
land.

Nedan t.v. Vakuumkran. T. h. Glasyrautornat
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Filterpress

Massaberedning
En finkeramisk massa måste uppfylla

vissa bestämda fordringar. För det första
måste den vara lämpad för formgivning,
d.v.s. den måste äga god plasticitet och
gjutbarhet. För det andra måste den ge
de torkade föremålen tillräcklig hållfast
het. Slutligen skall sammansättningen av
massan vara sådan, att man i bränning
en erhåller en sintrad skräva med be
tryggande hållfasthet mot deformering.
Den finkeramiska massan består av ett
flertal olika material, som i bränningen
reagera med varandra, varvid nya ke
miska föreningar bildas. Förutsättningen
för att dessa kemiska reaktioner skola
äga rum är, att materialen äro tillräck
ligt finfördelade och välblandade. Detta
är massaberedningens uppgift,
Flintan underkastas först en kalcine

ring för att bli skör och krossas sedan i en
käifnkross till en kornstorlek av 4-5
m.m. Den fortsatta nedmalningen sker
tillsammans med vatten i kuLkvarn.
Skärv, som även ingår i massan, under-

Brärmugnsvagnar

går samma krossnings- och malningspro
cedur.
Kvarts och fältspat köpes numera fär

digmalda.
I massablandaren blandas malsatsen

med de plastiska materialen lera och
kaolin. Den Flytande massan siktas ge
nom vibrarionssikten försedda med fin
maskig metallduk, varefter den får rinna
genom ett magnetfilter, som avlägsnar
järnpartiklar, ned till lagringsbassänger
na.
Från lagringsbassängerna pressas mas

san med tryckluft in i en filterpress för
att avvattnas. Ur pressen erhåller man
massakakor med en fuktighetshalt av
20-30 0/o. Massakakorna behandlas på

olika sätt beroende på formgivningsme
toden.

Formmassan beredes av de fuktiga
massakakorna genom homogenisering i
vakuumkran.

Gjutmassan framtälles genom att mas
sakakorna slammas i en liten mängd vat
ten tillsatt med soda, vattenglas eller nå
gon annan s.k. peptisator. Den har en
vällingliknande konsistens, hög specifik
vikt och låg viskositet.

Formgivning
Framställning av gips/orm tillgår i all

mänhet på följande sätt: Konstnären
lämnar modellören en skiss, efter vilken

Produktionsschema

Råmaterial

FÖrråd::,6os:,än.9

Wtasyrmo/eriall

kutkvarn

~kak.sikf

La9 e,...

Blorido,e_
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Formning

denne gör en modell. Eftersom skärvan
krymper i torkning och bränning lägges
det på en krympmån av 10-20 °/o, be
roende på vad det skall bli för skärva.
Efter denna modell kommer sedan mo
dellgjutarens modellkappa, blockgjuta
rens arbersblock och slutligen formgjuta
rens arbetsform.

Formning. Själva utformningsarbetet
har under årens lopp förändrats, även
om principen ar densamma. Numera sker
nästan all formning i halvautomater och
torkningen i s.k. mangeltorkar. Det bör
jar med att en kaika av bestämd tjock
lek skäres av vakuumkranens homogena
massasträng och placeras på en roteran
de plan gipsskiva, kallad bladskivan. En
schablon, det s.k. bladsteget, fästat på en
hävarm, tryckes ned mot massakakan un
der vattenbegjutning och därvid utformas
en tunn platta, det s.k. bladet, som sedan
överflyttas till en tallriksform av gips
vars översida har tallrikens inre form.
Tallriksformaren sätter formen med bla
det i en järn- eller metallform, den s.k.
domseln, även den fästad vid en roteran-

Gjutning

)

de spindel, och under vattenrbegjutning
pressar han för hand ut bladet över for
mens yta. Med tallrikssteget, ännu en
schablon med tarllrikens yttre profil,
Fortsätter han så utformningen av tall
riken. I en automatmaskin övertar ma
skinen arbetet från det att formaren satt
formen i domseln. När formningen är
slutförd placeras form och tallrik i ett
torkskåp. I torken krymper tallriken från
formen, så att den kan plockas av. Efter
putsnring får tallriken torka ytterligare
till vittorrhet.
På liknande sätt sker framställningen

av koppar o.d. fast här bestämmes före
målets yttre yta av formen och inre yta
av steget.

Gjutning
Föremål med osymmetrisk form kan

inte formas utan för dessa användes
gjutning. Denna tillgår så att en gipsform
fylles med gjutmassa. Efter en viss tid
har ett lager av fast massa avsatt sig på
den porösa gipsforrnens insida och över
skottet av den ännu flytande massan häl
les ur formen. När gipsformen därefter
torkar, upptar den ytterligare fuktighet
från det nybildade föremålet, som vid
torkningen krymper så att det kan av
lägsnas ur formen. Efter putsning och
torkning går godset vanligtvis till rå
godsbränning. Undantagna äro Terma,
vissa ugnsporslinsserier m.m. som glase
ras i torrt tillständ och således brännes
endast en gång.

Glasering
Glaseringen har till ändamål att ge de

keramiska föremålen en blank yta, som
förhindrar försmutsning. Själva glasyren
består av en i vatten slammad lättsmält
massa, vars smältpunkt är' avpassad efter
bränningstemperaturen. Glasyrmaterielen
underkastas en noggrann bearbetning, ty
av glasyrfirnheten och kornstorleksfördcl
ningen beror i hög grad det slutgiltiga ut
seendet av glasyren.
Innan ett föremål skall glaseras måste

det avdammas noga, så att inga ovid
kommande partiklar kommer att förstö
ra glasyrytan. Overföringen av glasyren
till godset sker genom doppning eller
sprutning. När föremålet doppas i gla
syrvällingen absorberas glasyrvattnet av
godset och en tunn hinna av fast glasyr
avsättes på godsytan. Numera sprutgla
seras alla engångsbrända föremål och
nästan alla tallrikar och tefat antingen i
en automatisk anläggning eller för hand.
Koppar och övnigt hålgods doppas. Efter
glaseringen torkas godset i luften eller
vanligare i en särskild torkanordning
uppvärmd med varmluft eller infraröd
strålning. Gods som i bränningen skaH

Kromotryck

stå på fotringen måste befrias från gla
syr på denna för att inte brännas fast.

Bränning
För bränningen användes periodiska

ugnar (muHelugnar) och kontinuerliga
ugnar (tunnelugnar). Värmemediet kan
vara gas, olja eller elkraft. För konst
avdelningens produkter användes huvud
sakligen muffelugnar. Av tunnelugnarna
finns det en elektrisk för dekorbränning,
en oljeeldad för glatt-bränning och 3 st.
gaseldade för övrig bränning. Bränning
en i en tunnelugn sker på följande sätt.
Godset staplas på ugnsvagnarna, an

tingen på öppna hyllor av eldfast mate
rial eller placeras i kapslar, när risk för
gasangrepp föreligger.
Underredet till brännvagnarna skyd

das av en bottenplatta av chamotte och
chamottelås. De fullastade vagnarna rul
la sakta genom ugnen och passera då
först genom förvärmningszonen, där vär
men tages från avgaserna då det galler
gas eller oljeeldad ugn. I mitten av ug
nen passerar vagnarna brännzonen, där

Handmålning
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rernperaruren är högst ooh rullar därefter
.idare genom kylzonen. Ugnsporslinet
och en del konstgods brännes endast en
gång medan bushållsporslinet underkas
ras en rågodsbränning före glaseringen.
Temperaturen i denna bränning är 1250°.
Glattbranningen sker vid r 100°.
Temperaturkontrollen i ugnarna sker

med pyrometer med termoelement av
platina och av seger'käglor.

Sortering
Rågodssortering. Efter rågodsbrännin

gen avsyna'S godset varvid trasigt och för
skevt gods kasseras, ojämnheter och råa
ytor som kvarstå på godset slipas bort,
och vissa ytor planslipas. Gods med
mindre skevhet och felaktigheter blir 2 :a
sortering ooh resten alltså prima. Efter
avdamning kan godset nu gå till halv
fabrikarlagret, dekorering eller glasering.

I glattsorteringen bortslipas först alla
märken på godset efter bränrrhjalpmed
len (stift, kammar, pigg) och kapselbott
narna och sedan klassificeras det, al'lt
efter kvarstående felaktigheter, i prima,
2 :a sortering eller brackage. Smärre fel
aktigherer kan bortslipas och ett sådant
föremål kan då anbättras med glasyr och
brännas en gång till. Efter glattsortering
en är det underglasyrdekorerade godset
slutbehandlat och vidarebefordras då nill
färdiglagret medan gods, som skall över
glasyrdekoreras, hamnar i halvfabrikat
lagret För senare transport till dekorav
delningen.

Dekorering
Dekoreringsmetoderna handmålning

schablontryckning, kromotryckning och
stämpling eller sprutning användes för
såväl över- som underglasyrdekorering.
Dekoren lägges med fördel under glasy
ren därför ant den på så sätt blir skyd
dad för nötning men detta betyder ock
så, att fårgvalet är begränsat. Vill man
ha ett rikare färgval, får man välja över
glasyrdekorering.

Handmålning ger naturligtvis de för
nämsta produkterna, men metoden är
synnerligen arbetskrävande och förekom
mer därför endast i mindre utsträckning.
Till handmålningen hör egentligen även
randmålningen, som är mera vanlig. Så
som hjälpmedel användes en profilerings
skiva.
I porslinsfargerna ingår metalloxider,

som var och en ger sin karakteristiska
färg vid bränningen. De finmalda oxi
derna blandas med en tjockolja och för
tunnas med terpentin. Vid målning på
rågods utröres färgen med vatten. För
komplicerade mönster användes numera
nästan uteslutande koppartryck, schab
lontryck och stämpling.

Koppartryck

Koppartryck är en gammal tryckme
tod. Mönstret graveras på en rulle vid
maskintryckning och på en platta vid
handtryckning. För att göra rullen eller
plattan mera hållbar överdrages den på
galvanisk väig med ett kromskikt. Rullen
insättes i en tryckrnaskin, där den hålls
lagom varm på elektrisk väg för att se
nare kunna släppa färgen. När rullen
roterar fördelas och pressas färgen ned i
gravyren med en linjal och övriga partier
lämnas blanka. Från rullen överföres
färgmönstret på en remsa av tunt spe
cialbehandlat papper. Sedan mönstret
klippts påsättes det på porslinsföremålet
och borstas eller pressas fast på detta.
Papperet kan därefter tvättas bort i
ljumt vatten. Vid handtryck är tryck
framställningen mera manuell. ·

Vid kromotryck är porslinsfärgen Iito
grafiskt överförd på ett papper, varifrån
den lätt släpper, då papperet fuktas. Före
på:sättning överdrages trycket med en
filmhinna, Anbringandet av trycket till
går sålunda: Papperet blötlägges, varvid
mönstret med filmhinna frigöres. Det
överflyttas nu till porslinsföremålet och
med en gummiraka pressas all luft bort
mellan föremål och mönster. Till sist tryc
kes mönstret till med en tygtrasa, s·å att
det blir ordentlig kontakt mellan möns
ter och föremål.

Vid schablontryck använder man sig
av en nylonduk på vilken alla delar
utom mönstret är täckt med en filmhin
na. Om man nu placerar en sådan film
du1k på ett porslinsföremål eller på ett

papper och pressar färg genom duken,
så uppträder ett mönster på föremålet
resp. papperet. Papperstrycken läggs på
föremålen antingen direkt såsom vid
koppartryck eller 1behandlas som ett kro
motryck. Det går även att framställa
mönster i flera färger, men då måste gi
vetvis varje färg-mönsterdel ha sin schab
lon.

Vid stämpling använder man sig an
tingen av hand- eller maskinöverföring
av stämpdfärgen till föremålen, Laser
ing innebär att man stämplar en kontur
och sedan fyller i mellanliggande partier
med handmålning.

Dekorbränning
Gods, som dekorerats ovanpå glasyren,

måste underkastas ännu en bränning vid
700-900° C. För detca ändamål använ
des en tunnelugn och för speciella ända
mål en muffelugn. Båda upphettas elek
triskt. Då det gäller nunnelugnen sättes
det dekorerade godset på brannvagnar,
liknande förut beskrivna. På grund av
den lägre brännt:emperaturen ha de stöd
av högeldfast ma-terial i stället för kera
miskt.

Vid dekorbränningen sker en liknande
kvalinetssort'ering av godset, som tidigare
nämnts, innan det vidarebefordras till
färdiglagret.
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Taxeringsnämnden:
Densamma har att varje år granska

våra självdeklarationer, eventuellt korri
gera dem om så anses motiverat, och slut
ligen att fastställa våra beskattningsbara
inkomster. I Gustavsbergs taxerings
nämnd är landsfiskal Hans Helmer av
länsstyrelsen förordnad ordförande och
hälsovårdsinspektör Harald Lindholm
kronoombud. Ovriga ledamöter är Nils
Jansson, Mörtnäs, Fritiof Johansson, N:a
Lagnö, Melker Dahllöf, Carl Lindström
och Göran Malmstedt, Ingarö, David
Hjerpe, Ruben Edkvist och Edor Svensk,
Gustavsberg. Särskilda taxeringsnämn
den, vars uppgift är att taxera juridiska
personer, d.v.s. företag och ekonomiska
föreningar av aila de slag (med vissa un
dantag) har Ruben Edkvist och Harald
Lindholm som förtroendevalda ledamö
ter.
Den förste, som kom på att medbor

garna själva borde redogöra för sina eko
nomiska förhållanden, var självaste kung
Karl XII. Han införde t.o.m. förmögen
hetsbeskattningen. Efter hans död slopa
des emellertid detta kungliga påbud men
återinfördes år 18 ro. Resultatet blev att
statsinkomsterna sjönk oroväckande och
18 l 2 tvangs man att återgå till det s.k.
klasskattesystemet, d.v.s. bestämda avgif
ter och procentsatser för yrkesgrupper
och tjänstemän. Efter industrialismens ge
nombrott blev detta system alldeles omöj
ligt men det oaktat fortsatte taxerings
nämnderna med att på egen hand försö
ka fastställa medborgarnas inkomster.
Först år 1902 bestämdes åter om viss
självdeklarationsskyldighet och numera
har ju även arbetsgivare m. fl. skyldig
het att till taxeringsnämnderna lämna
löneuppgifter om sina anställda, och där-

med har man fått fram ett i det närmas
te hundraprocentigt verkande kontroll
system för större delen av våra inkomst
tagare. Dessutom har taxeringsnamnder
na lagliga möjligheter till stickprovskon
troller och specialundersökningar av de
klaranters inkomst- och förmögenhetsför
hållanden om man anser sig ha anledning
till sådana. Och det har man, tyvärr, i
alltför stor utsträckning, då man bevis
lig-en kan konstatera att t.o.m. sjusiffriga
summor årligen undandras beskattning i
vårt land.

Va/nämnderna:
Valnämnderna funktionerar normalt

vartannat år. Vid val till riksdagens and
ra kammare och vid val av fullmäktige
till kommuner och landsting. De har då
att enligt lagbestämmelser tillse att va
len kommer till stånd och att de sker
under sådana former att överklagande
och kostsamma omval inte behöver ris
keras. Gustavsberg är indelat i tre val
distrikt. Norra, södra samt Ingarö val
distrikt. I norra är verkmästare Carl Wi
berg av länsstyrelsen förordnad ord
förande, i södra, ingenjör Anders Steen,
och i Ingarö jägare Carl Lindström.
Ledamöter i norra är Harald Persvret,
Erik Svensson, Fritiof Johansson och
Gustav Andersson. I södra är Inge Wes
tin, Einar Svensk, Nils Jansson och Tors
ten Sandkvist ledamöter. Och i Ingarö
har vi Ragnar Nilsson, Anna Eklund,
Karl Jansson och Sven Löfbom,

Kommitten för kultur och
hembygdsfrågor:
Det är en kommitte som har att från

estetiska synpunkter yttra sig över pla-

DE
SOM
STÄLLER
OCH
STYR
I
KOMMUNEN

12. Diverse kommittåer
och nämnder

nerade förändringar av samhällsbilden
oavsett om planeringsorganen har begärt
sådana yttranden eller inte. Man har ock
så att inkomma med förslag till vidta
gande av åtgärder syftande till bevaran
de av historiskt intressanta markområ
den som t. ex. Återval! och kullen in
nanför Kattholmen. (Se februarinumret
1961 !) Att vidare verka för fridlysning
av träd och flora, som det kan finnas
skäl att särskilt intressera sig för; att
också verka musealt samt att med hjälp
av nutida tekniska hjälpmedel försöka
fånga så mycket som möjligt av de sam
hällsbilder som försvinner eller föränd
ras. Det är lätt begripligt att resultatet
av kommittens verksamhet i allra högsta
grad är beroende av ledamöternas per
sonliga aktivitet och deras förmåga att
åt sin kommitte skapa största möjliga
auktoritet. Nuvarande uppsättningen av
ledamöter består av Gustav Lorang, Wal
ter Weimark, Fritz Berg, Lennart Back-
man, Hilding Ohlson, Carl Lindström ooh
Torsten Rolf. Till särskild fornminnes
forskare för år 1963 är Gustav Lorang
utsedd.
Vi har också styrelser och kommitteer

vars uppgifter klart framgår av namnen.
Dit hör idrottsplatsstyrelsen med leda
möterna John Svensson, Sune Nilsson,
Erik Nilsson, Ando Björck, Gösta
Göransson, Evert Andersson och Sven
Andersson. Och dit hör trafiksäkerhets
och trajikantkommitteerna. Har vi något
att föreslå till trafiksäkerhetens fromma
så kan vi vända oss till någon av herrar
na Elis Sander, Walter Weimark, L. 0.
Lindahl, G. A. Adborn, Harald Frisk,
Tore Wahlström eller till den kvinnliga
ledamoten fru Elsa Johansson, och som
busstrafikanter kan vi vända oss till her-
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rar Gösta Borg, Harald Lindholrn, Evert
Karlsson, Fritiof Johansson eller fru
Sandra Johansson, villiga att lyssna på
Yåra önskemål i den mån att dessa
kornmitteer inte på eget initiativ före
kommit i våra berättigade önske- och
klagomål genom egna åtgärder. Något
som vi naturligtvis först och främst för
väntar oss.

Vad gäller pensio:nsnämnden och om
buden till allmänna sjukkassan så kom
mer dessa organ att försvinna fr.o.m. i
år. Den allmänna försäkringskassan kom
mer att helt svara för de uppgifter det

t.. r är frågan om. Den försäkringsnämnd,
m på .förtroendemannagrund har eller
omrner att träda i verksamhet får en
dast rådgivande befogenheter. Vi hoppas
i ett senare nummer av Custavsbergaren
kunna presentera en eller flera expertar
tiklar om den allmänna försäkringskas
sans uppgifter och verksamhet. Fullmäk
tige utser också en hel del förtroendemän
för speciella uppdrag som t. ex. roteom
bud med uppgift att biträda pastor och
mantalsskrivningsförrättare vid folkbok
föringen, skiftesgodemän vid lantmäteri
förrättningar, nämndemän för medver
kan i grövre brottmål samt i mål mot
vissa yngre tilltalade, vidare ombud för
interkommunal samverkan i såväl region
planeförbund som i särskild samarbets
nämnd. Vi har också något som heter
markeglmgsombud. En gång i tiden ett
viktigt uppdrag som gick ut på att till
länsstyrelserna rapportera ortens varu
priser för att man centralt skulle kunna
följa prisutveoklingen. Numera har det
knappast någon större mission att fylla.

Lokal hush!Ulsnämnd är en inrättning
som är avsedd att verka under krig eller
krigstillsrånd. Att den även vidmakthål
les i fred får ses som en beredskapsåt
gärd. Den består f.n. av en ledamot och
dessutom tillsättes en revisor.

Ar man giftasfärdig och behöver pen
gar till bosättningen, då går man till
Yngve Nyström, som innehar uppdraget
som ortsombud för sådana lån.

Och så till sist ska vi tala litet om det
kanske allra viktigaste och ansvarsfullas
te uppdraget, som kan ges medborgare,
och det är att bli utsedd till revisor.
Enligt kommunallagen skall fullmäktige
årligen utse tre eller flera revisorer samt
lika många suppleanter för granskning
av det kommande årets förvaltning. Den,
som är ledamot eller suppleant i kommu
nens styrelse eller eljest är redovisnings
skyldig till kommunen, eller är på visst
sätt (par. 16) befryndad med redovis
ningsskyldig må icke vara revisor eller
revisorssuppleant. Revisorerna äga att
när som helst inventera de penningsme
del och värdehandlingar, som kommu
nens styrelse eller annan kommunal
nämnd omhänderhar, samt taga del av
räkenskaper och andra handlingar, som
beröra förvaltningen. Liksom ledamot av
kommunens styrelse är revisorerna under
kastade straffrättsligt ansvar enligt 2 5
kap. strafflagen om de vid fullgörandet
av sina uppdrag åsidosätter vad enligt
lag eller författning, reglemente, särskild
föreskrift eller uppdragets beskaffenhet
honom åligger. Vid den kommunala re
visionen ska inte blott räkenskaperna re
dovisningstekniskt granskas utan också
förvaltningsåtgärdernas lämplighet i all
mänhet, den s.k. sakrevisionen, däri in
begripet deras riktighet ur kommunal el
ler privaträttslig synpunkt, i den mån
detta kan ha betydelse för tillvaratagan
de av kommunens intressen.
Man behöver ej vara röstberättigad

eller bosatt i kommunen eller medlem
därav för att kunna utses till revisor.
Aven en fackman, som bor på annan ort,
kan väljas, men är i så fall ej skyldig
mottaga uppdraget. Avsägelsevillkor är

icke stadgade. Allmän rätt för kommun
medlem att avsäga sig revisorsuppdrag
föreligger ej. Revisorerna skola avgiva
berättelse, innehållande redogörelse för
resultatet av deras granskning med ut
talande, huruvida anmärkning beträffan
de räkenskapernas förande eller förvalt
ningen i övrigt föreligger eller icke. Re
visionsberättelse skall ock innehålla sär
skilt uttalande, huruvida ansvarsfrihet
för förvaltningen tillstyrkes eller icke.
Revisorer för 1963 års förvaltning är

Gustav Gehlin, tillika siffergranskare,
samt Ture Tjärnström och Inge Westin.

Vi har nu hunnit till slutet av vår ar
tikelserie om "de som ställer och styr"
och vi borde kanske därför också säga
någonting om möj1igheterna för den en
skilde medborgaren att hävda sig mot de
ställande och styrande. Därom läser vi i
76 § kommunallagen där det står: Over
beslut av fullmäktige äger, där ej annat
är särskilt föreskrivet, medlem av kom
munen anföra besvär hos länsstyrelsen.
Sådan klagan må grundas endast därå,
att beslutet a) icke tillkommit ·i laga
ordning b) står i strid mot allmän lag el
ler författning eller annorledes överskri
der deras befogenhet, som fattat beslutet,
eller c) kränker klagandens enskilda rätt
eller eljest vilar på orättvis grund. Be
svären skola hava inkommit till läns
styrelsen inom tre veckor från den dag,
då verkställd justering av det över be
slutet förda protokollet tillkännagivits å
kommunens anslagstavla.

Sven Wahrenberg

Bilden nedan är från fullmäktiges december
möte som hölls i Kvarnbergsskolan. Avgåen
de och nya ledamöter avtackades resp. häl
sades välkomna. Val av nämnder förrättades.
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Den 30 januari träffades den nyvalda

kommunalfullmäktigeförsamlingen till
sitt första egentliga sammanträde. Den
nyrenoverade Fullmaktigesalen i kommu
nalhusets övre våning togs samtidigt för
första gången i bruk. Det minnesvärda
tillfället firades med blommor och med
kaffe och tårta i en gemytlig paus.
Man började med att vara snälla -

rökarna lovade att inte sitta och bolma
under sammanträdenas gång i fortsättnin
gen. Man tar istället en rök- och väd
nngspaus.

Ordförande
Till ordförande för fullmäktige för år

196 3 omvaldes hälsovårdsinspektören
Harald Lindholm och till vice ordföran
de förrådsförmannen Bertil Svensson.

Vatten för Gustavsberg och Värmdö
Fullmäktige godkände att kommuner

na Gustavsberg och Värmdö tillsammans
låter utreda frågor av gemensamt intresse
för den framtida vattenförsörjningen av
de båda kommunerna.

Ny stege till brandkJren
Brandmästaren kan nu inköpa en ny

och behövlig stege, tillräckligt lång att

na aven de högst belägna tak i Gustavs
berg. 12.100:- kronor anslogs till en 18-
metersstege.

Andre brandmästare
Kommunal-nämnden hade tillstyrkt en

begäran om att en ny tjänst som 2:e
brandmästare inrättas vid brandkåren.
Då emellertid andre delägare i brand
kåren, AB Gustavsbergs Fabriker, inte
hade fått tillfälle att ge sin mening till
känna beslutade fullmäktige att återre
mittera frågan till kommunalnämnden.

Ytterligare en skolpaviljong
Någon stagnation förmärkes ej i sko

lans verksamhet. Antalet klasser fortsät
ter att öka, och skolstyrelsen tror sig be
höva ytterligare en skolpaviljong vid
Ekedalsskolan med 6 klassrum och andra
lokaler. Kommunalfullmäktige medger
att en utredning därom igångsättes.

Filmprojektor till Bergasalen
3.000 kronor har anslagits för inköp

av en filmprojektor till Bergasalen.

RenhJllningsentreprenör antas
Som renhållningsenrreprenör för år

1963 för Gustavsbergs kommun med un
dantag av samhället och Lugnet, där sop
hämtningen ombesörjes av Fabriken, be
slutade fullmäktige att antaga Rune Da
nielssons åkeri.

Trafiken i samhället
Länsstyrelsen har förordnat att en has

tighetsbegränsning av 50 km i timmen
skall gälla för hela samhället och Lugnet.

Avgifter för skolelever
För 1beräkning av avgifter för elever

från andra kommuner, som studerar vid
högstadiet i Gustavsberg, liksom för gus
tavsbergselever vid andra skolor, exem
pelvis Nacka skola, rekommenderas en
enhetlig taxa. Den har gjorts upp av

Stockholms Förorters samarbetsnämnd
och de flesta kommunerna i länet bar
godkänt densamma.
Rektor Berg opponerade sig kraftigt

mot ett godkännande av taxan och me
nade att den orättvist belastar de små
kommuner, som saknar skola med hög
stadium. Herr Erik Nilsson gav dock
taxan sin folla välsignelse. Kommunal
fullmäktige beslutade antaga taxan men
sade samtidigt att avgiften för eleverna
från Värmdö kommun skulle beräknas
efter samma grunder som hittills även
för läsåret 1962/63.

Skolbarnsbespisningen vid
Kvarnbergsskolan
Kvarnbergsskolans kök har ej utrust

ning att klara matlagning för sina elever.
Dessa äter nu uteslutande djupfryst mat,
som uppvärmes i köket. Värdshusets mat
servering för skolbarnen upphörde helt
vid höstterminens början. Skolstyrelsen
vill nu låta utreda frågan om inrättan
det av ett fullt komplett matlagningskök
i Kvarnbergsskolan för övergång till ser
vering av färdiglagad mat till barnen.
I fullmäktige frågades om inte under

sökningen i så fall borde utvidgas och
omfatta även möjligheterna till ett cen
tralkök, som kan leverera mat även till
andra håll, exempelvis .daghem, ålder
domshem, pensionärshem m.m. Så blev
fullmäktiges beslut och man lät komplet
tera skolstyrelsens kornmitte med kamrer
Ruben Edqvist.

Utomplansbestämmelser
På byggnadsnämndens förslag har be

slutats att utomplansbestämmelser skall
gälla för hela kommunen, där stads- eller
byggnadsplan ej gäller. Byggnadsnämn
den får därigenom kontroll över all
byggnation i kommunen.

Markpris i Lugnet
Sedan tomträtt nu kommer att utläm

nas för 29 husbyggare vid Nunnevägen
i Lugnet har kommunen avhändat sig
samtliga tomträttsfastigheterna. Tomt
rättskostnaderna beräknas på ett mark
pris av I2 kronor per kvm och 4,25 0/o
ränta. Den årliga tomträttsavgälden blir
därigenom cirka 425 kronor.

Ytterligare kommunal mark i Lugnet
Kommunen har beslutat att hos AB

Gustavsbergs Fabriker ingå med begäran
om att få inköpa ytterligare mark i Lug
net för bostadsbebyggelse.

Kommunaljul/mäktige vid Jrets första sam
manträde i den nyinredda sessionssalen
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Fortsatt bebyggelse i Lugnet
Av de fyra nybyggda hyreshusen vid

Björnskogsvägen 14-20 är två ännu
icke helt inflyttningsklara. Men grävsko
porna har redan börjat röja upp mark
för bostadsprojektet "Båtsmannen". Aven
det vid Björnskogsvägen och på sidan
mot skjutbanan. Nacka Byggnads AB är
här igång med att få fram r 3 3 lägenhe
ter, vilka avses bli utbjudna som insats-

_____Jgenheter ."

Centrumplaneringen
FiuUmäktirge presenterades en ny del

lösning av Centrum, uppgjord av stads
arkitekten. Planen ·innebär att mark med
plats för ett mindre affärshus avstyckas
invid det planerade varuhuset och enligt
byggnadsnämnden bör denna tomt över
låtas på kommunen. Tanken är vidare att
all tänkt central affärsverksamhet förläg
ges till markområdet norr om Värrndövä
gen. Det hela föranledde herr Ohlund att
fråga om varje skifte av arkitekt innebar
en ny plan för centrum. Herr Nyström
erinrade om art kommunen av KF, på för
slag av en Kf--arkirekr, inköpt centrum
mark för affärshus söder om vägen för
speciellt högt pris. Ett nämnt pris av 80
kronor kvm avfärdade dock herr Edqvist
som varande hämtat ur buskagitationen.
Det verkliga priset för affärsmarken, då
den köptes av kommunen år 1956 var
20 kronor per kvm.
Herr Bertil Svensson ansåg det vara

angeläget att den nya biografen följer
bygget av varuhuset, och att dispens sna
rast inlägges för bion, så inte samhället
blir utan, då Folkan rives.

Värdshuset
Fru Gertrud Norrman har sagt upp sitt

avtal med kommunen om drivandet av
restaurangrörelse på Värdshuset. Kom
munen har utannonserat rörelsen på nytt.

Kommunens oljeinköp
I anledning om uppgifterna i förra

Gustavsbergaren om kommunens oljein
köp kan meddelas att sedan kommunens
revisorer inkopplades för utredning om
oljeprisen har från firma Olaus Olsson
(OK) inkommit uppgift om prisrabatte
ring .för år 1962. Därigenom blev OK
oljan billigast och hyresgästerna i
Lugnet har sålunda inte åsamkats någon
förlust.

Y. N.

Snart börjar marssolens strålar
tära pJ vinterns snötäcke

Senvinter och Vårvädret för Östra Svea.and med Roslagen

Under de svunna två månaderna, de
cember-januari, har vi nogsamt landet
över från söder till norr upplevt kung
Bores järngrepp. Men vi skall inte klaga
om jämförelse göres med svunna vintrar
av det hårda slaget. Ett par ex. 1468
levererades vinet i huggna bitar från sön
dersprängda vintunnor och r63 5 frös
samma vara vill is på kungen av Frank
rikes middagsbord, r 709 frös kanalerna
i Venedig till och så sent som under sis
ta decenniet 1890 uppfördes mitt i Ore
sund det sista isharbärget. Det var den
vintern all trafik uppehölls mellan
Malmö-Köpenhamn med hastsläde eller
på stålskodd fot. Och hur blir nu fort
sättningen? Ja, så här lovar de gamla
märkena.

Allmän översikt
Den starka isbildningen gör att våren

försenas med omkring 10 dygn. I södra
Sverige bör den rent statistiskt infinna
sig under mars första dygn och på våra
breddgrader, Mälardalen-Södertörn och
övriga Roslagen, under samma månads
sista hälft. Våren inträder när dygnets
medeltemperatur överstiger + - o gr.
och varar till temperaturen når + ro gr.
varefter sommaren kommer. Men förlora
ej hoppet Arade Läsare. Våren blir in
tensiv och ovanligt varm - en försmak
av sommaren!

Februari
An hål'ler Kung Bore sitt grepp. Kyla

inleder månaden med nederbörd som snö

och ostliga till nordliga vindar - dock
svaga sådana. Mot rnedio hårdare vindar,
företrädesvis nordliga, efterträdes av en
mildare luftström från söder. Mellan
21-24 någon nederbörd, övergång i en
kallare period just i månadsskiftet.

Mars
Aven denna månad börjar med kyla
dock framför allt under nätterna. Dags
solen gör sig påtagl,igt påmind. Vindarna
svaga och växlande. I medio ostadigare
med hårdare vindar, ostliga till nordliga
och med lokalt riklig nederbörd. Sista
tredjedelen får till slut kung Bore allvar
ligt mothugg. Regnblandad snö och sol
rika dagar omväxlar då.

April
Soliga dagar och kyliga nätter inleder.

Månadens stadgade rykte som opålitlig
- växlande - förnekar sig inte heller
nu ty under början av andra veckan kan
vi räkna med ostadigt väder med friskare
vindar. Påskhelgen blir dock övervägan
de både varm och vacker med mycket
sol ...
Ja, så kommer alltså senvintern och

den tidiga vårenatt te' sig om jag än en
gång lyckats tyda de gamla hederliga
märkena, tecknen och väderleksreglerna
rätt. Facit: Visserligen en något försenad
vår men i gengäld både varm och solrik
- en försmak av sommaren - tror och
hoppas

Vaxholmsgubben
Gert Wikner
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Sista namndsarnmantradet för 1962
hölls den 17 december, då ledamöterna
samlades vid en jultallrik på Värdshuset
och med Gustavsbergarens Julnummer,
som just kommit från tryckeriet. Gast
var redaktör Stellan Vahlberg, som se
dermera kommer att skriva ned sina syn
punkter på nämnden i Tidningen Vi.s
nyårsnummer.
Rapporter lämnades från samarbets

leommitteerna, sleyddsleornrnitten, för
slagsverksamheten och personaltjänsten.
Utöver vad som omnämndes i julnumret,
kan noteras ny häoklingsmaskin till HPF
och en ny forms-pruta till Plast. På Plasc
inreder man nu ett litet bättre kontor
och en matvrå för skiftjobbarria. -
Yrkesskadestatisriken för 3 :e kvartalet
upptog r7 olycksfall med 697 sjukdagar.
- Under 1962 har 65 förslag premierats
med tills. 6.020:-.
Personaltjänsten rapporterade att in

samling på fabrikerna för Rädda Barnen
gav r.ooo:- och för julfemrnan 500:-.
- Den 1 r december var Pensionarsför
eningen företagets gäster vid Luciakaffe i
Berga-salen. - I korpidrotten pågår en
serie mellan avdelningarna i småbandy,
eller korp-hockey som det också kallas.
Ett ro-tal representanter tas ut för start
i Koop. RM på skidor den 11 februari.

Från företagschefens, dr Hjalmar 01-
son, översikt på arbetsmarknaden och
vårt tillverknings- och försaljningspro
gram, kan vi notera full sysselsättning
för hushållsporslinet. För omsättningen
har vi gott stöd i ett ökande antal Do
mus-varuhus och de s.k. SHF-hallama.
Orderingången har förbättrats, vilket ock
så galler för restaurantporslin och konst
gods. - Från Konstavdelningen rappor
terade dr Hald bl. a. en ny intressant
marknad i våra konstnärers väggbekläd
nad i keramik. Under diskussionen
poängterades förtroendet för Gustavs
bergs HPF-ti'11v,er'kning, eller som någon
uttryckte det "Gustavsberg utan porslin
och konstgods är inte Gustavsberg".
På Plast ökar försäljningen och pro

duktionen väntas stiga under det nya
året. En märkbar minskning av industri
produkter och ökning tiill vanliga mark
nadsartiklar kan konstateras. - För Sa
nitetsporslin har utleveranserna liksom
dUverlming ökat. Man kan vänta en ök
ning i behovet av sanieetsporslin inom
byggnadsindustrin. - Mekaniseringen i
produktionen av badkar har fullföljts
och beräknas i denna etapp vara färdig
under våren. Konkurrensen från tyska
och italienska tillverkare är kännbar,
liksom konkurrens från övriga tillverkare
på hemmamarknaden. Kvaltren har för
bättrats och vi räiknar med god avsätt
ning på våra pressade badkar under
1963. - Stora smidda pannor har god
efterfrågan. De a:nläggningar vi byggt på
olika håll ha fungerat perfekt, Det rör
sig här om pannor med hög effekt, som
fordrar mycket tekniskt förarbete. På
förslag av hr Teglund antecknades att ett
studiebesök skulle ordnas för nämnden
t. ex. vid anlaggningen i Täby. - För

villapannor och centrifugalrör noteras
ökning i tillverkning och försäljning.
God kva'litet kännetecknar också dessa
produkter. - Kyldiskar har fortsatt god
ordertillgång. Hr Teglund redogjorde för
principerna för projekten och försöken
med fläktkylda diskar och diskar for
färsk fisk.

Sekr. meddelade att LO~utredningen i
tidigare utsända nr 3 av Företagsnämn
derna om nämndverksamheten och vissa
jämförelser mellan nämnder inom SAF,
KFO, Starstjanarna hade föranlett nega
tiva kommentarer i pressen om brister i
den kooperativa sektorn. En kontroll vi
sar att utredningen bygger på felaktigt
statistiskt material, bl. a. gällande nämn
der inom konsumtionsföreningar som
samrnanslagits eller nedlagts. - Arendet
har tagits upp inom KFO och man kan
vänta ett tillrättalä,ggande. -
Hr Edqvist gav en kortfattad redogö

relse för en undersökning som stud. Stig
Ericsson och Ålke Rydell utfört som se
minarieuppgift, med stöd av SAF och
LO. Det gällde omfattningen och effek
tiviteten av den ekonomiska information
som ges i företagsnämnder, effekten av
denna och hur den vidareinformeras.
Bland de sex företagen, som prövats, var
också Gustavsbergs Fabriker. Som en
sammanfattning kan noteras att utredar
na anser den ekonomiska presentationen
i nämnderna öppen och lättförståelig, .att
de ekonomiska kunskaperna hos ledamö
terna är relativt goda men kräver ytter
ligare utbildning, att vidareinformatio
nen fungerar bra, men att de ekonomiska
uppgifterna inte sugs upp. Allmänt har
man konstaterat en positiv inställning
till samarbetet på den svenska arbets
marknaden. Rapporten föranledde en
stunds diskussion, som utmynnade i ett
konstaterande att ekonomiska studier och
all strävan i att söka förstå samman
hangen i produktionen måste uppmunt
ras. -
Slutligen förekom kortare diskussioner

om omflyttningsärenden, om åtgärder
mot dåliga ryggar, om jäkt och stress i
och utom arbetet. - Vidare redogjorde
hr Enhus närmare för erfarenheterna från
årets informations- och introduktions
kurs för nyanställda ungdomar. Kurser
na sko'la fortsätta under kommande år.
Han rackade samtidigt instruktörer och
lärare för deras svara intresse, inte minst
genom deras arbete med skrivandet av
kompendier.

Sekr.

Fabrikens företagsnämnd vid december
sammanträdet
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Årsomsättningen över 13,2 miljoner
Det år som gått började med några

frågetecken. Hur skulle vi klara den
kraftiga löneökningen för de handelsan
ställda utan att den skulle få till följd
större marginaler? Löneökningen var ju
välbehövlig, men i kronor visste vi att
den skulle slå hårt i distributionskost
naderna.

Hur gick det?
Det visade sig att ornsattningsutveck

lingen gick åt ratt håll med en mycket
god ökning. Kostnaderna steg givetvis
i kronor, men vi fick slå ut kronorna på
den goda försäljningsökningen och där
med kunde 'Vi bemästra kostnaderna pro
centuellt. Omsättningsökning och ökade
prestationer medförde att Iönestegringen
som i kronor var r 5 4.000:-, stannade
vid en ökning i procent på 0,22. De
samlade kostnaderna utom omsättnings
skatten minskade med 0,74 0/o.

Vad blev resultatet?
Overskcttet på verksamheten blev

bättre än året förut utan att det behövde
gå ut över varupriserna. Att det inre
har gitt ut över varupriserna visar mar
ginalförändringen, som var r,72 0/o, vil
ket inne ens täckte omsattningsskattens
ökning, som var 1,8 °/o. Alltså blev det
egentligen ingen marginalökning.
Med anledning av resultatet föreslår

styrelsen att återbäringen höjs till 5 0/o
för det år som gått.
Det goda resultatet beror på vår före

nings stora butiksenheter, en god ekono
misk ställning, medlemmarnas uppslut
ning omkring de egna butikerna samt en
god insats av de anställda.
Beträffande återbäringens storlek så är

den givetvis beroende av det överskott
som den gemensamt ägda verksamheten
ger.

Byggnadsfråga i Centrum
Vägen mor den slutliga lösningen har

varit rätt knagglig och vi förstår att
medlemmarna frågar sig: Vad gör gub
barna - blir de aldrig färdiga? Vi kan
försäkra att man inte ligger på latsi
dan . . . men . . . men . . . . Blir det nu
inga ytterligare hinder så skall vårt varu
hus enligt tidsplanen vara färdigt att ta
gas i bruk april/maj 1964.

Distriktsstämmorna
Vid distriktsstämmorna, som hålles den

18-20 mars enligt den plan som kommer
att finnas angiven i verksamhetsberättel
sen, vill vi gärna träffa många av för
eningens medlemmar så att vi kan lämna
närmare informationer om föreningens
utveckling och då givetvis även den ak
tuella byggnadsfrågan. Vid stämmorna
kommer en grupp ur Gustavsbergs Scen
studio att medverka med ett kort under
hållningsprogram. Vidare blir det, som
vanligt utlottning av ett antal vinster.
Ni är alla så hjärtligt välkomna.

Efter vinter kommer vår ...
Det blir då aktuellt med rustning av

båten. Sortimentet av redskap och färg
blir som vanligt rätt omfattande. I likhet
med tidigare år kommer vi att lämna
extra rabatt på de kända INTERNA
TIONAL-färgerna. Slipmaskiner finns
att hyra, mot en låg avgift.

Bensin/servicestationen
Butiken har fdtt en helt ny utform

ning, som vi tror uppskattas av medlem
mar/kurrder vid stationen. Där finns också
anställda kassörskor/värdinnor, som gör
det möjligt för servicepersonalen på plan
att få bättre tid för betjäningen. I lätt
serviceavdelningen har vi fått en ny ba
lanseringsmaskin, som uträttar ett fint
arbete. En automat finns att tillgå när
stationen är stängd. Där kan man mot en
insats av fyra enkronor få 97 oktan
bensin i kvantitet, som motsvarar 4:
kronor. Det går alltså art köpa bensin
vid vår bensinstation dygnet om.

G. M-n.

Teckningen t.h.
är inte överens
stämmande
med verk
ligheten

Förslagkommittens
årsträff

för fabrikens förslagsställare under 1962
hölls i Bergasalen den 27 febr. Samtidigt
visades 2 kortfilmer kring förslagsverk
sarnheren.

Minnesfat tilldelades Magnhild Petters
son, Göran Johansson, Sune Pettersson,
Lars Erik Oberg, Istvan Medved, Axel
Karlsson, Nils Lidberg, Birger Persson,
Erik Jonsson, Fabian Berglund, Harry
Jönsson, Rune Nilsson.

Bokpremier tilldelades Richard Manz,
Gianni Marian, Olof Noren, Erik Alvar
Eriksson, Ilrnar Pörk, Rune Hedberg,
Ivan Berglind, August Mauder, Johann
Springs, Elof Engström, Karl-Erik Nils
son, Erik Lindblom, Tage Bjurling, Ro
land Fröberg, Erik Nylander, Oskar Jo
hansson, Alvar Ekmark, Ingvar Nilsson,
Harald Holm, Melchiorre Oldani, Rolf
Nygren, Gösta Nilsson, Karl Osvald Ny
man, Adolf Hampl.
Kvaliten på I 962 års förslag har varit

genomgående god och jämn. I toppen
Nylander-Johanssons förslag till omkon
struktion av kcppsvarv, Erik Jonssons
avdragare för tvättställstycken, Gösta
Nilssons brännkrok, Ingvar Nilssons ma
növeranordning till lerskopan, Elof Eng
ströms virkesbesparingsförslag och Jo
hansson-Mauders nödstopp vid klosett
band. Melchiorre Oldani har bidragit
med 3 förnämliga förslag för maskinerna
på Plastavdelningen, Roland Fröberg
med bra hjälpmetoder vid gravering
o.s.v,
I KF:s förslagspristävling vann Ny

lander och Johansson en studieresa un
der våren.

JJ.
oYIW (r.

~,.,...."',,?-~
- Ynd tyckte ldlla rna p:i mekaniska ver'kstadcn om Ditt sennste
JiirhättJ'ingsförslag '?
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Det är lögn att det stänker
från Farstaviken. Den kan väl varken stänka salt- eller lort
vatten när viken varit djupfryst i månader. Och snötäcket
bara växer och växer. Det här, det är vår barndoms vinter så
som vi felakuigr minns den. Får vi nu bara den sommar, som
vi också inbillar oss att vi minns som varmt solig och underbar,
så må det vara hänt.
Om ni tror att gustavsbergarna till följd av den kalla väder

leken gått i ide eller tappat gadden, så misstar ni er. Mitt i
kallaste fimbulsvintem diskuterades, med ungdomlig hetta och
sydländsk glöd, farinen på vårt nya vattentorn.
Allt kan försvaras om man har den rätta gåvan och det

hade "gi.ftsvamp~svarare i lika hög grad som dess mot
ståndsmän. Skall diskussionen få utgöra svaret på frågan om
vattentornets utseende, så vete gudarna blott hur det till slut
kommer att se ut. Personligen ansluter jag mig till ståndpunk
ten att den i sanningens namn <bör se ut som ett vattentorn.

På tal om debatt
så skall vi bilda studiecirklar runt hela vårt land och diskutera
oss fram till en vidgad kunskap om vår nya grundskola. Visste
ni att vi fick ett beslut om grundskola i Sverige r 962 ! ? Det var
inte illa, för det visste varken press eller radio när översikterna
över året författades. Nej tyvärr, det stod· inte i Gustavsber
garens Grötrim heller. Men jag kan ursäkta mig med att vi i
detta samhälle ·hade försöksskola på så tidigt stadium, att
reformen på det lokala planet knappast var någon sensation.
Aven om den nya grundskolan har flera avvikande drag. Till
det bättre tycker jag men det är ju det vi skall diskutera.
Det är ont om cirkelledare, sägs det. Jag tvivlar inte för

även jag blev anmodad, kullpratad och ivägskickad på spe
cialgnuggning i Södertälje. Så kom med i min lilla cirkel.
Möjligen kan ordningen i mina cirklar rubbas, men vi skall ha
roligt det lovar jag.
Vintern 1941 var också jag medlem av en studiecirkel. Vi

höll till i en lokal ovanför konsumbutiken ii Kullen. Vår grund
bok den gången hette "Tankelivers frigörelse", författare Alf
Ahlberg. Ämnet var helt i linje med vårt hehov av att få syss
la med annat än var-dagens civilförsvarsövningar, ransonerings
besvär och krigshot. Vi var en blandad samling som diskute
rade invecklade frågor och hade det niktigt trevligt. Jag trodde
i min oskuld att ungefär så där gick det till nu också, men
tro aldrig det.

En reproduktion i färg
format r 8x24 cm kommer att göras
efter vidstående oljemålning från

r 8 5 o-talet.

Beställning kan göras hos redaktionen
Pris 12:-

I dagens läge
penetrerades intrikata problem ·i en heterogen grupp o.s.v.
va e de· för ett jela snack ... förlåt ... vad är nu detta för
prat?! Vad sysslar de med egentligen, de nya folkbildarna.
Var det inte rejälare att välja ett främmande språk på en gång,
så visste den oinvigde vad det var frågan om och kunde inrätta
sig därefter. Det kunde kanske anordnas en veckoslutskurs för
alla noviser i de invigdas speciella fikonspråk. Jag har förres
ten ett mycket bättre förslag. En kurs för folkbildare och lika
sinnade, som lär ut konsten att översätta våra oftast förekom
mande skrytord till svenska. Det skulle vara ett gott handtag
åt den svenska språkvården. Skrytord, det är just vad det är.
Vi träffar på ett nytt och konstigt ord, förälskar oss i det,

går och smakar tyst på det, använder det vid ett utvalt till
fälle, märker att ingen reagerar nämnvärt och slungar det se
dan med vällust omkring oss i alla sammanhang.
Likadant gör vi med helsvenska uttryck och vändningar.

Hur många gånger har ni hört "i :dagens läge" sägas under
ett radio eller TV-program där män och kvinnor i framskjuten
ställning utfrågats?! Häromkvällen lyckades en förtroendeman
få in det älskade uttrycket två gånger under loppet av femton
sekunder. Det lät "hemskt stiligt" och "fantastiskt praktiskt".
Vad är det för en underlig drift som får oss att krångla till

det för oss själva och andra? Låt mig återvända till de trevliga
folkbildarna i Södertälje. Hur många av de närvarande novi
serna skrämdes till tystnad och avhopp av de garvades för
kärlek för låneord, som fick debatten att verka dväljas på ett
högre plan än den i verkligheten var.
Det var utan tvivel en intressant och givande diskussion

och det var synd att den inte hölls på ett populärare språk. Vi
som inte haft förmånen att njuta av grundskolans välsignelser
har lite svårt att följa med i svängarna.

Det friasju
till oss hemmafruar även i sådana här sammanhang och det
är väl ingen som tror att vi talar om heterogena grönsaker och
penetrerar kontroversiella frågor med biträdet ,i "Mjölken"?!
Men det är klart att vi måste börja med det. Jag rodnar när jag
betänker vad vi måtte verka bakom när vi velar ut i det of
fentliga livet. Låt oss lägga ordlistan bredvid kokboken och
studera för allt vad vi är värda.
Så Frid, för nu har jag bråttom - i dagens läge ...

Edla Sofia
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Pensionsndmnden, som upphör med det
nya året, hade på f.d. ordförandens gra
vör J. Hellqvist inbjudan ordnat sitt slut
kaffe i en förnämlig miljö. Det är väl

100 år sedan man kunde se levande ljus
i fönster och kandelaber i den gamla
kyrksalen, som numera är museum. Den
statliga representanten och ledamöterna
njöt gott av fru Larssons kaffe och den
ståtliga omgivningen.

Radhusmästerskapen på skidor för
ungt folk har blivit en institution, som
hålles vid liv tack vare Bäckströms och
hans medhjälpares entusiasm. Till årets
tävlingar hade ungdomarna som vanligt
hjälpt till att få ihop en fin prissamling
genom butelj- och pappersinsamling och
försäljning. Och så finns det en del trog
na mecenater. Ett 70-tal ungdomar åkte
banorna, som varierade från 1,5 km till
20 km, anpassat efter olika åldrar.
I 8-årsklassen pojkar placerade sig

Mats Ostgren, Peter Byss och Torbjörn
Sundin på de första platserna, och bland
flickorna var Anette Grundström och
Anni Forsberg främst. I I 1 -årsklassen för
pojkar var det fråga om sekundstrider
på den 2,5 km långa banan. Göran Eriks
son vann, men det blev dött lopp mellan
Bengt-Åke Höjer och Jan-Olof Björk.
Bland flickorna var Rosali Andersson
suverän etta, på andra plats kom Ingrid
Johansson och på 3 :e Ulla-Britt Svens
son. I 13-14 års åldern, flickor, segrade
Lena Milliander, tvåa blev Inga Lindahl.
Pojkarna fick åka 5 km och här var
Krister Palmer fin etta med Mikael Bram
på 2 :a och Kent Nordin på 3 :e plats.
Pojkar r 6 år, 5 km: segrare Gösta Stor
backa och slutligen kom då r 8-åringarna
på milen. Här vann vältränade Olle Sa
muelsson på 44,16, följd av Hans Pet
tersson, Nils Freyne och Björn Nordin.

Varuhusen centraliserar sina porslinsinköp i Gustavsberg av glas och porslin. Varuhusför.
Domus har genomfört en genomgripande förenkling av inköpen för glas och porslin. Ett
tillsatt rdd tar ut ett grundsortiment graderat A, B, C, samt D, och varuhusen har där
för bara att bestämma antal. Man lägger mycket stor vikt vid lageromsättningshastigheten
och fabriker-leverantörer med ddliga leveransmöjligheter utesluts. Försäljning pr anställd
och kvadratmeter är I963 viktigare än någonsin. Gustavsbergs fabrikers egna produktions
leveranser till Domus-varuhusen I962 låg 25 0/o bättre än I96I (helt nya varuhus 5 st).
Deltagarna på bilden i sortimentrådet är, sittande fr. v. Rune Persson, Domus Borås, Lars
Eriksson, Domus Kiruna, S. E. Antonsson, Domus Eskilstuna, Sven Carsmyr, Domus Söder·
tälje, Sten Winst, Domus Östersund och stående fr. v. Rune Gustavsson, Varuhusför.-

Domus, Stockholm och Th. Drewert, Gustavsberg.

Som gdva från Mjölkcentralen har Blom
kulans daghem fått en "gung-ko". Disponent
Höglander å~följ,d av herrarna Nilsson och
Giinnert överlämnade kossan, jämte sagoböc
ker och glace till varje barn.
På bilden inviger Marisa Basetri, Emanu

ella Sega och tant Elsa den uppskattade gå
van, med disponent Höglander i bakgrunden.

Som efterskörd visar vi en bild från Kon
sums trevliga anordning att bjuda kunderna
pd kaffe på Luciadagen. Den söta Lucian pd

Grindstup/an heter Eva Regvall.

PJ Kyndelsmässodagen hölls musikan
dakt i Gustavsbergs kyrka med ljuståg av
barn, violinmusik av Sven Pettersson,
orgelsolo av musikdirektör Grönstedt.
Kyrkoherde Rinder talade och Olle Hal
lin förrättade altartjänst. Kollekt togs
upp till Lutherhjälpen.
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V dra finska kolleger har nyligen bil
dat en klubb - Suomalainen Kerho -
Finska Klubben - som beräknas omfatta
c:a 160 finnar i Gustavsberg.
Vid det konstituerande sammanträdet

valdes Edvard Pääskylä från Sanitet till
ordförande och Pentti Dahlberg, också
från Sanitet, till sekreterare.
Klubbens ändamål är att förena fin

narna i Gustavsberg till trevlig samvaro
kring sällskapsspel och finska tidskrifter
och dessutom kommer den idrottsliga ak
tiviteten att livligt omhuldas.
För att främja umgänget med övriga

Gustavsibergare kommer samkväm i den
lättare stilen att ordnas.
Vi önskar klubben lycka och fram-

0gang.

Vdr nye provinsialläkare har kommit,
namnet är Othmar Hochberger och
hans maka heter Inger. Själv är han Os
terrikare och efter 4 år å medicinsk kli
nik i Wien var han 7 år s.k. Kreisarzt i
sitt hemland, där vindruvorna mognade
utanför hans fönster.
Vår doktor lärde känna Sverige redan

som krigsbarn 192 I. Han kom åter till
Sverige 1954 och gick då ett år å Cen
trallasarettet i Växjö varefter han tjänst
gjort som provinsialläkare sedan 195 5.
Sist arbetade han i Tidan. Doktorinnan
är svenska. Kontakten med Sverige är
således grundlig.
Vårt läkarpar har redan varit i elden

i Gustavsbergs distrikt och säger sig tri
vas mycket bra.
Doktorn har sin mottagning på "gam

la" BB där även bostaden är inrymd.
Mottagningen är trivsam och rymlig och
telefonen är 307 ro.
Vi önskar doktor Hochbergers hjärt

ligt välkomna!
Bellander

Stiftelsen Wilheim Kdgefondens ordförande, konstnär Carl Gunne, med mottagarna av
1962 drs Wilhelm Kdge-pris jämte stipendier. Wilhelm Kdge-priset samt ett stipendium pd
kr. I.ooo:- tilldelades keramiker Grete Möller (i mitten). Keramiker Eva Sjögren (t.i;.)
fick mottaga ett stipendium pd kr. 1.000:-. Utdelandet ägde rum pd Svenska Slöjdförenin
gen den 7 december 1962.
1961 delades priset ut för första gdngen, dd till konstnär Anders Liljefors.

Barnkläder till Alger har gustavsber
garna åstadkommit genom Röda Korset.
Den 9 januari kom ett SOS-med

delande till Svenska Röda-Korset med
begäran om varma kläder åt barn i ål
dern 6-16 år. Det gällde för Svenska
Röda-Korset att sända kläder för 1.000
barn. Signalen gick ut till lokalorgani
sationerna och även Gustavsberg-Ingarö
kretsen satte i gång.
Många villiga händer hjälpte. Konsum

ställde sig som alltid till förfogande. Li
kaså en bred allmänhet. På några dagar
inlämnades i Konsumbutikerna rikligt
med varma plagg. Dessa packades i sex

stora lådor och gåvorna för drygt 60-
talet barn kunde med bl. a. hjälp av
Gustavsbergs fabriker sändas in för vida
re befordran till Alger. Därnere går nu
säkerligen vid det här laget en hel del
barn och värmer sig vid tanken på gå
vorna från. Sverige.
Kretsen vill nu tacka alla goda givare

och tackar vårt Konsum och Gustavsbergs
Fabriker, som så beredvilligt givit hjälp.
Ja så har ordföranden även att ge ett

meddelande om Rödakors-kretsens Jul
marknad. Den inbragte brutto 5.128 kr.
varav 1.000 kr. omedelbart gick till in
ternationell hjälp.

Nedan en bild frdn julmässan

19



Får ett vattentorn se ut hur som helst

Deltagarna på estraden redo för diskussion

Vattentorn ska vara funktionellt, form
skönt, symboliskt, passa in i miljön och
vara ekonomiskt försvarbart - se här
några av de krav som olika talare ställde
vid det estradsamtal som Arbetarekom
mun inbjudit till efter sitt möte den 29
januari.

Arkitekt Friberger, KF gav till att bör
ja med en orientering om Gustavsberg
som miljö nu och i framtiden och vilka
"byggstenar" man bör använda för att
forma framtidssamhället. Det kommer att
omfatta 10.000-12.000 innevånare med
en standardhöjning till vardags som stal
ler krav på service och komfort. Arbets
platserna kommer om 20 år att syssel
sätta 50 0/o mer folk och nya verkstäder
och serviceindustrier kommer in i bilden.
Samtidigt ökar också "pendlarna", de
som bo i Gustavsbergsområdet men har
sitt arbete i Stockholmstrakten. Motor
vägen skär igenom samhället, gräver sig
ned i dalarna och kryper upp på bergen
och trafiken ökar, inte minst på nedfarts
vägar och lokalgator. Ett Centrum har
kommit till, inrymmande både kommer
siella och kulturella institutioner. I an
svaret för uppbyggandet av detta sam
hälle sker en ny rollfördelning. Förr var
fabriken en dominerande faktor och en
för den gamla tiden nödvändig samman
hållande kraft. Numera blir det samhäl
let som övertar ansvaret och ansvaret
fördelas i nämnder och styrelser, hos
tjänstemän och utredare i en demokratisk
form. Projekten skärskådas nu t. ex. i
generalplan, regionalplan, i detaljplaner,
i vägprojektering, i lrnsbyggnadsplane
ring och med hänsyn till landskapsbe
handlingen - allt uppdelat på olika
händer. Det gäller att samarbeta mot
ett mål, och att finna en ny samman
hållande faktor att koordinera strävan
dena.

Arkitekt Friberger visade med kartor
hur samhället väntas utveckla sig och
var bostäder, verkstäder, kommunalin
stitutioner, affärer etc. kommer att kon
centrera sig.

Sedan arkitekt Abrahamsson gett någ
ra synpunkter på formgivning av vatten
torn, dess tekniska framställning och för
utsättningarna för dess byggande i Gus
tavsberg, och Harry Pettersson redogjort
för de närmaste planerna på kommunens
·byggande av egnahem och hyreshus,
Centrums utformning, KF:s medverkan
och kommunens engagemang för renings
verk, ålderdomshem ·- och vattentorn
m.m., överlämnades ordet till konstnär
Stig Lindberg, som "förste opponent".

Stig Lindberg började med att under
stryka att i estetisk synpunkt ligger myc
ket mer än begreppen vackert eller fult.
Bortsett från ren fri konst deltar flera
parter i framställningen av en nyttopro
dukt - och tekniska ooh ekonomiska
synpunkter måste koordineras med de
Formtankande. På samma sätt tänker väl
också arkitekten. Många gånger kan man
konstatera att skapelser icke är fagra att
skåda, men ändå inger respekt, och ac
cepteras därför att de talar ett klart
språk om riktig funktion. Kommunalhus
och vattentorn ska inte se ut som rök
svampar - verkets funktion ska klart
redovisas, vara sann och inte en pryd
nadsbubbla .. Vissa formskapelser tål inte
att förstoras, och det gäller särskilt bygg
nadsverk som skjuter i höjden. Det här
förslaget ser ut som en ballong - och
efter en tid kommer mänskorna önska
att den flög iväg. Risken finns att bygg
nadsverket samlar damm, jord - det
kanske växer buskar på toppen så små
ningom, och avrinningen måste sätta
fula spår i betongen. Kanske kommunen

vill vara djärv och originell, men när
man tidigare inte offrat några pengar
på konstnärlig utformning, varför ska
man då nu satsa en million på en disku
tabel skapelse.

Herr Weimark vände sig i förs
0

ta hand
mot sättet för denna frågas behandling,
att kommitten bara direkt vänt sig till
en konsult utan att själv ta ställning, att
olika alternativ ej remitterats till yttran
de hos olika nämnder, och att fullmäk
tige ej fått tillfälle att tänka över för
slagets innebörd, utan verkställt ett allt
för snabbt beslut. Det är ändå fråga om
en stor skapelse, som ska stå i generatio
ner. I övrigt delade herr Weimark Stig
Lindbergs synpunkter. Företagets konst
när borde ha inkopplats i förarbetet.
Andra former borde ha prövats.

Arkitekt Abrahamsson blev inte svaret
skyldig på dessa inlägg i debatten. Han
ansåg att de estetiska värdena många
gånger är lika subtila ooh svårfångade
som såpbubblor. När Stig Lindberg talar
om stil och funktion, tillåter jag mig
undra om han inte bara ser vattentornet
som en vas, och bedömer därefter. Hans
inlägg vittnar litet om tanke på saklig
het, funktions- och materialkrav. Jag
köpte förresten en rhekanna av Stig
Lindbergs form - därför att den var
vacker. Men den funktionerade inte bra
som thekanna. Här har vi kommit fram
till ett vattentorn, som verkligen funktio
nerar - men Stig L. inte anser vara
vackert. Jag ber att få understryka att
detta förslag till vattentorn är slutmålet
på många överläggningar, prov och krav.
Munkmoraberget t. ex. är splittrat, var
för vi sökt en form som är sluten och
enkel. Tekniskt är förslaget den optimalt
bästa lösningen på funktion och material.
Vi har arbetat förutsättningslöst, vi har
provat "utsikten" genom att klättra upp
på en Magirusstege, vi har sökt pressa
höjden och vidga formen för att få bätt
re balans. Gallerverket är avsett att skil
ja den stora volymen från den bärande
delen. Frågan om servering hör egentli
gen inte till. Det är senare spekulationer.
Vi har också prövat symbolvärdet, fyr
torn och liknande, men funnit det täm
ligen meningslöst av olika skäl.

Arkitekt Friberger undrade om man
inte på avstånd får en oklar bild av att
det finns en buren och en bärande del,
varpå ark. Abrahamsson genmälde att
gallerverket, ljusband och belysning kom
mer att markera. Han framhöll samti
digt att vissa. proportioner i vattentornet
givetvis kan få en justering, vilket Stig
Lindberg genast tog fasta på, och önska
de att det bärande elementet mera fram
hävdes, undrande varför man inte utgått
från den traditionella och funktionella
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formen, vilket måste bli billigare i fram
srällningskostnad och ge pengar över för
andra behövliga ändamål i samhället.

Här kom Harry Pettersson in och ansåg
an det ljusnade kring åsikterna. Nu bör
det understrykas att kommitterade från
början var eniga om att denna fråga mås
te lösas efter stora linjer och efter moget
prövande. Det var också därför man
gick samman med fabriken för att få råd
att göra goda utredningar hos specialister
på vattentorns byggande och formgiv
ning. Frågan har sannerligen blötts och
stötts inom kommunen och med exper
terna. Byggnadsnämnden, som tidigare
efterlysts av herr Weimark, kommer med
i ett senare sammanhang, när det bl. a.
gäller byggnadstillstånd o.d. Ett förslag:
stäng in herrar Lindberg och Abrahams
son, så är vi snart överens, sedan de fått
konfrontera och justera sina synpunkter.

Under slut-debatten visade ark. Abra
hamsson bilder av andra vattentorn ur
olika lägen och avstånd, därmed illustre
rande att form och utseende ej kan tol
kas entydigt. Det beror helt på varifrån
man ser .dct. Det föreslagna vattentornet
tål att betraktas från olika håll, varför
han ansåg formen rätt slutgiltig.

Stig Lindberg vidhöll kravet på ett
bärande element och herr Weimark de
monstrerade de lösningar man kommit
fram till i Landskrona och Hälsingborg,
där man fått fram en enligt hans mening
vacker form, trots art det gällde 60 m
höjd och en skål på 50 m diameter. Ark.
Friberger var mycket nöjd med diskussio
nen, for dess objektivitet och inte minst
ansåg han det vara en upplevelse att er
fara ark, Abrahamssons vilja att ta
synpunkter och väl försvara vad han
ansåg vara riktigt ifråga om vattentor
nets utformning.

Varefter ordf. Bertil Svensson födda
rade sammanträdet avslutat och de 80
åhörarna åtskiljdes under fortsatta inbör
des diskussioner. Referenten har här ovan
skrivit ned sitt reportage, som han upp
fattade från en bank i salen. I vissa rent
tekniska spekulationer hann jag inte med
i galoppen, varför en del klokt som sagts
kanske är uteglömt. Inte heller har jag
haft tid att låta talarna se min tolkning
av deras inlägg, så jag reserverar mig
också på den punkten. Men det var en
intressant och berikande diskussion. Själv
lutar jag nog åt den åsikten att det fram
lagda förslaget är ganska gott och att
framställarna väl hävdat sin mening om
att det är både funktionsdugligt och rik
tigt i sin form - med någon justering.
Så kan faktiskt ett vattentorn gärna få
se ut.

G-g

(1

Vinterlek får inte
bli trafikolycka
av NTF :s huvudsekreterare Eric Hörn/eldt

Kälkåkning, sparkåkning och
skidä.kning på eller vid trafikerade
vägar och gator orsakar varje är
en mängd svära olyckor bland
barn, ofta med dödlig utgång. -
Sä behöver det inte vara.
Mest riskabla är naturligtvis

backar, som mynnar ut på trafi
kerade vägar eller korsar sådana
vägar. Sikten är ofta skymd av
snövallar, snötyngda buskar, nus
m. m.. så att barnen inte upp
täcker fordon som närmar sig på
den korsande vägen. Fordonsfö-

Oiucka»« tea.n tätt vara framme.

rarna ser neller inte barnen. Dess
utom gär barnen så upp i leken
att de glömmer all försiktighet. De
har heller inte krafter att kunna
bromsa in i tid, om ett fordon
plötsligt skulle dyka fram. Skjut
sar .e en kamrat på sparken eller
kälken, kan det också hända att
de i förskräckelsen själva hoppar
av, och låter kamraten åka vidare,
kanske helt utlämnad åt olyckan.

Trygga lekplatser

Vi vuxna måste få barnen att le
ka på mindre utsatta platser, som
ligger pä betryggande avstånd
från trafikerade vägar. Ingen
missunnar barnen att leka och ha
roligt, men barn har svårt att
förstå hur farligt det kan vara
att leka på olämpliga platser. Det
är de vuxnas skyldighet att ingri
pa och undanröja olycksriskerna.

Gatan är inge-,. hockey-rink.

All ä.kning för nöjes skull med
spark, kälke e. dyl. i backe på
trafikerad väg måste absolut för
bjudas, Givetvis också all skrid
skoåkning på väg. Barnen måste
fä lämpligare lekplatser.

Aka spark är inte så lätt
Vi skall lära barnen att man

måste åka spark pä vägens vänst
ra sida, för sparken är i lagens
mening ett fordon. Barnen behö
ver också veta hur de skall bära
sig ät när de skall svänga. Sär
skilt farlig är högersvängen. Då
måste de först noga se sig för
både bakåt, framåt och åt sidorna.
Sen skall d · om allt är klart och
inga fordon nalkas, ge tydligt tec
ken med armen i god tid innan
de börjar svänga. Och innan de
svänger mäste de se sig om ännu
en gång och kontrollera att allt
är klart. - Både unga och gamla
har nytta av att kunna

- Högersvängsramsan ,

• Se dig om! j
• Armen ut!
• Se igen!

• Sväng ti~~l~-=--
Skidåkning och trafik hör e.i ihop
Barnen skall läras att undvika

ä.ka skidor på vägen. Om de ändä
någon gång tvingas därtill skall
de hå.lh, sig längst ut på vägens
högra sida, för skidåkare räknas
som gångtrafikanter. Och de får
aldrig åka skidor två eller flera i
bredd på vägen, Bäst är att ta av

Bär skidornu. i trafiken med
spetsarna upp.

skidorna och bära dem, nelst hop
bundna så att de inte spretar åt
alla håll.
Våra barn måste ocksä synas

i mörkret! De måste ha reflexer
på sina lekfordon och skidstavar
och reflexer på sina kläder. Aven
sparkstöttingarna måste vara för
sedda med reflexer och ha lyk
ta i mörkret. Aftärsrnänen rn<'Lste
också ha reflexmateriel att säljo
till föräldrarna!
Bilförare! När Ni ser barn i bac

kar som vetter åt vägen - var be
redda på att något barn med käl
ke, spark eller skidor plötsligt
kommer utfarande på vägen mitt
framför Er bil. Då gäller det att
kunna stanna i tid!
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Rubriken här innehåller en uppma
ning och ett påstående. Den riktar

sig både till arbetsledaren och den en
skilde tjänstemannen. Arbetsförenkling
och rationalisering är ord som allt oftare
nämns i pressen och vid diskussioner
inom företagen.
Men varför duger då inte de gamla

hjulspåren? Svaret är att affarslivet bli
vit både hårdare och mer komplicerat.
Det första har yttrat sig i ökad konkur
rens och stegrade kostnader, speciellt på
lönesidan, medan det senare framför allt
resulterat i en papperskvarn utan like.
Tillsammans bär de skulden till vår mo
derna yrkessjukdorn på kontor - stress.
Den bästa motclden mot de tilltagande

kraven på kvantitet, kvalitet och snabb
het är utbildning och förenkling. Vi skall
här diskutera den senare möjligheten.

FÖRENKLA

I flera decennier har man ägnat sig
åt att rationalisera arbetet på fabriker
och verkstäder, men det är först nu man
på allvar tagit iru med kontoren. Här
finns därför ett obegränsat fält. Kontors
rationalisering - eller KR, som man
med tidens förtjusning för förkortningar
säger - är dessbättre ingen högtidlig
vetenskap utan mest en fråga om sunt
förnuft.
KR kan bestå av något så revolutio

nerande som att installera en datamaskin,
men det kan också innebära en så enkel
åtgärd som att skaffa hängmappar till
skrivbordslådan i stället för att ha alla
papper i en trave.
Enkel, praktisk "vardags-KR" kan vi

ständigt tillämpa på vårt arbete. Vi skall
här ge exempel på hur man med sådana
enkla ooh billiga åtgärder (som ofta inre
ens kostar någonting alls) kan få en
"kontorsproduktion", som ger bättre re
sultat, känns mindre betungande och kan
ske skapar mera trivsel.

Enklare metoder
En förenkling av arbetsmetoderna in

nebär för det mesta att man eliminerar,
kombinerar eller lägger om arbete. Kan
ske just elimineringen ger de största
chanserna till förenkling, ty papperskor
gen är både ett radikalt och särdeles
enkelt KR-hjälpmedel!

Tas det inte ofta t. ex. onödiga kopior
av brev, rapporter, PM osv? Man reso
nerar väl så, att en extra kopia kan vara
bra att ha någon gång. Men den där
gången kommer inte, utan kopian kräver
bara en mängd extra arbete i form av
insättning i maskinen, extra karbon,
kanske underskrift, arkivering etc. Det
beräknas att totala kostnaden för att
arkivera ett vanligt A 4-papper uppgår
till hela 4 kronor.
Låt oss gå ett steg längre - var det

där brevet jag skrev till en kund i morse
överhuvudtaget nödvändigt att skriva?
Hade det inte räckt att ringa? (En under
sökning har visat en totalkostnad om ca
r 5 kronor för ett affärsbrev av normal
längd.) Var det nödvändigt att skriva
ett riktigt svarsbrev till herr A på in
köpsavdelningen? Det lilla jag hade att
svara, hade jag kanske kunnat teckna
ned på hans brev och returnera det ...
Många företag har infört en enkel A 5-
blankett för interna förfrågningar, där
den som frigar skriver på vänstra hal
van och-/2'å; svaret tillbaka på högra,
vanligen skrivet för hand.

nog överväga om det inte räcker att ta
stickprov i många fall. Det gäller f.ö. att
kontrollera det som är verkligt väsent
ligt, vid många beloppskontroller kan
man säkert bortse från örena t. ex.

Att kombinera - att slå två flugor i
en smäll - är en vanlig form av arbets
förenkling. Att använda fönsterkuvert
sparar omskrivning av adressen på ku
vertet och eliminerar f.ö. risken att skri
va av fel.

Förenkla kontorsarbetet- det lönar sig
av civilekonom RolfHaslum

Teckningar: Sven Jonson

Skriv gärna enklare, kortare och mera
koncist. Ar det frågan om standardbrev,
låt då göra en blankett i stället, där de
få uppgifter som varierar lätt kan fyllas
i. Går det inte att göra dessa brev som
blanketter, använd åtminstone då brev
mallar. Här finns massor av tid att spara.
Mycket av den statistik som tas fram

kan vara onödig. En hel del var kanske
intressant for länge sedan. Frågar man
varför den tas fram i dag får man kan
ske svaret att man "alltid brukat göra
så". Det är också vanligt att statistik
rapporter skickas ut till många som ald
rig läser dem. Varför då inte på prov
låta bli att sända till dem som man miss
tänker inte tar del av dem? Och vidare
apropå statistik - varför inte rapportera
bara det som innebär avvikelser från det
normala, t. ex. att man kraftigt över
skridit budgeten på ett konto?
Ett lika vanligt som tråkigt arbetsmo

ment är kontrollarbete. Det har dessutom
ofta nog egenskapen att vara onödigt
och det händer t.o.m. att kostnaderna
för att kontrollera en viss verksamhet
är högre än de kostnader man skulle ådra
sig av de få fel som upptäcks. Man bör

Att slå hål i en blankett tar omkring
fem sekunder. För ett block med roo
blanketter tar hålslagningen alltså totalt
500 sek. = 8 1/3 min. Hela arbetet kan
göras på ett ögonblick - hos tryckeriet,
om blanketterna beställs hålslagna. Glöm
förresten inte heller att hålslå cirkulär
som skickas ut.
Kan några arbetsuppgifter kombine

ras? Kan man få borr onödigt spring
eller onödiga telefonsamtal genom att ut
rätta flera ärenden på en gång? Kan man
göra grundnoteringar så att man inte
behöver skriva om uppgifterna vid den
fortsatta bearbetningen?
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Arbetsanalyser visar ofta opraktiska
och tungrodda rutiner vid behandlingen
av ärenden. Kanske kan rutinerna läggas
om genom att handlingarna får gå en
annan väg genom företaget, kanske kan
komplicerade uppgifter delas upp o.s.v.

Utnyttja hjälpmedlen
Hur är det förresten med hjälpmed

len? Har avdelningen de hjälpmedel som
behövs för att bäst utföra sitt jobb? I
och med de starkt ökade tjänstemanna
lönerna har gränsen för mekanisering
kommit att flyttas alltmer framåt i kon
torsmaskinernas favör. En investerings
kalkyl visar t. ex. att en manuell kalkyl
maskin (för alla fyra räknesätten) med
ett pris av 650 kr. har en timkostnad av
c:a 9 öre, medan den kontorist som
exempelvis har en månadslön av r.ooo
kr. kostar 6 kr. i timmen i ren lön.

610};:r
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Man kan fråga sig hur många hjälp
medel som inte utnyttjas för fullt, där
för att de som använder dem inte satt
sig in i alla funktionerna. En räkne- eller
bokföringsmaskin kan ofta uoföra mycket
mer än vad man först tror.

25Mtti.
NE1>S-LAGr

En maskinskriverska som skriver 3 a 4
timmar om dagen, gör c:a 25 milj. ned
slag på ett år. Det finns alltså ail an
ledning att ordna skrivarbetsplatsen så
att arbetet blir så lätt och föga tröttan
de som möjligt. Det behövs en bra ma
skin, ändamålsenliga blanketter ooh ett
rationellt arrangerat arbetsställe.
Skrivmaskinen bör vara tystgående och

ha lätt anslag. De elektriska maskinerna
är i dessa avseenden bäst. De sparar kraft
även genom att radskiftning och åter
föring sker med tangent. Det anses att
el-maskiner medför c:a 20 0/o högre ar
betseffektivitet, och det är ju inte dåligt
i dagens läge!

Märkligt nog är bara 40 0/o av en
maskinskriverskas totala arbetstid ren
skrivtid. Resten går åt till forarbcte och
efterjusteringar, olika omställningar o.s.v.
Det kan alltså löna sig väl att också ta
sikte på dessa saker, när man går på
jakt efter rationaliseringsmöjligheter.
Här är några exempel:
r. Vid utskrift av en större mängd
blanketter av samma typ, t. ex. fakturor,
kan det vara fördelaktigt att använda
s.k. kedjeblanketter i ändlös bana med
marginalperforering och engångskarbon.
Prov har visat tidsvinster med ända upp
till 60 0/o med sådan metod.

2. Snabbsatser (d.v.s, vissa standard
blanketter hopsatta med en stam och
med engängskarbon) kan användas i en
rutin, där man har anledning skriva ut
ett flertal oljka typer av dokument på
en gång. När exempelvis en försäljares
order kommer in till ett företag kan
man samtidigt producera lagerorder,
packsedel, ,,beställningserkännande, faktu
ra etc. J
3. Standarduppställning av brev, där
man drar nytta av i förväg "program
merade" tabulatorstoppar, är en enkel
men verkligt tidsbesparande åtgärd.
Kombinationen tabulatorminne + deci
maltabulator, som f.ö. bara finns på
svenska maskiner, är härvid särskilt ar
betsbesparande när det gäller fakturor
och tabeller.
Blanketterna är i sin egenskap av "da

tabärare" (data - siffror och text) myc
ket betydelsefulla, och en hel del av KR
arbetet kan med fördel koncentreras på
att studera och förenkla blanketterna och
anpassa dem till rutinerna och hjälp
medlen.

Reproducera är något som man säkert
ofta har anledning act ,göra. Med el
skrivmaskin kan man få ända upp till
I 5 kopior, behöver jag fler ligger den
praktiska spritdupliceringsmetoden väl
till och medger upp till 300 st. Man
bör undvika att sitta och skriva av,
då är det i längden bättre att använda
någon form av snabbkopiering.

Rationellare arbetsmiljö
Låt oss slutligen också kasta ett kri

tiskt öga på själva arbetsplatsens urform
nmg.
En genomgående ide vid modern kon

torsmöblering är att försöka skapa god
rörelseekonomi. Det innebär att man, när
man sitter vid sin arbetsplats, bekvämt
och på enklaste sätt skall kunna nå de
material och hjälpmedel man mest behö
ver för sitt arbete utan att behöva resa
sig eller sträcka sig på onaturligt sätt.
Genom att förse tjänstemannen med en
vridbar stol, kan hans arbetsområde
sträckas ut till att gälla också vid sidan
av och bakom den egentliga arbetsrikt
ningen. Vi får då en U-formad arbets
plats med skrivbord framför honom, av
Iastningsbord till vänster och avlastnings
skåp eller hyllor bakom honom.

iiiiD

Man kan tycka att det inte gör så
mycket att man emellanåt måste skjuta
stolen litet åt sidan för att komma åt
en låda eller resa sig upp för att häm
ta några pärmar. Sammantaget under en
längre period kan det dock bli .fråga om
mycket tid som går till spillo.
"Börja KR i det egna skrivbordet"

kan vara en bra slogan. Det innebär att
man srädar bort allt onödigt material
som säkerligen samlat sig i lådorna, pla
cerar arbetsuppgifter i angelägenhetsord
ning och låter inreda lådorna med prak
tiska detaljer som hängmappar, stämpel
ställ, blankettinsatser o.s.v.
Mycket tid går åt i onödan därför att

personalen är fel placerad i förhållande
till varandra på ett kontor. Här kan va
ra skäl till ett närmare studium av kon
taktfrekvenser mellan olika tjänstemän.
Blir det svårt att flytta om, kan man i
alla fall minska en del olägenheter ge
nom t. ex. snabbtelefoner.
Som vi har sett finns det rikligt med

chanser att förenkla konrorsarbetet och
på så sätt klara av de hårdnande kra
ven på kvantitet, kvalitet och snabbhet.
Låt oss säga som amerikanerna - "work
sounder, not harder", om man arbetar
förnuftigare, behöver man inte arbeta
hårdare.

"Work sounder
not horder"
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Ungdomsträffen
Ungdomsträffens vårtermin började

egentligen kl. 12 på nyårsnatten i och
med att det nya året dansades in. Ny
årsfirandet skedde för första gången i
samarbete med Stockholms stads "Nyårs
festinatt". Dansmusiken utfördes till de
r 50 ungdomarnas belåtenhet av Larrys
orkester och för ett scenuppträdande
svarade "Fjolly Brothers". Vid tolvsla
get läste Håkan Hallin "Nyårsklockor
na" av Tennysson. Tävlingen om flygre
san till Oslo var kvällens höjdpunkt. Ge
nom först -en tippningstävling sedan en
ja- och nejfrågesport med tio finaldel
tagare fick man så fram de lyckliga vin
narna, bröderna Tommy och Dick Lind
berg, som på nyårsdagen tillsammans
med 5 o ungdomar från andra ungdoms
gårdar i Stockholmstrakten fick flyga till
Oslo. I den norska huvudstaden mottogs
de svenska ungdomarna med stora fam
nen och fick tillsammans med norska
ungdomar dansa, äta middag och företa
en slädfärd genom Nordmarka och myc
ket annat trevligt. En nyårshelg som del
tagarna sent ska glömma.
En kort tid efter det undertecknad i

denna tidnings förra nummer uttryckt en
förhoppning om att det trivselinitiativ
som en del ungdomar har tagit skulle
utvecklas, skedde en del åverkan på herr
toaletten i Bergasalen istället. Eftersom
den skyldige eller de skyldiga ej erkänt
eller anmält sig och p.g.a. en del onyk
terhet blir det inga lördagsdanser vid
Ungdomsträffen under januari och feb
ruari. Denna lilla procent som förstör
för alla andra måste vi hjälpas åt att
komma till rätta med.

Vid Kommunalfullmäktiges Julsamman
träde var årets z r-äringar inbjudna för att
mottaga Medborgarboken. Bara r/3 av de
unga hade infunnit sig till samkvämet, som
förgylldes med musik av Gossorkcstcrn, all
sång och kaf.fe med gräddtårta. Ungdoms
nämndens ordförande hälsade välkommen
och fullmäktiges ordförande utdelade de
fina böckerna som ett medborgarbevis till
de unga som nu blir med i gemenskapen med
dess rättigheter och skyldigheter. Ett trevligt
tacktal hölls av Ingrid Rosenblad. Bilden t.v.
nedan visar ungdomens hord och t.h. den
pigga gossorkestern under Sven Wahrenbergs
ledning.

Foto: Leif A-n

Under måndags- och torsdagskvällar
är verksamheten i full gång. Måndagar
na är som vanligt vikta för spel av olika
slag och bordtennis är fortfarande det
mest populära därvidlag. Årets första
programkväll gick helt i Indiens tecken
och blev därför kallad "Indisk afton".
I den för ändamålet ordnade utställnin
gen i ord och bild om Indien kunde man
också tävla i en frågesport. Genom lott
ning fick man fram tre pristagare, som
fick välja på en indisk bok, the och ris.
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Kvällens gäst var indiern Vaman Gadre,
som på ett realistiskt och för ungdomen
tilltalande sätt berättade om hur man
lever i hans hemland. Den artige och
trevlige indiern talade bl. a. om vilka
problem man har med befolkningsöknin
gen. Indien har F.n. 46 r milj. invånare
och om 5 o år beräknas folkmängden
vara fördubblad. Filmer om detta intres
santa land ingick också i programmet.
Torsdagen den 24 januari såg man lång
filmen "Saigon", som också var inspelad
i Fjärran Ostern.
Efterföljande torsdagskväll var ungdo

marna från Boo Ungdomsgård inbjudna
till en Trivselafton i Bergasalen. Tyvärr
kom endast ett fåtal därifrån. Men mån
ga gustavsbergare var danslystna den
kvällen, ty över r oo ungdomar hade in
funnit sig for att rocka och twista till
"The Customs". Att samtala under en
dans till nutidens elektriska och högt
spelande "förstärkarorkester" med rymd
klang ter sig nästan omöjligt. En säker
hetskänsla for blyga tonåringar kanske?
Ungdomsträffen har under denna vin

ter ~tt eget ishockeylag, som efter 4 mat
cher i S:t Erikscupen varit framgångs
rikt. Grabbarna har nämligen hittills
vunnit alla matcher. Säker lagledare är
Janne Dahlgren, som tagit initiativet för
deltagandet i S :t Erikscupen. Fortsatt
framgång önskas "Bergatrollen", som la
get kallas.
Två av: Ungdomsträffens medlemmar,

Yvonne Sjödahl och Lasse Persson, del
tog på en kurs benämnd "Ungdom och
alkohol" på Skeviks Friluftsgärd över en
wcek-end i januari. Vad de där fick lära
sig kommer de att föra ut inte minst
till den idrottande ungdomen.

Nisse

Bilder: T.v. Scenstudions ungdomsgrupp
T. h. Skidtävling i Mörtnäs (foto: M olander)

Ungdomsteater
Scenstudions ungdomsgrupp framförde

i början av fobruari pjäsen "Spöket på
Canterville" på Folkan. Att gruppen be
står av duktiga ungdomar som vill fram
åt, fick man belägg for, eftersom de på
ett imponerande sätt framträdde i den
förhållandevis svåra pjäsen. Premiärföre
ställningen framförde ungdomarna för si
na kamrater från Ungdomsträffen.
"Kamratpubliken" fängslades helt av
stämningen och inga störningar förekom
lyckligtvis denna gång. Det var första
gången de flesta av de medverkande
framträdde i en pjäs. Tidigare har de en
dast deltagit i cabareprogram o. dyl.
Men vad vore en teatergrupp utan re

petitioner med intresserade och bra le
dare? Sedan den r r sept. förra året har
således Sven Andersson och Rune Malm
övat och repeterat med dessa r 3 ungdo
mar i åldern r2-r8 år varje måndags
kväll och lördagseftermiddag. De fram
håller att ungdomarna kommit flitigt på
repetitionerna, vilket bidragit till det go
da resultatet.
Man räknar med art kunna köra pjä

sen ett par föreställningar till, bl. a. för
pensionärerna. Scenstudion önskas lycka
till med det fortsatta ungdoms- och tea
terar~.

Ungdom - Föräldrar - Idrott
I Mörtnäs bildades i somras en idrotts

förening för ungdom, Mörtnäs Allmänna
Idrottsklubb, där föräldrarna stöder för
eningen genom en supporterklubb. MAIK
har f.n. ett z y-tal medlemmar i åldern
12-20 år. Ordförande är Rolf Jeansson
och tränare är Bo Yström. I somras spe
lade man fotboll, bl. a. 3 matcher mot
Hemmesta fotbollsklubb på Skatans fot
bollsplan. Men när hösten kom och det
blev mörka kvällar, kunde man inte
längre sparka boll. Istället iordningställ
des en mindre fritidslokal i en källarvå
ning vid Alggårdsvägen. Där förekom-

mer nu en livlig verksamhet: 4 kvällar i
veckan spelas det bordtennis och då får
även flickorna vara med. En bordtennis
serie är i full gång; r gång i månaden
anordnar klubben i "MAIK-afton" med
filmvisning, anförande om träning och
om allmännyttiga ting bl. a. hur han tar
sig upp ur en isvak. Bra att veta när
man åker skridskor på sjöis. Dessutom
har man haft provskrivning i ishockey
regler och forbollsregler. Den 3 februari
arrangerades en skidtävling på en 4 km
lång bana för ungdom i skolåldern och
en kortare slinga för yngre. När de unga
skidlöparna kom i mål fägnades de med
choklad och bullar. En bordtennistävling
mot Ungdomsträffen i Bergasalen är ock
så planerad.
Annu en trevlig ungdomsverksamhet

har startats i Mörtnäs, nämligen lördags
träffar för Mörtnäsområdets ungdomar
i åldern 12-20 år i ungdomars och vux
nas regi med Lars Appelgren och Bo
Yström med fruar som drivande krafter.
De har god hjälp av tonårsflickorna, som
bakar bullar ooh av pojkarna som ord
nar så att grammofonen fungerar. Dan
sar gör man således två lördagar i må
naden i Blindföreningens lokal, som man
får hyra.
Stöder då inte kommunen detta slag

av ungdomsverksamhet? Jo, Ungdoms
kommitten har dels ställt ett bordtennis
bord till förfogande och dels bidragit
med ved till uppvärmning av "lördags
lokalen". MAIK har dessutom uppma
nats att söka ekonomiskt anslag som alla
ungdomsföreningar har möjlighet att gö
ra.
Dessa ovanstående initiativ och goda

ungdomsarbete från föräldrars sida i
Mörtnäs är värt ett hedersomnämnande.
Skulle föräldrar i alla bostadsområden
hjälpa ungdomen på detta utomordent
liga sätt, skulle det ej behöva finnas någ
ra större ungdomsproblem i dagens sam
hälle.

N. E-n
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ldrottsspa I ten
BANDY 1962-63
Bandysäsongen i Gustavsberg startade

söndagen den 25 nov. med en match på
Osbysjön mot Engelbrektspojkarna, som
Gustavsberg vann med 6-2. Tidigare
hade man mött Polisen på Uppsala
konstfrusna bana och vunnit med 9-r.
Så spelade Gustavsberg 3-3 i Uppsala

mot Dalaföreningen (div. II) och vann
mot namnkunniga Uppsalakamraterna
med 8-4.
AIK:s B-lag fick på pälsen med 6-3

i en match på Ekvallen och grannklub
ben Järla besegrades med 4-2, vilket
inte var så meriterande för de våra, då

'-----.___ gästerna inte var fulltaliga.
Det verkliga provet kom den 9 dec.,

då Råsunda kom till Ekvallen för att
ge "Porslinslaget" revansch för segerse
rien i Div. III.
Detta uteblev emellertid, ty Lacke

Hall och Bengt Sellinder torpederade
"Bergarna" och vann med 7-4. Detta
blev nog en tankeställare för alla bandy
vänner i Gustavsberg.
Så vann Gustavsberg över Polisen i

D.M. med 4-3 och så kom serien.
I starten mötte Gustavsberg Gröndal

på Zinkensdamm och nu blev det ingen
dans på rosor för "de våra", ty Grön
dalarna ville inte ge sej utan strid. Mot
slutet av matchen fick Gustavsberg änt
ligen in bollen i mål och vann med r-o.
Så kom Stockholms I.F. till Ekvallen

och blev utspelade med 5-2. Målen gjor
des av Pärlan Johansson 2, Sven Nord
ström, Benny Sjödahl och Gert Nilsson
r vardera.
Orby blev nästa bekantskap för våra

bandyvänner och på Ekvallens nyspolade
bana levererade de till en början en jämn

kamp med Gustavsberg. Efter en bra
andra halvlek vann "Porslinarna" med
4-r. Måleri gjordes av Sven Nordström
2, Viman och Sjödahl r vardera.
På Lidingövallen mötte så Gustavsberg

sitt öde mot Lidingö, som med Gunnar
Oqvist som primus motor tog gadden ur
gustavsbergsförsvaret och vann med
3-0.
När så Stureby gästade Ekvallen vec

kan därpå, började Gustavsberg litet tre
vande men spelade sedan opp sig och
vann med 6-r. Målen gjordes av Vi
man 2, Sjödahl, Nilsson, Johansson och
Nordström r vardera.

Sen kom den stora skrällen mot Selaö
pojkarna. Den gången hade inte Gustavs
berg mycket att sätta emot, då Bodin och
Liander var i måltagen. Det blev stryk
med 5-0 och det är ingen skam att för
lora mot ett så bra lag, som tillika tro
ligen blir serievinnare.
Seriens sista match gick mot Swithiod

på Ekvallen. Gustavsberg började bra
och Sven Nordström gav Gustavsberg
ledningen i halvtid med r-o. Sedan öka
de Pärlan Johansson hemmalagets led
ning till 2-0, varefter gästerna reduce
rade till 2-r. Gert Nilsson och Sven
Erik Viman ökade på till 4-2 och så
fick Swithiod en straff som gav slutresul
tatet 4-3. Gustavsberg fick alltså en he
dersam tredje placering i Div. III, stock
holms södra.

Axman

--
Ett hälsoprogram i västficksformat:
r. Sluta upp med jäktet. 2. Rök mind

re, eller helst inte alls. 3. Minska fettkon
sumtionen. 4. Drick mindre, eller helst
in te alls. 5. Ti'llfredsstål! sömnbehovet.
6. Motionera flitigare.

Ur en artikel i Aftonbladet

Gustavsbergs Fabriker
blev Riksrnästare

KF:s vandringspris

Gustavsbergs Fabrikers skidtrupp tog
sin andra inteckning i KF:s styrelses
vandringspris vid Koop. RM på skidor
i Hudiksvall den ro februari. Dessutom
erövrade man Karlholms bruks nyupp
satta vandringspris i seniorklassen. I den
första tävlingens j-mannalag räknades ti
derna för Veikko Kaasinen, HPF, Gun
nar Olofsson, BKF och snickare Folke
Anevret, och i seniorklassen Veikko jäm
te Birger Andersson, BKF och Kjell
Lundberg, TPF. Tiderna blev resp.
2.58.56 och 3.51.25. Andra lag, Konsum
Stockholm hade 3.rr.55 och Alfa, Gävle
4.05.23.
Arrangemangen voro utmärkta och cen

tralt belägna, säger vår lagledare och
trivseln började redan vid mottagningen
under lördagens RM-hörna. Banorna fin
fina och tävlingen leddes perfekt. Därför
var stämningen god också vid söndagens
prisutdelning, som förrättades av Carl
Albert Anderson.
Vår Veikko Kaasinen kom in som fin

tvåa i mästarklassen, som vanns av Bru
no Åvik, vilken förresten jobbar vid vårt
dotterföretag, Centrifugalrör.
Nästa års RM, det 20:e, blir troligen

förlagt till Ostersund.

Bild från Ekvallen och
match mot Stureby
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På väg ut från Kvambergsskolans
matsal, så stannade jag till vid trappan
ned till Metallslöjden och Träslöjden.
Det kom en ovanlig lukt nerifrån de
regionerna. Visst kunde man ofta känna
terpentinlukt och andra målarfärgslukter
därifrån, men nu kändes det faktiskt
som - vad kunde det vara - jo, det
luktade faktiskt tjära. När jag kom när
mare, så kunde jag snabbt lokalisera luk
ten till Metallslöjden.
Runt ett par skidor i metallslöjden

stod tre stycken pojkar, Ulf Carlberg,
Lennart Lindström och Mats Matsson,
och lät ibland blåslampan "spela" över
skidorna och ibland strök de på mera
tjära. Magister Glenrremark såg väl min
förvåning och berättade då, att det är
flera elever, som skall delta i Kvarn
bergsskolans fjällfärd till Härjedalen, och
de har nu fått den förmånen att få valla
skidorna på metallslöjden.
Jag fick en pratstund med pojkarna

efter vallningen, och alla tyckte, att det
skulle bli intressant och roligt att få
göra den här fjällresan. Mamma och
pappa har ,bidragit med r 50 kr. och se
dan har varje deltagare fått 50 kr av
skolstyrelsen. "Det är klart att vi har
köpt lite extra inför resan, som skidskor
och en del extra "prylar", men det är
saker, som man måste ha hur som helst",
sade Lennart.
Gymn. dir. Lindahl träffade jag på en

rast, och jag fick en kort intervju med
honom. - Färden ställs som förr om
åren till Bruksvallarna i Härjedalen. Det
är 5 :e året i följd vi gör den här resan,
så vi har ju fått en hel del rutin. Fjäll-

färden har blivit populärare för varje
år och detta läsår anmälde sig 49 elever,
men tyvärr har vi bara plats för 34 ele
ver. Storskarv-en, Kariknallarna och Ra
mundherget är några av de toppar vi
brukar "besegra" under vinterveckan. Vi
äter på Bruksvallslidens hotell, där de
har en verkligt härlig mat, och blir det
bara vackert väder, så ska vi ha - som
grabbarna säger - "jättekul". - Och så
rusade gymn. dir. iväg till nästa gymna
stiklektion.
Det är nu inte bara klasserna 8-9,

som ska ut på fjällfärd. Eleverna i Han
delsskolan skall ut på en spännande resa.
De skall flyga till ett österrikiskt skid
paradis, Saalbach-Hinterglemm, somlig
ger i närheten av Zell am See. Det blir
förstås en fantastisk upplevelse för dom.
Genom en resebyrå har de erhållit goda
villkor, och därför blir resan inte så
dyr. De startar redan på fredag kväll
med buss till Malmö och sedan flyg från
Bnlltodra k:l. 8 .4 5 till Salzburg och sedan
buss igen till Saalbach. Där är de framme
redan kl. r 3 på lördag, så om de vill,
kan de hinna ta sig en tur nerför alp
branterna på lördag eftermiddag. Hop
pas, att det kommer en resebeskrivning
från dom i nästa Gustavsbergare.

Grundskolans nya timplaner tillämpas
Gustavsberg bara för klasserna r-4.

När jag sammanträffade med mag. Gö
ran Lundgren i kollegierummet, så hade
han funnit, att det är en mycket stor
fördel för klass 4 att "försiktigt" få star
ta med 2 veckotimmar engelska. Han
undervisar nu i Ekedalsskolan en klass,
och genom de nya materiel, som kan an
vändas vid engelskundervisningen, så har
det satts instrument i lärarnas händer att
både stimulera barnen och ge dem studie
motivation. Dessutom ges det i vissa fall
möjligheter att individualisera undervis
ningen, ansåg G. Lundgren.
Vid Ekedalsskolan är än en gång bygg

nadsplaner för handen. Genom grund
skolans införande och den rätt stora in
flyttningen till Gustavsberg behövs redan
nästa läsår ytterligare fyra klassrum.
Ekonomiavdelningen har därför föresla
git skolstyrelsen au få börja det förbe
redande arbetet för byggandet av ytter
ligare en skolpaviljong, omfattande 6
klassrum med biutrymmen, gymnastiksal
och lärarrum. Särskilt värdefullt bör det
vara att vid Ekedalsskolan få bygga en
gymnastiklokal. Avsaknaden av möjlig
heter att bedriva gymnastikundervisning
för elev-er vid Ekedalsskolan har många
gånger påtalats från föräldrahåll. Lärar
na har också gång efter annan starkt un
derstrukit behovet av gymnastiksal vid
Ekedalsskolan.

Lr

"Vasalopp" i Gustavsberg

Gustavsbergs IF fick förtroendet att arrangera Stockholms DM på skidor 50 km den 17

februari. Det var bara startskottet som klickade när de 200 löparna skulle släppas iväg på
de av Folke Aneoret & Co väl upplagda banorna. Tävlingsspåret gick i slingor så att
publiken på Farstaborg fick tre tillfällen att beskåda löparna. I början av loppet hade vi
två löpare från Gustavsberg i tätgruppen, Birger och Veikko, men så småningom kom Sigge
Mattsson från Skarpnäck rutinmässigt i sällskap med några andra storåkare och säkrade
sitt 52:a mästerskap, segerkransen och fabrikens fina hederspris. Prissamlingen var som
vanligt gedigen och riklig och arrangemangen med tidtagning rn.rn, klafJade fint under
herrar Olsens, Rolfs och Westers m. fl. vana ledning.
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Hört hos läkaren
Ni har en järnfysik, herr Svensson,

men den är ganska rostig.

J

Hört i skolan
-Din uppsats Kalle är ord för ord

densamma som bror din skrev för 2 år
sedan.
- Ja, men det är ju samma hund

också!

- Jaha, nu har vi lärt oss två nya
kryddor, ingefära och pepparrot. Kan
Maja säja nån annan krydda?
- Faderalla!

Hört på bussen
- Bara vi inte kommer för sent till

tåget.
- Ta't lugnt. Det kan inte bli mer än

ett par minuter i så fall.

Något för våra fabriker att tänka på:

~),~.1~~,
''iil -~.,,·t}1l?:?·,t~ I"' E1_J1t>cii1t~~j\l!1~\·1\P ~,i:,,i_.,;,1·,.:/.ii;~;/~.... ;;,. ,,·,111'1,,1/)(',,

Har man annonserat med en pinuppa i
badkaret så ska hon också vara med!

Modell 284 Fakir passar inte alla!

Jag •minns
Det var vid det nya läsårets början

I 909, som vi i min klass fick tillsägelse
att ha karobok med till skolan. Mamma,
hade inte råd att köpa någon, så jag
fick ta den hon en gång haft i skolan.
Men den dugde ej, den var alltför gam
mal. Ledsen och generad viskade jag till
fröken Jansson att mina föräldrar inte
hade råd att köpa en så dyr bok. Det
var ett par pojkar som också var i sam
ma belägenhet. Vi blev anmodade att
uppsöka magister Lagerström. Där stod
jag och kände min litenhet och fattigdom
och framförde vårt ärende. Han reste sig
ur katedern, skramlade med den stora
nyckelknippan och gick fram till skåpet,
och därur plockade han fram tre kart
böcker, en ny, två slitna. "Du som är
flicka får ta den nya." Jag var lycklig.

Många och också dyrbara böcker har
jag ägt sedan dess, men minnet av den
kartboken lever än. - Men vad jag sak
nar är klassfotografiet. Min bibliska hi:s
toriebok hade kommit bort och cill stradf
fick jag inte köpa något kort. Senare
återfann jag min bihiliska i nedre regio
nen på den s.k. "Kängan". Hur den
kommit dit fick jag aldrig reda på. Jag
hoppas få se vårt klassfoto någon gång
i Gustavsbergaren. - Under sommarlo
vet 1910 skulle jag och mina kamrater
ut på vårt första "jobb" - på patrons
åkrar för att snicka tistel och rensa rovor.

Visst var vi spända och förväntansfulla,
när vi på morgonen klättrade upp på
den skramlande mjölkskjutsen mot Lems
haga - långt bort för oss 1 i-åringar,
som annars knappast lämnade omgivnin
g,en kring husknuten. Vid slottet tog far
bror Pettersson emot oss, en snal l man,
som gav oss var sitt järn och visade var
vi skulle börja på fältet. Snart var arbe
tet i fu:H gång och det var tungt, men vi
fock flera raster, då våra smörgåsar, kal
la pannkakor och kaffet i glasflaskan
strök med ganska fort. Kaffet höll sig
varmt. Flaskan var lindad med ylle
strumpor. Termos var nog inte uppfun
nen då. När tistlarna var avverkade fick
vi flytta över til'l rovlanden, där vi
skyfflade och kröp på knä i ädel tavlan.

Och mot kvallen Fick vi traska den lån
ga landsvägen hem till Gustavsberg. Vi
skulle ju få 50 öre om dagen, så vi fort
satte hela sommaren. Av tant Larsson i
Stenhuset fick jag en stor halmhatt som
skydd mot solen. När skolan började igen
var vi alla bruna, solbrånda och fräkni
ga. Och förtjänsten hade vi redan ätit
upp.

Malin

Reflexioner om iist och väst
Ost är öst och väst är väst, och aldrig
mötas de två. Så skrev Kipling någon
gång vid seklets början, och sanningen i
sentensen synes oantastlig.
Väst erövrar med buller och bång och

öst återerövrar lika osvikligt som om in
get av egentlig betydelse har hänt. Det är
något i nationernas kärna som det inte
tycks stå i mänsklig makt att erövra,
det finns ju också exempel på sådant på
mycket närmare håll och som kanske är
mera belysande.
Medgång för den ena parten kan i vis

sa fall vara motgång för den andra, och
detta trots att gemensam höjning kan
konstateras.
Egentligen är det väl fråga om ett be

rättigande, eller om det utgör ett alltför
allvarligt hot mot det hestående. Någon
lagstiftning för att stävja ofoget är inte
möjlig därför att det 1hela är en fråga
om utveckling.
Onskvärd eller icke så sker den obön

hörligt tiderna igenom.
Vetenskapens blickar är ju också nu

mer än någonsin inriktade på andra pla
neter och det behöver inte betraktas som
någon större utopi om, i en relativt snar
framtid, organiskt liv på t. ex. planeten
Mars kan klargöras närmare. Genom det
ta kommer givetvis maktmotsättningarna
öst och väst mera i bakgrunden och kan
ske det i en framtid kan skrivas, "aldrig
skiljas de två" i stället.
Men det kanske "blir en annan histo

ria", som Kipling också en gång har ut
tryckt sig,

Emson

Motorvägsbygget från gränsen till
Stockholm och fram till Skurubron har
nu fått sin tidtabell fastställd av väg
och vatten. Arbetet på detta avsnitt, som
ingår i den s.k. Värrndöleden, ska påbör
jas 1964 och vägen ska kunna öppnas för
trafik 1967. När denna flaskhals i Nacka
eliminerats kan man börja bygga den
återstående vägdelen Skum-Gustavs
berg.

Skogsdjuren har det mycket besvärligt
nu - och värre blir det om töväder bin
der snön till skare. Åke Berglind behöver
några till hjälp att skotta fram bärris
och ljung, fälla asp och lägga ut ihö. Ring
303 06.

För fabriksvisning under våren och
sommaren behövs förstärkning av ett
mindre antal kvinnliga ciceroner, hem
mafruar o.d, Språkkunniga ha företräde.
En kortare utbildningskurs planeras. In
tresserade kan t.v. anmäla namn och
adress till Personalkontoret.
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Julnumret fick fin kritik och vi har
erhålllit en del brev med ytterligare lov
ord. På postgirotalongerna med prenu
merationsavgifter återkommer ofta ny
årshalsningar. Som vanligt ger vi plats
för en del blommor:

Emma Lindgren, Stockholm, säger att
det ä,r högtidsstund då tidningen kom
mer, Roligast att läsa om gamla tider
och se gamla bilder. Längtar efter att få
se ett klassfoto från sin barndom. Det togs
ett med mag. Lagerström och fröken
Hillevi Johansson och bland skolkamra
terna var Oskar Ulliberg, Axel Hedberg,
Ebba Jon:sson, Astrid Blornberg.

Ebba Elius-Carlsson är av samma åsikt.
Tre gånger har hon varit ute i Gustavs
berg under året som giok, för att se allt
det nya och återse det gamla. Hälsar
tilil alla skolkamrat-er, de som fyllt 60
under det gårngna året.

Signe Andersson, Eskilstuna, är inne på
samma linje. Tackar redaktionen för om
växlande läsning och önskar alla medar
betare ett riktigt gott nytt år.

P. G. Gyllenjors, Djurhamn, inflikar
i sin hälsning en förhoppning att Gus
tavsberg inte låter bygga ett så "hemskt"
vattentorn.

Gustav Fröberg, Sollentuna, tackar för
alla tiders Gustavsbergare. Den är pigg,
rolig och har stort värde för alla f.d.
gustavsbergare.
C. V. Hellqvist, Stockholm, tackar

varmt för ett trivsamt tidningsår.
lng-Britt Sundin, Lesjöfors, önskar al

la gustavsbergare en god fortsättning på
1963 och hälsar särskilt tidningens redak
tör och medarbetare. Rapporterar sol och
lagom köldgrader i Värmland.

Ester Westerlund, Uppsala, tycker som
gammal gustavsbergare bra om de gam
la bilderna men är också mycket intres
serad av allt nytt som sker. Onskar tid
ningen lycka och god fortsättning.

Anna-Gina Karlsson, Stockholm, ger
välgångsönskn:ingar till redaktionen för
1963 ooh gratulerar Forum till jubileet.

Ingrid Johansson, Sävsjö: Tack för
alla trevliga stunder som tidningen skän
ker.

Hjalmar Torell, Strömma.isom vid den
här tiden vistas på Ana Capri och fått
tidningen siig tillsänd, tackar för det ståt
liga julnumr-et. Han har demonstrerat det
för sitt värdfolk. Tycker att red. är fif
fig och påhinig och att tidningen ger så
mycket som är värt att veta - och i ett
förnämt uttryok.

Suzy och Dimitris Economou, Aten,
skickar julhälsning. Dimitris har till jul
hållLit föredrag om Konsumentkoopera
tionen i Sverige och visat en KF-film för
Konsum SYNKA i Aten.

Några prenumeranter betvivlar att det
är harspår på Hildings vackra vinter
bild i Julnumret. Fotografen kan gå ed
på det! Varför skulle inte en hare få
göra några snedsprång nån gång?

Martin Stjerna, apotekare i Herrljun
ga, pr,enumererar på Gustavsbergaren och
skriver samtidigt ett långt och vänligt
brev. Vi citerar några rader: "Det var
oerhört roligt att återse bilderna från
barndomens Gustavsberg. Pinnbron över
ån, där vi grabbar gick armgång i un
derredet, Bagarstubron från vilken fjär
dingsman en gång per cykel stod på hu
vudet i ån, och nedanför, där man drog
upp sina aborrpinnar och braxenpankor
- till mors förtvivlan. Bolagsbon, där
jag stått i kö många gånger med ranso
neringskorten i näven. Epidemin där jag
låg i scharlakansfeber och åt kalla pann
kakor i sex veckor ...
Må det tillåtas mig att uttrycka min

beundran för den fina, medmänskliga
ton, som präglar Er tidning ... Det är
roligt för en 5 5-åring i förskingringen
att få läsa om sin barndoms paradis i
så fina tongångar ... Hälsningar till alla
garrrla skolkamrater från 1915-19."

En gammal man, utan direkt anknyt
ning till Gustavsberg, säger upp prenu
merationen med bl. a. följande rader:
"Er egentliga prenumerant slutade sina
dagar förlidet år. Jag v.ill icke underlåta
att tacka för den glädje som tidningen
beredde min hustru - och även mig-,
då hon fann sina barndoms- och ung
domsvänner både i bild och text. Därför
ett innerligt tack!"

Skolträff

De som började i Ekcdalsskolan r920
inbjudas till en Skolträff under året.
Meddela om Du är intresserad till Erik
Norberg, Tallåsen 25, tel. 312 13.

Och så citerar vi Shakespeare och låter
JACQUES

tala, tolkad av Ulf Palme

All världen är en scen,
och män som kvinnor skådespelarna:
de har sin utgång och de har sin ingång,
och samme man får spela flera roller -
sju åldrar är hans akter. Först ett

småbarn
med gnäll och kräkningar på ammans

arm.
Sen skolpojken, som under väskan kvider
och morgonblank i synen snigelkryper
ovilligt till sin skola. Därpå älskarn,
som suckar likt en ugn, i smärtfylld sång
till flickans ögonbryn. Därnäst en

krigsman
med grova eder, skäggig som en panter,
svartsjuk om äran, lättstött, snar till gräl,
som söker renommeets tomma dunst i

kanonens gap. Och sedan domaren
med trind, grann mage, smord med

gödkapuner,
med blicken sträng och skägget

ämbetsskuret,
full av sentenser och prejudikat
sin roll att spela. Sjätte åldern skiftar
till mager pantalong och morgontofflor,
brillor på näsan, penningpung vid bältet,
hans ungdoms hosa spard men rent för

vid
för denna torra skänk, hans manna-

stämma
på väg tillbaks till barnets gnäll och pip
med visslingar i ljudet. Sista scenen,
som ändrar detta handlingsrika drama,
är andra barndomen - med idel

glömska,
tandlös och synlos, smaklös, värdelös.

Ur "Som Ni behagar"
Tolkning av Åke Ohlmarks
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~tädning av tropp ä, ontikt å frist
~har jag per brev fått höra,
särskilt om det var länge sen sist
sen ,grannen sin plikt lät göra.
Om nu i hyreskontrakten står
att städning av vissa lokoler ingår,
håll reda på vem som har bollen.
Låt värden sen sköta kontrollen.

)
~d resenter vid helgerna är en sed

W bland köpmän, som överhopar
reklammän å annat kontaktfolk med
små gåvor, som fåfängan dopar.
Det förekommer inte så mycket hos oss,
men inne i storsta'n lär finnas boss,
som svårt har den smörjning försaka,
som andra helst sönder tillbaka.

@

~
tminstone tycker jag det är fel
att den som fått en placering

ska gödas, om skänker ej kommer till del
de många i samma hantering.
Dock, jag accepterar kalendrar ändå.
Dom brukar räcka så många kon få.
Vid nyår dom väggarna prydde.
Vet nå'n vart pinupporna flydde?

IITr\\ et "Y" öret med tal 6300 välkomnas från alla kanter.
Ger vidgad trygghet å ATP
- å flera prenumeranter.
Å fastän kylan står utanför
jag tycker ändå att vårvind jag hör.
Av solångor fönstrets karm väller,
vid knuten tulpanlöken sväller.

edan har många klubbar
haft val

- omval skulle jag säga.
Vårliga studiecirklars tol
ökat re'n, såsom de pläga.
Somliga bokat semesterplats
för sommar vid Riva del Solo.
Andra sätter på skärgårn sin sats,
ty i år ska sommarsol stråla.

i#tt ä, sökert, i å, sko det ske
~ ~ygget av Centrumhallen.
För vattentornet vill många be
om lämplig ändring av mallen.
Lånar vi sen en å ann million,
bygger vi också de gamlas pension ...
Allt utan höjning av skatten!?
Jo, jag hor valt me' å satt 'en.

©

11
ust nu får inte glömmas de djur
som hårt för livet får :streta.

Fasaner, rådjur å fåglar har tur
om dom finner något att äta.
Dom måste lita till hyggligt folk.
Förresten, dags nu att sätta upp holk,
ty snart är dom här ifrån söder
våra vingade sångarbröder.

~
F :s styrelse bestämde med fog
en gång, vad som minnes sällan,

att herr å fru å fröken var nog
som titel kolleger emellan.
Nu krämarn vill kallas Herr Direktör,
Disponent, Kamrer eller Ingenjör.
Den storsvenska titelkrisen
går åter mot sköna reprisen.

~

Il nventering av antal å vikt å
längd

var mellandags höga visa.
De lagers å källares rikliga mängd
som lekman ville jag prisa.
Nej, säger fackman: Det skriver vi ned,
å varorna måste iväg med besked.
Tänk, samma som Ordet säger:
Ge ut vad du fått å äger!

~intern kan mon ej klago på,m kall, men ej mulen å kulen.
Skidföre, skridskois fick vi just så,
som vi spådde till julen.
Här presenteras ett vinterland.
Motionen fick där sin chans efterhand.
Å när vi på laggarna klämma
så är det väl att 4-Ma?

rkiv kon vara ,rätt intressant,
där minnen väcks upp ur sin

slummer.
Jag skulle nog gärna ge en slant
för tidningens samtliga nummer.
De första årgångarna är slut,
å förra vinternumret gick ut!
Adressen är Redaktionen
Gustavsberg heter poststationen.

östan helt eliminer.ad blir
den mänskliga faktorn med

tiden,
så skriver experter på nytt revir
av datamaskiners smiden.
Se upp gott folk för slika försök!
En vacker dag går vi upp i rök.
5e till att plats finns i buren
för litet av gamla kulturen!

LERGOKEN
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Tom Peng Pung, född Jynsson,
var hemma hos mej i går på en bit mat
och ett glas mjölk. Egentligen skulle han
varit föddjönsson men hans far stavade
sitt namn som han själv och traktens folk
uttalade det, och då blev det Jynsson.
Det fanns också många Jönssöner i byn
så fadern var mäkta stolt över att med
ett så enkelt knep ha kunnat sära sej
från de andra Jönsarna. Byfolket för
stod också att man här hade en man som
ville vara någonting och som hade ideer,
så de valde honom till byastämmans
ordförande. En framgång så stor för
hemmansägare jynsson, att han t.o.m. lät
mantalsskriva sej som or'förande.
- Min fars olycka, sa Tom, för han

blev som en pösmunk, pösigare och pösi
gare ända tills han sprack. Hans sista
vilja var, att det skulle stå på hans grav
sten: Här vilar or'förande Jynsson. En
framgångens man! - Vi efterlevande res
pekterade hans önskan, sen flyttade vi ...
Alltid retar det nån, sa Tom efter en
stunds tystnad och skrattade till. Som
artig värd skrattade jag med, men tänkte,
att det sannerligen var mera att gråta
än att skratta åt. Eller är inte våra indi
viduella ambitioner, som gå ut på att
förvända synen på oss själva och på våra
medmänniskor, för att bilden av der egna
jaget ska bli så tillfredsställande och så
oemotsagd som möjligt, ett klart bevis
på psykisk efterblivenhet? Och därför
också en tragisk företeelse av mycket
stor betydelse, även i de fall där nämnda
ambitioner är av de allra enklaste och
till synes bagatellartade slag? Alla funk
tioner är funktioner av funktioner. Och
borde vara ett till summa, och odelbart
till innehåll och resultat.

Allafunktioners innehavare
har emellertid lön efter orättvisa grun
der. Men om absolut rättvisa grunder
kunde åstadkommas för lönesättning, så
skulle det hela i många avseenden bli
mycket orättvist. För några år sedan an
sågs det t. ex. från visst håll, som mycket
orättvist, att människor, som inte förut
haft tjanstepension nu skulle få det.
Glädjen över att inneha ett arbete, där
pensionsfrågan redan var ordnad, skulle

då naggas i kanten, menade man. Man
kan också befara, att många nu välbe
talda funktionärer skulle, om rättvis
prestationslön kunde genomföras, helt en
kelt svälta ihjäl. Detta vore ju mycket
orättvist om så bara av humanitära skäl.
Att det finns Funktionärer, som mera
betraktar sin funktion som en social
plattform än som en del i det hela, i
vilken hela deras del av fysisk och psy
kisk arbetsförmåga är ämnad att uppsu
gas, det säger min näsa och mina öron.
Oj, vad mycken rökelse min känsliga
näsa har vädrat. Och den rökelsen står
den plattformsbesatte och snusar i sej
med ett leende, som inte är av denna
världen. Så småningom helt narkoman
övergår han till att med ord och handling
kräva mera rökelse, antingen av redan
prostituerade eller ock av sådana lägre
Funktionärer, som förut inte lagt märke
till narkomaniska tendenser hos överkol
legan och för den skull kanske rent av
behandlat honom som en jämlike i någon
situation, då bemälde narkoman så väl
hade behövt litet rökelse. T. ex. vid nå
got tillfälle då han haft att stå någon
främmande besökare till tjänst. Dessa
främmande skulle, om underkolleger inte
tilltalade honom alltför familjärt strax
förstå att han inte var en alldeles bety
delselös person.

Vi satt där och grunnade,
Tom Peng Pung och jag och hade så när
Glömt bort TV-programmet, som vi ville
se och höra. Det hette "så ska vi hat,
men var ska vi ta:t?" Det var två unga
par, som intervjuades om sin ekonomi.
När det var slut, så tyckte jag, att det
där unga paret som fördelade sina må
nadsuppgi:fter i olika kuvert och disku
terade varje utgift tills båda var överens,
att detta unga par var det närmaste nära
till det ideala, men att det näst bästa var,

Spräckt cirkel
Du spräckta kaffekopp
från Gustavsberg
hur kär var du mig icke!
En gång låg du
i klibbig lera,
jordens blomningsstund,
himmelens födelse,
kvalfullt bar du
lera på dina klibbiga händer.
Ugn brände dig,
fast blev din tro,
viljan glaserad,
men tidens tand frätte dig,
kantstött,
förvissnad,
förpinad,
pittoreska kaffekopp!

BLEAU d'ÅRE

att låta kvinnan ha hand om börsen.
Tom Peng Pung fnyste åt det talet. -
Allt det där snacket om kvinnorna som
hemmens naturliga finansministrar, var
kommer det ifrån? Jo, ifrån dom sjäh-a.
Det ·hör till den arsenal av ordlögner,
som kvinnorna sen tidernas morgon an
vänt sej av i sin psykologiska krigföring
mot männens s.k. herravälde. - Tom
Peng Pung fnyste till igen och fortsatte;
Herravälde, förresten Vilket Herravälde?
När vartenda flickebarn om än aldrig så
enfaldigt alltid hittar en karl, som vid
bara anblicken av henne förlorar herra
väldet över sej själv, då kan man verk
ligen fråga sej vad som sker i det som
synes ske? Vad gäller den unge ideal
mannen, så är han antingen ryggradslös,
eller dresserad till menlöshet i sin upp
fostran, eller måhända fortfarande för
älskad. Såg du inte hur tillbedjande hans
blick hängde fast i fruns ansikte, t.o.m.
då hon berättade, att hon skulle vidtaga
vissa åtgarder uti det fall hon helt plöts
ligt skulle råka bli änka? Nej, det enda
som är säkert i ett äktenskap, det är, att
om man ger sin fru ett finger, så tar hon
strax hela börs-en.

Tom Peng Pung är restaurangkock
Han hette, som sagt Jynsson, men blev
anmodad att ta sej ett kinesiskt klingande
namn för att få ett bra arbete på en krog,
som bl. a. serverade kinesiska speciali
teter. Eftersom han just i den vevan va
rit gift en hel månad, så tyckte han att
namnet Tom Peng Pung så gott som hop
pade fram av sej självt. Nu är han ung
karl igen för fru Jynsson ville di rakt
inte heta fru Pung, men på den punkten
gav sej inte maken, som hon lovat att
älska i nöd och lust. Tom Peng Pung
trivs med att vara ungkarl och alltid ha
full peng pung. Bor trivsamt i en av
Stockholms förorter. Förbaskat dyrt för
stås, säjer han. Bara marken har kom
munen fått betala nittio kronor m2 för,
så nog blir det dryga hyror alltid. - När
jag talar om för honom att Gustavsbergs
kommun genomsnittligt har betalat två
och sjuttiofem per m2 håller han nästan
på att tappa hakan. Han har nämligen
hört annat. - Nå, säjer jag, det beror på
att tusentals m2 har ställts gratis till för
fogande för rent kommunala byggnatio
ner, d.v.s. för administration och andra
offentliga lokalbehov, men även mark
som man räknat med att göra räntabel
genom annan byggnation har förvärvats
till ett högsta pris av tjugo kr m2• -
Jo, det tycks råda alldeles speciella för
hållanden här i Gustavsberg, som ni har
anledning au vara tacksamma över, säjer
Tom Peng Pung.
Jo, men också en hel del att vara fun

dersamma över om vi nu tänker riktigt,
riktigt efter! Fanfar
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"Vi kan göra ett paradis på denna jord.
Vad som inskränker dessa möjligheter för oss,
är det mänskliga förståndets otillräcklighet,
eller vad som kanske är ännu viktigare,
otillräckligheten i människans andliga ska
parkraft. I Afrika exempelvis kommer man
på bägge sidor - lika väl hos det vita
överskiktet som hos den stora massan av den
svarta befolkningen - att i helt annan ut
sträckning än hittills behöva mobilisera för
ståndets krafter, men också ,hjärtats krafter,
för att ge denna världsdel och de där levan
de människorna den lyckliga utveckling som
på grund av de naturliga rikedomarna är
möjlig."

Ur "Kapplöpningen till år 2000"

av Fritz Baade

Reklamen har en merkantil uppgift: att
tala om vilka varor som finns, vad de heter
och i grova drag vilka syften de tjänar. Indi
viden har en annan uppgift: att utveckla sin
personlighet till självständighet och frihet
från konventionernas tryck. Om individen
inte kan "stå emot" reklamens argument i
vår tid - vad annat kan hon eller han då
stå emot?

Ur Jndustriförbundets tidskrift

Den anonyma människans tysta insats
i kulturskapandet, kommer fram i den här dikten av Berthold
Breoht, anser ABF:s tidning "Fönstret":

Vem byggde Thebes sju portar?
I böckerna står kungarnas namn.
Har kungarna släpat på stenbumlingarna?
Och det fler/aldigt förstörda Babylon -
vem byggde upp det igen? I vilket hus
i det guldstrålande Lima bodde byggarna?
Vart gick murarna den kvällen, då
den kinesiska muren var färdig?
Och det stora Rom är fullt av triumfportar.
Över vem triumferade caesarerna?
Hade det mångomsjungna Bysans
enbart palats /ör sina invånare?
Till och med i det sagolika Atlantis
röt denna natt, då havet tog staden,
de drunknande åt sina slavar.
Den unge Alexander erövrade Indien.
Han ensam?
Caesar slog gallerna.
Hade han inte åtminstone en kock hos sig?
Filip från Spanien grät, när hans flotta
gått till botten. Grät ingen annan?
Fredrik den andre segrade i det sjuåriga kriget.
Vem segrade utom han?
Varje sida en seger.
Vem lagade segerbanketten?
Vart tionde år en stor man.
Vem betalade fiolerna?
Så många skildringar.
Så många frågor.

(Översättning av F. Ochsner.)

"En organisation består av människor, men
den har inte samma livsförlopp som män
niskor. Människans liv är obevekligt en kedja
av födelse, barndom, ungdom, mognadstid,
åldrande, avtynande och utslocknande. En
organisation däremot sträcker sig in i tidlös
heten.

Att göra sig överflödig genom att finna sin
efterträdare är en viktig uppgift.
Den ger stabilitet och kontinuitctsgarantier

åt organisationen. Den ger rättvis fördelning
av arbetsbördan. Och det skapar möjligheter
för och leder till en uppdelning av livet i en
arbetets och fritidens period."

Ur "Upptäcktsfärd"
av Albin Lind

Raggarna som busade på Lovö kyrkogård
lever i ett samhälle med oroande narkotika
missbruk och oroande alkoholism, ett sam
hälle där mentalvården blivit en av de vik
tigaste gemensamma uppgifterna. De lever i
förändringens samhälle. Deras svårigheter
blir inte mindre av att detta är det bästa
samhälle som människor någonsin haft att
leva i. Det är också ett samhälle där man
har råd att hjälpa och bota i stället för att
ropa på polis och på hårda straff

Sven Ulric Palme
i FIB

DET GAMLA GUSTAVSBERG

Hamnen i maj 1918. En bråte props har bogserats till fabriken. Kol fanns inte. Även de
anställda fick köpa ved av den här fångsten.

32



0

FOR ICKE SA LÄNGE SEDAN
Det ä,r 44 -år sedan brukspatron Odelbergs söner tog upp en

film från fabriken och samhället. För ro år sedan lät vi SF
göra ett nytt negativ av den 35 mm något repade kopia, som
farms i vårt arkiv. Från detta framställdes en ny film på 16
mm med både text och ljud. Den nya filmen blev faktiskt
klarare än originalet. Intalningen gjordes av Wilhelm Kåge,
under medverkan av gravörerna Kock och Hellqvist, som väl

Ut ur porten strömmar pd bilden överst t.u. bl. a. Lotten Eriksson,
Albina Poignant, Elna Fredblad, Josef Ekberg, samtliga målare. Där
skymtar ocksd Sigrid Gehlin, gravör Gustaf Nilsson, Oskar Söder
berg, gravör Carl Pettersson och Mdlar-Pelle. rs bilden t.h. upptill
ser vi Fritz Karlsson, Johan Persson, murare, John Lowndes, för
man, Wilh. Fredblad, Hilding Jonsson, C. B. Österberg och brän
naren Nils Johansson. I bilden under är det mdnga kända ansikten,
Gerhard Säfström, Oskar F. Andersson, Fredrik Lundqvist, A. Te
gerström (handtryckare), Wilh. Johansson, Alfred Fingal, Karl Flink,
Konrad Strömberg och gravör Hellqvist. - Sist i raden kommer
slutligen pd bilden nederst t.v. A. W. Ode/berg och Victor Ode/berg.
T. h. nedtill tågar Hennes nåd, följd av Brukspatron W. Odelberg
ut från Farsta slott. I portalen skymtar dottern Axelina.

kände de många personerna som skimrade förbi i filmen. Den
7 nov, 1953 kunde filmen visas i nypremiär, och vi hade fått
ett förnämligt dokument från gamla tider, som vi sedermera
glatt oss åt många gånger, ·inre minst vid Veterantraffarna.
Ur den gamla originalfilmen har vår fotograf lyckats fram
ställa några kontaktkopior, varför vi nu också i Gustavsber
garen kan återge bilder från 19r9, som tidigare ej visats i tryck.
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Den gamla fiskarbryggan vid Ostra Ekedal. Akter om de vinterlagda fartygen syns
statsbyggningen
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Det här är ett gammalt kort, taget av in
genjör Stjerna från Gula byggningen I897,
då nyförmälda prinsessan Ingeborg åker i
landå efter visit på Farsta slott. Katthol
men i bakgrunden är obebyggd. Kolånga-

ren har också kommit med på bilden.

I alten framför Farsta slott ser vi Hilma
och Wilhelm Odelberg, fru Rudbeck med
son och Axelina Odelberg.
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Härintill har vi ytterligare några bilder från den gamla dokumen
tärfilmen. T.v. sitter fru Maria Karlsson i Tal/åsen 28 och studerar
albumet över kära släkten. I lägenheten finns rikligt med blommor
och många fina gustavsbergsvaser i parian och majolika. Till höger

en bild av snällpressen för litografiskt tryck, som skötes av
Helge Blomqvist med Edvin Lowndes som iläggare. Nedtill tallriks
formare Einar Björkman med biträde på den s.k. elektriska verksta
den.

c-=----- ~...,
----------~ ' :c'./

Bilderna av kvarnen är dels efter ett lino
leumtryck av Josef Ekberg, dels ett gam
malt foto. Av en dotter till mjölnare Fred
rik Andersson, fru Greta Olofsson, har vi
erfarit att fadern, som var född 1840 på
Värmdö, där han var slöjdare och mjölnare
för ett flertal gårdar, under åren 1889-
1899 arrenderade kvarnen av brulespatron
Odelberg. Familjen fick bo i en stuga vid
Gröneborg om ett rum och kök med två
vuxna och fem barn. Vid sidan av kvarn
göromålen drev Fredrik Andersson en mind
re hönsgård och uppfödde också grisar,
för att få kontanter. Dåtidens småbönder
och torpare hade brist på reda pengar, var
för ersättningen till mjölnaren ofta utgick
genom s.k. förtullning, d.v.s. betalningen
erlades med säd. - Eftersom en väder
kvarn är helt beroende av vinden arbetades
praktiskt taget dygnet runt, när vinden var
förmånlig. Annars sysslade Andersson i sin
slöjdbod med tillverkning av vagnshjul och
andra snickerier.
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Födda

r962
3 r/ro Marietta Beatrice Jessika d. t. R.

Stemmerik o. h.h. Maj-Britt .f. Olsson
2 il : 1 En dotter t. B. H. Persson och h.h.

Rut Inger f. Lingman
~ 22/r 1 Mats Gunnar s. t. G. S. Gustafsson

och h.h. Rirva Anneli f. Saarenpää
26/r r Mona Susanne d. t. K. S. Bergvall

och h.h. Mona Anita f. Svensson
26/n Kerstin Marita d. t. G. I. Alenfalk

och 'h.h. Jenny Ulla Britt f. Lindqvist
27/r 1 Anna Elisabeth d. t. A. A. V. Linge

bjer och 'h.h. Clary Elisabet f. Ullberg
27/r r Anne-Marit Elisabet d. t. Olavi Al

ponen och h.h. Pirkko Marja Liisa f. Am
mälä

30/rr En son t. G. A. Sahlen och h.h.
Birgit Anna Margareta f. Wahlgren

1/r2 En son t. H. A. Steen och h.h. Aagot
Kristina 1f. Jönsson
9/12 Karin Ylva d. t. B. H. Gidfors och

h.h. Kerstin f. Friberg
22/r2 En son t. B. E. Berglund och h.h.

Gertrud f.Hanciscn

Maud Odelberg

1963
3/r Stig Robert s. t. S. B. Olsson och h.h.

Ann-Marie Lucia f. Rydgren
5/r En son t. J. P. W. Pien och h.h. Irene

Maricn f. Borg
22/r Anders Gustav s. t. B. G. E. Gustavs

son och h.h. Maud Inga Alice f. Karlsson

Vigda

1962
17/r1 B. J.-A. Nilsson och Hermine Hin

rerleithner f. Escher
22/12 N. J. Liman och Agneta Elisabet

Olsson
23/12 A. V. Andersson och Elsy Marianne

Granberg
28/r2 H. B. Fredriksson och Gunnel Mar

gareta Höglund
31/12 H. Ä. Johansson och Ing-Marie

Linnea Pettersson
31/ 12 L. D. R. Persson och Signe Lönn

1963
5/r K. Ä. H. Holm och Inger Margareta

Hjerpe
6/r S. Eriksson och Gun-Britt Elisabet

Olsson
19/r L. H. Ekrnan ooh Ann Mary Svensson
19/r K. G. Gustafsson och Siv Marianne

Srei bcrt f. Jernström

Döda
18/12 F. rättaren Frans

son, Kovik Stora r : r r 9
26/r F. tryckcrskan

Lorang, Varrndögatan 2

Gustav Fredriks-
84 år

Hildur Margareta
69 år

Tack!
För en vacker och minnesrik 70-J.rsdag

och för all uppvaktning frambär jag mitt
varmaste tack.

Hertvig ]ohansson

För all vänlig hågkomst på min 50-
J.rsdag ber jag härmed fJ. framföra mitt
hjärtliga tack till företagsledning, kon
sumtionsföreningens styrelse, arbetskam
rater och alla vänner.

Erik Lindh/om

Fru Maud Odelberg avled juldagen
1962 efter en lång sjukdom. Fru Odel
berg var född i Woking i England den
4. 6. 1873 och dotter till affärsmannen
Charles Beavis och hans fru Mary. År
1899 vigdes hon i London med civilin
genjören Axel S. W. Odelbcrg ( r 873-
1950).
Därmed började ett nytt skede i hen

nes liv. Omplanterad i en typisk svensk
bruksmiljö mötte henne helt nya plikter.
Snabbt förstod hon att växa in i dem
och fylla dem med innehåll. Samhörig
heten med England förblev stark både
hos henne och hennes make. En livlig
kontakt upprätthölls framförallt med de
ledande keramiska fabrikerna i det en
gelska porslins distriktet Stoke-on-Tren t.
Nästan varje år reste de dit. Tillsammans
skapade de en good-will för Gustavsberg
som vi ännu idag ha glädje av. Många
av oss som besökt Stoke-on-Trent kan
berätta om hur aktat namnet Odelberg
är där och hur välkomnad man blir om
man säger att man kommer från Gus
tavsberg.
Det var år 1937 som familjerna Odel

berg sålde företaget till KF. Under de
gångna 2 5 åren har jag vid otaliga till
fällen kunnat konstatera den tillgiven
het som gamla Gustavsbergare hyser för
familjerna Odelberg. Visst förekom då
liksom nu tillfällen av spänning och irri
tation. Men viljan att söka göra det bästa
för samhället och dess innevånare har
blivit det bestående minnet. Med fru
Maud Odelberg har ännu en god repre
sentant för denna epok gått bort.

Hjalmar Olson

För all visad vänlighet pJ. min 50-
årsdag framför jag mitt varmaste tack
till AB Gustavsbergs Fabriker, arbetsle
dare, arbetskamrater och vänner.

Emmy Hansson

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
förmän, arbetskamrater och vänner för
vänlig uppvaktning på min 50-J.rsdag.

Sture Eriksson

Tack för all vänlig uppvaktning på
min högtidsdag i december, frJ.n chefer,
arbetskamrater och vänner.

Oskar Andersson

Höjd ersättning till familjedaghem

Från r mars 1963 höjs ersättningen till
hem som mottager barn för dagtillsyn till
9 kr för hel dag och 6 kr för halv dag.
Som halv dag räknas tid upp till 5 1/2
timme. Verksamheten handhas av före
ståndarinnan för daghemmet, fröken Elsa
Appelqvist, som har exp.tid varje torsdag
till kl. 17-30.

Tillsyn av sjuka barn

Daghemsforeningen söker hjälpare,
som mot ersättning vill åtaga sig tillfällig
passning av barn, vars föräldrar arbetar
och barnet på grund av sjukdom eller
annan anledning ej kan mottagas på dag
hemmet viss tid. Fröken Appelqvist mot
tager tacksamt alla förfrågningar.

Fel postgironummer har vi råkat tryc
ka i tidningen under förra året. Rätt
postgironummer 27 5 r 7 3 var emellertid
angivet på det bilagda postgirokortet -
och postgirokontoret har rättat till fel
aktiga nummer på postkorten.
De, som ännu inte betalt in sin prenu

merationsavgift, ska passa på nu. I Gus
tavsberg finns postgirokort på posten och
hos personalavdelningen på fabriken.
Man kan också betala kontant till kassö
ren eller redaktören.
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Har du hört hur vinden viner,
när den bär om vJren bud?
Spoven ropar, regnet susar,
det är vårens ljud.
Har du sett hur solen skiner
över skogens mossa grå?
Undret kommer, mark som väntar
snart är blåsippsblå.
Har du känt det glada bopp
och den ljusa aning,
som nyss sprängde trädens knopp,
sjöng i takets dropp?
Snart skall aspens hängen brinna,
snart skall lysa sälgens gull,
fågelröster jubla högt för vårens skull.

ESTER SALMINEN

Naturens stora överraskning

Tussilagon lyser vid vägkanten intill Ekedalsvägen och mel
lan vissnade löv letar vårlöken sig fram - allt för att fägna
vintertrötta gustavsbergare. Varje dag tittar jag efter scillan,
vars blå stjärnor brukar le från gräskanten den här tiden på
året.

Trädens grenar ger sitt vårliga färgspel. Kring den stora
sälgen vid Höjdhagsvägen surrar det kring blommorna. Den
andra litet längre bort höggs ner förra året - man visste väl
inte att blommornas ståndarmjöl nästan är det enda som bjuds
just nu för att rädda livet på många blivande bin. Hassel
hängena svänger lustigt i vinden, överallt sväller det i trädens
knoppar, som länge väntat på att få brista.

Jag har plockat av de första vitsipporna, som snart ska
täcka skogsbackarna med sin tjusiga mångfald. Jovisst får vi
plocka några blommor med oss hem, som en påminnelse om
vad vi upplevt under vårpromenaden. Det finns blomster, som
tål en varlig och vårlig beskattning. En del kallar det ogräs
- men de är vackra ändå i en sansad bukett. Men när första
blåsippan, liljekonvaljstängeln och gullvivan - vårens nyckel
-tittar fram, då blir jag ängslig, om storplockarna väller ut
i markerna.

Förvårens tidigaste sångare, talgoxen, har sedan i mars loc
kat på Judit, Judit, Judit kring stugorna, medan solen tärt på
den långa vinterns tunga snötäcke. Nu kommer snart flytt
fåglarna med snabbfart från Söderns länder, ja när Gustavs
bergaren når Dig har de flesta nog redan anlänt. Bofinken
anmälde sig häromdagen, flugsnapparen har redan lagt beslag
på lilla holken, medan staren ockuperat den större, som jag i
sista stund fick upp i tallen. Nötväckan kilar upp och ned för
stammen, men om det är en rödhake eller taltrast som sjunger
därborta i grantoppen kan jag inte avgöra. Det vet bara Åke
B., som dessutom väl har sett både storspovar och buskskvät
tor och allt vad de fina fåglarna heter. Han säger att det
kanske är tur att vi inte har så många fågelskådare. Fåglarna
behöver nämligen vara i fred just nu under bosättningen. Skönt
också att inte varje hushåll har katt i Gustavsberg!
Hackspetten har kommit fram igen och valt sedvanlig sitt-

plats på stolpen vid Tvärvägen. Märkligt att han väljer just
en telefonstolpe varje vår för sina intensiva trumvirvlar -
och att han får svar från stolpen uppe i skogsbacken. Hur kan
de veta att stolparna är avsedda för kommunikation? - Ska
torna har börjat bygga bo i ett träd nere vid åkern. Det ligger
ganska lågt tycker jag. Vi får alltså en varm sommar! - Nu
väntar jag bara på att Oskar Wadström ska rapportera att de
första svalorna gjort sin besiktning av lerförrådet på fabriks
gården. Ty då är det vår på allvar.

Som vanligt är mina grannar nästan färdiga med vårstäd
ningen, så det är bäst jag försöker hänga med. Det finns en
hel del kvistar och millioner av barr som ska bort. Det här går
alldeles för fort! Medan ännu den hårda snön låg kvar kom
snödropparna som vårprimörer. Hyacinter, tulpaner, krokus,
narcisser spirar och väntar på mera värme för att öppna sig
- eller också bävar de för att rådjuren ska komma och bita
av deras läckra, vitaminrika kalkar - och spoliera min för
hoppning om en extra färgnjutning utanför stugdörren.

I gräsmattor och planteringar runt i samhället ska det flam
ma av tulpaner, från kyrkbacken hoppas jag få se en ännu
grannare kaskad än i fjol. Låt oss få ännu mer av denna prakt
kring Runda huset, intill Konsumbutikerna och i Folkparken.
Vi lovar att bara se och njuta - och inte röra!

Tänk att det finns folk, som kan vara så gemena - trots
allt som vädjats i tal och skrift - att bryta och nästan skövla
vårens blommor, packa hop dem i jätteklasar och stoltsera
med dem på byrån i en trång vas. Liksom att bryta kvistar
av träd i knoppning är väl detta rena stölden. Vi har ju egna
vackra blommor på krukväxter innanför fönstren!

Vi har ännu kvar den oskattbara och på detta jordklot
unika rätten att fritt få ströva i skogar och hagar - så länge
som vi visar den hänsyn som denna ädla frihet och förmån
förutsätter. Låt oss nu alla få njuta av den fullständiga floran
i vår natur! Alla vårens vilda blommor, allt växande i natu
ren är väl ändå vackrast i sin vanliga omgivning. Gå ut och
möt den med glädje och hänsyn i naturens stora överraskning,
den underbara svenska våren. Red



ALLT VAD I VILJEN
Vi minns alla de kända orden: "Allt

vad I viljen att människorna skola göra
eder, det gören I ock dem." Och vi inser
värdet av denna livsnorm. Vi känner att
just så borde det vara. Vi vet också att
alla ideal är svåra att helt och fullt nå
men att de dock är utomordentligt vär
defulla ledstjärnor.

Om vi kunde göra de anförda orden
till vårt ständiga rättesnöre, skulle hela
den mänskliga gemenskapen förvandlas.
Mycket skulle då te sig annorlunda än
nu, då var och en i alltför hög grad är
sig själv närmast.

En viss personlig egoism torde vi inte
komma ifrån. Den egna lilla personen
blir gärna tillvarons centrum. Var och en
tänker först och främst på sig själv. Vi
vill för egen del vinna mesta möjliga
trygghet och frihet. Vi eftersträvar per
sonlig tillfredsställelse och glädje. Vi öns
kar vänlighet, hänsyn och tjänster av
medmänniskorna. Helt naturligt. Men
inser vi också att detta ställer stora krav
på oss själva?

Vi kan säkert finna många exempel på
halvhet och inkonsekvens om vi sysslar
en smula med självrannsakan. Det har
inte alltid lyckats oss att följa det höga
moralbud, vars värde vi erkänner. Om
vi sedan betraktar livet mera i stort,
samspelet mellan de enskilda människor
na liksom mellan grupper och nationer,
gör vi många liknande iakttagelser. Myc
ken spänning och oro, tvedräkt, strid
och disharmoni bottnar i oförmågan att
göra idealen till verklighet i den mänsk
liga samvaron.

Benägenheten att i första hand ställa
krav på andra är mycket vanlig. Ett
litet färskt exempel, hämtat ur den egna
omgivningen. En person, som tillhör en
viss sammanslutning, lättar sitt hjärta.
Han är inte alls nöjd med verksamheten
inom sin organisation. Det saknas initia-

tiv och friska tag, och resultaten blir
därefter, säger han.
- Nå, vad har du själv gjort för att

få fart på arbetet?
- Tja, jag har en hel del annat att

syssla med. Men föreningen har ju sty
relse och dessutom andra mera erfarna
medlemmar, som ska kunna i::tträtta nå
got. Men dom tycks ha slöar till.

Av det följande samtalet framgår att
vår man inte gjort något för sin orga
nisation, om man undantar inbetalningen
av medlemsavgiften. Han har inte ens
framfört sina synpunkter och önskemål
till ledningen och ännu mindre erbjudit
sina tjänster i arbetet. Detta trots att
han inser föreningens värde, när det gäl
ler att bevaka medlemmarnas gemen
samma intressen. Han anser det riktigt
att styrelsen och andra erfarna kamra
ter klarar de bestyr, som även han har
nytta av. Han vill ha kamraternas tjäns
ter, utan att själv ge dem tillbörligt bi
stånd.

Denna inställning är inte alldeles
ovanlig. Mången ser gärna att något blir
gjort, utan att dock själv lägga manken
till. Man vill att yxan ska gå men har
inte lust att själv hålla i skaftet. Man
finner det naturligt att andra sköter rul
jangsen - och nöjer sig för egen del
med åskådarens och kritikerns roll.

Allt vad I viljen ... Vilket tänkvärt
och förpliktande ord i alla sammanhang.
On~ vi söker omsätta denna norm i verk
ligheten, så långt detta är möjligt, kom
mer mycket att bli annorlunda. Vi blir
inte bara krävare utan även goda och
glada givare. Inom de gemensamma strä
vandena - hemmet, kamratkretsen, för
enings- och samhällslivet - blir vi an
svariga och villiga medarbetare. Allt vad
vi vill att andra ska göra, det under
lättar vi genom goda uppslag och direkt
medverkan. Här har vi kungsvägen till
en bättre och ljusare tillvaro.

V.].

Livets fröjd
Att fly frJn vJr jord har mänskan så brått -
Mot sol, måne, mot stjärna!
Ty jordelivet syns henne sJ smått -
Hon rymdfärder fått på sin hjärna!

Han slår sig sedan stolt för sitt bröst,
Han har utfört ett storverk, kan tänka!
Men ett sådant dJd ger dock ej den tröst
Han sin lidande nästa bort skänka.

Skänk vishet, o Gud, från din eviga höjd
Åt barnen, som leker sJ farligt,
Att de mJ fatta, att livets fröjd
Ar att torka tårar så varligt.

Fri ,uo~kning av en tysk dikt av Heinz Steguweit.
ur IM:s rundbrev

Ett brev nådde mig och det sa: Kom
genast, ty detta är en stor högtidlighet
och en stor fest! Alla de förnämsta är
med. De ska infinna sig, klädda i rika
kläder och ära.
Jag svarade: Jag kan inte komma, ty

även här är en stor högtidlighet. Ett
ljuvligt brus svallar i skogarna och jag
tänker mig Gud som en leende gestalt
med ett hjärta av blommor. En röd och
blå stekel har suttit på min hand.

Från källan i strandbädden kan jag
höra vassens milda röst. Den tycks mig
så fylld av väsentlighet att jag stan
nar här.

Gustav Sandgren
Att lära av naturen

Vad djuren behöver för sitt uppe
hälle, det finns i regel i rikt mått om
kring dem, och i sin utrustning äger de
möjlighet att utan hets, i lugn och ro
tillägna sig detta. De har tid för vila,
tid för lek, någon ängslan för morgon
dagen känner de inte, och tanken på dö
den är dem främmande. Skräcken kan
komma, flykt och lidande finns där ock
så, och döden drabbar till sist alla livets
barn. Den kommer plötsligt eller omärk
ligt som sömnen. Men allt detta är snab
ba händelser, ofattbara ögonblick i ett
oändligt förlopp av dagar och nätter.
Livet går vidare med arbete, vila och
lust i rytmisk, självklar växling, och
glädjen att vara till lyser med sköna
färger, stiger med vällukten ur mossa,
jord och blommor, sjunger med klara
röster i gryning och skymning.

I

-_{OJvJ SAGT VAR...
,\

Ur en artikel om Levande svensk
natur av Carl Fries.

Det finns bara en sak som kan hindra
att denna fria och lyckliga värld blir
verklighet och det är vår egen dumhet
- en dumhet som tvingas på oss genom
en uppfostran som lär oss att vårt land
är betydligt bättre än andra och att vi
i alla avseenden har rätt. Det skulle inte
vara svårt att bygga upp en fredlig värld
om människorna verkligen önskade en
sådan. Det är förvisso värt mödan att
leva och handla och göra vad man kan
för att nå detta mål.

Bertrand Russel
i en FIB-intervju.
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Föregående år fattades i Sveriges riks
dag ett ·genomgripande beslut, som oför
märkt fått passera denna tidnings spal
ter. Utgivandet av läroplan för grund
skolan ger oss osökt tillfälle att reparera
skadan. Den boken, nr 60 i Kungl. skol
överstyrelsens skriftserie, kommer lång
tid framåt vara rättesnöret för skolans
verksamhet, al1t i enlighet med de be
slut, som fattades den 23 maj 1962, att
den nioåriga obligatoriska skolan nu all
mänt skall införas under namnet grund
skolan.

Under den 12-åriga försöksverksam
het, som föregått den nya skolan, har
meningarna skarpt brutit sig mot var
andra om utformningen av framför allt
högstadiet. Det blev en kompromiss. Och
nu kan denna föga fruktbärande diskus
sion avlösas av en mer givande debatt
om metoder och medel för skolans inre
arbete. En viktig aspekt på den nioåriga
skolan, som ofta glömdes bort i debat
ten, bör betonas. Största vinsten med
grundskolan är den demokratisering, som
nioårig obligatorisk skolplikt innebär.
Äntligen har landsbygdens barn fått
samma mö}Iigiheter som städernas och
tätorternas till en grundutbildning, som
öppnar vägarna till vidgade studier.

Vid studium av den nya skollagen,
skolstadgan och läroplan för grundsko
lan finns många nyheter att observera,
men även mycket, som vi känner igen
från försöksverksamheten. Där finns sta
dieindelningen: lågstadiet med småskol
lärare, mellanstadiet med folkskollärare
som klassföreståndare samt högstadiet
med ämneslärarsystem. På lågstadiet gri
per läro- och övningsämnen in i var
andra, på mellanstadiet sker en mera
markerad ämnesindelning och engelska
införes från och med årskurs 4. På hög
stadiet återfinnes de största förändringar
na. Klasserna hållas nu samman till och
med årskurs 8. Den gamla urvalsskolan
har avlösts av tillvalsskolan. Det fria
tillvalet är en grundsten för den nya
skolan. Och det är föräldrarna, som
väljer. Detta har lagfästs i skollagens
25 §, som säger: Studieväg för elev i
grundskolan väljes av föräldrarna efter
samråd med eleven och sedan upplys
ningar lämnats av skolan. Föräldrarna
har, som skolberedningens sekreterare
undervisningsrådet Jonas Orring sa' på
en konferens, fått rätten att även välja
fel. I läroplanen för grundskolan har

Eleven
.
i centrum

denna bestämmelse tolkats så att en elev
trots klena studieresultat inte kan hind
ras att fortsätta på en teoretisk studieväg
genom skolan. Läroplanen understryker
liksom skollagen att skolan skall ge kol
lektiv orientering och upplysning men
även åt den som så önskar "individuellt
bistånd i en valsituation". Och det är
sannerligen av nöden med tanke på de
rika valmöjligheter högstadiet erbjuder.
I årskurs 7 har eleven att själv välja 5
veckotimmar och 7 veckotimmar i års
kurs 8. Sen kommer i årskurs 9 uppdel
ning på linjerna 9g, 9h, 9t, 9m, 9s, 9pr,
9tp, 9ha och 9ht. I årskurs 7 finns det
5 tillvalsgrupper att välja på och i års
kurs 8 är tillvalsgruppernas antal 9.
Därtill kommer, att engelska och mate
matik är uppdelade på en allmän och
en särskild kurs, och ämnena franska
och tyska delas upp på en mindre och
en större kurs. Sammanlagt bjuds eleven
i klass 7 och 8 på 34 olika varianter och
ställs sedan i klass 9 inför ett otal kom
binationsmöjligheter. Här kommer det
att ställas stora krav på skolans upp
lysande verksamhet. Framtiden får väl
utvisa, om skolan kan klara den svåra
uppgiften att enbart vara upplysande
utan att samtidigt bli rådgivande. Läro
planen kommer i sina anvisningar med
en brasklapp. Det fria tillvalet kan be
gränsas av bristande resurser, t. ex. brist
på lärare och lämpliga lokaler. Vidare
måste minst 5 elever anmäla sig till en
grupp, för att den skall få upprättas.
Då därtill kommer att valet av tillvals
grupp skall ge en viss målinriktning åt
studierna måste det av rent praktiska
skäl bli en begränsning av valmöjlig
heterna. Hur som helst är "principen om
det fria upprepade tillvalet ett av funda
menten för grundskolan". Läroplanen
säger med rätta, att "genom att eleverna
successivt övas i att efter erhållna infor
mationer träffa ett fritt val, får de redan
i skolan en grundläggande övning i de
mokratins sätt att arbeta. Det fria till
valet bör, om det görs på rätt sätt, bidra
till att eleverna får ökad kännedom om
sig själva, om sina egna förutsättningar
och begränsningar samt om värdet av en
personlig målinriktning."

Det skulle föra för långt att ytterli
gare i detalj fördjupa sig i skollag, skol
stadga och läroplan. Oversiktligt kan
dock nämnas att i den nya skolan före
skrives, att praktisk yrkesorientering,
d. v. s. att eleverna under 3 veckor i
klass 8 skall pröva olika yrken efter

.
t den nya skolan
eget val, nu skall beredas alla elever. Ut
tagning av elever till hjälpklass bestäm
mes av skolan efter samråd med föräld
rarna. Betygsgivningen i grundskolan har
inskränkts. Begreppen godkänd och un
derkänd finns inte längre. I första års
kursen ges inga betyg, i årskurserna 2-
5 ges betyg endast vid vårterminens slut
och först från och med årskurs 6 ges
betyg både höst och vår. De gamla bok
stavsbetygen ersättas med sifferbetyg 1-
5 där siffran 5 anger högsta betyg. I
kommuner som tidigare deltagit i för
söksverksamhet tillämpas grundskolans
läroplan från och med läsåret 1963-64
i årskurserna 1-5 samt i årskurs 7 och
därefter successivt i följande årskurser.

En ny skola har beslutats, en skola
som i sin målsättning ställer eleven i
centrum. Det är en skola som försökt
anpassa sig till ett föränderligt samhälle
och som har blicken öppen för behovet
av en ständig förnyelse. Men när det nu
gäller att omsätta grundskolan i vardag
ligt skolarbete kan skolans ledning och
lärare med fog kräva att de erforderliga
resurserna ställs till förfogande i form
av bättre pedagogiska hjälpmedel, ända
målsenliga lokaler och material för fri
tidsverksamhet. Samtidigt väntar sam
hället av skolans ledning och lärarna att
de med läroplanen som hjälpmedel för
skolreformen vidare. Och inte minst att
de i enlighet med skollagens första para
graf i samarbete med hemmen främjar
elevernas utveckling till harmoniska
människor och rilil dugJiga och ansvars
kännande samhällsmedlemmar.

Fritz Berg

Det är 13 &r sedan Kvarnbergsskolan
grundades
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.k • k k Ias en paver at pe ora ,
~ pressat pegasens passioner,

Pausen passar porslins-personal,
prisar primör-permissioner.
penslar prydligt pråmens plank,
Plundrar portmonnäerna pank,
pressar prakt-pantalonger,
prövar pryda pomponger.

@

~ldern beskylles för konservatism,
l.mde yngre att blott tjäna sporrar.
Ibland leder sådant till pessimism,
som illa i samverkan skorrar.
Låt ungdomen ,ta ett ansvar i tid
å hjälpa de äldre i livets skid.
Så vill vi i kooperationen,
i kommunen å i produktionen.

När viken söks av svanar
vi vår och sommar anar

lm\\ oktor Bellcnder droq ea lons,
~försynt å med vänliga lämpor,
att vi skulle ta en spruta till mans
mot flunsan å andra krämpor.
A nog fick han gensvar av man å mö,
på läkarmottagning blev ständig kö,
å folk stod huller om buller
i väntan på doktorns ampuller.

~ ökninq ho, blivit en envis Iost,
~ ej minst bland det unga släktet.
Flickor å pojkar rycks nu vara fast
i detta utslag av jäktet.
Suger in tjäran å röken som tröst,
hör ej läkarens varnande röst.
Staten vill stävja fasonen
med hjälp av halva miljonen.

i#le,ea I grnad,koloa, höqre sför
~ ~ar hamnat i ostadigt väder.
Nog samlar föräldramöten en här,
och frågar gör skolljusens fäder.
Med bildband å schema å text på flanell
man söker förklara med kaffe en kväll.
De vilsna, som råd skulle prisa,
blir just inte mera visa.

©

11
ag har fyllt 60 å tar en chans
att tacka för hågkomst i spalten.

Tänk så många vänner det fanns,
fast man ej sparat på salten.
Bästa ordet på vägen var,
som jag gärna i hjärtat spar:
Fortsätt att kvittra å vandra,
jobba gärna för andra!

~kivcn '"""a' för Calle B,
~som ritat oss nya vinjetter.
Stoff till rubrikerna måste ni ge
som tidningen värdesätter.
Dagens krax, Spaltgnägg kan ta
soliga inlägg - om dom är bra.
Konstspalt å Tips för täppan
har vi bl. a. i skäppan.

~ onsums stämma i Bergasal
~samlade konsumenter.
Korta rapporter å snabba val,
å så fick vi höjda procenter!
Trevligt å trivsamt, nästan fest.
Utlottning lockade allra mest.
Tack för året vi präntar.
Varuhus ivrigt vi väntar.

~

Il shockeyn präglade månaden
mars.

TV sömnrytmen ruckat.
Runt kring rinken vor det en fars,
särskilt när Tre Kronor puckat.
Sovjet å Canada slog vi grant,
Tjeckerna vände på steken galant.
Sorg i den svenska kabyssen,
VM gick hem till ryssen.

~isningstider är inne igen,m gillen å grupperna vänta.
Dom skapar good-will, säger en vän.
Stör oss, grymtar en jänta.
PR-detaljen bör ägna en stund
åt hur sko ledas en blivande kund,
planlägga guiders bestyrer
å nya reklambroschyrer.

~t lkohol är en farlig dryck.
~Hjälp krävs åt dess invalider.
Trots att man vet dess ruskiga tryck
missbruk sägs öka, å sprider
sina tenktakler till den som är ung.
Verkan kan bli både tragisk å tung.
Tillåt oss ge en maning:
Ungdomar! Skärp er en aning!

~o ha, jag söte på gammal mcrkil~ i huset med stolta anor.
Här satt en gång en sror patriark,
styrde med kärva vanor.
Ute i parken ser jag hans byst,
runt omkring är det fridfullt å tyst.
Hör inte Göranssons borrar.
För dylik miljö jag ej knorror,

LERGOKEN
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VARRAPSODI
VÅR! - Ja vad ligger väl inte i det

ordet av längtan och hopp. Oron ruvar
i våra sinnen, vår existens blir rolös och
trängtande. Efter vad, ja vad allt rym
mes ej i ett enda ord. Vår - när inträ
der våren, jo, säger meteorologerna, den
dag då dygnets medeltemperatur stiger
över noll. Så långt har vi inte kommit
ännu, men jag tror att du när du läser
det här får leta förgäves efter några
snöfläckar.

Men låt mig se framåt. Det som sovit
skall av varma sydvindar väckas till liv,
den vita färgen skall blaskas ned, svarta
stråk av plogtiltor lysa fram och stubb
åkrarna skall åter skifta i gyllenbrunt.
Lärkor skall sjunga under blå himmel.

Då skall vi packa ryggsäcken och sty
ra kosan ut i markerna, se, uppleva allt
det underbara som sker omkring oss.
Först därute, fjärran från människorna
blir våren verklighet. Där, i tystnaden
och avskildheten, spelas det stora skåde
spel upp med den intensitet och den
rikedom som det för länge sedan mist i
kulturlandet. Där är våren ännu ett
ljuvligt äventyr för en nervsliten tryck
på-knappen-människa, och vardagen är
långt borta.
Nattliga vandringar genom stillhet,

morgnar då solstrålarna börjat sila ned
genom björkarnas sprängfyllda knoppar
och fågelkören brusar som ett vattenfall.
Orrarnas spelplats på mossar och myrar,
tjäderns berghällar och dunkla skog. På
renfäll eller granris skall du ditt natt
läger reda, med susande granskog som
enda nabo. I stillhet skall du lyssna efter
de första sisningarna eller klunkarna.
Höra det mäktiga dånet från stortuppen
när han lämnar sin nattkvist och slår
ned på spelplatsen. Där, tyst var det
inte en tjäder som knäppte där uppe vid
torraken. Jo minsann snart är konserten
i full gång. Den först anlände tar sin
tuva och gu' nåde den som kommer den
för när, han får veta av att han lever.
Det kan gå ganska hett till vid tjäder
spel, särskilt då vid större arenor, där
det sedan generationer tillbaka utkäm
pats samma skådespel varje år. Se så han
kråmar sig ungtuppen ståtlig i sin vår
liga prakt, i skimrande blått, lysande
brunt, med hakskägget spretande ut över
det grönglänsande bröstet, blodkammen
över ögat brinner och som en spänd sol
fjäder ser jag den svart- och vitkantade
stjärten. De stora vingarna frasar emot
gammal fjolårsljung så det hörs lång
väg. "Pellöp", "pellöp" hörs nu från
flera håll och minst tre tuppar får jag

in i blickfånget på en gång. Någon höna
syns inte till men finns säkert i när
heten. Så böljar det ståtliga skådespelet
vidare i en dryg timme innan de en
efter en lämnar spelplatsen för att var
och en på sitt håll intaga första frukost,
som den här årstiden till största delen
består av tallbarr, för att mot sensom
maren utökas med bär.

I all uppståndelsen kring tjädrarna har
vi alldeles glömt bort mesarnas morgon
pigga pladder, eller trädkryparens tunna
vissling. Eller de små beskäftiga kungs
fåglarna som så ivrigt flaxar omkring
sökande efter mat, mat som för dem är
livsviktigare än för fåglar med större
volym, enär energiförbrukningen= vår
meavgången är större ju mindre en
kropp är.

Skogen är vacker en sån här dag.
Glasklar och frostig. Den strålar ut ett
sällsamt ljus över granarnas tunga sma
ragdgrönska och över hyggenas frötallar,
där stammarna stå som pelare av eld och
gunga kronornas lätta barrverk. Den
verkar ännu rätt tom.

Men låt oss flykta ett par tre veckor.
Då skall här vara en helt annan rusch.
Då hade inte tjädern blivit vår väckar
klocka, nej säkert timmen innan hade vi
kunnat lyssna till en rikt varierad drill
"tick tick" "tsip" "sih sih", så sjunger
han, storsångaren, allväderssångaren,
vid-alla-tider-på-dygnetsångaren, röd-

haken. Eller du skulle kanske ha vaknat
av en kattugglas melodiska parningsläte,
hört knipornas dallrande vingtoner där
de i nattens mörker jagar mot sina häck
platser i Lappland. Med all säkerhet
skulle du få höra den mest pratsjuke av
dem alla, taltrasten, eller rättare sagt
sångtrasten, välkänd och älskad av oss
alla.
Någon dag senare gör vi ett landskap

den äran. Moss- och myrmarker i lagom
blandning. Inte heller fåglarna äro de
samma. Här möter oss "himmelsgeten"
enkelbeckasinen redan på långt håll med
sitt bräkande och "tjick-a, tjick-a". Man
kan glädja sig åt rödvingetrastens fina
flöjttoner eller dubbeltrastens koltrast
liknande sång. Och med lite tur kan det
hända att tranan gör en liten visit på
mossen. Tidigt måste vi vara på plats
för att inte skrämma. Vi följer upp sti
gen där den ligger som ett vitt band
framför oss, lyssnar till bäckens sakta
sjungande, och hör hur den första mor
kullan drar knispande fram över våra
huvuden. Han försvinner bort över spel
platsen som i en andeviskning men är
strax tillbaka igen i sin långsamma litet
ryckiga spelflykt, "orrt" "orrt" "pisp"
ljuder det när dagen föds ur nattmörk
ret. Nu har vi inte långt kvar till vår
utkiksplats, Det är en samling grenar jag
drog ihop för några år sedan. Det är för
fuktigt ute på mossen, så jag reste upp
de där grenarna mot en risig gran 10 m
från kanten av mossen. Den duger bra
som orrkoja och är lätt att nå ifall
orrarna skulle vara på plats.

Just som dubbeltrasten stämmer upp
några Flöjrackord, blåser den första or
ren ur riset. Det är en av dem som över
nattat på spelplatsen. Hans signal är
startskottet och nu flyga kämparna med
buller och brak ned till dagens strider.
Ett orrspel blir aldrig banalt, händel

selöst, det är ett skådespel av förnämsta
märke. Där vi sitter i vårt lilla krypin
befinner vi oss mitt uppe i en kaskad av
ljud och lidelser. Runt omkring oss bru
sar spelet för fullt, vingar smälla mot
tuvor, diffusa mörka skepnader som
kretsa kring varandra, dyka upp ur
dunklet och försvinna igen. Sedan när
solen runnit upp blir leken en orgie av
färg, av lila och svart, djupblått och
grönt, av blodrött från de svällande
ögonvalkarna och snövitt från stjärtar
nas fjäderkrås. Så böljar spelet i tim
mar, ibland hetsigt, ibland i ett lugnare
tempo, oftast med hönorna som ointres
serade åskådare.

Allt är lek, en lek för släktets fort
bestånd, så grann att vi sitter trollbund
na och bara njuter, njuter åt tupparnas
figurerande över de frostbitna tuvorna,
njuter av spelets jublande hymn; till
våren. Ake B.
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En vårhistoria
Det var morgonen den 1 :a Maj och

strålande sol över porslinssamhället. Jag
rog mej en promenad till Farstaviken för
att titta på båtarna, som nymålade låg
och ryckte i sina förtöjningar vid bryg
gorna. Det var endast de mindre båtar
na, som kommit i vattnet ännu. Där
stod min kompis Majland och sysslade
med förtöjningen. Vi var med i mans
kören båda två och skulle senare på da
gen sjunga vid dernonstrationsmötet pi
Kapellslätten.
- Hej, Majland, ropade jag, ska Du

ut och pröva båten?
- Ja, jag tänkte de, kom svaret. Följ

med på en tur!
Jag lät honom inte be mej två gånger

och snart satt jag i båten hos honom.
- Ja, nu ska vi se om den startar,

sa Majland och tog fram veven och satte
den på axeln och drog till. Motorn star
tade vid första rycket, men eftersom
Majland var rädd för bakslag, så släpp
te han veven så illa, att den föll över
bord och låg där så fridfullt på botten
i det klara vattnet på en halv meters
djup. Jag erbjöd mej att dra av mej
skjortan och köra ner armen i vattnet
och ta upp den.
- Strunt i veven! sa Majland. - Den

kan ligga tills vi kommer tillbaka. -
Vi styrde ut över den glittrande Viken.
Vid Ekedalsland höll flera gubbar på
med sina båtar, vid Ekedalsberget hop
pade en "brun böna" i vattnet, kanske
för att vara först på året och på andra

sidan rykte det svagt ur skorstenen på
Kattholmen. I Blötviken kom Nyvikarn
med stora skötbåten och vi vinkade och
styrde ut genom Farstabrohål. Baggen
låg lugn och vågorna från våra 5 knop
slog sönder och gav liv åt den blanka
ytan.

Vi passerade Tjustviksholme och Svin
udden och kom så småningom till Stor
ängsudd och där måste Majland plöts
ligt iland för naturbehov. Han slog ifrån
motorn, hoppade iland vid den bergiga
stranden och jag la fast båten och gick
efter honom bland de förvittrade och
förkastade bergformationerna. En hugg
orm låg hopringlad i en skreva och spe
lade med tungan. Urvuxna ormskinn låg
också i närheten, men de liknade mera
snokens. Majland kom tillbaka från
buskvegetationen och hade några jätte
stora gullvivor med sej. Han sa att det
fanns massor därborta, men udden är
fridlyst, så det är bäst att ingenting röra.

Vi gick ned i båten och gjorde loss
och Majland passade på och fyllde ben
sin ur reservkannan i tanken.
- Djävlar! utbrast Majland plötsligt.
- Sån förbannad idiot man kan vara!
- Va ä de nu då som fattas? fråga-

de jag.
- Veven naturligtvis! Klockan går

och vi ska hem i tid och sjunga. Det blir
att ta till årorna, inget annat att göra.

Vi tog varsin åra och började ro hem
åt. Minst en timme skulle det ta för oss,
om vi inte hade en sån tur, att vi fick

Foto: S. Karsbrink

bogsering. Men Baggensfjärden har väl
aldrig varit så tom på båtar som nu.
Skinnet i våra urvattnade porslinsarbe
tarhänder började nu strejka och bli lik
som dubbelbottnat tills det sprack sön
der. Då fick jag en tanke.
- Du Majland, ska vi inte vila ett

tag och försöka ett annat sätt att komma
hem, sa jag. - Vi kan försöka att starta
motorn utan vev?
- Menar du, att vi ska springa igång

den, va?
- Nej, men vi försöker med ett rep

omkring balanshjulet.
- Jag tror inte att det går, men det

är klart, att vi ska försöka. Vi plockar
undan skotten framför balanshjulet. Ett
rep finns i förpiken, ett äkta Manilla
rep.

Vi lindade repet om balanshjulet myc
ket noga. Det var svårt att fästa det
första varvet på hjulet, men vi gjorde
en knop, som stacks under det andra
varvet och så lindade vi på ytterligare
några varv.

Så tog vi öskaret och slog litet vatten
över repet på balanshjulet, så repet drog
till sej ordentligt.
- Nu drar jag, så kan du öppna litet

på pyskran, sa Majland och jag var med
på noterna.

Majland tog spjärn mot motorhuven
och drog till, jag stängde pyskranen, det
plaskade till och motorn gick igång.
Plasket kom från Majland, som trattade
på ändan över relingen, men vad gjorde
det, motorn gick och Majland klängde
sig upp i båten, våt men glad. Det värsta
var att motorn gick baklänges. Vi titta
de på varandra. Vi hade naturligtvis
lindat repet åt fel håll, men vad gjorde
det, bara motorn gick. Vi fick backa till
Gustavsberg.
- Nu ska du se att det kommer bå

tar! skrek Majland till mej. Folk på
stranden blev plötsligt så klämmiga och
började vinka åt oss.

Om man ändå hade haft ett back
slag, så hade det nog grejat sej ändå,
utan att några andra hade fått roligt.
Men det skiter vi i, huvudsaken är att
vi kommer hem!

Och det gjorde vi. Där låg veven i
grundvattnet vid bryggan och skrattade
oss i ansiktet. Majland, som var blöt,
tog upp den, tryckte den till sitt våta
bröst och utbrast teatraliskt: Älskling,
jag ska aldrig fara ut på sjön utan Dig!

En timme senare stod vi i kören på
Kapellslätten och sjöng Vintern ra och
Glad såsom få och framför oss stod diri
genten och vevade på oss. Majland och
jag bytte ögonkast. Vi var på samma
våglängd. Det var svårt att hålla sej för
skratt, när man tänkte på förmiddagens
händelser. Oh, hur härligt Majsol ler ...

Axman
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LEK I LERA
Bengt Berglund debuterar

I en ljus hörnlokal med stora skyltfönster i PUBis bohagshus har Bengt Berg
lund haft sin debututställning. Vid Reds besök på Vernissagedagens eftermid
dag märktes många röda lappar "Såld" bland den rikhaltiga samlingen. Bengt
Berglund själv var lugn och belåten och fylld av tillförsikt inför presskritiken.
Det kunde han nu också vara, ty så här skriver man bl. a. i Stockholms-Tid
ningen: "Teknik och formgivning är så pass originell att han bidrar till ett
välkommet nytillskott inom konstarten. Vill man vara kinkig, kan man påpeka
att han har överskridit gränserna för vad som bör vara möjligt för den som
arbetar i keramik ... Helhetsintrycket är ändå att det här rör sig om en
konstnärlig stil som är anmärkningsvärt genomarbetad och mogen.

Svenska Dagbladet konstaterar att "nu har han kommit, den yngste genera
tionens keramiker, respektlös, spirituell och intelligent.... I den nu aktuella
keramikkollektionen utnyttjar Bergfond med ihärdig konsekvens och finurlig
uppfin.ningsrikedom lerans egenskap att kunna kavlas ut till tunna kakor eller
sjok.... Det är spännande, groteskt, lätt stolligt och keramiskt mycket vackert."
Dagens Nyheter: "Debuten är annorlunda och fräsch ... Istället för att göra

nyttogods har Bengt Berglund ägnat nästan all sin fantasi åt fria former,
"prydnadsgods", som det heter på porslinsfabrikens språk. I stället för drej
skivan arbetar han en hel del med kavel eller helt enkelt med tryckvalsar, och
leran bakas till stora sjok, som trycks fulla av olika reliefmönster."
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Årets första sammanträde med fabri
kens företagsnämnd hölls den 26 mars.
Som nya ledamöter hälsade ordf. hrr
Sture Johansson och Birger Andersson
välkomna. Här följer några axplock ur
rapporterna från olika underkornmitteer
och samarbetsorgan vid de olika fabri
kerna.

Av yrkesskadestatistiken för 1962
framgår att 60 yrkesskador och 5 yrkes
sjukdomar inträffat med tills. 1.830 sjuk
dagar. Av yrkesskadorna i fabriken no
teras 14 på HPF, 15 på TPF, 8 på BKF,
6 på KPF och 17 på serviceavd. Färd
olycksfallens antal var 8 med 679 sjuk
dagar. - Antalet yrkesskador per 100
årsarbetare i industrin utgör 5,9, samma
siffra som för 1961. - För gott skydds
arbete överlämnade ordf. en check till
Fackföreningen på 3.100: -, som bidrag
till arbetarnas försäkring mot sjukdom
och olycksfall. - Propagandan för an
vändandet av skyddsskor resulterade i
att tills. 86 par beställdes i första om
gången. - Komplettering av skydds
material, bårar o. d. har verkställts. -
En kurs i olycksfallsvård för ca 15 ar
betsplatssarnari ter fördelade på olika
avd. påbörjades den 5/3 under ledning
av hrr Bellander och Hjerpe. - Från
varofrekvensen på grund av sjukdom har
varit stor under vintern, ett stickprov
för en vecka i mars visade en frånvaro
procent av 8-10, på några avd. nära
20 '0/o. - Läkarmottagningen har åter
upptagit den s. k. hälsokontrollen, tills
vidare reserverad för åldrarna 1918-
1923. Polioympningen har återupptagits,

och ca 100 anställda med kontakt med
allmänheten, såsom chaufförer, service
montörer för Stockholm, försäljare m. fl.
har erbjudits sprutor mot influensa.

Under år 1962 har 65 förslag premie
rats med tills. kr 6.020: -. I denna sum
ma ingår 22 s. k. uppmuntringspremier.
Högsta premie var 500: -. Årsträff med
förslagsställarna hölls den 27 febr. i
Bergasalen. - Till bästa förslag under
1963 uppsattes ett extra pris av en
transistorradio.

Personalomsättningen under 1962 be
räknas till 10,8 °/o. - Sammanträde med
fabrikschefer m. fl. ang. diverse perso
nalfrågor har hållits den 25 jan. och 14
mars, varvid personalbehov, omflytt
ningsärenden, bostadsfrågor 111. 111. dis
kuterats. - Behovet av ciceroner för
fabriksvisningar har diskuterats med PR
avdelningen m. fl. och en kortare ut
bildningskurs föreslås. - Antal medlem
mar i sparverksamhetens olika grenar
utgör 380 st., vilka sammanlagt avsätter
nära 30.000: - per månad. - Blodgiv
ning har skett 2 ggr under kvartalet av
170 anställda. - Från 25 mars överflyt
tade Personalkontoret till lokaler i Gam
la Kontoret.
Samarbetskommitteerna på de olika

fabrikerna lämnade korta rapporter. På
HPF informerades om vissa nyanskaff
ningar och omläggningar, och hur man
tänkt disponera lunchrumsöverskottet.
Det räcker till stipendiefond, personal
träffar, semesterbidrag och inköp av an
ordning för djupfryst mat. På TPF och
BKF har man haft sedvanlig informa
tion om tillverknings- och leveransresul
tat, och därtill diskuterat ordningsfrågor
i personalrum - en fråga som är gemen
sam för alla fabriker och torde behandlas
centralt längre fram. - Den nya appa
raturen på BKF rapporterades fungera
väl.

Personalkontoret
i nya gamla
lokaler.

Det är tyvärr inte så ofta som våra kvinnliga
kolleger får fram förbättringsförslag, men
Magnhild Pettersson var med vid årets pla-

kettutdelning.

Kyldisk, lager och transporter och
plastavd. har också haft interna sam
manträden med information kring pro
duktionen.

Herr Edqvist rapporterade om påbör
jad och planerad egnahemsproduktion.
Av pågående etapp om 20 st. Bero-hus
är ¼ redan färdig och nästa etapp om
10 st. Boro-hus kommer att ligga utmed
Klostervägen. Därefter följer ytterligare
ett 20-tal egnahem vid Klostervägen och
Nunnevägen. Hustyperna där är ännu ej
klara. Intresset är mycket stort även för
de planerade nya etapperna.

Under denna punkt förekom diskus
sion om behovet av fritidslokaler, dag
hem och andra sociala anordningar för
det expanderande Lugnetområdet. För
hoppningar uttalades att det goda namn
Gustavsberg skapat sig också ifråga om
samhällsplanering skulle bestå under
fortsatt samverkan mellan kommun och
företag. ,:-

Over marknadsläget och vårt tillverk
nings- och försäljningsprogram gav ordf.
hr Hjalmar Olson en översikt. Han kon
staterade bl. a. ökad fakturering på hus
hållsporslin och plast, en större efter
frågan på färgat sanitetsporslin, något
minskade leveranser av villapannor och
badkar. Utleveransen på normalrör och
muffrör från Centrifugalrör har ökat.
Inom byggnationen sker en bromsning
på tillståndsgivningen i avsikt att bl. a.
spara på arbetskraften, men allt talar
för att byggandet kommer att ge våra
sanitets- och värmeprodukter god av
sättning. Vi ser med tillförsikt på inne
varande års sysselsättning.

Hr Teglund gav några jämförande
statistiska uppgifter på antal arbetstim
mar under senare år, lönesummans andel
i kostnaderna och omsättningsresultarer.
Han underströk att vi måste anpassa
personalresurserna efter skiftningar i sys
selsättningen. På BKF blir det just nu
fråga om en del omflyttningar till pro
duktionsavd. där en ökning måste ske.
Vår strävan måste vara att producera
mera, få högre primautfall på våra va
ror utan att öka antalet årsarbetare.

Sekr.
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Farväl till smedjan
- och "villan"

Fabriksområdet är alltid utsatt för
sanering. Nyss var det gula verkstaden
vid Gamla kontoret som revs, nu är tu
ren kommen till Gamla villan, där mo
deller och block för gipsformtillverkning
förvarades till 1949. Sedan dess har vi
haft el.förråd, rörverkstad, plåtslageri,
smedja samt Bonnes sadelmakeriverkstad
där. Detta har nu flyttats till den halva
av "nya verksta'n" som är kvar. Plåt
slagarna kom på tallriksverkstaden, där
Herman Rolf, Gustav Pelle och John
Hellberg format miljoner tallrikar. Bon
ne kom på gjutverkstaden, där Daniel
Ekberg göt stickbäcken och Knut Box
servisgods.

Vid rivningsögonblicket går en tanke
till gamla villan, eftersom jag som grabb
jobbade på modellörverkstaden. Den var
byggd i två avdelningar, gamla villan=
ett plåtskjul i 2 våningar byggd omkr.
1900, och nya villan= en pampig två
våningsvilla i tegel byggd 1917.

Man tänker gärna med ett stänk av
vemod på alla gamla farbröder som job
bade på modellörverkstaden på den ti
den och som hade ärende till villan med

modeller och formar. Kollektionen var
större då och därtill kom sanitetsgodset,
som vi gjorde i begränsad omfattning.
I modellagret såg man ofta Hamlet
Lowndes, en snäll, litet rund farbror som
bodde i Grindstugatan. Konrad Ström
berg, som gjorde modellformar - och
som man fick dra svarven med vev åt -
kunde också gå dit, och åt dessa bägge
fick man klättra upp efter någon modell.
Lowndes sa alltid "Hörru Rolla, du som
är vig i bena klättra upp och titta".
Dessa båda hade jobbat på modellverk
staden hela sitt liv.
Jag minns också farbror Johnsson,

Karl Viktor, som levde till han blev 90
år och som var otroligt stark. Man åkte
som en vante när han tog tag i en. Han
hade tjockt, vitt hår och bjöd på näs
pris av mentolsnus när man hade snuva
och kallade alla pojkar för "gesippel".
Farbror Eskil, som var stor och hade en
mullrande bas sjöng alltid i villan, och
det är kul att tänka på att han lärde
mig flera gluntar som vi sjöng tillsam
mans. Om Strömberg var med sjöng vi
"Vem är som ej vår broder minns" och
"Hösten är kommen".

Villan hade nummer på hyllor och
ställage och varje sak ställdes på sin
plats och skrevs upp i en bok. Den som

skötte detta var farbror Ohlson, foto
grafens pappa. Han hade ett enastående
minne och kom ihåg var varje sak stod
utan att titta i katalogen. Dessutom hade
han hand om stämpeltillverkningen och
visste vad varje arbetare hade för num
mer. När han var sjuk fick jag, som var
granne till honom, hand om stämplarna
och mycket glädje har jag haft av detta,
eftersom jag ofta får identifiera vår
gamla kollektion.

Visst var det kallt på vintern i villan,
och det föll ofta på de yngres lott att
frysa och leta där. Men när det nu rivs,
och bräder med Ohlsons siffror och gene
rationer av pojkars namnteckningar på
kastas ut, så är det i alla fall delar av
en ganska trivsam bruksmiljö som för
svinner. Det är liksom en hälsning från
en skicklig arbetarstam som gått bort.
Det är ju få industrier som i så hög grad
är beroende av den individuellt skick
lige arbetaren som vår, både nu och förr.

T. Rolf

Bilder: Ovan t. v. Södra gaveln på villan.
T.h. interiör från gamla smedjan
Nedan t.v.: Plåtslagarna höll till i botten
planet. T.h. Anders Bonne hade utsikt över
Algatan från sin vrå på loftet.
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Porslin för hälsa och hygien
WC-stolar, tvättfat av alla format

och utförande på många olika sätt samt
nu också bideer är de stora produkterna
av sanitetsporslin. Dessa tre ingår som
standard i moderna badrum i moderna
lägenheter. Utöver dessa i sin vanligaste
utformning standardiserade pjäser, finns
ett otal varianter för speciella ändamål.

Vi har t. ex. WC-stolar för järnvägs
vagnstoaletter, tvättfat för dessa och
andra smärre utrymmen.

I fråga om materialet som sanitets
porslinet är tillverkat av kan man skilja
•på 3 typer:

1. Fire clay
2. Poröst sanitetsporslin av flint

porslinstyp
3. Tättsintrat sanitetsporslin

Fire clay är ursprungligen ett engelskt
material. Det består av en grov, po
rös chamotteskärva. Denna är överdra
gen med en vit täckande massa, som
i sin tur täcks av en genomskinlig glasyr.
Numera installeras knappast gods av
denna typ i Sverige, men det finns en
hel del installationer i bruk, framför allt
i restauranger och offentliga lokaler.

Poröst sanitetsporslin av [lintporslins
typ är en direkt utveckling av poröst
hushållsporslin. Det är emellertid olämp
ligt som sanitetsporslin, emedan den po
rösa skärvan suger till sig vatten. När
skärvan blir våt, sväller den något var
vid glasyren, som ligger över skärvan,
blir utsatt för dragpåkänningar och
spricker sönder. Dessa sprickor i förening
med det porösa underlaget bildar sedan
samlingsstallen för smuts och bakterier.

Vattenuppsugningsförmågan för gods
av denna typ varierar mellan några
procent och upp till 25-30 0/o. En an
nan nackdel med gods av detta slag är,
att glasyren i allmänhet utgörs av en
lättsmält blyglasyr, som inte är så mot
ståndskraftig mot nötning och kemiskt
angrepp som en högbränd fältspatglasyr
av den typ som hör ihop med sintrat
sanitetsporslin.

Tättsintrat sanitetsporslin är den enda
av de tre materialtyperna som ur hygie
nisk synpunkt och hållfasthetssynpunkt
motsvarar de krav man bör kunna ställa
på sanitetsporslin, Det har en väl sintrad,
praktiskt taget förglaserad skärva, vars
va ttenupptagningsförmåga uppgår till
endast ett par tiondels procent.

Byggstandardiseringen har kvalitets
och provningsbestämmelser för kera
miskt sanitetsgods. Enligt dessa får vat
tenupptagningsförmågan ej överstiga
1 0/o. För sjukhusporslin har gränsen
sam till 0,5 0/o. Gustavsbergsfabriken har
inriktat sin produktion på att låta sist
nämnda gräns gälla för a 11 t sanitets
porslin.

Genom att vattenupptagningsförmå
gan är så låg, är skärvans svällning i
vatten praktiskt taget obefintlig och ris
ken för sprickbildning ingen, om glasy
ren är lämpligt avpassad till skärvan.
Hållbarheten mot sprickbildningar i gla
syren provas medelst autoklav. Bestäm
melserna omfattar vidare provning av
motståndskraften mot nötning, syrafast
heten, böjhållfastheten samt friheten från
inre spänningar.

Den glasyr som används för sintrat

sanitetsporslin är så hård, att den utan
vidare motstår nötning av de i handeln
förekommande skurpulvren. Vidare på
verkas glasyren ej av syror eller baser
med undantag för fluorvätesyra.

Tillverkning
Sanitetsporslin framställs genom gjut

ning. Råmaterialen, som i huvudsak ut
görs av leror av olika slag, kvarts och
fältspat, blandas med vatten till en fly
tande gjutmassa. Massan gjuts i formar
av gips. Gipsen är porös och suger till
sig vatten från gjutmassan. Närmast
formväggen övergår massan på grund av
vattenförlusten från flytande till fast
form. Det fasta lagret växer successivt,
och när önskad tjocklek uppnåtts, av
bryts processen genom att den flytande
massa, som kvarstår, tappas ut. Med
denna metod kan man alltså gjuta ett
ihåligt föremål utan att använda någon
inre form eller kärna.

Efterhand som det nygjutna föremålet
torkar, krymper det och lossnar från
formväggarna. Formarna, som är delade
i flera delar med släppning, öppnas,
kranhål och dy likt sticks och en första
grovputsning företas. Ibland gjuts en
mera komplicerad pjäs i flera delar,
som, när delarna är lagom fuktiga, sam
manfogas med gjutmassa, varefter fogar
na putsas.

Efter putsningen och svampning torkas
godset, så att det blir fullständigt torrt.
Denna torkning äger antingen rum i
torkskåp eller på torktransportörer över
brännugnarna.

Efter torkning underkastas pjäsen en
slutgiltig avsyning och putsning varefter
den glaseras. Detta sker genom att glasy
ren sprutas på pjäserna med en färg
pistol. Efter glaseringen avtorkas glasy
ren på de ställen som skall vara oglase
rade för att underlätta kittning vid in
stallationen samt på de ytor som används
för uppställning av godset vid brän
ningen. Man kan nämligen inte bränna
ett helt, runt om glaserat föremål. Un
der bränningen är glasyren helt smält,
varför godset skulle bränna fast på
brännvagnarna, om de inte vilade på
oglaserade ytor. På en klosett är därför
undersidan av foten oglaserad och på
tvättställ baksidan av fatet.

Glasyren har i stort sett samma sam
mansättning som skärvan, men den är
så avpassad, att smältpunkten är betyd
ligt lägre. Ofta är glasyren täckande, så
att eventuella färgade prickar i skärvan
döljs. Denna täckning uppnås genom en
tillsats av tennoxid eller zirkunoxid till
glasyren. Huvudparten av allt sanitets
gods är vitt. Numera finns förutom vitt
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flera färger, som kan inspirera till vack
ra badrumsinredningar.

För bränning av sanitetsgods används
numera enbart tunnelugnar. En sådan
är över 100 meter lång. I tunneln finns
en förvärmningszon, en brännzon och en
ky lzon. Godset placeras på vagnar, som
består av ett underrede av järn med
hjul samt en uppbyggnad av eldfast te
gel. Vagnarna bildar ett sammanhängan
de tågsätt genom ugnen. Hela sättet
skjuts sakta framåt. Nya vagnar med
obränt gods matas in i inskjutningsänden,
samtidigt som vagnar med färdigbränt
gods tas ut i motsatta änden. På detta
sätt uppnår man en kontinuerlig, lång
sam upphettning, bränning och avkyl-

• ning. Bränntiden rör sig om 30-50 tim
mar och temperaturen ligger mellan
1200 och 1300 grader.
Under bränningen krymper godset

kraftigt samman. I gjutmassan ligger
kornen av lera, kvarts och fältspat med
sina hörn och kanter mot varandra. Un
der bränningen smälter fältspaten och lö
ser i sig upp kvarts och de sönderdel
ningsprodukter som bildas, när lerorna
bränns. Slutprodukten blir en homogen,
förglaserad massa. Genom att kornen på
detta sätt smälter samman förkortas av
ståndet mellan kornen, och detta resulte
rar i att hela pjäsen krymper samman.
Detta måste man ta hänsyn till, när mo
dellen läggs upp. Krympningen rör sig
om ca 12-15 '0/o i alla riktningar. Till
följd av att materialet är smält i ugner.,
deformeras dessutom pjäserna på grund
av sin egen vikt, varför man utöver den
allmänna krympningen även måste kom
pensera modellerna för denna nedsjunk
mng.

Efter bränningen avsynas godset. Vid
tillverkning av sanitetsgods liksom vid
all annan keramisk tillverkning måste
alltid en del pjäser kasseras på grund av
brännsprickor och andra felaktigheter,
som kan uppstå. För att underlätta in
stallationen slipas klosetterna, så att de
står plant på golvet. Tvättställ med
rygg, som skall monteras direkt mot
vägg slipas även för att få en god
passnmg.

Olika typer av sanitetsporslin
Den ojämförligt största delen av allt

sanitetsporslin utgörs av tvättställ och
klosetter. Dessutom finns bideer, fotbad
kar, pelar- och väggurinaler, dricksfon
täner och gurgelställ. För sjukhus finns
speciella tvättställstyper, utslagsbackar
samt bäckenspolare. De speciella sjukhus
modellerna är utarbetade av Sjukhusens
Standardiseringskommittc.

Då glasyren på sintrat porslin är syra
fast, görs även laboratorievaskar samt
vattenlås till dessa i detta material.

Brännugnarna i vdr tekniska porslinsfabrik har många kanaler om 100 m. längd. Det tar c:.:z
1½ dygn för en brännvagn att passera ugnen, vars högsta temperatur är 1300 grader.

T.v. Poröst sanitetsporslin ger lätt glasyrsprickor, dd skärvan suger till sig vatten. T.h. Tätt
sintrat sanitetsporslin st,1r emot dylika påkänningar.

Nedan: Skdlen t.h. är obränd. Under branningen krymper godset i alla riktningar.
Det gäller alltsd att väl avväga skålens grundform.
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Modernt tvättställ med fria ytor och enhålsblandare. Design Breger.

Ovan: Bottenventil med lyftstång

T.h. En välkomponerad WC-stol med ring
sits.

Nedan: Bide med intag för uulstspolnlng
och sittdusch.

Tvättställ. Av tvättställ finns två hu
vudtyper: tvättställ med rygg, som mon
teras direkt mot väggen, samt tvättställ
utan rygg, som monteras friliggande. Det
friliggande montaget är det vanligaste.
Ryggtvättställ bör man välja, när väg
gen bakom tvättstället är av ett mate
rial som är ömtåligt för vatten. Fogen
mellan ryggen och väggen är dock svår
att få snygg, därför att det kitt eller
cement som används för smetning av
springan i fogen ofta delvis faller bort
eller missfärgas efter någon tid.
De flesta tvättställ monteras på kon

soler. Vissa mindre tvättställ med rygg
stycke är försedda med försänkta hål,
så att de kan fästas direkt mot väggen
med träskruv, utan att konsoler behöver
användas.

De vanligaste storlekarna på tvättställ
är 640X460 mm samt 560X420 mm. Av
dessa är den sistnämnda storleken den
mest använda i Sverige. För trånga ut
rymmen tillverkas även mindre typer,
ex. 415 X 305 mm. Tre tvättställstyper
har standardiserats av Byggstandardise
ringen; därav ett större och ett mindre
utan ryggstycke samt ett med ryggstycke.

Ur formgivningssynpunkt bör ett
tvättställ vara sådant, att det är lätt att
hålla rent. Skarpa hörn och kanter är
olämpliga ur keramisk synpunkt och bör
undvikas. På sista tiden har tvättställ
med endast en tvålkopp kommit i mark
naden. Genom att utelämna en tvålkopp
får man en avstallningsplats för toalett
artiklar.

Då man i allmänhet tvättar sig i rin
nande vatten, bör ett tvättställ helst för
ses med enhålsblandare. Vid en snabb
avtvättning under rinnande vatten för
brukas mindre varmvatten än om bas
sängen skulle fyllas med vatten från
skilda tappkranar.

Tillslutningen av bottenventilen sker
ancingen ,g,en:o:m en Iyftventii eller me
delst propp med kedja. Lyftventilen
manövreras antingen ovaruiifrån med en
lyftstång eller underifrån med en spak.
Numera monteras ofta tvättställen med
enhålsblandare direkt hos fabrikanten.

De flesta tvättställ är försedda med
ett bräddavlopp, som förhindrar, att
vattenståndet blir så högt, att vattnet
rinner över vulstkanten.

För sjukhus finns speciella tvättställs
modeller. En av dessa har en större och
en mindre bassäng. Den lilla bassängen
används för tandborstning, gurgling o.d.
Denna typ av tvättställ används ofta
även i bostäder.
Klosetter. Den vid nyinstallationer i

Sverige förhärskande typen av klosetter
är den 1 å g s p o 1 a n d e, där vatten
lådan och skålen är direkt hopmonterade
till en enhet. Endast i undantagsfall, för
speciella förhållanden i sinnessjukhus,
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Tvättställ med pelare, som döljer avlopps
röret. Design Breger

fängelser o. d., används specialtyper av
högspolande klosetter.

WC-stolens konstruktion och utföran
de skall uppfylla vissa fordringar enligt
Svenska Kommunaltekniska Föreningens
anvisningar. De väsentligaste bygg- och
anslutningsmåtten för klosetter har stan
dardiserats av Byggstandardiseringen. I
vattenlådan finns en bottenventil, en
flottörventil samt ett bräddavlopp. Då
spolningen utlöses genom att bottenventi
len öppnas, rinner vattnet via en spol
brunn i underporslinet fram i vulsten,
som i allmänhet är öppen nedtill, spolar
ner efter skålens insidor och går ut ge
nom vattenlåset. När spolningen är klar
faller bottenventilen ner i ventilsätet,
varefter vattenlådan ånyo fylls genom
att flottörventilen öppnats, då vatten
nivån i vattenlådan börjat sjunka. Då
lådan fyllts, stängs ånyo flottörventilen.

Vattennivån bör vara så injusterad, att
vattenytan, sedan flottörventilen stängts,
ligger cirka 25 mm under bräddavlop
pets övre kant. Alla flottörventiler är
nämligen mer eller mindre beroende av
vattentrycket. Trycket i vattenledning
en är i allmänhet högre på natten, då
förbrukningen är låg. Ställs flottörventi
len in för högt på dagen, då trycket är
lågt, kan det hända, att nivån klättrar
över bräddavloppskanten under natten
så att klosetten står och rinner. I kalk
haltigt vatten kan armaturen krångla på
grund av kalkavsättningar. Under förut
sättning att inte armaturen skadats på
annat sätt, räcker det, om flottörventi
len tas isär, putsas grundligt och oljas in.
Flottörventilen i Gustavsbergsfabrikens
klosetter är en Gustavsbergs UA-ventil,
vilken är okänslig för aggressivt vatten.
Vid nyinstallationer måste man tillse, att
kallvattenledningen spolas ur ordentligt,
så att grus, blånor o. d., som ofta finns
i ledningarna, avlägsnas, innan klosetten
ansluts. För rengöring av klosettskålar

finns i handeln speciella rengöringsmedel
med utmärkt verkan.

Sitsarna, som tidigare tillverkats av
trä, görs nu praktiskt taget uteslutande
av plast.

De svarta sitsarna tillverkas av isolit
(fenolplast) och de vita av isopal (kar-
bamidplast). ·

Den traditionella typen hade ett fast
bakstycke i vinkeln mellan skålen och
spolcisternen. Under bakstycket kunde
emellertid urin samla sig, varför man
gick över till modeller med frilyftande
s. k. ringsitsar med bygeljärn.

Då en sådan sits jämte lock är upp
fälld går det att torka rent under sitsen.

Under den senaste tiden har emeller
tid en ännu bättre sits framtagits som
visat sig vara mycket överlägsen de tidi
gare sitsarna. Denna sits tillverkas av ett
plastmaterial som heter polypropen. Pro
penplasten, som iden också ikallas, har
god hållfasthet varför sits och lock kan
göras i smäckra dimensioner. Den fast
sättes med expanderhylsor och -proppar,
vilket gör sitsen lätt löstagbar för ren
göring av såväl WC-stol som sits.

Bideer. Kvantitativt sett kommer bide
erna trea av tillverkat sanitetsporslin,
(Ordet bide [bider] är ett franskt låne
ord och kan närmast översättas med
"rvattstol" eller "tvättställ för sittbad".)

Bideerna är konstruerade för att möjlig
göra en effektiv genitalhygien. Den van
ligaste typen av bide har vulstspolning
och sittdusch. Vulstspolningen bidrar till
att ständigt hålla skålen ren, då biden
används, samtidigt som vulsten upp
värms, så att den blir behagligare att
sitta på. Skall biden anslutas till allmänt
vattenledningsnät, krävs ett vakuum
skydd i form av en så kallad vakuum
lyra. Detta förhindrar, att smutsigt vat
ten från skålen vid vattenavbrott kan
sugas tillbaka i friskvattenledningen.

På senare åren har en enklare typ av
bide med tvättställsblandare utan vulst
spolning kommit i handeln. Denna är
billigare än standardbideerna och kräver
mindre utrymme. Tyvärr byggs i allmän
het badrummen så små, att det ej finns
plats för någon bide. Här kommer dock
lånemöjligheterna vid nybyggnation att
förbättras med tanke på högre standard
på den "våta delen". Om man tar hän
syn till de stora fördelarna ur hygienisk
synpunkt, som en bide innebär, måste
man säga, att den används alldeles för
lite i Sverige.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Nej man skall nog inte
vara säker på någonting här i livet. Inte ens på att Centrum
kommer att se likadant ut under nästa tioårsperiod också. Det
kan väl inte bara vara våren som gör att jag tycker mig se
gamla Folkan vackla på sin bergsknalle. Men man vet ju
aldrig, efter en så här mastig vinter så blir kanske vårkäns
lorna extra prilliga och då gäller det att se upp.

Skall man tyda allt till det bästa och det skall man ibland,
så nog var det skönt att vi fick tid till eftertanke i Centrum-

• frågan, annars kanske vi fått det fönsterlösa, föga charmfulla
varuhus som den stora tidningen hugnade Gustavsberg med
för en tid sen. Det hade varit hårt så länge som vi saknat
frestande skyltfönster i det här samhället. Därmed inget för
klenande sagt om det lilla som finns.

ja, den gången
var det skönt att inte allt som är tryckt är sant. Fast nog är
det irriterande att Sanningen tycks ha mist sitt egenvärde
och får betydelse för den lösnummerhetsade pressen först när
den klätts i 'en underhållande dräkt. 0 ja, det är så riktigt
anmärkt, kåsöser må icke ta sig ton i sammanhanget, Men,
men, förr fanns det en betryggande skillnad mellan nyhetsför
medling och kåsörspalter, nu vet man sällan vilket som är
vilket, Detta är alltså, upplysningsvis, ett kåseri, icke en
vederhäftig nyhetssida, inte heller en nyckelroman om någon
trodde det ...

Ar det någon
som ar riktigt säker på att våren kommer i år? I påsktider
då detta nummer av Gustavsbergaren knackas ner på åtskil
liga skrivmaskiner så står det och väger mellan vinter och vår.
Saltstänket ligger fortfarande fastfruset i Farstaviken och nyss
blev jag hindrad från att trava ut på en stärkande vårprome
nad till Knuts hav. Snön gick visserligen bara en centimeter
över stövelskaften, men det är den viktigaste centimetern,
säger familjen, som förläst sig på de där artiklarna som berät
tar om vad husmodern är värd när hon är sjuk. Finns det
ingen som kan tala om vad husmodern är värd i friskt till
stånd det skulle jag, min sju, ha mer nytta av.

jag är alldeles säker på,
apropå uppfriserade sanningar, att jag varken vill ha bibeln
eller våra främsta diktverk översatta till snacksvenska. Men
jag är inte lika säker på att kursböcker för folkbildningsända
mål skall skrivas på ett för formfulländat och svårbegripligt
språk. Det tar så lång tid att översätta ideologiska sanningar
till vardagsgiltiga exempel, så tiden till diskussion tar slut
samtidigt med orken och intresset. Nåja, det är kanske ett lov
värt försök att smyga på oss ett värdigare språk än våra van
ligaste pratbubblor.

Från min sida
är detta ett försök att åter få skryta med min senvinters gär
ning. Jag har också denna tioårsperiod lyckats fullfölja en
stycken studiecirkel. Amnet var den nya Grundskolan. Vi var
ett hundratal tappra ... Nåja, i början ... Sedan fick vi lite
annat för oss ... också var det, det där med asiaten - fast
det var vanlig influensa också hade vi ju tänkt oss snygga
lärare som ledare förståss ja ni vet, det blir sällan riktigt
som man tänkt sig ...

Men vi lärde oss en del i alla fall om vi så bara såg på
programmen i TV och det var väl det som var meningen med
det hela. Grundskolan behöver all den förståelse och kon
takt den kan få från föräldrar och målsmän. Vi som trott att
vår stolta Enhetsskola var alldeles detsamma som den nya
Grundskolan, vi fick lära oss hur fel vi hade. Nog behöver
den nya skolan sina tio år för att förverkligas och den kräver
krafttag och mycken god vilja från lärare, skolstyrelse och
föräldrar.

ViJår nog utöka
samhällets rika föreningsbestånd med ytterligare en som bör
ha ett givet intresse - en föräldraförening. Fritt fram för
nytt och duktigt folk i ledningen, våra vanligaste förenings
rävar är trötta och arbetstyngda. Vi måste fördela ansvaret
och bördorna samt byta skiva. Den där med Omval på är
sliten, tjatig och rent livsfarlig om vi sätter värde på en le
vande demokrati.

En sak
skulle jag gärna vilja vara säker på ... Jag är inte ensam om
min önskan, vi är flera stycken som för framtiden vill slippa
se fula plåtskjul framför våra vackraste blåsippsbackar. Visst
lever vi i bilåldern och visst är det snart bara jag och någon
till som cyklar, förlåt, Redaktörn också, spänstig kille, fick
ny cykel på sextiårsdan, men därför behöver vi väl inte för
störa våra närmaste omgivningar med skjul av korrugerad
plåt. I Hästhagens norra del finns det föredömligt placerade
garage. De ligger en bit in i skogen och stör inte ens mig med
sin närvaro, men de som ligger mellan Trallbanevägen och
låga Terrassen, de stör mig ända till upprördhet. Här fanns
en av samhällets vackraste skogsgläntor. Nu finns det istället
en samling plåtlängor för våra bilar och skönheten i de skju
len är jag inte människa att begripa. Måste garage av det här
slaget stå inpå husknutarna? Kan de inte placeras ett femtital
meter bort i terrängen? Vore det inte också ett handtag för
folkhälsan?

Nej, nu lämnar
vi bilen hemma och går ut i våra underbara marker och söker
rätt på våren. Vi skall försöka låta bli att plocka blåsipporna,
fast det blir inte lätt, vi är inte mer än människor ...

Edla Sofia

14



Nu skall det bli verklighet
Det har varit spännande de sista vec

korna. Vi har väntat på besked från
länsstyrelsen om vår ansökan att få bör
ja sprängrringen och planeringen av cent
rurncmrådct. Det är naturlige att en
sådan stor fråga måste prövas med om
sorg av de ansvariga myndigheterna,
men det var inte utan att vi började bli
lite otåliga. Vi såg hur snön gick bort,
det blev vårväder. Var man träffade
folk så var den ständiga frågan - och
det med rätta - när kommer bygget
igång? Så kom den glädjens dag då till
ståndet kom och vi kunde ge klarsignal
till den byggnadsfirma som i tävlan med
flera andra lämnat det fördelaktigaste
anbudet för utförande av Etapp I, som
innebär sprängning och planering av det
område, där varuhuset och andra service
lokaler skall byggas. Det var Sentab,
Stockholm, som fick detta uppdrag. Nu
kommer deras mannar med platschefen
Erik Holmström som ledare att "för
flytta berg". De jämnar också vårt gam
la Folkets Hus med marken, men i dess
ställe kommer ju lokaler, som mera pas-

sar för tidens krav när det gäller bio,
teater (Scenstudion inte att förglömma)
och samlingslokaler för olika ändamål.
Nu blir vi ju utan en tid - men den
som väntar på något bättre ... Beträf
fande bergmassorna som skall bort så rör
det sig om 17.000 m3• De sakkunniga
räknar med att det går åt 10 ton dyna
mit och 15.000 tändare. Det kommer
alltså att "knalla i bergen" en tid fram
åt. Man beräknar att vara färdig med
Etapp I omkring den 1 augusti, men
någon månad innan dess räknar vi med
att kunna påbörja själva husbygget. Så
får vi hoppas att det går att ta in den
förlorade starttiden så att vi kan bli
färdiga enligt den upprättade tidsplanen
d. v. s. april/maj 1964.

Hur är det med övriga byggnader
på området?

Vissa omdisponeringar av området har
medfört att de planerade byggnaderna
för samlingslokalerna, post, bank, bloms
terhandel, optiker, frisör etc. inte kom
mer igång samtidigt, vilket var tänkt
tidigare. Vi räknar dock med att tids
förskjutningen inte skall bli så många
månader.

Det pris Ni verkligen betalar
Det pratas priser i dessa dagar - ter

mer som "nakna priser", "nettopriser"

etc. surrar i luften. En vara blir givetvis
inte billigare bara därför att omsen inre
finns angiven på prislappen utan läggs
till först vid betalningen. När det gäller
köpen i Konsum så ingår ju alltid omsen
i priset. Räkna sedan med återbäringen.

Mera kylutrymmen i våra butiker
Under de senaste månaderna har vi

kompletterat de flesta av våra livs
medelsbutiker med ytterligare kyldiskar.
Det är s. k. 4-däckare av Gustavsbergs
kvalitetsdiskar. Genom dessa tillskott
har vi fått bättre möjligheter att förvara
halvkonserver och konditorivaror vid
den rätta temperaturen.

Så till sist några korta informationer
Vid årsstämman omvaldes samtliga

styrelseledamöter och revisorer med un
dantag av revisorssuppleanten Gustaf
Gehlin, som avsade sig uppdraget och i
hans ställe valdes Fritiof Fall. Sven Lars
son avsade sig uppdraget som medlems
råd inom 3 :e distriktet och i hans ställe
valdes Gustav Andersson, Mörtnäs.

I samband med inlämningen av kassa
kvitton för 1962 års köp beviljades in
träde för 162 nya hushåll.
Omsättningsutvecklingen under årets

fyra första månader har varit synner
ligen god. Försäljningen var något över
4 milj. kronor med en ökning av c:a
400.000 kronor. G. M-n

Fredagen den 3 maj 1963 satte Konsums, tillika Kommunal
nämndens ordförande spaden i jorden intill Folkan och så bör
jade grävskoporna från Sentab arbeta för att riva det gamla
och bygga nytt varuhus och ny samlingslokal. Det skedde inför
en krets av representanter från KF,, Konsum, Gustavsbergs
Fabriker och Kommunen, medan filmkameror surrade. Affärs
chefen Gunnar Mattsson hälsade välkommen och Harry Pet
tersson uttalade en förhoppning att det man nu startat ska bli
till glädje och nytta för den nya tidens samhälle. - I Falkans
sal drack man så en gemensam sista kaffetår, där sedan 1889
många gustavsbergare har minnen från teateraftnar, maskera
der, revyer, film och ett rikt klubbliv. Oskar Wadström var

T.v. tas det första spadtaget för Varuhuset.

Nedan: en kaffehörna i Folkan.

med vid kaffebordet. Hans far var den förste vaktmästaren på
klubben och Oskar minns redan från 3-årsåldern klubbens
trösklar och prång. När den nya scenen kom till 1910 lästes en
prolog. - Vi ändrade nu sista versen: "Så till sist, förrän vi
röja Klubbens hus, ännu ett ord: Djupt det höves nacken böja,
då man går till dukat bord."
För dukade bord, för goda varor och snabb service till våra

hushåll bygger vi m, vårt varuhus. Och i stället för den gamla
slitna Folkan hoppas vi på en modernare samlingslokal, som
åter kan bli en kulturoas, så som den faktiskt var en gång för
ett levande Gustavsberg.

G.Dbg
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Något om vår, folkpark, motorväg
och natur

Det är den 26 april. Snön, som envist
hållit sig kvar vid Runda husets skugg
sida, gav i går upp sin bittra men ändå
ganska kortvariga motsträvighet. Gång
banorna har redan rensats från den sand,
som hjälpte oss mot halkan i vintras.
Uppe i alen är trasten flitig bobyggare.
En liten skål av kvistar och annat bygg
materiel sitter stadigt i sin klyka, snart
redo att välkomna en dunig, pipande
syskonskara. Vid folkparken är man fli
tigt i färd med att kratta och feja. Vakt
mästare Lindahl har bråda dagar. Inte
en vecka kvar till den stora dagen -
valborgsmässoaftonen. Då skall allt vara
klart. Våren hälsas som förr. Brasa.
Sång. Dans. Fyrverkeri. Sedan Första
Maj. Helgdag. Arbetarnas stora högtids
dag i alla länder. Demonstrationståg.
Fanor. Musik. Och flickornas nya, vack
ra vårklänningar. En lång och kall men
ovanligt vit och vacker vinter är slut.

Förlåt - det skulle vara "kommu
nalt". Men våren är ju här. Och i pro
tokollsboken började det med "Folk
parken".

Folk.parksföreningen har av kommu
nen fått lov att av fondmedel använda
2.000 kronor till reparationer i parken.
Två tusen - det skulle väl ha behövts
två hundratusen minst. Men den dagen
skall väl även komma, då något allvar
ligt kan göras åt vår park. Eller hellre,
då Gustavsberg skall få en "Folkpark".
Vi menar - en park, där ungdomen
skall trivas och ha nöje - en park, dit
även s. k. vuxna kan känna längtan
ibland och där kunna ha roligt, någon
gång få glädjas åt god teater, höra god
musik, få njuta av en vacker och triv
sam miljö - en park, dit äldre män
niskor ska kunna gå och känna behag
och ro, där barn ska leka och stoja. Ar
det utopi och dröm? Nej, men det är
hinder i vägen. Vår drömpark kan inte
bli av på den plats, där byggmästare
Bengtssons gamla dansbana ännu ligger
och nu gör sig klar att ta emot somma
rens twistare, rockare, foxtrottare och

alla de andra. Parken är nu trång och
ohanterligt kuperad. Utrustningen är
sliten. Vi måste beundra parkstyrelsen,
som med träget arbete ändå lyckas hålla
parken i det skick som är. Men området
kommer att beskäras allt mer. Centrum
bebyggelsen har redan vuxit in på park
området. På andra sidan drar den pla
nerade motorvägen ett grovt, svart
streck för vidare utvidgning. Ingen vet
ännu riktigt hur det skall bli, men när
mast får vi väl tänka oss att parken
kommer att flyttas bortåt Osby-Osby
träsk. Men i väntan händer ändock nå
got. Pengar samlas i fonder. Föreningen
är befriad från nöjesskatt mot att ett
till skatten svarande belopp avsättes till
en fond. Där har föreningen i dag
60.000 kronor. Vidare har kommunen
hand om en fond, den s. k. Medborgar
husfonden, som har 150.000 kronor och
som växer genom anslag från kommu
nen, fackföreningen och Konsum.

Vid tanken på framtida folkpark
kommer motorvägen in i bilden. Frågan
om motorvägen är den allra största och
svåraste frågan. Den mest avgörande för
samhällets framtida utformning och
miljö. Vägens sträckning "genom" Gus
tavsbergs samhälle är fastställd sedan
flera år, tillstyrkt av kommunen och
fabriken. Oron har dock hela tiden fun
nits där. Ar det den klokaste lösningen?
Vore det inte bättre att vägen gick vid
sidan och söder om samhället, som även
förordats av flera vägexperter. Frågan
har på nytt kommit upp till diskussion
genom att arkitekt Hollstrand, som ar
betar med en översiktsplan för centrum
området, för byggnadsnämnden påvisat
svårigheterna att förnuftigt kunna plan
lägga samhället med en motorväg genom
bebyggelsen. Borde inte frågan omprö
vas, säger han. Vidare pågår en protest
aktion mot vägens planering från boen
de i samhället och Lugnet med insam
ling av namnunderskrifter. Vägen var
även uppe på ett större offentligt fråge
möte i Bergasalen nyligen.

Troligen är majoriteten av kommu
nalfullmäktige i dag inte beredd att låta
vägfrågan tas till omprövning. Alla är
dock medvetna om olägenheterna med
att Lugnet avskiljes från övriga sam
hället (gång- och cykelvägar kommer
dock att förbinda samhällsdelarna di
rekt genom över- eller undergångar),
med att samhällsplaneringen allvarligt
försvåras och med risken att närboende
kan komma att störas. De viktigaste
skälen för att man ändock inte vill byta
till det södra förslaget synes vara

1. Lugnetborna kommer att betjänas
av motorvägen och har därför fördel av
att den ej kommer för långt bort. Mar
ken i Lugnet ökar i värde.

Bliv medlem 1

Rädda
Barnen
Anmälan till Lokalför
eningen i Gustavsberg
kan ske till ordf. G.
Dahlberg. I årsavgiften
ingår tidningen ''Barnen
och Vi".

2. Kl--industriernas utvidgning i Gus
tavsberg kommer att förhindras med
en väg söder om samhället.

3. Varuhuset Domus i centrum räk
nar med skärgårdsstockholmarna i sin
kundkrets och är därför mer eller mind
re beroende av en centralt belägen väg.

4. Den fria naturen kring Stockholm
beskärs dag för dag genom exploate
ringar och fritidsbebyggelse. Gustavs
berg har relativt stora fria naturområ
den. Någon inskränkning genom sport
stugebebyggelse är ej tänkt. Ett av de
vackraste områdena ligger söder om
samhället mot Farstavikens, Farstabro
håls och Baggens stränder och bortåt
Tjustvik. En söderväg med högbro över
Farstabrohål skulle i mycket fördärva
detta i övrigt fredade natursköna om
rårde.

Ett hastigt vägande av dessa fyra skäl
skulle väl kunna säga att skäl 1. upp
väges av nackdelen med samhällets
splittring m. m., att olägenheten enligt
skäl 2. ej är starkare än olägenheten
med att samhällsplaneringen förhindras
av den norra vägen, att skäl 3. ej väger
tungt om det sker på bekostnad av spo
lierad centrumplanering i övrigt. Skäl 4.,
skyddandet av ett naturskönt område,
skulle vara det som kommer vågskålen
för den norra och planerade vägen att
väga tyngst.

Skall man då tillmäta ett naturområde
så stort värde att det blir avgörande i
en så viktig fråga som den om motor
vägen. Ja, säkerligen. Då området ligger
inom en storstadsregion som här, med
allt mer förtätad bebyggelse. Med en
allt större hopträngning av människor.
Tillgången till en fri, vacker och ostörd
natur är värdefull i dag. Blir det än mer
för framtiden. En förslösad natur kan
ej återskaffas för pengar. Gustavsbergs
bolagets starka intresse för att bevara
markerna fria och tillgängliga för alla
uppskattas allmänt.

Y.N.
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Det skulle varit nöjsamt att
i skrivande stund fått ta del av de frå
gor, som samhällsintresserade Gustavs
bergare kommer att få besvarade på det
av arbetarekommunerna i Gustavsberg
och lngarö anordnade mötet i Berga
salen den 24 april. Tyvärr, måste tid
ningsmaterialet till vårnumret vara klart
långt dessförinnan. Men gissa kan man
alltid, och en del frågor är väl nästan
givna. T. ex. den här: - Har Polkan
flyttat på sej? - Nej, men den rör på
sej. - Med det svaret får jag rätt gent
emot ... ja, låt mej kalla honom för A.B.
Det fordras nämligen en hel del träning
för att kunna bli en god förlorare, och
det vet jag inte om han har. Själv är
jag övertränad. Har alldeles för lätt att
falla i farstun för det givna ordet. Men
varuhusplanerarna litar jag på. Har dom
sagt A, så säjer dom B ... och det sa
jag också till A.B.

En annan fråga som vi väl litet till mans
haft lust att föra till torgs är simhalls
frågan. En gång för många år sedan
ställde ett "simmarlag" från Gustavs
berg upp i en stockholmsk simtävling.
Enligt tidningarna dagen efter hade la
get gjort sensation på den grund att sim
kunnigheten lyste med sin frånvaro. Att
en sådan oförskämdhet fick passera utan
att något därefter hände på den Gus
ta vsbergska simfronten är mer än jag
begriper. Kan det vara så att den vatten
bemängda dyngan i Farstaviken gjort
gustavsbergarna allergiska mot allt vad
vatten heter? Eller finns det inget vi
kingablod i vikingarnas ättlingar? Nå,
bortsett från eventuell brist på svall
vågor i artärerna så finns det andra goda
skäl för att simundervisning och sim
sport bör ges möjlighet till verksamhet,
oberoende av årstid.

Att ett bad är en vederkvickelse
kan ju ingen bestrida. Att vederkvickel
se är detsamma som pånyttfödelse har vi
också klart för oss. Livsbejakande in
stinkter driver våra stressade kroppar
ner i det vatten ur vilket allt levande
en gång krupit upp. Pånyttfödda och av
stressade kan vi senare tiders barn krypa
upp ur detsamma. Alla åldrar kan ägna
sej åt badandet, såvitt de kroppsliga
funktionerna är något så när normala.
Redan i det gamla antiken visste man
det. De offentliga badhusen var för ro-

mare och greker av livsavgörande bety
delse. Att såväl det gamla romarriket
som det gamla Grekland föll i spillror
kan faktiskt ha berott på underlåtenhet
att reparera eller bygga nya badhus. Vis
serligen en hypotes av eget fabrikat, men
fullt antaglig, tycker jag. En jämförelse
mellan det en gång patriciersryrda ro
marriket och det en gång patricierstyrda
Gustavsberg är kanske något långsökt,
men under Gustavsbergs patriciertid hade
vi också något som vi kan kalla för
Kattholmsbadet. Det ena tog slut med
det andra. Ja, ja, och åh hå, ja, ja!

På grund av ovanstående och på
grund av det
som inte står här ovan, och på grund av
en massa ännu tyngre vägande argu
ment, hemställer jag härmed att kom
munalnämnden på eget initiativ hemstäl
ler hos fullmäktige att få utreda de eko
nomiska förutsättningarna för byggan
det av ett simhallsbad. Att Centrums
planering och byggnation samt vatten
och avloppsfrågorna varit avklarade
problem om fullmäktige och andra an
svariga fortfarande haft tillgång till
Kattholmsbader, är ju inte alldeles själv
klart. Men jag är alldeles övertygad om,
att det inte varit utan sin betydelse.
Konsten att hålla sej flytande, i såväl
vatten som politik, består ju i att med
mycket små rörelser och lugn andning
låta sej bäras av de bärande elementen.
Skillnaden består egentligen bara av att
i vatten tvingas man, förr eller senare,
att ta några armtag framåt, och det är
den erfarenheten, jag menar skulle på
något sätt kunna påverka det politiska
flyrandet niH en något större rörlighet.

Rena kunskapsfrågor i stil med
"vem vet vad"
kommer väl inte våra förtroendemän att
utsättas för. Annars kunde det kanske
vara av intresse att få veta varför värds
huset kallas för värdshus. Ett värdshus
är, såvitt jag inte är efter min tid, en
inrättning, som grejar ett mål mat åt
den hungrige, en dryck åt den törstige
och en säng åt den trötte, närhelst så
dana behov kan tänkas "normalt" före
komma. Är man inte gustavsbergare, och
av någon anledning är på resande fot
hit eller igenom detta samhälle, är det
bäst att söka sej till ett mer servicevän
ligt samhälle, om man vill säkra en
sängplats för natten. På värdshuset får
man det inte. Är man hungrig och törs
tig, bör man vara det under de tider,
som värdshusets tidtabell anger. (Den är
baserad på ekonomiska realiteter.) Och
märk väl! Här är det inte fråga om
arrangemang för vardagsflykt, för gläd
jcminer, för en eller tu eller kotterier!
Nej, bara (förlåt!) inhalering av vita
miner och kalorier i suraminer.

Det nödvändigaste
Under strejken på trettiotalet var vi

några arbetskamrater som kom på iden
att bilda priffegäng. I samband med
ringkastning och bondtolva var priffe
ett av spelen på modet och de långa
dagarna måste fördrivas på något sätt.
Ett par kortlekar behövdes för ända
målet och vi stegade iväg till stora kon
sum för att inhandla materialet.

Själva inredningen där var då helt
annorlunda än vad den är i våra dagar.
Vid den långa disken därnere, där poj
kar förr i världen kunde få en såpspade
i nosen av någon skämtsam expedit, stod
endast några enstaka kunder. Uppe i tyg
bon, med sina mystiska dofter, fanns
endast betjänande personal.

Vi var klubbister, kamrater och gam
la bekanta och vår ankomst hälsades
med glädje och viss förväntan. Samtalet
kom att röra sig om de dystra tiderna
och ansiktena lades i lagom bekymmer
samma veck. Vi kom överens om att or
saken till den minskade köpfrekvensen
var att med hänsyn till rådande för
hållanden, endast det nödvändigaste kun
de komma ifråga vid inköp.
När det sedan visade sig att detta för

oss bestod i att vi skulle ha ett par kort
lekar, blev det allmänt skratt. Kontras
ten med det förut högtravade var tyd
ligen för dråplig, men ändå tyckte vi
nog att det hela var hur naturligt som
helst. Det nödvändigaste kan ju ibland
vara fantastiskt enkelt, ibland oöverstig
ligt, eller i varje fall svårt. För vår del
blev det väl sedan närmast att försöka
behärska kortlapparna, när förvärvsarbe
tet äntligen tog vid. Och att förbereda
oss för nästa förströelsemedel som kan
komma att vara på modet. Vilket på
visst sätt kan betraktas som nödvändigt,
även om det inte kan betraktas som det
absolut allra nödvändigaste.

Emson

Givetvis behöver det inte vara så!
Sätter värdshusägaren, kommunen, lo

kalerna i tidsenligt skick och låter rörel
sen arbeta under samma förutsättningar
som andra företag i branschen, då kom
mer säkert också bilden att förändras.
Att på grund av lokala nykterhetspoli
riska ambitioner ta död på den enda ser
viceapparat samhället har av detta slag
är rena Grönköpingspolitiken. De pengar,
som många gustavsbergare nu anser sej
nån gång ha anledning att spendera med
spenderbyxorna på, har vi lika stora be
hov av här som vad man har utornbys.

Vi ska, kort sagt, inte föra en politik,
som får gustavsbergarna att känna sej
som burfåglar. Det är åtminstone min
mening. Fanfar
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Forum med damer höll årsmöte på
Säby Säteri den 8 mars. Styrelsen om
valdes och det föreslogs att antalet leda
möter skulle ökas till 30. För dagen in
valdes hrr Sixten Lyngander, Stig Lind
berg och Harald Persvret. Efter kaffe
och tårta i den tjusiga våningen visades
den gamla fabriksfilmen från 1919 och
den moderna Form i funktion, vilka liv
lige uppskattades - för att inte tala om
TV-utsändningen av Sveriges seger över
Sovjet i ishockey. - Den 26 april var
sällskapet inbjudet till Fabriken, där
man tittade på museet och de nya an
läggningarna kring TPF och BKF, var
efter kaffe och information gavs på
BKF, där föreningen också höll samman
träde.

Länets hälsovJrdsförbund med lands
hövdingen som ordförande sammanstrå
lade i Bergasalen den 12 mars för års
möte. Efter val etc. gav distriktsingenjör
Wadsten en orientering angående skydd
mot vattenförorening genom oljor, var
efter följde en debatt om problemet ly
hörda lägenheter. Efter djupfryst lunch
i skolan gjorde de 70 deltagarna ett stu
diebesök på fabrikerna för tekniskt pors
lin, pannor och badkar.

Gustavsbergs Hyresgästförening hade
sitt årsmöte fredagen den 29 mars i Ber
gasalen. Bl. a. beslöts att disrriktsindel
ningen skulle upphävas och en styrelse
tillsättas för hela Gustavsberg (t.v. med
undantag för Lugnet).

Följande funktionärer valdes:
Styrelse: Einar Bergqvist, ordförande,

K. V. Svensson, kassör, Hilmer Sjöberg,
sekreterare, Sture Johansson, v. ordfö
rande, Axel Karlsson, v. sekreterare samt
Gunnar Blomqvist, Harald Holm, Bertil
Arvidsson och Rune Lööf.
Revisorer: Nils Andersson och Torsten

Rolf.
Valnämnd: Anders Brokvist, Hartvig

Johansson och Torsten Svensson.

Gustavsbergs SMU-scoutkJr arbetar
för sitt sommarläger och höll den 9 maj
basar i Missionskyrkan. Den 21 maj gör
ungdomarna stor pappersinsamling i hela
Gustavsberg.

Precis som vid kajen i Laveno. När v&rvärmen leommer samlas v&ra italienare i n&gon
solig hörna för en pratstund.

Mjölkförsäljningsföreningens husrnodersajton i Bergasalen den 3 april samlade fullt hus.
Det var matavsmakning, demonstration av nya rätter, kaffe och muntrationer.

Bengt Berglunds utställning i PUB:s Bohagshus lockade många till skyltfönstren.
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En ny skolform - grundskolan -
har vi enligt riksdagsbeslut fått under
förra året. Denna nya skola skiljer sig i
många stycken från den gamla och detta
föranledde Sveriges radio och bildnings
förbunden att genom kurser och TV
göra det nya känt för allmänheten.

I Gustavsberg har 5 ABF-grupper stu
derat kursen "Våra barns skola" och
följt TV-serien. Intressanta diskussioner
om grundskolans målsättning, linjeva
len, förhållandet hem-skola och myc
ket annat som rör skolförhållanden har
förts.

Som avslutning ordnades en estrad
diskussion där skolstyrelsens ordf., rek
torn, lärarerepresentanter och grupp
ledarna deltog. Diskussionen resulterade
i ett beslut att bilda en föräldraförening
och till interimstyrelse valdes Dagny
Bjurling, Henry Jakobsson, Ulla Ohm,
Edla-Sofia Arvidsson, Maja Preisler och
Karl Arne Jakobsson. Dessutom ingår
rektor Sven Westling och en represen
tant för lärarkåren.

Skyttarna höll den årliga täv !ingen om
Koop. DM i fältskjutning den 7 april
med mycket god anslutning, 80 man från
berörda företag. Förutom de ordinarie
klubbarna deltog skyttar från Konsum
Alfa Gävle, Konsum Uppsala, Celloplast
Norrköping och Karlholms bruk.

Distriktsmästare blev:

Thore Mohaus, Konsum Sthlm .. 26 tr.

Ovriga resultat:
Klass Mästare:
Lennart Peterson, Alfa, Gävle
K.-G. Andersson, Uppsala

Klass Högre:

Roland Lundell, Celloplast
Erik Dahlin, Helios .....

27 tr.
26 tr.

23 tr.
23 tr.

Klass Lägre:
Harry Lager, Karlholm . . . . . . . . 26 tr.
Erik Mårtensson, Gävle 25 tr.

Ornar Edvardsson, G-bg . . . . . . 24 rr.
Samtliga deltagare erhöll hederspris.

FRIBERG REPR.ESENTANT FOR
SKANDINAVISK FORM I SAS
ANNONSKAMPANJ

Skandinavisk formgivning är ju en fin kul
turambassadör för Norden. SAS har i en
serie annonser i den internationella· pressen,
Life, Times Weekly m. fl. valt ut skandina
viskt konsthantverk som symbol för god
smak, skicklighet och stil. Föremålen visas
samtidigt i SAS skyltfönster jorden runt.

Ny polisbil har leommunen kostat på sig. Volvo Amazon, specialbyggd
som polisbil. 90 hästkrafters motor. Dubbla förgasare, 4-växlad. Skivbrom
sar fram. Utrustad med motorljus på taket, 2 rödljus fram, sökare, radio,
robotkamera, kartläsningslampa, extra snabb vindrutespolare, högfarts
däck. Levererad genom Nacka Bil och Motor direkt från fabrik.

SCANDINAVIAN MODERN is Friberg ceramics
... and a distinctive touch in travet

What distinquishes this potterv, and the whole tield of Scandinavian Modern
design? The good taste, sklll and care of those who make it. These same
talents, applied in the world of air travet, bring you a distinctive style of sarv
ice. When you fly SAS, you enjoy charming hospital ity in true Scandinavian
tradition. The deticlous continental cuisine (honored by La Chaine des
Rötisseursl has a Scandlnsvian accent. And behind the meticulcus opera-
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Ungdomsträffen
Sen sist har vi haft en hel del trevligt

för oss i Ungdomsträffen. Vi har en tors
dagskväll haft besök av en apa från
Skansen i sällskap med sin djurvårdare,
Sven Rydh. Herr Rydh •berättade och
visade färgbilder om de människolik
nande djuren, varpå han lät den levan
de apan springa omkring och bekanta sig
med pojkarna och flickorna. "Släktträf
fen" blev uppskattad såväl av apan som
av ungdomarna. En Afrikansk afton an
ordnades en februaritorsdag. Till denna
hade en utställning i ord och bild om
Afrika iordningställts och i anslutning
till denna förekom en pristävling. Det
som mest uppmärksammades var de tju
siga bilderna i svart-vitt från Etiopien,
som fotograferats av apotekare Arne
Piltz, Stockholm. Afrikaresenären Olle
Carapi berättade om Ekvatorialafrika
och visade den tjusiga färgfilmen "Safa
ri", som han spelat in därnere bland
infödingarna och också bland de vilda
djuren.

Gustav Andersson från Länkarna be
sökte Ungdomsträffen en kväll och tala
de i upplysningssyfte om alkohol. I an
slutning därtill visades filmen "För Din
välgång". Före anförandet och filmen
förekom två timmars dans med riviga
rock- och twistlåtar, varför man gärna
därefter samlade sig för att lyssna en
stund. En månad senare var det SSU :s
tur att upplysa i nykterhetsfrågan. Detta
skedde genom föredrag, film, diskussion,
kaffe och dans. En bussutflykt till Nacka
Ungdomsgård genomfördes en fredags
kväll, men en liknande planerad resa till
Boo Ungdomsgård blev ej av p. g. a. för
litet deltagarantal. Torsdagen den 4
april var det Idrottsafton vid Ungdoms
träffen. Till denna hade höjdhopparen
"Stickan" Pettersson inbjudits för att
berätta om idrott. Stjärnidrottsmannen
visade dessutom sina egna filmer från
sina idrottsresor och tävlingar i främ
mande länder.

Gör då ungdomarna inget själva vid
Ungdomsträffarna? Lyssnar de bara på
anföranden och är passiva hela kvällar
na? kanske man frågar sig. Jo, före eller
efter ovanstående programstunder på
torsdagskvällarna ordnar man med frå
gesporttävlingar, lekar och allsång emel
lanåt och vid dessa aktiviseringsmoment
händer det ibland att Bergarådet hjälper
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till att leda det hela. För närvarande
består Bergarådet av 5 pojkar och 2
flickor, som även skall vara liksom de
övriga ungdomarnas ombud och föra
fram förslag till Ungdornskommitten vid
sammanträden. Bergarådet har även egna
sammanträden med ungdomsledaren, då
det diskuteras, föreslås och i vissa fall
beslutas en del om verksamheten. Vissa
torsdagskvällar har avslutats med Juke
boxdans, ty dansen är ju ungdomens
stora intresse. En del träffar har avslu
tats med en film och då har den ny
inköpta filmprojektorn kommit väl till
användning. Aven en långfilm har visats
i vinter. Måndagkvällar har även denna
termin varit traditionella "spelkvällar'.
med bordtennis som huvudintresset. En
bordtennistävling har utkämpats mot
Mörtnäs AIK, med rättvist resultat,
nämligen oavgjort. En tävling i denna
snabba bollsport mot Boo Ungdomsgård
kommer att äga rum i Bergasalen i slutet
av april. Ungdomsträffens ishockeylag
"Bergatrollen" lyckades komma till slut
spelet i S:t Erikscupen, men förlorade
tyvärr där mot Hammarby.

I början av mars startade ånyo lör
dagsdanserna och man har således twistat
och rockat till följande orkestrar under
vårterminen: "The Typhoons", "The
Jokers", "The Craftones" och "The
Clifftones" samt torsdagsdansat till "The
Customs" och "The Spacernen".

Vårfesten kommer i år att föregås av
en vandring och färdmålet är Skeviks
Frjluftsgärd. Där blir sedan själva festen
med kaiBfie, dans ooh ent överrasknings
program innan man vandrar hem igen
med tända facklor. ·

Nisse Eriksson

Fri idrott
Fri-idrottsgrabbarna har under vin

tern hållit igång sin träning på fredags
kvällar i Kvarnbergsskolans gymnastik
sal med Conny Rolf som tränare. Man
har också haft en årsfest då bl. a. pris
utdelning från 1962 års klubbmästerskap
förekom. Första inteckningen i det nya
vandringspriset till bästa poängplockare
vid serietävlingar erövrades av Ronny
Svensson.

Följande styrelse valdes för 1963 vid
årsmötet i mars: ordf.: Arnold Waljenäs,

sekr.: Gösta Arvidsson, kassör: Nils
Eriksson, tränare: Conny Rolf. Styrelse
ledamöter: Lars-Åke Göthe och Bertil
Eriksson.

För den närmaste framtiden planerar
man terränglöpningar dels i hemmater
räng och dels tävlingar på andra orter
samtidigt som den övriga fri-idrottsträ
ningen förläggs till Farstaborg ett par
kvällar i veckan under ovanstående trä
nares ledning. Man hoppas att denna
målmedvetna träning skall ge resultat i
de kommande serietävlingarna och även
i andra tävlingar och att många nya fri
idrottsintresserade ungdomar, naturligt
vis däribland också flickor, skall söka
sig upp till Farstaborg för att springa,
kasta och hoppa.

N.E-n

Fritidsgrupper
i Gustavsberg

Följande fritidsgrupper har anmälts
till kommunens Ungdomskommitte och
har således varit igång under vintern:
Handboll (IOGT:s Ungdomsloge)
"Evakurs" (IOGT:s Ungdomsloge)
Fri idrott (Ungdornskomrnitten)
Gymnastik och bollspel (Skolidrottsför-

eningen)
Gymnastik, lek och idrott (Mörtnäs AIK)
Skidsport (Gustavsbergs Idrottsförening)
Handboll (Unga Ornar)

Dessutom har en del föreningar haft
ungdomsverksamhet i likhet med fritids
grupper, men ej anmält och redovisat
detta och alltså ej utnyttjat möjligheten
att söka statsbidrag. Föreningar med
ungdomsverksamhet uppmanas därför
att i fortsättningen starta fritidsgrupper
och även anmäla dessa. Råd och upp
lysningar om fritidsgrupper står kommu
nens ungdomsledare till tjänst med. Han
träffas på Kommunalkontoret, tel. 301 15
eller i Bergasalen.
Kommunalt bidrag till föreningar med

ungdomsverksamhet kan också sökas.
Meddelande angående denna bidrags
form har sänts ut till ungdomsföreningar
och har också redogjorts för i Gustavs
borgarens vinternummer 1962. Upplys
ningar lämnas också av ungdomsledaren.

N. E-n



Vad är en fritidsgrupp?
En fritidsgrupp är en kamratkrets, som

samlas för att bedriva planlagd fritids
verksamhet, för vilken man sedan kan
söka statsbidrag. Detta är det ännu
många föreningar, som inte känner till
fastän fritidsgrupper varit igång snart
10 år i Sverige.
De allmänna bestämmelserna för en

fritidsgrupp är:
1. Gruppen skall bestå av 5-25 del

tagare mellan 12-25 år. Vid varje
sammankomst skall minst 5 närvara.

2. Verksamheten ska omfatta minst
10 sammankomster och sammanlagt
minst 20 timmar. Gruppens verk
samhet ska dessutom bedrivas under
minst 10 veckor.

3. Gruppen skall företrädas av en an
svarig ledare. Härmed avses den,
som direkt leder gruppens arbete.

4. Gruppens sysselsättning skall främja
ungdomens självverksamhet.

5. Politisk och religiös propaganda får
ej förekomma vid sammankomster
na. Ej heller får något moment av
hasard (t. ex. kortspel) förekomma.

6. Anmälan till vederbörande kommu
nala myndighet, i Gustavsbergs
kommun är detta Ungdomskommit
ten, Kommunalkontoret, Gustavs
berg vid fritidsgruppens start. Samt
anmälan till riksorganisation eller
studieförbund. Ex. för idrottsför
ening till RF (=Riksidrottsförbun
det).

7. Gruppledaren skall föra närvaro
lista, som sedan ska medfölja redo
visningen.

8. Gruppen redovisas genom att man
skickar in ansökningsformuläret för
bidrag före den 10 maj eller 15 de
cember till riksorganisation eller stu
dieförbund.

9. Ingen deltagare får samridigt vara
medlem i mer än 2 grupper.

10. Statsbidrag för anordnande av fri
tidsgrupp må för budgetår utgå:
dels med belopp högst motsvarande
hälften av de redovisade och god
kända kostnaderna för handledning
och materiel, dock icke med högre
belopp än 4: 50 kr för varje med
lem, dels ock med två kronor för
varje medlem till lokalkostnader.

Reda och ordning ska det vara i boen
det för att människorna ska trivas med
varandra, Vi har hittat en fotokopia av
ordningsregler för Kullen med omnejd
för 100 år sedan. Hårda bud - hur är
det med ordningen ida,g?

Det går långsamt fram

Redan i april såg det ut så här på Värmdövägen en söndagseftermiddag. Kön lär ha varit
15 km lång, så man får inte ha bråttom hem efter visiten vid sommarstugan. Det ser ut som

om det skulle behövas en motorväg här rätt snart.
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Det är förunderligt, hur morronhumö
ret kan påverka en. Just denna morron
var det inte det allra bästa. Det började
med, att jag inte kunde hitta mina nyck
lar, och så var jag dessutom lite sen, så
jag slängde säkert ur mig ett och annat
onödigt ord, innan jag kom iväg. Och
dystert tyckte jag, att det var ute. Det
var slaskigt och blött, och det där om
"vårsolens glans" såg jag inte mycket
av. Jag var ju sen, så jag beslöt mig för
att ta genvägen vid "Apoteket", och det
var ju en evinnerlig dumhet. Hade det
varit blött förut, så var det rena gyttjan
nu. Det stänkte bara uppför fotknölar
na, och humöret sjönk ytterligare några
streck.

Men så kommer jag fram till över
gången av Värmdövägen vid kyrkan,
och dystert ställer jag mig där och vän
tar, medan en bil får passera. Jag står
där i dystra tankar, men känner så, att
någon tittar på mig. Jag tittar åt sidan
och ser en liten söt trettonårs flicka med
ljusblont hår. Hon ler så hjärtegott och
varmt och "knixar" till. Det är som jag
vaknar upp. Jag har nästan lust att
gnugga mig i ögonen - fast det skulle
förstås se tokigt ut - men för säkerhets
skull tittar jag efter en gång till. Och nu
djupnar Hioldeender och fakriskt tycker
jag mig se en glimt i ögonvrån. Jag lik
som känner hur hon tänker: "Nu har
nog magistern vaknat på fel sida och
märker inte att våren är på väg."

Flickan är skolpolis och lotsar sina
kamrater, och särskilt de små eleverna
från Ekcdalsskolan över gatan. Hon har
nog stått här många gånger, för hon
verkar säker - vänlig men bestämd -
och eleverna lyder henne.

Och jag!!! Jag är som en ny människa.
Misshumöret är bortblåst. Lätt och späns
tigt går jag uppför Kvarnbergstrappor
na. Det har kommit ny svikt över gång
en. Trapporna som jag har tyckt varit
så besvärliga förut, är i dag en lätt

"match". Jag känner mig nästan frestad
att ta två steg i taget.

Tänk vad ett par leende flickögon kan
göra underverk. Säkert sprider hon "sol
sken" åt många. Och dessa skolpoliser,
dom gör verkligen ett fint arbete i det
tysta. Jag måste gå och höra mig för om
dem lite mer.

Kontaktlärare mellan polis och skola
är mag. Anders Berg. Jag får en liten
pratstund med honom, när han kommer
in med några skrivpapper, som skall
dras på elektrostencilen.

"För närvarande är det sexton elever
från klass 7, som tjänstgör som skolpoli
ser. De är uppdelade på fyra patruller
och vardera patrull tjänstgör en vecka
varje månad. De står vid övergångsstäl
lena Centrum, Kyrkan (två övergångar)
och Ekedal. De ska vara på plats kl.
7.40 och lämna patrullstället omkr. kl.
7.55. Under den kalla årstiden får de
varm choklad i skolbespisningen och
skall sedan vara på lektion senast kl.
8.15. Alla skolpoliser tycker att det är
ett trevligt förtroendeuppdrag de fått,
och dom sköter sig också alldeles ut

märkt. Deras uppgifter vid övergångs
ställena är inte av någon polisiär natur
mot trafiken, de får t. ex. ej hindra eller
stoppa trafiken på något sätt, men mot
eleverna skall dom uppträda bestämt och
bl. a. se till att vägbanan är fri innan de
korsar den. För föräldrarna bör det kän
nas lugnt att veta att deras barn har
fått en säkrare skolväg. Och personligen
tror jag, att bilisterna visar mer hänsyn,
när skolpoliserna står där, och bilisterna
är i allmänhet mycket positivt inställda
till skolpoliserna.

Som en liten uppmuntran och bevis på
tacksamhet ordnar skolan lite extra för-

ströelse för skolpoliserna. Detta läsår
har de varit inne på följande underhåll
ning: Harry Arnolds band vid radio
inspelning på Konserthuset, Cinerama
"Så vanns vilda västern" och "Holiday
on Ice" på Johanneshov."

Så ringer skolklockan och mag. A.
Berg måste rusa iväg till sin lektion.
Jag känner, att jag måste få tala med

någon av dessa "tappra" sexton och
ringer upp en sjunde klass och till min
expedition kommer då Carin Bjurling:

"Ibland i vinter kunde det vara riktigt
kallt, men det gick bra om jag hade
varma kläder och läderstövlar på föt
tcrna. I allmänhet lyder alla elever och
har trafikkultur, men någon gång har
jag fått ingripa. Jag tycker att det är
roligt att vara skolpolis och får jag det
förtroendet, så vill jag vara det under
hela min högstadietid." Ja, det var så
Carins ord föll, och hon var minsann en
fin representant för skolpoliserna och för
svensk ungdom. Jag måste få tala med
en pojke också och ringer till en annan
sjunde klass och till mig kommer då
Gian-Luigi Oldani.

"Det är mycket roligt att vara skol
polis och ett bra hedersuppdrag. I min
klass är det fyra elever, som är utvalda
och det är Inga-Lill Wiberg, Gunilla
Ostgren, Gianni Valenti och så jag. Och
jag - jag vill nog fortsätta så länge jag
får." Ja, så fick jag också tillfälle att
prata med en god representant för ita
liensk ungdom.

Så går en dag vid Kvarnbergsskolan.
En dag om våren, när regn och solsken
så lätt kan växla men där ungdomlig
glädje, entusiasm och vilja ofta släpper
igenom en solstrimma trots att himlen
kan vara mulen. S. L.
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ldrottsspalten

Det har varit litet tyst i dessa spalter
från Gustavsbergs fotbollsvärld men det
betyder inte, att ingenting har uträttats
på den fronten. Sedan man slutade med
bandyn har man ökat farten på trä
ningen under Jens Lindbloms ledning.
Det är den förargliga snön som hindrar
matcherna, som redan har torkat in
några gånger.

Så skulle man t. ex. spela mot Sumpan
på deras plan och även i Gustavsberg,
men isarna ligger ännu i april ganska
tjocka både på Ekvallen och på Osby
sjön. Det senare har ledningen använt
sig av för träningen, som bedrivits på
Dsbysjöns is vid den närbelägna bastun.

Roffe Höglund från ]ärla sågs härom
söndan träna med gustavsbergarna och
Leffe Fredblads något bantade skägg
sågs också bland de röda tröjorna.

Lasse Venngren och Kurt-Åke Wahl
kvist, de båda målvakterna, kastade sig
oförfärat efter läderkulan. Det såg gan
ska halkigt ut, men grabbarna trivdes
gott med de oväntade situationerna, som
inte kunde undvikas.

Gustavsberg, som nu spelar i Div. III,
har gjort en snabb frammarsch till den
na position genom att vinna klass 2 och
klass 1 i stockholmsserien och Div. IV
i nationella serien i en följd av år och
satsar man naturligtvis för fullt på den
na nya bekantskap med främmande
klubbar. Så här ser vårens spelord
ning ut:
20/4 Gustavsberg-Enskede IK
28/4 Malmköping-Gustavsberg
5/5 Gustavsberg-Södertälje SK

11/5 Hälleforsnäs-Gustavsberg
18/5 Gustavsberg-Vargarna BK
21/5 Tellus-Gustavsberg
28/5 Gustavsberg-Sirius IK
3/6 Huvudsta IS-Gustavsberg
7/6 Reymersholm-Gustavsberg

14/6 Gustavsberg-Råsunda IS

Efter den välbehövliga vilan och se
mestern följer så höstprogrammet:
6/8 Rirnbo IF-Gustavsberg

10/8
19/8
24/8
31/8
7/9

14/9
21/9
29/9
5/10

13/10
20/10

Gustavsberg-Rimbo IF
Råsunda IS-Gustavsberg
Gustavsberg-Reymersholm
Gustavsberg-Tellus IK
Vargarna EK-Gustavsberg
Gustavsberg-e-Huvudsta IS
Sirius IK-Gustavsberg
Södertälje SK-Gustavsberg
Gustavsberg-Hälleforsnäs IF
Gustavsberg-Malmköpings IF
Enskede IK-Gustavsberg

Detta var spelordningen och det är
Fotbollssektionens styrelse, som ska se
till att allt klaffar med reserver och med
bussar o. d. För detta svarar sektionens
ordförande Birger Thunström, sekrete
rare Johnny Strid och kassören Lennart
Norling. Lagledaren Svante Johansson
har grabbarnas problem på sin lott och
hans främsta uppgift blir väl att slussa
in nyförvärven på deras rätta platser.
Bland dessa förtjänar att nämnas Märt
Metslow, 22 år, kommer från Enskede
och Hasse Stenberg, 23 år, som kommer
från Karlberg samt Roffe Högberg, en
av ]ärlas mest lovande försvarsspelare.

Gustavsbergs vänsterback Ove Nylan
der kommer under året att vistas i Eng
land för att praktisera i sitt yrke och
sparka boll i något amatörlag på fri
tiden.

Axman

Gustavsberg-Hanviken 2-2

Annandag påsk var det fotbollspre
miär i Gustavsberg på Ekvallen. Halva
planen var ganska torr men den andra
halvan bestod mest av lervälling. Men
vad gjorde det? Grabbarna tycktes
trivas.

Gustavsberg fick första målet för året
genom vy Metzlow i första halvleken.
I andra halvleken kvitterade Hanviken
och gjorde även ett ledningsmål, var
efter Gustavsberg kvitterade genom
Metz low. 2-2.

Gustavsberg saknade målvakten Lasse
Venngren, ena backen Hasse Stenberg,
vänsterytter Per-Erik Johansson, vänster
inner Dennis Vikstrand och hy Stickan
Karlsson. Nya backen från ]ärla Roffe
Högberg visade goda takter tack vare
sin snabbhet i det hala väglaget. Leffe
Fredblad lämnade planen under andra
halvleken. Hanviken, som är nyuppflyt
tad i Div. IV, spelade fin fotboll med
Aldor Eriksson som dominerande figur i
halvbackskedjan. I Gustavsberg fanns
det större tyngd med Lotta Lindblom
som pådrivare bakifrån. Men det var ju
bara träning.

Gustavsberg-Enskede 1-0
Gustavsberg hade nöjet att vinna över

Enskede i premiärmatchen i Div. III,
östra Svealand på Farstaborgs ip.

Gustavsberg hade oturen att få cen
tern Björn Olsson skadad i en samman
stötning med Enskedes målvakt efter
cirka 10 minuters spel. Porslinslaget fick
sedan spela med reducerat lag hela åter
stoden av matchen.

Detta präglade också spelet alltigenom.
Det blev en strid mellan Enskedes kedja
och Gustavsbergs försvar och där domi
nerade Jens Lindblom och Gert Nilsson
samt centerhaken Ove Thunell. Målvak
ten Lasse Venngren spelade säkert och
gjorde inga misstag.

Gustavsberg slog Malmköping
När man kom till Malmköping fick

man veta att hemmalaget inte har för
lorat någon match hemma i serien och
man ställde in sig på den verkliga "pors
linskrossningen".

Så blev det nu inte. Gustavsberg hade
Fredblad som center i stället för skadade
Björn Olsson och Dennis Vikström och
Märr Metzlow spelade inrar. Gustavs
berg genomförde första halvleken fin
fint och Metzlow avslutade med ett vac
kert mål. Under denna period hade Gus
tavsberg flera hårresande chanser, sär
skilt de snabba yttrarna Viman och Jo
hansson var nästan inne i målet flera
0ganger.
Andra halvleken blev mållös. Mot slu

tet pressade Malmköping men Gustavs
berg spelade taktiskt och det tyckte tyd
ligen inte publiken om; man var ju van
att vinna.

Malmköping hade en skicklig målvakt
och centerhake samt många unga, goda
spelare. Gustavsberg levde högt på sitt
stabila försvar.

Malmköping-Gustavsberg 0-1.

Gustavsberg-Södertälje SK 1-1
Det var ett strålande väder då Söder

tälje mötte Gustavsberg på Farstaborg.
Efter en nervös inledning med Söder
täljekedjan som dominerande faktor gled
initiativet märkbart över till hemma
laget, som i första halvlekens slut flera
gånger hade chansen att ge Gustavsberg
ledningen, bl. a. skott i stolpen m. m.

I andra halvleken tog hemmalaget led
ningen på hörna, som nickades i mål av
Benny Sjödahl.

Södertälje reducerade efter hörna då
några minuter återstod. Resultatet får
anses vara rättvist om än litet snöpligt
för hemmalaget, som så när hade kunnat
vinna även denna match med 1 mål och
2 poäng. Slutresulrat: Gustavsberg-Sö
dertälje 1-1.
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Om vårtrötthet
Redaktören är omöjlig. Han vill att

jag skall skriva något om vårtrötthet.
Jag har ej kunnat hitta någon vetenskap
lig avhandling om den åkomman. Det
jag skriver blir därför egna funderingar.

Ser man på läkemedelsfirmornas sär
tryck om sina preparat har alla något
osvikligt medel mot vårtröttheten. Mot
höstsidan låter dom påskina att samma
medel är bra mot hösttrötthet. Ett popu
lärt preparat är ju frömjöl. Det sägs att
man blir riktigt stark därav. Säkert är
att frömjölet innehåller mycken kraft.
Kastar man en fingerborg frömjöl in i
en låga skall ni se på gnistor. Organiskt
sett är det dock ej något helt bara med
pollen.

En hel del människor är i varje fall
trötta mot vårsidan. Många tycker att
dom är så vissna att dom ej kan lyfta
på skuldrorna.

Går man ut en tidig vårsöndag och
ser på människorna ser många litet jäk
tade och hängiga ut. Kläderna kan vara
litet urskinta och vinterhatten liksom ej
hör ihop med vårsolen. Säkert skulle en
ny litet piffigare hatt pigga upp. Det
har alltid varit ett bra tips.

Lärde män, som riktigt förstår sig på
saker och ting, anser att då vårsolen ski
ner på det urblekta vinterhullet så bil
das det D-vitamin i kroppen, vilket skul
le vara upphovet till vårtröttheten. Om
man således skyddar sig mot solen skulle
man kunna skjuta på bemälda trötthet
till midsommar. Nu är det ju en del folk
som drar till fjälls vid påsktiden. De
kommer närmare solen och får en härlig
solbränna. Går man och vandrar på NK
eller PUB efter påsk, ser man ungefär
var 10:e människa vackert fjällbrynt.
De ser även pigga och självmedvetna ut
utan att ha hatt.

En del andra medicinmän skyller på
C-vitaminbrist och anser att de få goda
resultat mot vårtröttheten med detta

vitamin. Det piggar upp magsyran -
utom hos människor som redan är sura.

Nu ligger väl saken så till att det var
längesedan personen i fråga hade semes
ter och att den efterlängtade men in
frusna våren låter vänta på sig. Ju äldre
man blir ju mer intensivt längtar man
efter våren och värmen. Man blir både
järn-, C- och D-vitaminfattig.

Orsaken till vårtröttheten kan därmed
sägas vara klarlagd. Behandlingen lyder:
1. At litet extra järn, C- och D-vitamin

under vintern.
2. Tag gärna en vintersemester uppåt

Storlien eller nedåt Mallorca (man
akte sig för sprit). Bästa tiden för
vintersemester är då man deklarerat
och funnit att inga efterräkningar är
att vänta.

3. Börja i god tid att se om vårstassen.
Gör ni så kommer ni att skina ikapp

med vårsolen och längtan efter våren
blir två människors hemlighet.

Lite prat om asiaten 1963
Ja nu har vi genomlidit en "asiat"

igen. Endast en del ströfall kommer nu
med sina sviter efter asiatgiftet. Mitt
uppe i det hela har även vanliga förkyl
ningar gått och hostat, snörvlat och haft
feber. Diagnosen har på så sätt varit
litet svår att ställa. De senare fallen har
varit mer besvärliga att komma tillrätta
med, vilket nog delvis beror på den
evinnerliga vintern.

Låt oss nu se på en del siffror från

försäkringskassan, som sjukkassan nu
heter.

Av tillgängliga siffror finner man en
stor och märklig sjuklighet i februari
1962. Pågående sjukdomsfall i procent
av folkmängden var då för Gustavs
bergsområdet 5,8. Jämför man medeltalet
för länet som var 3,6 så ligger ju Gus
tavsberg här i toppen. Samma siffror
för februari 1963 var 5,1 och 4,5.

De akuta siffrorna för sjukanmäl
ningar under pågående epidemi ser ut
så här:
Perioden 1/2-15/3: 261 anmäln., 262

friskskrivn., pågående fall 490.

Perioden 16/2-28/2: 249 anmäln., 275
friskskrivn., pågående fall 464.

Perioden 1 /3-15/3: 343 anmäln., 271
friskskrivn., pågående fall 536.

Perioden 16/3-31/3: 513 anmäln., 407
Friskskrivn., pågående fall 642.

Från och med mars stiger som vi se
insjuknandet hastigt. Så vitt man kan
bedöma beror det på influensan.

Under perioden har man dock ej be
hövt vidtaga några extra åtgärder som
t. ex. att stoppa besök på ålderdoms
hemmen. En anmärkningsvärd förståelse
från befolkningens sida då det gäller
dylika problem kan noteras. Så har be
söken av sig självt reglerats på ett gott
sätt.

För fabrikens del har skett asiatyrnp
ningar till ett antal av 200 och skall jag
återkomma därom senare med en efter
undersökning.

Bellander

I fabrikens samaritkurs i Jr ingick: trdnlng. i MtM-metoden.
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God personlig hygien angelägenhetför alla

Tv&l och vatten i regel tillräckligt
Tvättning och bad är bästa sätten att

hålla sig ren. Tvål och vatten är i regel
tillräckligt, varmt eller ljumt vatten löser
bäst. Tvättprocessen innesluter tre mo
ment: intvålning, mekanisk bearbetning
för att få

0

loss smutsen samt avsköljning.
Alla tre måste utföras omsorgsfullt och
efteråt skall man torka sig ordentligt,
helst med handduk. För torkning av
kroppen skall man ha t"vå handdukar,
en för överkroppen och en för under
kroppen. Torkningen skall avlägsna vat
ten, som finns på huden och dessutom ge
hudkärlen och hudmuskulaturen en lätt
massage. Om man lämnar kvar vatten
och tvål, skadas huden, särskilt vinter
tid.

De blottade kroppsdelarna händer och
ansikte, som lättast srnutsas ned, måste
tvättas flera gånger om dagen. Speciellt
gäller detta händerna, som måste tvättas
så fort man har anledning att tro, att de
har blivit nedsmutsade. Man skall t. ex.
alltid tvätta händerna före måltid.

Kven övriga delar av kroppen bör
tvättas, åtminstone en gång om dagen,
t. ex. underliv, armhålor och fötter. Den
som svettas mycket, skall använda trans
pirationsmedel, vilket gäller såväl damer
som herrar.

Bra mot armsvett

Riktigt bra medel mot armsvett finns
att köpa i handeln, t. ex. aluminium
kloridlösning. Denna lösning (alumi
niumklorid 20, aq. dest. 125, natr.borat
3) kan köpas färdig på apotek. På kväl
len tvättas armhålorna med tvål och
varmt vatten, varefter lösningen baddas
på. Följande morgon sköljs armhålorna
med kallt vatten. Behandlingen kan upp
repas en a två gånger i veckan, allt efter
behov.

Formalinlösning är bra mot fotsvett.
Köp 100 gram 40 0/o formalin på apotek
och ,blanda med en liter vatten. Av den
na lösning tar man 200 gram och 400
gram vatten och håller fötterna i detta
bad 10 min., två kvällar i rad. Tredje
kvällen tar man 300 gram av lösningen
och 300 gram vatten till det 10 min.
långa fotbadet. Fjärde kvällen tar man
lösningen som den är och håller fötterna
i den i 10 min. Efter varje bad bör man
smörja in fötterna med någon fet salva
t. ex. lanolin, borsyresalva o. d.
Har man fotsvett, är det viktigt att

tvätta fötterna varje dag och dagligen
byta till rena strumpor. Gummiskor och
gummistövlar är olämpliga att använda
för deri som har fotsvett.

Omgivningen reagerar
Tyvärr är det nog så, att omgivningen

märker mycket bättre än man själv, att
man luktar illa. Tänk på det ni som inte
tvättar er så ofta, eller alltför knapp
händigt, antingen orsaken nu är lättja
eller något annat.

Varmbad skall man ta minst en gång i
veckan och oftare om man blivit svettig
och smutsig. Man kan bada i badkar
eller ta en varm dusch. Duscha är billi
gare och fullt effektivt, om man tvålar
in sig ordentligt. Bastubad är också att
rekommendera.
Håret fordrar sin särskilda vård. I all

mänhet vill man inte blöta ned det i
badet, oah det är då angeläget, att man
sköter det genom schamponering eller
annan särskild hårtvätt, åtminstone en
gång var fjortonde dag.

Man får inte glömma bort tänderna,
som skall borstas morgon och kväll. Det
är bra att under dagens lopp skölja mun
eller gurgla sig för att undvika att slem
och matrester samlas i munhålan och
mellan tänderna. Att ej borsta tänderna
kan utom infektionsrisk också medföra
dålig andedräkt. Det är naturligtvis av
största betydelse, att trasiga tänder lagas,
och att inflammatoriska och variga tän
der blir behandlade. Sin tandläkare bör
man därför besöka minst en gång om
året.

Snusklukt också från smutsiga
underkläder

Kläderna skall man givetvis också
tänka på att hålla rena och hela. Under
kläderna bör bytas så fort de blir ned
smutsade och minst ett par gånger i vec
kan. Genom renlighet befrias man från
den dåliga lukt, som smutsen ger upphov
till. Man skall tänka på, att den s. k.
snusklukten inte endast förorsakas av
smutsen på kroppen utan också av smut
sen i underkläderna. När dessa blir fuk
tiga, utvecklas bakterierna, och illaluk
tande ämnen uppstår.

Man hör ofta folk säga, att litet smuts
skadar inte, och det är inte värt att vara
för hygienisk, för då får man ingen im
munitet och motståndskraft mot sjuk
domar. Som exempel tar man fram nå
gon gammal enstöring, som aldrig badat
och råkat bli över åttio år. Ett sådant
exempel säger ju absolut ingenting. En
god personlig hygien är en angelägenhet
för oss alla och gör mycket till trivseln
både på arbetsplatsen och i hemmet.

Ur "Vi på Saab"
av sjuksköterskan
Siv Olsson

ut?
Varför ser Redaktören så surmulen

Han håller på att söka få ihop
Soliga Spalten.

- Det var hemskt vad du är lång
hårig - du borde ha klippt dej för
längesen!

Jag HAR klippt mej för längesen!

Tonårsflickan i telefon: Nej, nu har
jag inte tid att prata längre, jag måste
gå och hjälpa pappa med mina läxor.

- Kan du förklara vad som menas
med vakuum?
- Jag har det i huvut men jag kan

inte få fram det.

- Har du någonsin kommit på din
man med att flirta?

Ja, en gång.
Vad gjorde du då?
Gifte mig med honom.

Kalle fick i uppdrag att ur minnet
skriva de tio budorden. När han kom
till sjätte budet, formulerade han det så
här:
- Du skall icke begå äktenskap brått.

- Ni lär ha kallat er chef för sko
jare. Kr det riktigt?
- Ja, men jag har aldrig sagt det.

- Ja,g har beslutat att spara 100 kr.
varje månad till min semester.
- Och när har du den?
- Nästa månad.

- Jo, reg1ssorn, det ringde en styck
junkare från A 8 och undrade om det
inte var på tiden att radioreatern gav
en arrilleripjäs.

Röster i Radio-TV

- Jia, ja, mumlade den gamle läraren,
man lär så länge man har elever.
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CD
För all vänlig hågkomst på min 50-

årsdag ber jag härmed få framföra mitt
hjärtliga tack till företagsledning, Mis
sionsförsamlingen, arbetskamrater, släkt
och vänner.

Fridolf Sjöström

Mitt hjärtliga tack för all vänlig upp
vaktning på min 60-årsdag.

Herbert Bergschöld

Födda
26/1 Mauro s. t. Enzo "Puozzo och h.h.

Maria f. Pavan
9/2 Maria Gunilla d. t. Hans Birger Fred

riksson och h.h. Gunnel Margareta f. Hög
lund

10/2 Marianne Lngegerd d. t. Karl Gunnar
Gustafsson och h.h. Siv Marianne f. Jern
ström

1212 Eva Maria d. t. Lars Henry Anders
son och h.h. Gudrun Maria f. Krook

18/2 En son t. Lars Olof Älander och h.h.
Ulla Emma Margareta f. Elgenberg

21/2 Leif Ake s. t. Karl Åke Engström och
h.h. Gunvor Inga-Lill f. Pettersson

26/2 En son t. Karl Gunbert Bäckvik och
h.h. Gulli Anna Maria f. Persson

27/2 En son t. Kaj Mikkelsen och h.h.
Elsie Lilian Margareta f. Holgersson

28/2 Sven Roger s. t. Göte Arnold Eriks
son och h.h. Sonja Elisabeth f. Henriksson

4/3 En dotter t. Hans Erik Nordgren och
h.h. Siv Inger f. Lund

9/3 Eva Cecilia d. t. Gunnar Kristian Ek
ström och h.h. Ella Anita f. Karlsen

10/3 En dotter t. Karl Erik Ebbe Gustafs
son och h.h. Eva Sigbritt Irene f. Karlsson

11/3 En dotter t. Karl-Erik Ove Pehrsson
och h.h. Gun Elisabeth f. Andersson

24/3 En dotter t. Sven Lennart Karlsson
och h.h. Britta Annette Irene f. Holmgren

27/3 En son t. Arne Ingemar Janson och
h.h. Inga Britta f. Rybäck

Vigda
9/3 Christen Christensen Frahm och Bar

bro Kristina Edman f. Nyman
10/3 Bengt Sigvard Nilsson och Ann-Mari

Nylander
23/3 Erkki Vesanen och Toini Hillevi

Piirainen
30/3 Lars Martin Ström och Ingrid Mar

gareta Johansson

Tack!

Döda
31/1 Fabr.-arb. Nils Bertil Hägersund,

Höjdgatan 5 54 år
15/2 Fru Nanny Emilia Viktoria Åker-

blom, f. Johansson, Betsede 67 år
19/2 Fru Signe Katarina Olsson, f. Vest-

man, Höjdgatan 9 59 år
24/2 Sortererskan Anna Axelina Johans-

son, Algatan 1 61 år
2/3 Fru Elsa Maria Edenhoim f. Fri, Trall-

banevägen 1 49 år
2/3 Knkefru Ester Sofia Lind f. Larsson,

Aspvik 79 år
21/3 F. porsl.-mål. Thyra Charlotta An-

dersson, Algatan 1 80 år

Ett varmt tack till företag, arbetsleda
re, arbetskamrater, släkt och vänner för
den vänliga hågkomsten på min 50-års
dag.

Valter Wahlqvist

Mitt varma tack till Gustavsbergs
Fabriker och mina arbetskamrater för
uppvaktning på min 60-årsdag.

Hilma Bylund

Det hände den 1 april! Du bland
andra bidrog till denna rika solskens
dag. Jo, jag tackar jag!

Gösta Dahlberg

Till alla dem som bidragit till aktio
nen "Kyrkan hjälper" i Stockholms stift
fram/öres härmed ett vördsamt tack.

Olle Hallin

Hjärtligt tack för all uppvaktning på
min 50-årsdag.

Rudolf Samuelsson

Hjärtligt tack för vänlig uppvaktning,
som gjorde min 50-årsdag till ett rikt
och ljust minne.

Einar Svensk

Mitt varmaste tack till fabriksledning,
kolleger, kamrater och vänner för vänlig
hågkomst på min 50-årsdag.

Erik Karlsson

För all vänlighet under min makes,
Bertil Hägersund, sjukdom och för den
vackra blomstergärden vid hans jord
fästning ber jag få framföra mitt varma
tack till Gustavsbergs Idrottsförening,
AB Gustavsbergs Fabriker, arbetskam
rater, grannar och vänner.

Elsa Hägersund

För den vackra blomstergärden vid
Rickard Larssons jordfästning ber vi att
till Fabriksledningen, släkt och vänner
få framföra vårt varma tack.

Syskonen

Min vän plastingenjören anser att plas
ten redan har slagit ut trät, varför vi
borde lära oss namnen på plastmateria
len, liksom vi känner till forn, ek, björk
och teak. Den här pennan jag har i min
hand läm vara gjord av skrylninnlbuda
dienstyren.
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Glädjen är alla dygders moder.
Goethe

Vill du vara älskad, så älska!
Seneca

Den som icke kan skämta är olycklig,
men ännu olyckligare är den som endast
kan skämta.

Ruckert

Goda tankar är bra men ej stort bättre
an drömmar - om de inte förverkligas.

R. W. Emerson

För den rika blomstergärden, för gå
vor till Stadsmissionen och för allt varmt
deltagande vid vår systers, Elsa Appel
qvist, bortgång tacka vi innerligt hennes
arbetskamrater och vänner vid Gustavs
bergs fabriker, Kommunalkontoret och
Daghem, inom olika föreningar samt alla
föräldrar och barn vid daghemmen.

Syskonen
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En dag, ett ögonblick i sänder
1/4 -63

Jag sitter på ett Ålderdomshem tillfäl
ligt för att komma undan vinterkylan.
Nu är det åter april med vårkänning i
luften, när man öppnar ett fönster. Här
liga soldagar omväxla med mulna och
disiga. Längtan ut drar 'hårt. Att få en
plats i solen, Men - ack, ja! I brist
därpå rar man vara på de tillfällen till
glädje, som finns. Här går det ingen
nöd på oss vad beträffar god mat, rent
och snyggt o. s. v. Besök från yttervärl
den få vi då och då och det piggar upp.
"Så går en dag, ett ögonblick i sänder,
o, vad tröst, evad som kommer på. Allt
ju vilar i min faders händer. Skulle jag
som barn väl ängslas då?"

Syster och personal skyndar omkring,
ivriga att hjälpa, där så behövs. Och att
det ges tillfällen, kan jag tala om. De
gamla ha ju sina krämpor, men det tas
med glatt mod, när så mycket görs för
oss på alla håll och kanter. Här härskar
det goda hjärtat i eget majestät. Ett
gott arbete får god lön. Vår tacksamhet
är stor. I vårt rum doftar det av blom
mor. Påsklilja, narciss, nejlika, tulpan,
blå Iris, fresia i en gnistrande färgsym
foni. Men så har det varit 81-årsdag.
Födelsedagsbarnet sitter i sin stol vid
fönstret och stickar. Synen är ej så god,
men energi hjälper mycket. Skönt att ej
behöva sitta sysslolös, tycker hon. Hen
nes händers arbete skall komma det nya
hemmet till godo. Så gnolar hon en och
annan trall eller sjunger en gammal visa,
som hon sjungit som ung, då det spratt i
benen och lockade till dans. Men fast
kroppen åldrats, sitter minnena kvar,
färska och fräscha. An går dansen en
midsommarnatt. Fiolerna fila och drag
spelet håller takten, när en ungersven
griper sin flicka och dansar ut. Björ
karna dofta på festklädd loge, och en
lätt sommarskymning sveper sig om de
svärmande paren, när de sedan söka sig
hemåt. - Men telefonen ringer och nu
låta barnen höra av sig. Det syns på
hennes ansikte, att hon ej känner sig
ensam. Glädjen lyser. Hon har upplevt
kärleken, satt frukt och är beredd att
lämna plats för nya generationer. Men
hon resignerar i glädje, beredd att vid
kallelse gå till sin himmelske fader. -·
Nu kom en fru in till henne med kaffe.
Människan kan ju inte bara leva på
minnen, telefonsamtal o. s. v. Det mate
riella måste ha sitt. Nu går hon till
fönstret och plockar med sina krukväx
ter, och så kommer åter stickningen
fram. Det ringer därute i hallen. Flic
korna ha fullt upp att göra. Min rums
kamrat får besök och de gå ut för att
prata om sitt gemensamma. Jag blir en
sam för en stund. Tankarna komma och

Ett gammalt arbetslag

Porslinsarbetare 1912: Sittande Oskar Ullberg, Axel Pettersson. Stående Samuel Svenson,
Ernjrid Hedblom, Sigfrid Englund och Oskar Fall.

gå, men svagt hör jag arbetet därnere
vid mangeln, samt en och annan röst
från patienter i hallen. Dagen fortskri
der, och snart väntar en god middag.
Radion är ett gott sällskap. Då dröm
mer man sig ut till de friska. Ett oblitt
öde har gjort den medelålders männi
skan till invalid för livet. Alltid kan
man ej resignera, man är för ung. Man
vill bryta sina bojor. Då hjälper en böc
kerna och poesien hos en Cullberg, en
Heidenstarn, en Bergman, en Ferlin.
Människor, som fått gudagnistan, men
även lidit.

"Han kom som en vind!
Vad bryr sig en vind om förbud?
Han kysste din kind.
Han kysste allt blod till din hud.
Det borde ha stannat därvid.
Du var ju en annans, blott lånad.
En kväll i syrenernas tid och
gullregnens månad."

Hjalmar Cullberg

Ja, man får ta "en dag, ett ögonblick
sänder".

Britta Sandell

Det gamla gardet
var med i 1 :a maj-demonstrationen och lyssnar intresserat till tal och sån?, från

Folkparkens utescen.
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Schacksäsongen börjar närma sig sitt
slut. När detta skrives är alltså Koop.
schackserien färdigspelad. Tre Kronor
tog sin andra inteckning i det av PUB :s
personalförening skänkta vandringspri
set.

Resultatet: 1) Tre Kronor 8 poäng,
2) Schacksällskapet 6 poäng, 3) Folksam
4 poäng, 4) PUB 4 poäng.

Bäste poängplockare i serien (indivi
duellt) blev H. Ericsson med 5 poäng.

Sällskapets cupturnering vanns av C.
Reimann. Denna turnering blev en kniv
skarp uppgörelse ända in i det sista. En
stark prestation av den unge målaren!

Blixttävlingar har anordnats vilka
vanns av R. Ericsson, A. Lindström, I.
Elvin och D. Grip.

En match mot Spårvägen, Enskede har
spelats å HPF :s lunchrum den 19 mars.
Vi ställde upp med ett 20-mannalag,
naturligtvis i förvissningen att vinna
bataljen. Men våra vänner spårvägarna
"stod på tur" att ta hem spelet den här
gången och vann med 11½ mot 8½. Vi
publicerar hela slagordningen med resul
tat och allt:
Spårvägen:
½ H. Et!ing
0 V. Sommergren
o H. Möller
0 A. Cronwall
½ E. Westerberg
½ E. Andersson
0 B. Zetterman
1 M. Håvell
1 E. Carlsson
1 F. Agge
½ R. Skoglöv
1 A. Eriksson
0 A. Bergfors
1 0. Röjdemark
0 S. Carlsson
1 T. Viklund
1 A. Eriksson
1 E. Svärd
1 E. J101hansson
½ I. jannas

Gustavsberg:
I. Lorin ½
A. Lindström 1
D. Grip 1
R. Ericsson 1
J Björk ½
0. Jonsson ½
B. Arvidsson 1
0. Bergqvist 0
T. Ericsson 0
C. Reimann 0
I. Norin ½
G. Ericsson 0
V. Olsson 1
G. Dahlgren 0
S. Andersson 1
R. Melcher 0
J. Holmen 0
R. Mannz 0
K. W. Svensson 0
G. Hjelm ½

Uret som slog
ett omöjligt rekord

kan bli Ert
för endast kr 193:-

Hur nära den absoluta precisronen
kan ett ur komma, frågade sig exper
terna vid observatorierna i Schweiz.
Under senaste decenniet slog Omega
rekord på rekord, tills man nu senast
i Geneve nådde resultat, så nära den
absoluta precisionen att ingen tidigare
hållit det för möjligt. Det var Omegas
berömda Seamaster 30 mm "rekord
verk" som stod för den prestationen.
Förverkliga en sund tanke - bliv ägare
till något som är absolut TOPPEN!
Något som det är mycket förnuftigt
att äga och som Ni kan vara mycket
stolt över att bära! Välkommen inl

Omega 30 mm, i stål kr 193:-,
i goldfilled kr 221 :-,
i guld på stål kr 288:-,
med centrumsekund i stål

från kr 198:-.

Auktoriserad Omegarepresentant

THORNQVIST Ur o. optik
GUSTAVS6ERG

Tel. 309 90

Brödermans
ger Er fullständig

Köptrygghet
3 års garanti

På alla TV- och radioapparater, på0 alla skiv- och bandspelare får Ni hos
Brödermans 3 års fullständig garanti
- alltså alla delar och reparations
kostnader gratis under hela 3 år!

0 Marknadens
ledande märken

0 Tryggbetsf,örsäkring

0 Flygande service
Rrödermans har servicebilar med spe
cialutbildad personal, som alltid är
redo aot rycka ut och snabbt ge Er
förstklassig service vid reparationer
och installationer.

0 Gott inbytespris
Brödermans är alltid beredd att beta
la ett gott pris för Er gamla radio
eller TV vid byte - säkerligen bättre
än Ni raknar med!

13rödermans 1{,adio & TVAB
Folkungagatan 138, Tel. 08/43 20 90

Stockholm Sö

(•,,
1JI'- /' \ t/ :, .:, V.,,,,,~ V

Välkommen till
Konditori Vita Hästen

Under vintern har ungdomsschack be
drivits med H. Ericsson som ledare. Dom
har haft tisdagskvällarna till sitt förfo
gande. 10 ungdomar i åldern 8-16 år
har med intresse bevistat spelkvällarna,
där det förekommit instruktioner i
schackspelets mysterier och små turne
ringar samt blixtspel.

B. Arvidsson

N V H E TI
MAX FACTOR lanserar

UTTRYCKSFULLA
ÖGONBRYN

MAKE-UP ger Erallt .,..=,,;,m,
Ni behöver för att forma och framhäva
den nya moderna linjen. BRUSH-ON
är eleqant, vattenfast och hållbar, torkar
snabbt, ser naturlig ut.
Välkommen Iö r d e m c n s t r e t l o n l

GUSTAVSBERGS FÄRGHANDEL
Mariagatan 12. Tel. 316 55
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NU ÄR DET SOMMAR

När syrenen blommade som bäst och vallmon slog ut i sitt
flammande flor, då var det midsommar enligt almanackan. Då
tyckte jag att sommaren började. Nu i juli är det egentligen
midsommar. Nåja, högsommar om ni så vill. Semester och
varme med plaskande soldyrkare vid Södersved, Tjusrvik och
Grisslinge. Det är rätt tyst och stilla i Höjdhagen, där de flesta
rymt idyllen. Jag sitter ,på min balkong med ett glas kallr
dricka, en skrivmaskin och en dämpad transistor med melodi
radio. Det är den som lockar till pekfingersvals på skrivmaski
nens tangenter - och som får ge stimulans till vad jag ska
skriva för sommarnumrets första sida. Det tycks bli växlande
meditationer i dur och moll. "Strö Iitet rosor på den väg vi
vandrar" är introduktionen. Det ger mig inte så mycket.
Rosor. Dom frös i vintras. Väg. Ja, jag !hör en och annan bil
från vägen och en rnffande motorbåt på avstånd. När jag var
nere vild Centrum myllrade det av Konsums sommargäster som
framför en bikupa. Strax intill bullrade grävskopor och bilar
med sprängsten från gamla Klubbens grundknallar. På hem
vägen gick jag mot Viken, som såg riktigt hyfsad ut sedan
muddringen i juni. Minsann ,såg jag inte ett par soffor därnere.
Ja, den som väntar på något gott ... Jag har hoppats på dem i
två decennier.
Nu sjunger man Dan Andersson. "Förlåt ett stänk av bitter

fröjd, en visa till gitarr." Det tänder litet bättre, vad det nu
kan bero på. Tankarna ramlar ohjälpligt tillbaks i tiden. Den
sommar jag första gången skådade Gustavsbergsnejden, Det var
Vi-läger på Storholmen och den sommarkvällen fångades jag
av denna ljusa natur, dess vida vatten och blomstrande flora.
Känslan dalade när jag något år senare orienterade mig i Gus
tavsberg en hostkväll inför ett nytt jabb. Jag skrämdes av svag
gatubelysning. Och i mina första intryck ligger något av karg
miljö, ikalla efterfläktar av patriarkalism. Men det kom var
mare sommarvindar med åren. När och om jag blir riktigt
gammal kanske det blir en minnesrapsodi om en Gustavsbergs
epok, som är mera intressant än den väl omskrivna Midsom
markalasets. Jag kan piffa upp memoarerna kring personal
tjänstens rika flora med att skriva om ,kadrilj i en vibrerande
gammal kyrksal, om Korpidrott, lekar och sång, om vand
ringar i nejderna och folkfester på Ekvallen. Jag kan också
berätta om människor jag mött, om flyktingöden, om kalla
vintrar med bränslebrist, om ransoneringskort och beredskap.
Kanske om växtvärken i en frigjord kommuns sociala lekmans
arbete. Om trevande samarbete mot företagsdernokrati - om
den som tände ett ljus, i stället för att klaga över mörkret.

En gång skall det varda sommar, har visorna tänkt.
En dag skall det tornas rymd över landen.
Rätt mycket skall varda krossat, som vida har blänkt,
och mänskorna skola lyftas i anden.
Nu sitter de där och spindlar så smått och så grått
och kritar för sina lador och hyllor.
En dag skall det varda sommar, har visorna spått.
- Men visorna ära klena sibyllor.

NILS FERLIN

Som tur ,är kommer här en ny och Iättare låt på radion. "Nu
ä de sommar å uti dika, där finns det smultronblomster som gror,
å uti sjöga där ner i vika, där står en abborreluring å glor."
Min vän s'lamkryparen var hem till mig :häromdagen med sju
fina abborrar! Det finns tydligen fisk. Det är alltså inte över
drift det där sportfiskarna pratar om fina fång1.5ter och hugg.
Jag förstår så väl alla holrn-, båt- och spinnspöägare, som har
chansen att uppleva Stockholms skärgård, att fiska och bada
och att härute få leva sitt soliga och salta sommarliv. Jag har
ägnat många semestrar åt Gustavsbergs ljuvliga omnejd och
hemmamarker - enkannerligen 'dess blåbar. Men framför allt
sätter jag skärgården med dess lummiga 1holmar och skär, där
segelleden ut till Arholrna och havet ändå är toppen för en
stockholmskis.
"Fönsterna öppnas mot sommarnatten, blommorna dofta och

fjärdens vatten speglar den stigande månen som röd över
Ingaröskogen står". Vilken fin hembygdsmelodi, denna Taube
vals, som tonar fram med både känsla och rytm. Den melodin
förknippar jag med en varm vår:kväll, då den spelades upp på
Folkparkens packade dansbana - och alla sjöng med. Det var
fredskvällen 1945, då gustavsbergarna först samlades i en
improviserad allvarsstund på kyrkbacken, och sen slog sig lösa
i yrande dans, Ja, vad vore livet förutan sång och dans. Föns
terna öppnades mot en ny tid, mot sommar efter sex kyliga
år ... Och sen följde en omdaning av samhället, som varken
gamla eller nya gustavsbergare skådat maken till. Där växte
hus och parkområden i Thunströms stolta byggnadsprogram,
nya vägar oah institutioner i kommunens regi och under Gun
nar Anderssons säkra styre, fabrikens expansion och allt lättare
former för samverkan. Här tillåter jag mig u.p.a, att ge en
blomma åt Artur T:s trivsamma sätt att skapa kontakter. Inte
minst genom att när det stramade till ta en låt på gitarren eller
en lugnande biluflykt utåt Värmdö. Den mannen kan ju sälja
allt - och mycket varde honom förlåtet.
Ja, det där är väl vad man vågar säga i en sommaringress.

Mera i mina memoarer. Om vi litet var inte tog allt så hög
tidligt, om vi tänkte på att allt ska ha sin tid, så skulle det
hela vara ,ännu mera harmoniskt. Det där stämmer ju ganska
bra ihop med den melodi, som just nu skvalpar fram genom
eterhavet på glittrande radiovågor:
"Klara jobbet med glans, gå i land någonstans, ta en kyss

eller två i en yrande dans. Så länge skutan kan gå, så länge
hjärtat ikan slå, 1så länge solen den glittrar på böljorna blå!"

Red



ANNORLUNDA

En grekisk filosof har sagt: "Männis
san är alltings mått". Ett alldeles rik
tigt påpekande. Vi mäter gärna andra
efter vårt eget mått, d.v.s. vårt sätt att
vara, tanka och handla. De som avviker
från vårt eget mönster förefaller främ
mande och konsriga, och inför dem kän
ner vi oss förbryllade och reserverade.
Det ligger mycket nära till hands att

i detta sammanhang tänka på de rasmot
sättningar, som åstadkommit så kusliga
och upprörande tragedier. Vår tid har
gett och ger allt fortfarande många exem
pel på mänsklig förnedring av just denna
orsak. Men vi behöver inte gå utanför de
egna gränserna för att finna utslag av
denna mentalitet. Det finns inom skilda
områden gott om belägg för hur det är
att vara annorlunda. Här ett exempel
från min egen erfarenhet.
I min ungdom lärde jag känna en sär

ling. Han var lärare till yrket. En man
med 'Starka ideella, filosofiska och litte
rära intressen. I ett avseende var han ut
präglad bohem: han var obekymrad om
sitt yttre utseende. Det brast väl inte
ifråga om kroppslig hygien men vården
av kläder o.a, persedlar var det si och
så med. Han saknade sinne eller intresse
för iden saken.
Denna man var en bra och rättskaffens

person. Han var errligt elevernas vitsord
en bra och omtyckt lärare. En hjälpsam
och generös natur. Med tiden blev han
dock Förlöjligad, ifötibisedd och åsidosatt,
eftersom han inte hade sinne för yttre
prydlighet.
Man :kan naturligtvis förstå denna om

givningens syn och •håHJ11ing. Vår man var
Faktiskt annorlunda. Han grubblade så
mycket på stora och invecklade problem,
att han för dessa glömde vis-sa trivsel
detaljer. En ganska allmän mening var
denna: .En egendomlig kurre, den där.
Inte är Iian till sin yttre varelse något
föredöme. Sånt där kan väl inte gå an.
- Så gick resonemangen.
Det är inte avsikten att här ta denna

i många och väsentliga avseenden för
trä-fifliga medmänniska i oreserverat för
svar eller att 'Slå ner på .belackarna. Man
får ha förståelse åt bålda hållen. Det finns
en inre kvalitet, som kan yttra sig i god
vilja och rejala bemödanden och detta
är en förnämlig utrustning. Denna inre
ui'llgång bör dock inte förleda oss att
vårdslösa det yttre, även om detta må
synas mera underordnat. Som det yttre
är det mest synliga, blir det lätt så att vi
i första Iiand dömer därefter. "Som man
är klädd blir man 1häidd". Det ligger
mycken erfarenhet bakom detta talesätt.

De som ogillade och klandrade vår
man - och det var många - dömde
mest efter yttre småsaker. De såg i ho
nom en person, som skilde sig från mäng
den. Och de saknade tydligen fantasi och
förmåga att tänka sig in i varför han
bbivit sådan eller vilka goda sidor han
trots detta hade, Därför blev omdömet
onyanserat, ensidigt och hårt. Och så
ledde mannens egenhet till isolering och
ensamhet.
Denna man har sedan många år till

baka lämnat den mänskliga tillvaron, ef
ter ett liv fyllt av mycken möda, oför
ståelse och ensamhet. Man kan kanske
säga att just ensamheten bidrog till hans
öde. Det är inte gott for mannen att vara
allena och helt sakna en omtänksam
kvinnas vaksamma öga och ordnande
hand. Men hans liv och öde lever starkt
i mitt sinne, och det verkar som en stän
dig erinran om risken av personlig egen
het, liksom om allas vår mänskliga obc
nagenhet att förstå och överse.
Mycken onödig olust bottnar i benä

genheten att döma andra efter våra egna
tycken och vanor. Hur skönt om vi kun
de ·se på omgivningen med en glimt av
fantasi och 'lust att förstå. Tänk om vi
bara ville och kunde tänka oss in i andras
situation. Då skulle en vass och före
brående blick ofta förvandlas till ett
vänligt leende, till gagn för den all
männa trivseln och därmed till glädje
även för oss själva.
Vi kan väl inte alldeles skapa om oss

men vi kan utveckla vår fantasi och in
levelseförmåga. Då vi ser med välvilja
även på dem, som ·är annorlunda. Detta
skapar ett bättre klimat för a1ll mänsklig
sam'levnad och strävan, och på så satt
blir hela tillvaron ljusare och rikare.
Låt alltså fantasin blomma och med

känslan bryta fram! Då först blir livet
vad det :kunde och bonde vara. Då blir
det sommar året om och livet ut i våra
hjärtan och sinnen.

V. j.

Erik Nilsson

Erik Nilsson avled den 25 juni i år i
en ålder av 59 år. Gustavsbergare sedan
födseln. Kommunal förtroendeman,
nämndeman. Arbetade på porslinsfabri
ken sedan sitt fjortonde år. Det sista året
tjänstgjorde han som ciceron på fabriken
och ledare för de allmänna fabriksvis
ningarna.
Redan som ung engagerade han sig ak

tivt i den politiska och fackliga rörelsen
och i ABF. För arbetarrörelsen i Gustavs
berg blev han snart en av de ledande.
1932 blev han ledamot i skolstyrelsen
och åt skolan har han sedan dess ägnat
sitt stora intresse. I kommunalfullmäk
tige invaldes han 1935, i kommunal
nämnden 1936, han var nämndeman se
dan 1941 och anförtroddes en rad av
kommunala uppdrag. Sålunda var han
bland annat ordförande i generalplane
kommitten.
Vi kommer att minnas Erik Nilsson som

en god och ärlig människa, som med pa
tos och levande intresse alltid förfäktade
de ideer som han sedan ungdomsåren
funnit bärande.

c7vfinnen

Din vardag är inte grå
när det finns så mycket vackert oss givet.
Spar det ljusa att se på.
Ibland är också minnen glädje för livet.

SOLVEIG
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Sprit och arbete
en privatsak?

Ar det en privatsak om man dricker
sprit på jobbet? På fritiden? Många män
niskor lär utan vidare svara ja på den
frågan, andra svarar [ika klart nej.
Det är inte omotiverat att ställa den

nämnda frågan.
Så <här förhåller det sig närniigen i vårt

samhälle: Sverige har världsrekord i
spritförbrukning, räknat ,i liter per in
vånare. Over sex liter per invånare och
år är sifran. Dessutom har vinförbruk
ningen ökat kraftigt, Alkoholbruket har
trängt in i nya ,grupper, bland kvinnor
na mycket mer än förr, och ungdomar i
a'llt lägre å!ldrar har börjat dricka, Det
har lett trll ett 1kralftigt öikat missbruk.
Fylleriet bland exempelvis 15-17-åring
arna har mångdubblats.

På arbetsplatserna?
Förekommer det att man dricker sprit

eller andra a:Jkohol:ha:ltiga drycker på
arbetsplatserna? Eller under arbetsdagen
- •på lunchraster ti'H exempel? Ja, visst
förekommer det, mer eller mindre, och
att det kan ha sina risker står väl ganska
klart om man tanker efter. På många
arbetsplatser är arbetet krävande och
kanske farligt. Risken för olycksfall ökar
om någon druckit. På andra arbetsplatser
hävs stor precision i handlaget. Den blir
sämre hos den som druckit, Att det för
håller sig så har en hel rad vetenskapliga
undersökningar visat. En schweizisk
forskare kom nyligen fram till att minst
vart tionde olycksfall ,i arbetet kan skri
vas på alkoholens konto, Det blir ganska
många på ett år, eftersom det i Schweiz
år 1961 inregistrerades något över
175.000 olycksfall i arbetet. Undersök
ningar i Sverige visar på samma tendens.
Sprit ,på arbetsplatserna betyder utöver

de nämnda riskerna också att atmosfä
ren och samhörighetskänsian fördärvas
och att kamratskapet sätts på hårda,
ibland alltför 1hårda prov. "Jag tror, att
de som inte använder sprit i samband
med arbetet är för flata mot det elände
som förekommer", sade LO-ordföranden
Arne Geijer vid en konferens nyligen -

och fortsatte: "Alla hyfsade människor
får ju lida av missförhållandet, och det
kan minsann inte vara stimulerande för
ansvarsmedvetna människor att daglig
dags umgås i en kamratkrets, där sprit
missbrukas, Sprit och arbetsplats hör ab
solut inte samman."
TCO :•s ordförande Otto Nordenskiöld

kompletterade: "Om någon upptäcker att
en arbetskamrat !har alkoholproblem, så
bör det vara 1hans skyldighet att in
gripa."

På fritiden?
Men, om någon dricker sprit på friti

den - är det något som har att göra
med arbetet? Innan man svarar på den
frågan kan det vara skäl att tänka på ett
par fakta. Man kan naturligtvis dricka
sprit på fritiden och göra det på ett så
dant s·ätt att alkoholen är borta ur krop
pen när man kommer till arbetet. Men
om någon tillbringar sin fritid med att
tämligen regelbundet dricka sprit, inver
kar det så småningom på arbetspresta
tionerna dagen efter förtäringen. Spritens
efterverkningar kan vara kvar ända upp
riH ett dygn. Professor Goldberg har i
sina undersökningar vid Karolinska insti
tutet konstaterat efterverkningar åtskil
liga timmar efter det att all sprit lämnat
kroppen. Nervsystemet är påverkat och
yrsel inte ovanlig.

Större frånvaro
Människor som inte kan hå'lla isar

sprit och arbete kan självfallet ställa tiH
många problem - för företaget och för
kamraterna. Men det finns oclkså en
annan grupp som orsakar svårigheter för
sina arbetsgivare och arbetskamrater: den
gmpp människor som dricker regelbun
det på fritiden och har så att säga dolda
vanor. Ofta är det frågan om personer i
åidern 35-50 år, de mest produktiva
åldrarna alltså, och i regel är deras va
nor o'kända för chefer, arbetsledare och
kamrater. iEn stor undersökning, utförd
vid ASEA i Västerås för inte länge sedan,
visade att frånvaron från arbetet är
mycket större bland sådana människor
än bland andra. Alkoholvanorna är or
sa!ken till en stor del av frånvaron från
arbetet. Utländska undersökningar, bland
annat i Canada, ,har blottat liknande för
hållanden. Att en person är borta från
ar/betet kan betyda minskaid produktion
oah dämned sämre lönsamihet för företa
get, det kan orsaka svårigheter av många
andra slag ooh det :kan i många fall öka
aribetsbördan för ,kamraterna.

Varför?
Många männisikor får problem med

spriten. - Det finns wå sorters mis•sbruk,

instängd?
säger ·docent Gunnar Lundqurst vid Ka
m'lins'ka sjukhusets -a'lk'Oho1polikl inik,
missbruk som ovana och missbruk som
uttryck för ,sjukdom. Ingen läkare tänker
sig, att ungdomar •som okynnessuper är
sjuka i vanlig mening. Alla kan vi ju
lägga oss till med ovanor, som t. ex., att
äta för mycket eller röka för mycket.
Ovanan kan iha '01,iika anledningar. En
aniedning ·som inte är säI'lsynt är nervo
sitet, en annan spänning eller osäkerhet.
Men ännu vanligare är den rådande se
den, att göra som andra, att inte skilja
sig Ifrån mängden.
Och, tillägger docent Lundquist, dric

ker man för ofta eller för mycket, så
blir man förr eller senare alkoholist och
får kanske också en rad speciella alkohol
sjukdomar e'Her åtminstone besvärliga
alkoholproblem.

Två tips
I dagens läge behöver många män

niskor fakta om alkoholen och dess verk
ningar. Utan fakta ikan ingen ta stäHning
till sig sjä'lv contra alkoho'len. Men det
behövs också en ändraid inställning ti'll
hela alkoihoheden. Ett exempel: det finns
många människor som inte dricker kaiffo
elJ.er inte röker. Ingen försöker truga
dem att göra det. Men det finn,s också
människor som av oiika anledningar av
står Ifrån alkohol. Det är inte ovan'ligt att
anbetskamrater och andra i deras omgiv
ning ogillar detta, och att de därtill sö
ker truga dem att dricka. Finns det inte
an'ledning att låta ;dem som tagit ställ
ning på samma sätt ha sin åsikt, följa
den? Mer kunskap om alkohole!1's verik
ningar och mindre lust att truga sikulle
underlätta livet på många arbetsplatser.

Evert Sverkman
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Den 12 juni hade Företagsnämnden sitt
sommarmöte, varvid Årsredogörelsen var
huvudpunkten på dagordningen. Det in
terna bokslutet presenterades i ett sten
cilerat sammandrag, vartill ledamöterna
dessutom erhöll KF :s stora verksamhets
berättelse för 1962. Bokslutet kommen
terades av företagschefen Hjalmar 01-
son och kring detsamma ställdes en hel
del frågor. Beträffande marknadsläget
konstaterades bl. a. att HPF behöver
förstärkning av sin personal, medan ef
terfrågan på kyldisk f.n. är minskad.
Här hoppas vi kunna komma igen, också

på frysutrustningar. Plast kommer in
med nya produkter under året, och på
BKF är man nöjd med den nya mekani
seringen. Under denna överblick diskute
rades formgivningssynpunkter, aktivise
ring på försäljningssidan, sorterings- och
kvalitetsspörsmål m.m.
Rapporter lämnades från samarbets

kommitreerna, skyddskornmitten, för
slagsverksamheten och personaltjänsten.
Åtgärder mot bullerskador diskuterades
och rapport lämnades om avslutad kurs
i olycksfallsvård m.m. Förslagsverksam
heten behöver ny propaganda och stimu
lans, då en försvagning tycks ha inträtt
jämfört med föregående år. - Personal
tjänsten rapporterade att sommararbete
hade kunnat beredas åt 35 skolelever
och att ett 10-tal skulle erbjudas anställ
ning. För dessa ordnas en informations
kurs med något mindre tidsprogram än
förra årets företagsskola.

Sekr.

Utan gränser

Världen är idag mer än någonsin i be
hov av att tillämpa de kooperativa
pionjärernas teorier, eller tydligare ut
tryckt: Man kan 'säga, att de problem
man i våra dagars samhälle brottas med
till stor del bottnar i vårt misslyckande
med att tillämpa dessa teorier i prakti
ken.

Vad jag önskar understryka här är
den fara, som det kan innebära för den
kooperativa rörelsen, om den utvecklas
till en organisation utan gernenskap med
sina medlemmar och så'1unda förblir en
folklig rörelse blott trll namnet. Om det
funnes tecken på att rörelsen redan hade
fyllt sin uppgift, skulle det vara föga me
ning med att arbeta vidare på dess fort
bestånd.

Kooperationen måste för att göra sig
värdig en fortsatt existens vara någon
ting mera än en rad av varuhallar, vilka
som en grupp robotar mekaniskt matar
fram färdigpaketerade varor för jäktade
husmödrar med förvärvsarbete, vilkas
enda önskan är att •kunna inhandla hela
veckans behov på :kortast möjliga tid
för att därefter hinna hem och ordna för
familjen, innan de går till 'sitt arbete
måndag morgon.

För den vanliga medlemmen är inter
nationell kooperation något ouppnåeligt,
om vilket han kan läsa i de kooperativa
publikationerna men som inte har nå
gon praktisk betydelse för honom, eme
dan ihan inte har någon möjlighet att
ska•fifo sig extra erfarenhet av internatio
nell kooperativ venksarnhet,

Om internationell kooperation skall bli
en realitet, måste man blåsa liv i den,
och för att åstadkomma detta måste
kooperationen bli åokon1lig och begriplig
för den stora massan av medlemmar.

Spridda klipp ur en artikel
av Jac Arnes i Kooperatören

Äland heter Stig Lindbergs nya servis.
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Varuhusfrågan har varit aktuell
i många år
I vårt skåp för ritningar finns flera

årgångar när det gäller planerna för en
ny centrumfastighet. Våren 1939 var en
byggmästare antagen, men då blev det
ändring i sista stund. Expertisen ansåg då
att fastigheten inte skulle byggas på den
gamla tomten vid kyrkan. Sedan kom
kriget, som kullkastade alla planeringar.
I början av 1950-talet var frågan åter
aktuell. Då var det meningen att fastig
heten skulle förläggas till Bagarvägen/
Torget med lagerlokalerna insprängda i
berget. Nu kan man väl vara glad att
detta projekt inte kom till utförande.
Senare utredningar visar att den plats vi
nu satt igång att bygga på passar bra för
"bilåldern".

Från byggnadsfronten är att
rapportera
När detta skrives håller platschefen

Erik Holrnström, Sentab och hans man
nar på att göra sista putsen när det gäller
åtagandet att spränga och planera tomt
marken inom området. De har gjort ett
gott arbete och tar semester först när ar
betet blir klart. Kompressorer, borrar,
sprängskott och lastning har säkerligen
för många i vårt samhälle varit störande,
ett sådant jobb kan ju inte utföras ljud
löst, men så har det som väl är sin över
gång.
Månadsskiftet juli/aug. kommer etapp

Il igång. Den omfattar byggnaden/mål
ning. Till att utföra detta arbete har
bland ett antal anbudsgivare antagits AB
Skånska Cement, som åtagit sig att fär
digställa sitt arbete till den 15 april 1964.
Under 'byggnadstiden skall givetvis även
entreprenörerna för VVS, El., telefolk,
inredningssnickare etc. få utföra sina åta
ganden. Det är klart att det kommer att
bli en tid av intensivt arbete på alla
fronter om tidsplanen skall kunna hållas.
Fastighetens längd är 74 meter och

bredden 40 meter. Försäljningsytan blir
ca 1.900 kvm i ett plan. Till detta kom
mer lagerutrymmen, maskiner och några
kontorsrum i samma plan. I ett andra
plan mot bensinstationen förlägges för
eningens kontor samt personalutrymmen
(omklädningsrum och kafferum).

Vi presenterar en fritidsstuga
Dala Hus bygger - Konsum inreder

står det att läsa på skyltar, som placerats
på taket till en fritidsstuga, som byggts
i samarbete med Dala Hus Bröderna

Nordquist. Glasmästare Sören Nylander
har varit "mästare" för glasinsättningen.
Stugan är målad med "SKALA" - årets
stora nyhet, som presenterats i koopera
tiva butiker och varuhus under försom
maren. SKALA-färg finns i full skala i
vår butik 1 vid kyrkan. Stugan har
byggts för att vår förening skall kunna
presentera vad vi säljer och förmedlar
när det gäller utrustning vid stugbyggen
eller reparation och förbättring, som ju
alltid är aktuellt i någon form. Bl. a. kan
nämnas takpapp, cement, snickerier,
möbler, Gasolanläggningar, kylskåp etc.
Söndagen den 16 juni var den stora

invigningsdagen. Gustavsbergs Gossorkes
ter spelade under ledning av Sven Wah
renberg. Det var omkring 900 personer,
som gick husesyn och de blev även bjud
na på förfriskningar dagen till ära. Stu
gan skall stå kvar till slutet av augusti
nästa år.

Kvinnogillesträff i Gustavsberg
Vårt kvinnogille har inbjudit gilles

kamrater från hela Stockholms län till
en träff i Gustavsberg onsdagen den 14
augusti. Man skall se på fabriken och
museet och så skall man ha gemensamma
överläggningar och äta lunch i Berga
salen.

Konsumfesten
blir söndagen den 18 augusti. Konsum
festen brukar vara välbesökt och så hop
pas vi att den blir även i år. Alla är som
vanligt så välkomna.

G.M-n

Bilder: Fritidshuset invigdes med musik av
sko/orkestern.

Nedan: Resterna av gamla klubbhuset brän
des ned under brandkårsövning.
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Porslinsemaljerade badkar
en populär Gustavsbergsprodukt

Utgångsmaterialet vid tillverkning av
badkar utgöres av järnplåt, vilken for
mas genom pressning eller dragning som
det heter på fadbpråket. Karen är hel
dragna, dvs de är helt frampressade av
en plåt.
För att crhälla en vacker och korro

sionsbeständig ytbeläggning emaljeras
karen.
Karen tillverkas endast i ert utförande

beroende på ,de mycket höga verktygs
kostnaderna rför pressarna. Måtten är
standardiserade enligt SMS. Råmaterialet
är kallvalsad plåt med dimensionerna
2.000 x 1.500 mm och en tjocklek av
2 mm.
Plåten utsättes för mycket höga på

känningar då den drages till 425 mm
djup. Den måste därför vara av mycket
hög och jämn kvalitet. Plåtens tjocklek
få,r variera inom mycket snäva gränser
då den i annat fall skulle ge upphov till
rynkor och veok vid dragningen. Halten
av legeringsämnen måste hållas låg i
järnet for att emaljeringen skall gå bra.
Vi skall nu följa produktionen från

I press nr III bockas kanten runtom
hela karet.
I press nr IV renklipps hörnen efter

föregående dcantbockning.
Press nr V har det mest komplicerade

verktyget, i vilket den tidigare nedboc
kade plåtkanten invikes.
Förflyttningen av karet mellan pres

sarna sker med speciella maskiner. En på
pressen monterad arm tar ut det färdig
bearibetade karet och placerar det på en
överföringsrnaskin, som vid behov vän
der karet och sedan skjuter in det i föl
jarude verktyg. Detta är vad vi i dagligt
tal kallar För automatisering eller me
kanisering.
Karet gå nu vidare till putsning av

hörn och påsvetsning av öron för att
kunna hänga karet på konveyorbandet
till brännugnen.
Som tidigare närnnts inoljas plåtarna

under dragningen. För att kunna få en
ordentlig emaljering måste emellertid ka
ren ha en metalliskt ren yta. För att få en
sådan matas karen igenom en speciell bet
ningsmaskin. Denna ma:skin består av en
ca 50 meter lång kanal indelad i elva
zoner. En konveyor för karen igenom
kanalen och .i de olika zonerna duschas
karen med relativt högt tryck med olika
lösningar. Oljan avlägsnas med hjälp

Pressar

- T
'I '·u

Il 111 IV V

Plåtlagrzr Klippning Dragning Kant- Kant - Hörn - Kant-
klippning bockning klippning invikning

Sprnt~~mD~~ oomC: ·~,
. I . - '"""°'""~ A•syoiog I I I I I I I I :Jooon;J
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Avsyning , Sorterinq

Torkning
<}==

plåt till färdigt badkar. Se processche
mat.
De 1,5 ton tunga plåtpaketen lossas

från bilarna med ,gaHeltruck och läggas i
ett lager.
Första arbetsoperationen blir hörn

klippningen av plåtarna i en gradsax. En
plåt klippes :i sänder.
Plåten går vidare igenom den impo

nerande raden av två 1.500-tons hydrau
liska och tre 750-tons mekaniska pressar.
I den första hydrauliska pressen hålles

plåten fast av en tillhållarplatta, som lå
ter plåten följa med i lagom takt när
pressverktyget drar plåten till formen
för ett badkar. Genom en noggrann in
justering :får man trots den stora form,
förändringen endast en ändring av gods
tjockleken på knappt 0,2 mm. En mycket
viktig detalj vid djupdragningen är att
plåten inoljas rätt, så att dragningen gå,r
jämnt utan risk för sprickor i plåten.
Efter denna press föres karet över

till press II där kanterna klipps och bot
tenhålet i lkaret stansas ur.

iii 7-
Emballizri ng Lagizr,.

Utlastning

~

Torkning
<F=
~

Sprutning ~
Täckizma~~

PROCESSCHEMA FÖR TILLVERKNING

AV PRESSADE PlÅTBADKAR
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a Y heta alkaliska 'lösningar och oxiden
med varm utspädd svavelsyra. Där efter
följer sköljning med varmt vatten och
neutraliserande lösning. Slutligen passerar
karen en varmluftzon för torkning.
Karen går nu vidare till avsyningen

där eventuella ojämnheter putsas till in
nan karen går till emaljeringen.

Emalj är ett slags glas, som framstäl
les genom. att smälta samman kvarts,
fältspat, soda och andra ingredienser.
Den smälta massan som 'kallas för fnitta,
hålles i vatten varvid den spricker sön
der cill 1granuht, vilket fatt kan malas.
Man kan också låta den smälta massan

passera mellan två valsar, så att man
erhåller Fritran i [orm av små flingor.
Granulatet eller flingorna malas tillsam
mans med vatten, lera, eventuella färg
oxider oc:h andra kemikaEer till en väl
ling med ungefär samma konsistens som
grädde. Malningen sker i kul,kvarnar,
som !består av stora roterande trummor
av stål med en invändig beklädnad av
pors-lin eller Flintsten. Kulkvarnarna är
till hälften fyllda med porslinskulor eller
runda fiintstenar. Under rotationen ma
les frietan mellan kulorna och inkladna
den så Fint att endast en obetydlig rest
blir kvar vid siktningen genom en sikt
med 0,26 mm rnaskvidd.
Den ifärdigmalda emaljen - emalj

slickern - pumpas upp .rm stora lager
behållare, där den förvaras tills den skall
anvandas. För att förhindra att de tyng
re partiklarna sjunker till botten, hålles
emaljslickern ihela tiden ,i rörelse med en
propeller. Från lagerbehållarna tappas
emaljslickerna via en sikt och ett magnet
Filter ned i mindre ibehållare, som går till
sprutskåpen. Dessa behållare är försedda
med rörvork och är så gjorda att slickern
med hjälp av tryckluft kan matas fram i
slangar till sprutpistolerna. I sprutbehäl
larna justeras 1konsistens och specifik vikt
så att slickerns sprutegenskaper blir de
bästa. Emaljfrittoma tillverkas av sär
skilda fabriker i USA, England, Holland
och Tyskland. Vi håller kontakt med ett
antal av dessa för att kunna följa med
i utvecklingen och alltid hålla oss med
bästa möjliga material.
Vi går nu tillbaka till karen där vi

slutade vid avsyningen efter betningen.
Från avsyningen går karen till sprut

ningen av grundemaljen. Här hänges ka
ren upp på en konveyor, som med en
hastighet av 105 kar i timmen för dem
genom ett sprurskåp, ,dä,r 4-5 sprutare
med sina sprutpistoler lägger ett tunnt,
jämt lager av emaljslicker på karen. Var
och. en av sprutarna har att spruta sin
del av karet och för att komma åt or
dentligt står de på olika höjd: den förste
står i en ,grop för att komma åt på un
dersidan och den siste på en brygga för

Ovan: Fem stora amerikanska pressar svarar för formningen av plåtbadkaren.

Nedan: Konveyern transporterar karen mellan stationerna, varvid en första avsyning
också sker.

att kunna spruta översidan, Från sprut
boxen vandrar 'karen genom ett torkskåp
med en temperatur av 150 grader C. När

de kommer ut härifrån är de praktiskt
taget torra och färdiga att hängas över
på en konveyor, som för karen genom
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brännugnen. Härvid hänger karen på
krokar av eldhärdigt material.
Den elektriskt upphettade brännugnen

är U-forrnad och har en längd av ca 40
meter. I lbrännzonen är temperaturen
800-840 grader C. Vid utpassningen av
lämnar lkaren sin mesta värme till de kar
som går in i ugnen, varför karen kan
plockas av för hand. Efter första brän
ningen är :karen blåsvarta till färgen.
Detta beror på att det första emaljskik
tet består av en ,grundemalj, som har till
uppgift att häfta fast ordentligt vid plå
ten. Den är därför rik på kobolt och
nickel, vilka färgar emaljen blåsvart.
Från bränningen hängas karen över tiH

konveyorn, som går till sprutning och
torkning av täckemaljen. Efter torknin
gen går !karen på nytt till rbrännugnen.
Denna emaljering har till uppgift att

ge karet en vacker yta med hög bestän
dighet mot repning och nötning samt mot
lösningsmedel och kemikalier, Emaljen

T. v. överst: "Tron hands" fraktar karen från press till press.

T.v. nederst: Emaljsprutning fordrar ansiktsmasker.

Ovan: Karen avsynas och klassas.

kan också erhållas .i 01l1ika färger, vilka
gör karen tilltalande och vackra.
Täckemaljeringen utföres två gånger.
Efter !bränningen av andra täckemaljen

placeras karen ,på det långa inspektions
bandet, där de avsynas mycket noggrant,
sorteras och markas.
Omedelbart efter avsyningen emballe

ras karen och går sedan vidare till lag
ret.
På birl skickas !karen vidare till gros

sister och byggnadsplatser.
I anslutning till emaljverket finns ett

mindre laboratorium <lär betvatskorna
och emaljslickerns egenskaper övervakas
och där speciella färger provas ut. Mer
omfattande komroll av kvaliteten utövas
vid det centrala lalbor'atoriet, som för
detta ändamål är försett med en omfat
tande utrustning Iför kontroll av den fär
diga produktens egenskaper. Dessutom
pågår en ständig forslknirng i syfte att för
bättra produkternas kvalitet.

Fronter, gavlar
Parallellt med til'lverkning av karen

tillverkas fronter ooh gavlar. Dessa till
verkas av 1,5 mm plåt, vilken klippes
tilll ,rätt format, hålstansas och präglas
med mönster som styvar upp och pryder
plåten. Kanterna vikas in, nödvändiga
svetsningar utföras och bitarna putsas
och betas innan de går till emaljeringen.
Badkarets vulst är så utformad att

front och gavel med ett handgrepp kan
sättas fast och låsas med en hake, som
sitter på badkarsfoten.
Detta !krä,ver en del plåtdetaljer, som

stansas ut i de excenterpressar pressavdel
ningen förfogar över. Aven badkarsfötter
av pilåt och delar till betongfötter tillver
kas bär.
För export tillverkas oemaljerade kar,

som sedan emaljeras i utlandet.
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Värdshuset
Kommunägda Värdshuset fick ny re

gim den 1 juli i år. Som källarmästare
tillträdde då herr Sven Gröhnberg, Kall
häll. I samband därmed reparerades lo
kaler och kök för cirka 53.000 kronor
och ventilationen förbättrades.
Herr Gröhnberg har tänkt sig kunna

ha dans två kvällar i veckan framöver.
Vidare har han begärt att få fullständiga
spriträttigheter för restaurangen i fest
våningen. Denna ansökan föranledde en
livlig och lång debatt i kommunalfull
mäktige, där tolv talare var i elden och
utvecklade ett brett register argument för
och emot spritservering. Nykterhetsvan
nernas hårda fight hjälpte inte. Vid om
röstningen svarade 16 ja till fullständiga
spritrattigheter och 8 nej. Saken är dock
inte klar i och med detta. Länsstyrelsen
har här sista ordet.
I alla händelser behöver Gustavsberg

Värdshuset som restaurang och barserve
ring och vi önskar nye källarmästaren
lycka till i sitt värv.

Folkbibliotek
Fru Herta Grundberg, Lugnet, skall

bli biblioteksbiträde i Gustavsberg och
har fått genomgå en bibliotekariekurs i
Stockholm den 1-20 juli.
Vi hoppas att i en snar framtid kunna

få träffa fru Grundberg i det nya folk
biblioteket vid Centrum, som kommunen
den 14 maj i år i princip beslutade skulle
inrättas. I stället för de futtiga och
trånga vrårna i Mariaplan skall vi då få
ett bibliotek på 400 kvm med läsrum,
musikrum, tonårsrum, arbetsrum m. m.

Lekplatser och parksoffor
Parksoffor för 1.000 kronor har in

köpts av kommunen och utplacerats i
samhället.
Lekplarskornmitten har begärt och fått

ett extra anslag på 5.000 kronor för iord
ningsställande av en boll- och lekplan
vid panncentralen i Lugnet och för för
bättring av övriga lekplatser.

I brist på särskild kommunal parkav
delning med anställd personal har sköt
seln av lekplatserna blivit eftersatt, vil
ket bl. a. anmärkts på i kommunalfull
mäktige vid två tillfällen. Sedan en man
nu anställts för skötseln hoppas man på
bättring. De lekplatser som den kommu
nala kommitten är ansvarig för är föl
jande: 1) Den staketinhägnade lekplat
sen vid slutet av Hästhagsvägen, 2) Boll
och lekplatsen vid Höjdhagsvägen bort
om tennisbanan, 3) Grindstugärde vid
sidan av A-längan, 4) Lek- och bollplat
sen i Lugnet mellan Thun-Ollevägens
panncentral och Klostervägen.
Övriga lekplatser och sandlådor till

hör fastigheterna och skall skötas av re
spektive fastighetsavdelning.
Den kommunala lekplatskommitren

har dessutom i år efter överenskommelse
med fabriken och kommunen tagit på sitt
program att iordningställa och sköta
boll- och lekplatser för äldre barn på
följande platser: 1) Ängen mellan ålder
domshemmet och kyrkogårdsvägen, 2)
Ängen mellan Kullen 5 och Ingarövägen,
3) Utfyllda Kattkärret vid panncentra
len i Lugnet. Vidare skall en lekplats an
ordnas i Mörtnäs vid Älggården.

Ölutskänkning
Kommunalfullmäktige har tillstyrkt

ansökningar om årsutskänkning av öl för
Skcviks Friluftsgård, Säby Vilohem och
för manskapsbarack i Lugnet vid hus
bygge.

Trafikfrågor
Ett förslag om införande av parke

ringsförbud för Hasthagsterrassen, Häst
skovägen och Trallbanevägen i Hästha
gen och för Bäckstigen i Lugnet har till
styrkts av kommunalfullmäktige.
Framställningar om hastighetsbegräns

ning för Beatelundsvägen och för vägar
inom Fagerholms tomtområde har av
styrkts av kommunen med hänsyn till

Läkarmottagning i Gustavsberg
Provinsiallakare Othmar Hochberger
Mottagningar vardagar utom ons
dagar 8.30-11.30
Adress: Gamla B.B./Telefonbeställ
ning 0766-307 10

Extraläkare Med. dr RoH Tacking
Mottagningar vardagar utom ons
dagar. Telefonbeställningar
0766-312 35
Adress: Värmdögatan 4

Industriläkare John Bellander
Telefonbeställningar 0766-318 75
el. 308 48
Adress: Gamla kontoret

Samtliga läkare har telefonsvarare.

att vägarnas beskaffenhet ej medger hög
re hastigheter.

Vatten
Ytterligare 250.000 kronor har kom

munen anslagit till kostnaderna för ut
redning av vatten- och avloppsledningar,
reningsverk och vattentorn i Gustavs
berg. Beträffande vattentornet visade det
sig att den föreslagna svampen på Munk
moraberget skulle komma att bli dyrare
än beräknat. Nya förslag har gjorts på
två olika typer av vattentorn, ett enkelt
torn rakt på sak och ett annat med mera
estetiska hänsyn på utformningen. Dessa
förslag har nu utlämnats till byggnads
firmor för anbudsgivning.

Finlandsbesök
En manstark trupp från kommunen

med biträde av socialassistenten fru Zim
mer som tolk har gästat grannlandet Fin
land på en vecka i maj på särskild in
bjudan från vänortskommunen Hyvinge
utanför Helsingfors. Deltagande förtro
endemän var herrar Harald Lindholm,
Harry Pettersson, Erik Nilsson, Bertil
Svensson, Ando Björck, Anders Steen,
och Göran Malmstedt. Till vänorten Hy
vinge överlämnades gåva i porslin samt
kommunens standar.

Ansuarsjribet
Kommunens samtliga förva!tningsor

gan beviljades av kommunalfullmäktige
ansvarsfrihet för året 1962. Revisorernas
berättelser framlades utan särskilda an
märkningar och godkändes. Året gav ett
överskott på 51.000 kronor och från den
kommunala driftbudgeten har kunnat
överföras 620.000 kronor till kapitalbud
geten.

Motorvägen och förbindelserna mellan
Lugnet och Centrum
Kommunen har nu åter klart uttalat

att den planerade motorvägens sträck
ning genom Gustavsberg är klar och fast
ställd med det s. k. norra alternativet.
Vägen kommer att gå fram mellan Lug
net och Centrum. Arkitekt Friberger,
KF, stadsarkitekt Runefelt och arkitekt
Hollstrand har samarbetat om en lösning
av vägförbindelserna mellan Lugnet och
Centrum samt om vägar och anslutning
ar i Centrum. Som enda bilväg från Lug
net hade arkitekterna tänkt sig en slinga
nordost ut från Lugnet mot Aspviksvä
gen och därefter ned mot Centrum. Allt
så en omväg. Från kommunen framför
des dock kravet på en direkt bilväg från
Konsum Lugnet mot Centrum över mo
torvägen förutom den av arkitekterna
föreslagna slingan. I övrigt godkändes de
föreslagna vägplanerna.

Y.N.

9



Det var i maj
när göken gol
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Distriktsköterskan och barnmorskan
har nu fått nya mottagningslokaler i f. d.
Fastighetsförvaltningens kontor vid Sa
delvägen i Hästhagen.

"Östasiatiska Museet och AB Gustavs
bergs Fabriker har äran inbjuda till ver
nissage på NATIONALMUSEUM av
utställningen CELADON JADE ur HM
Konungens, Gustavsbergs och privata
samlingar Onsdagen den 22 Maj 1963
kl 13.55". Så lät texten på ett av de
vackraste inbjudningskort man någonsin
skådat - en inbjudan tryckt i guld på
rispapper och överst försedd med de;
kinesiska Celadontecknet i rött. De in
bjudna slutade snart undra över det
ovanliga klockslaget för vernissagen -
efter 5 minuter anlände Kungen och
Drottningen, fulla av iver inför den ef
terlängtade utställningen. Kungen ställer
själv ut en del av sina egna samlingar
och Gustavsberg visar upp alla de kera
miska skärvor från Sungperioden år 960
-1279 som under lång tid analyserats
vid vårt laboratorium av Prof. Walter
Steger och Dr. Nils Sundius. Den mjukt
gröna, hemlighetsfulla Celadonkerami-

ken och de fascinerande arbetena i jade
hade lockat mycket känt folk. Vernis
sagen bevistades av ett stort antal inter
nationella experter som kunde få sin ve
tenskapliga nyfikenhet stillad vid ett av
de många förstoringsglas som detaljför
storade den genomlysta skärven. All
mänt omdöme: En utställning av högsta
klass, där pjäserna på ett diskret och för
nämt sätt ackompanjerades av de invän
digt sidenbeklädda almmontrarna.

Kungen och Drottningen i sällskap med
fr. v. Dr Hjalmar Olson, Dr Arthur
Hald och Red. David Westman från
Expo-atelieerna.

Amerikanska designers gjorde studiebesök i
juni och var särskilt roade av Bengt Berg
lunds skapelser.

Livsglede og gale påfunn - det er litt
av det den vidt beremte svenske kunst
neren og formgiveren Stig Lindberg vi!
gi oss. Så skriver Karin Auberr i Norsk
Dameblad nr 20 och fortsätter: For han
gjer ikke hare vår hverdag rikere med
alle sine fornuftige og gode bruksting,
han gj0r den også så uendelig meget gla
dere med sitt personlige artisteri. -
Artikeln upptar över tre sidor och har
många fina bilder av Stig Lindbergs sten
gods, vaser, terma och hushållsporslin.
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$) lcnero semester ä, inqen d"''·
~Man tittar bara i bladet
å väljer i främmande land en kust
där ordnas som man vill ha det.
Man flyger å far i fjorton dar,
men spar den veckan som finns kvar
för skärgårdens hemmavisten.
Där träffar man utlandsturisten.
®

~sikter kommer, åsikter går,
lmvärderingar kan nog skifta.
Tanken omkring aut-ostradan i år
åt norr allrahelst vill lifta.
När den frågan härnäst står i tur
satsar jag helt på vår fria natur.
Åsikter kan vara fina
- om dom stämmer med mina.

Vikens vågor gungar
svanarna med ungar.

en rena naturen är sommarns
paroll!

Ge akt på nedskräpningsskurkar !
Håll också dej själv i noga kontroll
med dina kartonger å burkar.
Det dröjer tills sånt är förintat till noll!
Jag unnar tanklösa var på sitt håll
jämt 300 kronor i böter,
i hopp att dom sedan sej sköter.

ationellt var skolbetyg
vid terminens slut på våren.

Ej mera barn behöver i smyg
sej räkna till svarta fåren
Ingen döms att sitta kvar,
Goda takter chansen har.
Ingen fälls på skrivningsblunder.
Detta är ju som ett under!

~

n konkurrent har plötsligt dykt
upp

med namn Orientexpressen.
Torgets ivriga snackluffartrupp
har gett sej hän åt excessen
att göra en tidning - av god layout
och typiskt orienterarprat.
Men det ska herrarna veta -
jag kommer att leta å beta.

©

)t,näkta inte. Det blir bara stress!
~Tag vara på dyra sekunder!
Vad är då det rätta, lugn eller press?
Jo - ordning på arbetets stunder,
Jämnare takt, organisation
är den melodi å ordination
med vilken läkarn kurerar
å livsrytmen omrefo,rmerar.

~körvor ltåo Sunq I tusentol
~utav ädlaste halter
ställdes ut i museisal,
redovisats i spalter.
Analyserar å forskarnit
gjort katalog på varenda bit.
Om dagens skärv skulle passa
så finns det i tippen en massa.

riz. ommunalt styre ett sekel har fyllt,4-~ vilar på grundfasta lagar.
Penningens makt i början förgyllt
samverkans knaggliga dagar.
Nu har vi alla vår talan befäst,
både till bifall å för protest.
Rätt å frihet är lika
för både arma å rika.

~

Il toppen ligger vårt fotbollslag,
värda ett varv på min skiva.

Intresset härute är stort överlag,
så länge en seger kan liva.
Ett starkt försvar, en långsam strateg,
två flinka yttrar, en center med steg,
ett gott kamratskap i gängen.
Dom gör faktiskt skäl för poängen.

~attnet i viken sjönk å försvann,m blottade stinkande dyner.
Muddringsskopa som hägring man
såg i hoppfulla syner.
En vacker dag vi den skåda fick
Plagen åts upp för vår grumliga blick.
Åter de leriga svallen
slår mot den steniga vallen.

~t nnars är badvattnet nästan klart
~ju längre åt havet man hamnar.
En gång ska reningsverk sätta fart
och mynna i djupa famna,r
därute i Baggen, vars vatten ändå
blir rent som experten lät oss förstå,
När lerslam hålls kvar i fabriken
lär man kunna bada i viken.

~ä, sommoren sköne somt ä, slutil~- ja allting har ju en ände -
då bryter den svala hösten ut,
den vår som de svage ej kände.
Det är rytm å omväxling, harmoni
i svenskt klimat. Det ger energi!
Säg, skulle du verkligen orka
att bo i ständigt Mallorca?

LERGOKEN

12



0

SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Kära Gustavsbergare!
Var i all sin dar håller Ni hus allesammans!? Är det vettigt

att lämna detta riktigt trivsamma samhälle åt sitt öde och
flänga kring på världens alla farofyllda landsvägar?! Låt mig
i varje fall få upplysa Er om att det där som skvätter på Er
i tid och otid under denna äventyrliga månad det är inte
saltstänk från Farstaviken. Det är bara den vanliga semester
vätan som är så välsignat bra för den potatis Ni kanske
glömde att kupa innan Ni for.
Är det solen Ni jagar land och rike kring, så befann den

sig nyss här ovanför Gustavsberg, men det var bara en liten
visit på fransyskt maner, nu är det alldeles som vanligt igen.
Aha, Ni letar efter det gudomliga sommarväder, som fick Er
att svettas gruvligen innanför fabriksporten och som kom Er
att längta svårt efter frihetens minut?! Snälla nån, javisst gör
Ni det, det gör vi alla, vi blir aldrig för gamla, aldrig för
erfarna för det ...
Ett Gustavsberg utan Gustavsbergare är inte vad det bör

vara. Folket i kön vid snabbköpskassan hejar inte på mig och
på postkontoret avkrävs jag legitimation. Vilsna A-bilar sur
rar runt våra vägar och letar efter tandläkare, damfrisörer
och färgfilmsleverantörer, och grävlingen nosar i ringblommor
och rosensnår och undrar varför så få snarkar om natten.

Men varen vid gott mod,
det mesta är som det skall vara. Vid Knuts hav blommar de
vita näckrosorna och tuvullens lena fjun vajar när julivinden
går genom starrgräset. Myggen letar envetet efter en bit naket
skinn där djungeloljan mist sin styrka. De hemtrevliga, gamla
husen vid Villagatan har bytt från falurött till vartannat gult
och grönt, riktigt snyggt minsann, och sprängskotten dånar
från den plats där vårt nöjestempel nyss stod. Ingen semester
stillhet där inte, när det brakar loss i det här samhället så
brakar det rejält.
Vidare kan vi hälsa så hjärtligt från alla blåbärssnår kring

Osby träsk och Kvarnsjöns fridlysta stränder. Och från alla
småfåglar med flygfärdiga fågelbarn som försöker överrösta
våra småpojkar, eller var det kanske tvärt om ...

0 nej,
vi ar inga fågelskådare, hur skulle det gå till med den här
familjen. Vi är bara naturälskare i största allmänhet och av
den bullrande och aningslösa sort, som nästan jämställes med
lösa hundar och jagande kattor i alla naturvårdande program.
Men än så länge kliver vi fritt omkring i markerna som
gläds, men det är kanske bara en fråga om tid. Vi är egent
ligen inte experter på någonting, det enda vi är duktiga på
det är att komma halvtimman försent till de flesta kantarell
ställen på rimligt avstånd från den förhyrda bostaden. Ja, det
där sista kan synas vara en onödig slags upplysning, men säg
inte det. Nu börjar det bli så talrikt med stolta egnahems
ägare i detta Gustavsberg, så nu verkar det vara på sin plats
att vi delar upp oss i besuttna och egendomslösa. Fast i semes
tertid, då äger vi som är kvar, hela terrängen med hagar och
lider, näckrostjärn och hallonsnår, blåbärsklyftor och kanta
rellställen, nattvioldunkel och blåklocksgläntor. Men som sagt,
Ni är välkomna tillbaka i alla fall, Gustavsberg blir tomt i
längden utan gustavsbergare.

Sommaren har nått sin höjdpunkt
och glider sakta över mot sin sensommarhalva. När denna tid
ning lämnar trycket så smyger Ni gustavsbergare i mörkret
kring Osby och fångar motspänstiga kräftor vid lyktors sken.
Annu återstår fröjder. Själv närmar jag mig, om man får tro
alla högtidstalare man lyssnat till under åren, något slags
mittlinje. Hur är det de brukar säga: Livets höjdpunkt, ut
tytt på vanligt vardagsspråk bör det bli, gammal och skrab
big. Det är inte ofta vid den åldern som man serveras kom
plimanger. Jag inbillade mig faktiskt att jag fick en härom
dagen. Av en mindre son som inte visste bättre.
Är du en gammal tant, frågade han mig allvarligt. Man

skall inte narras för små barn så jag erkände det med någon
ovilja. Han funderade en stund och så sa han: Nä, du e ingen
riktig tant för dom spelar inte badminton och kastar me
nngar ...
Jaha, då var det min tur att fundera. Var det där att svälja

som en komplimang eller var det en förebråelse för otillräck
lighet. Det vet man ju att män i alla åldrar föredrar, frodiga,
rofyllda, stadiga, arbetsvilliga mödrar. Men visst var det en
komplimang, i den här åldern får man inte vara för petnoga ...
Efter fem tysta minuter hade sonen kommit in på en ny

spännande tankebana och sa med ljus förväntansblick: Mamma,
var du me om trettiåriga kriget??!!

På tal om små barn
i den åldern då man vanligen betecknas som skolmogen, så är
det ett överväldigande antal gustavsbergshem som skickar de
butanter till Ekedal i år. Även om det alltid finnes en skugga
av rädsla i bakgrunden så tycker nog de flesta ungar att det
är roligt att börja skolan. Det är ett bevis för att man inte
är ett småbarn längre och sällan upplever man skolleda under
sitt första skolår.
Men det har kommit in något nytt och oroande i sjuåring

arnas tillvaro. Det är det här med skolmognad. Alla föräld
rar .till barn i den här åldern känner väl till nervositeten inför
restresultaten, Inga förespeglingar om ännu ett års frihet på
lekplatser och i skidbackar. kan få ungen att acceptera tanken
på uppskov med skolgången. Lättnaden och glädjen när testen
givit klartecken är påtaglig men hur känns det för de skol
omogna och vad gör vi för dem. Att hänvisa dem till vår
otillräckliga lekskola eller till vårt överfulla daghem det kan
inte vara en bra lösning. Även om vi vore beredda att för
deras skull gå förbi den kö, där många lär ha klappat för
gäves på porten sen -58, så kan inte grupper, som är så mät
tade av mindre åldrar, tillgodose sjuåringars nästan omätt
liga sysselsättningsbehov.
Är det inte dags för skolan att ta hand om de avvisade?

Vore inte det snällast mot Barnet, som bör s<å i centrum för
vårt handlande? Det skulle inte alls behöva kännas som sam
ma nederlag om de ändå fick börja skolan, men i en liten vän
lig klass, för dels de skolmogna, dels för gränsfallen, de som
kan tänkas skapa oro i normalklassen. Ja, jag vet att skolan
inte är främmande för den här lösningen, men skynda, öppna
dörrarna för de avvisade, och ledsna barn blir glada barn.

Med semesterhalsning, Eder
Edla Sofia
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Om olika folkslag
och deras drag
I semester- och turisttid kan det vara

pd sin plats med en guide över Sverige.
Den här av Nettel ur gamla Söndags
nisse-Strix kan fortfarande vara nyttig
att orientera sig med.

Längst uppe i vårt land bo lapparna,
som synas •små och kutryggade. De äro
alla kvarlevor från forna tider då Sve
rige var lagt under isen och allting var
tirlLfruset. Men varest den första ensliga
lappkvinnan framfödde sin lilla kolt
krlädda gossepilt vet man ännu ej. Kanske
i Kiruna, men ikan~ke också på Djurgår
den, ty där låg också fol'lt av is på den
tiden. Lapparna leva av rentblod som de
dricka direkt, godmodigt smackande och
ävensom av salt som de skrapa från ste
narna vid 'havsbandet. Lappen är vänlig
av sig men ifrågar 'du honom huru många
renar han diar tro, så blir han retad och
sliter stora stycken av renlav direkt
från helleberget som han kastar omkring
sig, Hans språik är mycket märkvärdigt,
men kan man :bara grammatiken går det
av sig självt. Numera är det ej så farligt
att gå nära ,dem, men man bör givetvis
vara på sin vakt och hava en pålitlig
förare och granna speglar med sig ävenså
symaskiner och 1everkorv som de äro
förtjusta i och s1u!ka när som helst.

En bit nedanför Lappland ligger jam
tarnas land. Det nämner man Jämtland.
Innevånarna nämner man jämtar. De le
va på hä•staiflfärer men deras tänder äro
ej i gott stånd, ty där är långa avstånd
till närmaste tandläkare och de äro ej
så noga med att peta sig. Kvinjorna äro
långa och starka som åsnor, men de hava
dåliga tiänder ty även de ha lång väg
ti!rl närmaste tandläkare. Männen sälja
sina hästar ti'll varandra som äro små
och raggiga. Dem nämner man Jämt
landshastar och kunna taga sig fram hur
som helst i full galopp. Raggen släpar
då i snön. Jämtarna äta mest surström
ming, men även 1hästarna äta de upp för
varandra. Numera kan man vandra fritt
omkring bland dem, men du bör ej köpa
någon häst av dem, ty då blir du lurad.

Vid ena sidan om järntarnas land träf
far du på Norrbottnarna, de bo i Norr
botten och äro mycket arga. De äta mest
lax, men tycka även mycket om alkoho'l,
som de sjäilv transpirera genom en sorts
spiraler inne i skogen. Norrbottnarnas
kvinjor äro långa och ,garvade. Om som
mar-en hava de bara en tunn blus och
gona sig i flodkanterna, där männen
jaga efter lax.

~

Nedanför Jämuland tror man att Här
jedalen ligger och det gör det också, men
om det folket vet man inte mycket. Man
har ifunnit rester efter benknotor där.
Folket dricker hela dagarna och slåss med
Jämtarna, som försöka tränga sig på.
Nedanför Härjedalen 'ligger Medelpad,

som fostrat många skalder.
Går du sedan vidare ut mot kusten

stöter du emot Gastrikland, men längre
söderut ligger He'lsingland. Där hor det
vackraste av alla folk, men även det ar
gaste. Kvinjorna äro långa och ståtliga
och starka som åsnor, men de hava milda
blåa ögon, som vila på männen. Dessa
senare hava också ibl~da ögon, men äro
dessutom förs-edda med knivar, som de
hugga omkring sig med, ooh kommer
någon ivägen blir han sårad. Männen
dricka mycket, men dessemellan såga de
björkved 'Som de sälja ti,11 varandra.
Många skalder !komma från Helsingland.
Strömming kan man också få därifrån,
ävensom lutfisk och gröt.

Fara vi så vidare stöta vi på Wärme
land. Folket där ,är snällt, men på ett
naturligt sätt. De ,dricka dock mycket
för att hålla ky'lan utomhus, och mången
gång händer det att skalderna i det lan
det skrivit fulrlkomligt omtöcknade.
Kvinjorna äro långa och ståtliga men
svarta i huden. Ty de äro inavel med
gamla franska valloner som kommit dit
för att sko hästar år dem. De äro också
raggiga som i jamrland. Männen berättar
historier för varandra och göra träslevar.
Kvä!Iarna tillbringas med sång uppe på
berget, där man skär in hjärtan i träden
och joddlar tills kvinjorna komma. Då
går man neder igen.

Går du så åt ena 'Sidan så ligger plöts
ligt Dalarna där i badande solsken med
sina vita knutar. Befolkningen bor i här
bärgen eller "rhärbren" som de kalla dem,
och 1där hänga de också upp boskapen
för vargarnas dkull om nätterna. Där up
pe sitta de också och •spinna och kurra
he'la dagarna och baka. Männen göra pi
lar och tälja ut figurer i a!Ia stockar
och trnppor som sedan måhs i olika
grönt ooh oli1ka rött. Kvinjorna äro ståt
hga ooh ·slåss med rbrödkavlar i sina bro
kiga kjoltyg. På nätterna bära de· natt
särkar med röda spetsar och männen gula
älgihud~hosor med 11öda tofsar. Från Da
larna komma många goda ·skalder.

Vika vi sedan vidare så hava vi Upp
land där just under Ångermanland. Från
Ängermanlarnd komma många riksdags
män. Ångermanlandsälven rinner igenom
och kvinjorna äro ståtliga. Men i Upp
land ligger Uppsala, det nya och gamla.
Det nya U. känner vi rbäst. Där gå alla
männisikor i skofan och lä•sa och dricka.
Där har också vår ärkepräst sitt ärkesäte,
men bäst känna vi Uppsala genom Svan
dammen, en damm med 2 ärkesvanar i
varav ,den ena ilbland har ungar, små söta
små dunrbo!Iar och flyta på vattnet. Ty
svanen ·är lättare än vatten och kan ej
sjunka. Det är väl en förbannad tur.
Uppsalarna dricka mycket punsch och
sitta då i stora :klasar i sina vita mössor
runt slottet, .9krålande och vrålande av
lycka kramande sina kärestor. Sedan ten
tera de och bli advokater, men trots det
ta kan man numera röra s~g gans'ka fritt
i staden. I Uppsala finns det gott om
kvinjor. Men sedan r,esa vi vidare och
komma tilil Medelpad. Det ligger där
med sina träd och buskar och ibland ser
man någon skald. Men sedan kommer
du till Oster- och Västergötland. Oster
götarna äro mycket präktiga och dricka
mest säde9brännvin. Hela dagarna vand
ra de över å:krarna och rbhva goda riks
dagsmän. Kvinjorna .äro långa och ståt
liga och baka mycket gott bröd med rus
siner uti, men bliva de retade gå de utan
betän:kande vi'II anfall. Förra året skötos
sålunda över 3 ä'lgar i Ostergörland som
blivit retade. Västergötarna äro likadana
som Osrergötarna men bo på andra sidan.
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Sedan taga vi båten till Gotarnas land.
Gotarna äro öbor och hava blåa ögon
som spela av livslust. De lil:.asta varpa he
la dagarna från ringmuren och spana
över havet. Kvinjorna äro långa, men ej
så vackra som i Söderhamn, De bada
heia dagarna med stockholmare som
komma i :filygmaskin. Stockholmarna äro
muntra gökar må du tro. De bo alla i
Södermanland, och där går det lustigt till
må du tro, ty Stockholmarna dansa hela
dagarna och nätterna i Berns berömda
lokaler och där dricker man allting.
Kvinjorna dricka 'lika mycket, men smin
ka sig mer än tkarlarna och gå på Strand
vägen, som mynnar ut bredvid Berns.
Kvinjorna ·äro små och srnaia med djupt
skurna dräkter må du tro. Från Stock
holm utgår alla beslut rörande inkallelser
till värnpljktstjanstgöring och där bor
också hovet i sina vackra dräkter och
släp.

Men nu få vi skynda oss på, ty annars
hinna vi ej med tåget trH Småland. Där
bor ett magert och tanigt folk, som kör
omkring med oxar och säljer skosnören
till varandra. Kvinjorna plocka bär och
timjan som de sälja på marknaden och
barnen plocka nötter som de sälja cill
Amerika. Många smålänningar bo där
över och sälja allt möjligt. Från Småland
kommer inga skalder.
Men sedan kommer du till en lång

backe och nedanför henne Egger Malmö
med det kommunala varmbadhuset.
Utanornkring henne Iigger Skåne på alla
håH omgivet av Mått vatten utom i Små
land! Slkånarna äro små och magra, och
kvinjorna små och tjocka. Karlarna byg
ga hus, 'Som de salja till ,danskarna, ty
dem tycka de mest om, och från dem
köpa kvinjorna sina dräkter och para
plyer. På nätterna sitta de och stirra
över havet för att se när ålen går till ty
ålen är deras •huvudföda men de äta
också mycket 'sylta och rödbeta, och de
hava också mycken lust till jakt, men
skjuta då på långsamma djur, så att de
ej behöva springa så ofta, såsom t. ex.
fasaner. I Helsingborg bor de vackraste
kvinjorna, men också de argaste och
dricka mycket tillsammans med officera
re. Från Skåne kommer alla regeringar,
riksdagsmän, skalder, hövidsman, poliser
och inkasserare men också en del gott
kommer från Skåne.

Bild ur livet
På ett ställe kom en mexikan ridand

halvsovande på en åsna. Efter kom hust
run till fots, barfota. På ryggen hade hon
en barnunge, framtill hängde en baby i
en schal kring moderns hals och i magen,
det syntes tydligt, var en ny på väg. Man
tycker att den bördan skulle ha räckt
utan de två korgar, som hon också bar
på - en i var hand. Familjen var på väg
till torget med höns och andra produkter
från sitt åkeribruk.

Ur en ASEA-montörs
reseberättelse

Svart ballad
Steg av de svartas fötter
Ekar i nätter och dagar .
Målet är människovärde .
Entonigt trolltrumman klagar ...
Spår av blod täcker vägen ...
Tårar sköljer och renar ...
Eldar brinna på bergen
Röd lyser vallmo bland stenar ...

Edla Sofia

Teckningen nedan: Vy från Fagerdala av Sven ]onson

~~~-e, ..

~ ~~~ V~~V~- ..

15



Sommarmorgonens friska vindfläkt väckes.

Björken vajar invid stugans knut.

Röken vrides. Flaggan lyfts och sträckes.

Vällingklockan slår en glad salut.

Sjung nu, sångare, ditt hjärtas fröjd,

i en värld som gläds och blommar!

Sjung mot blånande rymders höjd

din sång till Nordens ljusa sommar!

EDITH FREDRIKSSON

Misunderstanding
"There are two misconceptions about

stainless steel, according to manufac
turers participating in an exhibition at
the Mayfaria Rcoms, Bryanston St. One
is that it is not stairrless."

Daily Telegraph

The man-in-rhe-street [;s very tedious.
He secms to misunderstand both techni
cal terminology and plain English.

Stainless steel just isn's stainless -
Don't let sales talk you in;
Hot tin roofs are built of iron,
Tinfoil isn't made wiuh tin.

Silver coins are struck from Monel,
Not a trace of real Ag;
Coppers are no longer copper -
Still, it',s all good "brass" to me !

Shockproof, morhproof, waterproof,
bornbproof -

Don't believe a word you see;

Rusrless, noiseless, dustless,
priceless,
Ting ain't wot uhey're sed to be!

Meta! Finishing journal april 1961

Alla skolbarn Iaser väl engelska nuför
tiden så en liten övning under lovet är
nog nyttig.

Fri översättning
Rostfritt stål ar unte rostfritt
det bara heter så
Tennfolie är inte gjort av tenn
och det v,ill nog ingen påstå

Silverpengar är präglade av monel
av silver finnes ej ett spår
Kopparpengar består ej av koppar
det är en legering som i handeln går

Chocksäker, ljudlös, malsäker,
vattentät

tro inte allt du läser och hör
dammfritt, bombsäkert, rostfritt,

gratis
orden är vackra men ha ej stor

valör

Pris tävlan
Om någon kan hjälpa oss med en

bättre fri övcrsattrung på vers får han
eller hon utom diedersomnämnande ett
pris, som är nästan rostfritt och alldeles
säkert vattentätt och malsäkerr och ga
ranterat gratis.

Good luck to you
Red
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Ungdomsleommitten har i dagarna gett
ut ett informationsblad till olika kate
gorier ledare i ungdomsorganisationer
och föreningar med ungdomsverksamhet.
Informationen ger tips och upplysningar
för föreningarnas fortsatta ungdomsar
bete bl. a. om fritidsgrupper, ungdomsle
darkurser och kommunens stöd i form av
bidrag och förenings-service.
Tv-succen Barnen i Bullerbyn följs

upp av ett antal trevliga arrangemang -
"Bullerbytraffar", för barn i 6-10-års
åldern med början i oktober. I Gustavs
berg är det Konsum, Unga tlrnar, ABF,
Kvinnogillet och Kvinnoklubben som
svarar för träffarna. Man planerar att
arrangemangen ska bli på flera platser
i samhället samma dag, ungefär 1 gång
per månad under tre säsonger. Det är
meningen att barnen vid varje träff
först ska få se ett filmavsnitt om Buller
byn, varefter de sedan kommer att få
syssla med teckning, målning och små
pyssel samt sjunga och leka. För att få
deltaga i träffarna fordras inget med
lemskap i någon förening, utan de är
öppna för alla i ovannämnda åldrar.
Däremot kommer deltagarkort att säljas
i förväg och på grund av bl. a. små lo
kaler måste viss begränsning ske. An
gående avgifter, lokaler, tider m.111. kom
mer det att finnas anslag i Konsumbu
tikerna, där även deltagarkort säljes.

FRI IDROTT
I skuggan av det stora fotbollsintres

set i samhället, lever nu fri-idrotten en
stillsam tillvaro, men försöker ändå hål
la igång det intresse bland de aktiva,
som ändock finns. Aven några nya grab
bar har börjat fri-idrotta.
Men publikintresset är dåligt. Till fri

idrottstävlingen i maj på Farstaborg,
det var förresten seriematch mot Trian
geln, löste 18 personer inträde. Däremot
var det glädjande att se de gamla käm
parna och trotjänarna med Anders Bon
nevier i spetsen och andra sektioners
medlemmar deltaga i funktionärsjobbet
och att höra Torsten Rolfs speakerröst
under tävlingens gång meddela att om
Gustavsbergspojkarna skärpte sig något,
så kunde det bli en hård match. Men
eftersom GIF inte hade ordinarie och
fullt lag blev matchen inte så jämn som
man hoppats, utan Triangeln segrade
med 20 poängs marginal. En och annan
god placering med hyggliga resultat sva
rade emellertid våra pojkar för och detta
har varit fallet även på de övriga serie
tävlingarna. GIF-fri-idrotten har en viss
"topp" men den "bredd", som är nöd
vändig för lagsegrar fattas tyvärr. Detta
försöker man bota på lång sikt genom att
intressera yngre grabbar. Olle Samuelsson
har fått fart på kvartersidrotten i Höjd-

hagen och han är där ledare för de unga
grabbar, som i framtiden ska föra GIF:s
färger framåt. Tyvärr råkade Olle ut
för ett benbrott i en fotbollsmatch i
början av sommaren och kunde därför
inte deltaga i den idrottskurs på Bosön,
som han blivit antagen till.
En fri-idrottstävling för Gustavsbergs

pojkar och -flickor i skolåldern kommer
att arrangeras på Farstaborg i augusti.
För de "stora grabbarna" står närmast
Klubbmästerskapet och Sa!tsjöbadstäv
lingarna på programmet.

N. E-n.

Ungdomar, som vill vara med finns
det ju gott om, vare sig det gäller idrott,
teater, scouting, schack, skytte, hobby,
nykterhet, politik eller någon annan
verksamhet. Svårigheten ligger nog i att
rekrytera dem på rätt sätt. Men möjlig
het att välja rekryteringsåtgärder finns
ju, bara man inte tappar tålamodet. Och
det gör väl sällan ungdomsfostrare vid
första motgången. Nu kanske en del för
eningar inte har någon större tillgång på
ledare för ungdomsarbete. Men då gäller
det ju för er som redan finns att intres
sera flera i de egna leden för detta stimu
lerande jobb. Låt även de ungdomar,
som nu finns i er förening vara t. ex. bi
trädande ledare och emellanåt ta ansvar
för någon uppgift.

Från Skolans horisont är underrättelserna till
Gustavsbergaren knapphändiga. Vår fotograf
har emellertid skaffat en bild från avslut
ningsdagen i juni. Sko/orkestern spelar en
samlingsmarsch före kyrkbesöket och premie
utdelningen.
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Skolbarnets
pressande vardag
Ett vanligt hinder för barnets lugna

och harmoniska utveckling är föräldrar
nas "sociala överambition", sammanfat
tad i utropet: Tänk om du inte kommet·
in i läroverket! Kravet från omgivning
en på barnet kan lätt bli för stort. Få
barn orkar med att ständigt utsättas för
detta tryck, skriver skolpsykolog Lars
Lööv i tidskriften BARN, och ger föl
jande skildring av barnets pressande
vardag:
Det torde inte vara helt ovanligt att

många får börja dagen under hot om att
de kommer för sent till skolan om de
inte skyndar på. I skolan börjar första
lektionen med att en nitisk lärare sätter
igång ett korsförhör på geografiläxan,
slutar förhöret med att uttrycka sin be
svikelse över att det inte gick bättre och
påminner om att de som inte läser på
ordentligt får finna sig i att få betygen
sänkta.
Nästa timme kommer matematiklära

ren och ber att få samla in hemuppgif
terna. Nu gäller det att ha dessa färdiga
och omedelbart kasta sig över nya upp
gifter.
Tredje timmen kommer historieläraren.

Han har en packe skrivningar under ar
men, och nu skall det redovisas vad man
inhämtat de fem sista lektionerna.
Så frukostrast. Då börjar kanhända

kamrattrycket i stället. Nu gäller det
vara bäst på idrottsplan, kunna berätta
den roligaste historien eller skryta över
sista förälskelsen.

Eftermiddagen fortsätter med nya lä
rare och nya krav.
Äntligen hemkommen. Nu följer väl

vila och avkoppling. Nej, nu börjar för
äldrarna. Gör läxan innan du går ut!
Bli inte borta för länge för då hinner du
inte göra läxorna! Du måste läsa mera så
att inte betygen sänks! Hur skall det bli
om du inte kommer in i läroverket? När
trycket blir större än vad eleverna orkar
med utlöses de s. k. psykiska försvars
mekanismerna. Dessa tar sig uttryck i
aggressivitet, rationaliseringar eller flykt
försök.
Denna psykiska stress måste genom

ökat samarbete mellan skola och hem
stävjas. Detta sker bäst genom att varje
individ ses utifrån den totala situationen.
Skola och hem bör närma sig varandra
så att de inte konkurrerar utan komplet
terar varandra. En ofta förekommande
kommunikation mellan lärare och föräld
rar skulle öka möjligheterna till en större
helhetssyn, vilket skulle lända den en
skilde eleven till godo.
Denna helhetssyn definieras bäst av

den grundinställning vi har till de unga.
Det är inte någon särskild uppfostrings
metod, t. ex. viss tid för sänggående, viss
tid för läxläsning, fem eller tre kronor i
fickpengar o. s. v. som har den största
betydelsen, utan det är själva grundin
ställningen till dem, som betyder mest.
Samma sak torde gälla i skolan. Det

beror inte i första hand på någon viss
undervisningsmetod om en lärare lyckas
eller misslyckas i sin fostrargärning utan
på den inställning han har till barnen.
Vi kanske bör lägga på minnet hur

pass hård skolbarnets vardag är och låta
dem få njuta sommaren med den av
koppling de så väl förtjänar.

g

Märkligast är nog stockholmslaget
Gustavsberg. Här finns det ingen hejd på
framfarten. Fortsätter man i samma stil
så spelar Gustavsberg i allsvenskan 1965 !
• 1960 fanns Gustavsberg i Stockholms
serien, klass II Södra. Man gjorde 82 mål
på 18 matcher, krossade allt motstånd.

• 1961 lirade man i klass I Södra. Gus
tavsberg var lika överlägsna: 61 mål på
18 matcher och klart poängförsprång.

• 1962 debuterade laget i "högre" serie
systemet, division IV Stockholm Södra.
Ingen respekt ändå: 16 vinster på 20
matcher, 63-22 i målskillnad, tredje
seriesegern på tre år!

• 1963 spelar Gustavsberg i division III.
Konkurrenterna är idel gamla storlag:
Sirius, Reyrnersholm, Tellus, Södertälje
och Råsunda, men lilla Gustavsberg
ångar vidare, delar toppiatsen med Rå
sunda efter våromgången ...
- Det var aldrig meningen att vi

skulle komma så högt upp, säger ledarna,
som själva är förbluffade.
Bandystjärnorna Leif Fredblad, Jens

Lindblom och Dennis Vikstrand (Ham
marby och landslaget) ville motionsspar
ka över somrarna och gick till Gustavs
berg. Vad säger de nu när det blivit stor
matcher och rena rama allvaret? Och vad
säger Lennart Nyman i Hammarby ... !

Ur Expressen

T. v. Det nya bostadsområdet i Lugnet är
redan fullbelagt.
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Åker ni omkring "naken"?
Av direktör Alvar Thorson, NTF

Vet ni att säkerhetsbältena visat sig
med mer än hälften minska personska
dorna vid inträffade trafikolyckor? Än
då Iinrrs det fortfarande personbilar, för
att inte tala om stations- och lastvagnar,
som inte är utrustade med säkerhetsbäl
ten. Det är hemskt att tänka sig att så
många människor åker omkring utan det
skydd som säkerhetsbältet ger vid trafik
olyckor.

Säkerhetsbältet måste sättas på
för att ge skydd ...
Hur säkerhetsbältena dagligen förhind

rar personskador eller reducerar person
skadornas svårighetsgrad kan forskare
som doktorerna Bertil Aldman, Stock
holm, Gunnar Lindgren, Falun och Claes
Göran Bäckström, Malmö, bevisa. Säker
hetsbältenas förmåga att skydda kan
också bekräftas av andra läkare, som på
våra lasarett får ta emot de skadade från
trafikolyckorna. - Men ett säkerhets
bälte kan inte ge skydd om det hänger
oanvänt i bilen. Man måste ha det på sig
då olyckan händer.
Att ha bältet på sig är det viktigaste

av allt och det tar bara några sekunder
att sätta på sig bältet. Finns det verkli
gen någon som har så bråttom att han
inte hinner offra dessa sekunder på sin
egen säkerhet?

Tag på bältet även i sta'n ...
Det är lika nödvändigt att ha bältet på
sig under en kort stadskörning som under
en längre landsvägsfärd. Vet Ni att över
hälften av alla polisanmälda olyckor in
träffar i städerna och andra tätorter?
Olyckan kan inträffa likaväl under en
kort färd som under en längre, och Ni
själv behöver inte alls vara orsak till att
olyckan inträffar.
Resonemanget ''i stan kör jag så sakta

att jag inte behöver säkerhetsbälte" hål
ler inte alls. Mer än 2/3 av alla person
skador inträffar vid lägre hastighet än
50 km/tim. d. v. s. högsta tillåten stads
farr. Den kraft som vid en kollision,
även i 1:1g hastighet, slungar en bilåkare
framåt, kan vara lika stor som den kraft,
som behövs för att lyfta hela bilen.
Även kollisioner mellan bilar i så låg

hastighet som 20-30 km/tim. kan ge
upphov till livsfarliga skador. Det är
enorma krafter som uppträder, och ar
mar och ben förmår ej ta emot kollisions
stöten vid högre hastighet än cirka 7
km/rim. När kör Ni egentligen med så
låg hastighet?

Biiltet måste sitta lagom hårt ...
Då Ni sätter på Er bältet, måste Ni se

till att det sitter väl an efter kroppen.
Bältet måste sitta lagom hårt spänt för
att kunna ge rätt skydd. Ett riktigt på
satt säkerhetsbälte är faktiskt det bästa
skydd man kan ha vid en trafikolycka.

Både förare och passagerare
behöver bälte ...
Jag hoppas verkligen, att alla som lä

ser det här, i framtiden inte åker en me
ter utan att sätta på sig säkerhetsbälte.
Det gäller naturligtvis bilförarna men
lika mycket deras passagerare. Förra året
dödades och skadades vid polisunder
sökta trafikolyckor 6.233 bilförare och
inte mindre än 6.889 passagerare.
Passagerarna i baksätet behöver sam

ma skydd som de i framsätet. Montera
därför in säkerhetsbälten också i baksä
tet. Av bältet hindras baksätespassage
rarna vid en kollision att slungas framåt
och skada dem som sitter i framsätet.
Baksätesbältena är därför till nytta både
för de åkande i baksätet och framsätet.

Ur muren på den gamla fabriken med väl
lingklockan spirar och grönskar förnyelsens
björk.

ett ögonblick
re~_•...ttt.Xn....

SKRAPA EJ NED SÅ FDRTVIVLAT!!

Det var en gång en bonde på Värmdö,
som en måndagsmorgon åkte in till som
margästfamiljen i Stockholm medförande
en stor säck. Han släpptes välvilligt in.
varpå han på bästa salongsmattan tömde
säcken med tomma sardinburkar, rerra
pack, flottiga smörgåspapper och mat
rester. Det var det som den fina familjen
lämnat efter sig under helgen på gubbens
fina ängsmarker.
Historien kanske inte är sann, men no

skulle mången markägare ha skäl till an
göra så.
För en tid sedan dömdes en bilägare

till rätt dryga böter, därför att han på
hemfärd från landet, kastat ett pak
soprester vid vägkanten.
Att skräpa ned i naturen med papper

och annat avfall tycks vara en arvsynd
hos svenska folket. På våra torg och
gator kastar vi lika nonchalant papper
från snask, tomma cigarrettaskar och
mycket annat - trots att det finns pap
perspellar !
Ni som reser utomlands på semester.

Tag inte den vanan med. I vissa städer.
Leningrad t. ex. får ni en åthutning om
ni så skulle kasta en tändsticka på gatan.
Vid Centrum och på vägen från sko

lorna syns det var ungdomen gått fram.
Gör Ni likadant hemma?
En kampanj pågår nu runt landet 11101

denna onödiga och ohyfsade nedskräp
ning i samhället och naturen. Gustavs
bergs kommun har också beslutat vissa
åtgärder.
Vi återkommer!

Pappers-Pelle
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Silverbröllop
- Vad såg du egentligen hos mej när

du friade den där gången?
- Såg och såg. Jag var ju närsynt å

hade inga glasögon!

Sagt
Vi föredrar den klassiska musiken,

även om den är gjord av en stendöv ton
sättare, framför den moderna som verkar
gjord av en tondöv stensättare.

(Cello)

Flickan stickade febrilt för att få jum
pern färdig innan garnet var slut.

(Carl-Gustaf Lindstedt)

Klart körkort
En dam med egen bil var ute på rund

tur. Då fick hon se en telearbetare klätt
ra uppför en stolpe.
- Vilken dummer, sade hon, han tror

visst, att jag aldrig kört bil förr.

Lycka
I en annons i Texas News läser man

följande manande annons:
En av våra försäkringstagare bröt för

fyra dagar sedan ett ben och redan i dag
utbetalade vi 550 dollar till honom.
Lyckan kan le även mot Er - teckna

således utan dröjsmål Er försäkring hos
oss!

Skuld
- När tänker min herre betala damm

sugarn som ni tog hem i våras?
- Betala? Ni sa ju tydligt ifrån att

apparaten betalade sig själv!

Hört på bussen vid Lagnövägen
- Pappa, hur vet älgarna att dom

ska gå över vägen just här?

Den gamla porslinsfabriken

Här har vi ännu ett par bilder från sekelskiftets Tryckeri med tryckare, klistrerskor,
klippflickor. På den övre bilden finns Elin Hammarström, gravyrtryckare Malmstedt,
W. Fredblad, Tekla Severin, Algot Johansson, Gunhild Olsson, Jenny Hammarström,
Maria Söderström, Maria Lennstrom-Karlsson. På den nedre bilden har vi Signe Johans
son, Karolina Hedberg, Sara Andersson, Fritz Larsson och S. A. Svensson.

VILKA GER OSS GUSTAVSBERGSHISTORIER?
Vi inbjuder våra läsare att för tidningen berätta soliga

historier från Gustavsberg i gammal och modern tid. Om en
och annan hörts förut gör inget, huvudsaken är att anekdoten
är lokalbetonad och rolig. Det bör finnas ett uns av trovärdig
het i historien, men den får inte vara personligt kränkande.

Ditt bidrag bör inte vara långt - upp till högst 100 ord -
och skrives eller textas tydligt. Insändes före den 1 september
till Redaktören. Den bästa historien och den flitigaste insän
daren ska få ett hederspris.
Med soliga hälsningar! Red.
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För icke så länge sedan

PJ begärqn Jterger vi här ännu nJgra bilder ur fabriksfilmen fr/J,n
20-talet. PJ given signal började folket av den gamla stammen
strömma ut ur porten allt medan kameran vevades för glatta livet.
PJ den första bilden är det fyra ffickor, vid namn Eufrosyne Anders
son, Agda Säfström, Ella Karlsson och Arma-Lisa Lowndes. Gubben
vid grinden är Emil Steen.

Här ser vi bl. a. frJn vänster P. J. Karlsson, Snurran kallad, Emil
Steen, som nu. gett sig in i ledet, Eskil Pettersson, Signe Englund,
Grenman, Malin Ström, Bergvall och Konrad Strömberg i sin vita
kava,i.

~

Känner ni igen Daniel Ekberg, Karl Seuerln, Oskar Fall? Där skym
tar ocksJ Hildur Pettersson, Tekla Severin, Selma Lowndes och Selma
Atherton.

Nu har vi kommit nJgra steg JramJt. Det syns p!J, Konrad Strömberg
längst till höger. VJr medarbetare tror sig känna igen Bergvall, Se
verin och Grenman, Så syns]. G. Hedlund, Gertrud Andersson, Karl
Johansson och Anna Säfström.
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SKÄRGÅRDSTRI PP

Oppna vatten, sjöfågelsskrik, en blå
nande fjärd, från alla uddar och vikar
fågelsång och gökrop. Det är vår under
bara skärgård i ett nötskal.
Dit ut stod min längtan. Men hur

komma dit när man ej är ägare av någon
båt. Jag tog kontakt med några lika
sinnade, de var genast med på noterna,
och Svante hade en god vän på Harö,
en f. d. fiskare, som gärna skulle skjutsa
oss runt där över ett veckoslut.
Så den 8 juni vid middagstid stod vi

13 man starka vid Stavsnäs och önskade
att vädrets makter skulle var oss nådiga.
Det blåste väl halva dussinet meter men
vi hade en stor båt, så där var vi säkra.
Dunk, dunk och vi var på väg. Lite för
senade på grund av att "skepparn" fått
lasta ombord några möbler till nå'n mos
ter som skulle flytta ut. Kursen på Harö,
där möblerna lossades och färskvatten
intogs hos föräldrarna till "skepparn",
ett par äkta, ja så äkta skärgårdsbor, att
de inte hade en tanke på att ge sig iland.
Utan de fortsätter med sitt strömmings
fiske än idag trots att de är omkring 75
år. Sätter nät och halvsköttar sent på
kvällarna, ut tidigt för att vittja, så hem
för att röka böckling. Det får man väl
lov att säga är bra gjort vid den åldern.
Att de sedan i ungdomsåren rodde ström
mingen ända upp till Stockholm gör bara
att vår beundran stiger ännu mer.
Men vi skulle titta på fågel, så full

fart mot Björkskär som skulle bli vårt
första etappmål. Det hade blåst upp, så
överfarten blev rätt gropig. Lite för gro
pig för att kikaren skulle vara till någon
nytta. Men vitfågel fanns det gott om,
trut, mås och tärnor svärmade hela tiden
runt båten och höll oss sällskap. En och
annan seglare sågs länsa undan i den
grova sjön där nordan gjorde sitt bästa
för att stänka skum över oss. Det tog
oss fyra timmar att stampa oss fram till

lä under Björkskär. Den största av öarna
var redan upptagen av båtar och tält, så
vi sökte oss till den som låg strax bort
om. Vi fann en fin vik som kom att bli
vår natthamn.
Kvickt fram med spritkök och sjö

mansbiff, här var inte tid till nå'n vid
lyftigare matlagning, utan det fick räcka
med en hungertugga, för sen skulle ön
utforskas. Vår allra första bekantskap
gjorde vi med ett par tobisgrisslor som
häckade i en spricka i berget bara 50 m.
ifrån vår ankarplats. Svärtorna var i
full gång med sin parbildning, häckning·
en sker som regel inte förrän i mitten på
juli. Här är det nog på sin plats att
mana till aktsamhet när vi under semes
tern gästar vår underbara skärgård.
Svärtan ja, inte kan hon kallas direkt
vacker, men hon har ändock vissa karak
tärsdrag som gör att hon är omtyckt av
många. Som flera av närbesläktade and
fåglar har hon som vana att lägga sig
till med en massa ungar, ända upp till
100-talet kan en enda hona ha. Vi stro
sade över ön för att samla bränsle och
titta efter om där var någon orre hem
ma, nog var det det, den ena flocken
efter den andra, minst ett halvt dussin
kunde vi räkna till. Där fanns vidare:
Löv- och trädgårdssångare, ärt- och törn
sångare, svarthätta, buskskvätta, säv
sångare, bofink, koltrast, stare, törnskata,
skärpiplärka, sädesärla, björktrast, talg
oxe, strandskata, tofsvipa, St. strandpi
pare, gök, rödbena, roskarl, storspov,
fiskgjuse, skogsduva, ladu-, torn- och
hussvala förutom änder och måsfåglar.
Här vandrade man fram på rundnötta

hällar eller stenar där laven skimrade i
silvergrått och cinnober, eller i en lum
mig vik där strandaster och strätta växte
ikapp med sälting och kolvass. Därutan
för i svallet gungar tången. Vrakspillror
ligger lite varstans och på ett flatslipat

På väg ut mot Björkskär

berg låg en båt uppkastad, som inte det
var något större fel på. Här skulle man
kunna ströva omkring hela sommaren
och ständigt upptäcka något nytt, kanske
såg jag ej den vajande strandmalörten
när jag gick här i går, eller stod den där
fackelrosen där förut. Se vad kan inte de
kala bergen berätta, om de väldiga na
turkrafter som en gång var i rörelse för
att åstadkomma den vackra ådringen i
den här stenen, grå till sin huvudfärg
men med två röda ränder åtskiljda av en
2 mm bred bård, gnejsfärgad och absolut
jämn. Men nu måste vi tillbaka till bå
ten, där allmän korv- och äppelstekning
var anbefalld till kl. 21.00.
Solen sjönk nu till vila bakom Möja

landet och vinden lade sig till ro. Som
ofta efter en blåsig dag bäddade solen i
en sky av rosa och rött. Innan den sista
korven funnit sig till rätta i magen fick
vi uppleva en månuppgång av det mera
ovanliga slaget, en måne så deformerad
av ljusbrytningen att den tidvis mera
liknade en dödskalle. Grant var det och
otaliga de kameraskott som under dessa
minuter avfyrades mot Luna. Nu börja
de var och en att söka sitt nattläger, vil
ket kan vara nog så besvärligt så här
långt ut. Mestadels blir det det kala ber
get, i bästa fall det mindre hårda men
desto mer fuktiga mossdrogen, som så

T. v. Söndagsseglare tar sig också ut till
yttersta skären. T. h. Hamnen på Harö
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rikligt förekommer här ute. Jag för min
del vilade 1 timma i lastrummet, det är
bortkastad tid att sova när man är ute
på dylikt. Förresten höll orrarna en va
ken med sitt ljuv- och ljudliga bubblan
de ifrån ett kalberg mindre än 100 m
från båten. Grågässen kacklade från
några småskär i norr, i söder över de
stora obrutna vattenvidderna sträckte
godingar i hundratal, de levde redan ett
bekymmersfritt ungkarlsliv, medan deras
för bara en månad sen så enträget upp
vaktade ådor nu ägnade både natt och
dag åt att försörja deras avkomma, som
inom parentes sagt verkar att vara gan
ska riklig. Vilket längre fram skall visa
sig vara motiverat.
När några timmar gått och det fort

farande snarkades på alla håll och kan
ter steg jag upp på berget intill och hoj
tade med hög röst att nu var kaffet klan
och att orrarna spelade. Det blev så små
ningom liv och rörelse på de mest skif
tande platser på ön. Vi gjorde en ny
tripp inåt ön mera mitt på den här
gången, men det visade sig nästan omöj
ligt att ta sig fram där, risigt och snå
rigt, mest björk och vide, vidare pors,
skvattram och ljung. Den uppräkning av
arter som här ovan gjorts är bara en del.
SO-talet arter blev det ungefärliga facit
av vår utflykt. Något som jag noterade
med en viss förvåning var den utdragna
kläckningen hos ejdern, där fanns de som
var 2 och 3 veckogamla medan jag vid
min första tripp över ön såg en åda som
ruvade hårt ännu. Naturens egen regle
ring, ity det hade varit dåligt väder ti
digare, eller överskott på ådor?
En kopp starkt kaffe smakade utmärkt

i "skeppares" kabyss när vi kom till-

baka. Så lättade vi ankar och styrde mot
Rörskär där det fanns en stor koloni
tordmule som häckade i det stora kul
lerstensröset på skäret. Tordmularna, sin
vana trogen, mötte oss på långt håll,
dom är av naturen så nyfikna så att ju
mer du skriker och hojtar desto närmare
kommer dom. Verkligt trevliga fåglar,
inte så olika flygande tunnor när de
kommer svirrande på sina korta vingar.
Här blev vi varse hur grymt naturens
egen livshushållning slår bland de små.
Där såg vi en åda med 11 ungar simma
ut från en udde, om vi var orsaken till
hennes brådska är oklart men alltnog
så blev där en unge på efterkälken, och
vips så var trutarna där och snappade åt
sig den lilla. Inte nog med det, måsarna
slogs om bytet. Ifrån att ha varit tagen
av en havstrut och tappad, så kom ungen
att hamna i magen på en gråtrut. Det är
grymt men så är livet - äta eller ätas.
Nog var det en kuslig upplevelse att så
att säga sittande på första parkett bli
åsyna till ett av naturens känslolösa ak
törer uppfört drama.
Här måste vi medan dagen led mot

sitt slut tänka på vår hemfärd, som via
Grönskär förde oss till Ingboskär, där vi
som hastigast tittade på en skrakhona
som byggt sitt bo under det gamla hem
lighuset. Som alltså blivit stående kvar
trots att det nya sedan länge var färdigt.
Vidare såg vi en åda som trots att vi
stod på bara några meters håll helt obe
kymrad låg kvar.
Ja så vände vi stäven mot Stavsnäs

och våra bilar som efter ett underbar!
dygn till sjöss raskt förde oss tillbaka
till nuet, bilköer och bensindoft.

Åke B.

I augusti mdnsleen:

Ja månen i augustikväll
Han lyser med besked
Där uppå himlens blåa pell
Han kilar upp och ned
han glänser bakom vägg och knut
och mellan .gren och blad
Och lockar hela skaror ut
på månskenspromenad.

Han lyser seglarn, då han drar
hän över djupblå våg
han följer resenär som far
med kvällens sista tåg.
Han visar väg Gud vet för vem
igenom mark och skog
Och följer sista kunden hem
från övergiven krog.

Han ser hur flickan kyssar får,
av gossen immer fort
ser också hur rivalen står
på lur i närmsta port.
Hur äkta mannen bultar på
sen klockan slagit tre,
hur han mottagen bliver då
utav sin lilla fru.

Han ser hur nå,gra går i ro
sin gata upp och ned,
hur andra halva milen gno
på blank velociped.
Hur pysen lyster i sitt sinn,
trots både ,häc.k och spjäl
i närmsta tradgård smiter in
Och grannens äpplen stjäl.

Han ser hur möten bringas an
emellan unga tu
och hur det därvid hända kan
bli riktigt kuttra sju.
Han ser hur tjuven gör sin flit
i både list och mod,
då han på kvällen gör visit
i närmsta rharndelsbod.

Det Iov man måste månen ge
han skarpsynt är som få
han ser vad lovligt är att ,se
och lite till ändå.
Men månen ä-r en gentleman
för honom hugen er
den gubben han kan tiga :han
med vad han hör och ser

Gösta 1901

Månen går upp över Östersjön
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Och när jag nu dan före dan före första
semesterdan
i andanom ser mej själv och alla andra
arbetsmyror återvända till stacken efter
en härlig semester, så vill jag tro, bara
tro, att ingen är blek om nosen, ingen
helt utan pengar och dessutom . . . att
alla är proppfulla med arbetslust. Mittåt!
Sprickfärdiga av arbetslust, menar jag.
Ordet 'full' borde nämligen inte, enligt
signaturen 'nykter', få förekomma i and
ra sammanhang än alkoholistiska. Särskilt
i ord, som avser samhällsfunktioner som
t. ex. riksgäldsfullmäktige, bankofull
mäkrige, kommunalfullmäktige m. fl. är
'fullordet' inte bara missprydande, det
kan också ge känsliga läsare ideassocia
tioner, som i värsta fall kan föra dom till
systemet eller krogen. Den ordnyktra
skribenten kräver inte förbud men före
slår att ovannämnda institutioner och
med dem likvärdiga med det snaraste gör
namnbyte. Tja, varför inte? Skulle inte
tro att nån fullvärdig medborgare skulle
ha nåt emot att göra skribenten till viljes,
om det nu går att rädda några själar på
så billigt sätt. Att rädda skribentens är
troligen för sent.

Eller kanske ändå inte!
I vårt servicevänliga samhälle finns

det många slags räddningskårer. Också
själaräddande. Kanske Maranata vore
något för ovannämnda skribent? Ja,
ja ... i total avsaknad av själ, är jag
inte rätt man att ge råd inom detta
speciella gebit, men det är väl så, att en
del patienter behöver kraftigare medicin,
en del svagare och åter andra kanske
bara medicin i homeopatisk potens?
Overtygad om att det förhåller sej på

detta sätt, vill jag klart deklarera, att
det i ett demokratiskt samhälle må stå
varje myndig medborgare fritt, att pyss
la om sin själ efter förmåga och behov.
Att reportaget från Maranatamötet väck
te en storm av ovilja bland andra rikt
ningar av troende och otroende är fullt
förståeligt, men det är mer än beklag
ligt, att denna ovilja också tog sej ut
tryck i krav om förbud för själarädd
ning enligt Maranatas metod. Ett sådant
krav tyder nämligen på, att vi fortfa
rande har att dras med en mycket out
vecklad förståelse för vår demokratis

väsentliga värden. Mitt eget intryck av
Maranatareportaget gav mej bara ytter
ligare belägg för min och många andras
uppfattning, näml. den, att våra hjärn
vindlingar vindlar mera än vad som f.n.
anses vara fallet, i övrigt kände jag var
ken harm eller uppskattning av Marana
taföreställningen.

Nej, det ska mycket till det om man
som jag

anser sej vara själsligt oberoende. Inte
ens överste Landsförrädarens handlingar
fick mej i gungning. Trots att ingen kan
ha varit mera hänförd över svenska sol
datbragder än jag själv en gång har va
rit. Från mitt sjätte till mitt elfte lev
nadsår levde jag på ärones fält: På
Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs
slätter, Liitzens kullar ... åh! vilka här
liga möten! Hjältar! Hjältar! Det sven
ska stålet i deras starka armar, det okuv
liga i deras ädla barmar! De en mot tio
ställdes och segrade likväl. Fanns det nå
gon fegling, som gav upp innan alla lem
mar var avhuggna, alla ädlare delar ge
nomskjutna, då skälvde jag av harm och
glödde av förbittring. Rev jag inte egen
händigt ur boksidan, som handlade om
förrädaren på Sveaborg? Jo, det gjorde
jag. Kände jag inte då ett förakt för den
feglingen, så iskallt, att den absoluta
frystemperaturen skulle fått det att töa?
Jo, det gjorde jag. Oh! Hur stolt var
jag inte, när jag i Nils Dobblares 400-
manna ryttarskara stormade ur Revals
fästning. - Pampen ut! Hugg och slå!
skrek Dobblaren och jag skrek med. -
100.000 moskoviter sjönk darrande ned

på knä vid vår för dem fruktansvärda
anblick. - Hui! Hui! tjöt dom, -
Svensken är över oss! Vi kunna dö blott
en gång. Så låtom oss dö! - Och de
fick dö.

Som sagt,jag var inte gammal
Skulle mitt psykes utveckling stannat
på den nivån, då hade nog även jag krävt
att dagens förrädare skulle straffas utan
hänsyn till gällande lag. Alltså ett straff,
som inte bara syftade till att oskadlig
göra förrädaren och avskräcka presum
tiva sådana utan också var så beskaffat
att alla goda patrioters hämndbegär kun
de tillfredsställas.
Oprövad är all god patriotism ett

illusionsnummer, som väl kan motsvara
vad ett folk känner för sin gemenskap
men som det oaktat måste betraktas som
ett uttryck för rent önsketänkande, så
länge kvaliteten inte låter sej bevisas.

Alltså, goda medborgare och med
borgarinnorl
Vill vi ändra våra lagar och förord
ningar, låt oss göra det på de grunder,
som ännu mera tar hänsyn till män
niskornas mer eller mindre förvirra de
sinnesvärldar än som hittills varit möj
ligt eller genomförbart. Låt oss inte vri
da klockan tillbaka!
Låt oss gå och bada! .Ar det slutbadat?

Så tråkigt. Men vi kan ju gå och titta på
de färggranna husen vid Villagatan? ...
Ja, som nya! Läckra färger, som stimu
lerar. Tack! Herrar Nilsson och Breger,
tack, tack! Och tack för mej!

Fanfar

Sommarsiesta på fabriksgdrden.
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Konfirmander 1963

Flickor: Lilian Andersson, Christina Backman, Anna Berglund, Lena
Rödin, Gaby Ekenberg, Ann-Mari Eklund, Signe Eriksson, Margareta
Fall, Yvonne Häl/ström, Birgitta Johansson, Gunilla Johansson, Eva
Jonsson, Siv Lindgren, Anita Nilsson, Vivianne Norling, Sonja
Rosen, Elisabet Selander, Ann-Cathrin Sandin, Margareta Simonsson,
Eva Simonsson, Margareta Svensk, Märit Svensk, Rigmor Säll, Inga
lill Wiberg, Birgitta Wik, Ingalill Ählin,

Pojkar: Ronny Axelsson, Jukkd Dahlberg, Carl-Olof Ekström, Rune
Hamberg Göran Forsman, Ove Hällström, Roland Johansson, Jan
Olov Larsson, Lennart Lindahl, Stefan Lindahl, Bo Norlin, Bo Pers
son, Lennart Rylander, Christer Schöllin, Johnny Spdngberg, Kjell
Strid, Kent Svensson, Arne Ullberg, Christer Wallerman, Svante
ödman.

Allemansrätten
Av ålder får allmänheten i vårt land

fritt färdas över och tillfälligt uppehålla
sig på annans mark, utnyttja sjöar och
vattendrag för båtfärder, bad o. dyl.
samt tillägna sig vissa naturalster. Denna
frihet för allmänheten - den s.k. alle
mansrätten - får dock icke utövas hur
som helst. Som huvudregel vid umgänget
med naturen gäller, att man måste upp
träda med största möjliga hänsynsfullhet.
Allemansrätten får inte utövas på sätt,
som är stötande för god sed.

Det är tillåtet
• att beträda och tillfälligt vistas på
annans mark. (För nationalparker, na
turminnen och naturparker gäller sär
skilda regler och föreskrifter.)
• att passera gärdesgård och grind (utom
kring tomt) förutsatt att skada inte
åstadkommes eller djur slipper ut.

• att plocka vilt växande bär, blommor
och svampar (utom på annans tomt) och
att dricka eller ta ringa vattenkvantite
ter ur kallkälla och sjö.
• att tälta över en natt på mark, som
inte kan skadas därav. Till god ton hör
dock att inhämta markägarens tillstånd.
• att elda där det inte finns risk för
att elden kan sprida sig. Tala dock först
med markägaren.
• att simma och bada samt att ro, segla,
paddla och köra motorbåt på annans
vatten, såvida detta kan ske utan obe
hag för strandägaren.
• att medföra hund under sådan upp
sikt att okynnesjakt förhindras. Hund
bör föras i koppel under tiden 1/3-20/8.

Det är förbjudet
• att olovligen ta väg (= beträda, inne
bär sålunda även förbud att gå) över
tomt, park eller trädgårdsplantering,
oavsett om skada kan uppstå eller ej

samt över annan äga, som kan skadas
därav t. ex. åker med växande gröda.
• att skräpa ned, bryta ned stängsel eller
orsaka annan skadegörelse.
• att ta fridlysta växter, växande gräs
eller av växande träd: ris, grenar, näver,
bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda
och att ta vatten ur privat brunn o. dyl.
Skall man göra upp eld får man endast
ta kottar, nedfallet ris och liknande.
• att utan löfte under längre tid tälta
på en och samma plats.
• att överge eld förrän den blivit full
ständigt släckt. (Använd rikligt med vat
ten eller snö vid släckningen!)
• att bada vid annans enskilda badplats
eller tomt. (Tomt = område kring stuga.
Där stängsel ej finns räknar man som
tomt området inom syn- och hörhåll.)
• att ta fågelbon och fågelägg samt jaga
och fiska på annans mark. Rätt att fiska
erhålles mot lösande av fiskekort.
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Födda
27/3 Birgitta Irene d. t. H. E. Dahlberg

och h. h. Monika Irene f. Granlund
28/3 Marie-Louise d. t. S. G. Holmen och

h. h. Ann Stina f. Sjöden
114 Jonas s. t. G. L. Lundgren och h. h.

Gerd Linnea f. Jansson
8/4 Stig Urban s. t. S. G. Melander och

h. h. Irma Anneli f. Ketola
5/4 Per Torgny s. t. P. I. Tallrot och h. h.

Rut Nancy f. Westergren
14/4 Åsa Marianne d. t. A. V. Andersson

och h. h. Elsy Marianne f. Granberg
17/4 Tarja Anneli d. t. 0. J. Raatikainen

och h. h. Aira Anneli f. Sjöblom
28/4 Per Erik s. t. P. Y. E. Friberg och

h. h. Rut Ulla Britt f. Pettersson
27/4 Hans Fredrik Joakim s. t. H. O.

Stenberg och h. h. Kerstin Veronica f. Almen
3/5 Lars Erik Tommy s. t. L. G. V. Ving

hed och h. h. Harriet Margareta f. Hallberg
27/4 Maria Luisa d. t. D. Cano Medranda

och h. h. Luisa f. Herrero Andres
15/5 Nils Robert s. t. N. G. Liman och

h. h. Agneta Elisabet
24/5 Thomas Jörgen s. t. K. S. Rolf och

h. h. Liisa Inkeri f. Alanko
31/5 En dotter t. A. L. Bjuhr och h. h.

Göta Elvira f. Nilsson
11/6 En son t. P. U . R. Selisredr och h. h.

Edla Maria f. Tysk
11/6 En son t. S. G. Fullstig och h. h.

Bleckur Ingrid Viola f. Olsson
12/6 En son t. R. I. Vikström och h. h.

Kajsa Eva Maria f. Vallström
13/6 En dotter t. G. Dykhoff och h. h.

Hildegard f. Diinnbier
22/6 En dotter t. L. D. R. Persson och h. h.

Signe f. Lönn
26/6 En dotter t. R. G. Andersson (Lilja)

och h. h. Inger Britt Marie f. Sjösrede
23/6 En son t. J. Petridis och h. h. Rut

Kerstin Margareta f. Ljunge
24/6 En dotter t. L. U. Bengtsson och h. h.

Rirva Annikki f. Ikeheimonen
30/6 En son t. Max Reine Siren och h. h.

Inga-Lis Hildur Margareta f. Sandvik
3/7 En dotter t. G. A. Lindahl och h. h.

Maj-Britt Elisabet f. Eriksson
7/7 En son t. S. A. Forslind och h. h. Irene

Birgitta f. Broddesson
1117 En dotter t. J. K. Pynnönen och h. h.

Gertrud Nanna Helena f. Sund
15/7 En son t. K. 0. Wcsterlin och h. h.

Vivan Gunnel Marianne f. Lindgren

Gatsten kan vara vacker i sina linjer, tycker
Sture Granström, som sänt oss denna bild
frdn storstadens varma gator.

Vigda
13/4 Karlsson, Stig Lennart Vincent och

Britt-Marie Margareta Skyman
13/4 Wennman, Björn Hugo och Ingegerd

Birgitta Persson
20/4 Axelsson, Roland och Mirkka Mar

jatta Siekkinen
13/4 Treskog, Olov Gustaf och Birgitta

Maria Helena Nordmark
20/4 Deinböck, Edmund Johann och Eli

sabeth Angst
13/4 Norin, Olov Ivar och Signe Monika

Johansson
13/4 Forslind, Stig Arne och Irene Birgitta

Broddesson
16/4 Cano Medranda, Dionisio och Luisa

Herrero Andres
25/5 Wenngren, Lars Gösta och Irene Mar

gareta Möll
4/5 Sellstedt, Per Ulf Roland och Edla

Maria Tysk
1/6 Fall, Bertil Olov och Gun Valborg

Pettersson
11/5 Dehlin, Karl Ebbe och Berit Viola

Söderlund
18/5 Pettersson, Bo Herrn an och Birgitta

Marie Nilsson, f. Harnnström
22/5 Hallstener, Stig Torsten och Maj

Britt Helena Sundman
1/6 Holmborn, Sven Håkan och Karin

Margareta Karlsson
21/6 Hansson, Sven Gerhard och Birgitta

Lillemor Nyström
1/6 Ullberg, Leif Sven och Inga Elisabet

Nordström
1/6 Berg, Thor Björn och Inga-Lill Elisa

bet Karlsson
1/6 Dolk, Sven Olov Nimrod och Gunhild

Birgitta Strömberg
21/6 Blom, Alf Ture och Anna Elisabet

Lönn

31/5 Koelrnan, Jan och Ingegerd Elisabet
Forsell

1/6 Andersson, Sven Göran och Karin
Viola Nilsson
21/6 Doverfelt, Owe och Gunbritt Inge

borg Melin
15/6 Wester, Bo Anders och Margareta

Andersson
21/6 Börlin, Lars Gunnar Valdemar och

Marianne Elisabet Bylund
21/6 Larsson, Lars Erik och Laila Anita

Axelsson
22/6 Blomqvist, Sven Olof och Eva Ulla

Cecilia Lönnberg
6/7 Edling, Leif Ragnar och Gullvi Yvon

ne Norberg
22/6 Engman, Sven Einar och Anna Sonja

Karlsson
6/7 Collin, Erik Ingemar och Gunnel Ing

Mari Renberg

Döda

3/4 F. vaktm. Frans Richard Larsson,
Hästskovägen 2 65 år

14/4 F. porsl.arb. Anhild Fausta Karlsson,
Ålderdomshemmet 78 år

16/4 Förskoll:e Elsa Appelqvist, Björn-
skogsvägen 6 C 46 år
21/4 Snickaren Birger Ture Bernhard Blom,

Mörtnäs 1 :431 65 år
25/6 Nämndeman Erik Vilhelm Nilsson,

Tallåsen 20 59 dr
25/6 F. lagerarb. Erik Vilhelm Fredriks-

son, Hästhagsvägen 6 A 70 år
29/6 Fru Anna Karolina Karlsson f. Ols-

son, Hästhagsvägen 4 A 57 år
1/7 Ankefru Bcda Kristina Jakobsson f.

Jansson, Mörtnas 1 :523 72 år
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SO/vi SAGT VAR ...

Om en _metallaribetare eller försäljare
eller Flygkapten slår mig på käften eller
lurar mig i en affär, så säger jag inte
att alla metallarbetare, försäljare eller
flygikaptener är slagskämpar och bedra
gare. Men det finns några zigenare som
gjort svindelaffärer i mindre skala och
språngfikat på Norma, och genast har
en massa medborgare dragit slutsatsen att
alla zigenare är opålitliga. Det är en
grov och tragisk vrångbild av zigenar
folket. Det finns asociala och mycket
trassliga människor bland dem, men de
är inte asociala därför att de är zigenare
utan därför att de växt upp under för
hållanden som ger personlighetsdefektcr
hos zigenare lika väl som hos värmlän
ningar och västerbottningar.

Ur en uppsats av dr John Takman

Dagens modeord framför alla andra är
målsättning. För några årtionden sedan
mötte man praktiskt taget aldrig ordet
målsättning men nu förekommer det i
stället desto oftare. I direktiven för en
nyligen tillsatt utredning användes det
elva gånger - varje gång som synonym
för princip(er). Det används också som
synonym för mål eller uppgift, t. ex.
i sådana uttryck som försvarets målsätt
ning eller pedagogikens målsättning.
Det är gå~follt att målsättning med sin

diffusa ·innebörd, så kunnat tränga undan
det korta, klara ordet mål. Men förkla
ringen är väl att det av någon anledning
kommit att anses fint och djupsinnigt att
använda den mera tillkrånglade kon
struktionen.
Liknande Företeelser är problemställ

ning och frågeställning. Det är ju fullt
logiskt att säga att en fråga är felaktigt
ställd och att följaktligen själva problem
ställningen är felaktig. Men vanligen an
vänds de här orden helt enkelt för att
beteckna en fråga eller ett problem. Man
gör sig aHrså skyldig till en begreppsför
virring. Genom att använda det längre
och 'krångligare ordet tror man att man
Förlänar den fråga man behandlar en
större vikt och djupare betydelse.
Vid sidan av målsättning och problem

ställning är nog storleksordning modeor
det framför andra just nu. Om det gäller
att konstatera att en viss åtgärd kan få
betänkligt stora ekonomiska följder, an-

ses det för enkelt att skriva detta. Lä
gets djupa allvar får först sin rätta bak
grund om konsekvenserna säges vara "av
sådan storleksordning". Uttryck som "ett
belopp av storleksordningen 50.000 kro
nor" är mycket vanligt. Lika onödigt, för
att inte säga Iöjevackande, tycker man
det ,är då en uppgift inte kan få vara
angelägen eller svår utan till varje pris
sikall vara av hög angelägenhetsgrad eller
av stor svårighetsgrad.

Doc. Bengt Laman
i ett föredrag

"Att välja ord"

"Lilla Sverige visar vägen ..."
"Ett litet skandinaviskt land med 7,5

miljoner innevånare håller på att bli ett
mönster för världens mest blomstrande
nation med en befolkning på 185 mrljo
ner. Landet är Sverige, och svenska ex
perter 1kommer i ökat antal till USA för
att skildra sin ekonomiska magi som en
sorts gentjanst för vårt eget ekonomiska
bistånd titl den gamla världen."
Så inledde för någon tid sedan den an

sedda liberala tidningen Washington Post
en artikel under rubriken: "Lilla Sverige
visar vägen för Crösus". Författaren
Frank C. Porter, behandladeArne Geijers,
Berti'l Kugelbergs och statssekreterare
Ernst Michaneks besök i USA i syfte
att lämna intresserade parter upplysnin
gar om Sveriges ekonomiska och sociala
politik.
Artikeln redogjorde för hur den sven

ska arbetslösheten hålls nere genom stat
liga åtgärder, hur arbetsmarknadens par
ter löser sina tvister genom förhand
lingar, 'hur levnads- och produktionskost
nader i stor utsträckning regleras genom
en styrd ekonomi, som gör det möjligt
för Sverige att i rhår,d utländsk konkur
rens sälja 25 procent av sin produktion
på den internationella marknaden och
likväl samtidigt ge sina medborgare en
hög levnadsstandard och goda sociala
förmåner. Och tidningen betonade att
efter trettio års socialistiskt styre i den
svenska valfärdsstaten 91 procent av
landets produktionsapparat fortfarande
befinner sig i enskild ägo.
"För svenskarna är detta inte ekono

misk magi", kommenterar författaren,
"utan bara på sunt förnuft baserat sam
arbete mellan arbetare ooh arbetsgivare.
Men det framstår som magi för en nation
i vilken 6 procent av de arbetsföra är
arbetslösa, som lider kronisk brist på ut
ländsk valuta, som har ett dåligt förihål
lande mellan arbetare och arbetsgivare,
som hyser en neurastenisk oro över mins
kad produktionsstegring och en patolo
gisk fruktan för automatiseringens följ
der."

Brödermans
ger Er fullständig

Köptrygghet
3 års garanti

På alla TV- och radioapparater, påC alla skiv- ooh bandspelare får Ni hos
Brödermans 3 års fullständig garanti
- alltså alla delar och reparations
kostnader gratis under hela 3 år!

0 Marknadens
ledande märken

0 Trygghetsförsäkring
0 Flygande service

Brödermans har servicebilar med spe
cialutbildad personal, som alltid är
redo atc rycka ut och snabbt ge Er
förstklassig service vid reparationer
och installationer.

0 Gott inbytespris
Brödermans är alltid beredd att beta
la ett gott pris för Er gamla radio
eller TV vid byte - säkerligen bättre
än Ni räknar med!

Brödermans
Radio&TVAB
Folkungagatan 138, Tel. 08/43 20 90

Stockholm Sö

Tack!
Ett hjärtligt tack för all upp-ualetning

på min 50-årsdag.
Agnes Liljekvist

Till chefer, arbetskamrater och vän
ner ber jag få framföra mitt varma tack
för all vänlig uppvaktning på min 60-
årsdag.

Ida Goldmann

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fa
briker, Veteranklubben, Pensiondrsior
eningen samt släkt och vänner för den
vänliga hågkomsten på min 70-årsdag.

Gustav Blomberg

För vänlig hJgkomst på min 85-Jrsdag
ber jag att till arbetsledning, arbetskam
rater, släkt, vänner och grannar fJ fram
föra mitt varma tack.

Carl Pettersson
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Roligt att planera, laga mat och servera ...
Det blev en lyckad kväll. Bara disken var
kvar. Men värdinnan hade två som hjälp
te till, mannen och Flink 4. Klok husmor
som hon är hade hon köpt Flink 4 i Kon
sum samtidigt med all den goda maten.
Präktiga Flink 4 med diskkraf t så man
baxnar. Skonsamt mot händerna och var
samt mot tingen. Mest sålt Mest koncentrerat
Riktpris 2 :55

RENT
BEKVAMT
MED
KONSUMS
DISKMEDEL
YARA\j'J:r\N VARU
IIIED ~ FAKTA
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Blott boken kom fram, när det började kvällas
kring leriga vägar och hästvåta fält,
så stod där ett marmorskimrande Hellas,
och lyste kring landet av gråsten och svält.
De bildade efter, så gott de förmådde,
i rödfärgad furu, arkader och fris.
Och ande och eld var säden, de sådde
i höstarnas gråkalla dis.

Ur En bondestudent av Sten Selander

HOSTEN ÄR KOMMEN

Regnperioden i augusti varslade om tidig höst, men sedan
Similä visat kallfronternas tentakler vid Nordpolen, litade jag
på honom. När höstnumret kommer ut bör vi alltså ha upplevt
en fin eftersommar. Håll till godo bara! Semestern ligger nu
långt bakom oss - eller varför inte framför oss. Jag har träf
fat gustavsbergare, unga och gamla, som icke utan stolthet
visat sina färgbilder från - Mallorca förstås, - Grekland,
Italien och Osterrike, de länder som var poppis i år. Som om
det vore den naturligaste sak i världen med semesterresor till
kontinenten! - I år är det 25 år sedan vi fick en semesterlag
i det här landet, som gav oss rätt att vara borta från arbetet
för rekreation och ändå ha betalt under tiden. När jag var
grabb var semester ett okänt begrepp - och det var en stor
framgång när midsommarveckan välvilligt anslogs till semester,
visserligen obetald, men ändå ... Att resa utrikes kunde inte
många drömma om, det var alltför overkligt. Till och med
att fara med en längre båttur eller ett tåg inom landet var en
sensation, åtminstone för mig, som var 13 år när jag gjorde
min första tågresa bort från Stockholms hank och stör - till
Tureberg för att hjälpa pappa plocka upp potatisen i det av
kristidsmyndigheterna upplåtna potatislandet för barnrika
stockholmsfamiljer. En behövlig omväxling till Centralkökets
diet av kålrötter och benbuljong för klass III. Och jag var
18 när jag upplevde en havsfärds tjusning på Gotlandsbåtens
gungande däck och på halmmadrass i lastrummet, med mat
säck i ryggsäcken. För någon tid sedan åkte en 18-årig gus
tavsbergsgrabb som jag känner flyg tur och retur Rimini för
10 dagar, badade vid Adriatiska havets oändliga sandstränder,
dansade chacha på El Paradiso och gästade lilleputtstaten San
Marina - allt för intjänade 500:- ...
Nej, inte kan man hysa avund mot dagens ungdom, och inte

heller gråter jag över min ungdoms kamraters begränsade
möjligheter. Vi fick nog en hel del annat i stället, inombords
kanske, eller just detta att få uppleva den stegvisa förbätt
ringen av våra levnadsvillkor. Man kan vara tacksam - och
hoppas på att vår tids ungdom förstår att uppskatta sina
chanser.
Sålunda tänder både unga och gamla den här tiden sina

studielampor. Ty höstterminen har börjat på alla studiefronter
- och bokhandlarna får en extra försäljningsrush före jul
boksf!oden. Brevskolan, ABF, TBV, Konsum, Fackföreningen
satsar på ny kursverksamhet - och bjuder alltid på något
som passar någon. I regel siktar vi väl inte på att bli ingenjör
per korrespondens, det är inte "fråga om din framtid" per
kvällskurs, vi vill bara lära något mer, orientera oss i dagens

oroliga värld. Och det är vackert så! Jag tror förresten på
den långa vägens teori kombinerad med praktiskt arbete som
den värdefullaste metoden att skapa mogna människor. Ty det
fordrar litet mer av anspänning - om man nu inte är en be
gåvning. Och då klarar man sig i alla fall. Självstudier under
egna lampan ger en takt som passar en själv, och så slipper
man alla besvärliga resor. Man tränas att arbeta på egen hand
och detta sökande bör väl medverka till en utveckling av själv
tillit.
Vår värld fordrar mera språkkunskaper än förr. Kontakten

med andra folk har blivit intimare och intensivare och nya
uppgifter väntar i den internationella gemenskapens tecken och
i utvidgade handelsmarknader. Vi behöver kunna engelska,
franska och tyska.
Det är märkligt att endast få av våra anställda utnyttjar

det fina erbjudandet att få avgiften åter efter avslutad kurs
på Brevskolan. Detsamma gäller för yrkesutbildande kurser,
och för mera långsiktiga studier finns ju chans till studiebi
drag. - En demokratisk livsform bygger också på nutids
orientering. I all enkelhet är Konsum och ABF beredda att
starta cirklar i sådana ämnen som Valfrihet och samverkan,
Kommunal byggnadsplanering, Våra barns skola, Har ni råd
med familjen?, Ung konsument, Sätta bo, Trygghet idag och i
morgon, Konsum växer. De cirklarna borde bli fulltecknade. -
En fritidsverksamhet som vi alla och inte minst ungdomen

borde ägna sig mera åt är ansatserna för ett friskare liv och
bättre kondition till vardags. Läkaren säger att muskler som
inte används avtar och blir svagare. Det kommer ofta påfrest
ningar i varje människas liv, då det krävs reservkraft. Och
den kan man bara få genom lugn och målmedveten träning.
Men om bussen eller bilen får svara för din transport till och
från sovplatsen, och fåtöljen och TV :n representerar hemlivet,
då blir det inte mycket till övers för kroppen. "Hälsan är
allt, allt är alls intet om intet är hälsan!" - Hur många lä
kare, psykologer, pedagoger och idrottsmän har inte predikat
detta, att vi måste vara varsamma om kroppens liksom sinnets
funktioner. Varför följer vi inte dessa råd och bryter de gamla
inkörda slöa vanorna och banorna. Jo, jag talar också för mig
själv! Men vill Du vara med om att pröva en hälsovecka i
höst? En enda bara, då vi följer de punkter som Halsoårskarn
panjen presenterade för några år sedan. Reglerna finns inra
made på nästa sida. När veckan är slut - pröva om den inte
verkade rätt välgörande. Du kommer att sova bättre och kän
na Dig mindre jäktad. Fortsätt på den vägen!

Red
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Det levande
förflutna

- Jag vill vara mej alldeles själv och
bryr mej inte om någon annan!
Så talade en gång en ung, omogen och

kavat person. Denna deklaration får tas
för vad den var - ett tanklöst och des
perat försök att hävda sitt oberoende
gentemot omgivningen. En spontan reak
tion mot vad som uppfattades som för
mynderskap och tvång.
Vi har väl alla en viss lust att slå oss

fria och markera vår självständighet. Det
är inte bara i trotsåldern som vi strävar
att hävda vår egenart och få utrymme
för vårt frihetsbchov. En sådan önskan
är naturlig och hedersam, om den hålles
inom rimliga gränser. Det gäller att vara
sig själv så långt detta rimligen går men
samtidigt vårda och bevara sambandet
med det förflutna och det nuvarande.
Det finns band som binder och hindrar
men det finns också band som stöder och
hjälper. Ur denna insikt spirar den hän
syn och vidsyn, samhörighet och gemen
skap som gör livet lättare, ljusare och
rikare.
Vi människor är gruppvarelser och kan

inte klara oss ensamma. Vi måste bry oss
om varandra, d.v.s. ha kontakt och sam
verkan åt skilda håll, om vi ska kunna
leva och verka. För vår existens är sam
varo och samarbete ofrånkomliga livs
villkor. Vår tids arbetsfördelning och
samhällsliv är talande bevis. Ett annat
exempel är föreningslivet, denna värde
fulla och nödvändiga form för samver
kan och inbördes hjälp.
Vi behöver känna trivsel och glädje i

tillvaron, och även detta förutsätter för
ankring och gemenskap. God kontakt
med vad som varit och vad som är bety
der mycket. Samhörighet och vänliga
relationer åt olika håll ger livet mera av
innehåll och värde.
Vilket område vi än stannar inför ger

oss talrika belägg för hur vi hör samman.
Vi tillhör en levande gemenskap, som vi
inte kan bryta oss ur. I oss lever gångna
tider och släkten, deras drömmar och
strider. Livsformer, lagar, kultur, andliga
och materiella värden - allt detta är
resultat av otaliga generationers oav
låtliga strävan.
Vem skulle väl vilja bryta sig ur detta

sammanhang, om det nu vore möjligt?
Svaret kan endast bli ett - ingen.
Vår tankevärld har formats under in

flytelser från de mest skilda håll. Det

vore lätt att här exemplifiera men låt
oss endast tänka på böckernas rika värld.
Litteraturen rymmer tankar och ton
gångar från längesen svunna tider, lika
väl som från vår egen tid. "Vad mänsk
lighetens stora, härlige har sökt", för att
nu citera Tegner, har så förmedlats till
oss. Och nu är det vår uppgift att under
en snabbt flyende tid vårda, förvalta och
förkovra det levande förflutna.
Mycket skulle kunna anföras som yt

terligare belägg för dessa synpunkter men
det torde vara onödigt att rada upp
exempel. Vi vet av egen erfarenhet att
vi är mottagare och förvaltare av ett
rikt arv. Gott om vi lyckas berika och
utveckla vad som kommit oss till del.
För att undvika vidare utläggningar,

låter jag en diktare svara för avslutnin
gen. Låt oss lyssna till ett avsnitt ur Gun
nar Mascoll-Silfverstolpes dikt Skuggor:

Mitt liv är mitt, men det bär tusen spår
av alla dem, som gripit in och format
dess svaga ler. Jag är ej endast jag.
Jag gömmer glimtar från de liv jag mött,
och djupt inom mig slumra dunkla

klanger
från instrument, som mull och maskar

tärt.
Jag skymtar edra ansikten i mörkret,
ni kära, som ha vikit från min sida,
ni människor, som suttit sorgsna här
och som ha lett med jordiskt friska

läppar.
Och kanske är den oro, som jag känner
i svarta timmar eder oro, vänner,
och kanske är det leende jag ler
ett återsken av leendet från er.

V. J.

CJersättlig..ar.
ingen

En gång när Du anser Du är fullärd,
en gång när Du nått höjdpunkten av

Ditt liv,
en gång när Du tar för givet,
att Du är så mycket bättre än andra,
en gång när Du menar,
att tomrummet efter Dig aldrig kan

fyllas -
gör då blott så här
och kom ihåg, hur ödmjukt sinnet kan

bli:
Tag en kanna och fyll den med vatten.
Stick Din ena hand ned i vattnet,
och tag upp den igen.
Det hål den lämnar efter sig
är måttet på
hur djupt Du skall saknas.

Du kan plaska, så mycket Du vill,
medan handen är i vattnet -
och Du kan få fram stora vågor;
men stannar Du bara en minut,
är vattnet lika lugnt som förr.
Att det så kvickt blir lugnt igen,
har något att säga oss alla:
Oavsett vad Du sysslar med -
gör Ditt bästa!
Var gärna stolt över Dig själv,
men glöm icke
att oersättlig är ingen.

(Virginia Bulletin, USA)

Regler för Höstens hälsovecka - och några till
1. Ha regelbundna måltider och ät minst en gång om dagen ett lagat mål
mat. Jäkta inte när du äter.

2. Låt magen vila mellan måltiderna - inga onödiga mellanmål!
3. Drick två glas mjölk om dagen - gärna skummjölk - och ät minst

en rejäl skiva ost - gärna halvfet.
4. At varje dag en rå morot, vitkålsblad eller grönsallad samt frukt i
någon form.

5. Undvik konditorivaror och snask!
6. Avstå helst helt från tobak och sprit!
7. Gymnastisera några minuter på morgonen eller spring i skogen tio
minuter eller ta en halvtimmes promenad helst på skogsmark eller i en
park eller på väg till eller från jobbet.

8. Börja dagen med en dusch - så kall som möjligt - eller kall avriv
ning! Frottera huden med en torr, rullad handduk eller borste.

9. Slappa av fullständigt en kvart om dagen, helst mitt på dagen.
10. Sov för öppet fönster (en springa när det är kallt, eller öppet i rummet

bredvid, om du är ömtålig för drag).
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Har välståndet
gjort oss bekväma?

I det mänskligt undermedvetna finns
så mycket dunkelt. Det finns så mycket
som trängs om utrymmet. Och mycket
får plats. Ibland ligger det djupt, djupt
nerpackat. Ibland kommer det fram till
ytan. Det är drömmar och upplevelser.
Ljusa och mörka, lustbetonade och de
primerade. Men någon gång kommer de
fram, en efter en - ju äldre man blir
desto större sällskap får man av tidigare
upplevelser ...
En dröm gör jag ofta bekantskap med,

visserligen blir det längre och längre
mellan besöken, men den kommer dock
alltid tillbaka:
Det är drömmen om 30-talets arbets

löshet.
Vi alla som kom ut på arbetsmarkna

den vid denna tid, vi kom till en arbets
marknad som inte fanns. Vår högsta öns
kan var att få ett arbete. För en del
blev det en verklighet, för många blev
det en dröm.
Det har satt djupa spår efter sig hos

den generation som nu befinner sig i me
delåldern. Det har bestämt deras livs
åskådning och deras målsättning. Många
egenheter och beteenden hos vår gene
ration kan sökas tillbaka till den tid som
delvis formade deras ungdom.
Den yngre generationen har svårt att

fatta och förstå de äldre. Och de äldre
kan lika litet förstå de yngre. Kven om
det alltid har varit på så sätt torde nu
tidens människor särskilt vara utsatta för
stora generationsmotsattningar.
Det hela är dock ganska enkelt:
Många av vår tids generation har fått

vara med om en utveckling, som bildlikt
talat är en resa genom tiden med reafart
från stenåldern till atomåldern. Detta
medför många omställningsproblem och
svårigheter. Jag föddes på en plats där
man åt med träsked ur en träskål ...
Idag kan jag äta med silversked, om

jag så vill.
Det fanns en tid då jag drömde om en

egen säng, ett varmt hus där jag slapp
golvdraget, en fåtölj att slå mig ned i och

De unga, som tar vid när vi går hädan, kan aldrig gripas av krigets fasa som vi och än
mindre ,å som de direkt deltagande gjort. De unga kommer att läsa historia och tentera pc'i
vissa krigiska data liksom vår generation i sin ungdom, men få av dem blir verkligt gripna.
Och det kanhända är väl, ty eljest skulle de skruda sig i sorgdräkt och världen bli en
ji:immerdal!

Vi som varit med under världskrigen bör väl söka sörja för att de unga kommer att få
leva i en lycklig värld med fred och sämja mellan folk i skilda stater.
Vi bör söka anledningen till den oro och den ångest för ett nytt världskrig som råder.

Kan vi finna dessa oroshärdar, då kan vi vänta att alla fredsälskande folk går till gemen
sam aktion mot det onda som söndrar mänskligheten. Problemet är emellertid att finna
orsaken till söndringen. Att söka finna denna kan inte anses förmätet för någon, utan fast
mer som en skyldighet för oss alla. Har Ni själva sökt komma till klarhet? Eller delar Ni de
flestas uppfattning att de är för små och okunniga för att ägna sina tankar däråt. Föredrar
Ni att okritiskt överlämna Ert och andras väl till de stora, de maktägande? I så fall gör
Ni orätt, ty de maktägande har i alla tider visat sin inkompetens att lösa mellanfolkliga
frJ.gor på sådant sätt att en bestående fred tryggas.

Ur en artikel i Kooperatören av Albin Johansson

vila efter dagens slit ... Allt detta har
jag fått och mera därtill. Min fantasi
sträckte sig aldrig så långt som till bil
eller TV. En person på motorcykel med
sidovagn var något av ett andeväsen
som flög fram efter några gropiga vägar.
Vägar, skolor, sjukhus, bilar, social

lagstiftning med åtföljande trygghet är
något av segermonument över vunna
framgångar.
Men låt oss titta på medaljens baksida.
Den fåtölj som jag äger är så skön

att sitta i, det är visserligen ingen öron
lappsfåtölj, men bekväm är den. Och har
jag en gång satt mig sjunker jag så
djupt ned i fåtöljeländet så det är svårt
att resa sig upp igen. Jag sitter bekvämt
och läser en följetong ur en veckotidning.
Men varför inte vila från läsningen, ja
varför inte ...
Snart ramlar tidningen till golvet och

jag sover tungt och ljuvt. Jag sover, och
drömmer - om arbetslöshet? - nej om
en diskmaskin som vore bra att ha i kö
ket för att slippa disken efter det an
strängande middagsätandet.
Jag vaknar av att någon slår på TV :n.

Det är dags för nyheterna. Jag hade vis
serligen tänkt gå till mötet kl. 19 .30, ja
förresten är det väl rätt onödigt. Vad
skall jag egentligen dit å göra. Det mesta
är redan bestämt i förväg. Vi har ingen
ting att säja till om, inte ett dugg. Det
är några i toppen som bestämmer. Vi har
en styrelse, och vi har funktionärer. Dom
är till för att handlägga våra angelä
genheter. Jag sitter kvar i min fåtölj, ser
och lyssnar på nyheterna, ser på nästa
program, det är inte så bra, men nästa
blir nog bättre, jag får kaffet serverat till
fåtöljen, härliga kakor tagna direkt från
frysboxen. Det är gott med kakor från
frysboxen, dom är lagom kalla och känns
faktiskt godare än nybakade. Frysbox

var det - det ingick icke heller i dröm
men. Men frysbox skall det vara, om man
vill vara med sin tid ...
Så gick den kvällen - liksom flera

andra kvällar ...
Kr detta ett liv såsom det leves, eller

är det bara en konstruktion? En parodi?
Har välståndet gjort oss så bekväma?
Håller vi på att bli en hop välgödda

kreatur i en välskött ladugård? Det är
hög tid att ställa frågan, och vi behöver
nog lite till mans en tankeställare över
vad som håller på att ske.
Det fanns en tid då vi ingenting hade

att säja till om. Då makten och härlighe
ten tillhörde ett fåtal. Då många saknade
rösträtt och då valbarheten var starkt be
skuren. I dag kan vi både rösta, välja och
väljas.
Men det är så ansträngande. Det är så

mycket vi måste veta. För att veta nå
got måste vi lära. Och detta är an
strängande. Mycket ansträngande ...
Och vårt relativa välstånd har med

fört att våra intressen blivit så splittrade.
Åker vi karusell där vi snart är tillbaka
där vi började?
Kommer makten och härligheten att

på nytt tillhöra ett fåtal?
Frågeställningen är allvarlig.
Visst lever vi i ett komplicerat sam

hälle där det fordras en rad experter för
att hjälpa oss tillrätta. Men det behövs
även lekmannainflytande. Sunt bondför
stånd och gott omdöme kan man aldrig
lära sig i någon högskola.
I våra organisationer, i våra kommu

ner och i samhället i stort måste vi alla
fördela uppdragen så att vi lite till mans
blir små experter inom olika verksam
hetsområden. Gör vi detta kan vi även
bli medarbetare i vårt samhälle - både
på det lokala och centrala planet.

Axel öhlund
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Centrum tar form

Den 1 augusti var Klubbens berg och
knallarna däromkring sprängda och ste
nen bortforslad till fyllning på andra
håll. En ny vidsträckt plan öppnades in
för våra ögon. Här har nu Skånska Ce
ment börjat rikta in sina ställningar för
det stora bygget, Varuhallen.
Det nya Konsumhuset kommer att få

en längd av 74 m. och en bredd på 40
m. Enbart försäljningsytan blir nära
2.000 kvm.
Vi har fått ta del av ritningarna och

gör i tankarna ett besök i varuhuset.
Entren är belägen åt parkeringsplatsen
och här går vi in genom fotocellstyrda
dörrar. En väldig hall med radvis av
välfyllda montrar öppnar sej framför
oss. Närmast har vi montrar för tobaks
och tidningsvaror, där har vi en för kos
metika som med tanke på damernas kri
tiska smak har direktförsäljning. Vi går
vidare och finner allt man kan önska sig,
kemiskt tekniska artiklar, alla slags eki
peringsartiklar för herrar och damer,
barnavdelning och leksaker. Där visar
man gardiner och tyger och slutligen kan
vi välja skor i demonstrationsmontrar på
tusentals par. Händiga människor och
sportfiskare får sitt lystmäte att välja i
rik sortering på verktyg och sportgrejor.
Vi kommer till husgerådsavdelningen

som även den förefaller rymlig och smak
fullt demonstrerar platsens specialite -
Gustavsbergs välkända porslin. Så har

vi husmödrarnas eldorado - livsmedels
avdelningen, där Konsum verkligen kan
bjuda fina varor. Grönsaker, frukt och
mejerivaror presenteras under s.k. kyl
ridåer - en installation som givetvis
klaras av fabrikens kylavdelning. Förres
ten upptar Gustavsbergs kyldiskar en
längd av 70 hyllmeter förutom 18 m kyl
ridåer och 14 m frysdiskar med alle
handa läckerheter i djupfryst. Här gör vi
en paus och placerar oss vid en av de 60
platserna i Cafeterian för att stärka oss
med en kopp Cirkelkaffe.
Vi var också och tittade på lagerloka

lerna som har stora utrymmen, kontors
lokalerna och personalrummen äro väl
planerade där de placerats i långfasaden
mot bensinstationen ovanpå lagerloka
lerna.
Vid utgången betalar man i s.k. ut

gångskassor där allt man köpt snabbt
checkas ut.
Utformningen och planeringen av va

ruhallarna har skett i samråd med Domus
varuhusorganisation. Chef för Gustavs
bergs förnämliga varuhus är Börje Lööv.
Byggnadskroppen förefaller oss tillta

lande med sitt röda fasadtegel och alla
fönster som ger en god inblick in i varu
huset. Vi räknade ut att fönstren upptar
nära 100 m. Vissa aktuella saker expo
neras här i speciella skyltningar.
Denna framtidsvy kan vi datera till

våren 1964.

I dagarna har arkitekt Hollstrand pre
senterat utkast till översiktsplan för nästa
etapp, som blir den byggnad som kommer
att inrymma bl.a. bio och teatersalong,
bank, post, apotek m.m. Den planen skall
sedan behandlas i kommunalnämnd, i
generalplanekommitte och slutligen av
fullmäktige. Vi hoppas att herrarna enas
och att vi inom rimlig tid också får pre
sentera denna byggnad.
För hela Centrumområdet återstår f.ö.

att åstadkomma en stadsplan och till
grund för denna har under sommaren
verkställts flygfotografering. Med denna
plan arbetar nu arkitekterna. Till detta
hör slutligen en trafikplan för hela områ
det,

Dbg

Bilderna på denna sida visar att det var
stora stenmassor att spränga och forsla bort,
innan man fick fram den stora grundplanen
för Konsumbuset, På nästa sida en modell
av Varuhuset.
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I dagarna .håller Företagsnämnden sitt
hostmöte. Av inkomna rapporter ser vi
att skyddskommitren kommer att ordna
en träff för arbetsledare och skyddsom
bud under hösten, att dr Bellander satt
av mera tid för ronder på fabrikerna.
Vidare arbetar förslagskommitten med
att stimulera till ökat intresse för goda
förslag. Dels inhämtar man färska syn
punkter vid studier på ett annat KF
företag, dels tar man de gamla affischer
na till heders igen. Från personaltjänsten
meddelas att Informationskursen nu är
inne på den teoretiska delen och att
eleverna som avslutning får göra sig någ
ra saker i porslin och därigenom lära
känna hela förloppet av den tillverknin
gen. Eleverna har också gjort studiebesök
i Oxelösund på Centrifugalrör och hos
Sunlights i Nyköping. - En snabbin
samling för Jugoslavien i augusti gav
768:- på fabriken. - Beträffande över
blicken på marknadsläget och förhållan-

<lena på tillverknings- och försäljnings
sidan får vi återkomma till i nästa num
mer. Protokollet från nämnden lär väl
komma ut omkring den 15 oktober, och
trycks sedan i Meddelande från Före
tagsnämnden.

Det var en tid sedan jag hade tillfälle
att göra en rond på fabrikerna, men jag
ser att det händer en hel del varje må
nad. På HPF har man lyckats med att
eliminera det tunga arbetet med kaps
larna, och tallrikarna fylls nu i lättare
kärl, som placeras i boxvagnar fvb. till
bränningen. Jag såg också en ny små
godsformmaskin, system Nylander
Johansson. - På TPF fortskrider till
byggnaden, där det ska bli nya lokaler
för slamhuset, mekaniska verk.staden och
för massaberedning. Brännzonerna i två
kanaler byggdes om under semestern. I
det nya lunchrummet återstår ännu en del
målning och inredning. - Plastavdel
ningen har fått ett trivsammare kontor
för damerna, liksom ett matrum åt solsi
dan. - Smedjegatan är nu fri från gam
la skjul, och här har vi nu en mäktig
plan och kanske blivande uppfart för
Hamnen. Apropå hamnen så såg jag en
grodman som var nere i vattenmörkret
för att kolla kajen. Den har en benägen
het att sjunka och vilar väl inte på så

SO/vi SAGT VAR ...

... Viljan till att åstadkomma ett gott
nämndarbete måste enligt min uppfatt
ning vara grundad på en absolut tro att
företagsnämnden är ett för företagets
sunda och riktiga utveckling gott hjälp
medel. Först då fyller den alla parters
krav i enlighet med nämndavtalet. Detta
väsentliga synsätt fordrar i första hand
förståelse om och insikter i hur ett före
tag arbetar på både kort och lång sikt.
Ju starkare denna förståelse blir inom
nämnden och bland de anställda, desto
bättre blir förutsättningarna för ett rik
tigt nämndarbete ...

Direktör Boris Serning
i Grängesbergsbolagets

personaltidning Gruvposten

starka doningar. - På BKF hade man
en ny apparat för provning av plåtens
kvalitet, och den nya röntgenapparaten
för kontroll av svetssömmarna på de
stora pannorna var också i funktion.
Det gamla cykelstället har man lagt be
slag på och genom att höja taket fått ett
bra skjul för plåt. - Vid kontoret lyser
gräsmattan grön och på de nu utsatta
sofforna slår sig gärna trötta människor
ned efter inhandling av porslin i perso
nalbutiken. I det gamla kontoret, där
personalavdelning, fastighetskontor och
läkarmottagning trivs mycket bra, fun
derar man nu också på att göra plats för
PR-avdelningen. Ni är välkomna!

sekr.

Vid Koop. RM i orientering kring
Frostavallen i Malmö blev Bertil Fall
riksmästare. Våra mannar var i övrigt väl
placerade i de olika klasserna. Lagvis
kom Fall, Svahn och B. Andersson in på
andra plats i seniorklassen. Här hade vi
också lag på 4 :e och 8 :e plats. Våra ju
niorer kom i lag på andra plats. Vand
ringspriset för seniorer får vi väl hämta
hem en annan gång. Där hade vi redan
två inteckningar.

Fabrikskorpen i skytte den 15 septem
ber vanns lagvis av Plåtavd. med 461
poäng och Mek. på andra plats. Klass
segrare: Klass 1 Ingvar Jansson 98 p.,
klass 2 Kaj Bergström 100 p., klass 3
Håkan Nähr 88 p., klass 4 Bertil Berg
ström 92 p.
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Röda Korset 100
En överblick på internationella hjälpaktioner

Samarbetsorganet för samtliga natio
nella röda kors i världen är Rödakors
föreningens förbund i Geneve, även kal
lat Ligan efter sitt engelska namn "Lea
gue of Red Cross Socicties".
En av Ligans viktigaste uppgifter har

efter första världskriget varit att bistå
den drabbade befolkningen vid katastro
fer i olika delar av världen. Denna verk
samhet har möjliggjorts genom ett effek
tivt och kontinuerligt samarbete mellan
de olika nationella rödakorsföreningarna.
Anledningen till hjälpaktionerna är

många och varierande: jordbävningar,
flodöversvämningar, tyfoner, snöskred,
eldsvådor, undernäring, epidemier och
hjälp till flyktingar. Katastrofernas om
fattning överskrider ofta hjälpmöjlighe
tema i det land där de inträffat. Efter
anmodan av den nationella föreningen
ofta i samarbete med landets egna myn
digheter sänder Ligan ut en första hjälp
appell från Geneve till övriga nationella
föreningar.
De uppgifter som faller på Röda kor

set vid större katastrofer är mycket va
rierande: samordning och fördelning av
hjälpåtgärderna, hjälpåtgärder för de
överlevande, organiserandet av centraler

0ar

för att bistå den drabbade befolkningen,
utrymning av befolkningen, efterforsk
ning av försvunna personer, vidarebe
fordrande av meddelande till offrens fa
miljer, förebyggande åtgärder mot faran
för epidemier och ibland även rehabili
tering av de förolyckade.
Variationen är stor när det gäller de

hjälpsändningar som distribueras: livs
medel, (mjölk, brödsäd, socker, bönor,
fett i olika former, diverse konserver etc.)
filtar och lakan, tält, kläder, medika
meriter etc.
Ligans roll på hjälpområdet är att

omedelbart underrätta de nationella rö
dakorsföreningarna när en katastrof in
träffar, att samordna hjälpaktionerna,
att ombesörja inköp på för här avsedda
medel och att se till att hjälpsändningar
na vidarebefordras på snabbast möjliga
sätt. Genom att sända delegater till ka
tastrofplatsen får Ligan möjlighet att er
hålla en förstahands-information och få
en bedömning av de hjälpbehov som fö
religger. Detta sker givetvis i direkt kon
takt med den nationella rödakorsföre
ningen och myndigheterna i det drabbade
landet.
Från 1919 till slutet av 1962 har Ligan

Nedan: Omlastning i Pisa av R.K:s medikamenter för Kongo, värda 200.000 kr. Transporten
vidare med ordinarie FN-route och inspekteras av Gösta Steijffert och sergeant Stenson

från UNEF.

förmedlat 18 8 internationella appeller
till nationella rödakorsföreningar för
hjälp åt offren i katastrofdrabbade län
der. Hjälpsändningarna kan värderas till
ungefärligen tvåtusen miljoner schweizis
ka francs.

De största bidragen som någonsin läm
nats under en aktion var vid jordbäv
ningen 1923 i olika provinser av Japan.
35 nationella rödakorsföreningar deltog
och värdet av deras bidrag utgjorde 330
miljoner kronor.

Det största antalet nationella rödakors
föreningar som deltagit i en hjälpaktion
registrerades vid jordbävningen i Agadir
1960: 61 nationella föreningar.

Den långvarigaste hjälpaktionen sked
de för de algeriska flyktingarna i Ma
rocko och Tunisien. Den varade från slu
tet av 1958 till juli 1962 men förlängdes
därefter till april 1963 och omfattade då
2,5 miljoner innevånare i Algeriet. Efter
detta datum övertogs ansvaret för den
fortsatta hjälpen av den inhemsk~ röda
korsorganisationen "Röda Halvmånen".

Det största antalet appeller, slutligen,
som sändes ut från Ligan var 1954 med
17 appeller och 1962 med 16 appeller.
Svenska röda korset har från första

början medverkat i internationella hjälp
aktioner av alla slag. Hjälpen har bl. a.
omfattat: medicinsk personal, barnhem
och sjukhem av olika slag, sjukhusut
rustningar, medicin, ambulanser, kläder,
livsmedel, maskiner och redskap m.m. för
att bygga upp en ny verksamhet, krigs
fångeutveckling, efterforskning av för
svunna och sammanföring av familjer
samt hjälp vid uppbyggnad av nationella
röda kors i länder, som nyligen blivit
självständiga.

Gustavsberg-Ingarö-krersen av Sv.
R.-K. söker på sin punkt å jorden vara
en länk i det världsomspännande hjälpar
betet.
R.-K. vill ha många medlemmar i sina

kretsar. En mycket stor kostnad för R.-K.
är att hålla igång den stora administra
tion som behövs för att ge snabb och god
hjälp då nöd, krig eller naturkatastrofer
skakar människorna. Denna administra
tion bekostas genom medlemsavgifterna.
Alla medel i övrigt som insamlas går oav
kortade till sitt hjälpbehov.
För närvarande ha vi i gång en in

samling för hjälp till utrustning åt ny
födda i Algeriet. Det är nöd hos dessa
barn, som oftast endast har en trasig
blöja att skyla sig med.
Vi vädjar till var och en, som kan

avvara en femma att bli medlem i vår
krets och därmed i ett världsomspän
nande samarbete och en hjälpverksamhet,
som även tjänar den eviga fredens sak.

Bellander
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0 -HALL~ENREN

Den ökade fritiden och det snabbt
växande antalet bilar och båtar ger oss
allt större möjligheter att söka oss ut i na
turen för avkoppling och rekreation. Det
ta är glädjande men skapar också stora
problem. Våra vägar och rastplatser, sko
gar och stränder skräpas ner i en omfatt
ning som aldrig förr. Overallt i markerna
kan vi se de avskräckande spåren efter
våra besök - plastpåsar, pcpperstollri
kar, engångsflaskor, konservburkar, cigar
rettpaket, polertrassel, tetrapak osv. Ma
terialets beständighet gör också alt skrä
pet ligger kvar i åratal utan att förstöras.
Situationen försvåras alltså år från år. Vi
skändar vår vackra natur. Vi gör det kan
ske av tanklöshet - men resultatet blir
detsamma: fult, otrivsamt och inte sällan
hälsovådligt.

Aktionen HALL NATUREN REN har kom
mit till för att minska den tanklösa ned
skräpningen.

HALL NATUREN REN startade våren
1963 och beräknas pågå i varierande om
fattning flera år i följd. Bakom aktionen
står ideella organisationer och myndig
heter samt förpackningstillverkare och livs
medelsproducenter m. fl. Målsättningen är
att minska nedskräpningen och skadegö
relsen i naturen. En mängd olika media
kommer att utnyttjas för uppgiften: press,
radio och TV, affischer och trycksaker.
Personlig påverkan man och man emellan
är dessutom av största betydelse. Vi hop
pas därför på ett kraftigt stöd från alla i
denna kampanj till gagn för markägarna
och oss alla som vill ut i naturen på vår
fritid.

Kvarnbergsskolans skolkök intresserade Lady
Bird och Lady Erlander. Där bjöd eleverna
på kaffe med hembakat.

Prominenta besök

Lady Bird, den amerikanska vicepresi
dentens maka, besökte, under ciceron
skap av Arthur Hald, med sin dotter,
UD-representanter och amerikanska jour
nalister Gustavsberg den 5 september.
Hon gick igenom badkarsfabriken, snabb
målade under Eje Obergs ledning på
emalj, vandrade igenom hushållsporslins
fabriken och besökte Berndt Fribergs,
Stig Lindbergs och Lisa Larsons studios.
Därefter bjöd eleverna i Kvarnbergssko
lan på kaffe i skolköket. Sällskapet åhör
de en engelsk lektion och besökte sedan
tre hem i Gustavsberg.

Jeremiah Saileri heter den fint skru
dade gentlemannen på vår bild nedan.
Han är parlamentsledamot från Tangan-

yika på studiebesök i Gustavsberg för
några veckor sedan. Som symbol för sin
värdighet bär han bl.a. den långa tofsen
av djurhår. Att fru Lindblad håller i den
innebär att hon har chans att bli favorit
hustru. Den mörka damen till höger är
socialarbetare och heter Mary Kaphipa
och kommer från Mwanga.

Från Indonesien kom senare tvenne
sköna damer i granna saris för att be
undra vårt fina konstgods, medan tre
jugoslaviska LO-gäster var mera impo
nerade av våra badkar och vårt sanitets
gods, och i synnerhet våra bostäder. Am
bassadör Agda Rössel från FN gjorde en
blixtvisit under sitt besök i hemlandet
för att köpa något till sin lya i USA.
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Internationella barnbyar -
ett led mot fredliga relationer

Den 14 augusti hade fabrikerna i Gus
tavserg besök av ett 60-tal barn och le
dare från årets internationella barnby
på Värmdö. Det var delegationer av
barn i 11-årsåldern jämte ledare från
resp. USA, Japan, England, Frankrike,
Ostcrrikc, Tyskland, Finland, Norge och
Sverige. Man tittade intresserat på konst
avdelningens atelje och serie-skapelser
och senare på den mekaniska storpro
duktionen av badkar. Ungdomarna trak
terades med bullar och saft. Bullen var
f.ö. placerad på ett fat med Lindbergs
dekor av barn i ring, "Utan gränser".
Fatet fick de behålla som souvenir, vil

ket livligt uppskattades. Dekoren på
minner mycket om CISV :s det inter
nationella förbundets egen symbol.
Efter förplägnaden tackade barnen

med gemensam sång på engelska, tyska,
japanska, och svenska. Mycket populär
var shoppingen i personalbutiken, där
många kattor, askfat och plastburkar
inhandlades för sparpengarna och för
vidarebefordran till föräldrar i Asien,
Amerika och Europa. -
Under en sommarmånad har barnen

levt tillsammans i Draguddens trevliga
förläggning vid Kulan. Vi hade tillfälle
att gästa byn vid en japansk afton, då
de fyra japanska barnen gav ett charm
fullt program med japanska sånger, le
kar och danser. Vi sjöng också alla en
japansk visa och de fyra barnen hedrade
oss med att spela en svensk låt på block
flöjt. Samma dag hade TV och farbror
Sven gjort reportage från barnbyn.

Vad gör man då på en barnby? Under
ledning av sina ledare, som ofta själva
en gång varit på barnby, sysslar man
med gymnastik och idrott, teckning, mål
ning och modellering, sång och musik,
arbetar med lägertidning och gör pro
gram för varje deltagande nationsdag.
Lägerspråket blir som regel engelska,
men barnen klarar sig bra också med
gester och försök att tala varandras
språk. Årets barn i Sverige har också
haft tillfälle att se Stadshuset, Skansen,
Vasamuseet och shoppa hos NK och
PUB.

Liknande byar är på gång i Norge,
England, Tyskland, USA och Guatemala,
och efter några år ordnas s.k. återföre
ningsläger för deltagare i tidigare barn
byar.
CISV-rörelsens initiativtagare, den

amerikanska psykologen dr Boris Allen,
angav syftet med barnbyarna till att
skapa en djup och varaktig vänskap
mellan barn från olika länder, oavsett
ras, religion eller samhällsställning. Barn
och ledare uppfostras att förstå att be
stående fred "comes not through the love
of power bur through the power of
love". Barnen träffas första gången i
den åldern då de är mottagliga för in
tryck och ännu ej tillägnat sig vuxnas
fördomar.
Vår lilla kontakt med internationella

barnbyn och tankarna därbakom var
stimulerande och vi anser att barnbyiden
är värd all uppmuntran. Vår värdinna
fru Karin Swedenborg, och lägerchefen
gymnastikdirektör Åke Nilsson, gav oss
goda informationer om allt arbete som
ligger bakom. I Sverige är det sex år
sedan man senast anordnade en barnby.
Bakom rörelsen i Sverige står lokalför
eningar. Man kan stödja Stockholms
föreningen genom att bli medlem - eller
genom en gåva till postgiro 90 09 42,
Internationella barnbyar, Stockholm 1.
Som motiv för denna hoppfulla rö

relse kan vi sätta detta uttalande:
"Sure we look different and talk dif

ferent, because we come from different
parts of the world. But inside we are
very much alike - that is what we
found out in the CISV village. We are
friends now, and will remain friends.
Actually we have come to consider child
ren in all countries our friends ...

dbg

Barnen ovan, som visar vårt Utan-gränser-fat, representerar Japan, Norge,
Österrike, Frankrike, USA, Sverige, Danmark, Finland och England.

Nedan sjunger man hand i hand en tacksång för förplägnaden på BKF.
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Guslaushergshislorier
Det har kommit in några historier, som

vi återger med reservation för deras lo
kaläkthet. Vi hoppas få in flera till
kommande nummer. Bland annat har en
läsare lovat komma med några Mylla
anekdoter. Den första här nedan, kunde
mycket väl ha sitt ursprung där.

Det var på bussen in till Stockholm en
het sommardag. Vid Höjdhagen steg en
bastant fru på. "Var snäll å öppna fönst
ren, annars dör jag!" Vid Eriksberg steg
nästa matrona upp i bussen. "Chaufförn,
jag kan inte sitta i tvärdrag, då dör jag!"
Och buden fortsatte ända till Nacka la
sarett, då chauffören vände på huvudet
och sa: "Nu måste damerna komma
överens om vem som ska dö, för vi öv
riga ska fortsätta in till Stockholm!"

Den historien var insänt av Argus, som
också levererat denna; som han hört av
farbror Gustav:
En liten grabb kom hem med blusen

fylld av äpplen, som han knyckt hos
grannen. Morsan hans skulle just dra in
honom för en avhyvling, då han inför
grannens och moderns öron utropade:
"Men mamma, det blir ju så go äppel
kräm av dom!"

Emson bidrar med följande:
Det var julfest i söndagsskolan och

läraren i en av de yngsta klasserna höll
en mycket vacker betraktelse om Stjär
nan i Betlehem, som till sist stannade
över ett stall.
Så frågade han barnen om någon av

dem kunde tala om vad som fanns i det
där stallet.
Ett av barnen, som varit med pappa

till stallet i Farsta några gånger under
sommaren, vinkade ivrigt med handen
och ropade: "Hästar! Hästar!"

I Höjdhagen hade min kompis en stör
re sten på sin tomt som han gärna ville
ha avlägsnad. Den var till hälften ned
sjunken i jorden, så det gällde att först
få upp den till markytan.
Han hade grävt ur ordentligt runt om

kring stenen och sammankallade några
hjälpsamma grannar för det avgörande
lyftet.
"Om vi tar i alla på en gång borde den

följa med upp, v1 ar ju i alla fall fem
starka karlar", smickrade hemmansäga
ren.
Sonen i huset, fyra år, som hela tiden

med största intresse följt förberedelserna,
steg då fram, såg förebrående på fadern
och yttrade; "Vi ä välan sex!"

Axman berättar:
Sven Wahrcnberg och Sven Wallius,

befann sig i den Kungl. Huvudstaden i
och för inköp av en stycken bastuba av
största formatet. Som expert på dylika
instrument, hade man fått hjälp av en
militärmusiker Bas-Kalle. Efter avslutat
köp gick man på en mjölkbar och fick
sig en bit mat. Väl utkomna på Branting
gatan fick Wahrcnberg se en bekant
tvärs över gatan, varför han "crossade
streetet",
"Va faen tog de åt Wahrcnberg? Har

han bekanta här på Gärdet?" sa' Bas
Kalle.
Wahrenberg hälsade på en man, som

drog på en barnvagn. Så vinkade han åt
sina kompisar att komma över.
"Nå Sven, vet Du vem den här man

nen ä? frågade Wahrenberg.
"Nä, sa Sven, hur ska jag kunna veta

de?"
"Jo, det ä Sveriges försvarsminister",

sa Wahrenberg.
"Ah, kyss faen", sa Wallius, "de går

inte i mejl"
"Jo, de ä nog riktigt än så länge", sa

Torsten Nilsson, ty det var han, som var
ute med barnvagnen och Wahrenberg
kände igen honom från ungdomstiden i
Hälsingborg.

Interiör fr&n sovförläggningen i Barnbyn. Pojkarna heter Arild Fredriksen,
Norge, Rudi Lobl, Österrike, Rista Hämäläinen, Finland, Yosushi Okubo,
Japan. Flickorna heter Tove Mykland, Norge, Claude Asselain, Frankrike,

finka Kamoshita, Japan och Anne Sofie Becker, Danmark.
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Om fettsot

En dag i somras kom jag in i en lant
handel. Det var en kund före mig. Jag
sneglade litet på kunden. Det var en ung
fru på c :a 30 år. Rätt näpen var hon i
ansiktet men präktigt tjock och rund. I
handen hade hon en jättestrut med glass
som tungan slickade på då och då.
Det slog mig att alkoholism hos man

nen och fettsot hos kvinnan har vissa
beröringspunkter. Utan förnuft och efter
tanke lämnar de ut sig åt stundens njut
ning. Det blir för båda kategorierna en
vana att äta eller dricka för mycket.
Båda åkommorna för till en för tidig
död. Vanan att äta och snaska hos den
fete har dock annat ursprung än vad
förhållandet är för alkoholisten. Vanan
att äta för mycket är ofta inlärd i hem
met. Säkerligen hade den unga frun, som
jag såg, haft en mor, som gillade mat. I
sin tillgivenhet för barnen såg hon till
att dessa fick mat i överflöd. Hon gladde
sig åt att dessa åt och barnen gladde sig
med henne.
Vad menas då med fettsot eller obesi

tas, som det heter. Ja det är ett tillstånd
med mycket stora fettdepåer orsakat av
för riklig tillförsel till fettvävnaden och
ett för litet utnyttjande av dessa närings
ämnen. Ja, det har man förstått i alla
tider och även rättat sin behandling där
efter.
Nu skall vi se vad nyare forskning

från 1956 kan uppvisa på detta område.
Man finner att fettvävens celler är

helt specifika. De ha en förmåga att om
vandla en del olika näringsämnen, som
tillföres depåerna på ett speciellt sätt ge
nom sina s.k. enzymer.
Fettväven innehåller 20 0/o vatten och

endast en procent äggviteämnen, resten är

fett och närmast endast s.k. triglycerider.
D.v.s. glycerol förenat med tre fettsy
ror. Det där låter ju litet konstigt, men
håll tillgodo med namnen .
Nu visar det sig, vilket man förut ej

vetat, att i fettväven försiggår en aktiv
omdaning då det gäller depåfettets trans
port till och från fettväven.
I blodet finner man de s.k. fria fett

syrorna, som har en mycket snabb för
vandling. Deras förbränning täcker hela
människans kaloribehov under fasta. De
fria fettsyrorna kommer från depåfettet.
De utgöra depåfettets transportform till
och från depåerna.
Som vi ha lärt oss innebär obesitas en

obalans. Det upplagras mer fett än vad
som mobiliseras till förbränning i krop
pen.
Nu skall vi se hur fett upplagras i

depåerna. Vi tar då åter fram de konstiga
namnen. Den omtalade glycerolen kom
mer från sockerarter i födan. Det är
denna glycerol, som förenar sig med tre
fettsyror och bildade det fett, som upp
lagrades. Fettsyrorna stammar från tre
håll. Dels var det de fria fettsyrorna i
blodet. Så ha vi fettsyror i fettet själv
och slutligen bildar fettväven själv fett
syror. All denna glycerol och alla dessa
fettsyror har dock ej förmåga att reagera
med varandra. Man talar om att de mås
te föreligga i en aktiv form.
Ute i fettväven sker nu en omdaning

av kolhydrater (sockerarter) till bl. a.
glycerol. Det är denna process, som har
en reglerande betydelse för uppbyggande
av fettdepåerna. Den aktiva formen av
glycerol kallas glycerolfosfat. Det är den
na, som kan reagera med fettsyrorna ge
nom enzymverkan och bilda triglyceri
der.
Vid mobiliseringen av depåfettet, allt

så transporten från magasinen krävs en
nedbrytning av triglyceriderna. Detta
sker ej passivt. Endast då kroppen är i
behov av energi träder det sympatiska
nervsystemet i funktion varvid bl. a.
insulin spelar en viktig roll. Det bildas
ett fettnedbrytande enzym i fettväven,
som kallas lipas. Viktigt att veta är att
då fettmobiliseringen börjar minskas den
process som uppbygger depåfett. Motion
motverkar således upplagring av fett.
Något fel i depåfettets funktion har

ej visat sig föreligga hos den som lider
av obesitas.
Detta är i mycket grova drag en in

blick i fettvävens fysiologi. Att ge sig in
på kemiska och enzymatiska förhållan
den och alla inre sekretoriska egenskaper
som föreligger, t. ex. sköldkörtelns och
binjurebarkens ingrepp i dessa samman
hang blir för mycket för vår förståelse.
Vi skall nu jämföra den allmänna

energiomsättningen i kroppen vad nor-

mala och feta angår. Det finns en in
komstsida och en utgiftssida att räkna
med. Inkomsterna för vår energi få vi
från maten och från depåerna i kroppen.
Utgifter är den energi, som åtgår för att
smälta födan. Därtill kommer de kalo
rier, som åtgår vid arbetet samt den ener
gi som åtgår till värme. Slutligen ha
vi den energi som erfordras för cellernas
förnyelse och för tillväxt.
Vad nu först intagandet av föda angår

är det ej så att den fete tillgodogör sig
födan på ett bättre sätt än den norma
le. Denna möjlighet att skylla på har
således ej den fete.
Den normale och den fete har samma

basalmetabolism d.v.s. det åtgår lika
mycket energi för var och en att tillgo
dogöra sig födan. Men det kostar pengar
och energi att hålla fläsket i gång.
Det finns ej heller någon skillnad i

energibehov för att transportera närin
gen ut till kroppens alla celler. Ej hel
ler föreligger skillnad vad arbetsenergi
angår, då man jämför normalas och fetas
ämnesomsättning.
Ett inaktivt liv har stor betydelse för

fetmans uppkomst. För att hålla sig va
ken, man har då en viss muskelspänning,
åtgår det 10 0/o av energien. Vid ökat
arbete fordras det rikligt med kalorier,
men för den fete åtgår det mycket mer
energi för att uträtta samma arbete. Det
behövs således dubbelt så många kalorier
för en fet individ om 100 kg. för att i
långsam takt gå en viss sträcka mot för
en person om 50 kg. vikt. Ju tyngre en
individ blir ju mer energi åtgår det i
arbete. På så sätt begränsar sig fettsoren
själv.
På utgiftssidan har vi kvar värmeut

giften. På grund av ökat arbete utstrålar
den fete mer värme. Den tjocke svettas
mer.
Man har vad behandlingen angår tänkt

på att få fram en ökad varmeutgift,
Medel med dylik verkan finns även. Så
t. ex. tyreoidea och ett ämne som heter
dinitrofenol. Med dessa medel kan man
få fram en verklig viktminskning, men
biverkningarna är avskräckande.
Vi ha nu utgångspunkter för den nu

varande behandlingen av fettsot. Be
handlingen blir som förr. Det gäller att
minska kaloritillförseln och det gäller
att öka motionen. Framför allt skall man
minska fettet i maten och sockret.
Man skulle kunna tro att den nuva

rande tiden med sina maskiner och bilar
skulle gynna uppkomsten av fettsot. Så
tror jag dock ej är fallet. Den ökade
komforten och standarden fordrar allt
mer jäkt, vilket motverkar komforten.
Fram således för minskad naringstill

försel och ökad motion. Det ger hälsa.

Bellander.
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De flesta av oss känner igen sköterskan
här ovan. Ja, säkert är det många av de
äldre som lärde känna och hålla av sys
ter Rut, som hon här avbildas. Många
blevo tjänsteåren. Många blevo rynkorna
men ryggen höll hon ständigt rak.
Efter att ha arbetat här i Gustavsberg

under 35 år fick hon sluta sitt liv den
9 augusti i år.
Syster Rut föddes i Hycklinge den

5/11 1896. Efter avslutad sjuksköterske
examen genomgick hon distriktssköter
skekursen och sin första ordinarie och
enda tjänst fick hon här i Gustavsberg
1927.
Det är sålunda en lång rad av år hon

ägnade gustavsbergarna sitt arbete. Ar
gång efter årgång av barn följde hon
tillsammans med deras mödrar. Hon gav
vägledning och råd för att ej tala om
alla de vaccinationer hon utfört. Vad
tror ni ej enbart detta idoga arbete har
betytt för samhället?
För sjuka och gamla stod hon ständigt

till tjänst och läkarna var hon alltid till
reds att ge sitt handtag. Hon ansåg sig
själv vara till för att slita. Vid sina
otaliga sjukbesök gick hon, eller använde
sin cykel. Bil var det omöjligt att över
tala henne att skaffa, men de senaste åren
slängde hon omkring på en moped så
att hucklet svängde bak i nacken.
Så har hennes välsignelsebringande

gärning fortgått år efter år. Trots lång
varig sjukdom, där ingen hjälp var att
räkna med, arbetade hon in i det sista.
Hon klagade aldrig.
När hon nu den 20 aug. jordfästes vid

Hycklinge kyrka var ringen sluten för
hennes jordcvandring. Hon var åter hem
ma. Många, många vackra blommor slöt
sig kring hennes bår från släkt och vän
ner, och då klockan i Hycklinge kyrka
klämtade ut över trakten, var det ett
tecken på, att en människa med frid
hade fått komma till evig vila.
Tack syster Rut! Vile Du ock i frid!

John Bellander

Vad vore livet
utan blommor?

Vid vandring i en avlägsen glesbygd
kom jag till en liten enslig stuga. Min
knackning besvarades av ett vänligt "stig
in!". Därinne höll mor i huset just på
med att pyssla om sina blommor. Det slog
mig genast att krukväxterna var mycket
frodiga och välskötta, och jag utbrast
spontant:
- Så vackra blommor!
- Jaa, nog är dom vackra. Men jag

gör förstås vad jag kan för att dom ska
trivas.
- Det syns att ni är en riktig bloms

tervän.
- Ja, jag tycker om blommor, för

dom ger ju färg och liv åt ett hem. Att
sköta om blomstren är det roligaste man
har. Och förresten, vad vore livet utan
blommor!
Det låg mycket av känsla, värme och

övertygelse i detta stillsamma resone
mang. Lugnt och bestämt, självklart och
övertygande konstaterade denna bloms
tervän att hon tyckte om blommor, att
de gav trivsel och glädje och att livet
skulle vara tomt dem föruton.
Man kan tryggt säga att denna hus

mor inte är ensam om sin uppskattning

av hemmets blomster. Hon har oerhört
många meningsfränder. Det är en allmän
erfarenhet att växter och blommor av
olika slag kan förmedla positiva och sti
mulerande intryck.
Vad träd och andra växter betyder för

den yttre naturens behag, det vet vi.
Samma uppgift har rumsvaxterna för
hemmets trevnad. De ger hemmet en
fläkt av liv, en ljus och vänlig ton, en
trivsam karaktär. De utgör ett fängslande
och uppiggande inslag, och de kan för
medla något av lugn och ro åt betrakta
ren. Tack vare växterna och blommorna
får tillvaron mera behag, och detta har
i sin tur sitt värde.
Vi behöver starka och vederkvickande

intressen, om livet ska bli rikt och full
tonigt. Vi behöver ta vara på allt som
lyser opp tillvaron. Detta goda syfte kan
vi främja på många olika sätt. Att kärle
ken till naturen och blommorna är en
väg till glädje och livsstegring, är allde
les säkert.

V.J.

experter

En ensam expert skrev en PM för att tiden skulle gå.
Men någon måste läsa den, och därför blev det två.
Två små experter satt och tänkte, så fick en en ljus ide.
Men iden måste ju testas - ett lämpligt jobb för tre.
Tre små experter gick på kurser, fann att goda råd är dyra.
En kostnadsjaktsexpert behövdes nog, och därmed blev man fyra.
Fyra små experter slet så hårt, tog jobbet med sig hem.
Där vänta' TV, disk och ungar. Vad göra - de blev fem.
Fem små experter hitta' ständigt nya utredningskomplex.
Två blev dir.ass., tre konsulter - med en skrivdam blev det sex.
Sex små experter skrev så lerångligt, allt lättfattligt var tabu.
En språkexpert tillkallades, han fastna', de var sju.
Sju små experter sprang på konferenser utan måtta.
En måste se till det löpande, och det var nummer åtta.

Åtta små experter flög en gång på studietripp till Rio.
Det blev en hundrasidors resrapport; den skrevs av nummer nio.
Nio små experter öva' utbildning med blädderblock och bio.
En skötte projektorn hela dan, och därför blev man tio.
Tio små experter skrev en PM. Utdelningen blev klen.
De tio kom ej längre än den förste gjort allen.

S. A. Tiren i Din Bank
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Dr Mauritz Bonow talade om koopera
tionen och V-länderna vid KF:s företags
nämnds sammanträde den 16 september.
Sju ledamöter från Gustavsbergsfabrikens
företagsnämnd hade nöjet att åhöra den
intressanta redogörelsen. Att förutsätt
ningarna för att uppnå harmonisk balans
i världen har stora hinder att övervinna
kunde man väl förstå av Dr Bonows an
förande. Halva världens befolkning får
bara åtnjuta 10 11/o av den samlade in
komsten på jordklotet, medan rustningar
na kostar 600 milj. kronor per år. Det är
mera pengar än nationalinkomsterna hos
U-länderna eller 2/3 av världens befolk
ning. Vi kan medverka att skapa en opi
nion, inte minst genom kooperationen,
som i flera länder samarbetar med de
stora organisationerna för ökat stöd ge
nom bilaterala insatser. Vi kan t.ex. ge
experthjälp, starta skolor som i New
Delhi och ge samnordisk hjälp som i
Tanganyika. Uppgifterna är enorma -
och våra insatser små. Men här gäller en
kapplöpning med tiden, där alla goda
vägar måste tas, om vi inte ska gå mot
stort elände i världen.

Länkarnas Riksförbund har fr.o.m. 1
september och tillsvidare sin adress i
Gustavsberg, närmare bestämt i lokalen
Hästhagsvägen 4. Där residerar vår Gus
taf Andersson och verkställande utskottet
för att förmedla arbetsmaterial, råd och
anvisningar för verksamheten till under
avdelningar och enskilda.

Studiesäsongen har börjat och pro
gram för verksamheten lur sänts ut bl.a.
av ABF, Yrkesskolan och Konsum.

ABF inbjuder till en rad aktuella äm
nen, t.ex. Våra barns skola, där man
också följer TV-programmet i samma
ämne. Vidare följer man Sveriges Radios
kursbok Har vi råd med familjen, där
man ska klara ut begreppen kring kvin
nans arbetsinsats i hemmet. För dagens
pensionärer ges en kurs kallad Med ål
derns rätt. Valfrihet och samverkan,
byggd på Kurt Samuelssons kursbok ledes
av Fritz Berg, medan Erik Lindblom
leder Kommunal byggnadsplanering. Ba
tik, foto, navigation, pannskötsel och en
kurs för bilister finns också att välja på.
I samarbete med Sparbankerna kan man
dryfta ekonomin i ämnet Pengar är inte
allt. Så finns där en kurs i familje
engelska och gitarrspelning.

I fackföreningens regi ger man sig på
4M, bioteknologi, bokföring och mötes
teknik. Konsum ordnar grupper i ämne
na Konsum växer, Sätta bo, Garderobs
planering, Sy efter mönster, Lättare hem
arbete och en ungdomskurs för konsu
mentorientering.
Gymnastik för både manliga, kvinnli

ga och ungdom är igång i Kvarnbergs
skolan, Blåsorkester, stråkorkester och
manskör arbetar som vanligt.

Yrkesskolan, som sorterar under
Kvarnbcrgsskolan har en rad av kvälls
kurser att bjuda på. Det är svetsning,
porslinsmålning, sömnad, vävning, barna
vård, matlagning, teckning, maskinskriv
ning, räknestickan, handelsräkning, bok
föring, stenografi och språk av olika
slag.
Det finns alltså en rik flora för studie

intresserade att plocka av under hösten
och vintern. Här är några tel.nr för an
mälningar: ABF - Erik Lindblom

312 01,
307 00,
31240,

Fackföreningen
Konsum - Henry
Yrkesskolan - 308 25.

Ohlund
Ericson

Vid höstens åskväder passade fotografen pd
att plåta denna tall, som blixten kluvit från

toppen till roten

De tre huvudklassvinnarna vid Koop RM i
orientering på Frostavallen. T.v. Bertil Fall,

som ocksJ. blev riksmästare.

Fabriken gästades under augusti av Lians clubs gymnast/äger på Skevik, unga pojkar från många länder. Till höger en av de mJ.nga grupperna
vid K.vinnogillesträff i Gustavsberg
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Svenskt benporslin
100 år

Den 31 augusti öppnades en ny utställ
ning i vår lokal vid Birger Jarlsgatan.
Det gäller Gustavsbergs 100-åriga speci
alite - benporslinet. Det fick sitt namn
av att det innehöll hälften benaska då
den efter engelskt mönster började till
verkas i Gustavsberg på 1860-ta!et.

Benporslin - en hundraårig
Gustavsbergs-specialitet
Benporslinet, som fått sitt namn av att

det innehåller 40-50 °/o benaska, börja
de tillverkas i England omkring 1800.
Sedan början på 1860-talet har tillverk
ningen av benporslin varit en specialitet
för Gustavsberg. I dag är Gustavsberg
den enda benporslinstillverkaren i Eu
ropa utanför England.

Blå Blom - klassisk modell
Benporslin är svårt att tillverka men

har oöverträffade kvalitetsegenskaper i
styrka och vithet. Gustavsbergs benpors
linstradition symboliseras av modellen
Blå Blom av engelskt ursprung. Kaffe
koppen har oavbrutet varit i produktion
sedan 1870-talet.

Varför benporslin
Därför att benporslin genom inbland

ningen av benaska har en enastående seg
het och styrka. Kanthällfastheten är c:a
3 gånger större än hos någon annan i
marknaden förekommande porslinssort.
Hållfastheten mäts med en pendelham
rnare.
Därför att det har en mjuk transparens

(håll en tallrik mot ljuset - Ni ser han
den bakom) och en enastående fräsch
vithet, som gör det särskilt behagligt att
äta på och dricka ur.
Därför att man mycket ofta kan lägga

dekoren under glasyren och därigenom
förhindra att den nöts bort. Glasyren har

en mild, behaglig glans. - Ni kan skilja
benporslin från andra porslinssorter ge
nom att det är rent vitt, genomlysande
och har glaserade fotringar.
Därför att den moderna formgivaren

utnyttjar benporslinets magnifika mate
rialverkan i stram, modern form i hel
vitt eller med en frisk dekor.

Benporslin. Dyrast - bäst - billigast
Benporslin kostar något - som all

kvalitet - men blir billigast i längden.
Det är därför det är idealiskt både för
hushållsbruk, till fest och vardag, för
skolor, mässar och sjukhus, för lunch
baren och lyxrestaurangen.

Ovan: NJ.gra populära modeller i odekorerat
benporslin.

Nedan t.h. en omtyckt kaffekoppmodell SA,
t.v. den välkända koppen BlJ. Blom.

I mitten interiör frdn jubileumsutställningen
pJ. Birger ]arlsgatan.
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id' arkeringsplats för familjens bil
~är problem för de flesta.

Nu ställs den upp på vägen i fil,
P-förbudet att fresta.
Cykla till jobbet blir melodin,
sporten är både nyttig å fin.
Dessutom föga den kostar.
Men kanske bilarna rostar.

@

~
a

ldersgruppen på sextio år
breddar folkdiagrammet.

Rationaliseringen står
samtidigt på programmet.
Ramen för arbete knappast hävs,
när snabbare reaktioner krävs.
De äldre får slåss om turen.
Pass för portvaktsburen !

[o, jag tackar jag - inga skamliga förslag!

I@)e so~- ska göra't är ungdomen
har,

som vi ständigt beklagar.
Sokrates redan surmulet lär
tvivlat på uppfostrans lagar.
Men om vi räknar med statistik
blir vår förhoppning ganska rik.
Två procent är problemen.
De övriga unga tar gamen.

iksmästerskap i skogsluff gått
nere på Frostavallen.

Fall blev mästare och har fått
kliva på segrarpallen.
laget föll trots stor energi.
Vandringspris gick vår näsa förbi.
Skärp er i fadershuset,
håll er fromme i ljuset!

gna hem på entreprenad
byggts på nytt av fabriken.
Insatslägenheter i rad

slagit huvu't på spiken.
Nu ör att hoppas att hemmafolk
kan vara med å bärga en holk,
å hålla sej framme i leken,
så här ej blir sovstad för Eken.

©

Jt,n apan rustar för olympiad,
@har hos oss inventerat.
Får vi en brons får man bli glad
efter allt guld vi spenderat.
Simmarflickor på femton år
visar bakfötterna i vår.
Än lever de gamla gudar -
i former av tonårsbrudar.

~

~
amsas borde väl man å pojk
runt i bostadskvarteren,

men till mitt öra når en [ojk
klagande över maneren.
Kärringar skäller, ungar svär.
Där får ni vara, inte här!
Måste vi mot vår vilja
generationerna skilja?

~
onsumbyggels plan är klar.
Nu reses ställning för hallen.

Se'n har vi bion å banken kvar
- bara vi enas om mallen.
Om vi nu inte får bion i höst
har vi ju TV-filmen som tröst.
Ej på kultur blir vi utan.
Pcnq-pcnq kommer i rutan.

~

Il dåer och uppslag brister det p~.
Har folk slutat upp att tänka?

Förbättringsförslagen är för få.
Hor ljuset upphört att blänka?
Men kvirret det lever, å då å då
i insändarspaltens skummaste vrå
"ej tävlare" söker besvära.
Han vinner bland reaktionära!

W/årt värdshus har kommit i ny
regi

Vi gjorde visit häromdagen.
En viss renässans där verkar att bli
till glädje för tungan å magen.
Jag undrar blott om den krögarn törs
att satsa på dans a la Hamburger börs.
För uteliv är vi ej mogna.
Men kanske han får några trogna.

1A Ila för lära i studiegiv,
cirklar å kurser ska börja.

Studielampornas tidsfördriv
skall vår vinter försörja.
ABF, Konsum å Brevskolan ger
stoff för dom som vill veta mer.
Anmäl dig genast till kursen,
ty hausse rår på studiebörsen.

~ösbrönno ville men gäma geil~ grabbar - å deras fäder -,
jagande småkryp å fågelfä
med sina luftgeväder.
Farlig leksak för stort å smått.
Småfåglar öppet i Lugnet fått
dö för de tuffigas lekar.
Dumheten ej sej förnekar. LERGOKEN
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Du kan skriva om vädret
så skriver jag om höstsrarten för studiefliten, sa Redaktören
och inväntade inga protester. Hade jag nu haft kvar min ung
doms eldfängdhet och kategoriska åsikter om livets realiteter,
så hade jag blivit fly ... förlåt ... väldigt ond. Men nu har
jag alltså förvärvat ålderns saktmod och "klokhet" och vet
att vädret ingriper i det mesta här i världen. Trots alla de ut
märkta hjälpmedel vi funnit på för att skyla och skydda oss
för väder och vind, så är vi ändå rätt prisgivna åt vädergudar
na. Ja, tänk bara på den gångna sommaren ...
Jovisst var det på det hela taget en underbar sommar. Det

håller bara på att bli en ny och otrivsam tradition det där,
att riktigt skönt sommarväder sällan infaller under industri
semestern. Före och efter så skiner solen ihärdigt, badvädret
är någorlunda och TV :s väderprofeter svämmar över av väl
vilja. Det huttrande semesterfolket tinar sakta upp i soliga
augustidagar, efter att ha upplevt frostiga tältnätter under
norrländsk himmel eller storm och hårt väder i västkustens
stundom grymma sommarland.

Inga gyllne hjortron
hade vi med oss hem i semesterbagaget. Blommen frös i vita
försommarnätter. Skattekronorna stiger i typiska turistkomrnu
ner, som satsat högt på industrisemestern och vars ekonomiska
liv beror av vädrets godtycke. Skånes rekordymniga sädesfält
som dittills inte har kunnat bortförklaras till båtnad för jord
bruksprisernas strävan uppåt, lade sig till ro under slagregnen
och blir ett tillhygge i kampen om matpengarna. Chefredak
tören för denna utmärkta tidning har tjatat förgäves i flera
dagar, för att få mig att överge min plats i solen och inta
en mindre njutbar position vid skrivbordet. Så säg inte att
vädret är oviktigt i något sammanhang.

Vem minns inte
från sin barndom vilken betydelse vädret hade för ens livs
föring. Om vintervädret var gynnsamt kunde man få traska
iväg i sina ägandes skor, var det snömodd och slaskigt måste
man, o fasa, ikläda sig de ärvda, snedgångna snörkängorna,
orsak till många salta tårar.
Var vädret tjänligt så förlades de gymnastiska övningarna

utomhus och blev till spännande spel och lockande tävlingar.
Strejkade finvädret så fick vi stapla våra otympliga skolbänkar
längs väggarna innan vi fick tillräckligt många kvadratmeter
golvyta frilagd för den Lingska gymnastikens utövande.
Fy på sig, vem påstod att så går det till i Ekedal anno 1963

med. Kr det sant också!? Ja, jag säger då det.
Sådärja, nu halkade jag elegant in på Red:s studiefält. Ett

så lockande tillfälle att retas kan jag inte motstå. Med god vilja
och långsökt argumentering kan det säkert skyllas på vädret
det också.
Septemberblåsten som rister i den gulnande grönskan på

minner mig kanske om min barndoms bohusländska storm
väder och återväcker det salta trotset i min natur.

Jag läste
ABF:s och Yrkesskolans kursförteckningar. År från år lika
uppfordrande och lika pinsamt energiska för den naturligt late
soffhörnssittaren. Varje år samma historia. Jag ber en stilla
bön, nej, det gör jag visst inte, jag morrar snarare fram en dov
besvärjelse när jag kommer till ämnet, porslinsmålning ...
Måtte ingen ung, aningslös människa ta fasta på det där med
"yrke" när det gäller den kursen. Hobby gärna men aldrig yr
ke. Att vara porslinsmålare det är att ha ett yrke i utdöende,
ett allt exklusivare, alltid underbetalt och osäkert jobb. Yrket
kräver en speciell begåvning, som inte så många har, det kan
bli till en kär och tillfredsställande sysselsättning, låt mig efter
sexton år i jobbet, erkänna det, men också en säker hemvist
i låglönegruppen.
Det är lätt att bli förälskad i ett visst yrke när man är

ung. Man vill bli flygare eller mannekäng, kriminalare eller
skönhetsexpert. Jag ville alltså bli porslinsmålare. Stirrade för
häxad på en målande flicka under en skolresa och var sedan
ohjälpligt förlorad för andra yrken.
Om jag ångrar mitt val. Ja, vad tror ni ... Att ha satsat

på ett yrke som försvinner medan man ännu befinner sig i ar
betsför ålder, det är förargligt i överkant och innebär ett
nederlag som är svårt att bortförklara. Utvecklingen på ar
betsmarknaden pekar knappast heller på renässans för ar
tistiska petjobb och klosterinspirerat handarbete.

Det skall vara flå och fläng
jäkt och hets, serietillverkning, ökad standard, slit och släng
och aldrig på tiden kan ett tidsödande hantverk bli lönsamt
under de förutsättningarna. Men som sagt, skaffa er gärna
en tjusig hobby, men välj ett yrke som har framtiden för sig.

Usch och fy
nu påstår radion att det snöar i Norrland. Då har jag brått
ut att ta vara på indiansommarens fröjder. Sen går jag i
ide och larvar ut och skakar snön ur pälsen lagom till invig
ningen av det nya varuhuset. Vem vet, kanske blir jag bjuden
på en slurk cirkelkaffe i en handmålad kopp ... Det rör sig
i Centrum, vårt samhälle är statt på en framtidsväg ...

Edla Sofia
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Aktuella studiefrågor
stod som första punkt på dagordningen
vid extra föreningsstamma, som hölls i
Kvarnbergsskolan torsdagen den 19 sep
tember. Henry Ericson presenterade då
ett axplock av vad som skall komma un
der den nya studiesäsongen. Bl.a. nämn
des om s.k. lnfoklubbar, som studerar
Sätta bo, Välklädd, Vi syr efter mönster,
Lätt på foten - en kurs som hjälper oss
att välja skor. När det gäller hushållen
kan kursen Vinna tid och hinna, Har vi
råd med familjen? vara av intresse. När
det gäller ungdomen finns en kurs med
arbetsnamnet Ung konsument. Under
rubriken Kooperativ idedebatt finns en
kurs, som fått namnet Konsum växer.
För närmare upplysningar är vi glada om
intresserade tar kontakt med assistent
Henry Ericson, som har tel. 312 40. Det
går också bra att tala med våra förestån
dare i snabbköpsburikerna.

Redogörelse för verksamheten
innevarande år
lämnades av Gunnar Mattsson. Därav
framgick att försäljningsutvecklingen va
rit synnerligen god samt att kostnaderna
i procent sänkts några tiondedelar tack
vare omsättningsökningen och de an
ställdas ökade prestationer.

Ekonomin
Med anledning av pågående varuhus

bygget lämnades en redogörelse för den
ekonomiska planen. Annu har föreningen
tillgodohavande hos KF, men när nu
bygget kommit riktigt igång minskar
denna summa rätt snabbt. Därför måste
inteckningar uttagas och belånas. Styrel
sens förslag att uttaga och belåna inteck
ningar godkändes av stämman.

Centrum i stort
Harry Pettersson lämnade en koncen

trerad information varav framgick att
det pågår ett intensivt arbete när det
gäller förberedelserna för byggandet av
Folkets hus och övriga planerade lokaler
i samma byggnadsctapp.

Varuhuset
presenterades av Börje Lööv. Med led
ning av en modell av huset tog han de
närvarande med på en rundvandring "in
vigningsdagen", som torde bli verklighet
någon gång i april månad 1964.

Möbelförsäljningen
kommer även efter det varuhuset blivit
färdigt att finnas kvar på nuvarande
plats. Möbelfastigheten skall byggas ut
med 60 kvm för att vi på ett bättre sätt
skall kunna visa möblerna i trivsam
miljö.

Förlåt ...
Det är givet att varuhuset och Centrum

nu tar den största delen av trycksvärtan
i Konsumspalten, - men det är ju för
klarligt - det är ju en stor händelse -
och "vad hjärtat är fullt etc ...."

Redaktören
har gått en rundvandring i varuhuset "på
låssas" och skrivit ner sina iakttagelser på
annan plats i tidningen.

Till våren/sommaren
får det inte bli "på låssas" - då skall vi
alla gå i varuhuset "på riktigt".

G. M-n.

Vem var Knut som gav namnet åt "Knuts
hav"?
Vad hette gården som låg där Prästgården
nu finns?
Varför kallas mossen vid Lugnet Björnkärret?
Vem var Madam Meiten?

Prunus heter Stig L:s nya dekor på flint
porslin. Blått.
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Centrum
Kommunen har av Fabriken begärt att

gamla bageriet i Centrum snarast skall
rivas. Kommunen räknar nämligen med
att kunna igångsätta en nybyggnation
vid Bagarvägen. Stadsarkitekt Runefeldt
ritar på lösningar och det gäller här i
första hand lokaler för folktandvård,
bibliotek och kontor. År 1952 då Runda
huset skulle byggas höjdes stämmor mot
detta projekt, som ansågs vara för stor
vulet för en kommun av Gustavsbergs
storlek. Utvecklingen har visat något an
nat. Kommunalhuset är nu redan trång
bott och försäkringskassan väntar ivrigt
på att kunna få flytta ut i nya och rym
ligare lokaler.
Bortsprängningen av hela bergspartiet

vid Folkan och nedschaktningen till
Värmdövägens nivå har förändrat Cent
rums utseende. Arbetet med uppförandet
av varuhuset är dock redan igång och
inom knappt ett år har vi en helt ny bild
av Gustavsbergs Centrum.

Älderdomshemmet
Byggandet av nya ålderdomshemmet

invid det gamla hemmet har redan på
börjats och arbetet beräknas vara klart
den 15 november 1964. Det skall här bli
plats för 56 enkelrum, varav några kan
sammanföras till dubletter för äkta ma
kar. Till byggnadsentreprenör för hela
arbetet har antagits byggnadsfirman
Axelsson & Son Stockholm, som tidigare
är känd i Gustavsberg efter att ha byggt
radhusen Skogshem i Lugnet och rad
husen .Alggården i Mörtnäs för kommu
nens räkning.

Vattentorn
Då detta skrives har kommunen ännu

icke fått tillfälle att ta ställning till vil
ket av de två föreslagna typerna av vat
tentorn, som skall uppföras på Munk
moraberget mellan Centrum och Lugnet.
Den ena typen, svampmodell, kommer
att kosta 80.000 kronor mer än ett torn
av enklare modell bestående av cistern
uppförd på pelare. (Det blev den senare!
Red. anm.)

Nytt skolhus
Skolstyrelsen har till kommunen an

mält behovet av ytterligare ett skolhus
vid Ekedalsskolan. Utökningen är nöd
vändig till höstterminen 1964. Det bråds
kar således och en byggnadskornmitte har
därför tillsatts att genast ta itu med frå
gan.

Vattenpris
Vattnet strömmar redan till Lugnet

och vissa delar av samhället från kom
munens stora vattentäkt på Ingarö. Och
kommunen har nu bestämt priset för det
ta sitt vatten till 40 öre per kubikmeter.
Samma pris tillämpas av Fabriken för
det Kvarnsjövatten som pumpas ut i sam
hällets övriga vattenkranar.

Nämndeman
Till nämndeman efter Erik Nilsson har

utsetts fabriksarbetaren Valfrid Holm
berg, Hästhagsvägen 1 Gustavsberg.
Holmberg, som är 53 år gammal, är se
dan tidigare kommunal förtroendeman
och tillhör kommunalfullmäktige och
skolstyrelsen.

Y.N.

Värdshuset har genomgått reparation
och uppsnyggning, och ytterligare för
bättringar pågår. Köket har bl.a. fått
modern spis, festvåningen har belagts
med mattor och reserverad dansyta, där
den nye källarmästaren planerar träffar,
familjemiddagar och andra trivselarran
gemang.

V.:lr fotograf Hilding Ohlson hade vid
Svenska Fotografernas 68:e kongress i Salt
sjöbaden det hedersamma uppdraget att in
för 250 fotografer rekonstruera sina metoder
vid reklamfotografering. På bilden gäller
det närmast Stig Lindbergs Si/ur-serie. Bland
föredragshdllarna märktes bl.a. K. W. Gul
/ers, Anna Riwkin och Carl-Adam Nycop.
Tack vare lokal TV kunde fotografernas
demonstrationer följas av samtliga deltagare.

Bilden nedan är från Värdshusets lilla spegelsal.
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jag minns ... Det rör sig på byggnadsfronten
Det var en strålande sommardag år

1 906 och min första examen.
Skolsalen i det gula skolhuset var da

gen till ära smyckad till fest.
I katedern satt den nya unga lärarin

nan Hillevi Johansson.
Många anhöriga sutto som åhörare, och

barnen fingo visa vad de lärt under sitt
första skolår.
Dagens höjdpunkt var då vi marsche

rat till den närbelägna gamla träkyrkan.
Det blev upprop och vi fingo gå fram

en i taget, för att för visad flit få mot
taga en Postsparbanksbok med inneståen
de en krona, som för mig var en hel för
mögenhet på den tiden.
Till mina barndomsminnen i Gustavs

berg hör farbror Herman Box.
Det bodde många barnrika familjer i

Ovre Stenhuset på den tiden. Själv hade
han en talrik barnskara, fast de flesta av
dem voro vuxna redan då.
När han tillsammans med någon av

sönerna gjorde inköp i "bolagsboden"
köpte han alltid några godsaker, som
han sedan delade ut till sina egna, och
husets alla övriga barnungar.
För mig står alltid bilden av farbror

B. som idealet av den äkta mannen och
familjefadern.
Han var stor och ståtlig, glad, snäll,

hjälpsam och generös.
Emma Lindgren

Vår inbjudan till att översätta den en
gelska dikten i föregående nummer har
hörsammats av märket "Argus", som
rimmar sålunda:

Bara båg!
Rostfritt är något man lovat ut
- men det blir rostigt till slut.
Tennfolie är ej gjort av tenn,
på det jag vågar en spänn.
Silverpengar präglas nog mest av zink,
av samma materia som min hink.
Kopparpengar är inte härdiga
- av ärg blir de tidigt färdiga.
Stötsaker, vattentät, antimagnetisk
säljaren bjuder förförisk
med klockan som jag köper.
Men vilken risk jag löper!
Jag får det inte lätt,
ty den går sällan rätt!

Annonser är till för att sälja
och lögner har plats på vår jord.
Fett fläsk går lätt att svälja
- det är väl ett sanningens ord.

Inget dumt försök. Finns det fler förslag?

Red
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2 RUM OCH KÖK : 2-3-3/C
61.1 M2

Bostadsrätts/öreningen Båtsmannen har
i dagarna presenterat sin bebyggelse in
till Björnskogsvägen i Lugnet. Den om
fattar 5 hus, varav C-huset beräknas vara
inflyttningsklart redan i december. Det
rör sig om tjugo lägenheter, som vid det
här laget redan torde vara övertecknade,
varför spekulanterna nu får hoppas på
hus B om 44 lägenheter, som ska vara
klart i februari nästa år. Tillsammans
kommer Båtsmansbygget att erbjuda 133
lägenheter, varav 48 st. 3 rum och kök,
55 2 rum och kök, 24 1 rum och kök och
6 rum med kokvrå. Till de större lägen
heterna hör rymliga terrasser eller bal
konger.
En gemensam panncentral anlägges i

hus C, 2 maskinella tvättstugor placeras
i hus E. På gårdsytan anlägges två lek-

..........
platser, omgivna av enbart gångvägar.
Mot stora vägen blir det parkeringsplat
ser, delvis med motorvärmare.
Grundavgiften för en lägenhet varierar

mellan 2.800-5.500 och ska inbetalas i
tre etapper före inflyttningen.
Planeringen och konstruktionerna har

gjorts av arkitekt Bertil Ahlqvist, Nacka
Byggnads AB bygger husen, Länsbostads
nämnden beviljar lån, och i styrelsen sit
ter Harry Pettersson, Anders Steen, Axel
Ohlund, Harald Lindholm och Gunnar
Olofsson.
Här ovan återger vi en plan på en

lägenhet om 2 rum och kök med terrass
i B-husets bottenvåning. Andelsvärdet för
denna är 47.733:-, grundavgiften
4.425 :- och den beräknade rnånadskost
naden inkl. bränsle blir 271 :40.



I slutet av Björnskogsvägen har fabriken sina 20 Borohus injlytt
ningsklara. Det blir egna hem pd fri och egen grund som det heter.
De är bra byggda och till hyggliga priser. Pd nb 3 rum och kök,
1 tr. upp kan ytterligare 2 rum inredas, källare, garage och tvätt
stuga kompletterar. Vid Rddjursvägen har vi de trivsamma egna
hemmen i gammal hederlig stil. Det är 12 hus, som alla redan ära

bebodda av folk, som säger sig trivas alldeles särskilt bra.

Här ovan har vi Båtsmannens bygge, där det första huset om 20
lägenheter beräknas vara inflyttningsklart till jul. Som synes blir
det rymliga balkonger till väldisponerade lägenheter, där insatsen

håller sig omkring 3.000:-.
I området av Dalahus, eller den s.k. Nordqvistsgruppen nedan titta
de vi på Hampls fina hus. Där fanns givetvis redan blommor vid
knuten och ett par jättehöga solrosor. Bland grannhusen fanns flera

förnämliga byggen, troligen rätt dyrbara bungalows.

Intill Thun-Ollevägen återfann vi idyllen Nyhem, nu i ny skepnad,
som väl smalt in i bilden med radhus och egna hem. Även här i
närheten trä/Jade vi pd en trivsam lekplats med gungor och sand
låda och mjuka gräsmattor. Och Lugnet växer vidare. Närmast star
tar sprängningar i fabrikens regi för en rad större Borohus och
vid Nunnevägen planeras en del 4-rums enplanshus. Snart bor halva
Gustavsbergs befolkning i ett helt nytt trädgårdssamhälle. Kommu
nen har redan fullsatt i hyreshusen Ösby med sina 65 lägenheter.

Nu planerar man ytterligare radhus.

Nog så egendomliga utvändigt, men mycket fint disponerade invän
digt föreföll oss de av Ingemar Göranssons uppförda Henrikssons
husen. Här lär ena gatusidan komma att gå i grönt och den andra
i rött. Förträfflig var den stora inbyggda gården, där grannens
ungar var välkomna att leka pd en skyddad, solig och rymlig lek-

plats.
Även det gamla bostadsbeståndet rustas successivt. Vid Villagatan
har husen från seklets början fått nya vackra pastellfärger. På upp

slagets vänstra sida har vi en bild, som borde ha varit i färg.
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Stilla skuggor och vördade fäder
Titta de snöar! Titta de snöar! När

ska vi bygga? Var ska vi bygga? Hur
ska vi bygga? Böckerna trängas, måste
snart slängas. Tänder som värker kunna
blott tängas! Aj, aj, aj, aj. Var är de
fekten? Hos arkitekten? Eller i nämnden?
Snart kommer hämnden! Ack ja, ack ja,
o.s.v,

Och till råga på allt
har konjunkturen förändrats igen. Sträng
rekommenderar återhållsamhet för kom
munal byggnation. Ska vi följa den re
kommendationen så kan vi naturligtvis
begagna återhållsamhetstiden till att än
en gång (eller måhända för första gån
gen?) konkretisera våra önskemål vis a
vis stadsplaneringen av Centrum. Å and
ra sidan kan vi strunta i Sträng i vår
trygga förvissning om att ingen kommun
kan ha varit mer återhållsam än vår, då
det gällt att skapa fram behövliga och
ändamålsenliga lokaliteter för så viktiga
inrättningar som tandvård och bibliotek
m. fl. En förstås föga meriterande åter
hållsamhet, om jag får säja min mening.
Och det får jag ju ... tack!

Även när det gäller enkla
men ändå för alla vakna människor själv
klara åtgärder kan man konstatera en
viss eftersläpning i vår kommunala hand
lingskraft. En julidag kunde man räkna
till nittiotre cyklar inklusive mopeder
parkerade huller om buller bland träden
i Grisslingebadterrängen. Det tyvärr
ganska oanvändbara cykelställ för si så
där ett tiotal cyklar, som är placerat där
ute tycks ändå visa på, att man nån gång
i tiden haft handlingskraft även på detta
område. Vågar vi hoppas, att den åter
vänder? Det skulle inte heller skada om
man på vederbörligt håll öppnade ögo
nen för behovet av en till färg och form
mera anblicksvärd omklädningsavbalk
ning än den nuvarande. Vidare vill en ej
simkunnig baderska i övre medelåldern att
opåräknade djup intill stranden ska mar
keras. Nära att förolyckas en gång anser
hon sej ha fått bevis för att gentlemän
nen i badet eller på stranden har helt
andra livräddningsobjekt i tankarna än
sådana som hon och hennes ålderssystrar
är representativa för. I varje fall vågar
hon inte ta risken av att vänta förgäves,

om det nu skulle råka bli så där blött en
gång till.

Nej det är bäst att inte lita på
någonting
så där 100 0/o-igt. Trodde vi inte för någ
ra år sedan, att vi skulle få lekplatser,
som kunde få ungarna att överge gator,
vindar, källare, trappuppgångar och and
ra ställen, där vi vuxna inte vill se dom?
Jo, visst! Det var den gången, då fullmäk
tige skickade ut en delegation i den stora
vida världen för att studera lekplatsut
vecklingen i lekplatsutvecklade kommu
ner. Kommer inte ihåg namnen på dele
gaterna, men antingen kom dom till fel
platser, eller så har dom inte kommit hem
igen. Några annorlunda arrangemang än
vad som fanns innan delegationens av
resa har vi i alla fall inte sett spår av
på våra lekplatser.

Och ändå ligger omsorgen om våra
lekplatser
våra fullmäktige s.a.s. mycket varmt om
hjärtat. I samband med genomgången av
1962 års budgetredovisning var det flera
ledamöter, som kritiserade lekplatsernas
skick och ansåg att de lekplatsansvariga
skulle ha mer pengar än de begärt. En av
de ansvarige noterade med tacksamhet
kritikerns generositet men ville för sin
del vänta med att begära mera pengar
tills man hade klart för sej vad man
skulle använda dom till. Några förslag
härom eller därom hade tyvärr inte de
givmilda kritikerna. Men gott komma
kan. Ja, förresten! varför inte ordna en
liten pristävlan om förslag eller ideer
till lekriktiga, slitstarka, ungriktiga samt
prisbilliga mojänger, som kan göra våra
lekplatser till naturliga samlingsplatser
för alla lekåldrar? Lätt ordnat! Alla lek
platsutvecklingsintresserade med egna el
ler andras ideer ombedes härmed att
skriftligen lämna in sina förslag till tid
ningen Gustavsbergaren. Gärna anonymt.
Tidningens redaktör tar sedan som van
ligt hand om vad som ska göras. Priser
och bedömningar 111.111. Har inte talat
med honom än, men han ser ju vad som
är skrivet. F.ö. är han alldeles särskilt
intresserad av just denna fråga. Så väl
komna med förslagen!

En lekplatsfår man kanske
inte glömma bort att reservera plats för
i närheten av varuhuset, då Folkparken
flyttats. Så kan ungarna leka medan
mammorna eller papporna handlar, och
där kan man också vila sej ett tag innan
man släpar sej hem med inköpen. En liv
givande fontän vill vi också rekommen
dera i anslutning till varuhuset. Har f.ö.
sett modellen till vad som invigas skall
nån gång i vårens tid. Och det kommer
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Det är väl mer än 20 månader sen <Vi
lä:mnade Gustavsberg och Sverige för gott.
Vi har lämnat landet men .inte tappat kon
takten med det. Till detta har vi också fått
hjälp från mer än ett 10-tal vänner som vi
brevväxlar med reguljärt, från dessa tid
skrifter som vi fortfarande får (Kooperatö
ren och Vi, Tiden och Aktuellt, Morgonbris,
Fack.föreningsrörelsen, Fönstret och sist men
inte minst - Gustavsbergaren), och slutligen ·
från de mer än 50 svenska vänner, kamrater
och bekanta '(eller vänner till våra vänner
o.s.v.) som besökt oss här i Aten. Allt detta
gör det så att med rätt kan vi säga att "vi
hänger med".
Vi försöker göra något på det politiska,

fackliga och det kooperativa planet efter
svenska mönster. Det är svårt, det är mycket
arbetsamt, det är ganska osäkert för vår egen
framtid, ibland verkar det t.o.m. hopplöst,
men det är spännande.
Meningen med detta brev var emellertid

inte att prata om oss utan snarare att berät
ta för Dig om en artikel om det skandinavis
ka design som nyss publicerades i en av
Greklands bästa veckotidningar. I tron •på att
den kan vara av intresse för Dig, för fabri
ken och inte minst rför Stig Lindberg själv, så
bifogar jag denna artikel samt en förkortad
översättning på engelska.

Hjärtliga hälsningar
Dimitris Economou

sannerligen att bli något att glädjas åt.
Var viss om det!

Men mera måste göras!
I högsta grad angeläget måste det vara
att ge poliserna livsrum. Trångboddheten
är säkert både känd, omvittnad och dis
kuterad sedan länge, men några förslag
till lösning har vi inte fått ta del av. Om
vi ska ha stationen kvar i Gustavsberg,
så är min tanke att den borde ligga i
vinkel med OK-stationens sida. D.v.s.
med fronten mot den nya motorvägen.
Spränger man bort en del berg (OK
behöver nog också mera plats?) så
går det bättre att utnyttja området. Det
ska sprängas i tid det som sprängt ska
bli!

Fanfar
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Höjdhagsmästerskap
i fri idrott för pojkar

Resultat:

Pojkar födda 1949-1951

1 :a Fred Andersson
(Höjd 120 cm, längd 350 cm, kula
1121 cm, 60 m 9,4 sek, 300 m 52,6
sek.)

2:a Sören Westerberg
(Höjd 125 cm, längd 369 cm, kula
895 cm, 60 m 9,5 sek, 300 m 53,4
sele)

3 :a Kjell-Åke Stridh
(Höjd 100 cm, längd 302 cm, kula
795 cm, 60 m, 10,2 sek, 300 m 57,1
sek.)

4 :a Stefan Liljewall
(Höjd 115 cm, längd 291 cm, Kula
613 cm, 60 m 10,3 sek, 300 m 59,6
sek.)

Pojkar födda 1952-1953

1 :a Sven-Erik Svanberg
(Höjd 105 cm, längd 275 cm, kula
650 cm, 60 m 10,6 sek, 300 m 59,1
sek.)

2:a Ove Westerberg
(Höjd 100 cm, längd 310 cm, kula
611 cm, 60 m 10,8 sek, 300 m 60,2
sek.)

3 :a Krister Stridh
(Höjd 90 cm, längd 260 cm, kula
614 cm, 60 m 10,9 sek, 300 m 59,5
sek.)

Pojkar födda 1954--1955

1 :a Bo Johansson
(Höjd 80 cm, längd 228 cm, kula
363 cm, 60 m 12,0 sek, 300 m 67,5
sek.)

2:a Hans Liljewall
(Höjd 65 cm, längd 179 cm, kula
425 cm, 60 m 12,5 sek, 300 m 79.2
sele)

Föräldraföreningen

har årsmöte den 16 okt. kl. 19 .30 i
Kvarnbergsskolans matsal. Målsmännens
Riksförbunds v. ordf. Ingrid Andrin in
formerar om verksamheten.

Ungdomsträffen
Säsongpremiär vid Ungdomsträffen i

Bergasalen var det torsdagen den 19 sept.
150 danslystna ungdomar hade sökt sig
dit för att återigen ta dansgolvet i be
sittning och träffas i dansens virvlar.
Larrys orkester svarade för dansmusiken
och utförde även en show tillsammans
med Larsan Sörensson. Den senare roade
också publiken med ett trevligt karusell
program, då han bl.a. tog upp ett flertal
ungdomar på scenen och prövade deras
vetande.
Bergasalen har under sommaren ge

nomgått en del renoveringar, bl.a. har
vissa ommålningar utförts av en del ung
domar i Bergarådet, som villigt deltagit i
arbetet.
Vad kommer nu att hända den när

maste framtiden vid Ungdomsträffen?
Jo, måndagskvällar kommer även i fort
sättningen att vara s.k. spelkvällar med
plats för sällskapsspel, grammofon och
bordtennis. Bergarådsval blir det de två
första spelkvällarna. Då kommer alla,
som var medlemmar i Ungdomsträffen
den senaste terminen, att på en valsedel
med 12 man få rösta på de 6 de vill ha
med i det nya Bergarådet. Varannan
vecka blir det lördagsdans till någon

pop-orkester. Under september och okto
ber blir det den veckan då det inte är
lördagsdans istället dans på torsdags
kvällen. Ovriga torsdagar blir det film
och föredrag. En kväll kommer Skansen
djurvårdaren Sven Rydh tillbaka och be
rättar samt har även några djur med i
bagaget. En bordtennisserie mellan ung
domsgårdarna i Nacka-Boo-Gustavs
berg-Sa!tsjöbaden och Tyresö kommer
att startas i början av oktober. Pojkarna
kommer att få tävla med tremannalag i
två olika åldersklasser och flickorna med
tvåmannalag i en åldersklass. Ett vand
ringspris är uppsatt i varje klass.

N. E-n.

Fototävling
Vi inbjuder unga foto-amatörer till en

tävling gällande fotos i svartvitt från
Ungdomsverksamhet i Gustavsberg. Det
skall vara situationsbilder från träffar,
vandringar, hobbycirklar, idrottstävlin
gar etc. De bästa bilderna publiceras i
Gustavsbergaren. Tre pristagare erhåller
hederspriser i form av konstgods m.m.
Bilderna ska vara Redaktionen tillhanda
senast den 15 november. Jury är fotograf
Hilding Ohlson, ungdomsledare Nisse
Eriksson och redaktör Gösta Dahlberg.
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Id rottsspa I ten

Gustavsberg håller sig
kvar i div. 111

Under vårens strålande framgångar för
Gustavsbergs fotbollslag trodde man all
mänt att Gustavsberg skulle kunna käm
pa med Råsunda om segern i Div. III,
östra Svealand.
Det visade sig sedan under höstens

matcher, att så inte var fallet. Det är
främst slagkraften i kedjan som brister.
Det hela går mest ut på individuella pres
tationer när man närmar sig målet, me
dan det på planens mitt presteras ett
gott "teamwork".
Sällan händer det att en rejäl frispel

ning äger rum framför mål, men detta
kan ju också bero på de goda försvar,

som presteras av de flesta lagen. En ut
jämning har också kommit till stånd ge
nom att bottenlagen visat en växande
skärpa i sin spelstyrka.
Höstomgången började med dubbel

mötet med Rimbo, där Gustavsberg nåd
de 3-3 i roslagsmetropolen medan man
på hemmaplan kunde vinna med 6-2.
Mot Råsunda i andra mötet gick det säm
re för Gustavsberg, som förlorade med
2-1. Råsunda visade även denna gång
sin klass även om oavgjort låg inom
räckhåll för "porslinsgänget".
Så kom stora skrällen mot Reymers

holm på Farstaborg. Hemmalaget stod
inte att känna igen från tidigare fram
trädanden och gästerna visade en gnista
som totalt "släckte" gustavsbergarnas
chanser till seriesegern. Resultatet 0-4
säjer allt.
Man repade sig emellertid storartat vid

mötet med Tellus på Farstaborg och vann
med 4-2 och sen följde skandalmatchen
mot Vargarna i Norrtälje, där domaren
blev skrämd av publiken, och medver
kade till förlustresultatet 2-1.
Så kom Huvudsta till Farstaborg och

tryckte ned grabbarna i skorna med en
tursam seger med 1-2.
Ska man döma efter de inledande

matcherna under våromgången, då Gus
tavsberg balanserade kring nollstrecket
och ändå vann poäng med fyra matcher
i följd; då kedjan presterade ett mål per
match och man nu betänker, hur det kan
gå i de kommande mötena, kan man utgå
ifrån att grabbarna måste lyfta sig själva
i håret, för att lyckas lika bra som då.
Det tror åtminstone

Axman

Gamla arbetslag

Tack!

Ett hjärtligt tack till fabriken, kyrko
rådet, pensionärsföreningen, kolleger,
släkt och vänner för vänlig uppvaktning
på min BO-årsdag.

Arvid Eklöf

Ett hjärtligt tack för all vänlig upp
vaktning på min 50-årsdag.

David Hjerpe

Till arbetskamrater, Gustavsbergs fab
riker, vänner och bekanta, till alla som
gjort min 50-årsdag vacker och minnes
rik framför jag härmed mitt varma tack.

Folke Olsson

Till Gustavsbergs fabriker, kolleger
och arbetskamrater, grannar och andra
vänner ett varmt tack för den vänliga
hågkomsten på min 50-årsdag.

Valter Svensson

För allt vänligt deltagande vid min
älskade makes och min pappas Edvard
Larsson bortgång samt för den vackra
blomstergärden vid hans bår ber vi få
framföra vårt varma tack till AB. Gus
tavsbergs Fabriker, arbetskamrater vid
HPF, arbetsledarekamraterna, veteran
klubben, Glatt- och glasyravd. och pen
sionärsföreningen.

Anna och Anna-Lisa Larsson

För allt deltagande vid Rut Jonssons
bortgång, samt för de många vackra
blommorna vid hennes bår, frambära vi
vårt varma och innerliga tack.

Syskonen

Syskonbarnen

Sara Carlsson i Upplands-Väsby har sänt
oss ett gammalt foto av ett handtryckarlag.
Främre raden från v. Tora Gustavsson, Sara
Andersson, Maria Karlsson. Andra raden:
Edit Johansson, Greta Lindell, Elsa Anders
son, Ester Halmgren. Tredje raden: Alfred
Johansson, A. V. Nilsson, Ge lin och Viktor
Karlsson.
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Så har ett nytt läsår börjat igen. An
talet läraravdelningar har utökats med
fyra och uppgår nu till 40 inom den
obligatoriska skolan. Lärarrekryteringen
har varit ett svårlöst problem, men vi
tycks kunna vara rätt belåtna med dess
lösning. Jämfört med andra kommuner i
Stor-Stockholm har Gustavsberg hävdat
sig väl, när det gäller att locka examine
rade lärare till de vakanta tjänsterna.
Inte mindre än 19 vakanser har måst
fyllas. Rörligheten på arbetsmarknaden
går också igen bland lärarna. Utan någon
som helst tvekan borde Gustavsberg ha
stora möjligheter att kunna binda ett be
tydligt större antal lärare att bli bofasta
inom kommunen. Trakten är naturskön.
De kommunala myndigheternas och Gus
tavsbergs fabrikers inställning till och in
tresse för skolan kan knappast vara bätt
re. De välbesökta föräldramötena talar
också sitt tydliga språk. Men med nuva
rande lärarbrist räcker inte ens dessa be
tydande trivselfaktorer till för att hålla
kvar en önskvärd större fast lärarstam.
Till syvende och sidst betyder bostadens
kvalite och utseende mera för många
många lärare. Kunde man skapa trivsam
ma bostäder i radhus eller villor till
överkomliga hyror, skulle resultatet sä
kert inte låta vänta på sig. För våra
barns skull hoppas vi på att berörda
myndigheter snarast måtte sätta in hela
sin kraft på att lösa bostadsproblemen,
Låt oss sedan se tillbaka på det gångna

läsåret. Två viktiga och för skolan önsk
värda föreningar bildades. Skolan fick
ett elevråd, som på ett synnerligen trev
ligt sätt samarbetat med skolledning och
lärare. Elevrådet har blivit en central,
dit önskemål från elever inkommit och
ibland vidarebefordrats till skolledning
eller lärarkår för avgörande. Men rådet
har också behandlat och yttrat sig över
förslag från lärarkåren, bl. a. angående
nya ordningsregler för skolan. Det har

med andra ord fungerat på rätt sätt, och
vi hoppas, att den blivande nya styrel
sen skall arbeta i samma trivsamma anda.
Under våren utsågs interimsstyrelse för

Gustavsbergs föräldraförening. Denna
styrelse har haft ett sammanträde och
kommer att kalla till årsmöte i september
månad, då ordinarie styrelse skall utses.
Både lärarkår och föräldrar förväntar,
att detta nya samarbetsorgan skall verka
för skolelevernas sanna bästa. Visserligen
har samarbetet mellan föräldrar och lä
rare hittills fungerat oklanderligt, men
med den nya grundskolan kommer också
kraven på en fastare organisation för
kontaktvägarna mellan hem och skola.
Säkerligen kommer arbetsuppgifter inte
att saknas för föräldraföreningens sty
relse.
Skolans blåsorkester har under före

gående läsår på ett synnerligen förtjänst
fullt sätt framträtt vid ett flertal tillfäl
len. Vid årsavslutningen hade orkester
medlemmarna sina nya röda uniforms
jackor på. Det var en oförglömlig stund
av högtid, då eleverna med svenska flag
gan i spetsen och till taktfast marschmu
sik tågade från Ekedals- och Kvarnbergs
skolorna till kyrkan för avslutningshög
tidligheten, Jag förstår fuller väl, varför
marschvägen kantades av åskådare. Det
var i sanning en tradition att bevara.
I detta sammanhang vill vi rikta ett

hjärtligt tack till alla, som bidragit med
premier och stipendier till skolavslut
ningen. Eftersom en fullständig lista över
alla elever, som erhållit denna form av
uppmuntran, skulle uppta alltför stort
utrymme i tidningen, vill jag här endast
medta dem, som erhållit de s.k. utlands-

stipendierna. Dessa skänkta av Gustavs
bergs fabriker, utdelades i år till följande
fem elever:
Britta Kinnemark 9g, för vistelse i Eng

land
Anders Weiborg 9g, för vistelse i

Osterrike
Björn Eriksson 86, för vistelse i

Osterrike
Per Lander 86, för vistelse i Osterrike
Yrja Sunesson 86, för vistelse i England.
Några dagar efter årsavslutningen

drabbades skolan av sorg. V.ordf. i skol
styrelsen, Erik Nilsson, rycktes hastigt
bort. Jag hade under det gångna året i
Erik Nilsson funnit en sann kämpe för
skolans bästa och tillika en personlig vän.
Så över till det nya skolåret igen. Den

s.k. planeringsveckan inledde. Fredagen
ägnades den egna kommunen. Kom.full
maktiges ordf. Harald Lindholm och
kom.nämndens ordf. Harry Pettersson ta
lade då över ämnet "Kommunen av igår,
av idag och av i morgon". Av den fråge
stund, som följde, framgick, att ämnet
varit mycket givande. Denna trevliga
information intresserade alla, såväl de
nyanställda som trotjänarna, och manar
till efterföljd. Under de kommande må
naderna väntas en hel del betydelsefulla
saker ske på skolfronten: När höstter
minen 1964 börjar, är det meningen att
det nya centralköket i Kvarnbergssko
lan skall stå klart. Skolöverstyrelsen har
vid lokalbehovsprövning medgivit en ut
ökning med hela 1.100 m2 nya lokaler
vid Ekedalsskolan. Det tycks dra ihop
sig till ett mycket livligt arbetsår på
skolfronten. Men till detta får vi åter-
komma i en senare artikel. SW

0 forna tiders lärare, utropade Red när han fick den här bilden av nytillskottet i Gustavs
bergs lärark&r - idel unga människor. Välkomna!
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från nu tilljuimed HÖGBIANK

SERVALAC
Här kommer en glad överraskning för Er som 30
har något att måla i höst. Inför övergången
till nya förpackningar sänkes under tiden %
september-december priset på högblank 0
Servalac i alla kulörer (ej svart och vitt) iföil1\l:jj:e,jldj,'d:jj:j
med 30%.

Passa på NU-köp SERVAI.AC i regnbågens alla färger!

Gustavsbergs Färghandel
Mariagatan 12 Tel. 0766/31 655

Att tänka är stort.
Att tänka rätt är större.
Men att tänka själv är störst.

Pessimist - den som klagar på oljud
när tillfället knackar på.

Visste ni, att man kan växla en tia
på 300.504.172 olika sätt. Pröva själv på
lediga stunder!

Roligt?
"Ska Du ut och resa på semester nu

igen?
"Ja, de ska jag, jag är nämligen ingen

vanlig gustavsbergstillbringare !

e'J'RITT e'J'oRUM

GUSTAVSBERG
NY REGIM

Mopeder kan väcka förargelse. Ens
egen måste man hålla inom lås och bom
för att inte få den sönderplockad. Men
nu ska alla grabbar på 15 år ha mopeder.
Där jag bor samlades 18 stycken en sön
dag och ockuperade gårdsplanen. De få
sofforna lade dessutom ungdomarna be
slag på - pensionärer och andra som
bodde där fick stå eller sitta på staketet.
Bara tre av skocken bodde i närheten.
Kunde inte de andras föräldrar låta ung
domarna leka på deras gård, eller ännu
hellre få dem till att åka vanlig cykel,
promenera i skog och mark och stärka sin
kropp med sport? Förr var pojkar med i
Unga Örnar, i pojkbrandkår, i idrotts
förening eller annan fritidsverksamhet.
Nu bullrar de bara och förargar de äldre
med sina gäng inom andras fritidsplatser.

E. L.
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Sommar- och
semesterglimtar

MYREN

Nedanför oss ligger en myr. Här uppi
från ser vi bara ljung och enbuskar, av
gränsat av lövängens träd. Att det var en
myr upptäckte jag först sedan jag kom
mit i närmare kontakt med den.
Vid den gamla gårdens hus, som en

långre tid stått tomt finns rävens lya
inunder granhäcken. Gott om mat har
han. Finaste fasan. Tuppen gol varnande
litet då och då från mossen.
En kväll mötte jag något mörkt och

runt. Det försvann med en farlig fart
mot mossen. Och jag var glad att jag
inte retade honom till stridshumör. Gräv
lingen biter hårt och kallt tills han kän
ner benet krasa. Den kan inte släppa förr
- och inte senare heller - sägs det.
Enda botemedlet lär vara stövlar med
tidningspapper och småsten.
Det var därför med blandade känslor

jag beslöt att undersöka ljungmarken.
Gled tyst genom rådjurshålet. Fann att
tallarna hade vi bara sett topparna av.
De var säkert tio m. höga. Enrisbuskarna
var nästan lika stora som jag själv.
Hundlokor och odon räckte mig till
axeln. Inslag av pors, benved, hägg, asp
och al. Det var neråt en bit till. Här och
var fanns stora kliv av älg bland klock
ljung och myrliljor. Gräset hade inte hun
nit resa sig. Myrliljan var ny för mig.
Den doftade bedövande starkt i tusende
upplagor. Synd att jag inte varit ute
litet tidigare. Kanske fanns älgen ännu
kvar i något tallsnår?
Just som jag stannade till för att se

mig om efter ev. älg kände jag att jag
sjönk. Rakade ner i ett hål och fick
skorna fulla med vatten. Liljorna borde
ha varnat mig! Skorna fulla med vatten,
men som tur var följde de i alla fall med
upp. Detta var stövelmark men också få
gelmark. Inte att undra på att ringduvan
och kattugglan trivdes. Och inre heller
att höken jagades av kajor och kråkor av
och an.
Den lilla solvarma myren inhägnad av

löväng på ena sidan och berg på de tre
andra. Med svårgenomträngligt moras
runt, höll säkert massor med småfågel
och vi hörde än den ena och än den
andra.

I slutet på maj och början på juli kom
så näktergalen. Slog sina rullsångartoner
när skymningen föll och fram till två
snåret. Började tidigt på morgonen igen.
Men lät också höra sig någon gång mitt
på dagen. Det där sista gjorde mig litet
betänksam, men funderade· inte närmare
över det.
Så hittar jag i dag ett tidningsurklipp

åsidolagt att läsas i mån av tid. Det
handlar om ett brev från Erik Rosenberg.
Han beskrev sången så här. "Den påmin
de om en gulsångare, men mycket mer
omväxlande och med absolut diskant
höga, men mycket mjuka drillar. Han la
in lån från koltrast och näktergal och
litet av varje. Komponerade det hela
mästerligt med stillsam början, accelere
rande fart, mäktigt crescendo - ofta ut
draget flera minuter - sen mjukt avsak
tande för att sluta varje period med just
sådana regndroppsliknande, lite för
drömda ackord som började perioden".
Och vilken storsångare rör det sig om. Jo
Kärrsångaren!
Jag slår upp honom och finner att han

härmar följande: lövsångare, bofink, törn
sångare, sävsångare, grönfink, stenskvät
ta, sädesärla, pilfink, stare, trädgårds
sångare, ladusvala, gråsparv, gulsparv,
sånglärka, storspov, näktergal, svarthät
ta, rapphöna och gulsångare. Samtliga
exakt återgivna men med fri variation.
Grundlurad var jag tydligen! Återstår
att nästa år göra om förteckningen med
den reservationen att fågeln i fråga mås
te ses för att artbestämmas!
Just nu når mig genom altandörren i

kaffepausen ett "tjurböl" långt bortifrån.
Alla kor är sedan en tid borta härifrån.
Skönt, då finns det trots allt ändå en
fast punkt. Rördrommen, som man minst
av allt väntat att finna. Den finns i vas
sarna på västkusten. Har hört den en
gång förut. Den lurar mig inte denna
gången igen. Den försvann vid 1800-
talets mitt från Sverige. Hundra år sena
re kom den igen. Sträcker sin hals rakt
upp och "ger hals." Omöjlig att få syn
på, då den så väl smälter ihop med
vassen.

Margareta

INTRYCK FRÅN BERLI

Att en vanlig vardagskväll sitta I en
fullsatt biografsalong i västberlin
vara något av en upplevelse.

Världshändelser, som visas på filmdu
ken, förefaller ibland försiggå strax invid
husknutarna och journalbilder a,- aktuel
la politiska ledare framkallar susningar
och spontana yttringar, för och emot.
Naturligtvis är detta milda västan

fläktar i jämförelse med aktivismen för
ex.vis ett trettiotal år sedan men det
visar ändå något av storstaden Berlins
aktualitet.
Vid den omstridda spärren och genom

gången till östberlin tycktes också en
ständig grupp av människor postera, de
föreföll dock mera vara av åskådarka
raktär.

Att passera medförde någon väntan
men annars var inte formaliteterna an
norlunda än vid vanlig passkontroll.
Återuppbyggnaden i östberlin föreföll gå
i betydligt långsammare takt än i väst
berlin vilket medförde rikliga möjlighe
ter att riktigt inpränta hur en bombad
stadsdel kan se ut.

Rostiga stålskelett, pekande mot skyn,
visade var förut imponerande byggna
der stått.

I en sådan ruin hade en affär i ena
hörnet förblivit oskadad och där pågick
försäljning i vanlig ordning.

Den gamla paradgatan, Unter den Lin
den, föreföll ha mistat mycket av glan
sen från mäktigare tidevarv medan däre
mot det ståtliga monumentet och den for
na preussiska stadens historiska stadsport,
Brandenburger Tor, fortfarande ger im
ponerande intryck. Likaså Sovjets upp
förda parkanläggning med minnesmärken
av stupade ryska soldater, vilande i dit
förd rysk jord.
Förhållandena, sådana de nu blivit, fö

reföll mig också att ha blivit accepterade,
några större aversioner var det i alla fall
svårt att upptäcka.

Emson

••••••••••••••••••••

Årets insamlingsaktion är uppdelad i tre fält med huvudpunk
ten fortfarande riktad på ALGERIETS barn. Nöden är minst li
ka stor som då hjalpakrioncn sattes in För ett år sedan och det
är absolut nödvändigt att fortsätta hjälpen för att inte det som
redan gjorts skall gå till spillo. - De två andra fälten är minst
lika viktiga och behjärtansvärda. Barnen i SKOLPJE, katastrof
området i Jugoslavien, och barnen i TANGANJIKA med spet
älskan som största plågoris.
Höstkampanjen i Gustavsberg börjar den 1 november och på

går till den 21 november. Det blir i första hand bössinsamling på
kontor och fabriker, i hem och skola. Se närmare på affischer
och meddelanden!
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CD

Döda
27/7 Verkmäst. Erik Edvard Larsson,

G:la Kont. 73 år
9/8 F. distr.sköt:an Siri Rut Jonsson, Höj-

den 66 år
4/9 Fru Maria Georgina Nilsson f. Johans-

son, Å. förs. 91 år

[0

Födda

21/7 Johan Olof s. t. K. 0. Forsberg och
h. -h. Birgit Ingeborg Mathilda ,f. Nilsson

18/7 En dotter t. Bo Ax:son Johnson och
h. h. Vera Lisa Margareta f. Vicander
23/7 Kerstin Annika d. t. L. B. Andersson

och h. h. Anna Birgitta f. Jansson
24/7 Dan Erik s. t. E. J. Frilund och

h. ;h. Elvi Alice f. Grönlund
29/7 Nina Daieue Elisabeth d. t. J. Kocl

man och h. h. Ingegerd Elisabeth f. Forsell
10/8 En son t. :B. 0. Isaksson och h. h.

Silva Roberts f. Lidbom
13/8 En dotter t. S. L V. Karlsson och

h. ,h. Britt-Marie Margareta f. Skyman
21/8 En dotter t. K. E. Eriksson och h. h.

Karin Maria f. Lindskog
22/8 En son t. S. 0. Blomqvist och h. h.

Eva Ulla Cecilia ,f. Lönnberg
18/8 En son t. S. T. Hallstener och h. h.

Maj-Britt Helena f. Sundman
22/8 En dotter t. Heinz Schlichting och

h. h. ,Ellen f. Weber
24/8 En son t. Erkki Vesanen och h. h.

Toini Hillevi f. Pierainen
4/9 En son t. L. S. Wester och h. h. Margit

Frideborg f. Andersson

Vågspel på Farstaviken kallar Hilding 0.
den här fina bilden.

Vigda
17/8 Erik Ove Nylandcr och Birgitta

Skånberg
31/8 Ralf Dieter Ambcrg och Karin Sol

veig Bergsköld
22/8 Sten Axel Bertil Hallstedr och Bir

gitta Vivi-Ann Södcrlund

PASTORSEXPEDITIONEN
har fr. o. m. 1 oktober följande
expeditionstider:

Tisdagar 17-19

Fredagar 11--13 och 17-19

Lördagar och helgdagsaftnar
stängt.

Pastor

~ri (;Y)~
' I!
;(

;-/~1-/2;
1v'v ~

Välkommen till
Konditori Vita Hästen

Brödermans
ger ErJullständig

Köptrygghet
3 års garanti

På alla TV- och radioapparater, på
() alla skiv- ooh bandspelare får Ni hos

Brödermans 3 års fullständig garanti
- alltså alla delar och reparations
kostnader gratis under hela 3 år!

0 Marknadens
ledande märken

0 Trygghetsförsäkring
0 Flygande service

Brödermans har servicebilar med spe
cialutbildad personal, som alltid är
redo art rycka ut och snabbt ge Er
Förstklassig service vid reparationer
och installationer.

0 Gott inbytespris
Brödermans är alltid beredd att beta
la ett gott pris för Er gamla radio
eller TV vid byte - säkerligen bättre
än Ni räknar med!

Brödermans
Radio&TVAB
Folkungagatan 138, Tel. 08/43 20 90

Stockholm Sö

28 E. OLOFS SONS BOKTRYCKERI AB STOCKHOLM ', 9'13') C55 8
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DET LYSER/DOFTAR OCH SJUNGER JUL

Den längsta natten på året sägs sen gammalt vara Lusse
långnatt. Då var trolltyg och skumt i rörelse och ingen fick
arbeta med hushållssysslor när Lusse kom till gården. Hon
skulle mötas med respekt och förplägnad. Med tiden har
flickan bytt skepnad, blivit kristnad och kallad Lucia efter
helgonet som seglade från strand till strand med skinka och
korv att mätta de hungrande. Hednisk folktro blandar sig
alltså med kristna sägner i vår föreställning kring den numera
blida, vitklädda gestalten med ljus i hår, som med sina tärnor
i följe sjunger för oss elva nätter före Jul.

Jultomten är en annan varelse, som också pysslar mycket
till Jul. Han börjar bli gammal, så en och annan vill ge honom
pension. Ja, det är väl 100 år sedan man såg honom första
gången och sedan har ju Jenny Nyström ritat av honom. Som
den hjälpsamma och vördnadsfulla lilla gubben med långt vitt
skägg och som lyste och myste av värme och glädje. Måtte
han leva - och få jobba full tid!

Ur gömmorna plockar vi så här års fram Krubban med
alla figurerna. Där är Josef och Maria, herden med hunden,
fåren, korna och geten, hästen, ja ett rådjur finns också med
på ena sidan av krubban. På andra sidan är det mera exotiskt,
tre konungar åtföljda av kameler, en zebra, en giraff, en ele
fant och en liten apa. På en tråd från taket svävar en liten
ängel över nejden av evighetsblommor. Over krubban blänker
en stor stjärna. Låt oss nu gå till Betlehem och se det som där
har skett, och finna Maria och Josef och barnet, som ligger i
krubban.

När tiden är inne läser vi på nytt den gamla texten om
herdarna på ängen, som vakade över sin hjord ... "Och straxt
wardt med engelen ett stort tal af den himmelska härskaran,
de der lofwade Gud och sade: Ara ware Gud i höjden, och
frid på jorden, och menniskorna en god wilje." Och det hopp
fulla tonar i det mäktiga bruset vid Julottan i Var hälsad
sköna morgonstund ... Om människokärlek och barmhärtighet.

Jul! Bara ordet får en att ge sig ut på tankefärd - och den
hamnar i barndomens jul. Där kände man verkligen en stäm
ning av värme och frid. Kring flämtande ljus, i dalande snö
flingor, från bjällerklang och fackelsken. I dofter av skink
stek och pepparkaksbak, av lack och färsk gran. Det sjöng,
lyste och doftade så märkligt kring ordet Jul.

I det gamla Gustavsberg har det berättats mig att julen
var en gemenskapens högtid. Det var folksamling då Julbåten

Nu upp till gamman
i mörka tider!
Med tjärvedsflamman
Lucia skrider
i däld och lider.

E. A. Karlfeldt

kom med alla som handlat inne i staden. På julaftonsefter
middagen gick man man ur huse till skogen för att hugga
gran. I affären köpte alla sockerråttor och sotargubbar, krit
karameller och ljus att sättas i granen. Från Farsta kunde man
rekvirera inälvor för sylta, många hade grisar tillsammans
för slakt till jul, och av lutfisk köptes lagvis stora stycken
att räcka över både jul och nyår. Julklappar blev inte många,
först och främst måste pengarna räcka till extraförplägnaden.
Ekedalskyrkan var välbesatt på juldagsmorgonen och utanför
glimmade bloss och lyktor i vintermörkret. Och på Annan
dagen var det fest på Klubben, Värdshuset och i församlings
husen. Alla hade och sökte någon gemenskap. som motvikt
mot vardagslivets grå dagar.

I dagens Gustavsberg speglar Konsums skyltfönster vårt
välstånd. Lucia uppenbarar sig på en lastbil, som far genom
samhället för att locka folk till basar. Stjärngossar söker
sjunga för en slant. Det torntas framför gamla Konsumhuset.
Fabriksradion låter höra julvisor och psalmer i överflöd. - Vi
träffas för att lätta på våra portmonnäer, och det hela har
blivit litet för mycket kommersiellt och mekaniskt. Vi tar
också ut julen i förskott. Redan vid advent börjar man med
stjärna och gran och julskinka. Snart vet man inte var gränsen
går för julen. Och vart tog poesin, mystiken, fantasin och
känslorna vägen?

I hemmen finns dock som sig bör det mesta och bästa av
Julen kvar. Där pysslas just nu inför den långa helgen. Åt
minstone där det finns barn och släkt för vi julen med oss
genom livet som en tradition vi inte vill mista. Mor tar nu
gärna de extra besvären med pepparkakan, steken och städ
ningen, medan far krånglar med klädsel av granen och andra
dekorationsbestyr. Barnen prasslar hemlighetsfullt med papper
och lack. Och då vi tänder ljusen på matbordet har vi det
ganska gott.

Väl unt, tycker jag. Vi får en välbehövlig avkoppling från
vår tids besvär och jäkt, vi får en chans till särskild samling
och besinning. Alla människor vill vi väl, och vi tror och
hoppas att alla i någon form sitter kring den stora gemen
skapens bord denna julkväll. Vi är barn på nytt, kanske
naiva, då vi tänker på den osynlige gästen. Alla murar i värl
den rivs ned, och på nytt ser vi framåt mot Frid på jorden
och människorna en god vilja.

Red
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Barn i stjårnb·us
Det finns ett barn,
ett nyfött barn -
ett rosenrött, nyfött barn.

Och barnet kvider -
det gör alla barn.
Och modren för barnet till sitt bröst:
då tystnar det.
Så gör alla mänskobarn.

Och taket är ej alltför tätt -
det är ej alla tak.
Och stjärnan sticker
silvernosen genom springan,
och sokier sig till den lilles huvud:
stjärnor tycker om barn.

Och modren blickar mot stjärnan
och förstår -
alla mödrar förstår.
Och trycker lillungen skrämd
till sitt bröst -
men barnet diar lugnt i stjärnljus:
alla barn diar i stjärnljus.

Det vet ännu intet om korset:
det vet inget barn.

ELMER DIKTONIUS

Barnet i krubban
När detta skrives är det Allhelgona

tid. Det är mörkt om morgnarna. Vin
tern nalkas obevekligen. Alla Helgons
dag voro alla gravar på kyrkogården
ljusbärare. Det var en vacker syn. Var
för tänder man ljus? Det kanske hos
många är en tro, att det skall vara så.
Men om man tänker litet längre, har
ljuset en mycket djup innebörd. Ljuset
är nämligen symbolen för Kristus. "Jag
är världens ljus" har Han sagt, och allt
vad Han har sagt är sanning. Kristus var
ju ett spätt barn, när han lades i krub
ban i ett stall. Men varför vill man så
gärna höra om Krubban? Jag tror att
det är mer tradition än behov. En gång
om. året läses julevangeliet. Varför läser
man det inte oftare? I högmässan hörs
varje sön- och helgdag "Kra vare Gud
i höjden". Tänker man då på krubban?
Jag tror det inte. Det skall bara så vara.
- Det ligger dock djupare. Jesu födelse
skall man påminnas om hela året. Denna
tilldragelse är alltid aktuell, åtminstone
för den, som vill något med sitt liv. Nog
vill väl varje människa något med sitt
liv, men om hon vill vara kristen, är en
annan fråga. Och så är detta det vikti
gaste i livet. Ty utan kristendom är livet
inte mycket värt. Det där att tjäna peng
ar ger inte livet något värde. Man kan
vara mycket fattig i sin rikedom. Den
upplevelsen har eller får varje människa
uppleva. - Men alltför många tror, att
de kristna är tråkiga. Evangelium kan
aldrig bli tr&kigt. Men den som tror att
kristendomens färg är svan och att man
måste gå omkring med en sorgsen upp
syn, har grundligt bedragit sig själv. Det
finns även präster, som inbillar sig, att
man skall se ut hur ledsen som helst, an
nars är man ingen god präst. Misstag!
Livet har lärt oss, åtminstone oss äldre
präster, att dess största konst är att först
och främst vara evangelister. Inte någon
påklistrad etikett, utan ett evangeliskt
uppträdande är A och O för varje präst
eller vilket yrke man än har. Men de
människor som säger att kyrkans tjänare
inte är en bit bättre än andra, har rätt.
Det är dock mänskligt att fela, men gu
domligt att förlåta. Tänk om vi männi
skor kunde lära oss detta! Barnet i krub
ban är Kristus, som är ljuset. Och med
detta önskar jag min församling God Jul.

0. Hallin
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INFÖR JULEN
id ett samtal om den förestående ju

len sa en arbetstyngd person:
- Skönt att årets julhelg infaller så

som den gör. Det ska bli vilsamt, efter
som jag kommer att vara ledig från mitt
egentliga yrkesarbete sex dar i följd. Det
blir ett ljuvligt avbrott i arbetsrutinen,
en smula ro i all ävlan, och jag ser fram
mot julen med glad förväntan.

Vi har lätt att förstå denna deklara
tion, även om vi för egen del inte kan
ordna det på alldeles samma sätt. Vi
pressas av våra vanliga sysslor och plik
ter, och därför ser vi med särskild till
fredsställelse fram mot en högtid, med
dess tillfällen till något av vila och om
växling. Vi hör allesammans till de ar
betande och betungade, och det känns
underbart med stunder av stillhet, vila
och ro. Arbetet är visserligen en välsig
nelse - men det måste kombineras med
vilopauser av skilda slag. Utan rekrea
tion och förnyelse orkar vi inte bevara
vare sig arbetsförmåga eller sinnesjäm
vikt. Gott om vi kan ordna det så att
julen blir en tid av mesta möjliga still
het, vila och kraftsamling.

Låt oss försöka lägga av vår börda av
arbete och bekymmer för några snabbt
flyende dagar. Endast då har vi full
nytta och glädje av dem. Om vi tar det
enkelt och hjälps åt med de nödvändiga
hemsysslorna, bör det bli åtskillig tid
över till läsning, lyssnande och medita
tion, liksom till samtal och promenader
eller vad övrigt som faller oss in. Kanske
väljer vi att någon dag genom besök hos
ensamma medmänniskor visa vänlig om
tanke och sprida glädje. Delad glädje
är dubbel glädje, sägs det, och de orden
tolkar en allmän erfarenhet.

Vi känner oss kanske ibland trötta,
slitna och desillusionerade. En ganska
naturlig känslostämning. Så mycket stör
re anledning har vi då att ta väl vara
på allt som ger impulser av motsatt
slag. Det finns möjligheter till veder
kvickelse och glädje, om vi bara har
sinne för dem. Det gäller att dämpa
vardagsrytmen och söka hålla de oroliga
tankarna i styr. Det kan vara nyttigt att
tänka på alla dem, som har det besvär
ligare än vi. När vi förmår att höja oss
till högre ting än de egna småbekymren
och ger plats i sinnet för samhörighet
och medmänsklighet, blir hela livet lju
sare. Då får vi större möjligheter att
klara oss själsligt och kroppsligt helskin
nade genom tillvaron - och då kan ock
så julens högtid bli en ljuspunkt, en tid
av vila och förnyelse.

God juli
V.].

Den första jultomten
Så såg han ut, den allra första tomten,

som Jenny Nyström gav gestalt åt, när
hon 1878 illustrerade Viktor Rydbergs
berömda dikt "Tomten". Visserligen
hade hon redan tre år tidigare i teck
ningarna till "Lille Viggs äventyr på
julafton" skapat en tomtefigur, men det
var först nu som han kom att fram
träda som den absoluta centralfiguren
- en glad, god och hjälpsam men sam
tidigt vördnadsbjudande liten person
lighet, som vandrade raka vägen till
alla hjärtan. Det sägs att Jenny Ny
ströms far, som var folkskollärare, stått
modell. Säkert ville hon återge allt det
hon älskade och vördade hos fadern
och därmed förlänade hon tomten en
äkthet, som blev bestående.

I den rationella, sakliga men bistra tid
vi lever i, skulle man tycka att Jenny
Nyström inte hör hemma. Tvärtom är
hennes konst nu mer efterfrågad än
någonsin. Dess odiskutabla värde ligger
i den glädje och värme den utstrålar
och som vi alla behöver. Och det är
därför som vi så hjärtans gärna tror på
tomten, när julen står för dörren.

3



Det heliga
Under en tre veckors resa i Bibelns land stif
tade Missionsförsamlingens pastor bekantskap
med de historiska platserna och med öknen
som blommar i det nya Israel. Fotos förf.

Glimt från morianska kvarteren

"Låt oss nu gå till Betlehem och se vad
som där har skett."

Orden, som är hämtade ur julevange
liet, kom osökt för mig, när planerna på
en resa till det heliga landet, skulle för
verkligas. Drömmen om att en gång i
livet, med egna ögon få se det heliga
landet, levde kvar i min inre värld se
dan tidiga ungdomsår. Inte· minst studiet
av evangelierna var en bidragande orsak
till detta mitt önsketänkande. Säkert är
det många, som med mig, vilka gjort sig
förtrogna med bibelns värld, mer än en
gång drömt om att bese detta lilla land,
med de heliga platserna och de många
minnesmärkena.

Besöket i österlandet varade omkring
tre veckor. Tillsammans med maka och
dotter, begynte resan från Malmö flyg
hamn den 12 juli. Vi flög via Rom till
Kairo och därefter till Beirut, huvudsta
den i Libanon. I detta vackra land stan
nade vi en vecka. Tillsammans med två
tusen andra delegater från femtiotvå
olika länder, deltog vi i en internationell
ungdomskongress. Då jag i denna rese
skildring närmast vill anknyta till besö
ket i Jordanien, går jag förbi de förun
derliga ting som mötte oss, såväl i Rom
som i Kairo. I Egypten fick vi dock när
kontakt med österlandet, dess seder och
bruk. Här rörde vi oss på den mark där
en del av judafolkets sällsamma historia
har skrivits. Hit till detta land flydde
Josef och Maria när deras nyfödde son

Tröskning på gammalt vis

landet

var hotad till livet. Här vid Nilflodens
strand, hittades den lille värnlöse gossen,
som sedermera blev faraos dotterson, vil
ken lämnade Egyptens glans och härlig
het och blev Israels barns store ledare.
Vid besöket i Libanon åkte vi en dag
norrut mot Syriens gräns. Vi passerade
därvid den dalsänka, där Abraham, till
lika med sin familj och boskap, en gång
i tiden vandrat fram. För Israels barn
tog resan från Egypten till Kanaans land
fyrtio år. De moderna pilgrimerna reste
samma väg och var efter knappast tre
timmar i det heliga landet.

Det är svårt att med ord tolka vad
man känner när man äntligen nått sitt
mål. Vi hade landat på Jerusalems flyg
fält. En vecka var vi i Jordanien. Varje
dag gjordes utflykter till de mest sevärda
platserna. Mitt igenom Jerusalem går
gränsen mellan Jordanien och Israel. På
den jordanska sidan ligger Klagomuren,
Morianska kvarteren, tempelplatsen, där
den stora och vackra Omar-Mosken är
belägen. På denna jordanska sida av Je
rusalem ligger också Oljeberget med Get
semane örtagård, Herodes och Pilati
palats. Härifrån kan man vandra Via
dolorosa - smärtornas väg fram till den
plats, som kallades huvudskalleplatsen.
Dessa traditionella heliga platser, var
överbyggda av vackra och rikt utsmyc
kade kyrkor, som på något sätt förtog
intrycket av det som i verkligheten låg
bakom det hela. Starkast upplevde jag
trovärdigheten av de historiska platserna,
när vi lämnade staden och besökte de
heliga orterna i judeen, Samarien och
Galileen. Besöket i Betania, där Lasarus
grav är belägen var mycket intressant.
Den platsen åkte vi förbi på väg till Je
riko. Trakten är mycket kuperad. Vägen
är smal, krokig och mycket brant. Vi
passerade bl. a. Den barmhärtige samari
tens härbärge. Strax intill Jerikos stads
gräns fanns ett stort Mullbärsfikonträd.
Osökt gick mina tankar till berättelsen
om tulltjänstemannen Sackeus, vilken för
att bättre kunna se Mästaren från Nasa
rst, skyndade upp i ett liknande träd.

Jeriko är en av världens äldsta städer.
Det var den första stad Israeliterna in
tog sedan de gått över floden Jordan.
Genom utgrävningar av staden, har man
dragit den slutsatsen att murarna störtat
inåt, en märklig iakttagelse, med tanke
på bibelns skildring av hur staden intogs.
En oförgätlig upplevelse var också be
söket vid Jakobs brunn. Värmen var
tryckande och törsten svår. Vi vågade ej
dricka vattnet som serverades. Här kun
de vi dock själva draga upp vattnet ur
brunnen och dricka, friskt, kallt vatten.
Det heter i evangelierna att brunnen var
djup, det fick jag också belägg för när
jag försökte draga upp vattnet. Brunnen
är inte mindre än 48 meter djup. Här
vid denna brunn sammanträffade Her
ren Kristus med den Samaritiska kvin
nan. Hon lämnade sin vattenkruka och
gick in i staden och berättade om sin
upplevelse. Inne i staden besökte vi sy
nagogan, där en ättling av den samari
tiska folkspillran, förevisade en tusenårig
bokrulle, en del av Moseböckerna. Nu
mera finns det bara omkring 200 sama
riter kvar. När det är omkring 38 grader
i skuggan varje dag, längtar man inten
sivt efter ett riktigt bad. Den möjlighe
ten gavs oss när vi kom ner till Döda
havet - 300 meter under medelhavs
nivån. Här var värmen ännu mera tryc
kande. Någon längre stund i vattnet
ville man dock inte vara. Det är mera en
kuriositet att bada i detta vatten. Här
kunde man verkligen påvisa att det gick
att "läsa flytande". Vattnet är mycket
salt. Om man tappar upp 100 liter vat
ten får man omkring 24 kg mineraler -
mest salt. Vi längtade rätt snart ifrån
denna sterila trakt. Upp till bergen stod
vår håg.

"Se vi gå upp till Jerusalem." De or
den i skriften fick ett helt nytt innehåll,
efter besöket i Samarien. Staden Jerusa
lem ligger högt. Här är luften friskare.
Vi bodde i ett turisthotell, två mil väster
om staden. Det var en plats dit de mera
burgna stadsborna åkte när värmen blev
svår. Med många sommarresidens.

4



Medan vi var kvar i Jordanien gjor
des en resa till Betlehem, den platsen
ligger uppe bland bergen. Herdarnas äng
och födelsekyrkan - tilldrog sig vår
ärskilda uppmärksamhet. Inne i födel

segrottan, som tyvärr är överbyggd, läs
tes det urgamla julevangeliet och vi lyss
nade under stor gripenhet. Bakom allt
det vackra vi såg i födelsekyrkan anade
vi armodet och fattigdomen. Om Män
niskosonen som kom in i vår värld, när
tiden var fullbordad, heter det: "han
blev fattig för att göra oss rika". Vår
tids julfirande med dess överdåd av yttre
glans, gör det svårt för oss att fatta hur
den första julen gestaltade sig. - Vid
besöket i Betlehem såg vi också Rakels
grav. Här hade patriarken Jakob jordat
det käraste han ägde på jorden. Just på
denna plats föddes Jesus Kristus, värl
dens frälsare. Han som besegrade döden
och dess välde och förde liv och oför
gänglighet fram i ljuset. Mästaren från
Nasaret vandrade fram på Palestinas
vägar och förkunnade livets ord, han
gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla.
Så kom han till Galileen. Det gjorde ock
så vi. Genom Mandelbaumporten i Jeru
salem vandrade vi över ingenmansland,
för att så komma in i den nya staten
Israel. Här är allt annorlunda. En stat i
stark utveckling.

Profetorden om att öknen skall blom
ma på nytt, förverkligas inför våra ögon.
På väg till Tiberias vid Galileiska sjön,
åkte vi förbi en stad på omkring 20.000
inv. För femton år sedan fanns där bara
öken, sten och åter sten. Nu fick vi se
Israels förnämsta fruktodling. Befolk
ningen hade kommit till landet genom
operation "flygande mattan". Det var
judar från Jemen som hade byggt upp
denna stad. De är för närvarande Israels
skickligaste fruktodlare. De flesta av dem
kunde varken läsa eller skriva, när de
kom till Palestina för femton år sedan.
På resan från Jerusalem till Galileen
åkte vi också genom en skog som bestod

Jerusalems flyghamn

Interiör från Födelsekyrkan. Efter ett foto av A. Riwkin

av sex millioner planterade träd. Tidigare
var där bara ökentrakt. Skogen är plan
terad till minnet av de sex millioner ju
dar, som dödades i Europa. Under tiden
i Tiberias gjordes också ett besök i Na
saret. Här finns fortfarande den kall.
kvar, som Jesus moder besökt. I sam
band med vistelsen vid Genesarets sjö
hölls en morgongudstjänst på sluttningen
av saligheternas berg. En oförgätlig mor
gon. En plats inte så långt från Kaper
naum. Här hade Mästaren från Nasaret
talat till den tusenhövdade skaran. Pet
rus fick en förnyad kallelse att bliva en

herde för Guds församling. En förunder
lig gripenhet övermaktigade mig när jag
satt där och såg ut över blänkande vat
ten i den tidiga morgonstunden. Inför
den stora högtid som stundar, påminnes
vi om vad som en gång ägt rum i histo
rien. Julen pekar också framåt. Den
stora dag, då löftet än en gång skall in
frias. På stranden av tidens hav, kom
mer han, som gör att natten viker, och
en ny dag bryter in över en lyckliggjord
mänsklighet.

Eric Nylander

Vy från Saligheternas berg över Genesarets sjö
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Hälften av jordens befolkning får
bara åtnjuta 12 0/o av jordklotets
samlade inkomst - medan 7 °/o i
Nordamerika disponerar 40 0/o. Att
vi har stora hinder att övervinna för
att nå harmoni i världen framgår inte
minst av denna jämförelse. Dr Bonow,
vars anförande vi fick ta del av vid
ett företagsnämndsmöte på KF, anser
att kooperationen här har en viktig
uppgift som opinionsskapare.

Klyftan mellan fattiga och rika
länder vidgas

Det jag skall försöka mig på är att ge
en bild av några världsekonomiska pro
blem, som nu tränger till sin lösning. Den
allt annat överskuggande frågeställningen
är i dag den utomordentligt snabba ex
pansionen av befolkningen i u-länderna
och den samtidiga mycket långsamma
tillväxten i livsmedelsförsörjningen. Det
rör sig här om ett problem, som redan
har väldiga dimensioner, men som så vitt
man nu kan se inom loppet av några de
cennier kommer att få rent förfärande
proportioner. I jämförelse härmed är
Sveriges och andra välfärdsstaters pro
blem av en ganska idyllisk karaktär.

Men låt mig först ge en siffermässig
illustration av klyftan mellan de fattiga
och de rika länderna. Fjärran Ostern har
nu 52 0/o av världens befolkning och det
procenttalet kommer att stiga. Fjärran
Ostern disponerar emellertid bara 12 0/o
av världens inkomster. Man kan göra
alla möjliga reservationer för svårighe
terna att verkställa en sådan här jäm
förelse, men i stort sett ger de anförda
siffrorna en bild av verkligheten. Låt oss
som kontrast till denna fattigdom nämna,
att inte fullt 7 0/o av världens befolkning
finns i Nordamerika, sålunda i USA och
Kanada. Men den befolkningen har till
sin disposition 40 0/o av världens in
komster.

Det är en hel serie orsaker till att
u-länderna står inför växande svårighe
ter. Jag skall komma tillbaka till livs
medelsförsörjningen. Först ett par ord
om den ogynnsamma utvecklingen av
priserna på de varor, som u-länderna
skall köpa, och priserna på de varor, som
u-länderna skall sälja. U-länderna häm
tar nära 90 0/o av sina exportinkomster
från försäljningen av råvaror. Om vi tar

MAURITZ BONOW:

KOOPERATIONEN OCH U-LÄNDERNA

råvarupriserna i början av 1950-talet,
och säger att de är 100, så utgör de i dag
85. En rad orsaker - ökad produktion
av syntetiska material, bättre ekonomise
ring med råvarorna i västerlandets hög
rationaliserade produktionsanläggningar
har inverkat på denna - för u-länderna
skadliga utveckling. Råvarupriserna är i
mycket hög grad fluktuerande med till
gång och efterfrågan på världsmarkna
den. I fråga om råvarorna finns inte
mycket av kontrollerade utbud medan
industrivarorna däremot i hög grad är
monopolprissatta genom internationella
karteller. Alltså råvarupriserna, som ger
u-lariderna deras exportinkomster har
sedan början av 1950-talet sjunkit med
15 0/o. Priserna på färdigvaror, som
u-länderna skall köpa, har samtidigt sti
git med 25 0/o. Enbart den här föränd
ringen, som verkar oerhört ogynnsamt
för råvaruländerna, har betytt mer i in
komstbortfall för dessa än hela värdet
av all den hjälp i form av tekniskt och
finansiellt bistånd, som vi i västerlandet
smickrar oss med, att vi ger till u-lan
derna.

När det gäller u-ländernas råvaror, så
för vi vidare i hög grad en protektionis
tisk handelspolitik. Jag skall inte gå in
på hela det problemet. Men även på så
dana varor, där det inte gäller att skyd
da någon inhemsk produktion - kaffe
är ett exempel - lägger vi på skatt på
u-ländernas utförsel till oss.

Lioemedelsjdrsorjningen
ett oerhört problem

Det som emellertid utgör det verkligt
oerhörda problemet, det är livsmedclsför
sörjningen. Om vi tittar på situationen
såsom den är nu, så finner vi att det är
ungefär 2/3 av världens befolkning, som
lider av undernäring. Ta ett land som
Indien. Man har där en genomsnittlig
förbrukning på 2.000 kalorier per indi
vid och dag, medan normalbehovet, som
vi vet är 3.000 kalorier. För att rationellt
lösa världens livsmedelsförsörjningspro
blcm skulle det erfordras en väldig ök
ning av den livsmedelsproduktion vi har
i dag, inte bara efter konventionella me
toder, alltså med expansion av jordbruk
och fiske etc., utan man skulle behöva
med teknikens hjälp ta till vara poten
tiella livsmedelstillgångar bl. a. ur världs-

haven. Men befolkningstillväxten är så
våldsam i u-länderna, att man har svårt
att föreställa sig att i kapplöpningen
mellan livsmedelsproduktionen och be
folkningsökningen, livsmedelsproduktio
nen skall kunna hålla någorlunda jämna
steg. Jag skall nämna ett par siffror, som
Gunnar Myrdal lade fram vid den stora
konferens, som ägde rum nyligen i Wash
ington i anslutning till den stora kam
panjen emot världshungern. Han näm
ner där, att i den första indiska 5-års
planen så räknade man med en befolk
ningstillväxt på 1,25 0/o per år; planerna
för Indiens ekonomiska utveckling bygg
de på denna prognos. Det har sedermera
visat sig, att den siffran har fått korrige
ras till 2,2 0/o befolkningsökning per år.
I de prognoser, som ligger till grund för
den nu gällande 5-årsplanen, är befolk
ningsökningen uppskattad till 2,4 0/o
per år.

Liusmedelsproduletionen behöver
fördubblas och tredubblas I

Om man vill få en drastisk bild av
vad framtiden innebär i fråga om beho
vet av ökad livsmedelsproduktion för att
på något vis motväga den våldsamma
ökningen av antalet munnar, så kan man
göra denna kalkyl. En höjning av värl
dens produktion av livsmedel upp till en
nivå, som skulle möjliggöra för män
niskorna i u-länderna att i genomsnitt få
en fullvärdig kaloriförsörjning - alltså
i stället för Indiens 2.000 kalorier och
varierande siffror i andra u-länder, en
siffra på ungefär 3.000 kalorier per per
son och dag - skulle förutsätta, att den
nuvarande li vsmedelsproduktionen be
hövde fördubblas redan fram till år 1980
och att den behövde tredubblas fram till
år 2000. År 2000 - är det nu någonting
mycket avlägset? Ja, vi kan väl säga oss,
att våra barn och våra barnbarn korn
mer att konfronteras med detta oerhörda
problem. Om världens livsmedelsförsörj
ning inte i en nära framtid kan radikalt
förbättras och om befolkningsökningen
inte kan dämpas, går vi mot en katastrof
av oöverskådliga dimensioner.

Kombinerade åtgärder nödvändiga
Det har sagts många gånger, att u-lan

dernas problem måste angripas efter en
rad olika linjer: det måste vara en hel
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serie av kombinerade åtgärder. Jag skall
här inte alls gå in på den alldeles cen
trala frågan om åtgärder för att under
lätta u-ländernas handelsutbyte med
rasterlander. Det är, som redan antytts,

en hel serie problemkomplex, som kom
mer in i den bilden.

Det måste vidare till finansiell hjälp i
stor skala för ekonomisk utveckling, det
måste till tekniskt bistånd, alltså åtgär
der för att till u-Ianderna överföra de
tekniska kunskaper som vi i västerlandet
med vår högt utvecklade jordbrukspro
duktion och vår rationaliserade industri
produktion nu är i besittning av. Alla
dessa åtgärder behövs. Därutöver krävs
familjeplanerande åtgärder i stor skala,
för att få en broms på den oerhörda be
folkningstillväxten.

För kooperationens del kommer vi in
i bilden på åtminstone ett par av de vik
tiga angreppspunkterna mot svält och
undernäring och mot u-ländernas allmän
na ekonomiska efterblivenher framförallt
på jordbrukets område. På kort sikt skul
le mycket kunna göras för att lätta situa
tionen, om överskottsproduktionen av
livsmedel i vasterlandet kunde skänkas
bort till u-länderna. Livsmedlen i fråga
kunde sedan säljas till ett lågt pris i
u-länderna, varvid man skapade mot
fordringar i den inhemska valutan, vilka
skulle användas för att i respektive mot
tagares land finansiera tekniskt bistånd
och andra utvecklingsprojekt. Sådana åt
gärder på relativt kort sikt för att hjälpa
u-länderna har redan vidtagits bilateralt
av vissa länder. Men åtgärderna skulle
kunna effektiviseras oerhört, om man in
ternationellt kunde komma fram till en
multilateralisering av biståndet på födo
ämnesområdet. Det skulle innebära, att
de länder, som råkar ha ett livsmedels
överskott - ta i Europa länder som
Danmark och Holland - inte själva
skulle bära hela bördan av att finansiera
borrskänkandec av sådana livsmedels
överskott till u-länderna. Myrdal har i
sitt föredrag inför den nyssnämnda
Washington-konferensen pekat på, att
detta verkligen vore en uppgift, där För
enta Nationernas medlemmar skulle kun
na göra en stor samlad insats. De skulle
gemensamt se till, att de livsmedelsöver
skott, som nu faktiskt finns i västländer
na, och som, så vitt man kan se, kommer
att bestå under överskådlig tid, solida
riskt skänks bort genom gemensam finan
siering från de rika länderna till u-län
derna. För ett sådant program avser bl. a.
Internationella kooperativa alliansen att
söka skapa en opinion inom Förenta Na
tionerna och dess olika specialorgan.

Men hur viktig och angelägen en sådan
samlad världsaktion än är, så utgör den
förvisso ingen lösning på längre sikt av
hungerns och undernäringens problem.

På längre sikt finns det - bortsett från
revolutionerande framsteg inom veten
skap och teknik, som kan ge oss nya
näringskällor ur havet och ur luften -
endast en väg att gå, och det är att få
till stånd en mycket stark och mycket
snabb ökning av produktiviteten och pro
duktionen inom jordbruket i u-länderna.
I dessa länder är 60-80 0/o av befolk
ningen sysselsatta, eller rättare sagt un
dersysselsatta, i ett ineffektivt jordbruk.
Dessa länder har visserligen behov av
hjälp med sin industrialisering. Men un
der överskådlig tid framåt, decennier
framåt, kommer den alldeles övervägan
de delen av deras växande befolkning att
få sysselsättas i jordbruket.

Kooperationen viktig -ja nödvändig
Det är här som kooperationens insat

ser framför allt kommer att spela en oer
hörd roll för den fortsatta utvecklingen
i u-länderna. Det gäller att skapa kredit
kooperativa sammanslutningar, att bilda
sammanslutningar för anskaffning av fo
dermedel och konstgödsel, att koopera
tivt skaffa fram bevattningsanläggningar
och att i kooperativa former lösa en rad
andra uppgifter för att öka produktio
nen. Och det gäller sist men icke minst
att etablera avsattningskooperativa sam
manslutningar för att hjälpa de mindre
jordbrukarna att få ut något så när skä
liga priser för sina produkter. Ty vad
som nu sker, det är att u-lands-jordbru
karnas situation undermineras på tre oli
ka frontavsnitt. De får för det första
betala orimliga priser för rörelsekredi
terna från sådd till skörd. För det andra
är de på inköpssidan vanligen helt bero
ende av samma personer, som tillhanda
håller rörelsekapitalet. De får därför be
tala överpriser på det de köper in av
produktionsmedel. Och för det tredje
får de acceptera underpriser, när de säl
jer sina produkter. Det här är en pro
blemställning, som nu ägnas växande
uppmärksamhet även av regeringarna i
u-länderna. Kooperationen i västerlan
dct har i form av tekniskt bistånd på
flertalet av dessa områden betydande er
farenheter och därför väldigt mycket att
ge i fortsättningen.

Men det är inte bara jordbrukarkoope
rationen som aktualiseras i u-länderna.

Rop efter kooperativ expertis
Jag har nyligen såsom ordförande i

Internationella Alliansen mottagit en
mycket enträgen framställning om bråds
kande åtgärder för att ge den indiska
regeringen experthjälp, för att bygga
upp konsumentkooperativ verksamhet i
Indien. Under intrycket av det hot, som
kinesernas angrepp innebar, uppstod
mycket starka inflationistiska prissteg-

ringar i det indiska näringslivet. Dessa
har delvis fått en så alarmerande om
fattning, att regeringen i Indien har sökt
efter möjligheter att snabbt få igång en
konsumentkooperativ varuförmedling för
att motverka dessa orimligheter i pris
bildningen.

Nu är ju en sådan sak inte gjord från
i dag till i morgon, lika litet som jord
brukarkooperationen snabbt kan stam
pas fram, även om bildandet av kredit
föreningar är det första steget och ett
mindre komplicerat företag. Det måste
komma att ta tid att utveckla en livs
duglig konsumentkooperation. Men vad
den indiska regeringen nu begär hjälp
med är att upprätta ett Management In
stitute, som skall tjäna till utbildning av
sådana företagsledare, som sedan skall
kunna verka för uppbyggandet av kon
sumentkooperationen. Man begär vidare
att få hjälp med vissa tekniska specialis
ter och experter för att bygga upp en
grossistverksamhet inom konsumentkoo
perationen i Indien.

Jag har tagit den här framställningen
från Indien som ett exempel på hur in
tresset, inte bara för jordbrukarkoopera
tionen utan också för konsumentkoope
rationen, nu växer fram i u-länderna i
en väsentlig ökad utsträckning. Jag skulle
kunna ta liknande exempel från olika
afrikanska länder.

Kooperativ samverkan för bistånd
Vad är det nu vi kan göra ifrån den

västerländska kooperationens sida? Ja,
Sveriges kooperatörer har som bekant
startat en verksamhet, som nu går på
sitt tredje verksamhetsår i New Delhi i
Indien, en verksamhet, som tar sikte på
träning av kooperativa ledare för hela
sydostasien. Den uppgiften ämnar vi
fortsätta med, vi har möjligheter, såvitt
vi nu kan bedöma det, att finansiera den
och en del annan teknisk biståndsverk
samhet med medel, som medlemmarna
inom vår svenska kooperation hittills
frikostigt har skänkt.

Vid sidan om verksamheten i sydost
asien, så avser vi att få till stånd, och
härvidlag är förberedelserna nu rätt
långt avancerade, ett nordiskt koopera
tivt samarbete som tar sikte på att göra
vissa punktinsatser för att hjälpa Tan
ganyikas och vissa närgränsande länders
kooperativa verksamhet framför allt p.1.
utbildningsområdet. Detta projekt kom
mer antagligen att genomföras i nära
samarbete med den särskilda minister
kommitte, som administrerar de nordiska
statliga stödprojckten för Tanganyika.
Vi räknar alltså med ett samarbete, där
finansiell medverkan skulle lämnas både
av de nordiska staterna och våra koope
rativa centralorganisationer i Norden.
Den erforderliga expertisen kommer att
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KF:s lndienskola

ställas till förfogande av den nordiska
kooperationen.

Vid sidan om vår indienskola och vårt
planerade projekt i Tanganyika vill jag
erinra om vår utbildningsverksamhet här
hemma i Sverige för ett mindre antal
u-landskooperatörer. Det av Sveriges
Lantbruksförbund och KF gemensamt
organiserade u-landsseminariet är ju så
väl känt i föreningarna, att jag ej går in
på detta.

Vilka möjligheter har vi nu att finan
siera vår växande u-landsverksamhet?
Ja, man kan säga, att om tecknen pekar
rätt, så bör vi kunna få inemot 1 miljon
kronor per år i fortsättningen av med
lemmarnas återbäringsmedel. Tillsam
mans med KF:s andel av den gemen
samma KF-LO-insamlingen, plus de
stadiga medel, som vi i Sverige och i

våra nordiska grannländer också kan
räkna med att få till stöd för en del
kooperativa projekt, bör detta vara till
räckligt för att möjliggöra att vi - så
bedömer jag det - på flera års sikt
framåt inte skall behöva belasta den
kooperativa affärsverksamheten med
några som helst kostnader. Detta har inte
varit fallet hitintills och jag tror, att
detta är en riktig princip.

Det rör sig här om en uppgift, för
vilken vi kan entusiasmera medlemmar
na. Vi kan därmed verkligen engagera
medlemmarna i ett arbete, som är på en
gång humanitärt inriktat, men samtidigt
av direkt konstruktiv betydelse. Ty koo
perationen utgör i själva verket i u-län
derna ett alldeles väsentligt, ett omist
ligt element i deras ekonomiska och so
ciala framåtskridande.

/sAGT

För allmänheten är emellertid Forum
mest känd genom utgivningen av Gus
tavsbergaren. Med sitt omväxlande inne
håll, sin fria ställning och positiva syn
på utvecklingen i samhället har tidnin
gen uppmärksammats inte bara lokalt
utan även utåt. Den förståelse som kom
mit den till del under dess första år, eg
gar till fortsatt arbete. Skall detta bli
framgångsrikt behöver tidningen välvil
ligt stöd från såväl annonsörernas som
läsekretsens sida.

Georg Lundgren i Gustavsbergarens
Julnummer 1943

För vår egen kommuns framtid har vi
ingen anledning att oroas. Vi har här en
stor industri, som är under expansion.
Hit hälsas flera industrier välkomna.
Ett egnahemsområde kommer snart att
bebyggas. Ett ännu större väntar på fli
tiga och strävsamma arbetare, som röjer
mark och bryter sten. Låt oss då gå till
gemensamt arbete och nya framsteg.

Gunnar Andersson i Gustavsbergarens
Julnummer 1943.

Gemenskapen kan inte framkallas av
riksdagsbeslut eller regeringsförordnin
gar, den kan knappast underhållas av
stat och kommun. Den måste växa fram
inifrån. Den skall börja i de små cel
lerna, i hemmet, i klassrummet, i arbets
laget, i studiecirkeln, i föreningen, på
idrottsplatsen, i fastigheten där vi bor
- överallt där vi har vår tillvaro. Ett
hus, där flera bor, får inte längre vara
ett antal lägenheter utan ett litet sam
hälle, där man har vissa om ock enkla
gemenskapsplikter, ett av de ställen i
samhället, där den verkligt demokratis
ka människan mognar ut till sådan med
vetenhet att en Hitler aldrig skulle kom
ma att uppstå i vårt land.

Låt oss skapa den demokratiska män
niskans samhälle. Inte bara till former
och organisation utan till innehåll. Då
kommer vi att lära oss, att det är myc
ket besvärligare att vara en demokratisk
medborgare än en "beskyddad" slav i en
fåtalsstat. Men det är lyckligare.

Harald Elldin i Gustavsbergarens
julnummer 1943
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Årets Lunningpris som också skulle
kunna kallas "Skandinaviens nobelpris
i konsthantverk" har gått till vår om
tyckta Karin Björquist och den fin
ländske silversmeden Börje Rajalin. De
får 17.000:- var. Pengarna skall enligt
bestämmelserna utnyttjas till studieresor.

Karin har nyligen avslutat sitt hittills
största arbete: väggarna i tunnelbanesta
tionen Mariatorget på Söder har klätts
med 14.000 st. stengodsstavar till en
lugn och harmonisk men ändå intressant
och effektfull helhet.

I juni 1964 skall Karin ha en utställ
ning i New York. Hon hoppas nu få
möjlighet att använda en del av pris
pengarna till att följa upp utställningen
på plats.

Huvuddelen av prispengarna tänker
hon sedan använda till en Persien
resa - en gammal dröm som nu kan gå
i uppfyllelse. Där tänker hon främst
titta på gammal arkitektur från rums-
bildning till hela byggnader.

Bilden ovan: Karin Björquist arbetar med
några av sina klot i chamotterat stengods.

Bilden överst: Stengodsmarmite och genom
bruten tegelvägg av Karin Björquist.

Bilden nedan: Arbetet i full gång med Karin
Björquists stengodsvägg i tunnelbanestatio

nen Mariatorget.

Karin fick Lunningpriset
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~-- 1 0 h Il . .. d~ a vers som en y runqsqcr
~presentpaket ska jag packa.

Åt dem som en julklapp är värd
med varmaste rött vill jag lacka.
Till Julen, vilsam å lång
jag ger nu av lovord ett fång.
En gång om året jag veknar,
på plussidan helst jag räknar.

~~®-.
t läsarna först med respekt

, · min vördnad å tack jag skänker.
Vad nyttar det till detta jäkt
i tveksamma stunder jag tänker.
Ett tack kom nyss från min klack
- om back blir alltså ej snack,
ty bort gick alla bekymmer.
Vad allt slik uppmuntran rymmer!

~et sägs att på Forstoborq00 är det ramsorna som gör susen.
Men när vårt lag gav oss sorg,
så tystnade läktarbrusen.
Dom skötte sej ändå bra.
Är säkert något i granen att ha.
Så A-laget får andra klappen
för division 111-etappen.

i? J
eso har skött sej i år
å får här en liten blomma.

Dom fört oss ut på sitt spår
från Arlanda å ifrån Bromma.
En kvinna skrev att Reso är bäst
att ordna både med utflykt å fest,
men också med pengar å visa.
A därför vill vi dom prisa.

n korg med god kvalitet
av prima å färska varor

får Konsum, som ej gått bet
på några belackares snaror.
Jag unnar Konsum sin julekväll.
Summera applåder å glöm litet gnäll!
Gå framåt. Det är ju en mening
i vår Konsumtionsförening.

©

1(-nag rimmar på mjuka paket
~för RK och Rädda Barnen.
Bland flyktingars menighet
de räddat de vilsna flarnen,
i tankar som samlas vid Jul
kring barnet som föddes i skjul,
för gärning som broar vill bygga,
men inför murarna skygga.

~
käl finnes att offra en slant
för att kommun hmangera.

För vattentorn, mäktigt å brant,
för hem åt gamla med mera.
Vå,r julklapp ser ut som en tratt.
Den ger oss ändå en skatt,
å dyrbar är varje krona.
Men något måste vi sona.

~ontrollen av hälsan får vers.
~Tre läkare sköter den delen.
Förr hade en ensam en pärs
från arla till särla i selen.
Nu har vi en egen i vår industri,
som ägnat oss omsorg å stor energi.
Min julklapp till doktorandet
slås in i första förbandet.

~

Il klubbarna var det kläm.
Där fanns både pojken å

gubben
Trots TV å bil för vari hem,
gav många sej tid för klubben.
Föreningslivet klarat sin kris,
så där ska dom få ett extra pris.
Där bygger vi samhällsstrukturen
med grundton i rätta duren.

~ärdshuset får sin entrecot,m medan det fräser i pannan.
Där har det blivit en bättre låt
sedan regimen blev annan.
Målet är både trivsamt å gott.
Dit har den nye mästaren nått.
Jag tror att det lönar mödan,
ty maten är halva födan.

1A BF får en läsvärd bok
om Sveket mot konsumenten.

I studier blir man båd vis å klok
å faller ej för a,rgumenten.
Reklamens uppgift är merkantil.
Då gäller det att ha egen stil
av vett å konsten alt sovra.
Man måste sej alltså förkovra!

~" ge, iag till ,;,, en l~göksskä"il~ för Vi-andan inom fabriken.
Vi var ju sams i vårt dagliga värv
å fick gott namn hos publiken.
Vi kivats nån gång, men enats mer.
Det är nog det som överskott ger
c1 bygger upp starka värden
för fortsatta kampen å färden.

10



Tvärstigarna nr 1, 2, 3 och 4 har fått
nya gatuskyltar, där det står resp. For
marstigen, Drejarstigen, Gjutarstigen och
Brännarstigen. I Tallåsen återfinner vi
Granstigen upp mot Trallbanervägen, Ås
vägen på Tallåskrönet och Tallvägen ne
danför parallellt med Mariagatan. Den
öppna platsen bort mot Vita Hästen
heter Tallåsplan. - Algatan kommer att
ingå i lngarövägen. Vägen vid hamnen
heter Odelbergs väg. - I sinom tid blir
det också nya gatunummer på sina håll.

Bostadskurser i regi av Industriens bo
stadsförening och med Gustavsbergs fa
briker som värd har hållits härute 4 ggr
under året. Sammanlagt ett 60-tal bygg
nadsingeniörer, intendenter och Fastig
hetschefer från olika industrier har dis
kuterat kostnadsredovisning, reparations
rutiner m. 111.

Besöksfrekvensen vid fabrikerna har
varit synnerligen livlig under hösten.
Passersedlarna uppvisar en flora av gäs
ter, t. ex. skolelever, porslinskursdelta
gare, fackföreningsmän, rörmokare,
skyddskommitteer, sjuksköterskor, kon
sumgillen o. s. v. - Bland utländska be
sökare notera vi två japanska delegatio
ner, amerikanska superintendents, kana
densiska fackföreningsmän, norska stu
denter, holländska husmödrar, danska
butiksföreståndare och tyska Oberregie
rungsrat.

Personalchefer från olika KF-företag
sammanträffade i Gustavsberg den 18
november för att diskutera pensionsfrå
gor och allmänna personaladministrativa
ärenden. Man fick givetvis 'information
om fabrik och samhälle och titta när
mare på tillverkningen.

Finska klubben har nu regelbundna
träffar i Hasthagslokalen. Höstsamkväm
under stor anslutning hölls på Hemvärns
gården. En svensk språkkurs, som kom
mer att pågå under 6 månader har sam
lat ett 30-tal deltagare. Fabriken bidrar
här till lärararvodet.

Aktuell information, fackföreningens
cirkel under hösten, har följts med stort
intresse av en grupp diskussionslystna,
rapporterar hr A. Ohlund. I gruppen
har också ingått tyska och italienska del
tagare.

Av de tvJ alternativen pJ vattentorn har nu fullmäktige fastnat för modell pelartorn till
en kostnad av 1.217.000 kronor. I summan ingJr 20.100:- pJ trappa, räcke och trappouer
byggnad. Sedan fJr man räkna med c:a 18.000:- för erforderliga elinstallationer och
94.000:- för huvudvattenledning. Pokaltornet, som haft mJnga [orespråleare, skulle bli

c:a 73.000:- dyrare.

Julkaffe för pensionärsföreningen stod
fabriken för den 10 december. Traditio
nellt med musik, kaffe och tårta, film,
lekar och en svängom under Lergökens
ledning. Den 11 december hade man ba
sar i Bergasalen av egna hobbyarbeten
och skänkta föremål. - Under novem
bermötet stod Mjölkförsäljningsförenin
gen som värd och Hilding Ohlson för
underhållning med färgbilder jämte sång
och musik av tre glada gossar. Den 1
december bjöd Baptistförsamlingen på
adventsgudstjanst och kyrkkaffe. Före
ningen har i år ökat sitt medlemsantal
med ett 20-tal pensionärer. I styrelsen
kämpar fortfarande K. E. Larsson som
ordförande, Lilly Box som sekreterare
och Erik Hjalmar Johansson som kassör.
Vi önska god fortsättning!

ju/konserten i kyrkan blev inte av i
år, vilket är att beklaga. Aven om det
sociala motivet med julfemman inte är
aktuellt tycker man att konserten som
sådan borde vara tillräckligt motiv. Or
kesterförening, blåsorkester och sångkör
vill nog gärna redovisa vad man arbetar
för, så vi får väl hoppas att Julkonser
ten kommer tillbaka nästa år.

Föreningarnas julförsäljningar börjar
allt tidigare på året för att inte kolli
dera med varandra. Kvinnogillet hade
sin första försäljning den 20 oktober i
Bergasalen. Auktion, försäljning, lotte
rier, servering m.m. inbringade ett vac
kert netto på kr. 1.932:53. Därtill kom
mer 50:- kr. från försäljning av kort.
Behållningen går oavkortad till skolan i
Haifa, Israel, för husmodersutbildning av
afrikanska kvinnor.

Forum sammanträdde den 8/11
värdshusets nyrenoverade festvåning.

Förutom sedvanliga mötesförhandlin
gar invaldes följande nya medlemmar:
Manfred Brill, Birgitta Corrias, Harry
Pettersson, Torsten Rolf, Einar Svensk,
Sven Westling och Hilding Olsson. Rek
torn på Vår gård höll därefter ett före
drag om våra massmedias betydelse i
"kampen om opinionen".

Kastat papper och skräp inom Gus
tavsbergs område kostade nyligen en
stockholmare 200 kr. i böter. Det är tyd
ligt att myndigheterna på allvar ser på
den tilltagande nedskräpningen utmed
vägarna och i naturen.
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I dagarna har nämnden sitt sista sam
manträde för året, då chefen troligen
ger en överblick på det gångna året. Vid
förra kvartalets sammanträde såg man
rätt gynnsamt på utvecklingen. BKF :s
utleveranser hade ökat i jämförelse med
föregående år och förberedelser pågår
för upptagande av nya artiklar. Kyldisk
strävar att öka sin produktion och räk
nar med ytterligare tillverkningsobjekt
på nyåret, bl. a. nya typer av väggfrys
disk och kylridå. Orderstocken har sti
git på Plast, som kunnat öka sin perso
nal. På Hushållsporslinsfabriken plane
rar man för fullt utnyttjande av anlägg
ningen, då man hoppas på goda order
för Varuhusen. Goda order och full sys
selsättning rapporterades också från våra
fabriker i Reftele, Oxelösund och Borås.

Förslagskornmitten har noterat någon
ökning av inkomna förslag, och har ny
ligen genomfört en stimulanskampanj
med affischering. Skyddskommitten har
i november haft s. k. Skyddsträff med
arbetsledare och skyddsombud, och de
ansvariga söker nu skärpa sig för att
bringa ned yrkesskadornas antal.

En studieresa för nämndens ledamöter
har rekommenderats att företagas under
våren.

---

Det är Ni som har ansvaret för musik
under arbetet, eller hur? Se d!i till att
vaggvisan genast utgår ur program
met .. , I

Åtgärder vid yrkesskador

Utrustning:
Vid varje avdelning finnes en sjukvårds

låda med förband etc. För tillsyn av denna
låda svarar en sjukvårdsutbildad på avdel
ningen. Dennes namn bör vara känt av de
anställda. Se anslaget "För sundhet och sä
kerhet svarar vi alla."

Behöver sjukvårdslådan kompletteras sän
des den till sköterskan.

Centralt på lämpliga platser Finnes en
sjukbår med filt. Båren tjänar till att om så
erfordras transportera den skadade eller sju
ke till närmaste ingång dit ambulans kan
kallas.

Den, som har hand om sjukvårdslådan,
skall även ha tillsyn över båren.

Allmänt:
Alla åtgärder skall tjana till att skaffa

den skadade snabb och god hjälp. Några
allmänna regler kan ej givas därför. Varje
fall måste bedömas för sig. Alla bör dock
veta hur omhändertagandet av en sjuk eller
skadad lämpligen sker.

Åtgärder:

Den som först ser en skadad skall efter
eget bedömande ge honom den hjälp, som
omedelbart behövs. (T.ex. se upp med att
den skadade kan andas.) Närmaste arbets
ledare tillkallas så fort ske kan. Denne
övertar ansvaret. li.ven den sjukvårdskunnige
kallas till platsen om så erfordras.

Sjukvårdaren ger sitt råd och lägger
eventuella förband. (särskilt om blödning
föreligger.) En svårt skadad skall ej ligga
så att han avkyles. Om så erfordras sändes
den skadade till läkaren eller direkt till
sjukhuset.

Vid transporten skall uppgifter om den
skadades namn och adress bifogas. Om så
behövs medföljer en anhörig eller annan
person, som kan redogöra för den skadade.

Utredning om skadan skall ske snarast
möjligt av arbetsledaren och rapport sändas
till personalavdelningen.

OBS! Inträffade tillbud till olycksfall
skall även utredas så att eventuella skade
risker kan motverkas i tid.

Anhöriga underrättas av arbetsledaren.
Ofta kan den skadade ge meddelande om
saken själv.

li.r skadan svår kallas läkare och chefen
för avdelningen till platsen.

OBS! Motverka olycksfall! I alla
arbeten där ras kan uppstå använ
des hjälm.
Akta tårna! Använd skyddsskor!
Arbeta med omdöme för er själv

och era kamrater!
]. B.

Uppgifterna härovan om Åtgärder vid yrkes
skador och vissa Förmåner vid fabriken har
vi hämtat ur Meddelande frdn Företags
nämnden.

Studiebidrag och andra förmåner

Militärtjänstgöring
Vid inkallelse till rep.övning, som ej an

sluter sig till rekryttjänstgöring, utgår 25 0/o
av lönen för anställda med försörjningsplikt
mot egen familj.

Fri läkarvdrd beredes genom industriläka
ren och behandling i företagets sjukrum, som
är beläget i Gamla kontoret. Läkarmottag
ningen är öppen måndag-fredag kl. 9-11
och 13-15.

Hälsokontroll
Anställda i åldersgruppen 40-50 år får

kostnadsfritt årligen genomgå s.k. hälsokon
troll. Anmälan till läkarmottagningen, Syster
Margit.

Studier
Företaget återbetalar helt eller delvis kurs

avgifter vid studier som är till nytta för
den anställde i arbetet. Efter uppvisande av
betyg och kvitto på kurs i Brevskolan åter
fås avgiften genom Personalkonrorer.För kor
respondensstudier vid andra institut än
Brevskolan utgår ,halva avgiften liksom för
kurser, som ej är direkt yrkesbildande men
ändå har anknytning till arbetet. För yrkes
kurser, t.ex. rnaskinskrivning o.d. för kon
torister, kornpl. svetskurser för svetsare m.m.
återbetalas full avgift.

Resebidrag utgår med kr. 3 :- pr dag för
kvällsstudier vid tekniska institut, Konst
fackskolan o.d.

För mera långsiktiga studier utgår studie
bidrag en!. särskilda överenskommelser. Vis
sa stipendier, t.ex. iför folkhögskolestudier,
finns att söka genom KF.

Försäkringar och pensionsförmdner
Anställda fyllda 21 år kan kostnadsfritt

inskrivas i Kooperationens pensionsanstalter.
Närmare upplysningar finns i en plan, som
utdelas gm Personalkontoret. Där finns
också uppgift om grupplivförsäkringar, som
vid dödsfall utgör 24.000 före 55 års ålder,
jämte barntillägg.

Sjuklön utgår enligt avtal, där tabeller
och villkor finns tryckta. Samordnad med
sjuklönebestämmelserna är försäkringen mot
olycksfall i arbete. För olycksfall utom ar
bete finns särskild försäkring för invaliditet
och dödsfall.

Mdltider på Värdshuset äro subventione
rade och särskilda kuponger kan köpas i
Kassan i vårt huvudkontor. Priserna är för
lunch 3:35, för middag 3:55. Som bekant
driver samarbetskommitteerna också viss ser
vering, bl.a. av djupfryst i lunchrummen,
för vars drift företaget står för lokal- och
personalkostnaderna, vilket möjliggör mycket
billiga priser på mat och dryck.

I personalbutiken får anställda inköpa
företagets produkter av hushållsporslin och
plast till reducerade priser. För köp av sa
ni tetsporslin och badkar sker beställning hos
hr Gunnar Hellqvist, tel. 129. Försäljning av
2:a sortering kan givetvis endast ske i mån
av tillgång. Köp får ej göras i kommersiellt
syfte.

Till slut kan vi upplysa om att företaget
brukar uppvakta anställda med minst 10
års tjänst vid 50, 60, 70 år med något konst
föremål, varvid i regel också utgår en grati
fikation från KF, räknat per tjänsteår från
senaste anställningsdatum.
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KONSUM
Varuhusbygget -
högt på dagordningen

"Varav hjärtat är fullt etc." skrev vi
i höstspalten och därför börjar vi med
ovanstående rubrik. När detta manus
skrives har det varit lite "födslovåndor"
när det gällt att klara gjutningen av
tvärbalkarna enligt den uppsatta tid
planen. Vi tror att svårigheterna nu är
över och att ingenjörsvetenskapen fun
nit melodin. Det rör sig om riktiga tung
viktare till balkar. Längden är 32 meter,
höjden 3,8 meter och tjockleken 16 cm.
Det blir 13 till antalet och vikten per
styck är 50 ton. I försäljningshallen kom
mer det inte att finnas några pelare. Det
ta gör det möjligt att snabbt omdispo
nera d~n stora lokalen. Frånvaron av
pelare kommer säkerligen att ge en fin
helhetsbild av den stora ytan. Det skall
bli spännande att se när det hela blir
klart.

Inköpsplaneringen
Varuhuschefen Börje Lööv och våra

specialvarusäljledare (ett långt ord) är
nu i full verksamhet tillsammans med
KF:s inköpsavdelningar att sortera in
varor av olika slag, som skall vara leve
rerade och på plats i tid före den stora
dagen D 1964.

Inköpen av inventarier och inrednin
gar är ett viktigt förberedelsearbete som
pågår för fullt.

Personalutbildningen
Inom föreningen har startats en s.k.

varuhusskola, där ett antal anställda stu
derar ämnen som blir till nytta i det
praktiska arbetet. Kursen omfattar 90
timmar varav hälften av kurstiden för
lägges till arbetstid. För livsmedelsan
ställda pågår en kurs, som behandlar
försäljningsfrågor, styckning, provkalky
lering, köttpackning, varuplacering etc.
Vidare har vi ett 15-tal anställda, som
genom brevskolan förkovrar sig i olika
aktuella yrkesfrågor. I en aftonbrevskola
har vi nio som studerar fortsättnings
kurs i bokföring.

Varje kund bör alltid få

pJ den Röda Mattan gå

Vi-skolan
En titt på vår studiestatistik visar att

tre studiegrupper med 26 deltagare frå
gar sig "Har vi råd med familjen"? 17
deltagare i två grupper har valt "Kon
sum växer", som sitt ämne. Bland andra
aktuella ämnen har vi en studiegrupp i
vardera "Vinna tid och hinna", "Vad
skall vi äta?", "Vi syr efter mönster".
Tillsammans är det åtta grupper med 70
deltagare som äro verksamma.

En trevlig personalträff
hade vi i Bergasalen den 19 november.
Vi samlades under temat jul-gläd-ge
topptrimmade butiker. Vårgårdsläraren
Rune Ström höll ett inspirerande anfö
rande med tonvikt på kundtjänst och
försäljning. Vidare såg vi en film om
Vår gård. Men allt här i livet är ju inte
bara jobbet och dess planering. Som ett
trevligt inslag var det två lustigkurrar
som spexade.

Nya riktlinjer inom olje
kooperationen

Sedan en lång tid tillbaka har pågått
en utredning hur man lämpligen bör
samordna försäljningen av bensin, oljor
och bilförnödenheter inom kooperatio
nen. Enligt kongressbeslut skall en bättre

samordning ske mellan å ena sidan bil
och oljekooperationen och å andra sidan
KF-konsumtionsföreningarna. Detta in
nebär att man skall underlätta strävan
den att genomföra en rationell arbets
fördelning även på det lokala planet
mellan konsumtionsföreningarna och IC
föreningarna. Som en följd av dessa
samarbetslinjer har frågan om förändrad
drift av vår bensinstation i Gustavsberg
blivit aktuell. Förhandlingar pågår där
för med OK/IC Stockholm om att över
lämna driften av stationen till IC Stock
holms stad och länsförening. Vi tror att
dessa nya riktlinjer för samarbete skall
bli till gagn för konsumenterna av dessa
förnödenheter.

Det lackar mot jul
Till hushållen har utsänts en julkata

log jul-gläd-ge - Domus, där vi tror
att medlemmar/kunder kan få många
tips hur man kan lösa julklappsproble
men. Givetvis kan det bland den mång
fald varor som presenterats finnas såda
na som tar slut och inte kan komplette
ras eller med våra nuvarande lagerresur
ser inte kan lagerföras. Men vi hoppas
att det som inte kan klaras skall höra
till undantagen.

Butikernas öppethållande meddelar vi
i särskild tidtabell, som utsändes direkt
till medlemmarna samt utlämnas i buti
kerna.

Vi hoppas att årets devis - jul-gläd
ge - Bjud-gläd-ge skall tala sitt tydliga
språk i praktisk tillämpning i våra bu
tiker.

GOD JUL - allesamman, G. M-n.
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Generalplan klar för hela kommunen

Gustavsbergs kommun har hittills sak
nat en generalplan för hela kommunen,
som översiktligt kan visa grunddragen
för markens användning. Nu har denna
brist avhjälpts.

Förre stadsarkitekten i kommunen,
Kurt Hollstrand, har upprättat ett för
slag till en sådan plan. Detta antogs en
hälligt av kommunalfullmäktige den 28
oktober såsom handlingsprogram for
kommunens fortsatta utbyggnad. Planen
är utförd på färglagd karta och till den
samma hör en beskrivning, vilken här i
sammandrag refereras.

Samhället Gustavsberg

Vägarna: Arkitekten framhåller att
han hela tiden ställt sig synnerligen
tveksam till det s. k. norra alternativet
för motorvägens kommande sträckning
genom Gustavsberg. Han har försökt
föra fram frågan till omprövning men
har varken från kommunens eller fabri
kens sida lyckats få gehör för sin be
tänklighet. I planen har han därför
tvingats lägga in vägen som beslutat är,
mellan centrum och Lugnet.

Vägarna i centrum och i samhället har
angivits på särskild karta. Här poäng
teras dock att kommunen beslutat att
väg skall anordnas från Lugnet (kios
ken) direkt till centrum via bro över mo
torvägen.

Vatten och avlopp: Här hänvisas till
firma Orrje och Co:s förslag om utvin
ning av sötvatten på Ingarö till framtida
försörjning av upp till 10.000 personer i
Gustavsbergs samhälle. Avloppet från
samhället och fabriken avses att efter
rening bli utsläppt i Baggensfjärden utan
för Tjustvik cirka 20 meter under vat
tenytan.

På Fullmäktigemöter påpekades att det
även pågår en utredning om möjlighe
terna att försörja kommunerna Boa,
Gustavsberg, Värmdö och Djurö med
Mälarvatten genom Stockholms stads
vattenverk.

Industri: Gustavsbergs Fabriker räk
nar med att vid expansion bygga ut sin
industri söder och väster om nuvarande
fabriksområdet. Ett område för små
industri och hantverk har markerats ut
med Värmdövägen mot Mossen.

Bostadsbebyggelse: Befolkningen i sam
hället, som nu uppgår till 4.500 perso
ner, beräknas vara uppe i 10.000 perso
ner år 1990. Den kommande bostads
bebyggelsen beräknas ske norr om mo
torvägen kring Lugnet.

Allmänna ändam&l: Som sleolområden
har angivits Kvarnbergsskolan och Eke
dalsskolan samt ytterligare ett öster om
Lugnet för en kommande skola. Cent
rumområdet finns redan till stor del på
plats. Naturområdet utefter Osby träsk
har markerats som mark för rekreations
och folkparksändamål. Vidare har ett
sammanhängande gångstråt lagts ut i
planen från Strandvik utmed Farstavi
ken förbi kyrkan och kommunalhuset
genom en gångtunnel under motorvägen
och med fortsättning i det vackra natur
området vid Osby träsk.

Utanför Gustavsberg samhälle

Fast bosättning blir koncentrerad till
Mörtnäs, där cirka 1.500 personer kan
rymmas, och Brunn på Ingarö med cirka
1.000 personer.

Lantbruk beräknas bli kvar endast på
Ingarö vid Säby och Evlinge gårdar.

För småindustri har angivits ett om
råde i Mörtnäs vid Torsby fjärd. För
närvarande finns ett plåtslageri, en bräd
gård och fyra båtvarv. Flera. sådana
företag kan tillkomma utan att särskild
mark därför avsatts.

Fritidsomr&den: Enligt regionplanen
för Stockholmstrakten har räknats med
att lngarö till största delen skall utnytt
jas för fritidsändamål. Arkitekten har i
planarbetet för Ingarö försökt att mel
lan de påträngande sportstugeområdena
få bevarat sammanhängande strövområ
den i orörd natur. Det finns dock redan
3.000 fritidstomter på ön och i general
planen har avsatts mark för ytterligare
lika många. För Gustavsbergs socken räk
nas med att Fabrikens stora och fria na
turområden skall förbli orörda. Vid
Långsunda, Norra Lagnö, är ett område
tänkt för kommande fritidsbebyggelse.

Utbyggnader och kostnader

Mer betalt för sammanträden blir det
från 1 januari 1964. För närvarande får
var och en, som deltar i kommunalt sam
manträde här i kommunen 10: - kr per
gång oberoende av hur lång tid samman
trädet varar. Genom lagändring kan
kommunen nu även besluta om ersätt
ning för kommunalfullmäktigeuppdraget,
och den möjligheten har till varatagits.
30 kronor per sammanträde får varje
fullmäktig. För övriga sammanträden
skall ersättning utgå med 20: - kr för
första timmen och 5: - kr för varje på
börjad halvtimme därefter. Suppleant,
som nu icke har någon ersättning, får
hälften av nämnda arvode.

Byggnadskornmitte skall som ersätt
ning äga uttaga ett belopp motsvarande
1,5 promille av den godkända anlägg
ningskostnaden.

OK-oljan var billigast enligt till kom
munen inlämnade anbud på brännolja
och får därför OK svara för oljeleve
ranserna fram till den 30/9 1964.

Trallbanevägen breddas med två me
ter i samband med sprängningsarbetena
för nya ålderdomshemmet. Kommunen
har anslagit 20.000 kronor för ända
målet.

Utbyggnaden i Centrum skall fort
sätta. Kommunalnämnden föreslår näm
ligen att två 2-våningshus uppföres vid
Bagarvägen. De skall i första hand ge
lokaler för bibliotek, tandvård, försäk
ringskassan och distriktssköterskor. Full
mäktige begär emellertid närmare kalky
ler. Ritningsarbetet har redan påbörjats
av arkitekt Runefeldt.

Förslag om systembutik föll på se
naste fullmäktigesammanträde, men lär
väl komma upp på nytt.

Fabriken har anmodats riva gamla
bagerihuset.

Ett bostadsbyggnadsprogram skall upp
göras av fil. lie. Per Holm för kommu
nens räkning. Han skall därvid beakta
en målsättning av 100 nya lägenheter
per år.

Tomten vid Siljan, som kommunen ägt
sedan mitten av 1940-talet, och som ti
digare använts för skollovskoloni, har
nu sålts för 20.000 kronor.

Grustäkterna, så oskattbart värdefulla
för vårt land, har tyvärr i många fall
alltför hårt plundrats. Grundvattentill
gångar och skönhetsvärden har därvid
för all framtid förstörts. Som ett led i
myndigheternas strävan att stävja ytter
ligare sådana skador har innehavare av
grustäkter av länsstyrelsen ålagts att upp
rätta s. k. grustäktsplan.
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Kommunen har därför anslagit 10.CJ0
kronor för uppgörandet av en sådan plan
för sin grustäkt vid Brunn på Ingarö.

Ek-vallen skall till kommande issäsong
få en omklädningsvagn för 12.000 kr.

Kiosken i Lugnet skall utbyggas för
13.000 kronor.

Vilans bastu får 800 kronor till drift
kostnaden 1963.

Motioner har inlämnats av soc.dem.
kommunalfullmäiktigegruppen med be
gäran om vissa utredningar och föran
ledde detta fullmäktige besluta om,

att behovet av ytterligare inlämnings
tvätt i samhället skall utredas av Harry
Pettersson, Bertil Svensson och Ingrid
Andersson,

att behovet av gångbanor och bredd
ning av vägar i samhället skall utredas
av Yngve Nyström, Elis Sander och Ando
Björck.

1
, te.i

att Bertil Svensson, Gösta Dahlberg,
Sven Wahrenberg och Sven Westling
skall göra något åt nedskräpningen i
samhället.

Mer teknisk personal behövs på kom
munalkontoret anser byggnadsnämnden
och kommunen har därför beslutat att
låta den saken närmare undersökas och
för säkerhets skull upptagit 25.000 kro
nor i nästa års stat för ändamålet.

Oförändrad skatt 1964
Landstinget har dock höjt

Trots ett mer ansträngt läge än tidi
gare har kommunen kunnat hålla oför
ändrad skatt för nästa år. Landstinget
har dock höjt sin skatt med 50 Öre och
hela den kommunala utdebiteringen 1964
blir därför 15: 65 (för Ingarös del 16:-)
enligt följande:

Gustavsberg Ingarö

Borgerliga komm. 10:01 10:01
Pastoratskassan 0:30 0:30
Gustavsbergs förs. 0:40
Ingarö förs. 0: 75

Kronor 10:71 11:06
Tingshus 0:04 0:04
Landsting 4:90 4:90

S:a kronor 15:65 16:-

Visserligen ökar skatteinkomsterna
med 116.000 kronor på grund av inflytt
ning m. m., men stora utgiftsökningar
kan noteras. Skolans nettoutgift ökar
exempelvis med 190.000 kronor, kom
munens bidrag till folkpensioneringen
blir 80.000 kronor högre än i år och de
stora pågående byggnadsprojekten skall
skattefinansieras med 250.000 kronor
nästa år. För att klara det hela görs
ingen fondavsättning. I jämförelse med
i år spars därigenom 300.000 kronor. I
stället kommer man att ta 600.000 kro
nor av fondmedel i anspråk för att till-

sammans med lån (1.800.000) och skat
temedel (250,000) finansiera följande in
vesteringar år 1964:

Vattentornet
Paviljongskola vid Ekedal
Ålderdomshem
(utöver de 2.000.000 som
upptagits i årets stat)
Lekskola i Lugnet

Skolan
Socialvård

Kronor
1,300.000

700.000
500.000

150.000
Kronor

Skatteunderlaget, 319.887 skattekro
nor, kan betraktas som gott och motsva
rar 57: 75 skattekronor per invånare.

Summan av kommunens driftutgifter
nästa år beräknas till 6,6 milj. kronor
och fördelar sig sålunda på de olika för
valtningsgrenarna (i tusental kronor)

Brutto- Netto-
utgift. utgift.

(att betalas
av skatte

medel)
1.190

870
360Finansförval tn.

Planerings- och
anläggningsverks.
Allm. förvaltn.
Fastighetsförvaltn.
Polis o. d.

2.950
1.210
720

2.650.000

430 410
330 310
320 170
220 140

Brandförsvar 80 70
Hälsovård 70 60
Familjebidrag m. m. 50 10
Till kapitalutg. 210 210

Kronor 6.600 -•3.800

Av varje krona vi betalar i skatt till
kommunen går således:
31,3 öre till skolan
22,9 ,, socialvården
10,8 ,, plan.- o. anl.vverksamher
9,5 räntekostnader o. d.
8,2 ,, allm. förvaltning
4,5 ,, fastighetsförvaltning
3,7 ,, polisen m. m.
9, 1 ,, övriga kostnader

I samband med fastställandet av ut
giftsstaten beviljades följande anslag för
nästa år till föreningar o. d.

Litt.
59/1820 Tandvårdspropaganda
69/ 171 Stipendier

1821 Bidrag till ABF:s
lokalavd.

1822 Gustavsbergs orkester
terförening
Gustavsbergs blås
orkester

1823 Gustavsbergs hemvärn
1824 Idrottsförenings bastu
1825 Idrottsfören. verks.h.
1826 Scenstudion
1827 Manskören
1828 Ingarö Hem:bygdskör
1830 Gustavsbergs skytte-

förening
1831 Skolorkestern
1832 Hembygdsvård
1834 Ansl. till Tollare

folkhögsk.
1835 Anslag till Gustavs

bergaren
1836 Gustavsbergs Tennis

klubb

Kronor
200

15.000

2.000

1.750

1.950
700

3.000
12.000
1.300

600
100

300
500

1.000

200

4.000

500
1837 Gustavsbergs pistol-

skytteklubb 100
79/1820 Bidrag till förenings-

verks.h, Gustavsbergs
Daghem 65.000

1821 Stockholms läns blind-
förening 100

1822 Föräldraföreningen vid
Manilla dövstumsskola 100

1823 Hjälpföreningen vid
Ulleråkers sjukhus 50

1824 De vanföras riks-
organisation 100

1825 De lungsjukas konva
lescentfören. i Stock-
holms län 50

1826 Trafiklekskola 1.400
1827 Trafiksäkerhets-

kornmitte 1.400
1828 De dövas förening 500
1829 Gustavsbergs folk-

pens. fören. 600
1830 Ingarö folkpens. fören. 250
1831 Länkverksamhet 600
1832 Håknäsgården

89./ 182 Anslag till Värmdö
skeppslag biodlarfören.

183 Anslag till Stiftelsen
Sthlrns Skärgård

200

2.000
Y.N.

Arvid Eklöf, som nyligen fyllt 80, har till
kommunalhuset knutit en rya om 13.000
knutar, ett jobb som tagit honom 145 tim-

mar. Fint hantverk.
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l anslutning till vår artikelserie om våra
nämnder och styrelser presenteras nu vårt
kommunalkontor, dess organisation och

_ -,,,de i denna verksamma tjänstemännen.
; ··..j

Rent organisatoriskt är kontorets verk
samhet uppdelat i tre grenar, nämligen
a) Allmänna uppgifter, som i huvudsak
är av kameral natur. D. v. s. man sköter
kommunens ekonomi i enlighet med den
av fullmäktige beslutade staten. Man har
också att vårda och förteckna kommu
nala arkiv, som för vård och förteck
ning överlämnats till kommunalnämn
den, vidare att i den mån vederbörande
ordförande finner lämpligt ombesörja
sekreterareskap för kommunalfullmäkti
ge samt sekrererareskap och verkställig
het för kommunalnämnden. Till de all
männa uppgifterna hör också att i varje
till kontoret hänskjutet ärende eller upp
drag, som icke är hänförligt till konto
rets två andra verksamhetsgrenar, före
bringa erforderlig utredning eller ombe
sörja verkställighet.

b) Socialvårdsuppgifter, som består i
att föra kommunens socialregister, be
vaka de sociala nämndernas ekonomiska
intressen, ombesörja sekreterarskap i så
dana nämnder, sköta barnavårdsmanna
uppgifter m. m.

c) Tekniska uppgifter m. m. Kan vara
att i mån av särskilt uppdrag låta ut
föra anläggnings- eller underhållsarbete
av gator, vägar, fastigheter, vatten- och
avloppsledningar, allmänna platser m. rn.
Utföra konstruktioner, arbetsritningar,
arbetsbeskrivningar och kostnadsberäk
ningar. Upprätta och vidmakthålla kom
munens ledningskartor samt att vårda,
förvara och registrera till kontoret hö
rande ritningar, kartor och andra hand
lingar, tekniskt och ekonomiskt kontrol-

lera byggnadsföretag, som finansieras
med statslån. Biträda byggnadsnämnden
med den tillsyn över byggandet, som en
ligt byggnadslagstiftningen åvilar nämn
den. Vidare att i mån av medgivande av
kommunalnämnden samt uppdrag av
byggnadsnämnden eller dess ordförande
verkställa registrering och beredning av
byggnadsnämndens ärenden samt att vid
vid nämndens sammanträden ombesörja
föredragning och sekreterareskap.

Av utrymmesskäl kan vi icke nämna
alla de uppgifter som kommunalkonto
rets tre avdelningar har att ta itu med
bortsett från den, som består i att till
handahålla allmänheten alla de upplys
ningar, som den har rätt till och är be
tjänt av.

Kommunalkontorets chef är kommu
nalkamrer Gunnar Olofsson. Tillträdde
tjänsten år 1947. Har skånskt påbrå men
göteborgska maner. Växte nämligen upp
i rikets andra huvudstad, där han också
i sinom tid examinerades socialkameralt.
Arbetade en tid som sysslomannaassistent

Ovan:
Kommunalkamrer
G. Olofsson infor
merar fru Inger
Halm om dagens
jobb.

I telefonväxeln
skiftar fruarna
Olga Andersson och
Astrid Lindberg.

DE
SOM
STÄLLER
OCH
STYR
I
KOMMUNEN

13. Förvaltningen

vid lasarettsdirekrioncn i Göteborg för
att därefter bli gustavsbergare. Förutom
chefskapet över kommunalkontoret har
han att tjänstgöra som sekreterare i kom
munalnämnd, byggnadsnämnd och i den
kommunala bostadssryrelsen.

I den kamerala avdelningen finner vi
kassörskan Guhn Eriksson. Hon har av
löningsuträkning, debiterings- och avräk
ningsarbete. Ar biträde åt kommunal
kamreraren med littereringsarbetet och
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har vissa uppgifter i samband med bud
get, bokslut och budgetredovisning, krav
zerksamhet, skarteredovisningar. Kansli

biträdet Greta Simonsson har maskin
bokföring, fakturabehandling, debire
rings- och avräkningsarbete samt statistik
och allmänna kontorsgöromål på sin lott.
Vidare finns här kontorsbiträdet Inger
Holm, som är biträde åt kommunalkam
reraren vid handläggningen av bostads
låneärendenas administrativa och kame
rala del, men också sköter kommunal
nämndens diarium samt allmänna kon
torsgöromål av kanslikaraktär.

Socialvårdsavdelningen skötes av 1 .ste
socialassistenten Yngve Nyström och so
cialassistent Gita Zimmer med hjälp av
kontorsbiträdet Barbro Fridensköld.

Yngve Nyström är född i Gustavs
berg. Efter socialinstitutet tjänstgjorde
han som socialassistent i Osteråker men
år 1950 återvände han till hemkommu
nen. Ägnar sig huvudsakligen åt de so
ciala uppgifter som hör till socialnämn
dens arbetsområde. I denna nämnd är
han sekreterare och verkställande tjänste
man. Dessutom har han en del uppdrag
som förtroendeman och fullmäktigeleda
mot. Gira Zimmer är sekreterare i bar
navårdsnämnden, är dessutom barna
vårdsman och fosterbarnsinspektör. Bar
bro Fridensköld sköter de allmänna kon
torsgöromålen i denna avd. bl. a. social
registret och de allmänna barnbidragen.

Till sociala avd. hör också en halv
tidstjänst som ungdomsledare. Denna har
hittills skötts av Nils Eriksson. Fr. o. m.
den 15 december kommer ny ungdoms
ledare att anställas eftersom Nils Eriks
son då skall flytta till Dalarna i annan
kommunal tjänst.

Tekniska avdelningens chef är kom
munalingenjör Sune Englund. Hans ar
betsuppgifter torde framgå av urvalet
under punkt c, här ovan.

Till denna avdelning hör kanslibiträ-

det Karin Garzoni. Hon har att sköta
byggnadsnämndens diarium samt de all
männa kontorsgöromålen åt byggnads
nämnden och kommunalnämnden. Fa
miljebostadsbidragen och bostadsregisr
ret hör också till hennes väsentliga ar
betsuppgifter.

lngeniör Sune England och fru Garzoni.

Kassan fru Guhn Eriksson räknar medan fru Greta Simonsson bokför.

Socialavdelningens skriverier skötes nedan av fru Barbro Fridensköld.

Stadsarkitekten Runefelt är deltids
engagerad i kommunalkontorets tekniska
avdelning.

Kommunalkontoret är öppet för all
mänheten varje dag mellan kl. 10-13,
utom lördag. Dessutom alla torsdagar
mellan kl. 16.00-19.00.

Socialassistenterna Yngve Nyström och fru Gita Zimmer.
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"Ack om du hjärta har, flyende sol
dröj kvar." Den renaste stämman på
bandet, som vi tonar in på, tillhör Sven
Jonasson. Mannen som glaserat 198 mil
joner koppar under nära 60 år vid fabri
ken, som spelat upp till dans på logar
och på Klubben, ooh som varit ankare i
manskörssången i många år. Vår sångar
veteran fyller 80 år den 8 december och
vi gör en intervju, och framför våra
gratulationer.

Sven J. berättar att han är född i
Stockholm, ett grändernas barn. Hans
mor hade ett rältstånd vid Trä:skängen
(ungefär där Borgarskolan ligger vid Bir
gerjarlsgatan). Där sålde hon mat åt mu
rare, åkare och andra, som hade vägen
förbi. Hon dog rätt ung, fadern stack
iväg - och fattigvården ackorderade ut
Sven till ett fosterhem i Uppsala-trakten.
De övriga syskonen, som var äldre fick
klara sig själva. Sven kom till ett gediget
hem och än i dag umgås Jonasson med
en son till fostcrföräldrarna. Han blev
som barn i huset. Vid 16 års ålder blev
stugan mig trång, säger han. Han hade
en syster som arbetade i Gustavsberg och
en vacker dag stod han inför kassör
Hellström och fick jobb som biträde dvs.
springpojke på verkstan. Och en säng
fick han ställa upp hos systern i Bergs
gatan. Jag kom, säger han, till den gamla
goda och gedigna gubben Wadström, som
jag sedan dess alltid beundrade. Så fick
han pyssla med litet av varje och blev

· efter en lång lärotid porslinsmakare och
till slut glaserare. Arbetslokalerna varie
rade, det var lågt till tak och rätt dam
migt. En tid stod han i Odelbergs mangel
torn. Men efter KF :s övertagande blev
det ljusare och luftigare. Litet silikos har

Manskören under kantor Nylow 1934.
Jonasson på plats längst till höger.

Sångarveteran 80

Sven Jonasson

nog inte Jonasson undgått, men han sä
ger själv att han alltid varit mycket för
siktig - och näsandare. Vid den fuktiga
glasyren var det andra risker. Men han
har klarat sig bra och har för vana att
ta dagliga långpromenader. Det roade
man sig också med under söndagar i ung
domsåren på Gustavsberg.

Sven Jonasson har sedan den dagen
han kommit hit och så än idag hållit
Gustavsberg för ett gott samhälle att
vara i, befolkat av många trivsamma
människor. Han beundrade som lärling
alla de· .fina gamla yrkesmännen, sär
skilt tryckarna och målarna, och givetvis
porslinsmakarna. Snart kom han i lag
med Ekberg, Severin i "nöjespatrullen".
Det blev litet teater och under en följd
av år dansmusik på Klubben tillsammans
med Klarinett-Pelle, Nisse Box och Karl
Törngren.

Hans musikintresse grundlades i foster
hemmet, där "moster" offrade hela 75
öre för honom till ett munspel med ceilu-

Manskören 30

loidöverdrag. Sedan köpte han ett litet
dragspel och spelade ofta vid logdans.
I Gustavsberg tog han fiollektioner hos
bagar Lindström. Jonassons stora hobby
blev och är alltjämt sången. Impulsen
fick han som grabb på Värdshuset, där
man på "krogen" ofta kunde höra gub
barna sjunga manskvartett. Då var han
18 år, som var minimiåldern för att få
dricka en porter däruppe. Det var bl. a.
Fagcrström, Nyström, David Ekberg och
Robert Petter som sjöng. När klockare
Ostlund kom hit bildades en kyrkokör
1902 och där blev han med på 10-talet.
Så fick man ihop Gustavsbergs Klubbs
manskör, som följdes av Gustavsbergs
manskör, nu med 30 år på nacken. Där
hänger Jonasson med än idag, men han
har sagt åt sångarbröderna att säga till
när dom tycker han är överflödig. Men
nytillskotten är inte många, så än för
svarar han sin plats. - I kören har man
haft otaliga uppsjungningar ooh många
resor utbys, som varit mycket trevliga,
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bl. a. till Oslo, Helsingfors och Köpen
hamn. Som sångarveteran har Jonasson
uppmärksammats med Sångarförbundets
plakett, Stockiholms stifts körförbunds
lilla fina medalj och Stockholms Körför
bunds silvermedalj.

Sven Jonasson är änkling och har två
döttrar, en har 8 barn, som på moderns
sida tillhör en gammal fin Gustavsbergs
ätt.

"Ur vägen, ur vägen för gamla Smit
tens bår" är en av Jonassons favorit
stycken, där basarna har en mäktig stäm
ma. Bellman och Mozart gillar han bäst.
Södermans "Bondbröllop" är ett annat
fint verk, som man just nu över i kören
under Olle Jonssons ledning - liksom
Bellmans "Klinga nu med klarinetter".
Och Sven Jonasson låter oss höra några
strofer - och slutligen några verser ur
"Bagarns träsk". Den sjöng man förr på
revyer och visan är enligt order stående
repertoar på Veteranklubbens träffar
vartannat år. Inför ett SO-tal andra kol
leger gubbar och gummor med 50 års
tjänst i företaget sjunger han då med
känsla:

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

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

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

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

G-g

Midvinter
AvKerstin Hed

Slingrar ej en snöfylld stig ur furumon,
klingar ej ur morgontystnaden en ton?
Är det ej en sdng,
som jag hört en gdng
kallande mig hem i flydda dagar?
Sjöng jag icke själv dess enkla melodi,
dlderdomligt och med julfröjdslängtan i,
när med drömljus blick spanande jag gick
ibland granarna i hemmets hagar?

Kanske allt förändrats, kanske stigen sen
gömts av furuplantor och av risig en?
Går blott skogens älg,
där i stilla helg
jag har vandrat förr i dröm och minne?
Dåna hovar än på älvens blanka is,
ekar bjällerklang ur frostigt morgondis;
vilar mulen sky tung i vintergry
än på Österåsens stolta tinne?

Står ej än en gammal gdrd vid vägens slut
tungsint allvarsam med [urutimrad knut?
Rustas det till jul,
gungar tung och gul
havreleärven än i knotig apel?
Säkert ligger yrsnö åter hård och ren
kring min spanarvrå på badstusvalens sten
och om västan går, hörs väl ock i år
otteringningen från kyrkbyns stapel!

Brinner björkvedsbrasan än pd hemmets härd
manande till vila efter vilsam färd;
hälsar mig igen
som en gammal vän
moraklockan ur sitt nötta foder?
Viskar sagan än i vinterkväll, och har
fars fiol den forna drömmarklangen kvar?
Står i dörrens karm än med hälsning varm
och med solljus blick min gamla moder?

0, jag tror sd visst, att inom hemmets dörr
strålar julens högtid lika ljus som förr;
det är gott att bo,
belgtyst vinterro
möter tröttad gäst i låga salar!
Sången ifrån fjärran, som mitt hjärta rör,
det är blott min egen längtans röst jag hör!
0, jag längtar hem, o, jag längtar hem
till min juldröms borg bland ds och dalar!
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SA-LTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Aldrig en ros i min täppa kan lysa
som den jag nyss såg vid viken förfrysa ...

Nej förlåt,
nu var det fråga om saltstänk. Men det lär ju vara så med
lutsångare och grötrimmare att de aldrig har vett att sluta.
Det kan också vara säkrast att fortsätta medan tid är. Detta
kan vara den sista tiden för grötrimmare, pekoralister, kåsörer
och andra skrivare utan djupare syftning. Någon har varit
oförsiktig nog att skicka redaktören på snabbkurs för perso
naltidningsredaktörer. Tro mig, med det har Gustavsbergaren
råkat i fara, den raraste planta Red. har i sitt livs örtagård.

Vet ni
vad jag misstänker så här straxt innan julefriden hämmat mina
naturliga reaktioner? Jo att landets rikstidningsfolk har slu
tit sig samman till en århundradets sammansvärjning i akt
och mening att likrikta alla tidningar av någon betydelse.
På det att alla läskunniga människor må inse, att de lika gott
kan prenumerera på stockholmsdrakarna med en gång, det står
ju i alla fall snart samma saker i alla tidningar numera. Vis
serligen finns i vårt hus många nästan olästa tidningar mellan
Kalle Anka och kulturtidskriften Perspektiv, men så mycket
har jag ögnat i dem att jag vet att där förekommer, samma
artiklar, samma bildmaterial, samma centraldistribuerade
åsikter, ibland nödtorftigt omstuvade, i lyckliga fall person
ligt kamouflerade av någon skicklig medarbetare.

I en tid
då de flesta människor är besvärande skrivkunniga, har det
tydligen ansetts nödvändigt att reservera tyckande och artikel
skrivande till en alltmera arbetshetsad elit. Ett antal toppmän
får bestämma allt om layout, ett annat mindre antal får sina
foto sålda till bildbyråerna. Ett bestämt antal konstnärer av
skilda slag må visa vår tids ansikte för samtid och framtid.
Några på olika grunder utvalda författare underhålles med
stipendier, uppmuntran och ära. Tendensen finns i hela kultur
sektorn och sträcker sig över många andra områden i landet.
De här grupperna är det hjärtinnerligen synd om, de tyngs av
ett ansvar och en arbetsbörda som berövar dem möjlighet att
leva ett normalt, harmoniskt liv. De som utanför de hand
plockades skara, vågar befatta sig med någon form av ska
pande kultur, de får välja emellan en suspekt tillvaro under
existensminimum, eller ett s.k. hederligt jobb med kulturen
som hemlig fritidssysselsättning.

Det vore väl bra svagt
om inte vi skulle ha mod och råd att visa lite personliga
kulturförsök på det lokala planet. Man kan skratta åt dem
om man har lust, men aldrig frånkänna dem värdet av god
försäkring mot likriktning och ett tillskott till samhällets
andliga styrka. Gustavsbergaren är en rar planta som vi argt
bör försvara. Den kan förnyas, den kan förbättras, men akta
de personliga uttrycken, den naiva charmen, den helt omo
derna hembygdskänslan. Hav tröst, när toppjournalisterna
flinar. Det som verkar nattståndet i dag får sin renässans i
morron. "Vad allt som är tafatt är vackert", så sjöng Nils
Ferlin för oss redan på fyrtiotalet och då vågade vi ännu
vara tafatta, lite till mans.

Ja, säga vad man vill
om vårt kära lokalblad, så här inför ett nytt år, vi behandlar
det aldrig så likgiltigt som vi gör med det mesta av papper
med tryck på, som dunsar ner i våra brevlådor. Vi läser den
från framsidan till baksidans annons. Ja även våra argaste
kritiker läser den. Annars skulle de inte kunna skälla så be
gåvat på det som står i den.

Tidningsdöd,
det är ett mycket fult ord för mig. Det betyder att den ena
försvarsställningen efter den andra försvinner och lämnar
bygdekulturen åt sitt öde - utarmning. På nära håll, även om
det geografiskt rör sig om många mil, har jag upplevt i år en
västkusttidnings likriktning och död. Det gör mig båd~ be
klämd och obstinat. Den var rolig, stimulerande och smög in
personligt stoff mellan de centralinköpta spaltmetrarna. Sprid
ningsområdet var stort och upplagesiffrorna tillfredsställande.
Men allt flera människor fann att de i stort sett kunde läsa
samma artiklar, samma nyhetsmaterial som i rikstidningarna
men att det där presenterades snitsigare, fräckare, med påkos
tad layout och uppblandade med massor av det underhållnings
stoff, som är så oemotståndligt för nutidsmänniskan.

Min tidning,
den har snällt och troget tryckt mina allvarligare skriverier i
trettio år, dog inte lugnt och stilla. Det skulle alls inte passat
en tidning som föddes i tidig västsvensk arbetarrörelse och
länge fick underhållas av bergens utfattiga och frihetsälskande
stenhuggarkår. Nej, min tidnings nedläggelse blev en riks
angelägenhet genom TV. Redaktören, den salte, käre, slogs
som en jehu mot övermakten, och drog sig sårad tillbaka till
skäddegarnen och torskfisket i de bohuslänska fjordarna, när
intet försvar längre var möjligt.

Under reklamfanfarer slogs västkusttidningen samman med
en göteborgstidning. Tror någon att den lever i dag några
månader efter sammanslagningen? Inte annat än till namnet.
Lokalfärgen, karaktären av språkrör för Bohuslän och Dal har
försvunnit. Den borgerliga konkurrenttidningen rosar mark
naden och plockar tacksamt in stenhuggarättlingarnas prenu
merationsavgifter.

Ja, detta var inte alls
det julkåseri jag hade ämnat att skriva. Det blev till ett för
svar för vännen Gustavsbergaren som kanske inte alls är an
gripen. Men i farans stund, även den inbillade, prövas vän
skapen och man vet att vännen är omistlig och kär med fel
och brister, värden och förtjänster. Må redaktören få lassvis
med lokalt stoff under det kommande året av så många hem
maförmågor som möjligt. Må han aldrig anfäktas av ambitio
nen att fylla tidningen med artiklar av erkända riksskrivare,
vi har nog dåligt samvete för att vi inte läser dem i våra
fackorgan.

God Jul önskar
Edla Sofia
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Grötrim 1963
Allemansrätten ja den skall vi värna.
Rör inte Mångubben - allas vår stjärna ...

Blbyggelsen lugnet i Lugnet föröder
och vi får det stilla och lugnt här på söder.

Centrum tar form vid sprängskottens dön
Vi väntat så länge, nu hägrar vår lön.

Dikesren förr bjöd oss blåeld och klöver
nu ser vi blott bilvrak och avfall framöver ...

Eleven i centrum, grundskolan spår .
Jag föddes för tidigt så där fyrti år .

F i fyrahundra föräldrars fika
Föräldraförening, finbröd tillika ...

Gyllengul prästkrage gärna vill prunka
i Karins prisbelönade grunka ...

Höstens förfall gör mig ledsen i rösten
Förnyelsens bad framåt våren, blir trösten.

L på Ekvallen - ungars fröjd
Ingen kan plurra och mamma är nöjd.

]ulisemester med solsken i håret
önskar vi varmt för det kommande året ...

Kart är dagen och solen matt
Vi drömmer om ljusets Johanninatt.

Lunchstängning Brr, men nu tändes ett ljus
Vi väntar ett lunchöppet toppvaruhus.

Mera motion och långt magrare mat ...
Vi får fettsot och latmask min soffhörnskamrat ...

November är månad då Du !ean få hicka
a·v Värdshusets Nektar ifall Du vill dricka.

Orkester en egen har skolan minsann
En rödrockad en, både duktig och grann.

Porslin, resultatet av värme och lera
är äldst av produkter vi odla numera.

Qau Vadis, Nu året snart lupit till ända
En tid som vi tacksamt skall minnas, kanhända.

Ringar på vattnet, Ristning i sand
liknar en skrivares möda ibland.

Skolan bevakar vår andliga sektor
An flera skolsalar utlovar rektor.

Ti-afikbegränsning, TV-kultur
Tystnaden, trångmål, tetra och tur.

Utveckling, ord med täckning just här
där samhällets strävan mot framtiden bär.

Vattentornsdrömmar som maran oss red
Fy bubblan, sa vi och rev skrytblåsan ned.

X är en okänd spionhemlighet
Xenofanes en ypperlig grekisk poet.

Yllekalsonger på Siv och Agneta,
Ylva och Eva, kalsongbyxor heta.

Zenit-Stjärna med Popregister
tjänar mer än en statsminister.

0

Ajijanemej vad den tätnar trafiken
när Hilda får julrusch i utskottsbutiken.

Änkepension en tröst i elände ...
Äntligen skönjer jag grötrimmets ände.

Övergångsställen med skolpolis bör
visas respekt av barn och chaufför.

GOD JUL
STRANDSKATAN
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Nu tändas åter ljusen

i min lilla stad,

med ganska kraftigt rampljus

framför värdshusets fasad.

Runda huset lyser,

där går Kalle och Marie

på vägen mot fiket,

Vita hästens konditori.

Och grabbarna i gänget

står och pratar ner vid strand

om flickor och om fotboll

och om livet med ibland.

Från Bergasalen tonar

en spisarserenad.

Det är kväll

i min lilla stad.





Har länge närt en stilla
förhoppning om att vara ansedd som ett
exemplariskt exemplar av kategorin "hy
resgäster". En sån där som finns men
ändå inte finns. Som smyger sej ur säng
en, när natt går mot dag, och tassar som
en katt i badrum och kök. Vakar över
att kaffevattnet inte kokar för högt, och
dricker det färdiga kaffet på bit ... för
att inte störa med att röra. Moderna hus
är lyhörda, och det kan finnas grannar
med liknande egenskaper. När jag är fär
dig att bege mej till jobbet, gör jag som
deckare och pang-pang-killar i USA.
Oändligt sakta trycker jag ner dörrhand
taget och plötsligt är jag helt omärkligt
ute i trappan. Tyst på tå . . . men en
morgon hände det! Räknade fel på anta
let trappsteg och snubblade på det som
inre fanns. Körde ena armbågen i dörr
rutan. Det var rena pangglaset. Kände
så jag såg hur mina kära grannar brutalt
rycktes ur Morfei armar. Hur kvinnor
och barn darrande kröp under täckena,
och hur männen yrvaket svärande för
sökte komma ihåg var de förlagt sin
krigsplaceringsorder.

Att klockan 5 på morgonen
hålla ett högröstat tal mot de svarta
fönstren för att lugna de förskräckta, var
en tanke, som jag efter en mera mogen ef
tertanke förkastade. Bättre att hastigt
försvinna och rapportera det inträffade i
vederbörlig instans. Det gjorde jag också
några timmar senare. När jag ringde så
ringde glaskrevaden fortfarande i mitt
öra. - Aj, aj! sa damen som svarade,
det var illa det. - Hon hade en mjuk
fyllig altröst som uttryckte varmt del
tagande för min personliga olycka (att
inte längre kunna hoppas på att vara an
sedd som exemplarens exemplar) och
dessutom genast förstod vad situationen
krävde. En glasmästare! Ja, det var en
rådig och snäll dam. Faktiskt hade jag
väntat mej något skarpare t. ex. i den
här stilen: - En glasruta! Säj, var det
verkligen den första rutan? Vi har länge
misstänkt att en glasoman är i farten,
ska ja säja. Om nu det lilla samvetet har
börjat värka kan det väl vara lika så
gott att erkänna helt och fullt? Såja,
såja ... var inte rädd! UT MED SPRÅ
KET!
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Det där
hade kanske inte varit helt omotiverat,
för som man ropar i skogen bör man få
svar. Och faktiskt måste jag ge en av
min familjs unga röster rätt, när hon se
nare på dagen sa: - Jo, det skulle ha
varit jag, som pangat rutan. Då skulle
man fått höra, men när det var du, då
gör det ingenting ... va? Svinhugg går
igen, och alltså kunde jag inte ens för
svara mej med att citera en av vårt sam
hälles toppfigurer, som ofta brukar säja
- att "den dag då alla människor är
felfria, då vill jag inte leva". Citatet
skulle givetvis varit fullt användbart mot
klandrande grannar eller mot en bister
representant från fastighetsförvaltningen
men, som sagt, i familjen skulledet varit
som en bumerang.

Mot en [astigbetsrepresentant
skulle man också kunna handla enligt
den gamla regeln att "anfallet är bästa
försvaret". Alltså knytnäven i skrivbor
det med en smäll, som kommer den bistre
eller bistra representantens domaremin
att förvandlas till ett mänskligt uttryck
för årets sista skälvande minut. Därefter
med ett lejons rytande: - Hur understår
ni er att gläfsa, när ni vet, att det som
ska vara dörrglas ingenting annat är en
vanligt fönsterglas? Vet hut! Vet sjufalt
hut! Och så övergår man att i en följd
dra fram verkliga eller konstruerade
exempel på glassplittring till följd av
oavsiktlig men lätt beröring av det tunna
glaset. Här har vi t. ex. husmodern, som

Våld
Du kan tvinga mig att prisa

dig med mina läppars ljud;

du kan tvinga mig att visa

vördnad för dig som en gud.

Men min tanke och min vilja,

- allt som hör mitt väsen till,

kan du aldrig från mig skilja
eller forma som du vill.

Du kan trycka mig i gruset,

trampa ner mig där till slut;
men ljuset i mitt hjärta - ljuset

kan du aldrig släcka ut.

ANNA MARIA PERSSON

sopar trapp-planet och råkar snudda vid
glaset med bakre ändan av långborsten,
möbeltransporter och andra tings in- och
utförande i fastigheten, lekande barns
mjuka bollar av gummi eller snö, m. m.
Ja, jag har t. o. m. hört talas om ett mo
raliskt högtstående ungt par, som s. a. s.
skulle symboliskt godnattkyssa varandra
med glasrutan emellan sej. Glasrutan
sprack och de unga moralisterna för
svann hastigt med blödande läppar och
med skammens rodnad brännande över
kinderna. Har man sen <inget mera i glas
väg att gorma över, så drar man lämp
ligen fram andra fel på våra fastigheter.
Cykelkällarna går bra att reta upp sej
på. Hur i hela fridens namn kan en arki
tekt rita sådana utan att ett ögonblick
fundera över om hyresgästerna på ett
bekvämligt sätt kan få sina cyklar in
eller ut? Om det nu skulle ställa sej för
dyrt att ändra så att de värsta olägen
heterna kom bort, så kunde vi åtminsto
ne få möjlighet att haspa upp källardör
rarna och dessutom en körbana i trap
porna.

Men tyvärr eller tvärtom ...
alla utgjutelser av ovannämnda slag hör
till en vresigare tid än vår. I dagens sam
hälle är alla människor så snälla och
vänliga mot varandra, så toleranta mot
oliktänkande, så uppfyllda av vilja att
tjäna varandra, så snara att upptäcka
fel och brister i den samhälleliga struk
turen och utvecklingen, att det ytterst
sällan hinner bli något matnyttigt för
oppositionella naturer att tugga på. Tag
till exempel de fula vedbodarna, som
hänger på berget ovanför Stenhuset. Ef
tersom de har spelat ut sin roll som ved
bodar så kommer de naturligtvis att rivas
inom den närmaste framtiden. Förr i ti
den skulle det behövts deputationer, of
fentliga möten, ja, kanske protestdemon
strationer innan man fått det ansvariga
organet att vakna till och att fatta, att
folket ville ha något uträttat. Och lika
fullt är jag säker på att folket skulle
fått tji.

Tack och lov att vi lever i en tid med
aktiva och ansvarskännande människor.
Så vet vi, att det som göras skall det
göres fort, eller att det vi kräver är re
dan gjort.
PS. Fort och gjort kom mej att tänka
på lort och på damen, som på Fars dag
kl. 8 på morgonen, lät sin hund göra sina
behov på trottoaren mellan Hästhagsv. 1
och 3. Förstår att damen är anhängare
av de visa ord, som säjer, att: För den
som renom är, är allting rem.

God Jul!

Fanfar



Sko/kamratträff
Minns ni vägen upp till skolan
som vi vandrat dag för dag,
hur vi sprungo för att hinna
för att följa skolans lag,
hur vi sprang potatisgången
eller över bagarns träsk,
hur vi sneddat över viken,
snickarns backe utan fjäsk ...

Så skaldade Wala i en av sina många
verser till Skolträff den 5 oktober, då

1920 års skolbarn sammanträffade på
Värdshuset. Intresset för att få råka
gamla skolkamrater var stort, ity där
kom folk från Osterrike · i söder och
Mora i norr. Man började med en visit
på fabriken och på museet - och sedan
flöt kvällen under munter samvaro, myc
ken sång och gamla minnen. Här nedan
visar vi ett kort från träffen och där
under en minnesbild från koltåldern.

Stående från v. övre raden: Karin Jönsson (Norberg), Erik Norberg, Ruth Boman (Thun),
Sixten Wallin, Einar Sander, Sven Flodmark, May Jonsson (Olsson), Erik Karlsson, Stina
Sjökvist (Lindahl), Erik Karlsson, Sixten Hultgren, Ingrid Dahllöf (Hallingström), Sven
V;7allius, Sven Andersson, Gustav Karlsson, Martin Karlsson, Erik Wad:tröm, Roger Ljung
gren, Aina Pettersson (Jansson), Anna-Lisa Fredblad (Johansson). Sittande: Hans Hedberg
Siv-id Persson (Österberg), Hans Malm, Elna Axelsson (Lind), Fröken Greta Westerberg,

Edit Fagerström, Edit Samuelsson (Wiberg), Astrid Seger (Fredriksson), Ingrid
Vetgska (Kock).

Befallningsman Pettersson var inte
snarfager och drängen Johan ändå mind
re. En dag sa Pettersson att Johan skulle
följa med honom till Lina Olsson ett
slag. Han skulle fria.
- Men va håkingen ska jag med för?

undrade Johan.
- Jo, dä ä nog troligare att ho tar

mej, när ho sir dej!

Professor X till telefonisten:
Får jag min hustru!

- Vilket nummer har hon?
- Nummer? Nummer? Jag har väl

för farao inget harem!

- Åh, svara fröken och hör efter vem
det är.
- Det är fru N. N. som vill tala med

chefen.
- Jaså den kärringen - hälsa henne

och säg att jag inte har tid - jag är på
väg till en kurs i PR!

- Tråkig tillställning det här, fröken.
Vi kan lika gärna gå hem.
- Det kan jag inte.
- Varför det då?
- Jag bor här.

Ellen: - Fröken, Olle svärde.
Fröken: - Det heter inte svärde, El

len, det heter säga fula ord. Vad sa' Olle?
Ellen: - Han sa' "fy".
Fröken: - Men det är väl inget fult

ord?
Ellen: - Men fröken, han sa' efter

namnet också.

Patron Olsson visar stolt sina ägor.
Bl.a. pekar han på en iordningställd
komposthög:
- Den där, säger han, har jag och

drängen Jonas gjort på lediga stunder.

I Indien får folk av lägre kast arbeta
och slita, medan överkasten ligger på
sängarna.
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Ungdomsträffen
Verksamheten vid Ungdomsträffen i

Bergasalen har under hösten pågått un
der sedvanliga former. Dock har man
haft fler dansaftnar än tidigare, eftersom
varannan torsdagskväll reserverats för
denna umgängesform. Genomgående har
man haft topporkestrar med omväxlan
de rock- och twistlåtar men även med
mer dansbetonad musik. I Ungdoms
gårdssericn i bordtennis har det gått
strålande för Ungdomsträffens tre lag.
Tävlingen är inte avslutad ännu, men
man har redan flera segrar noterade.
Torsdagen den 7 november hade SSU
ett inbjudningsmöte för bl. a. Ungdoms
träffens medlemmar. Träffen anordnades
i form av en danskväll. Nästföljande
torsdag var det Nykterhetsvännernas
samarbetskommitte som svarade för pro
grammet vid Ungdomsträffen.

Dansleursen i Bergasalen, som pågår
varje onsdagskväll har fått stort delta
garantal. De 40 ungdomarna har måst
delas in i två grupper för att bättre kun
na tillgodogöra sig lektionerna. Pojkar
na och flickorna, som deltar i kursen, är
mycket angelägna om att de får lära sig
de rätta dansstegen och detta ombesörjer
danslärarinnan Birgitta Holmström, som
på ett mycket instruktivt sätt lär ut sina
danskunskaper. Till jul beräknas den
populära danskursen vara avslutad till
stor glädje för de unga som då kan
svänga runt i julhelgens danser med sina
nyinlärda danskunskaper i benen.

En fritidsgrupp i basketboll för pojkar
i 12-15-årsåldern har nyligen startats
i Ungdomskornmitten regi med Karl
Erik 'femte som ledare. Träningen pågår
2 kvällar i veckan i Kvarnbergsskolans
gymnastiksal. Intresset för basketboll i
Sverige har på den senaste tiden blivit
stort. Här i Gustavsberg är det en lämp
lig bollsport, enär det ej finns tillgång
till inomhusplan för handboll.

N. E-n

I Bergasalen har
Hilding Ohlson försett

väggarna med nya
dekorativa bilder.

Nisse Eriksson slutar
Vår ungdomsledare, Nisse Eriksson,

har fått ny anställning och kommer att
lämna Gustavsberg och Bergasalen före
jul. Han drar sig åt sina hemtrakter i
Västmanland och tänker närmast bli
kommunalassistent i )Tärna kommun
utanför Sala.

Nisse kom till Gustavsberg i mars
1961 och efterträdde Conny Rolf såsom
bas för ungdomsverksamheten. Efter en
prövande och sökande början har den
kommunala ungdomsverksamheten under
Nisses tid vunnit i fasthet och kontur.
Man har idag svårt att tänka sig den
förutan. I organisationen "Ungdomsträf
fen" har Nisse över 200 tonåringar sam
lade. Närmast vid hans sida sitter "Ber
garådet", som ungdomarna väljer årli
gen bland medlemmarna. Regelbundet
står Bergasalen till "Ungdomsträffens"
förfogande varje måndag och torsdag
kväll samt varannan lördag för dans. En
danskurs pågår dessutom var onsdag
kväll.

Sedan förra året har ungdomskom
mitten fått en eftertraktad möjlighet att
ge ungdomsföreningar i kommunen eko
nomiskt stöd genom årliga anslag och
stipendier för kursdeltagande. Här har
kommunens ungdomsledare fått en god
form för direkt kontakt med ortens för
eningsliv.

Medborgarboken
kommer att utdelas till årets 21-åringar
vid Kommunalfullmäktiges sammanträ
de den 18 december i Kvarnbcrgsskolan.
Ungdomsnämnden har fått anslag för in
köp av 76 böcker och hoppas givetvis
att de som blivit kallade också söker att
infinna sig. Medborgarboken är en myc
ket förnämlig skrift, avsedd att vara hem
ortskommunens myndighetsgåva till de
unga medborgarna, när de nått tjugoett
årsåldern och förvärvat fulla medborger
liga rättigheter och skyldigheter. Den
vill påminna om att det är något märk
ligt och minnesrikt som sker, när en ung
människa själv övertar hela ansvaret för
sina handlingar och bemyndigas göra sin
insats i samhället på jämställd fot med
alla andra vuxna medborgare.

Med sin lugna och stillsamma läggning
har Nisse skapat en god och naturlig
atmosfär bland ungdomarna. Och att
andan är så positiv i deras samvaro i
"Ungdomsträffen" får Nisse till stor del
ta åt sig äran för. Bakom den direkta
verksamheten ligger mycket arbete på
kontor med planering o.d. Dessutom har
Nisse arbetat halv dag på kommunal
kontoret. Från ungdornskornrnirten tac
kar vi Nisse för tiden i Gustavsberg och
önskar honom lycka till i fortsättningen.

Y. N.
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En hösttermin står åter inför sitt slut.
Elever och lärare ser fram emot ett väl
behövligt avbrott i ett pressande skol
arbete. Den snart gångna höstterminen
har framför allt varit en de många för
äldramötenas termin. Årsmötet med den
nybildade Gustavsbergs Föräldraförening
utgjorde uvertyren till klassmötenas
långa rad. Man kan med glädje konsta
tera, att intresset för dylika samman
komster vida överträffar, vad man kun
nat drömma om. Den enorma uppslut
ningen kring årsmötet den 16 oktober
ställde kommitterade = interimsstyrelsen
inför kinkiga lokal- och parkeringspro
blem. Många villiga krafter - inte minst
våra duktiga skolpoliser - lyckades
dock riktigt bra med sina förelagda upp
gifter - av eftermälen att döma. Den
styrelse, som årsmötet utsåg för föräldra
föreningen Hem och skola i Gustavsberg,
fick följande utseende:

Ordförande: Dagny Bjurling, tel.
310 79, sekreterare: Ulla Ohm, 304 31,
kassör: Henry Jakobsson 306 47, huvud
klassombud för Ekedalsskolan: Elsa Jo
hansson 302 01, huvudklassombud för
Kvarnbergsskolan: Evert Andersson
308 27, huvudklassombud för Pilhamns
skola: Carl Arne Jakobsson 280 81, av
lärarna utsedd representanter: Ljusk Sven
Eriksson 272 35, Edla Sofia Arvidsson
304 16, självskriven ledamot: Sven West
ling 317 58, suppleanter: Marianne
Preissler, Lars Appelgren och Marianne
Larsson.

En annan uppskattad sammankomst
ägde rum den 23 oktober. Då hade leda
möter i kommunalfullmäktige ooh skol
styrelse tillsammans med lärarkåren in
bjudits till ett informarionsmöte i Kvarn
bergsskolans matsal, varvid skolchefen
redogjorde för den aktuella skolsituatio
nen och rektor Lyngander informerade
om yrkesskolans verksamhet under in
nevarande år. Mötet avslutades med ett

föredrag av konsulenten i Skolöversty
relsen Bengt Askesjö, som talade om
hjälpmedel i undervisningens tjänst.

Den av kommunalfullmäktige besluta
de kampanjen mot den tilltagande ned
skräpningen av vårt samhälle inleddes
för Kvarnbergsskolans del med en anti
skräpvecka i början av november. Vill
vi emellertid nå vårt må] med denna
kampanj, så måste i första hand alla
vuxna ansvarskännande samhällsmedbor
gare föregå med gott exempel. En väd
jan till alla föräldrar är här på sin plats.
Tala med era barn om nedskräpningens:
tråkiga följder. Visa dem på hur fult det
ser ut med alla dessa skräppapper, som
kastats kring kiosker och efter vägkan
ter. Låt oss visa gäster och främlingar,
som besöker eller passerar vår kommun,
att vi lärt oss städa i "eget hus", innan
vi ondgör oss över nedskräpningen på
andra håll i landet.

I stort sett är skolan nöjd med sina
elever. Naturligtvis finns det ett och
annat, där sakernas tillstånd skulle kun
na vara bättre. Detta gäller i all synner
het barnets obestridliga rätt att känna
trygghet. Vi lärare anstränger oss för att
i skolan skapa denna trygghet för ele
verna. Men inte ens den mest energiska
lärare kan följa vad som händer och sker
på barnets dagliga väg till och från sko
lan. Här kan vi föräldrar åstadkomma
mycket mer än vi tror, om vi bara har
klart för o-ss, att även vårt eget barn

kan fela. Det är svårt att fostra barn och
ungdom på det rätta sättet, och svårast
lär det vara att fostra sina egna. Men
den som ärligt bemödar sig om att göra
sitt bästa, kommer också att nå ett gott
stycke på väg mot det uppsatta målet.

Från skolfronten får vi till sist önska
alla i skolan på ett eller annat sätt en
gagerade en riktigt GOD JUL och ett
GOTT NYTT AR! sw

Skolköket
Så här trevliga skyddskläder bär ele

verna vid undervisningen i hemkunskap.
Kvarnbergsskolans lokaler för undervis
ning i hemkunskap och hemvård torde
kunna räknas bland landets bästa och
mest ändamålsenliga. Detta har också
bekräftats vid de många studiebesök,
som lokalerna varit föremål för. Freda
gen den 15 november besöktes dessa
specialsalar av en grupp från Skolöver
styrelsen rotel U 3, sex konsulenter och
en byråsekreterare. Dessa gäster fick
smaka på en utmärkt provlunch, som vå
ra duktiga skolköksflickor tillagat.

Det är att beklaga, att timplanen för
högstadiet icke f!l.tt plats för undervis
ning i hemkunskap och hemvård för
samtliga elever. Om inte förr så kommer
våra nuvarande elever att märka det,
när man av omständigheterna en dag
tvingas börja med eget hushåll.
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Id rottsspa I ten

Gustavsberg blev tvåa
i div. III

Tack vare att Norrtäljelaget Vargarna
spelade så starkt på slutet och slog bl. a.
Malmköping, som inte Gustavsberg mäk
tade, så blev vårt Iotbollslag tvåa i Div.
III av Ostra Svealand.

I avslutningsmatchen mot Enskede
vann Gustavsberg med 5-2 och gjorde
därmed en fin avslutning av säsongen.

Vad har man då lärt av detta? För
det första att man inte var mogna för en
högre serie även om man skulle besegrat
Råsunda. Man behöver nog flera reser
ver, så att halvskadade spelare slipper
vara med. Så behöver man en bättre och
målfarligare kedja, en snabb center som
t. ex. Enskedes Duvert.

Om man ser på de sammanlagda re
sultaten av de bägge mötena, så har
Gustavsberg förlorat mot Råsunda med
1-4, mot Reymersholrn med 3-5 och
mot Hälleforsnäs med 1-2, spelat oav
gjort mot Huvudsra med 2-2 samt
vunnit över Malmköping och Södertälje
med 2~1, slagit Tellus 6-3 och Enskede
med 6-2, Sirius med 4-3, Vargarna
med 7-4 och slutligen Rirnbo med 9-5.
Målkvoten blev 43-32.

I poäng räknat har man förlorat 4 till
Råsunda och 3 till Hälleforsnäs. 2 poäng
har man givit Reymersholm, Vargarna,
Sirius och Huvudsta.

1 poäng har man förlorat till Söder
tälje, Rimbo och Malmköping. Samman
lagt 18 poäng.

Mot Tellus och Enskede har man tagit
full pott. Sammanlagt 26 vunna poäng.

Axman

På tal om RM
I Orientexpressen, orienterarnas egen

tidning, saxar vi följande insändare på
tal om RM i orientering:

Vår ledare Torsten Rolf klagade bit
tert över att lagpriset icke kunde tas med
hem från Frostavallen. Han skällde ut
oldboyskillarna, eftersom det var där det
sprack.

Må jag då framföra den riktiga anled
ningen till debaclet. Det hängde helt och
hållet på ledar'n, som gjorde fadäsen att
icke visa Kurre priserna före start. Om
så skett, hade Kurre utan tvivel gått i
topp och räddat lagpriset. Kan vi hop
pas, att "Rolla" bättrar sig till nästa år
eller skall Artur Teglund behöva utse en
ny färdledare?

"En blyg oldboy"

Julmässa i Folkparken med IF:s Boll
sektion som arrangör blir det också i år
den 13:e och 14:e december. På Lucia
röstas det genom sektionerna. Bland de
medverkande märks Pekka Langer.,,---

Bowling samlar ett 10-tal anställda en
gång i veckan. Några har nått stor fär
dighet och är mogna att delta i korp
tävlingar. Sporten är dyr och kräver
långa resor. Men nästa år räknar bow
larna på plats i Nacka sporthall.

Korpidrott
Orienterarna avslutade sin säsong med

en traditionell budkavle söndagen den
3 nov. Säsongen har varit ovanligt livlig
och vi har i år haft 3 fina ungdomar
som låtit tala om sig. Kent Nordin t.ex.
lur aldrig varit sämre än 8 i någon
tävling. Brodern Björn liksom Nils
Freyne har också visat lovande takter.
I Koop. RM förlorade vi vandringspri
set men Bertil Fall vann A-klassen. I
Siljanskavlen, med deltagande från hela
Svenska eliten kom vi 20 :e och gick un
der den beräknade segrartiden.

Klubbmästare Dag blev Ivar Norin
som får 1 :a inteckningen i Torsten Rolfs
vandringspris, old. Per Wester, jun. Jan
Dahlgren, Pojkar Kent Nordin. Natt:
Sen. Alf Rosen, jun, Leilert Anevret. F.ö.
är vi redan i gång med träningen för
vinterns skidorientering och nästa säsong.

T. R.

Korphockey mellan fabrikens avdel
ningar planeras så snart Ekvallen bjuder
is. Ejc Oberg är med i arrangemangen.

Skidåkarna TV-tränar tills snön kom
mer på allvar. Då blir det åka av med
sikte på RM i Ostersund, där vi har ett
lagpris att ta hem för alltid.

A-laget 1963
A-laget i fotboll förtjänar att få sitt samlande foto även i detta Julnummer. De som med
verkat till den hedrande placeringen som tvåa i div. IlI är på bildens nedre rad: Klas
Larsson, Jens Lindblom, Hans Stenberg, Lars Wenngren, Rolf Höglund, Gert Nilsson, Curt
Åke Wahlqvist. Övre raden fr. vänster: Stig Karlsson, Sven Erik Wiman, Leif Fredblad,

Ove Thunell, Björn Olsson, Benny Sjödahl, Per Erik Johansson, Svante Johansson.
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Scoutnytt
Det gångna året har inom Gustavs

bergs SMU-scoutkår präglats av inten
siv verksamhet. Kåren har för närvaran
de ornkr. 90 scouter och ledare matrikel
förda. Av dessa är ett 40-tal nykomlin
gar, och de flesta av dessa tillhör våra
Lugnetavdelningar. Kårstyrelsen ansåg
det av behovet vara påkallat att på nå
got sätt ta hand om de alltmer växande
barn- och ungdomskullarna i Lugnet och
då kommunen varit tillmötesgående i
lokalfrågor har en flick- och en pojkav
delning kunnat startas. Den stora scout
händelsen under året var onekligen VÄT
TERRIKS, sommarlägret där c:a 5.000
scouter och ledare en augustivecka var
samlade till gemenskap. Från vår scout
kår deltog 35 scouter och ledare. VÄT
TERRIKS blev uppmärksammat i både
radio och television och blev säkert en
goodwill för SMU-scoutarbetet över he
la vårt land. Vi åkte till lägret med
väldiga förväntningar och kanske ock
så något bävande. Hur klarar man orga
nisatoriskt ett läger med 5.000 deltagare?
Men våra farhågor var ogrundade, ty
rent organisatoriskt fungerade det hela
perfekt. Stämningen hela veckan var
god och alla tycktes trivas, men ibland
fick man en känsla av att deltagarantalet
var för stort för att den personliga kon
takten man och man emellan riktigt
skulle infinna sig. Vad minns man då
från lägret? Dom stora lägerbålen, då
allsången klingade mäktigt över Vätterns
blå böljor, 24-timmars hajken då vi till
bringade natten i det fria med himlen
som tak och mångubben vänligt blin
kande ner på oss? Eller kanske det stora
scoutrallyt då man tävlade distriktsvis i
hinderlöpning, knopslag, löpning m.m.
Och somliga kanske bäst minns det lilla
lägerbålet i avdelningen med dom glada
skratten, de tokiga sketscherna eller kap
lanens allvarsord under aftonbönen. En
gång scoutläger, alltid scoutläger!

Av övriga arrangemang under året
minns vi Kämpaleken på Gålö, där He
len Viklund fick en fin andraplacering
på spårningsbanan bland Stockholmsdi
striktets alla flickor. Och pojkpatrullen
Ornen erövrade nionde plats i spårnin
gen. - På hemmaplan har pojkarnas
afton gått av stapeln med topprogram
av grabbarna och en kväll gästade vi kri
minalen på Bergsgatan och fick intressan
ta fakta belysta. Och spårningen i Fars
taskogarna med Långträsket som mål
hör också till de minnesvärda.

Men nu ser vi framåt och tycker oss
redan se vår nya lokal, en tvåvånings
timrad stuga med mysiga små patrull-

rum och en storstuga där hela kåren kan
samlas och trivas. Fabriken har nämligen
välvilligt nog ställt ett väl bibehållet
fårahus i Aspvik till vårt förfogande och
det skall i vår flyttas och där skall hela
vårt SMU få rum, både junior, senior
och scout. Så just nu seglar vårt SMU
arbete i medvind och vi hoppas att allt
fler ungdomar i vårt samhälle skall
komma med i våra olika grupper och
där trivas, och framför allt få upp ögo
nen för en glad, positiv och levande ge
menskap med en kristen målsättning som
grundval.

En ledare

RÄDDA BARNEN-insamlingen i no
vember gav i runt tal 1.700 kr, varav
900:- kom in i fabriksbössorna, 700:
vid SM-scouternas bössrond i samhället
och resten i bidrag. Lokalföreningen tyc-

'ker det var ett fint resultat och har in-
sänt medlen till huvudorganisationen.

300
för en kniv

Vid gradning av plastdetaljer användes tidigare
en vanlig morakniv. Den var besvärlig att använda
och orsakade en del skönhetsfel som man natur
ligtvis ville undvika.
EN ANSTALLD LOSTE PROBLEMET.Han kon
struerade en specialkniv med styranordning som
gav en fulländad gradning med en jämn, rundad
kant. Arbetet gick dessutom både lättare och
snabbare. Uppfinnaren belönades med 300 kr

Tänk efter .. Har Du någon ide som förenklar Ditt
arbete - lägg förslaget i idelådan. lämna det till Din
förman eller direkt till förslagskommitten. Till årets
bästa förslag utgår som extrapremie en transistor
radio. Tänk efter ...

Schacksällskapet samlades till en första
drabbning fredagen 27 september då man
spelade blixt så bönder och ystra sprin
gare stupade huller om buller. Och tis
dagen 8 oktober började ungdornsschac
ket. Här finns ett verkligt brinnande in
tresse för schackspelets alla invecklade
turer och vändningar. Många av ungdo
marna åstadkommer finurliga kombina
tioner - till motspelarens död och pina.

Vi deltar i koop. schackserien med ett
12-mannalag. Första matchen mot Tre
Kronor vann vi med 8-4 på hemma
plan. Den andra matchen i denna serie
förlorade vi med 7 1/2-4 1/2 mot Folk
sam borta. Som bekant gäller denna serie
ett vandringspris som skall erövras tre
år - utan inbördes ordning - för att
slutgiltigt kunna införlivas med pris
samlingen. Folksam och Tre Kronor har
två inteckningar vardera så nu gäller
det för oss att slåss.

Från årsmötet kan noteras att styrelsen
i sin helhet omvaldes, att vi spelar fre
dagar kl. 19.00-22.00, ungdomsschack
tisdagar kl. 18.00-20.00, att lokalen är
Hästhagsvägen 6 B, att blixttävling skall
hållas sista tisdagen i månaden, att
klubbmästerskapsturnering med 18 del
tagare startats med indelning i två klas
ser.

B. Arvidsson
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Fläktar- från Prag
staden vid Moldau med de hundra tornen

Att i en kort artikel summera de in
tryck man får vid ett kort affärsbesök i
dagens Tjeckoslovakien är svårt. Det
man väntar sig finner man ej.

Prag som många karakteriserar som
en av Europas vackraste huvudstäder
och som tursamt räddats undan krigets
förstörelse blev trots allt en intressant
upplevelse.

När man som ung frimärkssamlare
drömde om fjärran länder och fick mär
ken från den nya staten Tjeckoslovakien,
då såg man i rosendrömmen staden Prag,
med de hundra tornen speglande sig i
Moldaus silverskimrande vatten. Karls
bron med alla statyerna där Prags stu
denter 1648 stoppade svenskarna, den
gamla borgen Hradcany, Czerninpalat
set m. m. - ja förväntningarna var för
stora - ty man blev besviken.

Man glömmer så lätt - ty vad har
Tjeckoslovakien inte fått genomgå.

Hus och gator har blivit förfallna och
grå. Människorna har prövats - men
hoppet finns kvar, ty "det mesta går att
reparera bara man får tid och råd", sä
ger pragbon i dag ..

Svenska affärsmän som tidigare kom
mit i kontakt med det nya herrefolket
har ansett det svårt att få fram varor
och få myndigheterna att fatta beslut,
ty alla skyller på alla och papperen
regnar.

Men nu börjar islossningen. Vid Olle
Jans sons och undertecknads besök vid
det statliga Glas- och Porslinsexport i
Prag och Liberece var man fullt inställd
på att försöka öka försäljningen på Sve
rige och för den svenska kooperationen
hade man stor respekt och vädrade stora
affärer, med tanke på den växande varu
huskedjan Domus.

Nya vindar
En liberaliseringsprocess är på väg i

Tjeckoslovakien. Polisapparaten har vad
man kan förstå aldrig nått upp till sov
jetisk standard. Och man försäkrar nu
med stort eftertryck att slaget om poli
sens och inrikesministeriets ställning re
dan är avgjort med det beslutet om att
öppna västgränsen för friare affärer.

Hela denna fråga rymmer naturligt
vis en praktfull intressekonflikt. Kon-

flikten Sovjet-Kina. De liberalistiska
krafterna har tack vare Kina-konflikten
fått ökat stöd, och inre grollet mellan
tjecker och slovaker har stagnerat. Man
ser fram emot bättre tider.

Ekonomin
Efter andra världskriget var Tjecko

slovakien med sina 14 milj. invånare och
en relativt oskadd produktionsapparat
väl beredd för export av maskiner och
tunga varor. Det underutvecklade Kina
blev därför en stor och viktig marknad
för tjeckerna. Men allt efter det politiska
klimatet blev kyligt mellan Sovjet-Kina
reducerades affärerna till ett minimum,
vilket skulle betyda ekonomisk katastrof
om inget gjordes. Ty en rad Iabriksut
rustningar som skräddarsytts för kine
siskt bruk låg färdiga för leverans. Och
den nya 5-årsplanen fick slopas efter ett
år, och för år 1963 gäller blott en 1-års
plan som skall ge de ansvariga andhämt
ning och eftertanke.

Glasexporten
Det tjeckiska glaset har i alla tider

haft ett mycket gott namn i Europa,
och alltjämt nämner man Böhmisk kri
stall med vördnad. De statliga glasbruken
(60-tal) har rustat upp och är beredda
på stor export till västsidan. Redan nu
har man c:a 80 °/o av glaset på export
runt hela världen. Man moderniserar
hyttorna och man måste öka produktio
nen per capita. Enligt sovjetryskt möns
ter får de bästa förslagsställarna för
ökad produktion sina porträtt i jätte
upplagor, tillsammans med Chrustjov,
på fabriksfasaderna.

T. v. Karlsbriicke eller Karluv mos på
tjeckiska lär vara Europas äldsta bro. Det
var här som Prags studenter 1648 stoppade

de anstormande svenskarna.
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Porslinsexport

Det tjeckiska porslinet vilket även har
ett mycket gott namn, har väl inte i
samma utsträckning som glas fångat
Västeuropas intresse. Men man strävar
efter att ta en del även av denna mark
nad, och man investerar såväl på det
konstnärliga som det industriella planet.
En ny fabrik på 3.000 arbetare är under
byggnad.

På porslinssidan har man väl än ett
stycke på väg, men vi förmodar att tjec
kerna kommer även här.

Brist på arbetslera]t

I industrikretsar uppger man att bris
ten på arbetskraft börjar bli kännbar.
På 6 milj. löntagare beräknas bristen på
arbetskraft vara c:a 200.000 st. Tidigare
kunde man importera arbetare från Bul
garien, men denna möjlighet är nu
stängd.

Brist pJ elkraft

När man efter mörkrets inbrott dris
tar sig ut på sta'n blir man genast varse
bristen på lyse. Vi från Sverige som är
vana med gnistrande neonreklam på fa
saderna, starka gatlyktor, lyse i port
gångar och gränder blir närmast chocka
de över mörkret. Och ute i byarna och
småstäderna råder det stora mörkret,
påminnande mest om en svensk mörk
läggning.

I industrin reserveras strömmen För
den kemiska industrin och stålverken
som måste köras kontinuerligt. Det be
tyder bl. a. att tunga pressar utnyttjas

ofullständigt. Man saknar i dag pengar
att bygga generatorer, reaktorer - men
det kommer, uppger man.

Det är fel årstid i många avseenden
får vi veta, att besöka Prag i oktober.

Livsmedel

Vi turistande affärsmän märker ingen
brist på livsmedel på restaurangerna. Det
tjeckiska köket är utomordentligt. Men
praginvånarna har haft all anledning
att klaga. Det har stundom varit brist
på kött, smör, mjölk, grädde, potatis och
grönsaker. Och vi såg långa köer på
morgnarna för att köpa blomkål, pota
tis, äpplen. På bröd har man frivillig
ransonering (rysk vetebristr). För oss
svenskar är ju detta så fjärran - men
ändock så nära.

Tänk hur bra vi har det i gamla
Sverige.

Bilar - trafiken

Efter våra mått mätt är ju biltrafiken
rena trettiotalet. Bilarna små och slitna.
Några parkeringsproblem hade inte bil
trafikanterna - mitt i rusningen kunde
man parkera mitt i centrum. För en f. d.
Tatraplan-ägare var den nya Tatran
högintressant. Den hade förbättrats av
sevärt och var intressant ur många syn
punkter.

Tillsammans med Pobeda, Moskowitz,
Volkswagen och Simca var Tatran den
dominerande. Den ringa bilparken för
står man när man får veta att bensinen
kostar nära fyra kronor litern.

Hradcany, den gamla, ståtliga borgen i Prag.

I runda huset i session
tyrannerna satt i sitt hov
och sökte som vanligt få fason
på vatten och byggnadslov.
Den stackars polisen fick inte ett dugg,
på tilläggsanslag var man annars ej njugg.
Men så tog det eld i krutet,
när dagordning gick mot slutet.

I nitton tal om systembutik
gick rösterna för och emot.
Där föreslog en i stället klinik
till vilsna stackares bot.
Man målade hin på väggen ibland,
och så rann behovet ut i sand
för nyktra serviceaffären
för måttliga vinbegären.

Sen läste en talare Lukas bok
på tal om de nya husen.
Att räkna fel är ju rakt på tok,
som att bygga på lösa grusen.
En annan tyckte man hade för brått,
att bibliotek fått för stora mått,
att platsen för alla affärer
bör läggas på samma sfärer.

Respekt för Sverige

Man hyste stor beundran och respekt
för Sverige. Inte bara för vårt starka
ishockeylag, utan fastmer för vår starka
kooperation och vårt välfärdssamhälle.
Man såg trots "kapitalistisk" inblandning
Sverige som en välfärdsstat att efter
likna.

Prag den vackraste staden
När vi lämnade våra värdar var de

mycket ledsna att det var fel årstid då
vi besökte Prag. Ty staden i vårskrud
kan ej beskrivas, den måste ses - vack
rare stad finns ej. Och det kan tänkas
-- den som lever får se om de har rätt.

Arnold E-d
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Emellan två flyttlass
En berättelse av Edla Arvidsson

Det var den dagen då jag föll i Lyg
nerns sjö. Den dagen då jag var sju år
och blev ovän med vattnet. Den dagen
då allting hände. Grannflickan Mia fun
gerade som skyddsängel och tog ett sta
digt tag i mitt hår när jag flöt upp för
andra gången. Mina två äldre systrar
stod lamslagna av skräck bredvid. Hic
kande av gråt kom vi hem och väntade
veklagan och förebråelser. Men det blev
inte alls så som vi fruktat. Mamma var
så uppfylld av en hemlig glädje att hon
liksom inte kunde fatta vad som kunde
hänt mig. Hon befriade mig bara från
mina våta kläder och bäddade ner mig.
Jag kände mig djupt förorättad inför ett
så larrit intresse. Det jag känt, hjälplös i
det iskalla vattnet var ju så oerhört och
det skulle varit en lättnad om hon blivit
ordentligt arg.

Snart fick vi veta hemligheten med
mammas glädje. Vi skulle flytta. Då för
stod vi. Som mamma längtat bort från
huset i den stora trädgården. Nu var det
bestämt. Vi skulle bryta upp om några
dagar och resa till föräldrarnas hem
socken.

Jag huttrade och frös nu när den blin
da ångestkänslan började släppa. Rul
lade och bökade för att få filtarna om
kring mig. Låg sedan stilla i kökssoffan
och sökte få del av mammas och systrar
nas samtal. Men snart lockade Mia utan
för fönstret. Systrarna försvann och
mamma måste också ut och berömma
Mia för min räddning. Fast, tänkte jag
surt där jag låg, man kunde väl rädda
folk snyggare än att dra dem i håret, det
ömmade än mitt uppe på huvudet.

Det där med att flytta, det var så fullt
av lust och äventyr att jag blev varm
inuti trots illamåendet och den kvardrö
jande skräcken. För ett år sedan hade
jag upplevt mitt livs första flyttlass. Det
som angick bara oss och en dag stod
utanför vår port. Då när jag var sex år
och gått lika många veckor i skolan. Jag
visste att det skulle stå där väntande,
när jag kom hem från den sista skol
dagen och jag var otålig av spänning när
avskedets stund var inne. Min unga lära
rinna tog med mig till rektorn, den
fruktade. Men då var han bara en snäll
farbror som frågade vad jag tyckte om
att flytta.

Jag bubblade över av lycka och jub
lade att det var det roligaste som någon
sin hänt mig. Rektorn klappade mig på
huvudet och vände sig mot skrivbordet
och fröken brast i gråt. Hon grät ännu

när hon stack en tjugofemöring i min
hand och vinkade iväg mig. Jag sprang
lättad hem ty stora människor som grät
var det dummaste som fanns. Isynnerhet
när de grät just när det var min lyckas
dag. En dag när jag blev stor och kunde
skriva bokstäverna så som Fröken ville
ha dem då skulle jag skicka ett brev till
henne. Så skulle jag berätta om alla ljuv
ligheter som följde med flyttningen och
då skulle hon förstå att detta inte var
någonting som borde framkalla tårar.
Förresten varför skulle vi stanna i den
här vattenfallstaden när min pappa inte
längre fick något arbete här. Varför
skulle han stå i långa köer varje dag
med de andra farbröderna och ändå inte
få nytt jobb? Pappa hade ju nästan
glömt bort att skratta, han som annars
hade så lätt för att vara vänlig och glad.
---

Året var 1922 och vastgötastadens
unga industrier, som blomstrat under
och efter kriget, hemsöktes av en all
varlig kris.
---

Vårt flyttlass rullade iväg och förde
oss till Fjärås i norra Halland där vi in
kvarterades i en liten röd stuga som låg
i kanten av en stor fruktträdgård. Bara
den trädgården kom oss barn att tro att
vi hamnat i paradiset. Vi kom i plom
monens tid och utanför stugan stod
fruktträden tätt och inget träd i denna
trädgård var som kunskapens förbjudet.
Bonden och hans hustru, de som ägde
gården var barnvänliga båda och vi var
välkomna i ladugård och stall, i fårkätte
och grisstia, i morans stora, varma kök.
Vi som vant oss att leka på gatan och
på den trånga gården, vi fann livet som
en räcka av hisnande äventyr.

Här i de halländska bergen skulle en
koloni stenhuggare hugga byggnadssten
till Göteborgsutställningen 1923. Pappa
som varit stenhuggare i sin ungdom hade
sökt sig hit i sin jakt efter arbete. När
hösten kom och skolan började fann jag
till min lycka, att här fick man först
börja småskolan vid sju års ålder.

Den dag då jag föll i sjön Lygnern
hade året gått, stenen var färdighuggen
och stenhuggarna sökte förtvivlat efter
nytt arbete. Mamma som hela vintern
längtat intensivt efter stadens ljus och
rörelse hade hoppats att vi skulle få
återvända dit. Så blev det inte. Där hade
industrikrisen ännu inte nått sin kulmen
och de arbetslösas antal inte slutat att
stiga.

Jag vaknade och såg att solen lyste in
genom kammarfönstret. Dörren från kö
ket stod öppen och fönstret i kammaren
vette mot väster. Vid köksfönstret satt
den unge Hunnebostrandspojken och
stämde sin fiol.

Väckte jag dej, frågade han och
log.

Nää, svarade jag, ja är sju år och
sover inte på dan. Ja ligger för att ja
närapå drunknat i sjön ...

Knut hade stämt färdigt och stämde
upp en glad melodi.
- Du, sa jag när han spelat färdigt,

vet du om det finns vatten där, dit vi
ska flytta?
- Om, sa Knut med förälskelse i rös

ten, hela, stora västerhavet, där får du
passa dej så du inte drullar i.
- Jag drullade inte i, sa jag argt, ja

tappade skon och böjde mej ner för att
ta upp den. Va tror du mamma skulle
sagt om jag kommit hem med en sko?

Nu sparkade pappa av sig trätofflor
na i farstun och kom in och hälsade glatt
på Knut.
- Stackars min lilla tös som nästan

drunknade, sa han till mig och mitt an
sikte försvann i hans stora hand. Jag
snyftade till. Det var rent omöjligt att
hålla tillbaka gråten när pappa kom
med den rösten.
- Nej, nu ska vi spela dej glad, sa

pappa och tog fram sitt tvåradiga drag
spel. Vi klämmer i med Kväsarn sa han
till Knut som var beredd. Så fylldes hela
köket med sprittande toner, jag glömde
all förtret och stampade takten mot soff.
locket.
- Ni kan väl spela, En klädnad vit,

en boning skön, bad jag i en paus emel
lan Marseljäsen och Livet i Finnsko
garna.
- Ja, vi kommer nog till den me, sa

pappa, vi ska spela hela eftermiddan.
Mamma och flickorna har gått till Sä
tila för att handla och ordna me flytt
ningen hos prästen och skollärarn.

De spelade länge. Jag hörde bonden
ropa på Mia som satt utanför och lyss
nade att nu var det tid att mjölka korna.

- Du fick jobb därborta 1 norr, sa
Knut.
- Ja, därför att ja var känd sen

gammalt, svarade pappa, och för att ja:
hade familj att försörja. De va synd att
du inte kunde få komma med ...
- De va de, sa Knut, men strunt i

de, de ordnar sej nog. Nu ska jag i alla
fall ner till Göteborg i sommar och se
hur stenen tar sej ut, som vi har slitit
me hela vintern. Sen får ja väl spela på
gårdarna när pengarna tar slut ...
- Du skulle gift dej till en gård du

som en del andra, sa pappa.
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Knut skrattade:
- Nej, ja såg ingen tös som var värd

att tappa anseendet för. Gå och läsa Iör
prästen när man är gamla kar'n.
---

De unga stenhuggarna från Hunnebo
strand kom från frireligiösa hem och var
inte kyrkligt konfirmerade. Församlings
prästen krävde konfirmation före kyrk
lig vigsel och vigas i kyrka med slöja
och myrtenkrona det ville flickorna.
---
- Du kunde följa med Jens till Ame-

rika, sa pappa, bara du inte som Nisse
kommer tillbaka till Sverige om ett år
och har glömt modersmålet ...
---

Hela vintern hade stenhuggarna haft
omåttligt roligt åt svenskamerikanen som
stup i ett frågade efter de svenska orden
och deras betydelse.

Knut drog med stråken över sträng
arna:
- Pengar kompis, var får jag pengar

till biljetten ifrån. Ja känner bara arbets
lösa med ett och annat ströjobb, förres
ten kan ja lika väl gå på luffen här som
där, de lär inte vara grannt för en egen
domslös där heller ...

Pappa svarade inte utan satte igång
att spela Internationalen. Att det också
kunde vara ett svar förstod inte jag.
- Den va fin, sa jag när han slutat,

men kommer inte min bit snart.
Då kom de ihåg och spelade "En kläd

nad vit, En boning skön" så jag rös av
hänförelse, blundade och såg Frälsnings
armens röda fana med Blod och Eld

och hela den blänkande mässingsorkes
tern och den uniformerade sångkören på
estraden så som jag sett dem i Trollhät
tan. Pappa kokade kaffe och vi drack
alla tre och doppade skorpor till. Jag
stod på knä i soffan på en kudde för att
få hakan över bordskanten.
- Vad ska ni spela nu, frågade jag

som tyckte att jag var med i musikut
övningen.
- Din pappa ska lära mej sin älsk

lingsvals innan han flyttar, sa Knut.
En lång, lång stund tragglade de med

"Efter balen" till slut lät den som den
skulle. Just då kom mamma tillbaka och
med henne svenskamerikanen och Nord,
han som berättade spökhistorier så jag
frös utefter ryggraden bara jag såg ho
nom. Ja och så drack de kaffe igen inne
i kammaren och jag räknade ut att nu
var de fyra så nu skulle de spela Wist
hela kvällen, det roliga var slut och jag
somnade på riktigt.
---

Två dagar senare rullade flyttlasset
mot norra Bohuslän. Jag var full av för
väntan men längst in satt en skugga av
ångest. Det var det där Knut hade sagt
om vattnet som gjorde mig betänksam.

Ingen av oss kunde veta då, att vi
följde vårt flyttlass in i ett stendistrikt
där vi skulle få uppleva en långt svårare
depression än den arbetskris vi lämnade
när vi flydde från industristaden.

Men alltför snart skulle jag få veta
vad detta att färdas efter flyttlass emel
lan krisdrabbade orter betydde och snart
skulle jag förstå varför min första skol-
fröken grät.

Sven Wallius 50 år
Sven Wallius har fyllt 50 år. Han har

sedan tidig barndom arbetat på porslins
fabriken och är nu blockgjutare på TPF.

Hans stora intresse är historia och det
finns inte många kungar och drottningar,
kejsare eller presidenter, som inte .han
känner till. Han vill inte pruta en cen
timeter på Karl XII :s längd eller Gustav
Adolfs midjemått. Han tyckte en gång,
att det var en hädelse, när prof. Sand
klev i Halmstad förfäktade teorien om
att Karl XII blev skjuten av en bly
knapp ur sin egen rock. Han har på sista
tiden kunnat förlika sig med tanken.

Som en kuriositet kan jag nämna, att
han var den ende som på en frågetäv
ling kunde besvara frågan om "var man
i Sverige tog med sig sveplinne, då man
gick på bröllop?".

Han är också vänlig mot djur av alla
slag, både fyrbenta och tvåbenta och
han omger sig med massor av blommor
från vårens lökväxter till höstens sol
rosor.

Drabbad av en hobby, som hans släk
ting Klockare Ekberg för omkring 100
år sedan skapade, har han ägnat sig åt
Blåsorkestern i samhället, där han spelar
klarinett och som kassör sköter ekonomi
och noter. Han är också brandsoldat och
hemvärnssoldat samt ambulansman, så
han har många uniformer att byta med.

På födelsedagen den 8 december upp
vaktades han av släktingar och vänner,
arbetskamrater och musikanter. Han såg
litet överraskad ut, när Blåsorkestern
klämde i med marschen Carolus Rex.
Gick hans tankar kanske till Själlands
kust och de bevingade kungaorden: Det
ta skall hädanefter bliva min musik!

Gustavsbergaren vill också post festum
instämma i Lyckönskningarna.

Axman

Salta stänk vid havet

Foto Sigv. Larsson
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kallar kräfta och koloxid som kan skada
oss mer eller mindre.

Hos storrökare kan hämoglobinet,
d.v.s. den beståndsdel i de röda blod
kropparna, som betjänar kroppens and
ning, bli bundet av koloxiden till 5 ja
1 o 0/o. Detta spelar ej nämnvärd roll för
den vanliga människan, men för idrot
tens utövare kan det försämra formen.

Nikotinet, som är tobakens egen hu
vudbeståndsdel, är en av våra starkaste
gifter. Sprutar men in 0,004 gr. på en
människa, vilken ej är van vid tobak,
kan man framkalla allvarliga symptom.
En dödlig dos är 0,06 gr. Nikotinet upp
sugs lika kvickt som cyankalium i väv
naderna och tillvänjning sker även myc
ket hastigt.

Att dra halsbloss
Röka tobak är ett bruk

som frJ.n 1 ndia vi lärde

mångom bliver därav sjuk

mångom sätter därpå värde.

(Falstaff Fakir)

Ar 1586 kom en upptäcktsresande hem
till England från en färd i nya världen.
Han hade med sig en planta. Indianerna
torkade blad från denna ört och rökte
den i kritpipor. Lungorna rensades från
slem och även hjärnan blev kvitt slem
och andra osunda vätskor. Det var så
lunda en högst egendomlig växt. Den
kallades tobak och gick sitt segertåg över
gamla världen och låg s.a.s. snart i var
mans mun.

År 1962 berättas att man i en skola i
Sverige hade förbjudit lärjungarna att
röka. Det dröjde dock ej länge förrän
flera barn började tugga snus. Ja dom
hade så mycket snus i munnen, att dom
knappt kunde tala!

Händelsen kan ge många tankeställare.
Bäst dock att var och en tänker för sig
själv, så trampar man ingen på stjärten
sa skatan.

Tobaken kan tuggas, snusas och rökas.
Man röker pipa, cigarr eller cigarrett.
Det är rökandet, som här knyter vårt
intresse.

Av de ca 300 beståndsdelar, som rö
ken innehåller är det ur medicinskt in
tresse nikotinet, beståndsdelar som fram-

Röker man pipa eller cigarr spelar det
ej så stor roll om man bortser från den
kroniska halskatarr, som mången rökare
får dras med. Man kan nämligen ej dra
halsbloss med detta röksatt, Damer, som
ju börjar bli ivriga cigarrettrökare om
bedjas därför att lägga om stilen och
röka cigarr eller pipa. Varför ej trivsam
ma dampipor?

Effekten av nikotinet går mest över
d.s.k. sympatiska nervsystemet. Även det
centrala nervsystemet får dock sina slän
gar. Först sker en stimulering av orga
nen och senare en mer eller mindre ut
präglad förlamning.

Hjärtaktionen kan ökas eller minskas.
Sekretionen av binjurebarken stegras.
Därmed kommer åter en ökad hjärtak
tion med ökat blodtryck. Andningen sti
muleras att börja med men därefter sker
en större eller mindre förlamning. Vid
stora doser med förgiftning kommer
kramper och slutligen andningsförlam
mng.

Omkring 80 a 90 0/o av det upptagna
nikotinet förstöres i kroppen och resten
utsöndras med urinen. Redan efter 16
tim. kan en stor dos vara borta ur krop
pen.

Hos digivande kan nikotinet gå över
i mjölken och på så sätt komma till bar
net. Det spelar dock ej så stor roll. För
övrigt rökte väl modern även under ha
vandeskapet. En tillvänjning har nog re
dan skett i fosterlivet om modern är
kraftig rökare.

Vanebildning sker hastigt. Rökare har
svårt att vara av med rökandet. Det har
skett vad man kallar en addiktion.

Nikotinet i tobaken varierar mycket
från 0,5-8 0/o. I cigarretter finns det i
medeltal 1,5 0/o. Det är vid djupa hals-

bloss som upptagningen i kroppen sker
mest, upp till 90 0/o. Hos det mer ytliga
rökandet är upptagningen från 10-
50 0/o.

Vanerökaren blir lätt irriterad, om han
ej får sin rök.

Kraksandet, den mörkröda något
svullna slemhinnan i svalget beror ej på
nikotinet utan på de tjärämnen som in
går i röken.

För hjärtsmärtor och kärlkramp spelar
nikotinet en stor roll. Nikotinet främjar
och utlöser dessa symptom. Av intresse
kan här vara, att detta sker mest i åld
rarna före de 55 och mer sällan i äldre
åldrar. De gamla och "förståndiga" drar
färre halsbloss än de yngre och "oför
ståndiga". Här kan ock åter framhållas,
att det är cigarretterna, som är ansva
riga för överdödligheten. Pip- och ci
gatrökare förhålla sig som icke rökare
härvidlag.

För kärlförträngningarna spelar niko
tinet en huvudsaklig roll. Det framkal
lar smärtor och kyla framför allt i benen.
Kommer därtill åderförkalkningen kan
större eller mindre vävnadsdöd uppträda.
Det så kallade gangränet.

Hungerförnimrnelser lindras av rökan
det. Huruvida nikotinet däremot spelar
någon roll för magsårets uppkomst är
ej säkert. Dock är det så att dödligheten
i magsår är 3 gånger mer vanligt hos
rökare än hos icke rökare. Att söka bota
ett magsår hos en rökare är mycket
otacksamt.

Lungkräftan är dock rökandets akilles
häl. Även här är det cigarretten som är
det ödesdigra. Bland icke rökare är lung
kräftan mycket sällsynt. Under 1900-
talet har skett en väldig ökning av döds
fall i lungkräfta. En undersökning gav
vid handen att av 100.000 människor
som aldrig rökt var det endast 3,4 som
dött i lungkräfta under det att bland
100.000 som rökt över två paket cigar
retter dagligen var det 217 ,3.

Om ock frekvensen av de förut be
skrivna sjukdomarna är ringa bör man
dock med tanke på lungkräftan ta rö
kander med all försiktighet.

Att dra halsbloss är en dumhet, som
snabbt medför en addiktion. Särskilt gäl
ler detta ungdom under 20 år. Ju yngre
den rökande är dess farligare är det.

Vad är då tobaksmissbruk? Ja, tobaks
bruk bland barn är missbruk.

Att röka mer än 3 cigarretter dagligen
och härvid ta halsbloss är även missbruk.

Och nu kan var och en tänka själv.

Bellander
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RÄTT KOST
ger längre liv

"Bättre ålderdom"

aktuell skrift

Många sjukdomar som drabbar de äld
re är förknippade med övergödning och
fetma. Hos människan finns ett direkt
samband mellan konsumtion och livs
längd. Näringens inflytande på åldrings
processerna är stort. För kvinnan är de
ur kostsynpunkt kritiska åren kring de
60, medan de för mannen kommer 5 a
10 år senare.

De medicinska frågor som rör åldran
det är emellertid inte bara begränsade
till själva ålderdomen. Förändringar hos
människan startar långt tidigare. Ur fö
rebyggande hälsosynpunkt anser man
åren mellan 40 och 60 vara en kritisk
period i människans liv. Detta framgår
av den just utkomna skriften "Att Åld
ras" nr 23 i Thules populärmedicinska
skriftserie Vår Hälsa och författad av
överläkaren Sten Eckerström, docent
geriatri vid Göteborgs Universitet.

Minska fettmängden
Hos människan finns ett direkt gynn

samt samband mellan livslängd och kon
sumtion av mjölk, grönsaker, frukt och
s.k. fullvärdig äggvita. Sjukdomstillstånd
orsakade av bristfälligt sammansatt föda
och vitaminbrist missuppfattas ej sällan
som åldersavtyning och kan förebyggas,
fördröjas eller botas genom en korrekt
närings- och vitamintillförsel.

Fetma medför stor ansträngning av
cirkulationsorganen och är i ålderdomen
ofta kombinerad med sockersjuka, gall
vägsåkommor och hjärt- och kärlsjuk
domar. Många medelålders och äldre
personer bör därför minska mängden fett
i födan. En riktigt avvägd tillförsel av
fullvärdig äggvita är av största betydelse.
Födoämnen särskilt lämpliga ur nämnda
synpunkt är mjölk, fisk, kött och ägg.

Om en viktminskning är önskvärd får
denna inte gå ut över halten av ägg
viteämnen i födan; man bör i stället re
ducera mängden fett och kolhydrater.
Det anses vidare att den mängd kol-

hydrat en åldring bör konsumera inte bör
nå upp till hälften av den totala dagliga
kaloritillförseln, d.v.s. 800-1.200 kalo
rier per dag, om ej tungt kroppsarbete
utföres. Detta motsvarar ca 200-300 g
kolhydrat fördelade på bröd, potatis,
grönsaker, frukt, mjölk och , socker. En
daglig ranson av denna storlek bör åld
ringen således ej överskrida.

Aven om födans fetthalt inte är den
enda orsaken och inte heller det utlösan
de momentet till åderförkalkning är det
dock mycket sannolikt, att en äggvite
rik ej för kaloririk kost med en rela
tiv fettfattigdom är att föredraga fram
för den fettrika kaloririka, inte bara vid
högre ålder, utan kanske framför allt
i tidigare år. Födoämnen som är relativt
rika på lämpliga fetter är en del fisk
arter, framför allt sill och vissa, företrä
desvis vegetabiliska oljor, medan fett,
fläsk och smör innehåller de här ej önsk
varda s.k. mättade fettsyrorna.

Då det har visat sig att de äldre har
ett större kalkbehov än de yngre, är det
viktigt, att äldre personers föda håller en
tillräckligt stor mängd kalk, för att de
skall undvika kalkbrist. Den kalk, som
man lättast tillgodogör sig är mjölkens
kalksalt, som inget fullständigt kan er
sätta. En halv liter mjölk per dag inne
håller en för kroppens behov tillräcklig
mängd kalk, c:a 1 g. Personer som ej tål
att dricka mjölk kan fylla sitt behov
med torrmjölk i brödet och med ost.

Det råder något delade meningar om
åldringens vitaminbehov. Den dagliga
ransonen vitaminer hos friska åldringar
behöver inte ökas, då en omväxlande
och fullvärdig kost innehåller mer än
nödvändigt minimum.

Värdefullt med husläkare
I ålderdomen uppträder ytterst få sjuk

domar som ej också kan drabba unga el
ler medelålders. Vissa sjukdomar är emel
lertid vanligare högre upp i åren och
andra uppträder på ett annat sätt -
ofta mer smygande. Om man känner
sjukdomens karakteristiska drag, ökas
förutsättningarna för att patienten så
snart som möjligt får en riktig behand
ling. Härigenom kan man ofta undvika
invaliditet och i varje fall tillförsäkra
patienten en drägligare tillvaro.

Nedsatt syn och hörsel är ofta bidra
gande orsaker till olycksfall som drabbar
de gamla. Det är därför viktigt ur före
byggande syfte att så mycket som möj
ligt söka korrigera dessa lyten.

Riskerna vid operativ behandling även
vid mycket hög ålder har blivit allt
färre och sådan behandling bör alltså nu

allt oftare resultera i ökad komfort och
angenämare liv på gamla dagar.

Det är bekant, att sårläkning sker
långsammare hos äldre än hos yngre.
Detta illustreras av undersökningar som
utförts på sårade under första världs
kriget: ett sår på 20 kvadratcentimeter
läkte hos en 20-årig man inom 31 dagar,
hos en 30-årig inom 41, hos en 40-årig
inom 55, hos en SO-årig inom 78, medan
en 60-årig mans sår läktes först inom
100 dagar.

Också läkningen efter sjukdom sker
mera trögt hos äldre. En gammal person
skall alltså efter olycksfall och sjukdom
ha långvarig vila och undvika fysisk och
psykisk ansträngning och infektioner och
därtill ha fullvärdig föda.

Ålderdomens psykiska sjukdomar har
genom den snabba utvecklingen av sam
hällets "förgubbning" blivit ett av men
talsjukvårdens stora problem, även om
ålderdomspsykoserna eller de senila psy
koserna kan uppträda vid mycket olika
levnadsåldrar.

En ljus sida
I vår åldringsvård är det faktum, att

hälsovården och de medicinska framste
gen gjort det möjligt för äldre människor
att inte bara nå en genomsnittligt högre
levnadsålder, utan också leva ett mera
aktivt liv under god hälsa, än som varit
tidigare generationer förunnat. Förståel
sen för de gamlas problem måste emel
lertid i hög grad finnas hos de unga, om
det under de närmaste decennierna åld
rande svenska samhället skall kunna ge
oss ännu bättre betingelser för god sam
levnad och god hälso- och sjukvård för
alla åldrar.

Dessa synpunkter på ålderdomens
problem har hämtats ur Vår Hälsa-skrif
ten "Att åldras".
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Den 1 december öppnades i Gustavs

bergs regi en utställning på Borås Konst

museum under temat "Stig Lindberg -
stengods och bruksvara". Utställningen

gjordes från början med anledning av

Stig Lindbergs 25-årsjubileum vid fabri

ken och visades då på Svensk Form i

Stockholm. Utställningen blev en klar

succe och tidningarna skrev i översval

lande ordalag om "mångfrestaren" Stig

Lindbergs insatser och betydelse för

svensk formgivning. När sedan museer

runt om i landet anmälde sitt intresse att

visa utställningen beslöts det att denna

skulle vandra runt på större städer i
landet. Utställningen, som omfattar en

kollektion servisgods, restauranggods,

unikt stengods och väggreliefer, har nu

visats på respektive museer i Luleå,

Umeå, Ostersund, Karlstad och Malmö.

Man tittar ofelbart en gång till när man
moter henne i fabriken. Blåsvart, /Jngt hJr,
ögon som skogstjärnar och hy som färgat
benporslin. Hon heter Vera Arthayukti och
kommer fdn Thailand, närmare bestämt
Bangkok. Hon har under senare år följt sin
far, som är utländsk diplomat, runt på konti
nenterna, varvid hon samtidigt fått möjlig
het att studera formgivning och konsthant
verk. Fadern är nu för en tid stationerad
som thailändsk ambassadör i Stockholm, var
vid Vera gripit chansen att lära litet om
keramiskt konsthantverk d la Lisa Lar.on,
På den atelien tänker hon i första hand
stanna i 3 mlnader. "Sedan får jag se", säger
hon, "kanske palmsuset ... ".

Kaj W.

Bengt Berglund visade i slutet av november sitt sten
gods på den berömda gineborgsexposen Artium Aveny.
Detta är hans andra separatutställning under hans de
butår, även denna en framgång för den unge konstnä
ren. Sedan väntar nya utställningar. Under våren kom
mer Gustavsbergs återförsäljare i New York att arran
gera en stor utställning av Bengts stengods - en ut
ställning som emotses med stort intresse både "over
tbere" och här hemma i Gustavsberg.
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Under den här rubriken öppnar vi en
sida i Gustavsbergaren, där våra läsare
får presentera något de läst och särskilt
bevarat som ord på vägen. Vi vänder
oss först till Artur Teglund, som ur sitt
rika förråd väljer vidstående visdomsord.

Att åldras En abbedissas bön
Gud, Du vet bättre än jag själv att jag åldras, och att jag en dag kommer att bli

gammal.
Hindra mig från att bli pratsjuk, och rädda mig framför allt från vanföreställ

ningen att jag måste yttra mig om allting och vid alla tillfällen.
Befria mig från lusten att blanda mig i alla människors angelägenheter.
Bevara mig från mångordighetens synd - giv mig vingar att snabbt nå fram till

det väsentliga.
Skänk mig nåden att med takt och tålamod kunna lyssna till andras bekymmer.
Men försegla mina läppar om mina egna krämpor - de blir fler och fler, och min

lust att tala om dem blir starkare allteftersom åren går.
Skänk mig den underbara insikten att det någon gång kan vara möjligt att jag

har fel.
Gör mig lagom saktmodig; jag vill inte bli ett helgon - sådana kan understundom

vara påfrestande att umgås med - men en sur gammal kvinna är ett av djävulens
mästerverk.

Gör mig hjälpsam men inte beskäftig; omtänksam men inte despotisk. När man
har en så enorm livsvisdom som jag, tycker man det är skada att den inte kommer
alla till godo - men Du vet, o Herre, att jag gärna vill ha några vänner kvar till
slutet.

Hvis
Hvis du kan bli på post når man forlot deg

og hoJ.de hodet klart når alt slår klikk,
hvis du kan tro når alles tvi! står mot deg,

men også våkent lytte til kritikk;
hvis du kan venrctidens byrder bere

og mete logn - med sannhet som ditt svar,
og mere hat - du ikke selv vi! nere,

men tie med hvor klok og god du var.

Hvis du kan ferdes fritt i tankesferen
og dromme - uren selv å bli fordromt,

hvis du kan se triumfen og miseren
som to bedragere du selv har domt:

hvis du kan tåle ar ditt ord forvrenges
til usselt pjatt i demagogens munn,

hvis du kan se ditt livsverk sondersprenges
og arter bygge det på naken grunn.

Mitt val av

visdomsord

i poesi och prosa

Hvis du kan våge alt på samme terning,
- et enkelt kast på livets spillebord -

og tape alt - og gjenoppta din gjerning,
men aldri nevne tapet med et ord;

hvis du kan ta din torn og ikke gi deg,
men setre inn hver fiber i din kropp

og holde ut når alt forstummer i deg
unntagen viljens rost: "Gi aldri opp!"

Hvis du kan si til mengden hva du mener,
og selv blant konger vsere den du er,

hvis du er alles hjelper, ingens tjener,
og venn og uvenn står dig like nser ;

hvis du kan fylle hvert minutt av tiden
med seksti solsekunder, - da, som 101111

er jorden din med alt som finnes i den,
og - enda mer - du er en mann, min

S01111 !
Fri översättning av Andre Bjerke

efter en dikt av Rudyard Kipling

Från Föreningarna
Gustavsbergs-Ingarö röda korskrets

vädjan om insamling till babyutstyrslar
för barn i Algeriet kallade 376 glada gi
vare till insamlingslistorna i Konsumbu
tikerna i Gustavsberg.

Det var ej endast ortsbor, som visade
sitt intresse för saken och som ville ge en
hjälpande hand utan även utsocknes, som
delvis har slagit rot i våra skärgårds
trakter.

Insamlingen inbragte 3.000 kr., och nu
är 150 prydliga kartonger säkert nere
vid utlämningsstationerna. I varje kar
tong ligger en präktig utstyrsel och på
locket en personlig hälsning från en gi
vare. Säkert kommer månget modershjär
ta därnere att känna värme och glädje
och framtiden kanske kommer att te sig
litet ljusare.

Kretsen framför sitt varmaste tack till
alla glada givare och alla flitiga händer,
som hjälpt till vid insamlingen. Vi tacka
särskilt Gustavsbergs fabriker för det
stora bidraget och vårt goda Konsum
för all dess hjälp vid organiserandet av
insamlingen.

John Bellander
ordf.

Gustavsbergs socialdemokratiska kvin
rioklubb rapporterar att man under hösten
har visat film bland annat en som in
gick i 4 M-kampanjen och en från
Landstinget i Stockholms län. En studie
cirkel i ämnet "Har vi råd med famil
jen" har startat med 10 st. deltagare.
De vackra Uniccf-korten har försålts av
klubben. Från klubben äro 4 st. ledare
i Bullerbyträffarna, i vilka inte mindre
än 120 barn deltaga. Socialdemokratiska
kvinnoklubben ber oss gm. sekr. Elsa
Carlsson vidarebefordra önskan om Gud
Jul till alla gustavsbergare,

Daghemsföreningen höll årsmöte på
Värdshuset den 26 november. Efter års
mötesförhandlingar talade kurator Gun
Zachariasson om Vardagsproblem med
barn, varefter hon också besvarade frå
gor från lyssnarna.

Konstföreningen hade sitt årsmöte den
2 december i Kvarnbergsskolan. I sam
band med detta och utlottning av konst
verk hade anordnats en utställning av
följande konstnärer: Bengt Lissegårdh,
Endre Nemes, Armand Rossander, Deni
se Zetterquist, 0 lle Zetterquist, Hugo
Zuhr och Bertil Ohlund. Utställningen
hölls därefter öppen en vecka för all
mänheten.
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CD

Födda
18/7 Viveca Margaret Elisabeth d. t. Bo

Ax-son Johnson och h. h. Vera Lisa Marga
reta f. Vicander

21/7 Johan Olof s.t. K. 0. Forsberg och
h.h. Birgit Ingeborg Matilda f. Nilsson

23/7 Kerstin Annika d. t. L. B. Andersson
och h. h. Anna Birgitta f. Jansson

24/7 Dan Erik s. t. E. ]. Frilund och h. h.
Elvi Alice f. Grönlund

29/7 Nina Dajette Elisabeth d. t. J. Koel
man och h. h. Ingegerd Elisabeth f. Forsell

10/8 Pär Olov s. t. B. 0. Isaksson och h. h.
Silva Roberta

13/8 Eva Maria d. t. S. L. Karlsson och
h. h. Britt-Marie Margareta f. Skyman

18/8 Stig Peter s. t. S. T. Hallstener och
h. h. Maj-Britt Helena f. Sundman

21/8 Yvonne Elisabet d. t. K. E. Eriksson
och h. h. Karin Maria ,f. Lindskog

22/8 Sven Tar-Björn s. t. S. 0. Blomqvist
och h. h. Eva Ulla Cecilia f. Lönnberg

22/8 Anja Maria d. t. H. Schlichting och
h. h. Ellen f. Weber

24/8 Jan Clarence s. t. E. Vesanen och
h. h. Toini Hillevi f. Piirainen

4/9 Jan Mikaels. t. L. S. Wester och h. h.
Margit Frideborg f. Andersson

11/9 Roine Stefan s. t. A. R. Karlsson och
h. h. Sirkka Linnea f. Vartiainen

12/9 Karl Jonas s. t. K. L. Bohlin och
h. h. Mona Birgitta f. Ohgren

14/9 Åsa Katarina d. t. R. L. Nyberg och
h. h. Rcnee Katarina f. Wikström

18/9 Eva Maria d. t. S. G. Ekrat och h. h.
Ingeborg Margareta f. Jönsson

18/9 Vivi-Ann d. t. L. R. Bärlin och h. h.
Jennifer Katherine f. Musie

30/9 Se th-Ove s. t. S. I. Eriksson och h. h.
Hilkka Matilda ,f. Sassi

4/10 En dotter t. L. G. Steffansson och
h. h. Inger f. Hultgren

5/10 En son t. A. L. Reiter och h. h. Maj
Borgeny f. Alfrcdsen

7/10 En son t. B. S. Nilsson och h. h.
Ann-Mari f. Nylander

9/10 En son t. R. H. V. Svensson och h. h.
Anna Liisa f. Tolpanen

10/10 En son t. G. M. Gustafsson och h. h.
Ulla Birgitta f. Friberg

14/10 Erik Peter s. t. S. S. Jangenlid och
h. h. Silja Irene f. Kurppa

20/10 En son t. R. E. R. Nordling och
h. h. Elsa Erika .f. Dahlberg

20/10 En son t. E. Hennix och h. h. Ing
rid Margareta f. Löf

25/10 Per Lennart s. t. A. T. Blom och
h. h. Anna Elisabet .f. Lönn

26/10 Rolf Gunnar s. t. S .H. Dahlberg och
h. h. Gunnel Maj-Britt Linnea f. Härnberg

Vigda
28/9 Yrjö Tapio Salojärvi och Ruth Anne

Marie Molin
12/10 Claes Erik Borg och Karin Maria

Borg
19/10 Lars Vilhelm Jansson och Monica

Ingegerd Olsson
19/10 Tore Alvar Rosenberg och Lille

Ann Lundgren
26/10 Lars Erik Melin och Margit Lillemor

Kristina Eriksson
2/11 Carl Göte Hammarström och Anna

Margareta Larsson

Döda
27/7 Verkmästaren Erik Edvard Larsson,

G:la Kont. 73 år:
9/8 Distriktssköterskan Siri Rut Jonsson,

Höjden 66 år.
4/9 Fru Maria Georgina Nilsson f. Johans-

son, Å förs. 91 år.
6/10 f. ugnsarb, Gustav Hilding Jonsson,

Äld.h. 74 år.
8/10 El.montör Sven Ivar Söderlund,

Mörtnäs 1 :284 64 år.
13/10 Ankefru Arni Amelia Jonsson f.

Fransson, Stenkullen 3 79 år.
15/10 Muraren Frans August Karlsson,

Algat. 2 76 år.
16/10 Maskinskötaren Karl Adolf Petters-

son, Algar, 2 77 år.

Ingarö församling 1963
Födda

1/1 Pier s. t. John Rickard Malmstedt och
h. h. Inga Teresia, f. Holm, Skälsmara 8:1

25/2 Torbjörn, s. t. Tore Vestlund och h. h.
Dagny Ingeborg Viola, f. Älander, Evlinge
1 :2

14/3 Solveig Sofia, d. t. Bengt Torvald
Råden och h. h. Gunborg Helena Vilhelmi
na, f. Brander, Lämshaga 1 :14

121/4 Lars Anders Niklas, s. t. Lars Olof
Nordendahl och h. h. Gun Alice, f. Brigg
mar, Lämshaga 1: 14

12/7 Lars-Göran, s. t. Lars Göran Malm
stedt och h. h. Maj Gunvor, f. Lund, Säby
1 :78

19/7 Eva Maria, d. t. Irma Anita Matts
son, Evlinge 1:2

28/7 Per Lennart, s. t. Lennart Eugen An
dersson och ,h. h. Lola Marlene, .f. Sällström,
Bergvik 1 :7

26/9 Karen Margrethe, d. t. Gustav Sigurd
Andersson och h. h. Anne Margrethe, f.
Mortensen, Skälsmara 1 :33

3/11 Helena Cecilia, d. t. Barbro Elisabet
Jansson, Evlinge 1 :2

Vigda
31/8 Per Lennart östling och Vivan Mar

gareta Ivarsson, båda från Säby 1 :1

Döda
3/3 Emma Elin Aqvelina Eklöv, f. Tärn-

ström, Ingaröhemmet, 91 år.
18/3 Solveig Sofia R:l.den, Lämshaga

1 :14, 3 dagar.
19/6 Ellen Elisabet Karlsson, f. Johansson,

Skälsmara 1:17 75 år.
7/7 Elin Gustava Persson, f. Kropp,

lngaröhemmet 86 år.
31/7 Hilda Augusta Jarl, f. Larsson,

Ingaröhemmet 91 år.

Vår medarbetare från lngarö rapporte
rar:

Sommaren 1963 har i allmänhet varit
vacker med små perioder med regn. Det
var inte långt borta att vi höll på att
få en Getingsommar. Campingområdet
har haft god tillslutning. Sommarbebyg
gelsen på Ingarö går för fullt medan
fasta bebyggelsen går sakta. Många frå
gar varför inte Kommunen släpper lös
sina tomter till bebyggelse. Ingarö kyr
ka har fått fasadbelysning, som kommer
att användas vid högtidliga tillfällen.
Det är en gåva från sommarkonfirman
derna på lngarö. - Pensionärsförenin
gen har haft utflykt till Arlanda där
man med visningståg fick bese flygfäl
tet och se när Jetplan landade och star
tade. Sedan bjöds på kaffe på Flygrestau
ranten. Färden ställdes sedan till Upp
sala där man tittade på Domkyrkan och
Hammarskjölds grav och åt en gemen
sam lunch på Flustret. Alla mätta och
glada. Resan hem gick Enköpingsvägen
- en härlig dag och resa. Kyrkorådet
med pastor Töldsepp som ciceron anord
nade en utflykt för gamla till Sigtuna.
Kaffe och lunch i Sigtunastiftelsens mat
sal. Samtliga deltagare vill tacka för den
resan som bekostades av Ingaröfonden.

Ingarö Pensionärsförening tackar alla
för det gångna året och önskar God Jul
och Gott Nytt År.

Syföreningen Enkronan önskar God
Jul och Gott Nytt År.

s. L.

Brevlådan
Fru Lisa Svensson, pensionarshemmet

på Ingarö, meddelar till frågespalten att
stället där prästgården i Gustavsberg
ligger förr hette Marieberg. Tack för det!

Aero och Emson har skickat bidrag,
som tyvärr inte fick plats. Aeros dikt
var dessutom litet för tung, Emsons gus
tavsbergshistoria berör för mycket enskild
person.
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Redaktionens
julhälsning 1;J,. 1::J,.1::J,.

Den 21 :a årgången är alltså klar att kö
ras ut till läsekretsen. Vi gör det med ett
varmt tack för förtroendet under det
gångna året och med en hjärtlig önskan
om God Jul och Gott Nytt Ar till er alla.
Vi har en liten vädjan till er som bor

i Lugnet. Be era grannar och alla nyin
flyttade att bli fasta prenumeranter. Tid
ningen är i första hand lokalorgan, men
tjänstgör också som personaltidning för
Gustavsbergs Fabriker.

Prenumerationspriset är fortfarande en
dast 7 :50 och i varje tidning hor vi bilagt
ett postgirokort. De som brukar betala på
annat sätt, genom avdrag på lön, kontant,
eller har förmånen att få tidningen som
gåva, ska givetvis inte använda kortet.
Kanske någon annan kan få det. Och
sänd in avgiften redan på det nya året.

God fortsättning!
REDAKTIONEN

För all «pp-oaletning på min 75-årsdag
får jag framföra mitt varma tack.

Signe Berglund

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
arbetskamrater, släkt och vänner för
vänlig icppoaletning på min 60-årsdag.

Herbert Eriksson

Till alla som bidragit till att min
50-årsdag blivit en dag att minnas med
glädje, ber jag få framföra mitt innerli
gaste tack!

Ingrid Andersson

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst
på min 10-årsdag.

P. John V. Eriksson

Till fabriksledning, chefer, arbetsledare
och arbetskamrater och alla andra vän
ner ett hjärtevarmt tack för tcpp-ualet
ningen på min 50-årsdag.

Laveno, okt. 1963
Guiseppe Villa

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
släkt och vänner för vänlig 11ppvaktning
på min 60-årsdag.

Evald Gustavsson

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst på
min 70-årsdag.

Per Amandus Fransson

Ett hjärtligt tack till alla som upp-oale
tat mig på min 70-årsdag.

Elin Bonnevier, lngarö

Ett hjärtligt tack till företagsledning,
arbetskamrater och övriga vänner för
uppvaktningen i samband med vår av
flyttning från Gustavsberg.

Arnold Waljenäs med familj

För all visad vänlighet och för den
oaclera blomstergärden vid min käre
makes Frans Karlsson bortgång och bår,
ber jag härmed få framföra mitt var
ma tack till A.B. Gustavsbergs Fabriker,
grannar, pensionärsförening, släkt och
många vänner.

Anna Karlsson
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Helgens ·Gudstjänster och sammankomster

GUSTAVSBERGS MISSIONSKYRKA

Sönd. d. 22 dec. kl. 15.00 Söndagsskolans offentliga julfest.
Pastor Nylander och s-skolb. medverkar.

Juldagen kl. 7.00

Annand. Jul kl. 11.15

Sönd. d. 29 dec. kl. 16.00

Nyårsafton kl. 18.00

Nyårsdagen kl. 15.00
Sönd. d. 5 jan, kl. 11.15

Trett.-d. Jul kl. 14.00
Onsd. kl. 19 .30

Torsd. kl. 19.30

Fred. kl. 19 .30
Lörd. kl. 17.00

Lörd. kl. 19.30
Sönd. cl. 12 jan. kl. 11.15

Sönd. cl. 12 jan. kl. 18.00

Julotta. Sångarna.

Yttre Missionens högtidsgudstjänst.
Sparbössetömning. Nylander. Sångarna.

Församlingens enskilda julfest.

NYÅRSBiJN

Gudstjänst. Nylander. Sång.

Gudstjänst.

Julfest i Skälsmara.

Böneveckan inledes i Kapellet.

Missionskyrkan.

Hyddan.

DE GAMLAS JULFEST.

Bönesamling i Kapellet.
Gudstjänst.

Böneveckans avslutningsmöte i Kapellet.

Behöver Ni nya möbler
eller

reparera Ert bohag
eller

omstoppning och omklädsel

Vänd e, lill oss I

SANDOR KELLNER
Utställning

Rutens väg 18, Lugnet

tel. 0766-312 96

Alla kunder tillönskas

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

jul- ocn Nyår~helgen
KAPELLET

Söndagen den 15 dec. kl. 14.00: Söndagsskolans julfest

Söndagen den 22 dec. kl. 11.15: Gudstjänst

Juldagen kl. 7.00: Julotta

Annandag jul kl. 11.15: Gudstjänst

Söndagen den 29 dec. kl. 11.15: Gudstjänst

Nyårsafton kl. 18.00: Nyårsbön i missionskyrkan

Nyårsdagen kl. 11.15: Nyårsgudstjänst
Trettondedag jul kl. 11.15: Församlingens årshögtid

Evangeliska Alliansens Allmänna Bönevecka hålles gemensamt 8-12 jan.

EN GOD JUL och ett välsignelserikt GOTT NYTT AR önskar

Gustavsbergs Baptistförsamling

Våra kunder tillönskas

qod iui!
qoll nyll -Ar!

SKOMAKERIET
Algatan 1

F. Stein

Gudrun Stenströms

CJJamfti.serlng
Algatan 1 Tel. 309 63

Till ärade kunder en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR/
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Martin Lövgren
utför mdleriarbeten av alla slag

Tel. 199459

qod iul
och qoll nyll å,

En riktig

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR

önskas alla våra kunder och
medlemmar.

Mjölkförsäljningsföreningen
Gustavsberg

lngarö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 272 88

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

Ljus
julsaker
julklappar

finns hos oss

Rusta upp Ert hem med
nya färger från

Gustavsbergs
Färghandel

P. 0. Holmberg

Mariagatan 12. Tel. 316 55

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!

Kom och beundra
idolernas urTISSOT

"Jag ville ha ett både vackert
och pålitligt ur, därför valde
jag eleganta Tissot", säger po
pulära Monica Zetterlund.
Vi kan visa Er höstens senaste
modeller av gnistrande eleganta
damur, Tissot Starlet, som bör
tillfredsställa Era största krav
på pålitlighet och skönhet.

Nr. 17D57
"Starlet", I 18 k
guld med fasett
slipat safirglas

kr. 377:-
1 goldfilled, nr
17056 kr. 196:-

Nr. 17501
"Seastar", mind
re damsportur,
vatten-, stötskyd
dat, I goldfilled

kr. 178:-
1 stål kr. 163:-

Nr. 44524
"Seastar Seven", extra tunn, själv
uppdragande med datum, i stål

kr. 225:-

Seastar Seven finns från kr. 160:
Tissot herrur finns från kr. 145:-

Thörnqvist UR - OPTIK - GULD
Tel. 309 90 - Gustavsberg
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FARSTA
TRÄDGÅRD

Gustavsberg

Tel. 307 26

Julgrupper, blomsterkorgar, kruk
växter, snittblommor i riklig sorte
rmg.

God Jul och
Gott Nytt År!

Här reflex eller lampa/

JULGRISEN
FRÅN

Konditori Vita Hästen
Den godaste julklappen! Stor sorte
ring, olika figurer. (Garanterad äkta
marzipan.) Pepparkakshus (Hans och
Greta-stil). Pepparkaksfigurer! Saff
ransbröd, Smörstjärnor, Klenetter,
Mandelformar, ja allt som tillhör en

RIKTIGT GOD JUL!

FORE TOMTEFESTEN

KOM TILL VITA HKSTEN

Tel. 304 29

V'ALKOMMEN TILL

ct= Wärbsbuset

Från vårt moderna restaurantkök

kan vi bjuda på den önskade för

täringen - från gott kaffe med

bröd eller smörgås till det exklu
siva smörgåsbordet med varmrätt

och dessert.

För upplysningar och beställning:

Tel. 302 58 eller 319 85

GUSTAVSBERG

Här kan födelsedagen firas, bröllopsgästerna träffas, släktmiddagen hållas,

idrottsförening ha sin säsongavslutning, verkstadsklubben och tjänstemanna

klubben sitt årsmöte med efterföljande supe och dans. Men även för andra

sammankomster behövs inrim och ändamålsenlig miljö. Exempelvis före
tagsnämnden som först sammanträder och sedan vill avsluta med någon

form av förtäring eller företagsledningen som under dagen har anledning

överlägga med olika företagsrepresentanter.

Söndagar: Allmänt smörgåsbord i
vår nyrestaurerade restaurant.
Musikunderhållning.
Vi tillhandahåller såväl alkohol
fria som alkoholhaltiga drycker
efter önskemål!
Parkering på gården!

s: /oto
ATELJE och AFFKR
Björnskogsvägen 8 B
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla våra kunder.

Brödermans
ger Er fullständig

Köptrygghet
3 års garanti

På alla TV- och radioapparater, på
A alla skiv- och bandspelare får Ni hos
V Brödermans 3 års fullständig garanti
- alltså alla delar och reparations
kostnader gratis under hela 3 år!

0 Marknadens
ledande märken

0 Trygghetsförsäkring
0 Flygande service

Rrödermans har servicebilar med spe
cialutbildad personal, som alltid är
redo att rycka ut och snabbt ge Er
förstklassig service vid reparationer
och installationer.

0 Gott inbytespris
Brödermans är alltid bered-cl att beta
la ett gott pris för Er gamla radio
eller TV vid byte - säkerligen bättre
än Ni räknar med!

Brödermans
Radio&TVAB
Folkungagatan 138, Tel. 08/43 20 90

Stockholm Sö
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Vackra, vita

Vintermånad kunde man då inte kalla den gångna januari.
I gamla almanackan hette den för övrigt Torsmånad, medan
november var vintermånad. Får det fortsätta så här är vi väl
med tiden åter tillbaka i den gamla ordningen med midvinter
vid jul och vår i mars. I slutet av januari fanns det snödroppar
vid några husväggar, någon skryter också med gullviva. -
Båttrafik och muddring i viken fortsatte fram över jul. Den
22 januari kom en holländsk lastbät med plåt, utan större
besvär för den lilla isbrytaren. Det blåste vårvindar den da
gen och solen sken från en klarblå himmel. En dag därom
kring var jag ute och krattade löv, som jag inte hann med i
höstas. Framemot natten strövade rådjur på Gamla vägen.
Men hej vad dom bedrog sej. Så fort kommer inte tulpanerna
opp. Förresten ska jag lägga ut hönsnät över min lökodling
och strö hjorthornssalt i kanterna. De smäckra djuren får
skaffa sina vitaminer på annat håll. -

Vintern har nu i början av februari blivit litet hårdare i
nyporna. Det är slut med barmarkens sötebrödsdagar för bilis
ter och stugornas snöskottare. Men dom i snösvängen i Stock
holm blir desto belåtnare. Nu har vi fått både snö och kyla
med ränta. Jag frågade Knut Andersson, vår 92-årige med
arbetare, som har minne och anteckningar för både väder och
vind, om det varit så här konstiga vintrar förr. Jo då, i mars
l 888 var det över 20 grader kallt och snö i massor, men i
mars 1925 gick man i kavaj och åkte på däck med Gustavs
bergsbåten till sta'n. Januari 1906 var det 3 grader varmt i
mitten på januari, och det blev aldrig någon vinter. Åren i
början av 40-talet hade mycket kalla vintrar, medan det var
blida vintrar 1911-1912 1932 och 1939. Då metade Knut
i öppet vatten på Träsket. -

Men nu blir i alla fall dagarna allt längre och solen där
bakom molnen varmare. Har ni märkt att folk som under den
här perioden säger sig vilja gå i ide, rör på sig mer än annars
under året. Om det nu kan vara TV-gymnastiken eller anti
rökkampanjen som drivit unga och gamla ut att söka frisk luft
och motion. Många rör sig på rör på Ekvallen, andra nyttjar
skidorna som hälsoredskap. Det är bandy, hockey, snöstjär
nan, vinterfiske, och skidspår ut över ängarna så det står
härliga till. Dom är tydligen vän med vintern.

"Det er ingenting i verden så stille som sne, når den sagte
gennem luften daler, dzmper dine skridt, tysser, tysser blidt
på de stemmer der for höjlydt taler." Jag kom att tänka på
Rodes lilla visa, när jag häromkvällen traskade till ett sam
manträde i runda huset. Stora vita flingor lyste mot lam
porna och pudrade trottoaren, bäddande ett nytt rent vadd
täcke över kullen vid kyrkan. Det var så tyst på vägen, en
staka promenerande par talade med sordin, till och med ett
gäng kiosksnaskande ungdomar på väg till Ekvallen var låg
mälda. Det var inte mycket folk på ströget, trots att det var

"Smält min is, smält min is,
låt min snö gå i tö!",
suckade vintern till våren.
"Kanhända, kanhända, om solen vill.
Vi vänta väl dnnu en månad till,
så kanslee det sker", sjöng våren.

G. FRODING

vinterland

onsdagskväll. Javisst, vi har ju ingen bio - och förresten är
det ishockey på TV. Men var håller dom annars hus? I klub
bar och cirklar, på Vita hästen, i Bergasalen, hemma i fåtöljen,
i gänget i någon källare. Vi pratade om det på sammanträdet
och konstaterade att det finns några oroliga unga, som man
gärna skulle vilja komma till tals med och visa nya spår,
gärna vita spår. Men vi behöver flera ledare, flera små lo
kaler. Lugnet är i farozonen.

Snön dekorerar så fint. Man blir smått förargad när man
ser alla trampspår i snötäcket. På Skansen är det inte tillåtet
att beträda gräsmattorna varken på sommarn eller vintern.
Vi borde också lämna vissa snöfält fria från sår kring våra
stugor och planteringar. Det skulle se mycket prydligare ut. -

I mitten på mars ska det bli stora skidtävlingar härute. Täv
lingsåkare är optimister. Under skollovet i februari hoppas
jag verkligen att ungdomarna får behålla sin snö och att
några arrangemang görs och når fram till dom, som inte kan
komma till fjälls. - När jag tittar ut över Ekvallen ser jag
mest pojkar och klubbor. Skridskoåkning börjar annars bli
populärt igen bland de äldre. Jag skulle vilja uppleva en och
annan isgala med blåsorkestern, där varje ung skulle ha en
äldre med sig för att slippa in. En sån där gammaldags triv
sam familjekväll i det lugna tempots tecken, då alla klubbor
skulle vara bannlysta. Vilka mängder av varm korv Bie skulle
få sälja. Och vilka bilder för Gustavsbergaren! - Isen på
viken var också spegelblank en tid och kanske lockade den
långfärdsåkarna. Det är ju vettigt folk, men andra som till
äventyrs ger sig ut bör nog inte glömma isdubbarna, och
tänka på att det finns rännor och vakar. - Jag skulle också
vilja se kälkar igen. De är visst bara moderna i olympiska spel.
Tänk forna dagars vadderade kälkar eller drögar, som stabila
och stadiga susade iväg nedför backarna. Var kan vi ordna
en kälkbacke, lagom brant, lagom lång och lagom skyddad? -

Snön döljer så mycket. Men det som dolts i snö kommer
snart opp i tö. Det blir ingen fager syn, när vägkanterna
kring kioskerna och vid våra gator blir blottade. Nu är på
tiden att unga och gamla reagerar mot nedskräpningen av
samhället. Vi kanske får skaffa flera papperspellar - men
först och främst måste vi fostra oss själva att inte kasta den
tomma cigarrett- eller tablettasken, tändstickor och omslags
papper direkt på gatan, Man hoppas också på skolans över
enskommelse med eleverna om fint sätt på vägen från snask
skaffningen till bergets topp. -

Vilka vackra silhuetter och dagrar vi har över Farstavikcn!
Vid horisonten lyser just nu en ridå i brandrött och violett
mot aftonhimlen, som dessutom smyckat sig med en halvmåne
och glittrande stjärnor. Och framför den mörka skogsranden
en vit kontrast av gnistrande snökristaller. Ett koloristiskt
skådespel, som man bara får se på vintern. Red

1



Det goda kamratskapet
Vi har alltid anledning att stanna in

för sådana begrepp som samhörighet och
samverkan, medansvar och kamratskap.
Dessa ord betecknar mänskliga värden,
som alltid är lika angelägna och aktuel
ia. Om vi trots detta tar det goda kam
ratskapet till text för en fundering vid
årsskiftet, kan detta säkert vara på sin
plars,

Vid övergången från det ena året till
det andra ser vi både tillbaka och framåt.
Det är en tid av eftertanke, inventering
och bokslut å ena sidan samt kalkyler
och framtidsplaner å den andra. Vi hop
pas att den tid som stundar ska bli ljus
och lyckosam. Men ska vi lyckas i våra
strävanden, fordras friska tag och goda
insatser. Våra bemödanden beror i hög
grad av våra personliga egenskaper, och
då inte minst förmågan till inspirerande
kamratskap och gott samarbete.

Under årets första månader avverkar
våra föreningar sina årsmöten. Alla mö
ten har sin stora betydelse men alldeles
särskild vikt ligger dock vid årsmötet,
där den bakomliggande verksamheten be
handlas och det nya arbetsåret inleds.

Den som haft tillfälle att bevista en
mängd möten - och bland dem även
åtskilliga årsmöten - har gjort många
iakttagelser och reflexioner. Mötena' har
ofta varit alltför fåtaligt besökta. Sty
relseuppdrag och andra poster har ibland
måst fördelas bland redan förut arbets
tyngda kamrater. Det har inte alltid va
rit tillfredsställande besöksfrekvens eller
arbetsvilja. Tyvärr.

Det goda kamratskapet yttrar sig på
många sätt, och då bl.a. i vakenhet, in
tresse och verksamhet för de gemensam
ma uppgifterna. En god kamrat tar utan
knot sin del av ansvaret och arbetsbör
dan, och söker även uppmuntra andra
att göra detsamma.

Vi vet att organisationen är ett nöd
vändigt instrument för våra strävanden.
Ensam är inte stark i de stora samman
hangen. Det är först som enade och för
enade vi kan hävda oss och ta vara på
våra intressen. Det inser vi. Med med
lemskap bör självfallet följa ansvar, lo
jalitet och ett i allo föredömligt kamrat
skap. Till detta hör också att i mån av
tid och förmåga ta del av bestyren och
att därigenom föra det gemensamma ver
ket vidare.

Kamrat är ett vackert och förpliktan
de ord. Ord utan täckning i våra hand
lingar är tomma fraser. En god förenings
kamrat gör med glädje sitt bästa för
den gemensamma saken, söker väcka
intresse där detta slumrar och bemödar
sig alltid om att representera en god
kamratanda.

Dessa synpunkter och erinringar är
aktuella året om, men det är naturligt
att de alldeles särskilt kommer för oss
under den tid, då vi ser framåt och står
inför väntande uppgifter. Här prövas
kamratsinnet och arbetsviljan. Gott om
vi, lite var, består det provet.

Det nya som stundar kan vi själva
påverka. Vi kan med gemensamma kraf
ter sörja för en ännu mrensivare och re
su!tatrikare verksamhet. Vi kan se till
att vara förträffliga kamrater i olika
sammanhang, och bl.a. som mötesbesö
kare och intresserade medlemmar. Vår
kamratliga ton och anda gagnar. de sam
fällda strävandena, samtidigt som vår
egen trivsel och glädje växer sig allt
starkare.

Gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt

heter det i en känd strof. Just så. Låt
oss möta det nya året med ett gott kam
ratsinne och handla som detta bjuder.
Bättre och hedersammare kan vi inte
begå ett årsskifte eller forma vår till-
varo. V.].

Trevligt att vara pensionär
Fastän jag är relativt nybliven pen

sionär vill jag säga, att det är roligt,
underbart roligt att vara pensionär i
Gustavsberg.

Alla föreningar och sammanslutningar
och Gustavsbergs Fabriker med dess oli
ka avdelningar gör så mycket för att
glädja oss gamla. Bl.a. ordnar de fester
för oss med förplägnad och trevlig un
derhållning. Vid pensionärernas försälj
ning onsdagen den 11 dec. 1963 kom så
många trevliga och köpglada Gustavs
bergare och gjorde kvällen minnesvärd.
Den kvällen hade jag blivit tilldelad
att sälja lotter på en matservis. Jag und
rade för mig själv, hur det skulle gå till
att sälja 100 lotter en kväll mitt i vec
kan. Men jag hade inte behövt oroa mig.
Jag stod vid bordet på sidan om tombo
lan för att skriva på några namn på min
lista. Då fick jag höra någon som sa -
Vad har ni här? - Jag säljer lotter på
en matservis. - Då skall jag be om en
lott, ja, jag tar två och jag tar tre. Jag
blev överväldigad måste jag säga. På en
timma var lotterna slutsålda. Och inte
bara mina lotter utan alla lotterier runt
om i lokalen slutsåldes. Tombolan blev
renrakad och inte blev det många ar
beten kvar från vår hobbyverksamhet
att göra auktion på. Men de arbeten, som
var osålda auktionerade vi ut med bi
stånd av Erik Sjökvist, som skötte den
saken med bravur. Kaffeserveringen gick
strålande och fru Larssons hembakade
småbröd hade rykande åtgång.

Jag ber nu att få tacka alla dessa
glada, vänliga människor, som många
arbetat hela dagen på fabriken eller an
nat håll, hemmafruar, pensionärer och
trevliga ungdomar som bidrog till, att
göra kvällen så trevlig, ja, till en kväll
som jag sent skall glömma.

A.E.

En tidigare ej skJ.dad vy över Farstaviken, tagen vattentornet.
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Det sista skedet av vår tillvaro har be
nämnts den gyllene åldern. Denna term
kan dessbättre i många fall vara alldeles
riktig, men detta ställer i så fall vissa
krav på oss själva. Vår trivsel och glädje
beror i hög grad på vår egen goda vilja,
vår vakenhet och aktivitet.

De materiella existensmedlen i all ära
- men det behövs något därutöver. Vi
behöver utrymme för en efter krafterna
lämpad aktivitet samt goda kontakter
med omgivningen. Det är nyttigt att be
vara sambandet med de ideer, organisa
tioner och strävanden, som vi tidigare
omfattat och verkat för. Det är också
nödvändigt att vi genom läsning, medi
tation och tankeutbyte håller sinnet ungt
och friskt. Och detta förutsätter att vi
har blick för vad den själsliga aktivite
ten betyder.

För sju år sedan tog skrivaren kontakt
med ordföranden i landets största pensio
närsförening, i avsikt att intressera ho
nom och föreningen för studier och an
nan gruppverksamhet. Mitt erbjudande
att inleda en diskussion härom vid ett
kommande möte avvisades emellertid.
"Det är ingen ide. Inte har våra med
lemmar lust med sånt där". Så såg denna
föreningsordförande på saken. - Efter
detta misslyckade försök följde så ett
nytt via en ABF-sektion i en av Stock
holms förorter. Här fanns en mycket
intresserad instruktör, som helhjärtat tog
itu med uppgiften. Ett samkväm ordna
des, vartill platsens pensionärer inbjöds.
Som en följd härav tillkom två grupper
med ett dussin deltagare i vardera samt
senare en sånggrupp. Dessa grupper be
står fortfarande och anslutningen har
ökat betydligt. Varje grupp håller 20
sammankomster under säsongen, från
hösten till våren, och dessa har blivit
efterlängtade träffpunkter. Mötena hålles
på dagtid och omfattar 2 timmar. Pro
grammen upptar anföranden av delta
garna, läsning ur någon bok eller studie
kurs med efterföljande samtal. Efter en
kaffepaus följer en stunds fri medverkan,
då deltagarna har möjlighet att efter be
hag bidra till underhållningen samt kom
ma fram med önskemål och förslag.

En god del av den stora trevnaden

0

DEN GYLLENE ALDERN
Funderingarkringpensionärernas situation och problem

under denna samvaro torde bero på att
deltagarna själva får utforma program
met och medverka på olika sätt samt att
tid anslås till samtal om skilda ting. Man
får tillfälle att ventilera sina problem och
bekymmer, att öppna och lätta sina hjär
tan. Här förbyts ensamheten i vänliga
kontakter. Och man skils åt med en
gemensam längtan till nästa träff.

Det finns med all säkerhet åtskilliga
sådana här arbetsgrupper landet runt,
dels inom de olika pensionärsföreningar
na och dels sådana som tillkommit genom
initiativ av någon studieorganisation.
Under det senaste studieåret har hundra
tals studiecirklar samlats kring en kurs
från Brevskolan, Med ålderns rätt, en
utmärkt framställning av socialvårdens
framväxt och utveckling i vårt land samt
en resume över vad lagen nu tillförsäk
rar medborgarna av sociala förmåner.
Undertecknad har haft förmånen att få
delta i cirklar som använt denna kurs.
Den rekommenderas varmt. Erfarenhe
terna från andra pensionärscirklar med
helt andra studieämnen har också varit
uppmuntrande. Såväl folkrörelsernas his
toria som den svenska litteraturen har
gett stoff åt många givande samman
komster.

Genom samarbete med den studieorga
nisation som ligger närmast till hands
kan man räkna med råd och hjälp. (Mina
cirklar får utan kostnad disponera loka
ler av ABF under dagtid, då dessa är
lediga.) Kommuner och föreningar gör
på sina håll sitt bästa för att ordna lo
kalfrågan. Både folkbildare o.a. brukar
vara välvilliga och tillmötesgående när
det gäller medverkan.

En del av våra kommuner gör också
goda insatser för pensionärernas bästa
genom att ordna med hobbylokaler, pen
sionärsgymnastik, utflykter, förströelser
m.m. Detta noteras med glädje. Här är
det väl främst åtskilliga tätorter, som
ght före med goda exempel. Men allt
detta kan inte på något sätt ersätta de
aidres egna bemödanden. Vi har ju ock
så en livaktig pensionärsrörelse med be
tydande anslutning och god verksamhet.
Här kan man inte tala om mötestrött
het och föreningsleda! Men ännu återstår

mycket att göra innan vi kan känna oss
någotsånär tillfreds.

Det omvittnas och framhålles från
skilda håll att just självverksamhet är
den främsta glädje- och hälsofaktorn. Vi
måste se till att bevara den kroppsliga
och själsliga spänsten i det allra längsta,
och här är lagom ansträngning det bästa
medlet. När vi med liv och själ går upp
i våra sysslor och bestyr, får vi inte tid
att grubbla över ålderdom och krämpor.
Ett måttligt arbete för vad som fängslar
intresset verkar som ett livselixir.

Ett vanligt bekymmer för oss äldre är
ensamheten. Vi möter ofta från ensamma
åldringar klagan över livets plågsamma
ödslighet. Helt naturligt, eftersom det
inte är gott att vara allena. Men vi kan
söka kamratskap och vänskap med våra
likar och ödeskamrater. När vi möts
kring gemensamma intressen, brukar det
ta leda till samhörighet och trivsel. Så
kan vi genom inbördes hjälp få livet att
tona och lysa i det allra längsta.

Vi har nyss läst om att en folkhögsko
la för pensionärer förberedes. Ett friskt
och framsynt initiativ! Den skolan kom
mer med säkerhet att följas av flera,
Det bör vara oss angeläget att sluta upp
kring allt som kan göra livet mera värde
fullt och rikt. Vi, som tillhör den äldre
generationen, måste tro på våra möjlig
heter och känna vårt medansvar. "Vår
befrielse ska vara vårt eget verk", för
att travestera ett ord av en känd sam
hällsförbättrare. När vi samlas i våra
föreningar för att med gemensamma
krafter bemästra våra angelägenheter, är
vi på rätt väg. Om vi sedan också skapar
andra träffpunkter, där vi odlar våra
speciella intressen, får vi lätt bukt med
den ensamhetskänsla och olust, som gär
na följer overksamheten i spåren. Vi
kan - liksom i de här anförda exemplen
- på en gång syssla med bildnings- och
kulturfrågor och vinna ett gott kamrat
skap. För att lyckas med detta fordras
i första hand tro på och insikt om våra
egna möjligheter. Med denna positiva syn
och goda vilja till egna insatser blir den
högre åldern i allt större utsträckning
den gyllene !i.ldern.

Viktor Johansson
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PENSIONARSFEST

Den 10 december samlades Pensionärsföreningens medlemmar i
Bergasalen inbjudna till Fabrikens Luciakaffe. Man kom i god tid,
långt utifrån Ingarö såväl som från Stenhusen, och när ensemblen
ur Orkesterföreningen, populärt kallad Salongsorkestern, spelade upp
till inledningsmarsch var över hundratalet bänkade vid långborden.
Under kaffet konserterade orkestern med gamla kända melodier un
der musikdirektör Gustaf Svenssons ledning. Dessemellan sjöng Ler
göken, alias Gösta Dahlberg, en välkomstvisa och fick pensionärerna
att sjunga allsång med liv och lust.

Ingenjör Artur Teglund framförde en hälsning från företaget och
berättade om fabrikens sysselsättning i dag och om planerna för
framtiden, vilket synbarligen både intresserade och imponerade på
både f d porslinare och andra. Han fick också en varm applåd för
sitt framförande.

Varmt välkomnad blev också Lucia och hennes små tärnor, Eva
Frelin, Pia Nordström och Ann Hedberg, och trots en som vanligt
krånglande mikrofon, gick småflickornas späda sång "Nu tändas
tusen juleljus" direkt fram till pensionärerna.

Nils Magnus Folckes dikt till Lucia lästes av värden, som sedan
satte Luciasmycket, gjort av Sven Jonson, kring hennes hals.

Efter avdukning introducerades dansen med en promenadpolonäs,
följd av långdans, där förvånansvärt många visade att de har sitt
ungdomssinne kvar. Till och med några lekar samlade en hygglig
ring, och i vals och schottis visade många par gamla takter.

Pensionärsfesten avslutades med blomutdelning och ett tacktal
riktat till kvällens värd och fabriken av föreningens ordförande Karl
Larsson. Medan Ingaröborna väntade på sina bilar satt man i grup
per och pratade, varvid ombudet för Pensionärens Julnummer gjor
de goda affärer. Så skildes man med önskningar om God jul och
Gott nytt år och med en försäkran att ställa upp till Luciakaffe
med dans om ett år igen.

Här går långdansen med taktfasta steg i Bergasalen, Till och med
85-åringarna var med och som ankare på sladden stadige portvakten
Gustaf Bengtsson.



VETERANTRÄFF
Fredagen den 24 januari samlades fabrikens Veteranklubb till

träff på Värdshuset. För att bli medlem i denna unika klubb ford
ras 50 års tjänst vid fabrikerna, och nu var det 7 nya som fick mot
taga medlemskort i form av en gratifikation. Mcdlemsstockcn om
fattar nu 73 veteraner, som tillsammans gjort 3.970 år i porslinets
tjänst. I tjänst är ännu 34 veteraner.

Under supen bjöd Sven Petterssons trio på musik och G. Dahlberg
ledde allsång, varjämte han presenterade en välkomstvisa.

Vid kalkonen höjdes välgångsskålar för de kvinnliga veteranerna,
för frånvarande sjuka och för åldermannen Knut Andersson.

Företagets chef, dr Hjalmar Olson, överlämnade medlemsbevis
till de nya veteranerna och hyllade i sitt tal den gamla stammen i
Gustavsberg. Han hoppades att veteranerna alltjämt skulle behålla
sitt intresse för fabrikens utveckling, och föreslog att man gruppvis
skulle göra återkommande inspektioner i fabrikerna.

Vid glassen gjorde ombudsman Axel öhlund sig till tolk för de
nyinvalda och tackade på deras vägnar för uppmärksamheten. Han
prisade också iden med samlingen i Veteranernas skara, vars långa
tjänst är en fin prestation, som hedrar dem själva och den arbets
plats de lagt sina många dagsverken på. Han tackade samtidigt för
de förbättrade förmåner som kommit trotjänarna till del under

0senare ar.

Under en paus för omdukning till kaffe visades på nedre våningen
den nu 22 år gamla filmen "Eld, lera och människor" - en förnyad
bekantskap med en fint gjord film från den tid, då veteranerna var
som mest aktiva. - Vid kaffet spelades melodier från den gamla
goda tiden. Och så kom man överens om att skicka en blomster
hälsning till Mai Olson och till några veteraner, som voro bundna
vid sjuksängen.

Nästa gång det blir veteranträff, ökas skaran med idel "ungdo
mar". Man var nästan betänkt på att inrätta en junioravdelning.

De nya veteranerna: Lisa Johansson, Teresia Andersson, Lilly Fredblad
och pojkarna Tore Scholtze och Erik Hal/berg. Erånoarande var Gunnar
Forsberg och Anders Lindgren.



UTVECKLINGENS
ÅRTIONDE

Sådan är vår värld
Jorden är odelbar.
Dess landyta är visserligen uppdelad

på kontinenter, åtskilda av vidsträckta
vatten. Men man kan lätt färdas från
den ena kontinenten till den andra. Inget
hav är för brett, inget berg är för högt
för nutida samfärdsmedel. Ingenstans på
jorden finns en naturlig gräns som inte
kan passeras.

Jordens befolkning är tvådelad.
Den större delen är fattig. Den bebor

Afrika, Asien och Latinamerika. Den
rika minoriteten bor huvudsakligen i
Nordamerika och Europa. Skillnaden
mellan deras levnadsvillkor blir större
för varje dag som går. Välståndet i de
rika länderna delas av alla samhälls
grupper. På sina håll närmar det sig
överflöd. I de fattiga länderna är det
fler människor än någonsin förr som
lider nöd. Befolkningens antal växer så
hastigt att levnadsstandarden förbättras
endast obetydligt.

Här är några siffror om de fattiga
ländernas folk:
• 500 miljoner människor får för lite

mat. De är undernärda. 1000 miljoner
människor får en undermålig kost. De
är felnärda.

• I Afrika, Asien och Latinamerika be
hövs 19-24 miljoner nya bostäder
varje år för att råda bot på de usla
bostadsförhållandena.

• 50 0/o av världens vuxna befolkning
är analfabeter, d.v.s. 700 miljoner
vuxna kan inte läsa och skriva.

o Barndödligheten är i många fattiga
länder 30-40 gånger högre än i de
rika länderna. Hundratals miljoner
människor lider av folksjukdomar
som har besegrats i välståndsländerna
eller är okända där.

Vart bär det hän?
Det är upprörande att människors livs

villkor skall vara så olika. Det är också
ett hot mot freden. Fattigdom föder oro
inom och mellan stater, en oro som kan
utbryta i våldsamma omstörtningar och
krig.

Vi i de rika länderna kan inte vända
ryggen till. Vi kan inte lämna de fattiga
länderna åt deras eget öde. För det första
är det moraliskt oförsvarligt att vägra
bistå medmänniskor i nöd.

För det andra är jorden mänsklighe
tens gemensamma hem. Varje nations
framtid är sammanlänkad med resten av
världens. Hela det moderna framåtskri
dande samhället bygger på samarbete
mellan olika grupper av människor, mel
lan länder och världsdelar. Ett allt mer
vidsträckt, förgrenat och fördjupat utby
te av kunskaper, tjänster och varor är det
enda som kan öka alla människors väl
stånd.

Klyftan kan överbryggas
Så gott som alla människor inser att

de stora ekonomiska och sociala skillna
derna mellan mänsklighetens två delar
måste utjämnas. Vi vet också att det
finns goda möjligheter att göra det. Till
människans förfogande står nu för tiden
väldiga krafter och rikedomar. Vetenska
pen och teknologin ställer ständigt nya
och allt effektivare medel i utvecklingens
tjänst. Enorma penningsummor kan fri
göras för genomgripande insatser.

Vad som behövs är en mobilisering av
resurserna och en samlad insats enligt en
väl utarbetad plan.

Fälttåg mot världsnöden
Det är naturligt att Förenta Nationer

na har ställt sig i spetsen för alla goda
krafters samfällda attacker mot fattig
dom, hunger och sjukdomar. FN och dess
system av fackorgan är världsomfattande
och förfogar över sakkunskap på alla
områden. 1960-talet har av FN :s general
församling förklarats som utvecklingens
årtionde. FN :s sekretariat har anför
trotts uppgiften att vara generalstab för
den kamp mot nöden som förs på många
fronter runt om i världen.

Målsättningen
Generalförsamlingen har själv angett

målet för utvecklingsårtiondet: vid 1960-
talets slut skall utvecklingen i de nu un
derutvecklade länderna försiggå med
samma snabbhet som för närvarande i de
väl utvecklade länderna d.v.s, national
inkomsten skall öka med 5 0/o om året.
I de fattiga länderna är ökningen ännu
bara 3,5 0/o om året. Klyftan mellan väl
ståndsländerna och bristländerna ökar
alltså fortfarande. På lång sikt betyder
planen att levnadsstandarden i u-länder
na om 25 år kan bli upp till dubbelt så

hög som nu. Det är en blygsam målsätt
ning. Så låg som levnadsstandarden är
nu i många u-länder måste inkomsterna
fördubblas många gånger om, innan de
når en nivå som möjliggör välstånd. Men
varje hopp om framsteg ger nödlidande
människor den framtidstro de behöver.

Programmet
Utvecklingsplaner. Inget land kan ut

vecklas snabbt utan en viss planering av
hur de tillgängliga resurserna bäst skall
användas och i vilken ordning behoven
skall tillgodoses. En av hörnstenarna i
utvecklingsårtiondet är de nationella ut
vecklingsplanerna i u-länderna.
FN bistår u-landsregeringarna vid

planläggningar genom ett centralt pla
neringsinstitut i FN-högkvarteret och re
gionala institut vid de ekonomiska kom
missionerna i Afrika, Asien och Latin
amerika.
FN lånar även ut tjänstemän till u

landsregeringar som behöver förstärka
sin förvaltning med välutbildade och
erfarna fackmän.

De mänskliga resurserna. Invånarna i
u-länderna skall själva bygga upp sina
länder. Människorna är de största out
nyttjade tillgångarna som dessa länder
har. FN kommer att koncentrera en stor
del av sina insatser på undervisning och
utbildning på alla nivåer samt på över
föring av vetenskapliga och teknologiska
rön och metoder till u-länderna,

Unesco (FN:s organisation för under
visning, vetenskap och kultur) utarbetar
planer för att bekämpa analfabetismen
och förstärker sin verksamhet när det
gäller lärarutbildning, teknisk skolning
och yrkesutbildning,
!LO (Internationella Arbetsorganisa

tionen) ägnar sig åt skolning av arbets
kraften samt åt förbättringar i förhål
landena på arbetsmarknaden och arbets
platserna.

Livsmedelsproduktion. Hungerproble
met är ett av de största som u-länderna
har att brottas med. Det måste lösas ge
nom att lantbruket och fisket ger större
avkastning än nu. Det kan ske genom
att moderna bruksmetoder införs och för
säljningsmöjligheterna förbättras.

FAO (FN :s livsmedels- och jordbruks
organisation) bedriver en omfattande
verksamhet på detta område. Dess Frihet
från hunger-kampanj, som pågår till
1965, är ett stort upplagt försök att väc
ka världssamvetet för hungerproblemet
och samla in medel till aktioner för att
minska detta. I juni 1963 anordnade
FAO och FN en internationell livsme
delskongress i Washington. FAO förval
tar även en internationell fond av över-
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WHO gör stora ansträngningar för att
stoppa epidemier. Man har här hittills vacci
nerat mer än 20 000 personer mot smitt
koppor. Här tas blodprov vid en klinik i
Coquilhatville för att upptäcka ev. köns-

sjukdomar.

skottslivsmedel som kommer till använd
ning för att tillfälligt lösa begränsade
livsmedelskriser i samband med natur
katastrofer eller folkomflyttningar.

Naturtillgångar. Många fattiga länder
har rika naturtillgångar som de inte kun
nat exploatera därför att de saknar spe
cialkunnigt folk och kapital för investe
ringar. Andra u-länder vet inte vilka na
turrikedomar de har eftersom deras ter
ritorier aldrig undersökts ordentligt. En
av de allra viktigaste naturtillgångarna
är vatten. Företräde skall ges åt under
sökningar av vattenbehov och vattentill
gångar, inkluderande grundvattenföre
komster och flodsystem av betydelse för
flera länder.

FN har inrättat ett särskilt institut
för medverkan i detta arbete samt i pla
nering av bevattningsanläggningar och
kraftverk. FN:s särskilda fond bidrar i
stor utsträckning till genomförande av
geologiska och mineralogiska undersök
ningar.

Industriell utveckling. Till välståndets
förutsättningar hör att varje familj har
en inkomst och att det finns förnöden
heter att köpa för de pengar man för
tjänar. Industrin ger arbete och produce
rar bland annat konsumtionsvaror. De
fattiga länderna måste därför industria
liseras i den omfattning som är lämplig
i varje särskilt fall.

FN har inrättat ett institut för indu
striell utveckling vid sitt högkvarter i
New York och ger omfattande tekniskt

bistånd inom det vida industriella fältet.
ILO arbetar för att höja produktivite

ten.

Bostäder och stadsplanering. tlkningen
av världens befolkning och den stora till
strömningen av människor till städerna
innebär svår brist på bostäder och krä
ver en framsynt planering av tätorterna
samt en kraftigt ökad bostadsproduktion,

FN uppför modellbostadsområden och
inrättar bostadsinstitut i u-länderna för
att förbättra byggnads- och bostadsstan
darden.

Hälsov!ird. Utan ett minimum av häl
sovård blir jordbrukets och industrins
utveckling osäker, långsam och oekono
misk, eftersom endast friska människor
kan göra en fullödig arbetsinsats. Varje
land måste därför ha en grundläggande
plan för sin hälso- och sjukvård och en
utbildad stab av medicinsk personal.

WHO (Världshälsoorganisationen) ger
u-länderna bistånd till uppbyggnad av
nationella hälsovårdssystem och till ut
bildning av läkare och sjuksköterskor.
Målet vid 1960-talets slut är en läkare
per 10.000 invånare och en sjuksköterska
per 5.000 invånare. WHO arbetar också
för att utrota folksjukdomar som mala
ria, yaws och smittkoppor och hoppas
kunna göra detta under 1960-talet. And
ra vitt utbredda sjukdomar bör enligt
planerna vara under kontroll 1970.

En statlig skola i juridik och administration
startades i Leopoldoille 1961 med hjälp av
FN. Under 4 år ämnar man utbilda kongo
leser för juridiska- och förvaltningsposter.

Här ses syster Clarlse Eling vid en FN
klinik med hjälp av sjukvårdare P. J. George
visa en ung kongolesisk mor hur hon kan

uppföda sitt barn på konstgjord väg.

UNICEF (FN:s barnfond) gör stora
och viktiga insatser för barns och möd
rars hälsa.

Vetenskap och teknologi. Att göra de
vetenskapliga landvinningarna tillgäng
liga för u-länderna är en brådskande
uppgift. Framåtskridandet i dessa länder
kan bli snabbt därför att man kan skör
da frukterna av den långa utvecklingen
i de industrialiserade länderna.

FN ordnade i februari 1963 i Geneve
en konferens om detta ämne med del
tagande av 1500 vetenskapsmän som till
sammans bidrog med 1838 beskrivningar
av för u-länderna värdefulla tillämpnin
gar av vetenskaplig och teknologisk
forskning.
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IAEA (Internationella atomenergior
ganet), UNESCO, ITU (Internationella
teleunionen), WMO (Meteorologiska
varldsorganisationen) är andra fackorgan
som deltar i utvecklingsårtiondet med
insatser inom vetenskap och teknologi.

Handel. Det bästa sättet att ekono
miskt bistå u-länderna är att köpa deras
varor till goda och stabila priser. Beho
vet av förbättrade handelsvillkor för u
länderna är allmänt erkänt och har re
sulterat i sammankallandet av en inter
nationell handelskonferens våren 1964.

FN organiserar konferensen som skall
behandla hela världshandelns inverkan
på den ekonomiska utvecklingen över
huvud taget men med särskild hänsyn till
u-ländernas speciella problem.

GATT (Allmänna fördraget om tullar
och utrikeshandel) är det internationella
organ som regelbundet handlägger
världshandelsfrågor.

Finansieringen
Den utan jämförelse största delen av

biståndet till u-länderna ges direkt från
de rika länderna till enskilda u-länder
(bilateralt). En mindre del kommer från
de internationella organisationer som ger
tekniskt bistånd och lånar ut kapital
(rnultilaretalt). Medan USA:s utveck
lingsbistånd kostade ca 13.500 milj. kr.
för budgetåret 1962/63, uppgår hela FN
systemets bistånd till 1.800 milj. kr. un
der år 1963.

Världsbanken lånar ut kapital till sta
ter mot normal bankränta för att bidra
till finansiering av bl.a. kraftverk, indu
strier och kommunikationer. Från ban
kens tillkomst 1946 till april 1963 hade
340 lån beviljats 62 länder till ett sam
manlagt belopp av 35.000 milj. kr.

IDA (Internationella utvecklingsfon
den) ger långfristiga lån för bl.a. ut
veckling av u-ländernas jordbruk och
skolväsenden samt utbyggnad av lands
vägar och kraftanläggningar. Från första
lånet 1961 till april 1963 hade IDA lånat
ut totalt 2.250 milj. kr. till 18 länder.

IFC (Internationella finansicringsbola
get) investerar i privata företag i u-lan
derna. Vid slutet av 1962 hade IFC in
vesterat sammanlagt 400 miljoner kr. i
23 länder.

FN :s och fackorganens tekniska bi
stånd finansieras till något mindre än
hälften med medel från organisationernas
ordinarie budgeter. I övrigt bekostas bi
ståndsverksamheten med frivilliga bidrag
från medlemsstaterna.

EPTA (FN:s utvidgade tekniska bi
ståndsprogram) förfogar under 1963 över
250 milj. kr. i frivilliga bidrag.

Medlen fördelas mellan FN och fack
organen.

Särskilda fonden hade i juni 1963 se
dan starten 1957 anslagit 1.400 milj. kr.
till 327 projekt i 120 länder. Inkomsten
under 1963 är 360 milj. kr. Projekten
verksralles av FN och fackorganen.

Tillflödet av kapital till u-länderna i
form av utvecklingsbistånd och privata
utländska investeringar täcker endast en
mindre del av det stora kapitalbehovet.
Större delen av det erforderliga kapitalet
måste bildas i u-länderna själva. Men
biståndet är omistligt och måste ökas
kraftigt, om målet för utvecklingsårtion
det skall kunna nås.

FN :s generalförsamling har rekom
menderat att de rika länderna anslår en
procent av sina nationalinkomster till
utvecklingsbisrårid. Planen för utveck
lingsårtiondet förutsätter att den rekom
mendationen följs under 1960-talet. Hit-

tills ger endast ett litet fltal av industri
länderna utvecklingsbistånd av den om
fattningen.

Sveriges bidrag
Under budgetåret 1963/64 ger Sverige

176,25 milj. kr. till utvecklingsbistånd.
Det är 0,2 0/o av vår nationalinkomst.
Man har enats om att en stor del av
detta bistånd skall ges multilateralt, via
den verksamhet som drivs av FN-orga
nen och liknande internationella organ,
där mottagarländerna själva har säte och
stämma. Sålunda ges detta budgetår
ungefär hälften av hela biståndet -
d.v.s. 85,5 milj. kr. - den vägen. (De
flesta andra lärider ger en alldeles över
vägande del av sitt bistånd bilateralt.)
Den summan fördelas på de olika inter
nationella biståndsorganen, för tekniskt
såväl som finansiellt bistånd.

Resten av det statliga svenska bistån
det utgår till allra största delen (85, 1
milj. kr. i år) bilateralt, d.v.s. direkt till
mottagarländerna. En liten del (5,65 milj.
kr.) går till samnordiska åtaganden. Den
bilaterala hjälpen utgörs till en del av
tekniska biståndsinsatser - här är några
av dem:

utbildning och forskning - byggnads
teknisk skola och forskningsinstitut i
Etiopien - yrkesskolor i Pakistan, Li
beria och Indien - förmans-, tekniker
och lärarutbildning för UNRWA i Liba
non - stipendier för enskilda studier,
praktik eller specialkurser i Sverige.

hälsovård - barnsjukhus, hälsocentra
ler och näringsforskning i Etiopien

familjeplanering - forskningsprojekt
i Ceylon - modellkliniker och informa
tionsteknik i Pakistan.

livsmedelsproduktion - jordbrukspro
jekt i Algeriet - fiskeriprojekt i Tuni
sien

De svenska projekten planeras och
verkställs av nämnden för internationellt
bistånd (NIB) som också rekryterar sven
ska experter åt de internationella orga
nisationerna och tar emot dessas stipen
diater.

Sedan föregående år ges också - ge
nom finansdepartementet - ett betydan
de bilateralt finansiellt bistånd:

varubistånd - hittills i form av gåvor
av papper för skolproduktion till fyra
asiatiska länder

projektbistånd - krediter till utveck
lingsprojekt i u-länderna. Krediterna ges
på förmånliga villkor för mottagarlän
derna (låg ränta, lång arnorteringstid)
och i anslutning till såväl multilaterala
som bilaterala projekt.

I Katanga hade FN-styrkans svenska batal
jon tusentals kongoleser under uppsikt, tills
flyktingarna successivt Jterförts till sina

hemtrakter.
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PLANTAN
behöver sol
Vad är det som sker
då en mor tar upp sitt barn i sin famn
och trycker det till sitt bröst? Ja, barnet
känner en ljuvlig känsla av värme och
trygghet och det förnimmer kärleken
ur mors blick. Denna känsla av säker
het etsar sig fast i barnets minne och
blir bestående hos barnet om dylika sce
ner ofta upprepas de första åren. Har
modern fått liknande minnen från sin
barndom, väckes dessa till liv vid um
gänget med barnet. Det blir ett utbyte
av bärande positiva känslor.

Barn, som ej få upplagra dylika min
nesbilder på grund av tex mer eller
mindre kyla och frånstötning från hem
mets sida, kommer aldrig att kunna mo
bilisera dessa för hemmet bärande käns
lor. Det kanske blir så att det i stället
lagras minnen av negativ kvalite. Ju mer
denna infrusenher pågår dess mer skada
tar barnet och får allt svårare att känna
samhörighet med samhället.

En människas utveckling
från foster till mognad sker i etapper.
Man kan även göra jämförelser med den
na utveckling och den utveckling, som
under 100 000-tals år skapade männis
kan. Denna parallellitet gäller ej endast
organen utan även människans nervösa
beteende. Så iakttar man hur allt mer in
vecklade reflexer i tidsföljd uppträder
såväl under individens som släktets ut
veckling.

Solen liksom skiner över en platå där
släktet lever. Platån blir till tiden allt
bredare. Slutligen börjar solen skina på
en vägg, som brant stiger upp från pla
tån. Det inträder en oro bland män
niskorna, men så kastar sig strålarna
över kanten och börjar belysa den ovan
för liggande platån.

Då jublar människorna och hastar att
efter förmåga nå upp till denna nya ut
vecklingsfas.

I Sverige stå vi just nu inför en dylik
vägg. Det är en stigande oro inom oss.
Under de senaste 25-30 åren har vårt
beteende, då det gäller människans
sexualliv, fått impulser om ny inställ
ning. Vi ha lärt att se mer öppet på våra
behov härutinnan. En del andra företeel
ser har även trängt sig på. Det är den
hastiga utvecklingen och lätta tillgången
på allehanda förnödenheter. Kommuni
kationerna landsdelar, länder och raser
emellan har ökat i enorm grad, men vi
får även räkna med att tillgången på

bostäder tyvärr ej kunnat hålla jämna
steg med anspråken. Det senare har i
oanad grad varit som en hämsko på vårt
lands ungdom och deras känslomässiga
utveckling inför familjebildning.

Man frågar sig
hur kommer det att se ut däruppe på den
nya platån. Ja, ingen vet ännu, men sä
kert kommer det att blåsa friskare vin
dar med nykter och samlad uppfattning.
Vi får en fördjupad förståelse för "du
skall inte hava lust till etc."

Stat och kommun kommer att rekom
mendera vissa etiska linjer, så att män
niskan åter har något att .hålla sig till.
Bostadsbehovet kommer att ordnas. Ord
nad positiv undervisning i sexualfrågor
inom skolorna kommer till stånd. I öv
rigt sker en mer målmedveten förebyg
gande vård och undervisning, då det
gäller skadliga känslobindningar och
andra negativa förhållanden i barnaå
ren.

Man kommer säkert att tidigt vinnläg
ga sig om de minderåriga, som har svårt
att förstå och fatta samhällslivets bety
delse. Man kommer att hänvisa och
handleda dessa till den bästa start i li
vet, som möjligt är, då det gäller deras
omdöme.

Inför handläggandet av de redan upp
komna skadorna kommer vi att stå mer
eller mindre maktlösa. Har iskylan va
rit total vad känslobindningar angår,
kan vi ej vänta oss några resultat av
rehabilitering vare sig behandlingen be
står i kärleksfylld ledning eller välmenta
domar. I andra fall där man ännu har
att falla tillbaka på rester av positiva
minnen, kan en viss anpassning till det
sociala livet vara möjlig,

Även i framtiden och säkert vad alla
utvecklingsfaser angå kommer dock
städse att gälla: plantan behöver sol,
människobarnet kärlek för sin utveckling
till frisk mognad.

Bellander
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Gustavsbergs porslinsfabrik på 90-talet
Med fullt fog är detta nationaleko

nomiskt och äfven socialt äkta svenska
etablissement redan tidigare så utförligt
beskrifvet att för oss föga egentligt nytt
torde återstå att säga.

Då dock tider och förhållanden ofta
så verka, att "hvad forntid sport, ej
nutid gömt", vilja vi här till tjänst för
intresserade och tänkande läsare i kort
het göra ett litet sammandrag af denna
på såväl inhemsk som internationell
marknad ansedda fabriks början, ut
veckling, fabrikation m. m.

Själfva färden ut till fabriken verkar
stämning, en stämning som säkerligen
än mera ökas sedan man af vänliga led
sagare följts genom fabrikens storartade
och i allo nutidsenligt inrättade anlägg
ningar. Det är ute på Värmdön, vid den
mellan Farsta- och Ormingelanden in
skjutande Farstaviken, Gustafsberg är
beläget, och stockholmare veta nogsamt
hvad en färd ditut har att bjuda.

Kanske ock att denna härliga naturs
väckelser, haft sitt inflytande på dem,
hvilka haft med det läckra porslinets
dekorering att skaffa? Konstnärssinnet
är ju så mottagligt!

Se själf för öfrigt! Se på afbildningen
huru byggnaderna här göra sig, inbädda
de i sin grönska! Se, huru efter hela
stranden en lummig grönska utbreder
sig! Se, de många täcka villorna med de
ras välvårdade anläggningar och se, hu
ru det väldiga etablissementet ligger där
inne i viken, inbäddadt, infattadt som en
gröntskiftande pärla.

Liksom så många andra affärskrafti
ga, brytande affärer anlades ock Gus
tafsberg i förra århundratalets första
hälft, nämligen år 1827. Det var då
tvanne framsynte män, grosshandlaren

Ur en teknisk tidskrift från år 1900,
Svenska Industriella Verk och anlägg
ningar, återger vi denna artikel, som ger
oss en utförlig bild av porslinsfabriken
före sekelskiftet. Vi sätter efter origina
let, men kan ej bereda plats för alla bil
derna i skriften, däribland flera pors
linsmodeller o d. Då vi inte har kunnat
finna några originalfotos har vi kliche
rat direkt efter tidningen, varför bilder
na kan tyckas svaga.

J. H. öhman och kommerserådet /. 0.
Wennberg, hvilka nogsamt beaktat den
rika vattentillgång, som den plats egde,
där Gustafsbergs fabriker sedermera res
te sig, kommo på den tanken att Sverige
både kunde och borde framträda å
världsmarknaden såsom täflande äfven
på det keramiska området. Experimen
ten blefvo dock, naturligt nog, snart så
dyrbara, att de ursprungliga affärsbil
darne funno sig föranlåtna öfverlämna
fabriken åt bolagsverksamheten. Ej häl
ler detta första bolag kunde genomföra
ideen, hvadan 1838 ett annat bolag
öfvertog fabriksrörelsen under ännu bi
behållen firma Gustafsbergs fabriks in
tressenter. År 1850 öfverläts firman och
affären till det gamla välkända handels
huset Godenius & C :o, som å sin sida år
1875 sålde den till Aktiebolaget Gustafs
bergs Fabriks Intressenter. Affären hade
då "gått genom ekluten" och utvecklade
sig sedan snabbt. Ett flertal egendomar
Farsta, Gustafsberg, Ostra Ekedal, Osby,
Mölnvik och Tjustvik inköptes. Seder
mera har egoarealen än mera utvidgats

genom inköp 1880 af Västra Ekedal och
1897 af Lemshaga.

I sammanhang härmed är säkerligen
ock på sin plats att här nämna de män,
hvilka i främsta rummet förtjänsten till
kommer att ha drifvit upp denna för
vårt lands industriella och konstindu
striella verksamhet så betydelsefulla
affär.

Vi ha då i första rummet att nämna
grosshandlaren Samuel Godenius, son af
komministern . i Gagnef Anders Jacob
Godenius och född den 2 mars 1806.
Han ingick först som kontorist i firman
Godenius & C:o, som innehades af far
brodern Gustaf Godenius och Simon
Nordström. Tillsammans med den sist
nämnde öfvertog han firman år 1834
och blef ensam egare af affären 1843.
År 1852 inginge i den herrar E. A.
Lennmark och Fr. C. Norbin. År 1850
inköpte firman, som förut nämts, Gus
tafsbergs porslinsfabrik och innehade den
till 1875, då den såldes till Aktiebolaget
Gustafsbergs Fabriks Intressenter, i hvil
ket Godenius var störste delegaren.

Afven i andra företag var Godenius
verksam. Han var sålunda delegare i
Nyhammars och Fredshammars bruk och
var under många år ledamot i Tanto
Aktiebolags styrelse. Han intresserade sig
därjämte för allmänna angelägenheter;
var länge stadsfullmäktig och fullmäk •
tig i järnkontoret, ledamot af borgerska
pets femtio äldste m. m. Af yttre ut
märkelser, som kommit honom till del,
må nämnas, att han var Kommendör af
Wasaorden och Ridd. af Nordstjerne
orden. Han afled i Stockholm den 15
juni 1891.

Disponenten, löjtnanten Oscar Wil
helm Odelberg, son af godsegaren Axel
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Odelberg på Enskede och hans hustru
ilhelmina Amalia Frisenheim, föddes

den 25 maj 1844. Han blef student i
Upsala 1863 och underlöjtnant på Söder
manlands regemente 1864. Från juli 1865
till augusti 1866 vistades han i Skott
land, Frankrike och Tyskland för språk
och landtbruksstudier.

Disponent för Gustafsbergs porslins
fabrik blef han 1869. För öfrigt må
nämnas, att han blef löjtnant vid Söder
manlands regemente år 1872, med afsked
därifrån 1873, landstingsman 1873, le
damot af Stockholms Läns Hushållnings
Sällskaps Förvaltningsutskott 1878, leda
mot af Stockholms Läns Sparbank, leda
mot af Riksdagens Första kammare 1884,
ledamot af Arbetareförsakringskommitcn
1884-1887, ledamot af Statsutskottet
1886-1893, fullmäktig i Allmänna
Brandförsäkringsverket för byggnader å
landet 1886, vice ordförande i Stock
holms Läns Landsting 1888, ledamot i
Stockholms läns Brandstodsbolag, leda
mot af Tanto Aktiebolags styrelse 1892,
fullmäktig i Riksgäldskontoret 1893, le
damot i Serafimerlasarettsdirektionen
1892, ordförande i Cenrralkornmitten för
hemslöjdens befrämjande inom Stock
holms län, samt ordförande i Stockholms
Läns Brandstodsbolag 1895, ledamot af
styrelsen för Postsparbanken 1899. Rid
dare af Wasaorden blef löjtnant Odel
berg 1881, riddare af Nordstjerneorden
1889, kommendör af Wasaordens 2:dra
klass 1894 och af samma ordens 1 :sta
klass 1897.

Gå vi så att tala om själfva tillverk
ningen, må här nämnas, att denna i sin
början gick rätt smått framåt. Anda till
1855 hade nämligen vid fabriken blott
tillverkats "fajans", men grosshandlare
Godenius skaffade, med sin skarpblick
för tingen, från England en i tillverkning
af "Ironstone China" erfaren person och
denna fabrikation tillvann sig inom kort
det erkännande, som den ännu med fulla
skäl bibehåller.

1862 började fabrikens så att säga
konstindustriella verksamhet, enär då
den nu så gouterade pariantillverkningen
först då kom i marknaden.

1864 sände fabriken för första gången
ut sitt läckra äkta porslin och

1872 började den med sin utmärkta
tillverkning af eldfast tegel. Byggnads
tegel göres mest till eget behof.

1897 års Stockholmsutställning fram
visade från Gustafsberg ett charmant
"Jasper-" eller Wedgwoodporslin - ett
oglaseradt porslin med olikfärgad botten
och af olika kulörer, belagda med hvita,
upphöjda figurer.

Fyllning af en rågodsugn.

Exteriör af flintugnen och stora masleinhuset,

F. n. utgöres Gustafsbergs tillverknin
gar af följande:

1 :o: eldfast tegel;
2 :o: telefonknappar, hushållsporslin

och stengodskrukor;
3 :o: vanlig massa, serviser, tvattservi

ser, piedestaler, krukor m. m.;
4 :o: opak - i engelsk stil - för ser

viser och prydnadsföremål;
5 :o: äkta porslin - företrädesvis kaf

feserviser;
6:o: parian - reproduktioner af

konstföremål;
7 :o: jasper i grönt, blått och gult med

pålagda mönster i relief;

8 :o: konstnärligare tillverkningar:
a) sgrafitto;
b) reliefmajolika;
c) skulpturer.

Att för vår publik i detalj beskrifva
själfva tillverkningssätten, torde ej vara
behöfligt, men af hvad vi för just denna
fabrik funnit särskilde utmärkande tillå
ta vi oss anföra en del.

De råämnen, som vid fabriken använ
das, äro flinta, kvarts, fältspat, gips,
"Cornishstone" (en förvittrad stenart,
som importeras från England) samt and
ra leror, hvaraf åtskilligt importeras från
England, Frankrike och Tyskland samt
annat tages från olika brott i Sverige.
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Den från England importerade leran
upplägges först någon tid i fria luften
för att förvittra och transporteras först
därefter till slamhusen, där de olika
massblandningarna ega rum. Porslinets
beskaffenhet beror nämligen ytterst på
de i massan ingående beståndsdelarnes
finhet och proportion. I slamhusen ma
les sedan de hårda materialerna i kvar
nar med tillsats af vatten. Därefter föres
massan till blandningskar, där den blan
das med lerorna och andra för de olika
ändamålen erforderliga råämnen.

Sedan blandningen är färdig i karen,
siktas den öfver silkeduk för att blifva
fin och homogen samt föres därpå till
träbehållare, hvarifrån den pumpas in i
masspressarne. I dessa senare utpressas
vattnet genom säckväf mellan rörliga
ramar och får afrinna. Innan massan vi
dare kan användas till formning måste
den arbetas i kranar för att bli mjuk och
plastisk.

Formningen tillgår på olika sätt dels
genom sk drejning med åtföljande svarf
ning och polering, dels genom "utform
ning" i gipsformar.

Drejningen sker för hand å roterande
träskifvor, så att arbetaren med handen
utför den yttre fasoneringen af de olika
pjeserna, den inre göres med tummarne.
Efter drejningen torkas godset tills kon
sistensen blir någorlunda fast, hvarefter
det svarfvas och poleras.

Utformningen sker med gipsformar,
som göras uti fabrikens eget gipsgjuteri,
dels för hand, dels i maskiner.

Allt gods måste innan bränning eger
rum undergå ytterligare torkning med
ånga eller luft till fullt fast konsistens.

Bränningen är af tvänne slag, rågods
bränning och glattbränning, samt sker
den i ugnar - sju för råbränningen och
sex för glattbränningen. Dessa ugnar äro
byggda af vid fabriken tillverkade eld
fast tegel och ha eldstäderna anbragta
nedtill rundtomkring.

Insättningen af godset i ugnarne sker
i s. k. kokor, som uppstaplas på hvar
andra tills ugnen är fylld. Kokorna
skola sluta tätt till hvarandra och de
öfversta täckas med lock. Den öppning
af ugnen, som begagnas för insättningen,
tillmuras innan eldningen börjar och
öppnas åter vid ut!angningen efter verk
ställd bränning. Ugnarne begagnas tur
vis, så att vissa äro under bränning, då
andra äro under fyllning eller utlang
ning. Vid glattbränning användes, för
att icke godset i kokorna skall smälta
ihop, s. k. pigg af eldfast lera, som läg
ges mellan godset.

Första bränningen - rågodsbrannin
gen - omfattar torkeldning och stark
eldning. Torkeldningen, som främst af
ser att borttaga möjligen kvarvarande
fuktighet hos godset, sker med svag eld,
som efter hand ökas. Råbränningen tager
en tid af 48-50 timmar. Efter densam
ma sorteras godset och glaseras.

Glaseringen tillgår så, att pjeserna
neddoppas i träkar i den lösta glasyr
massan. Tvanne glasyrmassor användas,
en lättare och kraftigare, allt efter som
godset blifvit svagare eller hårdare rå
brändt.

Andra bränningen eller "glattbrännin
gen" tar en tid af 18 till 20 timmar.
Under denna procedur smälter glasyr
massan, hvari godset blifvit neddoppadt.

Ugnarne eldas med stenkol, hvaraf
importeras cirka 12,000 tons årligen. För
koltransporten från England har bolaget
inköpt en egen lastångare om cirka 1,500
tons.

Efter bränningen undergår porslinet
merendels dekorering på olika sätt, dels
genom tryckning dels genom målning.
Naturligtvis levereras ock vitt porslin,
såväl äkta som billigare vara.

Både tryckning och målning sker dels
på, dels under glasyren. Tryckning till
går så, att det i kopparplåt graverade
mönstret först bestyrkes med för ända
målet lämpliga mineralfärger - vanli
gen en färg för hvarje mönster. På plå
ten lägges så ett tunnt papper, doppadt
i såpvatten och på detta aftryckes mönst
ret i valspressen. Papperet fastsättes slut
ligen på porslinet och borttvattas i vat
ten, då mönstret kvarsitter.

Målning utföres uteslutande för hand.
Dels ifylles de tryckta konturerna på
mönstren med önskade färger, dels ut
föras också själfständiga porslinsmål
ningar utan någon föregående tryckning.

En del pjeser stofferas, t. ex. med guld,
då tryckningen skett under glasyren. Ett
särskildt slags dekorering består uti s. k.
chromostryckning, då samma mönster
tryckes i flera färger och målning blir
öfverflödig. Denna tryckmetod hotar
också att så småningom uttränga det
gamla porslinsmåleriet.

Efter dekoreringen på glasyren brän
nes porslinet i s. k. emalj-ugnar för in
bränning af färgerna. Denna procedur
fordrar en tid af cirka 6 timmar. Dessa
ugnar - tio till antalet - fyllas så, att
godset uppstaplas på hyllor af eldfasta
skifvor.

Efter rågodsbränningen sorteras pors
linet första gången. Ytterligare sorteras
det efter glattbränningen och slutligen
efter bränningen i emaljugnarne, hvar
efter det föres till fabrikens storartade
lager, hvilket senare ensamt för sig kräf
ver en hel byggnadskomplex.

Vid sidan af porslinstillverkningen gö
res, som nämndt, vid Gustafsberg äfven
eldfast tegel till ganska afsevärd kvanti
tet. Tillverkningsvärdet häraf beräknas
uppgå till cirka 50,000 kr. årligen.

Blandningen af massan till den eld
fasta stenen sker som sagdt i kranar med
tillsats af vatten, uti för de olika ända
målen afpassade proportioner af ingåen
de råämnen. Tegelslagningen äger där
efter rum, vintertiden uti verkstäder och
i lador under sommaren. Af verkstads
salarne, som äro fyra, användas tvänne
för tillverkningen af bottnar till besse
merkonvertrar, såväl formbottnar som
silbottnar, en för formar och halfsten

Exteriör af ena emaljugnen och
målaratelieren.
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En af rågodsugnarne

samt den fjärde för byggnadssten. Af
ladorna begagnas en för slagning af
bessemersten, den andra för den öfriga
fabrikationen.

Efter formningen eller slagningen läm
nas rågodset att torka antingen på s. k.
torkstellage uti verkstäderna eller uti
rummet kring tegelugnen för att där
torka snabbare genom ugnshettan. Brän
ningen af stenen sker uti en tegelugn.
Denna ugn fullsättes från nedan till of
van med rågodset och eldningen sker
med stenkol.

Såsom särskild specialitet inom till
verkningen af eldfast sten må nämnas
formar och bottnar till bessernerkonvert
rar, äfvensom pelar- och halftegel till
sura martinugnar och vällugnar samt
piptegel till skorstenar. Byggnadstegel
göres mest för fabrikens egna behof.

I samband med hvad ofvan yttrats må
här med fog omnämnas den i national
musei kupolsal för kort tid sedan anord
nade utställningen af sådana keramiska
föremål, som äro afsedda att denna
sommar utställas i Paris. Utställningen
var mycket rikhaltig och i hög grad
beaktansvärd, såsom visande hvad för
närvarande i denna väg kan åstadkom
mas i vårt land samt dessutom konstnär
ligheten och den tekniska skickligheten
i utförandet.

Glasering

Bland annat sevärdt kunde man ej
undgå att lägga märke till de af artisten
Gunnar Gtson Wennerberg komponerade
föremålen i sgrafitto, blått mönster mot
blåhvit botten. Konstnären har här med
både smak, urskiljning och stilkänsla valt
motiv från vår inhemska flora. Beaktans
värd är ock konstnärens sträfvan att
åstadkomma verkliga mönster och ej al
lenast en sammansättning eller ett nyck
fullt utkastande af motiven. Färgerna
stå förträffligt och den tekniska behand
lingen visar stor både säkerhet och fi
ness. Ja, denna grupp är verkligen en
betydelsefull insats inom den moderna
keramiken. Kfven de af hr Wennerberg
i fransmannen Dammouse's genre utför
da föremålen tilldraga sig stor uppmärk
samhet och äro äfven vackra prof på
teknisk skicklighet.

En annan grupp inom utställningen
utgöres af de af artisten G. Neujd utför
da föremålen, som tyda på ett utmärkt
formsinne hos konstnären samt mycket
goda förutsättningar för hans konst.

Att utställningen i sin helhet till gläd
je för alla vänner af svensk konstindu
stri kommer att tilldraga sig välförtjänt
uppmärksamhet i Paris anse vi för säkert
och skall den uppmuntran fabriken hä
rigenom får röna förvisso mana den till
fortsatt utveckling å detta område.

På framtidens program finnes ock
upptaget att all dekorering kommer att
anbringas under glasyren, hvarigenom
åstadkommes större både effekt och var
aktighet.

Fabriksbyggnaderna bilda i sitt nu
varande skick en verkligen storartad
komplex. Bland de nyare byggnaderna
märkes först den nyligen uppförda kon
torsbyggnaden, som å nedre botten in
rymmer väntsal för ångbåtstrafikanter
samt tullstation. I husets torn finnes
post- och telegrafstation, en trappa upp
kontor och utställningslokal samt i vå
ningen därofvan boningsrum för en del
af verkets tjänstemän.

För maskinsmiden till eget behof är
uppförd en särskild mekanisk verkstad
med 2:ne svarfvar, däraf 1 större, 1
klipp- och punsmaskin, 1 borrmaskin,
1 mindre renshammare samt fläktar för
4 smideshärdar. Dessutom finnes 2 sten
tuggar för makadam och 1 brukskran
för nybyggnader.

Inom porslinsfabrikerna utgöras ar
bctsmaskinerna af 3 drejskifvor, 14
svarfstolar, 150 automatiska maskiner
och formskifvor samt 25 tryckpressar.
Brännugnarnas antal uppgår inalles till
29.

Drifkraften inom fabrikerna tages för
gamla slamhuset och gamla porslinsverk-
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staden från 1 compoundångmaskin om
60 hkr., för nya slamhuset och nya pors
linsverkstaden från en större ångmaskin
om 125 hkr., af Bolinders välkända till
verkning. Dessutom finnas i drejareverk
staden och sliperiet 2 :ne mindre ångma
skiner om resp. 8 och 3 hkr. Ett kvarn
verk för malning af massor, glasyrer och
färger drifves från ett öfverfallshjul med
vatten. Direkt på hjulet finnes kopplad
en ångmaskin om 10 hkr., som kan an
vändas både själfständigt och till för
stärkning af vattenkraften. Vattnet ta
ges från Kvarnsjön, belägen 1 1/2 km.
från fabrikerna och 60 fot öfver Farsta
vikens yta. Från sjön ledes vattnet ge
nom dubbla rör af 8 tums tjocklek. Allt
vattenförråd äfven för ladugård, stall
och andra landtbruksbyggnader samt till
Farsta disponentbyggnad tages från
Kvarnsjön. Brandposter finnas på en
mängd ställen inom fabrikerna till ett
antal af 8 st., hvaraf 2 väggposter. För
stall, ladugård och Farsta gård finnas
jämväl en mängd brandposter, så att
sammanlagda antalet af sådana uppgår
till omkring 18. Uti kontorsbyggnaden
finnes vattenledning, så att allt synes
vara väl beställt i eldsläckningsväg.

Vid Gustafsberg finnes äfven elektrisk
kraftöverföring för drifvande af trösk
verk, torfströverk och den i torfladan
belägna kvarnen. Den elektriska kraft
ledningen är c:a 1 km. lång och upp
satt af Luth & Rosen i Stockholm. En
ångmaskin om 16 hkr. drifver en dy
namo om 300 volt och 40 ampere. Från
denna dynamo, som jämväl användes för
den yttre belysningen - 12 båglampor
-, föres kraften genom ledningen till
2:ne motorer, den ena om c.a 20 hkr.
för tröskverket, den andra om c:a 8 hkr
för kvarn och torfströverk.

Uti mekaniska verkstaden är uppställd
en mindre dynamomaskin om c:a 4 hkr.,
som lämnar ström till 80 glödlampor
inom fabrikerna och till accumulator
laddningarna för elektriska belysningen
vid Farsta disponentgård. Dynamon dra
ges af en ångmaskin om 12 hkr., som
jämväl lämnar kraft till arbetsmaski
nerna inom mekaniska verkstaden samt
till såg i förening med snickeri, en större
trähyfvel af Bolinders konstruktion och
tillverkning samt en mindre cirkelsåg.

Fabriken har ock sin egen ångbåts
flotta -ej mindre än 5 ångare, hvilka
äfven ombesörja persontrafik mellan sta
den, fabriken och skärgården. Dessutom
finnes en bogserpråm och flera pråmar.

Emellertid är det icke allenast fabri
kationens omfattning och godhet som är
af intresse vid Gustafsberg. I tider som
dessa, då arbetarefrågan tager så mycken
uppmärksamhet i anspråk och då miss
nöje hos arbetarne hör till ordningen för
dagen, är det nämligen högst glädjande

få en inblick i arbetsförhållandena vid
denna fabrik. Med omtanke och upp
offrande klokhet har allting här ordnats
så, att man med allt fog må kalla Gus
tavsberg ett mönstersamhälle.

Förtjänsten häraf tillkommer onekli
gen i främsta rummet fabrikens nuvaran
de disponent löjtnant Wl. Odelberg, som
i denna omfattande affär funnit en vär
dig lifsgärning och hvars aldrig slapp
nande intresse, administrativa duglighet,
energi och blick sträckt sig utöfver det
stora verkets alla detaljer.

Också har man i vida kretsar fäst
uppmärksamhet härvid och från utlandet
ha för arbetarefrågan intresserade perso
ner ditrest för att på ort och ställe stu
dera förhållandena.

För att gifva en öfversikt af fabrikens
omsättning och personal under de senaste
50 åren tjänar nedanstående tabell:

År Arbetspers. Tillv. värde
1840 161 245,144 kr.
1850 192 303,577 ))

1860 250 605,911 ))

1870 310 507,176 ))

1880 609 975,910 ))

1890 824 1,293,531 ))

1899 c:a 900 1,695,469 ))

Det framgår häraf, att utvecklingen
gått stadigt och jämnt framåt, trots be
tydande in- och utländsk konkurrens.

Fabrikens och godsets mantalsskrifna
folkmängd utgjorde vid 1898 års utgång
1,979 personer, hvartill kommer ett antal
tillfälliga arbetare, uppgående till om
kring 200 pr år.

Såsom en andel af bolagets vinst har
sedan 1891 till de arbetare, som äro
fylda 25 år och varit minst 5 år anstäl
da i bolagets tjänst, utdelats 5,000 kr.
om året i proportion till hvars och ens
arbetsförtjänst. Detta belopp bestämdes
för år 1898 till 10,000 kr. Hvarje arbe
tare, som är mantalsskrifven vid fabri
ken, är pliktig att ingå i den s. k. sjuk
och begrafningslådan. Denna är bildad
genom arbetarnes månatliga afgifter och
äger nu ett kapital af 12,500 kr. och
sjukhjälp utgår med från 1,80 till 45 öre
pr dag.

Genom årliga gåfvor från bolaget har
på senare åren jämväl medel afsatts till
en pensions/ond, som f. n. uppgår till
c:a 60,000 kr. och hvarifrån 1899 utde
lades 20 pensioner a 60 kr. till manliga
och 12 pensioner a 48 kr. till kvinnliga
arbetare.

Sparbank för fabrikspersonalen är äf
ven inrättad och uppgå de däri insatta
medlen till omkring 150,000 kronor.

Särskild läkare och apotek finnas, lik
som ock postanstalt, tull- och telefon
station.

För skolväsendet är väl sörjde, Tvän
ne skolbyggnader inrymma 2 folkskol
klasser och 4 småskolklasser. Lärarperso
nalen består af 1 lärare och 5 lärarinnor.
Aftonskola, rit- och slöjdskola äro äfven
inrättade. Ett skolkök har nyligen upp
satts, där 18 flickor om året turvis - 6
för hvarje vecka - erhålla undervisning
i matlagning.

Platsen har ock eget gästgifveri, som
kan prestera verkligt förstklassig mat
och servering och som flitigt tages i an
språk af de många besökande, som taga
sig väg till Gustafsberg.

En del boningshus, till ett antal af 24.
för de mera meriterade arbetarne, med
tvanne lägenheter på nedre botten af två
rum och kök, och hvaraf cirka femton
därtill äro inredda å vinden med tvänne
frontespisrum och gafvelrum, hafva ett
det härligaste läge vid Farstavikens
strand. Ofvanför husen finnes för hvart
och ett fruktträdgård och trädgårdsland.
För hvarje år bygges en del nya arbe
tarebostäder, så att de för närvarande
uppgå till ett antal af 75 med tillsam
mans inemot 600 lägenheter. För alla
finnas områden med planterade frukt
träd och trädgårdsland utstakade.

På gårdarne är det alltid fint och
pyntadt som till helgdags.

Arbetarne hafva äfven ett särskilt
klubbhus, och en vidsträckt park därom
kring är särskildt upplåten till deras
disposition. I klubbhuset finnes en större
samlingssal med en liten teater, ett piano,
schack- och brädspelbord och byster
kring väggarne. Ett sidorum upptages af
bibliotek och ett annat begagnas vid öf
ningar för en messingssexretr.

I ändamål att förskaffa fabriksperso
nalen billiga och reela lifsförnödenheter
har sedan 1866 en konsumtionsförening
framgångsrikt verkat.

Sådana missförhållanden, som tyvärr
på flere andra ställen föranledts af
brukshandelsrörelser, hafva icke här kun
nat göra sig gällande.

Heder åt den lifsgärning och åt de
arbetsgifvare, som så sörjt för sina ar
betare! Heder ock åt de arbetare, hvilka
en corps veta att så fylla sina förplik
telser som Gustafsbergs!

Reso Upplysningsställe
är flyttad till Kommunalhuset, Lansspar

bankens exp.

Föreståndare är Herr Sven Nyman
och han träffas på torsdagar mellan

kl. 18.00-20.00. Tel. 301 15.
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SA FODDES FACKFORENINGEN

1. Föraningar i flydda tider
När ombudsmannen Jöns Persson från

Sv. Grov & Fabriks den 1 juli 1919
höll sitt föredrag vid Bleker i Gustavs
berg, kan detta betecknas som det första
fackliga föredrag som någonsin har hål
lits i Gustavsberg.

Den fackliga rörelsens tillkomst i Gus
tavsberg räknas visserligen från den 5
juli 1919 då möte på Kapellslatten kon
firmerade föregående mötesbeslut. Detta
innebar att bland 67 antecknade med
lemmar utsågs en styrelse på 5 personer.
Vem som var den förste medlemmen i
Grovs avd. 205 är inte fullt klarlagt
men fortfarande finns det gamla heders
medlemmar som med viss stolthet kan
säja att "jag var numro 5 eller 6".

Det blev ett hårt arbete för den ny
valda styrelsen. Styrelseledamöternas
hem fick bli platsen där sammanträden
höllos och strategiska planer uppgjordes.
Det blev ett jättearbete som man inte
riktigt hade satt sig in i. Nätterna fick
ofta tas i anspråk. Den gamla bruksled
ningen hade sina rapportörer för att de
skulle hålla sig underkunniga om vilka
revoltplaner som smiddes. Men även
fackföreningen hade sina rapportörer.
Det blev en hemlig diplomati som läm
nade mer eller mindre nedslående rap
porter.

Bruksledningens makt var obegränsad.
Patronen var en envålds allom bjudande
konung. Tjänstemannakåren styrde och
ställde som småkungar. De var lydiga
redskap för bruksledningen. Det fanns
dock även hyggliga tjänstemän som själ
va kände obehaget av trycket uppifrån.
Så småningom bildade dessa en avd. av
SIF.

Vi bör dock komma ihåg att samma
fattigdom och elände som rådde i Gus
tavsberg var även rådande på andra
bruk i Sverige. Sågverkspatronerna i
Norrland kunde även skipa lag och rätt
i många fall efter eget godtyckande.

Bland gamla urkunder i Gustavsberg
kan man finna att det år 1752 endast
fanns ett tegelbruk. Redan då förekom
en strejk av bönderna från Mörtnäs som
då gjorde dagsverken vid bruket. De
behandlades illa och fingo dåligt betalt.
Porslinsfabriken som anlades 1827 hade
det svårt många gånger. Redan 1838
förekom många klagomål. Man klagade
på att maten var dyrare i Gustavsberg
än i Stockholm.

År 1850 regerade i Gustavsberg en
herre som hette Gentele. Det var en myc
ket sträng herre. Det blev åter en vild

strejk. Men inte nog med detta. Man rev
även ned staketet kring fabriken. Genre
le fick en omgång stryk, ja han fick
grundligt stryk. Som följd av detta gjor
de Gentele ett avdrag på arbetarnas
löner med 10 0/o. Troligen blev detta
för mycket. Oron blev allt större och
till sist fick Gentele respass.

En numera avliden porslinsmålare har
berättat att när Gentele reste med sitt
pick och pack hade gustavsbergsarbetar
na samlats i Gustavsbergs-viken med sina
roddbåtar. Man demonstrerade och vin
kade farväl till Gentele genom att hissa
röda snusnäsdukar fastsatta på årorna.

Andra irritationsmoment var den sk
Bolagsboden. Man kan utan överdrift
påstå att 70 a 80 0/o av de anställda var
i ständig skuld. I denna bolagsbod fanns
allt mellan himmel och jord. Även föt
ter till likkistor. De billigaste kostade
25 öre paret och de något finare 50 öre.

I tygbaden fanns damhattar av en
viss standard och i skobaden fanns skor.
Allt togs på kredit. Övriga varor såsom
kol, ved mjölk m m fick rekvireras på.
fabrikskontoret. Denna lättsinniga kre
dithandel gjorde att flertalet blev slöa
och likgiltiga för sin ekonomi. Många
stackars hustrur fick tigga "direktörer
na" om mat. Man blev i skuld år efter
år och när mannen i familjen avled
övergick skulden till den mest bärkraf
tige inom familjen. Detta medförde att
många "infödingar" föddes med skuld,

Fjärdingsman Oskar Siiderberg var i
sin ungdom porslinare och starkt fack
ligt intresserad. Från den tid då fack
föreningen bildades för 45 år sedan skrev
han ner sina minnen och synpunkter.
Axel öhlund fick ärva anteckningarna
och låter oss här ta del av organisatio
nens födelsekamp, så som Söderberg själv
skrivit i sitt manus.

inte enbart för barnmorskans arvode
utan även för den skuld som fanns in
förd i stora skuldboken. Hela familjer
blev således fastlåsta vid platsen och
kunde inte flytta. Det blev en form av
livegenskap.

Det fanns även något som kallades
för flitpengar. Dessa delades ut allt efter
inkomstens storlek. Det rörde sig om
10 0/o på lönen och då tjänstemännen
hade den högsta lönen gick de största
beloppen till dem. Då gamle brukspatro
nen fick höra att en fackförening skulle
bildas hotade han med att dra in dessa
flitpengar.

Men bolagsledningen utgjordes av
strateger av rang. I mångt och mycket
PR-män. Gustavsberg var en isolerad ö.
Allt gjordes för att uppehålla isoleringen
mellan brukets arbetare och arbetare
från andra orter. Man skickade sina för
män att värva folk till sådana orter där
fackföreningsrörelsen var okänd. Tänk
hur man ordnade med tidningar. Nya
Dagligt Allehanda erhöllo vi för kr.
3 :50 per helår. Resten betalade bolaget.
Att läsa A-pressen var otänkbart. Kom
man över en sådan tidning bar man den
närmast kroppen för att inte bli upp-

Nedan: Hingst-Anders talar vid Bleket den 1 jitli 1919.
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räckt. Och infödingar som flyttat -
ja de motades obönhörligen härifrån av
fjärdingsmannen. Själv blev jag som
fjärdingsman anmodad av brukets kas
sör att köra bort en dotter till "Bad
harma" som då bodde i Stenhuset. Detta
förtroendeuppdrag undanbad jag mig
och vänskapen, som tidigare inte varit
den bästa mellan mig och kassör Hell
ström, blev efter detta inte precis bättre.

Tiden mellan den 1 och 5 juli 1919
rådde oro i Gustavsberg. Ute på avdel
ningarna diskuterades och på fabriks
kontoret arbetades för högtryck. Man
tisslade och tasslade och rapporterna
duggade jämt. Det rådde en atmosfär
som var ohygglig. Många arbetare hade
kommit hem från sin permittering,
brukspatron vistades i fjällen och man
var orolig inför vad som skulle komma.
Småkungarna hade kunskapare ute för
att få vetskap om vem som stod bakom
det hela. Att Hingst-Anders var en av
dem det visste man. Men vilka fler? Ja
det var inte många som visste. Under
tiden var det en liten grupp som sam
lades om kvällarna i hemmet hos någon.
Ibland på nätterna. I detta lilla läger
kom rapporter, oroande. Man var fram
me vid den 5 juli 1919.

2. De första stegen
I fackföreningens första protokoll står

det att läsa: Mötet som avhölls i Kapell
slätten, öppnades av Oskar Andersson
- Hingst-Anders - som framhöll nöd
vändigheten av en facklig organisation
för det svältande proletariatet. Det hade
samlats rätt mycket folk, kanske mest
nyfikna. Man låg eller satt bakom bus-

kar och träd. Ingen ville liksom stiga
fram. Ett bord hade man fått låna och
framför detta stod Hingst-Anders som
en general. Han föredrog en dagordning
vilken godkändes. "Va i herrans namn
är en dagordning för någe" sa en kvinna
stående intill mig. Det var dock inte tid
att lämna några upplysningar, om jag
nu överhuvud taget hade kunnat lämna
någon sådan. Här gällde det att höra
upp och följa med.

I § 2 i samma protokoll står: "Till
styrelse föreslogs 15 personer". Men på
grund av bristande upplysning angående
organisationen var det ganska svårt att
få en styrelse sammansatt. Vidare står
det i protokollet "att som skäl för sin
vägran att tillhöra styrelsen framdrogs
allehanda världsliga ting, såsom vatten
pumpning, bränning etcetera".

I själva verket var man rädd. De fles
ta var i skuld på fabrikskontoret. Miss
tänksamheten var stor och utbredd allt
sedan man född var ... "Stig fram bara,
sa ordf. Andersson, det är inte farligt
må ni tro för nu äro vi organiserade".
Han tillade "vi är redan ett 100-tal,
stig fram bara". Som sedermera vald
kassör fick jag nog minsann veta att det
inte var så många. Hur som helst, man
steg fram en och en sakta tittande om
kring sig. Av Anderssons tal hade man
liksom blivit litet eldad. Själv tog jag en
kvinna, den första kvinnliga medlemmen
under armen och stegade fram till
Hingst-Anders. Hennes namn var Helmy
Johansson, dotter till numera avlidne
Algot Johansson - även kallad Knal
len. Hingst-Anders höll på stående fot
ett tal till Helmy vilket gjorde verkan.
Männen liksom skämdes och tågade fram
till bordet. Sedan man antecknat sig gick

man tillbaka till sina mera tveksamma
kamrater. Man verkade liksom frimodi
gare nu och såg medlidsamt ned på sina
oorganiserade kamrater. Det var något
man gått igenom, något man undfått
liknande den som blivit döpt, man kände
sig ren och lycklig. Och lilla Helmy såg
särskilt glad och lycklig ut och de andra
kvinnorna tittade på henne med beund
ran. Vem som blev kvinna nr 2 har jag
glömt men så småningom kommo kvin
norna de också.

Mötet som pågått ett par timmar var
nu redo att välja styrelse. Av de före
slagna 15 avsade sig alla utom 5.

Till ordförande valdes Oskar Anders
son, kassör Oskar Söderberg, sekr. Gott
frid Strömberg, v.ordf. Daniel Ekberg,
bitr. sekr. Helge Erlandsson.

Nu var den första styrelsen vald -
fackföreningen var en verklighet. Man
satte omedelbart igång med arbetet. Vin
tertid kunde möten inte hållas i det fria.
En komrnitte tillsattes som skulle ordna
med lokalfrågan. Den bestod av Karl
Möller, Gunnar Florcn och Gottfrid
Strömberg.

Man gjorde framställningar att få hål
la sina möten på Klubben, men se detta
var en nöjesklubb och där fick inga
möten hållas. Detta fanns förresten pap
per på ända sen Godenius tid för om
kring 60 år tillbaka i tiden.

Kväll efter kväll samlades styrelsen
till sammanträden som varade långt in
på nätterna. Nu stod även Flitpengarna
i stöpsleven. Dessa skulle först dras in
för den lilla grupp som antecknat sig i
organisationen. Ja det ena ryktet avlöste
det andra. Det tråkiga i allt var att
några arbetare hade tagit sig före att hos
kaptenen V. Odelberg hemställa att han
skulle "göra slut på det hela" för det
var, som man hade framhållit "bara ett
fåtal" som ingått i fackföreningen. Vi
hade i början svårt att tro på tarvlig
heten men när kapten Odelberg vid ett
sammanträde på fabrikskontoret lät oss
förstå att det var sant, då gällde det
för oss att vidtaga åtgärder.

Det blev ingen lätt uppgift, isynner
het som medlemsantalet inte var så stort
som man hade basunerat ut. Spionerna
hade även lyckats få reda på detta. Vid
ett sammanträde meddelade kapten
Odelberg att han hade kunnat göra
slut på avdelningen "men det gjorde jag
ej". "Jag begriper tidsläget", sa kapten
0. Således var han förståndigare än
spionerna från våra egna led.

Fabriksinteriör från sekelskiftet.
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Vi höllo krigsråd och uppgjorde pla
ner. Men arbetarna var vankelmodiga,
och åter hade vi dessa flitpengar som
spökade. Ordföranden gick dagligen i
ett stort segerrus.

Vi företog en medlemsvärvning och
själv lyckades jag anskaffa 331 stycken
på en månad. Detta framgår även av
avdelningens redovisning till förbundet.
Efter 2 månader var antalet medlemmar
uppe i 500.

Vid ett senare tillfälle kunde vi på
fabrikskontoret få kapten Odelberg att
peka ut de personer som sökt förmå
bolagsledningen göra slut på avdelnin
gen. De voro själva närvarande och den
na stund var en av de mest pinsamma
ögonblick jag varit med om. Det var
oerhört synd om dessa stackare. Ofta
har jag funderat över vad som gjorde
att dessa personer kunde vidlåta sig nå
got så lumpet. De voro visserligen icke
medlemmar då, men blev det senare, och
bra sådana.

Nästa fackföreningsmöte hölls den 25
juli i Bleksängen.

Nu börjar det verkliga skådespelet
med drastiska poänger. Scenen var ett
bord med två stolar uppställda mellan
två stora ekar. Fonden utgjordes av
hasselbuskar med doktorsbostaden som
bakgrund. Sidokulisserna stora ekar, så
ledes en naturscen som en teaterregissör
knappast kunnat göra bättre. Därtill en
sotig stallykta på bordet i vars sken man
kunde skönja ett solbränt ansikte med
stora yviga mustascher. Det var ord
föranden Hingst-Anders.

Sedan han med hög röst förklarat
mötet öppnat föredrog han en skrivelse
från brukspatron Odelberg. Den första
och enda skrivelse till fackföreningen
han egenhändigt undertecknat. Skrivel
sen är historisk och lyder:

Storlien den 8 juli 1919
"Med stor ledsnad har jag mottagit

underrättelsen om den bildade fackför
eningen. Jag som hade tänkt och hoppats
att mitt 50:de år vid Gustavsberg skulle
få förflyta lika lugnt som alltid och just
därföre anslog jag en så stor summa till
premieutdelningar som mycket översti
ger den summa aktieägarna bekommit.
Jag anser att både de 25 000 kr nu och
de 100 000 kr som skulle utdelas i de
cember äro förverkade. Skulle icke en
kompromiss kunna uppgöras, att allt un
der detta år får förbliva vid det gamla
och att summorna då utbetalas. Det bli
ver i annat fall mycket att reglera. Upp
köpsföreningen måste de själva överta
ga. Hyror motsvarande de i Stockholm
införas. Mjölk och bränslepriserna höjas
till de nu gällande. Likaså ångbåtsbil
jetten mm Jag önskar klarhet uti dessa
ting till dess jag kommer hem på mån
dag."

Brukspatronens skrivelse gjorde ett
starkt intryck på mötesdeltagarna. Han
var då en gammal man - ca 80 år -
och hade naturligtvis svårt att följa med
utvecklingen. Han misstrodde nog även
till en del sina medhjälpare. Man tyckte
sig läsa mellan raderna "att hade jag
varit hemma hade det inte inträffat".

I § 2 från mötet den 25 juli står det
bland annat "Den av bolaget till arbe
tarna ställda skrivelsen upptogs till be
handling. Och i samband med den av
styrelsen avfattade svarsskrivelsen punkt
för punkt. Frågan hänsköts till styrelsen
för sin slutliga bärning." Allt enligt pro
tokollet.

Någon avskrift av styrelsens svarsskri
velse finns tyvärr inte kvar i fackföre
ningens arkiv.

Mötet fortsatte och upptog Daniel
Ekbergs avsägelse som v. ordf. skriver
Söderberg och fortsätter: Den stackars
Daniel som i likhet med mig arbetade
på den s k herrverkstaden, hade inte haft
en lugn stund sedan han blev invald i
styrelsen. Flertalet av arb. på denna av
delning tillhörde "gräddan" i samhället.
Det fanns till och med de som antecknat
sig för 100 kronor i Manfred Björkvists
pansarbåt. Och då kan ni förstå att det
var stor skillnad mellan de som gick till
arbetet i celoidkragar och prolitariatet
på slamhus och diverseavdelningar ...

Och i den ljumma sommarkvällen
fortsatte fackföreningens andra möte.
Mörkret sänkte sig allt tätare över den
lilla skaran vid Bleksängen. Kväll ens
stillhet bröts ibland av Hingst-Anders
tordönsstämma då han klubbade fattade
beslut. Den sotiga lyktan spred ett spar
samt sken över några papper på bordet.
Några obehöriga låg och tryckte i bus
karna och spionerna slog sina lovar i
närheten.

En ny tid var kommen till det lilla
brukssamhället . . . Striden gick vidare.

Ungdom på skidor
Radhusmästerskapen på skidor den 23

februari samlade ett 90-tal entusiastiska
unga deltagare. Genom insamling, för
säljning av tidningar och tomglas hade
man åstadkommit priser som räckte till
alla. Juniorklassen vanns av Olle Sa
muelsson. Och sedan hette gruppvin
narna från 15 år och ned till 7 Klas
Kvick, Michael Bram, Lars-Anders
Svensk, Arne Ericsson, Rosali Andersson,
Annette Hagelin och Ulla Andersson.

Från fackligt forum idag
Angående Grupplivförsäkring för

medlemmar som fyllt 67 år vill vi med
dela följande: Livförsäkringen omfattar
alla överåriga medlemmar som slutat sin
anställning. Man måste vara minst 67 år,
men man kan vara hur gammal som helst
för att vara med i försäkringen.

Försäkringen är tecknad i Folksam av
Fabriksarbetareförbundet. Kostnaden för
försäkringen är 36 kronor per år och
medlem men detta betalas av förbundet.
Den försäkrade har att varje år betala in
7 kronor på ett inbetalningskort som
varje år tillställes den försäkrade.

Det är en bra försäkring som alla
överåriga borde tillhöra. Finns det någon
som fortfarande inte fått något inbe
talningskort till Folksam är det bara
att vända sig till fackföreningsexpedi
tionen så ska vi ordna med saken.

Vid försäkringstagarens död utbetalas
600 kronor.

Stipendier till kurser finns att söka
hos förbundet. Ett nytt kursprogram har
utkommit för år 1964. Intresserade hän
visas till Fackexpeditionen. Man kan söka
stipendier till folkhögskolekurser, nor
diska kurser vid arbetarrörelsens slott la
Breviere i Frankrike.

Förbundets studie- och kursverksam
het är mycket omfattande. Vi uppma
nar alla intresserade att berika sitt ve
tande genom att deltaga i de kurser som
anordnas och som omfattar ämnen i
både fackliga och ekonomiska frågor.
I regel utgår stipendier som täcker kurs
deltagarnas förtjänster i jobbet.

AFA-försäkringen meddelar att för
säkringen gäller även om anställningen
upphört på grund av sjukdom. Varar
sjukdomen längre än ett år måste dock
detta meddelas till AFA. En särskild
blankett finns för ändamålet.

Klasstillhörighet i Sjukkassa kan änd
ras under året på grund av ändrade in
komstförhållanden. Endast löneglidnin
gen under ett år kan betyda att du får
tillhöra en högre klass i försäkringskas
san. Detta bör följas upp år för år an
nars kan du få för låg ersättning från
kassan.

Studiekommitte har en del fackför
eningar utsett. Det är kanske den bästa
metoden att få ett brett upplagt studie
arbete att fungera. Studiearbetet måste
breddas. Omfatta flera.

Studieprogrammet som redan om
nämnts omfattar icke mindre än 19
kurser och studieresor, 11 kontaktkonfe
renser och 9 redogörarkonferenser.

Årsmötet som hålles tisdagen den 3
mars kommer att få taga ställning till
vissa förslag för att få fram ett bättre
studiearbete.

A. ö.
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INFORMATION om CENTRUM-DOMUS
Den 17 februari samlades en stor sam

ling intresserade och engagerade män och
kvinnor i Kvarnbergsskolan för att få
information och ställa frågor kring ut
formningen av Gustavsbergs Centrum
kring Domusbygget. Där var dir. Harry
Hjalmarsson och dir. John Gillberg från
KF, arkitekterna från KFAI med M E
Molander och C Tottie som föredragan
de, arkitekt Kurt Hollstrand, kommu
nalfullmäktiges och kommunalnämndens
ledamöter i Gustavsberg, byggnads
nämnd och generalplanekommitte, re
presentanter från Gustavsbergs Fabriker
och Konsum-Domus i Gustavsberg.

Arkitekt Hollstrand redogjorde för ti
digare planer på Centrums utformning
fram till de vidgade önskemålen på ett
Centrum med kommersiellt, socialt och
kulturellt ändamål. Han demonstrerade
på översiktskartor och situationsplaner
områdesplanering och vägar kring Cent
rum.

Arkitekt Mats Erik Molander talade
om förutsättningarna för Centrumlös
ningen och alla de förhandsutredningar
som måste göras i samband med plane
ringen, där man saknat grundkartor
o. d. Arbetsprogrammet har måst ta hän
syn till motorvägens sträckning, till ned
farten från Lugnet, tillfarter för fabri
ken, bostädernas placering, vägar och
gångstråk m. m. för att Centrum skulle
få den bästa placeringen.

Arkitekt Claes Tottie kompletterade
de båda föregåendes redogörelser och
gav närmare informationer om hur man
planlagt dimensioneringen av Dornus
bygget. Man räknar kundkretsen på
hemmaplan till c:a 5 000 innevånare,
därtill de boende i andra närliggande
orter och hela sommargästinvasionen.
Därför kan man också spå att man bör
kunna bygga ut Domus.

I Centrum behövs givetvis en rad av
nödvändiga serviceanläggningar. Man
har bl. a. noterat bank, apotek, frisör,
optiker, post och system. Och därtill
biograf och samlingslokal, med utrym
men som kan användas som loger, stu
dierum och hobbylokaler.

Parkeringsplatser är beräknade för
500-600 bilar och därtill kommer en
trädgårdsanläggning eller trivselplan,
som bl. a. skissas av trädg.ark. Bauer i
samarbete med Stig Lindberg.

Dir. Hjalmarsson redogjorde slutligen
för arbetsfördelningen mellan KF och
Konsumtionsföreningen vid den senares
begäran om lån och hjälp till planering
för utvidgning av Centrumbutiken. Vi
kom snart underfund med att behovet
var starkt, men att det också fanns
andra problem av samhällelig karaktär
som behövde lösas i samband med detta.
För Konsums del var dessa problem dem
övermäktiga, det krävdes ett samarbete
med både KF och kommun. Vi på KF
tyckte att butiksverksamheten i Centrum
behövde ett nytt ansikte. Många stock
holmare kommer särskilt sommartid i
konsumentkontakt med Gustavsberg och
även i övrigt är Gustavsberg ett visit
kort för svensk konsumentkooperation.
Det har inneburit dryga kostnader för
utredningar m. m. och investeringar på
c:a 10 miljoner. KF släpper alltså till
kapitalet - och det ska vi givetvis ha
ersättning för - men vinsten skall till
komma Gustavsberg.

Dir. Hjalmarsson erinrade också om
KF:s åtagande beträffande ersättnings
bygge för det rivna Folkan, ett bygge
som kostar över miljonen, men där man
räknar med stöd från staten till 40 0/o.
Vi ämnar ställa bion till folkparksför
eningens förfogande utan kapitalersätt
ning - men det är inte vår sak att

garantera att rörelsen går ihop, det mås
te bli en utfästelse från kommunens sida.

Vad ska vi sälja i Domus? är ett annat
spörsmål. För vilka varugrupper finns
tillräcklig volym. Detta gäller inte bara
för specialvaror utan också för livs
medel.

Dir. Hjalmarsson gav exempel på kon
centrationens och urvalets betydelse. -
Varuhallen i Gustavsberg har noggrant
projekterats, och vi har räknat med
stockholmarna, ty enbart Gustavsbergs
befolkning är i minsta laget för ett så
stort butikscentra. Det är därför vik
tigt med goda parkeringsutrymmen.
Konkurrensområdet är mycket omfat
tande och att tala om något slags läges
monopol, är fel, då vi har Stockholm in
på knutarna.

Dir. Hjalmarsson gav slutligen sina
synpunkter på den framtida utveckling
en. Med tanke på den ökade standarden
kan man sia att mera utrymme behövs
för parkering, kanske Ekvallen är i
farozonen och en idrottsplan kan tänkas
bortåt Osby. Samtidigt vill väl ingen
Gustavsbergsintresserad att detta sam
hälle ska få karaktären av sovstad, och
vi på KF har inte intresse av att här
bygga hur mycket som helst.

I en följande frågestund ventilerades
ytterligare detaljer och därtill spekula
tioner för framtiden. Ref. noterar att
plats finns vid Domus för ytterligare
affärs- och servicebehov, och att KF så
snart klarsignal kommer från avgörande
myndigheter sätter igång med nästa
etapp för biografen. Hr Harry Pettersson
redogjorde för kommunens åtgärder i
olika sammanhang och hur man ständigt
hållit sig ajour med utvecklingen och
också sökt att trycka på för avgörande
insatser.
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Herr Pettersson meddelade att den
närmaste åtgärden nu måste vara att
övertyga Länsstyrelsen om nödvändig
heten av fortsatt utbyggnad av vårt sam
hälle. Redan den 21 februari kommer
landshövdingen på kommunens inbjudan
i spetsen för Länsstyrelsen på besök. Då
skall de olika utredningarna presenteras,
som ligger till grund för den fortsatta
utbyggnaden av de nödvändiga service
lokaler, som vi tror att alla samhälls
medlemmar ser fram emot.

Dr. Hjalmar Olson underströk att vi
har chansen att bygga ett verkligt bra
samhälle som tar hänsyn till människor
na härute. Vi kan bestämma de lämp
ligaste proportionerna på hus och bo
stadsområden och strävar också att läg
ga fram planer som tar vara på möjlig
heterna i naturen.

Och så avslutade kommunalfullmäk
tiges ordf. hr Harald Lindholm sam
manträdet, som enligt ref. mening verk
ligen var informativt. Jag gillade också
kaffet och tårtan, som vi fick i pausen.
Det är vi inte bortskämda med i kom
munalfullmäktige.

Dbg
Nedan en

Ovan har vJ.r fotograf tagit en titt pJ Centrum i modell.

situationsplan för Centrumgestaltningen kring Domus med Trivselplan,
affärer, parkeringsplatser - intill den kommande motorvägen.
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Vdr ordinarie medarbetare har begärt
anstånd frdn Kommunrapporten. Han
vikarierar nämligen för sjukskrivne kom
munalkamrern och har dessutom skäppan
full med andra sociala ärenden som van
ligt. Folk vill därtill gärna ha hans råd
vid deklaration - sd anstlndet beviljas
för den här gdngen.

Red. har sålunda tittat i protokoll och
en del andra handlingar och noterar där
ur följande:

Sedan Julnumret kom ut har kommu
nalfullmäktige haft sammanträde både i
december och januari. Man var vänlig
mot folkpensionärerna och erbjuder både
fria bad och fria trafikreflexer. - En
del egnahemsbyggare fick borgen för
sina lån och en del löner för kommunala
tjänstemän justerades - uppåt förstås.

Kommunalfullmäktige är positiva till
en samordnad bostadsförmedling inom
Stor-Stockholmsregionen, vilket betyder
att vi, om vi kan, bör lägga 10 0/o av
nyproduktionen på bostäder i potten. -

Posthuset på Ingarö fick litet pengar
för upprustning och till Värdshuset an
slogs medel för kylskåp o.d. -

Val av ordf. i kommunalfullmäktige,
revisorer etc. och ledamöter i en rad av
nämnder, styrelser och kommittecr för
rättades vid decembermötet. Några nya
namn har tillkommit, men i stort sett
är det inga förändringar. Det skulle ta
för stor plats här att återge alla nam
nen. Vi har dem så småningom i den
tryckta "staten" och kanske i en kom
mande, behövlig minneslista för Gustavs
berg. -

Kommunalpamparna från Boo, Gus
tavsberg, Värmdö och Djurö har träffats
för att överlägga om hur man ska kunna
påskynda byggandet av den stora motor
vägen. Sedan diskussionen avslutats be
slutade man att låta sammanställa upp
gifter om de fyra kommunernas bofasta
invånare och fritidsgäster samt en prog
nos för utvecklingen under de närmaste
fem åren. Med bl. a. detta i botten ska
man göra en gemensam uppvaktning hos
höga vederbörande för att få fart på
vägen. - Ur den av Yngve Nyström
och Linus Lindvall gjorda undersökning
en rörande befolkningstal etc. noterar vi
att utredarna kommit till följande: Boas
fritidsbebyggelse har stagnerat, men vil
lor och hyreshus ökar. Nybyggnaden
koncentreras till Skarpnäs med c:a
1000 lägenheter fram till 1970. Aven i
Björknäs och Tollareområdet räknar
man med några hundratal hyreslägen
heter och ett 50-tal villor och egna hem.
Värmdö ämnar bygga ut stora egnahems
områden i södra delen av kommunen. I
framtiden räknar man med över 10.000
innevånare. Fritidsbebyggelsen utvidgas
kraftigt me.i tomter vid Wik, Koppar
mora, Alvsala, Hjälmö, Saltarö, Söder
näs, Ryttinge med c:a 200-300 tomter
för var. Stockholms stad har inköpt stort

Härmed ledigförklaras tjänsten som
KOKERSKA tillika HUSMOR
vid centralköket i Kvarnbergs
skolan. Tillträde beräknas ske om
kring den 15 augusti 1964. Ansök
ningshandlingarna skall vara Gus
tavsbergs skolstyrelse, Skolexpedi
tionen, Gustavsberg, tillhanda se
nast den 1/4 1 964. Ytterligare
upplysningar om tjänsten lämnas
per tel. 0766/308 25.

Skolstyrelsen.

markområde vid Brevik för fritidsanda
mål och Värmdö är ju också målet för
en stor invasion av utflyktsbilister från
Stockholm. - Djurö har under senaste
åren haft en minskning av antalet bo
fasta ute på öarna. I Stavsnäs och på
Djurö-Vindö, där hälften av befolkning
en bor, byggs såväl hyreslägenheter som
egna hem. Fritidsbebyggelsen fortsätter
så pass att man inom fem år kan räkna
med c:a 2000 stugor inom Djurö. -
Gustavsbergs byggnads takt är c :a 100
lägenheter per år. Sommarbebyggelsen
växer ut starkt på lngarö, där 5,00 tom
ter vid Björnö står inför bebyggelse. Pla
ner finns också på 2000 tomter på Salt
sjöbanans mark. Långvik får därtill 100
tomter, Enkärret 100, Tranarö 150 och
Angsvik 400. - Utredarna påpekar att
pendeltrafiken mellan Gustavsberg och
Stockholm stadigt ökar.

Invånarantalet i de fyra kommunerna
uppskattas 1970 till 28000. Fritidsbe
folkningen sommartid 1970 räknar man
ska uppgå till 150.000, därav 112.000
solande sig vid 28.000 sommarstugor.

Det som påverkar Värmdövägens tra
fikintensitet och pockar på en snar auto
strada är kanske främst att skärgården
och strövområdena härute alltmer loc
kar stockholmarna. Här finns också stora
och välbesökta bad. Båthamnar och varv
gör båtägare till bilister på Värmdö
vägen. Dessutom brukar fritidsbyggarna
alltmer vistas året om i våra trakter. -
Så får vi då se om detta kan påverka ett
snabbare vägbygge.

Dbg

Vid konferensen om motorvägen sam
manträffade de här kommunalpamparna:
Fr. v. byggnadsnämndens chef i Djurö,
Erik Norman, kommunalfullmäktiges
ordf. i samma kommun, Erik Jansson.
Sedan följer kommunalordförandena i
Gustavsberg, Harald Lindholm respek
tive Värmdös Gunnar Boman, sistnämn
da kommuns byggnadsnämndsordförande
Hans Sundberg, kommunalnämndsordfö
randen i Boa, Erik Johansson, samt slut
ligen motsvarande förtroendeman i Gus
tavsberg, Harry Pettersson.
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KONSUM• DOMUS
Ett gott verksamhetsår

Vi kan glädja oss åt en mycket god
försäljningsutveckling under 1963. Om
sättningen blev något över 14,8 miljoner
med en ökning av närmare 1,6 miljoner
kronor. Omsättningsökningen och per
sonalens ökade prestationer per dag och
anställd har medfört att lönekostnaderna
har kunnat bemästras procentuellt, men
i kronor föreligger givetvis ökning. Vår
förening har ju varit i den lyckliga be
lägenheten att ha relativt stora butiks
enheter, vilket medfört att verksamheten
har kunnat drivas effektivt. Utveck
lingen går nu mot att det blir allt svå
rare att få tillfredsställande lönsamhet
på enheter, som säljer under 1 miljon.
Resultatet av verksamheten under det år,
som vi nu har färdigt att redovisa är
synnerligen gott. Sedan fastigheter, in
ventarier och varulager avskrivits med
belopp, som godkännes enligt taxerings
förordningarna är det redovisade över
skottet tillsammans från föregående år
kvarstående i runda tal 664.000:-. Sty
relsen föreslår - fortfarande i runda
siffror - 90.000 :- till reservfonden,
21.000 till 5 0/o ränta å insatserna och till
4 0/o återbäring 553.000:-.

Medlemmarna samlas till rådslag
1963 års verksamhetsberättelse kom

mer att översändas till medlemmarna un
der personliga adresser före distrikts
stämmorna. I berättelsen är verksamhe
ten, dess utveckling och ekonomi ingåen
de presenterad. Mera informationer kom
mer också att lämnas vid distriktsstäm
morna. De är tre till antalet och hålles
den 17-19 mars enligt plan som finnes
i berättelsen. Vid distriktsstämrnorna
kommer vi också att närmare presentera
vårt Domusvaruhus. Vi ordnar också
ett litet underhållningsprogram och vi
dare blir det utlottning av ett antal va
ror. Vi hälsar hjärtligt välkommen till
föreningens distriktsstarnmor, där ni får
en presentation om vad som sig tilldra
git haver och vad som komma skall.

Hur går det medDomusbygget?
Generalentreprenör, övriga entreprenö

rer och planerare ser nu mera ljust på
möjligheterna att bliva färdiga utan allt
för stor förskjutning i tidplanen. Det
ligger givetvis ett mycket hårt jobb fram-

Domusbygget sett från vattentornet.

för alla, som har med de olika detaljerna
att göra. Detta gäller inte minst alla
förberedelser med inredningsinköp, per
sonalplanering etc. Vi har haft tur med
vädret ... men peppar peppar och håll
i trä. Detta senare reservationstecken
gäller då vi i skrivande stund planerar
för invigning söndagen den 26 april. Då
hoppas vi att med flygande fanor och
klingande spel fira den stora dagen D då
vårt Domusvaruhus skall bliva verklig
het.

Bensin/servicestation
I julnumret av Gustavsbergaren läm

nades en information om de nya rikt
linjerna inom oljekooperationen, som
uppgjorts för hela landet och godkänts
av berörda parters kongresser. Vår sta
tion i Gustavsberg är nu från årsskiftet
en länk i den kedja av bilvårdsanlägg
ningar, som drives av bilägarkooperatio
nen. Den tillhör IC-föreningen Stock
holms stad och län, som förra året hade
en omsättning av 188 miljoner.

Korv med besked
Konsum deklarerar 7 korvsorter · står

det att läsa i annonser och på skyltpla
kat. Vår förenings butiker får alla char
kuterivaror från Konsum Stockholms
charkuterifabrik, som är landets största.

Den goda konsumkorven - ett kva
!itetsbegrepp. Ide med kvalitet.

G. M-n.

En ros i efterhand vill vi få med till
kommunalfullmäktiges ordförande Ha
rald Lindholm, som den 19 februari fira
de sin 60-årsdag. En överblick av hans
insatser under många år för vår kom
mun skulle fylla en lång spalt. Han var
också med i Forums och Gustavsberga
rens start och var i många år dess kassör.
Haralds intresse för vår kommun och
hans initiativ meriterar honom, vilket
också bekräftades från många håll på
bemärkelsedagen. Gustavsbergaren in
stämmer!

Tack!
Jag ber att till kommunalfullmäktige

i Gustavsberg få framföra mitt varma
tack för den intressanta tid jag haft äran
deltaga i det kommunala arbetet för vårt
kära Gustavsberg. Jag ber även att
hjärtligt få tacka för den vackra bloms
teruppsats, som jag fick vid min avgång
ur fullmäktige.

John Bellander
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Forornas vinterväg
Det var en livlig bild, när en fora av

sex eller sju lurkor dragna av småväxta,
ystra hästar drog ut över fjärden i rikt
ning mot den avlägsna staden. Bjäller
klangen hördes vida omkring i den kalla
och stilla luften, och när man passerade
andra öar anslöt sig flera fordon. Möja
bornas första rastställe, som också blev
en mötesplats, var Västerholmen i Norra
Stafsudda. På långt håll kände man igen
varandras hästar, ungefär som man kun
de särskilja varandras båtar under segla
tionstiden. Ett rykte sade att skärgårds
hästarna hade släktskap med gudbrands
dalingar. Det är ovisst, men visst är att
hästarna hade likheter: krumma mankar
och små huvuden, färgen var ofta gul
aktig med mörk svans och man. En svart
hårrand sträckte sig från manken utmed
ryggen till svansroten. Det var lätta djur,
men härdiga och sega, och liksom alla
skärfolkets husdjur var de lätt-stillade,
nättfödda.

Färdvägen till staden var känd av
alla, och över de större fjärdarna var den
buskad, men ofta ledde en av de vana
kuskarna följet. Det kunde vara en ko
lonn om tjugo-trettio fordon, som ringla
de fram norr om Puttisholmen mot
vinterfärjan över båtrännan vid Kalvön.
Där höll en gällnökarl, Andersson från
Söderby, vakt från gryning till mörk
ning. Han var den sista färjkarlen.
Från färjstället gick färden in i Sunds
viken och över Värmdölandet, via den
i Prästfjärden utskjutande Oxön, en
halvö där komministergården var be
lägen. Vägarna runt Värmdö kyrka
var illa kända för spökerier - men ju
fler kuskar det var, ju morskare lät
rösterna. Kulan vid Torsbyfjärd var ett
litet rastställe där man kunde få en
mugg hett kaffe, men vanligtvis fort
sattes färdes till Betsede på Farsta
landet, där brukade skärgårdsborna ras
ta, stilla hästarna och mätta sig själva.
Det var behövligt att tina upp den stela
kroppen och få något varmt inombords,
här fanns både kaffe, öl och brännvin.
Det var ett uppskattat tillhåll, men mån
gen stillsam skjutsbonde, som tillhörde
Blå bandets brödrakrets, kände sig inte
hemmastadd bland stopsvingarna. Här
bidade man någon timme innan stadsre
san fortsatte. Det var fördelaktigt att
lämna Betsede före midnatt för att vara
i Stockholm när fiskkommersen började
om morgonen.

Slädforan risslade fram i den knarr
kalla vinternatten under flimrande stjär
nor. Det gnisslade från medarna och
skramlade entonigt men tryggt från ping
lorna i lokremmarna, hästarna frustade
och släppte väder, och andedräkten stod
som vita strutar ut ur näsborrarna; en-

De gamla på fest i Missionskyrkan
Den 11 januari hade Konsum och

Missionsförbundet äran inbjuda pensio
närerna att hjälpa tomtarna smaka jul
gröten i Missionskyrkan. Våra förvänt
ningar voro stora. De infriades också.
Vädret var gynnsamt, barmark och 0°.
Då vågar sig även en frusen stackare ut.
När man satte sig i taxin, var där varmt
och skönt, och en känsla av lyx omsvep
te en. Själen började tina. Snart voro vi
framme i Gustavsberg, där ljusen från
kyrkgranen, samt neonljus i olika fär
ger tog emot. Feststämningen började in
finna sig, och spänningen steg. Så sväng
de bilen in på Missionskyrkans plan,
gjorde en elegant vändning och en rid
derlig chaufför gjorde honnör, hjälpte
en ur bilen, uppför trappan och dörrar
na slogs upp. Så överantvardades man
åt andra snälla människor. Därinne var
ordnat för julgransfest med ljus i gra
nar och på bord. Röda tulpaner i kru
kor lyste i kapp med jullöparna och
förväntansglans i gästers och arran
görers ögon. Gäster fortsatte att troppa
in och arrangörer ambulerade mellan
köksregioner och festlokal för att se, att
allt klaffade perfekt. Vi som varande
gäster kunde ju inte annat än mysa. Så
blev vi hälsade välkomna och Missions
kyrkans kör sjöng under sin dirigents
ledning. Sången var mycket välklingan
de med tänkvärd text. Församlingens
pastor undrade, om vi inte också ville
ha litet lekamlig spis, och vi som dväljts
i sfärernas harmoni, började känna efter
om vi inte voro mogna för gröten. Vi
förstod, att här fanns det tomtar, som
både kunde koka och avsmaka gröt, så
vi sade inte nej. Fat med goda smörgå
sar bars in och vi mumsade och njöt och
pratade. Stearinet i julljusen på bordet

doftade julhelg. Så kom då gröten. Gissa
om den smakade. Missionsförsamlingens
unga vänner gick omkring och bjöd oss
att riktigt förse oss vilket vi också gjor
de, och tomtarna i vrårna blev ej hel
ler lottlösa. Det kändes på smaken att
det var tomtegröt. Pastorn musicerade
på piano, så man blev ung på nytt.
Vid kaffe och tårta stegade en herre
fram, drog in luft och satte sprätt på sitt
munspel, så det spratt i benen på oss.
Sedan visade man bilder av rivningen av
gamla Klubben, men det var bra vemo
digt, då man tänkte på, så många fröjder
gustavsbergarna upplevt där. Men nu
var fröjden all. Kan det nya ersätta
det gamla, månntro? Sångarna samlades
på podiet igen, och åter ljöd den vackra
sången. Dirigenten berättade sedan för
oss om en julotta i Afrika, som han
besökt, med svarta i stället för vita
julottebesökare. Om deras glädje· och
naturliga anlag för sång. Glädje över
att få tillhöra Kristi Kyrka på jorden
och deras tros förvissning. Glädje över
vad kristna missionärer gör för dem och
den kamp dessa får utstå mot sjukdom,
okunnighet, hunger och svårigheter av
många slag. - Ja kvällen blev för oss
rik på upplevelser av både muntrande
och allvarligt slag. Men tiden går fort
i glada vänners lag, och det blev dags att
tänka på refrängen, sedan tal hållits av
både Konsums chef och pensionärernas
ordförande, samt bön av pastorn. När
en vänlig medlem av församlingen bju
dit på bilresa hem i sin ägandes bil, var
man lycklig och nöjd över en lyckad
kväll, och hemmets värme och värden
mottog den ensamma, som ej kände sig
ensam trots kroppslig isolering.

Britta Sandell

formiga timmar som då och då avbröts
av en kort vilopaus. I körkarlens nuna
växte iskransen från skägg och musta
scher, men den bröts när han hoade till
märren att hon inte skulle somna. Runt
omkring stod snötyngda skogar, och man
passerade sovande hus med rimfrostklad
da rutor, som liknade starrsjuka ögon.
Från gårdarna sträckte sig människornas
vintervägar likt mörka spindelben till
fähus, lider och brunnar. Färdvägen gick
över Osby träsk fram till · Gustafsberg,
Farstaviken över det långa näset "Ud
den", vidare över Farstafjärden - Bag
gensfjärden till Skogsö, där vägen gick
ned till stranden. Från Skogsö fortsatte .
man upp till Ekorren, "Ickorn" som
skärgårdsborna sa, ned på Stockviken i
Lännerstasunden - Dufnäsfladen, Kol-

botten, Stubbsund, Järlasjön, Nackanäs,
Långsjön och Hammarbysjön. När häs
tarna lunkade uppför Värmdögatan, som
var infartsleden till staden, stod vinter
himlen brandröd över utkanternas kåk
gytter. Vid Repslagaregatan fanns bond
kvarter och stallar, där hade skärfolket
sitt tillhåll. Strömmingen levererades till
uppköpare nere i Fiskarhamnen eller
torgen i grannskapet. Det var köparen
som bestämde priset. I allmänhet rörde
sig priserna mellan tretti och sjuttio öre
valen. När affären var klar bjöds skjuts
bonden på ett par stadiga supar, därefter
kunde han söka sig en stunds drömfri
vila i den överfyllda kammaren p&
Söder.
Ur Kap. Oxveckorna
praktbok SkärgJrdsliv

Roland Svenssons
gdngen tid.
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Kyrkoherde Gunnar Helander

Färgen avgör
drastiska motsättningar föder rashat mellan vita och svarta

Den ledande atmosfären kring ras
diskrimineringsfrågorna och motsätt
ningarna mellan färgade och vita möter
man nästan dagligen i press och TV. Vi
har inte dessa problem här i landet och
kunna kanske ej riktigt fatta vad allt
detta innebär.

Många gränser har ramlat mellan män
niskor. Västgötar hatar inte längre små
länningar, svenskar känner det inte som
en uppgift att slåss mot danskar och inte
tyskar mot fransmän. Världen har blivit
klokare.

Men på ett område har den blivit
dummare, tycks det. Miljoner människor
tror att det är rätt att hata och för
trycka medmänniskor bara för att de
ha annan färg på skinnet eller annan
form på näsan. Tusentals människors liv
förbittras, därför att de råkar höra till
en viss ras. Vita människor i USA:s
sydstater - f.ö. vanliga hyggliga män
niskor - kan hetsa upp sig till hysteri,
om de få reda på att deras barn skall
gå i samma skola som färgade barn. De
kan samlas i skrikande hopar och spotta
på en liten svart skolflicka, de kan tän
da eld på negerkyrkor och svärtas bostä
der och - det värsta av allt - inbilla
sig att detta är rätt, att de kämpar för
en ädel sak. I Sydafrika är tre miljoner
vita nästan enhälligt övertygade om att
det är rätt att de själva få leva ett lyx
liv, fria och välbärgade, medan tio milj.
svarta i samma land alltid skall ha
mindre betalt än vita, alltid vara ofria,
aldrig äga en bit mark, aldrig själva
bestämma var de vill bo, alltid vara
tvungna att bära särskilt negerpass. En
nästan enhällig vit riksdag har bestämt,
att om en svart och en vit har sexuell
kontakt, skall de straffas med upp till
sju års fängelse plus prygel för den
manliga parten. Detta gäller även om de
är gifta; till 1948, när den nuvarande
regeringen kom till makten, kunde näm
ligen personer av olika hudfärg få gifta
sig, och åtskilliga sådana par finns ännu
i Sydafrika. På bussar, på parksoffor,
vid badplatser, på alla dörrar till offent
liga byggnader står skrivet antingen
"Endast för vita" eller "Endast för icke
vita". Går en vit fel, bryr sig polisen
sällan om det, men går en svart in ge
nom fel dörr eller sätter sig på fel sof
fa, straffas han med prygel eller fängel
se. Svarta och vita står emot varandra

i skräck och hat - ett dumt och onödigt
hat.

Det finns länder där folk av olika
hudfärg lever i sämja, t.ex. Brasilien.
Ni minns väl brasselaget i VM i fotboll
för några år sedan? Där fanns män
niskor av alla slag, från helsvarta till
helvita. I utmärkt samarbete blev dessa
brasilianare världsmästare i fotboll.

Men det finns alltför många andra
länder, där sådant är omöjligt, och där
man slösar sin tid på att hata och frukta
varandra.

En svart pojke hade en gång fått låna
en rock av en vit pojke i Sydafrika.
När rektorn i den vite pojkens helvita
skola fick höra detta, ställde han upp
hela skolan på gården, hällde bensin
över rocken och brände upp den. Kom
ihåg allihop, sade han, att en vit aldrig
får förnedra sig till att ha ett plagg
som en svart har burit. Då är det bättre
att bränna upp det.

Så fostras vita barn i sydafrikanska
skolor. Som små lekte de tillsammans
med svarta barn och svarta barnjung
frur passade dem. Det blev bekvämast
så för deras vita mammor. Men så snart
de kom i skolåldern, sattes de i helvita
skolor och förbjöds att leka med svarta
barn. De skulle börja lära sig att de hör
till herrefolket, att de är en bättre slags
människor, bara för att deras hudfärg
är vit.

Jag har sett svenskar komma till Syd
afrika och efter en tid gripas av detta
vansinne. Folk talar om för dem -
lögnaktigt - att med den svarta hud
färgen följer många dåliga egenskaper,
och därför är det rätt att vita ensamma
får regera och får bättre betalt och
finare hus att bo i. De har rätt att
sträcka på sig och vara stolta över sin
ras, sägs det. De få ostraffat skälla ut
svarta och behandla dem som spring
pojkar. Och den frestelsen är svår att
stå emot.

Skulle vi i Sverige kunna bli sådana,
om vi hade svarta omkring oss och fick
behandla dem som vi ville? Ja, säkert.
Det finns en begåvningsreserv i Sverige,
men det finns också en reserv av dumhet,
högfärd, fördomsfullhet och själviskhet,
som lätt kan mobiliseras. Undersökning
ar har visat att en stor del av svenskarna
inte skulle vilja se sin syster eller dotter
gift med en neger, en indier eller en

"Man kan spela en sorts ldt på de vita
tangenterna och en sorts låt på de svarta,
men för att få fram den verkliga harmonien
måste man spela p!i. b!i.de de svarta och de
vita tangenterna." (J. E. K. Aggrey)

(Bilden ur "The Daily Herald")

jude - även om han för övrigt är en
fin, hygglig och bildad man. Folk frågar
mig ofta så här: Du som har bott så
länge i Afrika och känner de svarta,
kan du tala om för mig: hurudana är
negrerna egentligen? Då brukar jag stäl
la en motfråga: hurudana är de vita
egentligen? Det finns ju alla slags vita
- dumma, kloka, flitiga, lata. Den
stora rasfördomen är att tro att vissa
själsliga egenskaper är fasthakade vid
hudfärgen, och att därför måste man
behandla folk med annan hudfärg på
annat sätt än sina egna rasfränder.

Vi skulle mycket väl kunna starta ett
nytt rasparti i Sverige och få massor av
anhängare. Vi skulle t.ex. kunna påstå
att alla mörkhåriga individer är klokare
och bättre än ljushåriga. Vi skulle kun
na kräva att alla ljushåriga skall fråntas
rösträtten och bo i särskilda ghetton
och ha lägre betalt. Och efter en tid
skulle vi ha fått igång ett hat som inte
längre kan hejdas.

När nazismen i Tyskland kom till
makten, fick den många anhängare i
Sverige. En våg av judehat gick över
Nordeuropa. Anne Franks dagbok visar
oss hur fruktansvärt svårt det var i de
dagarna att vara jude. Hennes enda
brott var att hon hörde till en annan
ras. Därför blev hon jagad och därför
väntade döden på henne.
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Hur går det till att man får rasför
domar? Det kan gå till så här enkelt.
Familjen Medelsvensson sitter vid mid
dagsbordet. Sonen Anders berättar från
skolan att en pojke med ett judiskt
namn klarat sig särskilt bra eller fått
någon fin sak. Då säger någon av för
äldrarna: ja, se judarna dom håller sig
alltid framme. Ingen säger emot, och
barnen i huset har lärt sig något nytt:
att judarna inte är som andra och att
man skall vara på sin vakt mot dem.
Hade det gällt en svensk pojke, hade
däremot ingen drömt om att säga: ja,
se svenskarna är sådana, de håller sig
alltid framme, man måste vara på sin
vakt mot dem.

Det är nyttigt att se hur det gått i
sydstaterna, i Tyskland, i Sydafrika och
på många andra ställen där rashatet
släppts löst. Intet hat är så förblindan
de, fördummande och förstörande som
just rashatet. Vi måste säga ifrån i
hemmet, i skolan, överallt där rasför
domar börjar spira och förklenande om
dömen fälls om folk av annan ras. Vi
skall tänka på våra medmänniskor som
individer, inte som medlemmar av en
viss rasgrupp eller ett visst folk. En
drummel är en drummel antingen han
är svart eller vit, jude eller svensk.
Men ingen skall dömas bara för att han
hör till en viss grupp. Det får inte hän
da bär att människor döms till samma
öde som Anne Frank.

Deras första snabbköp

Från vår vän i Athen, Dimitris Eco
nomou, har vi fått en bild från SYN
KA:s första självbetjäningsbutik. Dimi
tris berättar om öppnandet och försälj
ningsresultatet den 14 december och de
vidare planerna. Deras konsumförening
som startade 1962 har kämpat sig fram
och kanske kan bli en början till en
sundare affärsverksamhet i Grekland,
där konsumenterna annars helt är pris
givna åt privata geschäft med dyra och
ibland falska varor.

Kanske en framtidsvy
Ark. Wilhelm v. Gerber, KF:s arkitekt- och ingenjörskontor, har i en artikelserie, i
tidskriften Affärsekonomi under huvudrubriken Industriens översiktsplanering, be
handlat dispositionsplanen _av Gustavsbergs Fabriker som ett konkret exempel på
planarbetet av en industri under utveckling. Planförslaget är grundat på analyser
av bl. a. kommunikationer, trafik, ledningar, lokaliteter, de olika verksamheternas
läge och ev. expansionsbehov etc. Dispositionsplanen utgör en sammanfattning av
aktuella förhållanden och är samtidigt ett handlingsinstrument för den närmaste
framtiden. Därmed har man en hjälp vid situationer som t. ex. kräver överskådlighet
och snabba beslut.

Aven om utvecklingen och utformningen skulle gå i delvis annan riktning utgör
den här återgivna teckningen över fabriksområdet en intressant eventuell framtidsvy.
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Femton verksamhetsår noterade nämn
den i och med decembermötet. Händel
sen firades med ett extra julbord på
Strandvik för nämndens ledamöter.
Ordf. dr Hjalmar Olson konstaterade att
de gångna åren kan kännetecknas av
gott samarbete. I fortsättningen bör man
också söka flera stimulerande former i
denna verksamhet. Under sammanträdet
diskuterades arbetstider och semester
1964 och rapport gavs om opinionsun
dersökning om arbetstidens förläggning.
Det underströks att alla arrangemang i
denna fråga måste ta hänsyn till sam
ordning med samhällets service, daghem
o d och att förutsättningarna måste vara
att upprätthålla full produktion, vilket
kan innebära särskilda arrangemang på
vissa fabriker. Sedermera har semestern
fastställts till tiden 6/7-1/8. Det blir
alltså 4 veckor och inarbetning sker ge
nom 48 timmars arbetsvecka med 2 ledi
ga lördagar intill 23/3. Sedan kommer
45-timmarsveckan .

Vid decembermötet presenterade dr
Hald den nya kollektionen i hushålls
porslin och konstgods, en intressant serie
av fajanser och stengods i form av vaser,
fat, plattor, tallrikar och terriner.

Hälsoundersökningen i Stockholms län
kommer till Gustavsberg i vår. För fa
briken anslås fem dagar, då all personal
avdelningsvis erbjudes delta. Man be
räknar klara det med en minut per an
ställd för skärmbildsundersökning och
urinprov för sockerundersökning. På
kallelsekortet, som är personligt och med
angiven undersökningstid, är också några
frågor att besvara för en särskild under
sökning om rökvanorna.

Sleyddsleommittens statistik över yr
kesskador under 1963 visar 96 fall som
orsakat 2.316 sjukdagar. Färdolycksfal
len var 5 med 347 sjukdagar. Yrkesska
defrekvensen har nu gått upp till 9, 1 pr
100 årsarbetare, en jämförelsevis hög
siffra, men sammansatt av många smärre
skador. Det ger ingen premiering i år,
men tydligt är att uppmärksamheten på
tillbud och den förebyggande tillsynen
inom skyddsverksamheten måste skärpas.

Förslagsverksamheten har haft ett ma
gert år om man räknar antalet inlämna
de förslag, men kvaliten har varit hög.
Vid årsträffen inom närmaste tiden får
följande minnesfat: Hans Erik Hagberg,
Birger Thunström, Björn Sjölund, Einar
Hedberg, Ragnar Sandin, Alberto Fon
sati och Hilding Ohlson. Bokpremier till
delas: Olle Andersson, Rune Hedberg,
Rune Nilsson, Tage Bjurling, Melchiorre
Oldani, Göran Johansson, Ingvar Nils
son, Erik Alvar Eriksson, Erik Jonsson,
Hilding Axelsson, Kauko Eskonniemi,
Ivan Berglind och G. Björklund.

Sekr.

Personalföränd ringar
inom kontor och fabrik

Till dr Hjalmar Olsons sekreterare har
utsetts fru Birgitta Treskog.

För korrespondensavdelningen svarar
åter fru Gerd Lundgren.

Herr Henry Friberg har övergått till
annan tjänst och hans efterträdare på
kalkylavdelningen är herr Sven Norrby.

Fru Edla Arvidsson har anställts på
PR- och reklamavdelningen för att i
första hand svara för fabriksvisningarna
och i övrigt hjälpa reklamavdelningen
med kontorsgöromål.
Dekoratören Lars Paulsson har slutat i
företaget och hans efterträdare heter
Rolf Ljungekvist.

Inom själva produktionen har- ing.
Rolf Eriksson från konstruktionskonto
ret överförts som bitr, produktionsingen
jör till Sanitetsgodsfabriken.

Herr Ando Björck har utsetts till för
man och instruktör på samma fabrik.

Civilingeniör Bengt Hector har över
flyttats till vårt konstruktionskontor för
högeffektpannor och ing. Bengt Lund
qvist, tidigare chef för försäljningskon
toret i Orebro, har knutits till huvud
kontoret för uppgifter inom värme- och
sanitet.

Vi har fått ta del av några bilder av Konsum Stockholms Kvickly
varuhus, Sergels torg, där man under Gustavsbergsveckan i slutet av
förra året gjorde ett stort slag för vårt kvalitetsporslin. Kvickly
varuhusen i Stockholm stöder på ett utomordentligt sätt våra strä
vanden, och försäljningen ökar år efter år i Konsums varuhus av
våra produkter.
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Forums Jrsmöte hölls den 13 februari
på Säby Säteri, dit ett 40-tal ledamöter
med damer mött upp. Verksamhetsbe
rättelse och revisionsberättelse godkändes
och styrelsen avtackades för det gångna
året. Ny i styrelsen efter Yngve Ny
ström, som avsagt sig, blev Axel Björk
man. Efter kaffet kåserade och berätta
de redaktör Birger Norman om sina
intryck från en resa i Sverige, 25 år efter
Lubbe Nordströms syn på Lort-Sverige.
Syneförrättningen hade gett många po
sitiva intryck, men också negativa er
farenheter av eftersläpning på kulturom
rådet i allt vår byggande och projek
terande. En livlig diskussion och utbyte
av erfarenheter följde, där också våra
egna kommunala angelägenheter pröva
des. En givande kväll.

Hälsoundersökningen av alla i kom
munen skrivna över 15 år kommer att
ordnas i mitten av mars månad. Det är
landstingets centralkommitte som i sam
arbete med Karolinska sjukhusets tho
raxklinik skickar ut sina patruller med
hela apparaturen för skärmbildsunder
sökning, och en sockerundersökning.
Samtliga som undersöks ska medföra
urinprov och därtill svara på frågor på
kallelsekortet angående rökvanorna. För
fabrikens del är fem dagar anslagna från
10/3, då man mellan kl. 9-11 och
13.30-16.30 ska klara alla anställda
med någon minuts prov för var och en.
- I samhället blir det i övrigt person-

liga kallelser med angivande av lokal,
dag och tid. Man hoppas på ett i det
närmaste 100 0/o deltagande.

Kooperativt teaterutbyte planerar man
mellan KF:s företag i Stockholm med
omnejd. Dels tänker man sig samverkan
för gemensamma övningar; dels utbyte
av gästspel vid de olika företagens
arrangemang. Formerna diskuteras f.n.
och stadgeförslag är upprättat, men ännu
återstår frågan i vad mån man kan få
bistånd ekonomiskt. Vår Scenstudio har
anmält sig som observatör och intresse
rad medarbetare i teaterutbytet.

Hemvärnet, Lottorna och Röda Kor
set hade larmövning den 15-16 febru
ari. Trots kyla och snö löstes uppgif
terna tilfredsställande. Det knallades
friskt här och var i samhället på jakt
efter sabotörer. Efter övningarnas slut
smakade soppan och torrskaffningen
gott. Kritik efter övningen hölls av öv.
Ijtn Rosenius, som var nöjd med våra
mannars insatser och underströk det fri
villiga försvarets stora betydelse för lan
dets försvar.

Lottorna ordnade basar den 9 febru
ari med försäljning, tombola och auk
tion i Bergasalen under stor anslutning.
Fru Gerd Lundgren blev lycklig vinna
re av brudkistan. Kaffe och hembakat
förgyllde upp tillvaron för besökarna,
som åstadkom kr. 2.700: - till lotter
nas verksamhet.

Landshövdingen tillsammans med
Iänsarkitekterna besöker Gustavsberg
den 22 februari för att ta del av stads
plan, som bl.a. innebär ytterligare be
byggelse kring Varuhuset. Givetvis kom
mer våra kommunala myndigheter att
passa på med att presentera sina långt
framskridna planer och utbyggnader
för vattentorn, ålderdomshem, renings-

verk och andra aktuella frågor i kommu
nen.

Vackra, välskötta trädg!irdar vill
hembygdsvårdskommitten uppmuntra
och planerar nu att i samarbete med
fabriken, kommunala myndigheter och
experter på området utlysa en pristäv
ling för att stimulera trädgårdsvården.
Det skall bli någon form av klassindel
ning, för täppor, egna hem, naturmark
eller anläggningar. Inbjudan och när
mare villkor lär komma till Vårnumret.

Fackföreningen har årsmöte den 3
mars. Enligt vad vi erfarit kommer Tore
Scholtze att utses till hedersledamot och
få gratifikation och diplom. Han är den
andre som föräras denna utmärkelse,
som kräver 30 års medlemsskap och 20
års aktiva insatser. Vi gratulerar!

Bowling-sektionen vid fabriken har
ett dussin aktiva spelare, som redan del
tagit i några korptävlingar. Sedan, man
nu tecknat fast abonnemang på 4 banor
i Nacka Sporthall har nya intresserade
anmält sig, så att man till hösten sä
kert måste söka få dubbla speldagar.

Den 15 februari hade vännerna Hans
son & Rydelius vid vårt försäljnings
kontor i Norrköping ordnat match mot
8 man från Byggnadsproduktion, stadiga
gubbar som slog Gustavsberg med väns
ter hand. Vi hade ett ankare i Stig Eng
lund men Red var bakom flötet. Triv
sam samvaro och överenskommelse om
revanschmöte i vår.

Vid 20:e koop. RM pli skidor i Öster
sund den 9 februari tog våra skidlö
pare KF :s vandringspris för 3 :e gången.
.An får vi inte sätta skulpturen de
finitivt på prishyllan, den ska löpa ännu
några år, men vi ligger bra till. Det
var onekligen en bra prestation av Veik
ko Kaasinen, Birger Andersson och gam
le Valfrid Berglund att bärga priset,
trots våra dåliga träningsmöjligheter.
Också vid stafetten, som gick redan på
lördagen höll pojkarna sig framme med
en tredjeplacering. I söndagstävlingen
för 3-mannalag seniorer om Karlit-kan
nan kom laget Allan Bergqvist, Kjell
Lundberg och Veikko på 2:a plats. Kjell
Lundberg vann därtill klass 1 B. Arran
gemangen var på alla håll bra och sam
mankomsten på söndagsmiddagen triv
sam.

Gustavsbergs Konstförening hade ut
ställning i december och lyckliga vinnare
valde bland konstverken. Alla förenin
gens 260 medlemmar fick en färgetsning
utförd av Bengt Lissegård. Arsmöte hölls
den 2 dec. och konstföreningens mång
årige ordf. Walter Weimark omvaldes.
Ny i styrelsen på kassörposten, Lars
Hedeman. Bild från utställningen
Kvarnbergsskolan t.v,
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Jag minns
Hänförelse

I den gamla goda tiden, då orolighe
ter i samhället var mycket vanligare än
i vår fridsamma tid och ordningsmakten
ofta stod gömd bakom någon av vedtra
varna på kajen tills det värsta var över,
kom det larm om oväsen uppe i kvarn
bergen.

Flera fruar hade hört väldiga ordväx
lingar och det var alldeles säkert några
av samhällets värsta bråkmakare som var
i farten.

Vid närmare undersökning visade det
sig dock att denna gång var det bara
fråga om några skåningar och smålän
ningar som blivit hänförda över den
vackra utsikten och försökte överrösta
varandra i delgivandet av sina upplevel
ser!

Emson

Blomkulan
Handtryckaren och portvakten Robert

Sjöberg hade stor vördnad för överheten,
både kontorspersonal och hustrun Johan
na. Makarna tillhörde Baptistförsamlin
gen och där hade kommit ny pastor.
(Schedvin). Vissa tjänstemän satte som
sin uppgift att kunskapa åt alla håll om
sina medmänniskors privatliv, för att
visa sin vaksamhet och vid lämpligt till
fälle framhålla detta. De visste att högste
chefen Odelberg var mycket misstrogen
mot "främmande" människor. Som
exempel kan nämnas att en nyanställd
arbetare inte omedelbart fick bli for
mare eller hantverkare utan han skulle
först prövas i ungefär ett år på utearbete
eller vid lantbruket. En av "utfrågarna",
en kontorist Alrik Blomqvist, vände sig
till Sjöberg med uppdraget att få reda
på vad den nya pastorn hade för poli
tisk åsikt? Sjöberg, en enkel och plikttro
gen man, bar fram frågan till den nye
pastorn: "Herr Blomqvist frågade vad
pastorn har för politisk åsikt?" Vem är
denne hr. Blomqvist? frågade pastorn,
och fick då förklaring om hur mäktig
kontorist och till och med vik. kassör på
fabrikens kontor han var. - "Hälsa
då herr Blomqvist att min politiska åsikt
är min privatsak".

Herr Blomqvist hade nästan klotrunt
huvud med lite hår vid öronen. Han kal
lades därför vanligen "Blomkula", och
bodde i huset Ekedalsvägen 1, - nu
varande Daghemmet.

Efter hr. Blomqvists pensionering var
lägenheten på 40-talet bostad för ogifta
manliga arbetare, som blivit arbetslösa
vid sina yrkesindustrier och nu bereddes
arbete vid fabriken.

IC - information

Bildgarleooperationen och konsument
kooperationen bar kommit överens om
att var och en skall hålla sig till "sitt"
verksamhetsområde. Man har skaffat en
arbetsfördelning för de båda kooperativa
verksamhetsfälten. Vi som sysslar med
bilägarkooperationen - när jag talar om
vi menar jag närmast Bilägarnas Inköps
förening för Stockholms stad och län
eftersom det är den föreningen som Ni
Gustavsbergare kommer i kontakt med
- har genom åren skaffat oss en väl in
arbetad och väl genomtänkt organisation
för att kunna betjäna bilägarna med de
tjänster och varor som hör dagens bilism
till.

Våren 1963 hölls en kongress där det
skedde en fusion mellan Sveriges Olje
konsumenters riksförbund och Bilägarnas
inköpscentral, som tidigare var bilagar
kooperationens centralorgan. I och med
denna· fusion bekräftades den ovan
nämnda arbetsfördelningen mellan bil
ägarkooperationen och konsumentkoope
rationen och dels att det var nödvän
digt för bilägarkooperationen att arbeta
med större regioner. Genom detta beslut
har nu Bilägarnas Inköpsförening, IC

Dessa ungdomar hade hört namnet
Blomkulan och tyckte det var bra när
de på allm. anslagstavlorna annonserade
t.ex. om samling vid Blomkulan söndag
kl. 9 för vandring o.s.v.

Fastigheten har nu under många år
varit daghem, och det traditionsrika
namnet är stadfäst genom den med blom
mor bemålade trädgårdsprydnaden vid
ingången. J. H.

Stockholm stad och län från nyåret fått
ett vida större verksamhetsområde, som
spänner från Norrtälje och Rimbo i norr
till Södertälje och Järna i Söder. När vi
nu fått denna stora enhet att arbeta med
kan vi samordna arbetsuppgifterna till
båtnad för bilägarna.

Ni Gustavsbergare har alltså hamnat
i bilagarkooperationen. Ni har också
tidigare haft förmånen av en bilvårds
anläggning skött av Konsum i Gustavs
berg.

Ingenting är så praktiskt som en bra
teori. Och bilägarkooperationen har en
bra teori om hur man skall ge sina med
lemmar bästa valuta för de slantar som
placeras i bilen och dess vård. Medlem
marna hjälper till genom att vara med
lemmar och utnyttja våra tjänster.

Vi vet att det har varit, skall vi kalla
det diskuterande inför det nya, som
innebär att Gustavsbergs bilägare satsar
insatskapital för att bli medlem i IC
Stockholm stad och län, när Ni tidigare
handlat "bil" på Konsum-insatsen. Den
na förändring har inte kommit till för
att Ni skall få en insats till utan för att
bilägarkooperationen skall växa sig än
starkare och därigenom kunna ge med
lemmarna ännu bättre tjänster och pri
ser.

En teoris principer måste komma till
användning i tanke, ord och handling,
de måste prövas på egna iakttagelser
och erfarenheter. Välkomna alla Gus
tavsbergare att göra egna iakttagelser
och erfarenheter på IC bilvårdsanlägg
ning i Gustavsberg.

E.C.
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'· J olorlufren biter i var mans hud,d' pälsmössan värmer dock
~ knoppen.

Praktfull står skogen i vinterskrud.
Palta på dej om kroppen!
Plogen banar väg genom snön,
pimplarna pulser till vakar i sjön.
Publikens hejarop skalla
på Ekvallens isparkett kalla.

@

~,)
ka buss är ett nödvändigt bruk,
som kostar oss dyrbara pengar.

Mången av doften därvid blir sjuk
eller av ståendets slängar.
Får man sen vänta returen i regn
- drullar i väntrummet har sitt hägn -
hoppas man framtidens resor
blir sittbuss förutan nesor.

ll7i\\ ornus å vcftentorn stigit i höjd,
~dyra men nyttiga byggen.

Utsikt från tornet, en hissnande fröjd,
ger kollo kårar i ryggen.
Hemmet för gamla har också sin grund.
Vi är rätt stolta i denna stund.
A vi hor fått lån att betala
de byggnadsverk monumentala.

~opporter, blondcde med statistik
~har blivit nutidens dille.

Med siffror hit å kurvor dit
kan man få iiram vad man ville.
Statistiskt föder siffran sin man
- det är inte många som ids å kan.
Men lär man nå't av denna plåga,
det är en allvarlig fråga?

~" liten protest, ett vö"ligt vet hut
~ jag ägnar de soptunnans kunder,
som inte vill se när chansen är slut
alt få mera plats därinunder
ett lock, som sällan slutet blev,
till glädje blott för råtta å räv.
Den som ej kan sköta en tunna
nå'n service vi alls ej bör unna.

©

1(, n ulkonserten blev inte av,
~vilket är att beklaga.
Skönt dock alt femman man fordom gav
ej mer behövs åt de svaga.
Staten ska hjälpa vid sjukdom å nöd,
nådegåvor är inget stöd.
Men vi behöver musiken!
Kalla på nytt publiken.

~emestern i å, vi hoppa, på
~ ska räcka i fyra veckor.

För att vi denna ynnest ska nå
jobbar vi först utan läckor.
Sedan blir lördagen ständigt fri.
Skönt å lugnt det kommer att bli
- med sikte på den prestctlonen
att öka upp produktionen.

~anter av bröd i alla format
~är små fåglarnas bävan.

Stackars änder, med dylik mat
blir det nog stopp i krävan.
Ärade fågelvänner betänk,
ge med förnuft era påsars skänk.
Om ni vill vintergäst föda.
unna dom lämplig föda.

~

Il dyllen härute är en chimär,
det är inte enbart helger.

Du nämner inte tragik å besvär,
nej bara solsken du väljer •..
Så sa mig en liten pessimist,
med vilken jag diskuterade sist,
vars bil helt fräckt blev stulen
allt under den vänliga julen.

~isst händer det ofta skumt å lurt,
~ å fräckheten spiror mot kvällen.

Å spriten stundom gjort livet surt
i några enstaka tjällen.
En tuffing å raggare kanske dök opp,
å gangster gjort sina nidingslopp.
Men eländets trånga excesser
får tryckas i andra Expresser.

~, rbetarskyddet haft dåligt år.
~Så sägs det ifrån fabriken.
Yrkesskador med lättare sår
präglade mest statistiken.
Profylaxen är sålunda tydd:
egen omtanke bästa skydd!
Produkterna kommer till korta,
nör åtta man ständigt är borta.

~örnnden fö, företcqets folkil~ fullgjort de femton åren.
Varit för samarbetet tolk.
Rent har man hållit i spåren.
Optimism är dess bästa färg,
framgång man ville för Gustavsberg.
Det kunde vi lugnt konstatera,
å hoppas på ännu mera.

LERGOKEN
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Nej, dra nu
ända in i Skeviksskogen ... Ja, inte sant, visst har det blivit
en kär refräng för de flesta Gustavsbergare. Vårt samhälle har
fått sin tyngdpunkt förskjuten till norrsidan. Växtvärken gör
sig märkbar, men det fina med den sjukan är att den går över
med tid och tålamod.

Än så länge är vi dock några stycken som klamrar oss kvar
på södersidan. I många, många år har jag själv mobiliserat
upp ett segt fast passivt motstånd mot alla försök att placera
mig i min ungdoms skidskog. Nej, inte tror jag att det är min
förträngda ångest inför utförslöpen eller mina smärtande min
nesfragment av risiga granstammar, som får mig att rygga
tillbaka. Fast det är klart att jag redan då hade lite svårt att
hålla mig i smala, snitsiga spår och ofta slog mig blodig under
vilda utbrytningsförsök.

Vet Ni,
jag väntar enträget och troligen utan hopp, på att bebyggelsen
skall närma sig något av traktens leende vattensamlingar.
Fortsätter nu egnahemsägarna, att i samma fart som hittills
erövra bergsknallarna och skogsmarken mot Skevik, så träffar
de förstås på vatten så småningom då också. Men det tar sin
tid och egnahemslån bör slitas ner till rimliga värden innan
pensionsåldern sätter punkt för förvärvsarbete.

Rent ut rutet,
när får vi bygga egnahem i annat väderstreck från kommu
nalhuset räknat? Det är det jag väntar på. Nej, nej, det behö
ver inte nödvändigtvis stänka salt på mig från Farstaviken.
Jag kan tänka mig ett hus i behaglig närhet av Dsby träsk,
en boning som trevar sig bort mot Kvarnsjöns stränder, ja för
att slå ner önskemålen ytterligare, mitt familjehus kan få
ligga på Lugnetbebyggelsens södersida i riktning tillbaka mot
Aspviksvägen. Ja, förlåt en obotlig bohuslänning, jag efter
traktar förvisso inte strandtomt, utan blott möjligheten att i
tysta mornar kunna gå ut på vår förstutrapp och vädra ett
vattendrags lugnande närhet.

På tal om pensionsålder
Har Du, min läsare, skuggan av en chans att bli veteran i
Gustavsberg. 0 nej, jag har det inte. Det är en allt för exklu
siv samling för utsocknes folk.

Vem klarar hädanefter att uppvisa femtio års tjänst vid
fabriken? Antingen får vi höja pensionsåldern ett tiotal år,
eller också instifta en orden för enklare veteraner med så där
futtiga tjugofem år på nacken. Vem säger att jag inte har
chans då? Jojomensan, det har jag visst det. Innan jag har
hunnit fram till pensionsåldern, så bör en kvinnlig rättighet
som jag känner varmt för ha vunnit såväl anseende som laga
kraft. Den, att kvinna må ha rätt att utföra barn- och familje
plikt ostraffat och utan påföljd.

Om vi så här i Olympiadens tecken uppdelar veteraner i
ädla och mindre ädla metaller, så kunde väl jag få bli den
allra minsta bronsveteran så att jag får dansa vilda gammal
polskor med Oskar, Jonas och alla de andra spänstiga pojkar
na, (Dansar Knut schottis!? Det vore så kul, så här i skottårs
tiden då en flicka får bjuda upp själver ... ).

Har ni märkt
att så här i skuggan av Domus-byggen och Centrumdrömmar,
har ett fint gammalt hus som länge levat i vanrykte, åter kom
mit till heders. Just det, Gamla kontoret ruskar på sig och
vaknar till ett nytt liv med nytt och krytt innehåll. Fastig
hetskontor, Personalavdelning o. Doktorsmottagning finns där
redan, PR och Reklamavdelning planerar sin inflyttning. Ja,
t.o.m. kontorets Luciabrud hämtades i år från detta hus. Ja
även jag skall stundom finnas där men det gör ju varken till
eller från i sammanhanget.

Dra nu inte
för snabba slutsatser av det här. Jag har inte fått bostad i
Gamla kontoret för att skriva sannare om saltstänket från
Farstaviken. Onej, jag "har hängt min harpa i pilträden och
bett vinden spela på den". Fritt uttryck från Psaltaren och
översatt till klartext - jag har blivit inordnad i produktio
nen. Till tröst för alla dem som tror att hemmafruar är para
siter. - Jag lämnar deras yrkeskår med respekt och beundran.

Om det är tillåtet
att tala om något jullikt vid den här tiden på året. Var det
inte trevligt med julgranen som plötsligt avtecknade sig mot
decemberhimlen från vårt snabbuppförda vattentorn?

Jovisst var det och inte minst trevligt att vattentornet vi
sade sig vara ett högst vanligt, rejält och vettigt bygge som
fyller sin funktion utan att väcka uppseende.

Ja, alla gustavsbergare
hemma och borta, detta är ett samhälle i förvandling. Kom
hem alla bortavarande och se innan det är för sent, fotogra
fera, filma, banda och skriv i manus och dagböcker. Snart
är det gamla borta och glömt, än lever Gamla Folkan på ögats
näthinna, i morgon försvinner minnet för nya framstormande
syn och sinnesintryck. Innan vi öppnar vår famn för vårt nya
samhälle, så låt oss bevara minnet av vårt gamla, kära och ta
med det som en gåva åt framtiden.

Edla Sofia
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Grönt ljus signalerade kommunalfull
mäktige den 29/1 1964 för de nya pa
viljongbyggnaderna vid Ekedalsskolan.
Därmed kan papperskvarnen mala vida
re och "första spadtaget" avverkas nå
gon gång i sommar, om inte dessförinnan
något papper suttit fastklistrat alltför
länge under sin vandring mellan alla de
instanser, som måste behandla ett bygg
nadsärende av detta slag. Vi längtar ef
ter det kommande, välbehövliga tillskot
tet av skollokaler. Årskullarna av födda
barn talar sitt tydliga språk och lämnar
inget tvivel om att byggandet måste
fortsätta. I år föddes i Gustavsberg
Ingarö 111 barn, vilket med fem över
steg antalet under rekordåret 1963. Det
ta i förening med ett f.n. livligt bostads
byggande kommer att i sinom tid ställa
våra skolmyndigheter i ett prekärt läge,
om man inte planerar och bygger nya
skolor i takt med de ansvällande års
kullarna.

Gymnastiklokalerna, som kanske varit
de mest efterlängtade av lärare och ele
ver, fick genom fullmäktigebeslutet ett
40-tal m2 större yta än vad lokalbehovs
prövningen medgett, vilket tacksamt no
teras. Med en sk vikvägg blir det däri
genom möjligt att ge plats för två av
delningar samtidigt, ett förhållande, som
med nu gällande timplaner torde bli
oundvikligt, när de nya klassrummen
står klara. Aven för fritidsverksamheten
var utökningen av salens storlek väl
kommen. Efterfrågan på att få hyra
Kvarnbergsskolans gymnastiklokaler har
varit betydligt större än vad vi hittills
kunnat stå till tjänst med.

Skolmåltidsköket vid Kvarnbergssko
lan beräknas stå klart någon gång under
senvåren. Firma Alexandersson, Boo, ar
betar nu för fullt med inredningen.

Elektrohelios kommer att leverera köks
maskiner och övrig utrustning i central
köket. Vid höstterminens början skall
köket tas i bruk - till en början enbart
för Kvarnbergsskolans elever - och ef
ter det att nya matsalen vid Ekedalssko
lan färdigställts även för övriga skolor
i kommunen.

På den pedagogiska fronten har också
hänt en del sedan sist. Vi anordnar se
dan vårterminens början särskild under
visning för barn med läs- och skrivsvå
righeter. Denna undervisning omhänder
has tills vidare av småskollärarinnan
Ebba Jonsson. För i skolan mindre sköt
samma elever har s.k. observationsunder
visning införts. Dock vill jag betona,
att eleverna vid våra skolor uppträder
allt trevligare. Svårare försyndelser är
sällsynta, och ett rakryggat uppträdande
från elevernas sida tycks bli det normala.

I början av april ska nybörjarna in
skrivas. Av alla trevliga tjänsteåliggan
den är detta kanske det allra trevligaste.
Det är då som barnet knyter den första
kontakten med skolan. Intressant är ock
så att iaktta de blivande elevernas be
teende vid inskrivningstillfället. Det blir
en provkarta på beteendemönster allti
från en till rädsla gränsande blyghet till
en - som jag förmodar - spelad tuff
het. Men alla de förväntansfulla små är
på sitt eget sätt charmerande. Inskriv
ningsförrättaren frågar efter deras full
ständiga namn, födelsedata och telefon
nummer och får i regel rätt fullständiga
svar. Svaren kan ibland vid jämförelse
med det "facit", som rektor har till sitt
förfogande, visa sig inte stämma. Men
det gör ingenting. Det viktigaste är, att
vi fått pratas vid. Kanske övertygas
också den lille om att skolan verkar va
ra trevligare än vad han tidigare hört
från äldre kamrater. En vecka eller så
efter inskrivningen följer skolmognads
prövningen, som skolpsykologen Arne
Jansson svarar för. Prövningen är ingen
ting att bekymra sig för. Kan eleven
bara hålla i en penna, så klaras det
provet, om han är skolmogen. Det är
också av stor vikt, att eleven blivit klart
skolmogen, då han ska börja sin skol
gång. Nio obligatoriska skolår ligger
framför honom. Om resurserna saknas i
starten, kan arbetet i skolan bli mot
bjudande och så småningom övergå i
skolleda, som då och då drabbar vissa
elever i de högre klasserna. Till slut vill
jag ta detta tillfälle i akt, att hälsa alla
nybörjare välkomna till inskrivningen i
vår. Jag hoppas, att ni skall trivas i sko
lan med lärare och kamrater och med
allt det nya, som sedan väntar er.

sw

/vAR
Omvärdering av pappa

Den danska tidningen Berlingske Ti
dende återger en sons omdömen om sin
far under olika åldrar, omdömen som
torde vara desamma världen runt och
som också gäller mor:

6-åringen: Min pappa är hemskt klok
- han vet allting.

14-åringen: Farsan är faktiskt inte
så klok som jag trodde. Han vet inte
allt.

22-åringen: Farsan är gammalmodig.
Han är väl egentligen ganska inskränkt.
Han begriper inte ett dugg av det som
är modernt.

30-åringen: Det kan inte hjälpas.
Pappa hade faktiskt rätt nån gång emel
lanåt.

40-åringen: Far var en klok man. Nu
förstår jag att han hade rätt i en hel
del av det han sa.

50-åringen: Nu först begriper jag min
far. Han var rätlinjig och hade fasta
principer.

Domedagsprofetia ur graven
Vi lever i en förljugen och dekadent

tidsålder.
"Ungdomen är fördärvad, har ingen

respekt för de äldre, och saknar ansvars
känsla. Sekelgamla sanningar ignoreras,
och föräldrarnas visdom ifrågasättes.
Olika tidstecken tyder på att världen
går sin undergång till mötes inom en
nära framtid."

Det borde kanske i förbigående påpe
kas att ovanstående är en inskription på
en gammal egyptisk gravkammare!

I århundraden har man i västerlandet
uppfostrat barn efter ett tungt och hårt
mönster. Stryk och hotelser har varit
erkända metoder att få barn lydiga -
lydnad har varit ett mål i sig. Andra mål
för uppfostran i vår kultur har varit att
skapa pliktmedvetna men också själv
medvetna, laglydiga men också ägande
rättsmedvetna, arbetssamma men också
krigiska människor.

I stark kontrast mot de gamla meto
derna står den uppfostran som vill ta
tillvara barns positiva egenskaper - de
ras spontanitet, deras kunskapshunger,
deras hjälpsamhet och generositet, deras
mjukhet och värme.

Mirre Jlofsten i Morgonbris
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Aah! Vilka underbara vinterdagar!
Snön ligger gnistrande och kall i fjäll

solens glans, någonstans i övre Norrland.
Och där kan den ligga, säjer alla vänner
av rena och framkomliga trafikstråk.
Skidans vänner är ledsna förstås. Och
visst är det synd om det inte skulle bli
tillfälle till några dagars skidträning för
alla som tycker om denna fina sport,
men snöar det inte så snöar det inte.
För oss bannarksentusiaster har emeller
tid de gångna vinterdagarna varit under
bart bara sådana. Och barmarksentu
siasterna är säkert inte så få dom heller.
Tänk bara på alla ofrivilliga och obetal
da snöskottare, bilister, mopedister, cyk
lister, brevbärare och tidningsbud? För
att nu inte särskilt framhålla de perso
ner, som har att svara för att samhällets
snöberedskap fungerar tillfredsställande.
Det känns nog skönt att nån vinter slip
pa stå svarslösa. Fast allra mest ömmar
mitt hjärta för tidningsbuden, när väd
rets makter busar som värst. Inte för att
det är fråga om idealitet men det måste
finnas en särskild tåga i folk som mitt
i natta pallrar sej upp ur sängarna och
med tunga tidningspackar ger sej ut i
vad väder som helst, från hus till hus
från dörr till dörr.

Red. anm: Skrevs i blid januari.

Vi hurrarför dom, och vi hurrar
för vårt varuhus, som snart ska bjuda
oss stora famnen och få oss att kapitu
lera inför alla de härligheter man här får
möjlighet att stuva in. Och går den öv
riga byggnationen efter beräkning så går
vi på bio till hösten. Bio, ja! Att KF
känt sej moraliskt ansvariga för att vi
får en ny och modern biograf istället
för den rivna är ett klart uttryck för
det samhällstänkande som så helt genom
syrar kooperationens ideer och praktiska
handlande. Att det kommer bli svårt för
vår fullmäktigeordförande att finna de
rätta orden, då han har att å samhällets
vägnar tacka KF:s representanter vid in
vigningen, det är lätt att förstå. Helt
säkert kommer hans hjärta att svälla av
en tacksamhet som kommer orden att
stocka sej i halsen. Visserligen är inte
biografen den väsentligaste av KF:s in
vesteringar i vårt samhälle, men den är
otvivelaktigt av ett sådant speciellt slag,
att det finns all anledning för vår höv-

ding att redan nu börja leta efter de
rätta orden.

Den tid, då främlingen förgäves letade
efter Centrum
är snart en saga all. - Varde ljus! -
Och det vart ljus. Mycket glädjande. Att
vår kommunalingenjör som aviserat sin
avgång, stannar kvar på sin post är ock
så glädjande. En god kommunalingenjör
hör till nyckelmännen i ett välordnat
samhälle. Därmed menar vi inte att han
mer eller mindre är någon slags portvakt
i kommunens fastigheter. Ånej! Fast vår
kommunalingenjör lär inte ha varit
främmande för sådana arbetsuppgifter
heller. I det här fallet menar vi, att vi i
honom har en alldeles egen expert på
problem, som vi måste lösa om vårt sam
hälle ska fungera som lagar och förord
ningar kräver och som vi själva vill
att det ska fungera. 'Som vi själva vill',
ja! Där har vi faktiskt det värsta pro
blemet för vår kommunalingenjör som
för vår arkitekt.

För vad vill vi egentligen
Eller kanske ännu bättre. Det den ene

vill, det vill inte den andre. För att inte
tala om hur svårt, ja omöjligt, det är
att få grepp på vad såväl den ene som
den andra i själ och hjärta vill. Det är
under sådana politiskt omöjliga förhål
landen, som den enkle medborgaren
känner behov av 'den starke mannen'.
Men 'starka män' i demokratiska sam
manhang är inte snyggt. Så säjer redak
tören Birger Norman och ger därmed
Aftonbladets kommunala Stålmansrepor
tage ett klart underbetyg. Han tycks
mena att tidningens presentationer av
framstående kommunalmän är skrivna
på ett sådant sätt, att goda demokraters
riktiga uppfattning om hur ett samhälle
ska styras lätt kan bli oriktig. Självklart
är det alldeles uppåt väggarna om det
finns samhällen som behärskas av en

Dans på lina
Vi dansar som tvätt p!i lina
och fladdrar som skuggor här,
där somliga silkesfina
och andra av bomull är.

Vi rör oss med vinden. Hör suset
när någon av oss faller ner
och hamnar i jorden och gruset.
Sen glömmes vi mer eller mer.

\'i slutar v!ir dans p!i lina.
Moder Jord tar in sin tvätt.
Så går det för enkla och fina,
om vi handlat fel eller rätt.

JOHN ANDERSSON

j1. 0 1!·.~~
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Handlingsman:
- Sa de va gullerade kaffekoppar eller

tjocka med rosor på?
Gumman:
- De la bäst å ta utav di svartgrimlie,

så håller di bättre me lorten.
En av de klassiska gubbarna ur

Albert Engström produktion

enda person. Samhällen där fullmäktige,
nämnder m.fl. bara tjänstgör som staffa
gefigurer , . . såvida inte, såvida inte
denna person är något av en Sokrates.
En sån där som lik sin namne, anspråks
löst och försynt uppträder i församlin
gen, aldrig dikterar, bara resonerar. Men
som ändå i varje problematik tycks fin
na den enda förnuftiga och samlade lös
ningen. Kanske det är sådana gubbar
som Aftonbladet presenterar? Fast då
vill dom nog inte kallas för 'starka män'.
Sokrates var ju, som bekant, inte så värst
trakterad av filosoftiteln.

Det är alltså en fara för demokratin
om osokratiska personligheter styr och
ställer i våra samhällen. Men är det inte
en lika stor fara om våra fullmäktigeför
samlingars beslut mera är resultat av
respektive ledamöters personliga fördo
mar än av deras objektiva strävan att ge
sina mandat det innehåll som deras väl
jare förväntat sej? Och nog är det också
ganska vanligt med små gruppbildnin
gar som inte har det minsta med offi
ciella partilinjer att göra utan oftast är
valhänta försök att få större inflytande i
det politiska spelet än vad man som en
skild ledamot känner sej ha förutsätt
ningar för. I sådana kortsiktiga strävan
den finner man lätt roten till stagna
tionssjukan. D.v.s. den vanmakt det fris
kaste samhälle kan drabbas av om det
politiska spelet så att säga förs med
märkta kort. Vårt vattentorn, vårt ny
ritade bibliotek, vår nyritade folktand
vård visar i alla fall att den Gustavs
bergska demokratin är oanfrätt och
handlingskraftig och må den så förbli
all evighet.

Fanfar
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Med prenumerantkupongerna för 1964
följde många hälsningar och som vanligt
tillåter vi oss att återge en del synpunk
ter och hälsningar.

Hildur Andersson, ]ohn Johansson,
Ebba Elius-Carlsson och H. Scbager
ström från Stockholm, Edvin Lönn,
Orebro och Sonja och Tyko från Rej
myre, försummar inte att få med en
hälsning till bekanta i Gustavsberg sam
tidigt som de tackar för ett förnämligt
julnummer och önskar oss god fortsätt
nmg.

Emma Lindgren i Stockholm tackar
för 1963 och ber om en hälsning till Tyra
och Terese för trevligt ciceronskap vid
besöket i Gustavsberg.

Sara Karlsson i Upplands-Väsby och
Ester Westerlund i Uppsala ger mycket
tack för tidningen under det gångna

året, och anser tidningen fin i allt. Julia
Pettersson, Solna och Karin Svensson i
Gnesta, tycker båda att tidningen fram
för allt är en länk med hembygden, som
man gärna vill behålla. Signe Andersson
i Eskilstuna berättar att tidningen drivit
henne på visit i Gustavsberg för att
se allt det nya och hälsa på gamla
vänner. Hon tackar red och alla med
arbetarna. Ingeborg Pettersson i Äby
torp tycker att det är roligt att se
hur Gustavsberg växer och går framåt,
men gläder sig ändå åt att gamla bolags
bon finns kvar - ty där är hon född.

Alf Eriksson, Karlholmsbruk, tackar
för god läsning under det gångna året
och hoppas att tidningens höga klass
skall bevaras för kommande år. Britta
Sandell, Gustavsberg, tycker att tidnin
gen gav mycket av ljus och glädje till
julen. Den intar hedersplatsen som en
kär vän. Prenumererar också för sin
moster i USA som en kär hälsning från
barndomslandet. Viktor Johansson, Alv
sjö: Var gång Gustavsbergaren anlän
der känner man välbehag vid anblicken,
och under läsningen av en tidning, som
hedrar både redaktören och företaget.
- Jo, jag tackar jag!

I år kan vi notera 100 nya prenume
ranter. Men på fem talonger står varken
namn eller adress. Vart ska man då skic
ka Gustavsbergaren?

Två har avsagt sig tidningen. Den ene
av åldersskäl, den andre, då tidningen ej
faller honom i smaken i vissa avseenden.
- Heder även åt dem!

Numera har man ju automatiska pilo
ter i de allra modernaste trafikflygpla
nen i USA, sägs det. Så här kan det allt
så låta i högtalaren:
- Ladies and gentlemen! Välkomna

ombord. Vi är nu uppe på 8000 m och
ni kan lossa på säkerhetsbältena. Planet
styrs automatiskt och genom elektroniska
databand, alltså helt utan pilot. Mitt
namn är Andrew, jag är befälhavare och
talar till er från min expedition på flyg
platsen. - Ni behöver alltså inte vara
oroliga. Allt är under kontroll. Det finns
ingenting som det kan bli fel på, bli fel
på, bli fel på, bli fel på ...

En vårdag, jag minns det var 1 :a april
förra året, såg jag en egnahemsägare,
som klättrat upp i toppen på sin resliga
flaggstång.

Vad gör du där? frågade jag.
- Jag ska mäta flaggstången!
- Men vore det inte bekvämare att

fälla den?
- Tok där! Det är höjden, inte läng

den jag ska mäta.

Red

Hört på bussen: - Tror verkligen den
där Sträng att han kan skatta oss lyck
liga?

Almanackorna
Här ligga hennes almanackor kvar
i höga buntar, som jag sakta löser.
Jag tyder dem i natt, då regnet öser
till vårens fromma efter torra dar.

Det står ej mycket i dem och då åren
med säkra tecken märkte hennes kropp,
så brukade hon bara skriva opp
de första budskapen om våren ...

"Snödroppar", står det. Outsägligt sköra
ha deras kalkar lyfts ur lång förbidan,
och "Lärkan", som hon haft så svårt att höra,
har fått en egen darrhänt rad på sidan.

Jag läser "Svalorna" och "Sjön har sköljt".
Då har hon hört hur isfritt vatten klingar
och hennes skumma blick har tacksamt följt
på majgrön gård en linjelek av vingar.

Här satt hon stilla, medan krafter sprängde
och våren vandrade med famnen full,
och genom hennes trötta sinnen trängde
en doft av blommor och en lukt av mull

och kärleksord, som viskats någonstans,
och häftigt jubel från förgångna vårar
- och jag kan se hur hennes ögons glans
blev djupare av ålderdomens tårar.

Säg, är jag tacksam nog, när mot mig flammar
bak nattens regnmoln än en ungdomsvår,
ödmjuka hjärta, du som milt anammar
all glädje i den sista vår, du får?

Gunnar Mascoll Silfverstolpe
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ldrottsspalten
Gustavsbergs bandylag i Div. III, som

annars brukar vara dominerande i grup
pen, hade denna säsong ingenting att
komma med, som gladde dess supporters.
Några undantag var väl matcherna mot
IFK Lidingö och Stureby. Annars var
det "rena natta."

Det började med att Gröndal gästade
Ekvallen och vann med 2-3. Sedan slog
Stockholms IF Gustavsberg på Oster
malm med 2-0 och man kämpade till
sig oavgjort mot Talldungen med 3-3.

Vinterns ljuspunkt blev mötet med
IFK Lidingö, där "Bergarna" vann med
3-2 på Ekvallen.

Av bara farten slog man Stureby borta
med 3-5, men då Järla kom till Ek
vallen, hade man tappat "fighter-humö
ret" och allt slutade i frid och fröjd med
0-0.

Så återstod bara Dalaföreningen, men
försvaret var dåligt och släppte in 6 mål
och eftersom kedjan bara gjorde 5, så
blev det förlust i den sista matchen. En
tröst är det dock, att man hänger kvar
i div. III.

Det dåliga resultatet har väl också sin
förklaring. Man förlorade två av sina
pålitligaste matchvinnare, Pärlan Jo
hansson till Landskrona och Sven-Erik
Viman till Selaöpojkarna. De unga poj
karna, som kommit med i stället, är
mycket lovande, vilket säkert kommer
att visa sig redan under nästa säsong.

Tränaren Gert Nilsson har varit skott
säker och försökt lugna opp ungdomar
na. Han kommer i fortsättningen att
spela fotboll för Sundbyberg.

Axman

Ungdomsträffen
I och med "Nyårsfestinatt" på Nacka

läroverk, fick det nya året en festlig
entre. Nära 500 ungdomar, därav ett
80-tal från Gustavsberg, trängdes och
trivdes i skolans matsal.

I Bergasalen går allt sin gilla gång, en
liten nyhet är förstås att det numera är
dans varje lördag. Detta har emottagits
med stor entusiasm från Berga-ungdo
marnas sida och har även visat sig kunna
hålla både ekonomiskt och kvalitetsmäs
sigt sett.

På måndagarna är det som tidigare
spelkvällar. En pingisserie är igång och
vi har även hunnit avverka en pingis
match mot Ostermalms Ungdomsgård,
vilka fick åka hem med ett nederlag
(4-5) på fickan.

Torsdagsprograrnmen har hittills be
stått av filmaftnar, men under våren får
vi besök av bl. a. Huddinge folkdanslag,
IOGT:s revygäng, samt ett föredrag av
Bertil Svanström om Atomvapnets efter
verkningar.

En utflykt till Skurustugan kommer
att bli av, dessutom ska både SSU och
Unga Ornar svara för varsin program
kväll i Bergasalen.

Det är alltså bäddat för en givande
vårsäsong i Bergasalen. Vi håller i gång
fram till 9 maj och då får vi se vad
våren kan bjuda.

e'IRITT e'loRUM
Vi har alltjämt stora marker för fri

tidsändamål i Gustavsberg, men succesivt
naggas de i kanten genom ökad be
byggelse, motorväg, industrins utbygg
nad osv.

Nu gäller det för oss alla och för den
alltmer ökade befolkningen att väl vår
da det som är kvar!

Därför är det beklämmande och dys
tert när man på sin söndagspromenad
plötsligt får vi se ett bilvrak i markerna.
Vid gamla Ekedalsvägen, ca 100 m norr
om Stens träsk, har ägaren tackat en
liten grå Austin för god kamp genom
att tippa den intill den vackra vägen.
Tyvärr saknas namn och nummerplåt.

Härmed uppmanas Gustavsbergare,
som känner igen bilen, att anmäla äga
rens namn till redaktionen för att däri
genom sedan vädja till markägarna att
låta transportera bort eländet på äga
rens bekostnad.

T. Rolf

Red. anm. Varför inte polisanmäla
vederbörande, så får han transportera
bort vraket själv och få litet böter för
besväret?

B. L.

Hockey -b ock e y har idkats flitigt på
Ekvallen under vintern, där kampen mellan
fabrikens avdelningar samlat många åskå
dare.

Om vi fördärvar våra skogar och
landskap, om vi bygger fula städer och
trista församlingslokaler eller inga alls,
om vi svältföder våra bibliotek och mu
seer, om vi råter våra konstskatter och
historiska minnesmärken förfalla, om vi
gör de konstnärliga yrkena lågavlönade
och oattraktiva, så att kulturproduktio
nen stagnerar, om vi låter den allra fad
daste journalistiken i våra dagstidningar,
våra veckotidningar och i radion och
televisionen ta överhanden, så att den
fria debatten stannar av, och folk blir
alltmer småborgerliga, intoleranta och
bigotta, om vi med andra ord utnyttjar
alla de nya materiella resurserna för att
köpa oss större bilar och snitsigare ton
årskläder men låter kultursektorn ligga
för fäfot och utarmar den miljö, i vilken
vi skall leva - vad blir då värdet och
innehållet i den ökade valfriheten. En
frihet att på semestern sticka utomlands
till trevligare platser.

Roland Pålsson
i ett inlägg i tidskriften Tiden

Tvcl urgustavsbergare ur tiden
Under ombrytningen av tidningen er-·

far vi att två gustavsbergare och vänner
av vår tidning avlidit, nämligen !res
Ekberg, platschefens sekreterare, hängi
ven bärare av sin släkts konsttradition,
samt Gustaf Fröberg, Sollentuna, också
av gammal gustavsbergssläkt och ivrig
beundrare av Gustavsberg och dess tra
ditioner. Vi lyser frid över deras minne.
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CD

Födda
1963

3/11 Lars Peter s. t. Georg Roland Eriks
son och h. h. Siv Violet Margareta f. Ling
man

5/11 Brith Louise d. t. Nils Hugo Otto
Engström och h. u-t. Britt Marianne f. Ull
berg

12/11 Lars Göran Erik s. t. Lars-Erik Hil
ding Holmlund och h. h. Rut Inger f. Lid
bom

16/11 Jörgen Allans. t. Börje Allan Karls
son och h. h. Berit Agneta f. Holmborg

21/11 Roberto Mikael s. t. Alberto Deiaco
och h. -h. Helga Dorothea ,f. Stanke

23/11 Rosanna Amabile d. t. Maria Sartin
och h. h. Inez Anna f. Puozzo

7/12 Magdalena Armida d. t. Dante Pe
lizzoli och h. h. Kerstin Margareta f. Eriks
son

4/12 son till Tore Hasse Göransson och
h. h. Helena Viola f. Säll

4/12 Katarina d. t. Sven Torsten Hög
lund och h. h. Karin f. Enberg

10/12 son till Bo Anders Wester och h. h.
Margareta .f. Andersson

18/12 son till Hans Karl Henrik Develius
och h. h. Anna Greta Linnea f. Sporre

22/12 dotter till Claes Göran Henriks
son och h. h. Ulla Kerstin Valborg f. Olan
der

25/12 son till Knut Tryggve Jansson och
h. h. Ruth Ingeborg f. Johansson

28/12 dotter till Raimo Olavi Sassi och
h. h. Birgit Ingeborg f. Lindblad

29/12 Lars Mikael s. t. Lars Gösta Wcnn
gren och h. h. Irene Margareta f. Möll

30/12 Marjut Hannela d. t. Raimo Kalevi
Kärppä och h. -h. Eva Annikki f. Kortclai
nen
1964

4/1 dotter till Prima Spcrrino och h. h.
Elide f. Marian

10/1 son till Kaj Helmer Rainer Lindblorn
och h. h. Birgit Marita f. Holmberg

13/1 Carl Ola s. t. Karl Sune Bergvall
och h. h. Mona Anita f. Svensson

Vigda
1963

30/11 Nils-Erik Olofsson och Ingrid Lin
nea Margareta Vållringer

21/12 Björn Erik Karlsson och Brita Anita
Nilsson
16/11 Rene Bianchi och Enna-Maris Käkk

30/11 Kjell Axel Andersson och Elsa Inga
Britt Bergström

7/12 Max Axel Karlsson och Kerstin
Irene Friden

7/12 Karl Anders Alvar Ottcr och Desy
Eleonora Karlsson

15/12 Gustav Lennart Holmström och
Karin Margareta Hedström

Döda
1963

24/11 Kontoristen Bcrnt Herman Box,
Mariaplan 6 65 år.

24/11 Fru Hilma Elise Johansson f. Helin,
Hästskov. 6 59 år.

7/12 .f. städaren Per Vikror Pettersson,
Stenkullen 1 · 88 år.

15/12 Porslinsarb. Stig Vilhelm Åberg å
~- nh

17/12 Exp.Förest. Gunnar Emanuel Hell-
kvist, Höjden 58 år.

29/12 Fru Anna Dorotea Olofsson f.
Karlsson, Mariag. 7 74 år.

31/12 Ankefru Elna Georgina Maria Carl-
berg f. Lindblom, Rutens v. 12 71 år.
1964

2/1 Fabr.arb. Karl Emil Karlsson, Trall-
banev. 4 a 45 år.

19/1 Kyrkoherden Sven Robert Hellqvist,
Mörtnäs 1 :571 69 år.

20/1 fröken Sigrid Augusta Haglund, åld.-
hemmet 78 år.

25/1 änkefru Olivia Karolina Persson f.
Steen, Mörtnäs 1 :492 95 år.

Tack!
Jag ber att hjärtligt f!i tacka för all

vänlighet och alla blommor jag fick mot
taga p!i min 65-!irsdag. Särskilt f!ir jag
härvid vända mig till Gustavsbergs Fab
riker, Röda korskretsens alla vänner och
till nykterhetsnämnden där jag ännu en
tid hoppas få vara verksam.

John Bellander

Till fabriksledning, Veteranklubben,
Folkpensionärsföreningen, kyrkokören,
manskören, släkt, grannar och vänner
ber jag f!i frambära mitt varma tack för
vänlig h!igkomst och uppvaktning pc,
min 80-årsdag.

Sven Jonasson

Ett hjärtligt tack till fabriksledning
och förmän för vänlig uppvaktning p!i
min 60-cfrsdag.

Sven Karlsson

Till Gustavsbergs fabriker, förman
och arbetskamrater, släkt och vänner, ett
varmt tack för vänlig hågkomst på min
70-årsdag.

Albert Blomkvist

Ett hjärtligt tack till Ungdomskom
mitten, Bergarådet, arbetskamrater och
övriga vänner för vänlig uppvaktning i
samband med vJr avflyttning frJn Gus
tavsberg.

Gun och Nisse Eriksson

För allt vänligt deltagande vid mm
älskade makas bortgång, och för den
vackra blomstergärden vid hennes bår,
ber jag få framföra mitt varma tack till
Esselte och Herzogs, Gustavsbergs mis-

Med rekordfart byggdes stommen till vat
tentornet färdigt till nyåret.

sionsförsamling, Stockholms bokbinderi
arbetarförening, förman, arbetskamrater,
grannar, släkt och alla vänner.

Valter ]ohansson

För allt vänligt deltagande som visats
oss i vår stora sorg vid vår broder Berndt
Box bortg!ing framföres härmed vårt
varma tack till släkt och vänner, Gus
tavsbergs Missionsförsamling, Arbets
kamrater samt Gustavsbergs Fabriker.

Syskonen Box

För allt vänligt deltagande i min stora
sorg vid min käre makes Gunnar Hell
qvist bortgång ber jag f!i framföra mitt
varma tack till släkt och vänner, Arbets
kamrater, SIF:s avd. 74, AB Gustavs
bergs Fabriker samt grannar.

Ebba Hellquist

Till Gustavsbergs fabriker, Arbets
kamrater på HPF, Resa, Taxi, Folk
parksföreningen, TWB, Systembolaget,
Mjölkförsäljningsföreningen och många
vänner i Gustavsberg ber vi få framför.i
vårt varma tack för vänligt deltagande
vid Emil Karlssons jordfästning.

Björg, Kenneth ocb
Claes-Göran Karlsson
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Sköna moj välkommen

Det blev tidig vår i år! Redan vid Påsken i slutet av mars
var gräsmattan bar, tulpanerna stack upp s& smått ur den
frusna marken, ja det syntes krattor i händerna på ivriga
gustavsbergare. Fåglarna sjöng, och det var minsann inga paus
fåglar som lät höra sig. - Det sägs att fågelstammen minskat.
Orsakerna skulle vara betat utsäde, skator, kattor och ekor
rar. Men det sägs också att några omdömeslösa föräldrar till
låter sina pojkar att ströva omkring på jakt med luftgevär.
Jag vill inte tro det, i varje fall är det ingen tyst vår i revi
ret Höjdhagen med omnejd. Varje litet fågelpar kommer att
bevaka sitt område och sin holk under stundande vårdagar.
När detta läses har det varit Valborgsmässa. Jag hoppas att

brasan värmt och lyst över er. Manskören sjöng väl som sig
bör Oooo hur häääärligt maaajsoool ler och blåsorkestern hade
säkert vårluft i mässingen .. Eldsflammorna viftade välkom
men i kvällsbrisen åt en ny ljus årstid för gamla Gustavsberg.

Båtskraporna har varit igång länge. Det doftar av linolja
och fernissa på Kattholmen och Ekedalssidan. Den flyttade
båtbryggan utanför gamla kontoret väntar på att förtöja stolta
farkoster, vars ägare dock med oro i blicken beskådar det låga
och lortiga vattnet.

Med flygande fanor och klingande spel har 1 :a Majdemon
strationens jubileumståg marscherat lngarögatan fram, över
Torget, förbi Domus mot den stympade folkparken. För rätt
visa, frihet och bröd åt alla folk, ett krav alltid lika aktuellt
på denna arma jord. - Traditionen med gökottekonsert på
Kvarnberget är nog svårt att upprätthålla. Det blir ingen in
vasion ditopp på morgonkvisten, ty många är inte så pigga
och vänder sig makligt på sjusovarsidan, när koralerna tonar
ut över den tomma fabriken och viken. De vill nog helst ha
gökottan på kvällen, då dansen öppnas på rotundans slitna
golv, och gustavsbergarna köper lotter mellan varven. Kanske
man vinner en hemlig vinst, dvs. ett Fiaspel eller något an
nat fint ... Förresten är ju Kristi Himmelfärdsdag också den
stora Metardagen och Nykterhetsfolkets dag, så intressena är
splittrade och mycket ska hinnas med den dagen. - Fotbollen
har börjat rulla och nu sitter vi snart och huttrar av spänning
och kvällskyla på Farstaborg. Vi hoppas att Ettan ska hålla
sig i toppen och kanske rent av nå div. II. Det ryktas att
vårträningen skötts bra och att nyförvärven är något att lita
på. -

Vårt stolta Domus har blivit så pass färdigt att den nya
vårklänningen och hatten har provats och inhandlats lagom
till pingstpromenaden förbi Centrum. Ja, nu kan vi verkligen
säga att vi har ett centrum. Ett vänligt ansikte inåt och utåt
i ett samhälle, som formats av kooperationen. Från Bolagsbon
till Domus är en lång historia. Den berättar om kamp, initia-

Börja på nytt, det är skapelsens losen,
Vintern följes nu åter av vår.
Se hur det knoppas i diken och rösen,
lyssna till vårsång, när lärkan slår.

· Allt i naturen vaknar och födes,
livas av sol till färg och form.
Det som av mörker och frost förödes
spirar på nytt ur kyla och storm.

tiv och sammanhållning bland en folkrörelses medlemskår och
dess företrädare. Ett samarbete vars uppgift helt är att till
varata utgiftsintresset till nytta för de många. -
Låt oss återvända till naturen, som nu öppnar sin rogivan

de famn. Som bävar för besökare som inte har hyfs. Natur
vårdslagen understryker att det är vår plikt att visa naturen
hänsyn. Det kan bli åtal mot den som uppträder störande i
naturen, mot växtlighet, ·djur och människor. Det duger inte
att lämna papper och annat avfall efter sig, det duger inte
heller att driva omkring med en transistorapparat i någon
slags hålligång på skogsvandringen. Men ut i skogen ska vi
gå! Det må inte förbjudas, det är en hälsonyttig frihet, som
vi måste utnyttja och värna. Där finns så mycket att lära, och
i skogens musik och markens doft har vi en medicin mot be
kymmer. Där kan du koppla av och meditera, där du sitter
i din ensamhet i centrum av hela universum. Njut av det skö
na omkring dig, fråga och du får svar . . . I allmänhet har vi
så svårt att koppla av. Vi har inte tid och så fladdrar våra
tankar mest kring materiella ting. Man kan nästan tro att våra
fem sinnen blivit underutvecklade. Eller är det numera fråga
om sex?
Jag kommer att tänka på en som mediterade, som upplevde

att tiden stod stilla ett slag, som inte sörjde för morgondagen.
Det var stockholmskisen vid sin första visit i naturen. Med en
jämnårig från landet låg han och solade sig på rygg vid
ängen ned mot sjön. En blåskimrande slända svävade över
grabbarnas huvuden, och kisen frågade: - Hörru, va e re där
för jågel? - De ä en trollslända. Han lever bara en dag!
- Hörru, vicken jäla tur me vedret han har, va ... !
Just nu är trädgården en aktuell miljö för avkoppling. Nu

återgår gustavsbergarna till den årligen återkommande kam
pen mot maskrosen, nu hittar vi honom vid krattan, bakom
gräsklipparen och vattenkannan. För många är trädgårdsar
betet en hobby och en stimulans, en hälsoinjektion. För några
tycks det ligga litet av jäkt kvar i bestyren. Nu ska det också
bli tävling om vem som har den vackraste trädgården, så här
läses trädgårdsböcker och studeras frökataloger. Det städas
och ansas, klipps och rensas, medan tiden rinner i väg allt för
fort för att man ska hinna med i galoppen. Jag hejar ändå
på dessa flitiga, som så ihärdigt vistas på sina tomter i dessa
ljuvliga dagar. Ji.rligt talat tycker jag också själv att det är
kul - och avkopplande. Man gör ju dagligen små upptäckter
i dessa prunkande Förgårdar till Gustavsbergsnaturen. Som nu
spelar upp glädjens melodi i livets rytmiska symfoni. Men jag
kommer inte att anmäla mig till tävlingen.

Vi träffs vid krattorna!
Red
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VAD MENAR

DU MED ORDET?

Vi kläder våra tankar i ord. I all
mänhet använder vi enkla och lättför
ståeliga uttryck men det händer också
inte sällan att vi drar till med ord och
termer som kan vara dunkla och mång
tydiga. En mängd främmande ord och
begrepp förmedlas till oss på olika sätt:
genom tidningar och tidskrifter, böcker
och föreläsningar, föreningsliv och um
gänge. Vi har i allmänhet en viss före
ställning om deras innebörd men ibland
är uppfattningen kanske oklar och dis
kutabel.

En del av de termer, som ramlar över
oss, använder vi sedan själva. Men gör vi
oss också besväret att stanna en smula för
att undersöka vad dessa främmande ord
och begrepp innebär? Ar vi alldeles klara
över vilken innebörd vi för egen del läg
ger in i de ord, som vi använder? Lyckas
vi alltid smälta, absorbera och behärska
vårt eget ordförråd?
Hur vore det att såväl enskilt som ge

mensamt - inom vår förenings- och
studieverksamhet - studera och analy
sera de många begrepp, som vi kanske
rör oss ganska vårdslöst med? Det skulle
säkerligen vara nyttigt och intressant.
Vi kan sålunda undersöka sådana ter
mer som frihet, jämlikhet, broderskap,
demokrati, liberalism, konservatism, so
cialism, kommunism, anarkism, indivi
dualism, kollektivism, civilisation, kul
tur, bildning, solidaritet, personlighet och
moral, för att nu nämna några.

Vi använder ofta dessa och många
andra låneord. En undersökning av vad
vi menar med dem, skulle säkert av
slöja en hel del skiftningar i tolkningar
na och oklarheter i tankarna. Språkva
nor, synsätt och förutfattade meningar
spelar här in. Många suddiga föreställ
ningar beror på att vi inte låtit tankar
na genomtränga orden. Här finns det
plats för eftertanke, självrannsakan och
envis tankemöda.
Det händer ibland att vissa uttryck

slinker med, utan att vederbörande är
alldeles klar över deras innebörd. Den
som haft tillfälle att samla erfarenheter
från skilda håll och under en längre tid,
har gjort många iakttagelser av detta
slag. - Vid ett tillfälle använde en
person ordet chauvinism. När han så om
bads översätta termens innebörd till van
lig enkel svenska, gick han bet på upp
giften. - Det hände en annan gång att
en hetsig och tvärsäker debattör karak
teriserade en s k motståndare som "bor
gare". När den utpekade bad om en

närmare bestämning av hur talaren upp
fattade detta ord, blev förklaringen
oklar och underhaltig. - I en kamrat
krets uppstod en gång en livlig diskus
sion kring begreppet fantasi. En delta
gare prisade i hög tonart fantasin som
en utomordentlig tillgång, en gudarnas
goda gåva. Någon invände: Det där var
det dummaste jag hört på mycket länge.
Fantasi är ju något både onödigt och
farligt, och jag är glad att jag inte har
något av den sorten.

Det framkom under samtalets gång
att den ena med fantasi menade en livlig
och stimulerande föreställningskraft, som
får livet att lysa, tona och blomma och
som ger lust och makt till friska tag.
Den andra avsåg däremot dagdrömmeri
och verklighetsf!ykt. Och så visade det
sig att de båda var av samma mening
i sak, när begreppen väl klarnat.

Det kan vara nyttigt och nödvändigt
att vi ibland klargör vilken betydelse vi
inlägger i en viss term, till förebyggande
av missförstånd och onödiga resonemang.
- Under en diskussion om ekonomisk
demokrati användes detta begrepp i två
helt olika bemärkelser. Några avsåg där
med ett tillstånd av ekonomisk utjäm
ning, med små inkomstskillnader, medan
andra åsyftade de anställdas medinfly
tande och medbestämmande över före
tagens skötsel. Och så talade man om
olika saker med användande av samma
ord. Det kan sålunda vara klokt att
redan från början komma med klara be-

stämningar, så att all oklarhet är uteslu
ten.
Det är väl inte alltid möjligt eller nöd

vändigt att förklara innebörden av de
främmande ord och mer eller mindre
diskutabla begrepp, som vi rör oss med.
Men det är önskvärt att vi i möjligaste
mån använder ett enkelt och genomskin
ligt vardagsspråk. Och det är i varje
fall nödvändigt att vi alltid för egen
del är fullt klara över vad vi menar.
Vet vi en sak, kan vi också i regel göra
den begriplig även för andra. Ibland
kan det vara klokt att genom en paren
tes förklara en term. Skrivaren hörde en
gång Kata Dalström tala, och hon an
vände då ordet imperialism, men tillfo
gade omedelbart en förklaring av dess
innebörd. En bra metod, som vi lyssnare
var henne tacksam för.

En hel del friktioner och kontrover
ser skulle förbytas i samförstånd och
vänliga relationer, om vi först kunde
enas om innebörden i våra uppfattningar.
Ett lugnt samtal, där vi kamratligt hjälps
åt att klara upp begreppen, skulle un
danröja många oklarheter och missför
stånd. När vi söker analysera ordens be
tydelser och nyanser, lär vi oss åtskilligt.
Detta kan vara en mycket stimulerande
sysselsättning. Genom att vidga kunska
perna åt detta håll ökas möjligheterna
att hantera språket och göra detta till
ett gott medel för tankeutbyte och kon
takt. Denna förmåga kan vi har stor
nytta och glädje av.

V. J.

Intet är som väntanstider

vårflodsveckor, knoppningstider,

ingen maj en dager sprider

som den klarnande april.

Kom på stigens sista halka,

skogen ger sin dävna svalka

och sitt djupa sus därtill.

Sommarns vällust vill jag skänka

för de första strån som blänka

i en dunkel furusänka,

och den första trastens drill.

Erik Axel Karlfeldt.
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Trädgården är en stor tillgång för
den verksamhetssugne pensionären, för
den jäktade prestationsmänniskan, för
husmodern ... ja, för de allra flesta av
oss är det nyttigt att ibland komma
riktig nära Moder Jord.

Såväl i villaträdgården som på kolo
nilotten finner vi avkoppling från det
dagliga arbetet. Odlarglädjen i aldrig så
små portioner är ett livselixir av första
rang.

Att bli ägare till en trädgård har san
nolikt för mången betytt inträde i en ny
värld. Problem och skeenden som man
tidigare kanske inte ägnade en tanke
uppmärksammar man och engagerar sig
i med största iver och allvar.

Förmågan att se tränas upp märkbart.
Man följer årstidens växlingar med öpp
na ögon. Det är inte bara vackert re
spektive fult väder längre. Nu ser vi t.ex.
hur trädens skepnad varierar med dag
rar och väderlek - vi är uppmärksam
ma på föränderligheten omkring oss.
Tävlingar om den bästa balkongplante
ringen, den mest välskötta villaträdgår
den o.s.v. är mycket utvecklande - man
övar förmågan att se. Kanske avancerar
vi vidare så att vi en dag frågar oss:
"Hur presenterar sig trädgården som hel
het?" - eller "har den enskilde träd
gårdsägarens åtgärder betydelse för villa
områdets utseende i stort?"

Att kunna "se" är en förmåga som de
flesta har - i varje fall de som är in
tresserade. Det ordnas talrika föreläs
ningar i konsten att se konst - att för
stå konst. Att lära om trädgårdens
funktion och möjligheter, om dess växter
och djur ger inte bara ett pensum kon
kreta kunskaper i trädgårdsanläggning
eller trädgårdsskötsel utan innebär säkert
för många en skärpt iakttagelseförmåga
och ett vidgat allmänt naturintresse.

Vi upplever nu en vacker och efter
längtad årstid. Det som för någon må
nad sedan föreföll osannolikt har åter
hänt - vårblommorna, vårregnet, fåg- .
lama, grönskan, värmen - ja, allt kom
mer så fort. Redan önskar vi en God
Sommar!

Att ••aga en trädgård
Av trädgårdsarkitekt FST JOHN E. DORMLI N G



Se hur gräset lyser grönt
- - - och ur näktarfyllda skålar

dricka oss små blommor till. Så sjunger
det inom oss då kung Bore drager sin
färde. Ja, det sjunger allt starkare för
varje dag som går och för varje blom
knopp vi få se springa fram. Det är en
förunderlig makt dessa små skönheter
ha över våra sinnen. De tala sitt tysta
språk: 'Ta mig. Ta mig!" En blomster
älskare tolkar dessa ord med: "Odla
mig. Odla mig!" eller: "Tag vård om
mig!" Ett barn kanske tolkar det bok
stavligt och vad är väl naturligare. Det
är det naturliga som är vackert - ett
glädjens uttryck. Vi vuxna rör oss med
takt och försynthet i naturens sköte men
djupt där innerst inne är vi barn i alla
fall och vill så gärna plocka en bukett
blommor att av hjärtat ge någon vän.
Vad är det annat än - kärlek till v-1ra
tystaste vänner. Vi ha lärt oss älska de
vilda blommorna i skog och mark. De
ha tjusat oss i sina artenliga färger, sin
mångsidiga forrnfantasi och sina eteriska
dofter, ja, någon gång lekt fram en gläd
jens tår i ögonvrån och genombävat oss
med en outsäglig lyckokänsla med läng
tan och lust att vilja taga hela världen
i famn. Så kan hända då vi första gång
en finner det lilla undret ögontröst
markerna. Men hemmet är oss kärare än
att ständigt vandra i skog och mark

och väl hemma ha vi lämnat de vilda
blommorna orörda kvar i skog och mark
i insikt att de där ha sitt högsta värde.
Vi gå till dem då vi inte ha några and
ra eller då vi längta att få återse dem.
Kanske taga vi frö av några rariteter
och försöka drag upp dem i bänk eller
låda för att bilda en grupp av dem. Vis
sa sådana fröer finns att köpa hos frö
firmorna, t. ex. av backsippan.
Vad är väl naturligare än att vi när

mast invid och omkring hemmet omge
oss med en ljuvlig flora av små glädje
spridare när vi väl ha vaknat för dem
vid våra utflykter i skog och mark. Alla
ha ej tid över, intresse eller möjlighet
till odling av någon täppa men lycklig
den, som både har intresse och möjlig
heter. Det är ej storleken som är avgö
rande, nej, det är hur man tager vara
på möjligheterna och bäst lyckas väl
den, som skapar det nästan omöjliga av
ett till synes hopplöst läge - kanske på
skuggsidan, på norrsidan eller på berg
hällar med sina fördjupningar. Det krä
ver ofta många år innan sådana partier
når idealet och skänker konstnären den
rätta tillfredsställelsen. Konstnär, ja, det
är just vad hon eller han, som skapat
det är. En konstnär har mycket förar
bete i sin atelje innan skapelsen tager
form - så också för blomstergårdens -

trädgårdens konstnär. Jordbehandlingen
- jordberedningen och de olika växter
nas luav på densamma är nästan en hel
vetenskap. Jordberedningen är första
steget. Kanske mera därom en annan
gång. Kortfattat kan sägas att de flesta
växter trivas bäst i god matjord. Andra
benämningar är mylla, mulljord, svart
jord samt det egentliga ordet - burnus.
I rabatterna talar färgkombinationerna
sitt eget språk vare sig det gäller ett
åriga, två- eller fleråriga växter. Grupp
bildningar i rena färger ger den bästa
effekten. Rabatterna ska om möjligt
ständigt stå i blom. Växterna ska av
lösa varandra i blomning. En god ide
är att lämna plats till ettåriga växter i
rabatter med grupper av fleråriga väx
ter. Dessa ettåriga är goda komplement
med vilka man kan växla år för år.
Självfallet placerar man de högvuxna i
bakgrunden och de lägsta i förgrunden
antingen som grupper eller kantbildan
de. Om det ges en skyddad bakgrund är
riddarsporre och stockros en god kombi
nation, ty de avlösa varandra i blom
ning. Stockrosen är i regel endast två
årig. Riddarsporren är flerårig och fröar
flitigt med god självsådd. Båda bör ha
stöd. Riddarsporren bör stödjas någon
dm över marken och stockrosen högt
upp. Båda stormtrivs i god lucker väl
gödslad jord.

Liljor och rosor ha sedan fordom
namn om sig att vara de ädlaste bland
blommor. Liljor bör ha lätt vattenge
nomsläpplig jord t.ex. med sand- eller
grusbotten och därovan god humus. Ro
sor tycker om lerjord med god välgöds
lad humus närmast rötterna men göd
seln i jorden får ej vara färsk - måste
vara halvförmultnad. Rosens rötter lö
per annars risk att ruttna med följd att
plantan förtvinar. Övre jordskiktet för
rosen bör vara humus. Lerjorden passar



i regel endast som underlag ett spadtag
ner i vanliga fall. Men alla lökväxter
trivs bäst i sandblandad humus med ge
nomsläpplig botten. Leran ger ingen
genomsläpplighet. Lerjordar passar ut
märkt till vetefält men i trädgårdar är
den i ytan ett tråkigt inslag vid neder
börd eller vid vattning, dessutom är den
svårbearbetad och ogräs biter sig lätt
fast. Bland klätterväxterna märks Cle
matis, som ej trivs i lerjord. Den vill ha
god vattentillgång alldeles särskilt när
den knoppar och går i blom, varför jor
den bör vara lucker med god genom
släpplighet. Den trivs bäst i öster eller
västerläge. De första åren bör man varje
år klippa ner dem till en halv meter
över marken. Under tiden utvecklas rot
systemet. Sedan får den arbeta fritt utan
nedskärning. Skulle den något år ej ge
blommor så är det bara som den vilar
ett slag, varefter den återkommer.

Köksträdgården kan man mycket fint
kila in här och där utan att störa skön
heterna. Fruktträden är en verklig
prakt. De skulle kunna skänka ett rikt
inslag på parkbetonade områden.

Bland lågväxande ettåriga växter med
lång blomningstid kan bl.a. nämnas ta
getes, penseer och mesembryanthemum.
Den sistnämnda måste sås inne i mars
april och sedan skolas ut. Den tål ej för
mycken vattning under uppdragningen.
Bland penseerna är Roggli storblommiga
i rena färger mycket tilltalande. Tagetes
har en 8 cm lågväxande med varmt gul
färg.

Anläggningar kan göras med eller
utan grusgång. Grusgångar kan ersättas
av plattor med den lilla näpna vitblom
mande Sagina emellan plattorna eller
lågväxande gräs. Ogräs och skräp är sam
ma sak - en styggelse. Det kommer där
man minst vill ha det antingen det är
inkastat eller inblåst snaskpapper, tom
ma cigarrettaskar, plast, tomma plätbur
kar, hela eller trasiga flaskor, kvickrot,
tistel, maskros eller tallbarr på marken
eller i takrännorna. En skog eller åker
kan av misskötsel se vämjelig ut och det
kan också en blomsterodling eller träd
gård. Men de är väl sällsynta. Alla od
lingar kan utmärka sig för renhet, stil
och behag.
Moder Jord vill skänka oss av sm

fägring och ju mera vi vårdar oss om
henne desto ljuvligare blir hennes svar.

Ernst 0. R. Arvidsson

Tävling om välskötta tomter

och trädgårdar är utlyst.

Se sid. 10!

Klokt djur
En kväll iakttog vi från Kattholmen

en räv på väg över viken på den svaga
vårisen. Han hade tydligen hört lock
rop från en annan räv i Ekedalsskogen.
Utan att tänka sig för sprang han rakt
ut vid Teglunds udde mot Gröna viken.
Allt tycktes gå bra, men 50 meter från
andra stranden brast isen. Maktlösa såg
vi hur han kämpade i vågorna, men ock
så hur han plötsligt tog sig upp igen.
Och nu vände han och sprang tillbaka
åt det håll han kom ifrån, noga följande
sina egna spår.
Den räven följde ett gott råd. Om du

faller i, gå upp och tillbaka åt det
håll du kom ifrån - även om det
synes närmare till land åt det andra!

TR

Festligt
Landshövdingens visit i Gustavsberg

i februari uppmärksammades mycket av
Nacka-Saltsjöbadens tidning. Vår vär
derade kollega noterar: "Landshövding
en bjöds först på kaffekalas - färskt
kransbröd, flera sorters kakor och två
dekorativa, smakåtskilda tårtor - i
samlingsrummet tillsammans med de
mest prominenta. Övriga honoratiores
- alla kände sig som honoratiores en
sådan här dag med solsken och blågula
flaggor smällande i den vårliga vinden
- erhöll samma goda förplägnad i in
tilliggande lokaler; det var Värmdö
Åkeriförening som åkt ut, dock bara
tillfälligtvis, för att bereda plats åt
kaffeborden. Sen började konferen
sen ... "

Gustavsbergarens redaktör var inte
inbjuden. Synd, det verkar ha varit
festligt!
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En radioglimt
Gammal under 60-talet heter en in

tervjuserie i radio, som avser att belysa
sysselsättningsproblem vid uppnådd
pensionsålder. Den 12 april utsändes
några intervjuer från Gustavsberg, där
dr Hjalmar Olson gav en orientering
om den praxis som utvecklats och moti
veringarna för den. "Dom flesta är
inte förbrukade vid pensionsåldern och
vill dom då fortsätta ska man bereda
dom den möjligheten. Pensionärerna får
alltså rätt att arbeta upptill 2/3 av nor
mal tid. Fördelarna är ju att man inte
bryter av en människas livsstil eller
deras vanliga värld . . . Däremot kan
det vara bra med en pensionsålder, då
man t. ex. kan lätta på bördan för an
svariga, av vilka man kräver initiativ,
som känns mödosamma och besvärliga
och vars förverkligande kanske ligger
tio år framåt i tiden. Deras omdöme och
deras kunnighet brukar vara obruten,
men initiativkraften brukar vara mind
re." Ingeniör Artur Teglund gav exem
pel på hur pensionärerna fördelade sin
tid. "Tiden reglerar själv lusten att
arbeta och man troppar nog av sin tid
successivt ..."

Och så här sa Kalle Ville Svensson,
när reportern frågade honom varför
han gick kvar i jobbet vid 75 års ålder:
"Det är en helt naturlig sak. Här är ju
brist på arbetskraft, å så länge man kan
fylla en uppgift å inte har några ska
vanker å dras med, så är det väl en
tillgång både för stat å kommun. I stäl
let för bidrag tar man ett jobb, betalar
sin skatt å hjälper till. Men under för
utsättning att man inte går ivägen för
några yngre, som inte har någon pen
sion att falla tillbaka på." Eller för
att citera Karin Fredblad: "Jag tänker
jobba som vanligt så länge jag får, jag
trivs med arbetet, känner kunderna, å
dom känner mej. Hade jag inte fått ar
beta här, hade jag sökt annan syssel
sättning i Stockholm... Jag vill ha
kontakt med folk." Och Löfbom i Por
ten deklarerade "att han inte skulle stå
ut med att bara vara hemma. Jag måste
ha något att pyssla med."

P.S. När tidningen går i press har
Kalle Ville beslutat sig för att sluta
jobba. "Femtiotvå år får räcka för mig,
nu ska jag se till bina", säger han, då
han avtackades häromdagen med en
blomma och en kopp kaffe.
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Berndt Fribergs utställning 0pa

Bakom Berndt Fribergs utställning på
NK, som öppnade den 12 mars, på dagen
30 år sedan han kom till Gustavsberg
och på da'gin s år efter hans tidigare
utställning 'på NK, låg en' 'verklig upp
laddning. Berndt 'Friberg kunde skicka
in ·650 pjäser. Men -det: var· inte bara
antalet som .var imponerande, utan fram
för allt det :faktum. .att han. på. många
punkter, båge) for!), och glasyr visade
<i~ ._övertygande,..; förn:iåga till förnyelse
utan att ge upp sina gamla positioner.
Det var en prestation av Friberg och
hans med;rbetai:~ Edmund och Elisabeth
Deinböck att • åstadkömmä · denna rika
kollektion. i\ven om godset delvis sam
lats ihop under en 5-årsperiod, gjordes
naturligtvis det avgörande arbetet under
det senaste året.

NK

Vernissagepubliken strömmade till i
stora mängder. NK hade för första
gången vid en enmansutställning stäilt
h_~la sin glas- och sten?odsa_v1elning 6tl
forfogande, och speciella ljusarrange
mang hade vidtagits för att ge Fribergs
pjäser rättvisa. Den första köparen blev
NK:s .styrelseordförande Ragnar Sachs,
men direktör Kalderen lade beslag rpå
den skål, som prydde omslaget till verJ:
nissageinbjudan. Efter några dagar var
nästan allting sålt. Kungen, som hade
uttryckt en önskan att vara. med på ver
nissagen, kunde .inte komma förrän ett
par dagar senare, och om , inte NK och
vi gemensamt hade satt undan några
pjäser i förväg, hade Hans Majestät
nästan inte haft någonting att välja på.

Recensionerna blev genomgående myc-

ket positrva. Detsamma gäller också
boken "Berndt Friberg Keramiker", som
Ulf Hård af Segetstad skrivit, och som
kom i bokhandeln samma dag som ver
nissagen. Det är en fin volym som berät
tar om hur Friberg gått den långa vägen
från drejarbänken i Höganäs och till sin
nuvarande position på Gustavsberg. Ulf
Hård af Segerstad ger en initierad och
varierad bild av Friberg, sätter in hans
arbete och formvärld i sitt sammanhang
och berättar också om de allmänna ut
vecklingslinjerna på keramikens område
under den tid Friberg varit verksam.
Nu har NK i Malmö bett att få göra

en Friberg-visning, och den kommer an
tagligen i höst, men vi hoppas också att
vi om 5 år åter får se Berndts produk
tion i en ny jubileumsutställning på NK.

UTSTÄLLNINGEN

på Liljevalchs Konsthall blev en stor
framgång för Svenska Slöjdföreningen
enligt Vi och huvudstadspressen även om
Lena Larsson i Stockholms-Tidningen ser
ut att ha en gås oplockad med förening
en. Gustavsbergs keramiker intog en do
minerande plats. I introduktionssalen
fanns både en keramisk vägg av Stig
Lindberg, en av Karin Björquist och en
av Bengt Berglund. Dessutom visades ett
parti av Britt-Louise Sundells galler
grindar i järn för Stockholms tunnel
bana. I de keramiska specialrummen
uppträdde alla Gustavsbergskeramikerna
med små men representativa kollektio
ner. Speciell uppmärksamhet väckte Ka
rin Björquists kakelugn byggd efter en
ide av utställningens arkitekt Sven Kai
Larsen. Slöjdföreningens ordförande
Anhur Hald och dess direktör Dag
Widman kunde visa Hans Majestät runt
I)å utställningen på vernissagedagen, som
lockade en rekordpublik, 4.500. Utställ
ningen står till den 18 maj och är värd
minst ett besök.

Kung Gustaf Adolf försummade inte Fri
bergs utställning. Här skärskådar han några
miniatyrer tillsammans med Berndt Friberg
och Arthur Hald.
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Guldfågeln, relief i chamotterat stengods för
Västerås Sparbank av Stig Lindberg. Replik.

Kakelugn - öppen spis, byggd av tre standardiserade
typer av blå stengodsplattor av Karin Björquist.
Konstruletionsiden är arkitekt Sven Kai-Larsens.

Detalj ur dubbelsidig vägg i stengods, sammansatt av en enhet som fått individuella yt- och
glasyrbehrmdlingar. Bengt Berglund.

Utställda på Svenska Slöjdföreningens utställning Form Fantasi på Liljevalchs Konsthall.
Från Bengt Berglunds utställning Emaljgrafik på PUB.

Under februari månad visade Bengt
Berglund sin emaljgrafik på en special
utställning i PUB :s bohagshus. Ett
knappt år tidigare hade han i samma
lokal haft sin första utställning av unikt
stengods - en utställning som fortfa
rande låter tala om sig.

Allt tyder på att emaljgrafiken blir
lika uppskattad - Bengt visar här ett
grepp om emaljmåleri med schablon
tryck som är nytt och festligt. Med ut
gångspunkt från ett antal olika stan
dardmönster kombinerar han mönster
och färg till en väl balanserad, färgspra
kande helhet. Bild nedan.
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tennort Levi

Arbetslivets
Det talas ofta om "vår tids stress" som

om stress vore ett den moderna tidens
påfund och privilegium. Vi måste därför
göra klart för oss att stress har funnits
på vår jord lika länge som människosläk
tet självt, för övrigt ännu längre. Vi be
höver bara tänka på forna tiders förhär
jande farsoter och hungersnöd, på män
niskans ekonomiska otrygghet och hennes
rättslöshet inför de makthavandes god
tycke för att förstå att det existerat
mycket verksamma stressfaktorer även i
våra förfäders liv.

Vad är då stress? Stress är de gemen
samma dragen i det som händer i orga
nismen, när individen utsätts för en på
frestning, av vad slag den än vara må.
Mötet med en lynnig och kritiklysten
chef på en arbetsplats och med en för
rymd rånmördare i en enslig skogsdunge
kan framkalla samma slags psykiska och
kroppsliga reaktioner hos den som utsätts
för dessa påfrestningar. En gnatig för
man kan vara lika sjukdomsalstrande
som bakterier. Båda kan utlösa stress.

Betyder det att all stress är skadlig, att
stress rent av är en sjukdom? Det är en
utbredd missuppfattning. En söndagspro
menad, en kall avrivning, en spännande
film - allt detta medför också stress.
Idrottsmannen framkallar under sin trä
ning medvetet stress. Men i samtliga des
sa fall är det stress i lagom dos, som för
drages väl av organismen, stimulerar den
och gradvis höjer dess prestationsför
måga. Det avgörande är alltså doserin
gen. För lite träning=förtvining av mus
kulaturen. För mycket träning=förslit
ning av organismen, stressjukdomar. Det
gäller alltså att uppnå det som för varje
människa är "lagom".
Risken för att vi i vårt sätt att leva

skall utsättas för alltför litet stress exi
sterar bara på papperet. Arbetsplatserna
är inte och kommer aldrig att bli drivhus
för små ömtåliga plantor inpackade i sil
kesvadd. Risken ligger i det motsatta för
hållandet, med för mycket stress, fram
bringat av egna och andras överkrav, av
konkurrensjäkt, av prestationshunger.
Det är ingen tvekan om att många

människor arbetar under ett för dem häl
sovådligt psykiskt tryck, och detta tryck
behöver visst inte accepteras som någon
ting självklart och oundvikligt, lika litet
som man hade anledning att acceptera
de fysiskt föga människovärdiga arbets
förhållandena under förra seklet vid in
dustrialismens genombrott.

stress
När det gällt att skydda individen för

olycksfall i arbetet, mot industrigifter,
fukt, smuts och fysisk överbelastning har
sedan dess mycket uträttats. I viss ut
sträckning har maskiner fått övertaga
det tyngsta och smutsigaste arbetet. Man
har infört arbetarskyddslagstiftning och
man har begränsat arbetstiden. Samtidigt
och delvis som en följd av detta har ar
betet alltmer måst rationaliseras och au
tomatiseras. Till de psykiska påfrestning
ar, som betingas av konkurrenshetsen,
har kommit nya, skapade av den tekno
kratiska kulturen. Ingenjörshjärnor har
funderat ut hur arbetet skall utföras enk
lare, snabbare och billigare. Att detta
ibland medfört psykiska belastningar,
som vår organism inte är konstruerad
att tåla, har man inte velat eller kunnat
förstå. De psykiska faktorerna anses ju
vara så abstrakta och obegripliga, i syn
nerhet så länge de berör en annan person.
Sina egna nervösa besvär har man kan
ske svårare att blunda för, men även här
skyller man lite slappt på "jäktet" eller
"tidsandan" och tror att det måste så
vara.

Vt,rjör blir man överansträngd
Att folk klagar över att de är över

ansträngda har blivit mycket vanligt.
Det tas ofta som någonting självklart,
att överansträngning beror på för myc
ket arbete. Ingen skall förneka att det
finns arbetsplatser, där personalstyrkan
inte räcker till och arbetet hopar sig.
Ständigt övertidsarbete och känslan av
att trots detta aldrig tillfredsställande
hinna med arbetsuppgifterna kan natur
ligtvis leda till "äkta" överansträngning.
Erfarenheten visar emellertid att det of
tast inte ligger till på detta enkla vis, när
folk klagar över sin allt för tunga ar
betsbörda.

Många människor arbetar planlöst och
flaxigt. De tröttar fort ut sig och uträttar
trots detta föga, om de inte får en fast
arbetsledning. En annan grupp, som lätt
blir överansträngd utgör pedanterna, som
tvångsmässigt sitter och filar varje liten
detalj. I rätt arbetsuppgift där noggrann
heten verkligen är nödvändig men tem
pot lugnt, kan samma människor fungera
alldeles utomordentligt.

Andra problembarn är sådana som är
trötta redan innan arbetet börjat. De har
tröttheten som reaktionsform t.ex. för att
de vantrivs med arbetsuppgifterna. Men

Dr Lennart Leui, Karolinska sjukhu
set, behandlar här i artikelform stress
problemet. lnnehållet bygger i stor ut

sträckning på dr Leuis bok "Kropp, själ
och sjukdom", som utgetts av PA-rådet.

Ämnet behandlades nyligen av Dr Leui

inför landets personaltidningsredaktörer.

tröttheten kan också ha sina rötter i kon
flikter med arbetsledningen, arbetskam
raterna eller inom familjekretsen.

Stress finns i mångaformer
Arbetslivets stress finns också i många

andra former, olika för olika arbetsplat
ser, arbetstyper och människor.
Disciplinen, tvånget att underordna

sig en annan människas vilja, upplevs av
många som en stressfaktor av stora mått.
Chefen kan hacka och anmärka på sina
anställda både med och utan fog. Den
anställde får kanske nöja sig med att
knyta näven i byxfickan och svälja oför
rätten. Detta kan upprepas år efter år.
Resultatet kan bli ett psykosomatiskt
spänningstillstånd, en ständig alarmbe
redskap i kropp och själ, med djupgå
ende skadeverkningar på den fysiska
och psykiska hälsan.

En stressfaktor av jämförbar storleks
ordning kan även ligga i det motsatta
förhållandet, alltså där individen tvingas
fatta viktiga beslut eller ta ansvar inom
ramen för arbetsuppgiften i högre grad
än han för sitt samvete och sin sinnesro
orkar med. Detta gäller väl framför allt
inom olika människovårdande yrkesgre
nar. Men också när det "bara" gäller att
leda personal, att välja mellan olika of
ferter etc., även då kan känsliga och
osäkra människor känna det som en tung
börda .

Rätt man på rätt plats
Det är inte bara på viljelivets område

som det kan uppstå en bristande överens
stämmelse mellan arbetskrav och indivi
dens förmåga. Det kan i lika mån gälla
t.ex. intellektet. Det finns de som har
mer kvalificerade befattningar än de har
intelligensmässiga förutsättningar att
klara likaväl som det finns de som är
överbegåvade för sina arbetsuppgifter.
Till den senare gruppen hör otaliga kvin
nor, som p.g.a. sin dubbla roll som maka
/mor och yrkeskvinna många gånger
tvingas acceptera relativt okvalificerade
befattningar trots god intellektuell ka
pacitet. Det är givet att en sådan bris
tande överensstämmelse mellan krav och
förmåga i längden kan bli en allvarlig
belastning för den berörda individen.

•



Stress - en "folksjukdom"
Det är just denna brist i överensstäm

melse mellan arbetets krav och individens
förmåga, som kan göra arbetet till en
tung börda, motbjudande och olustbeto
nad. Den kan leda till psykiska spän
ningstillstånd, som i sin tur anses dels
kunna leda till ökade risker för olycks
fall i arbetet, dels till att man stannar
hemma så

0

länge man kan i samband med
t.ex. varje liten övreluftvägsinfektion.
Till detta kommer, att det psykiska
spänningstillståndet ofta följs av ett
kroppsligt som kan yttra sig i många
kroppsliga sjukdomssymptom. Varje all
mänspraktiserande läkare kan intyga att
åtminstone var tredje patient söker för
besvär av denna typ.
Nära sex procent av alla män och två

procent av alla kvinnor drabbas av mag
sår, för att nu bara nämna en sjukdom,
som ofta bottnar i psykiska konflikter.
Denna sjukdom beräknas redan nu kosta
vårt land betydligt mer än en miljon
arbetsdagar om året. Många av dessa för
lorade arbetsdagar härrör från personal i
chefsställning. Stress är en "folksjukdom"
av första ordningen, priset vi får betala
för vårt obiologiska sätt att leva.

Mot detta kan invändas, att kapp
klättringen på den sociala stegen inte en
bart är av ondo, och att man inte gene
rellt kan säga något ofördelaktigt om att
en person är ambitiös, strävar framåt i
sitt yrke, går på kvällskurser och är med
i föreningslivet. Men om detta sker till
priset av stress med konsekvenser som
bristande kontakt med hustru och barn,
nervösa sömnrubbningar och kanske
magsår - då måste man fråga sig om
priset är värt att betala.

Hur kan man bota och förebygga
Huvudprincipen är att man, när man

planerar en arbetsgrupp, mer tar hänsyn
till vad den mänskliga organismen tål,
inte bara fysiskt utan även psykiskt. Man
måste noga välja rätt arbete för rätt in
divid. Ett och samma arbete, som för en
individ medför ett svåruthärdligt mått
av jäkt, får en annan individ att trivas
som fisken i vattnet. Att undvika "jäkt"
betyder inte att generellt sänka arbets
takten, endast att anpassa den till den
takt, som är optimal för varje enskild
individ. För att kunna göra denna och
andra avvägningar fordras i tveksamma
fall noggrann anlagsprövning, yrkesväg
ledning, yrkesrådgivning och arbetsana
lys. Nuvarande resurser och forsknings
möjligheter svarar inte på långa vägar
mot behovet.
Rätt man på rätt plats -- det är na

turligtvis alltid ett relativt begrepp.
Hur långt man än driver arbetsanalys
och anlagsprov kommer många indivi-

der ändå att behöva fungera i befattnin
gar, som inte är skräddarsydda för dem.
Konflikter och anpassningsproblem kom
mer alltid att finnas. Vad är då att göra
på den fronten?

Svaret är att begreppet personalvård
måste få en större och mera central plats
i arbetslivet. Och begreppet måste få en
vidare innebörd. Det räcker inte med
vackra, lysämnesrörsbelysta lunchrum,
kakelklädda duschrum och en vandrings
pokal till fotbollsklubben. Utöver detta
behövs ett levande intresse hos företags
ledning och arbetsledare för mannen bak
om svarven och flickan bakom räkne
snurran, parat med elementära kunska
per om det mänskliga psyket.

Företagsläkaren och personalkonsulen
ten kan här uträtta mycket gott, men
huvudansvaret faller trots allt på arbets
ledarna själva. En sådan omställning kos
tar tid, tålamod och pengar. Men under
låtenhetssynder på den punkten kostar
ännu mer.

Samtidigt måste man emellertid vara
på sin vakt mot föreställningen att ar
betslivets stress helt kan elimineras ge
nom att den psykiska och fysiska arbets
miljön görs så gynnsam som möjligt. I
otaliga fall är de påfrestande arbetsför
hållandena enbart droppen som får bäga
ren att rinna över, medan de verkligt
stora problemen och konflikterna är att
söka t.ex. i familjelivet. Olika männi
skors olika förflutna skapar också en
högst olika grogrund för arbetslivets på
frestningar. Vad som för den ene ter sig

som en tillfällig svårighet, som han över
vinner eller accepterar med en axelryck
ning, blir för den andre ett problem, som
sätter sin prägel på hela tillvaron.
Arbetslivets mentalhygien kan därför

knappast isoleras från hela den mänsk
liga tillvarons mentalhygien. Vad kan då
i stort göras för att för hela vårt folk,
för alla kategorier och åldrar skapa
tryggare, trivsammare och mera harmo
niska livsbetingelser? Sammanfattnings
vis kan sägas, att vad som behövs är en
systematisk anpassning av samhället till
individen, till hans biologiskt rotade
psykiska och kroppsliga behov, och inte
bara ständiga krav på individen att an
passa sig till ett alltmer komplicerat och
på stressfaktorer allt rikare samhälle.

V{ registrerar f. n. över 62 miljoner
sjukdagar per år. Till de direkta kost
naderna för försäkringskassorna om
drygt en miljard kronor per år kommer
det väldiga produktionsbortfallet på lågt
räknat fyra miljarder, och sist men inte
minst ett ofta stort och långvarigt lidan
de för individen och hans omgivning.
Till dessa problem kommer de sociala
anpassningsrubbningarna, främst alkoho
lism och kriminalitet. En icke ringa del
av allt detta bottnar i stresstillstånd, vil
kas bakgrund vi tidigare diskuterat. De
relativt blygsamma belopp, som behövs
för den förebyggande verksamheten -
i hemmen, i skolorna, på arbetsplatserna
- måste därför sägas vara en synner
ligen förmånlig investering, nationaleko
nomiskt, företagsekonomiskt och huma
nitärt.

Gamla Gustavsberg
Stress var ett okänt begrepp på den gamla tiden, men den här miljön skapade nog inte
någon trivsel. Den är från sekelskiftet och en interiör från formarnas dammiga arbetsplats.
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Möte med VÅREN

Hur möter Du våren? Sitter Du inne
och väntar på att den skall komma och
hämta Dig. Då min vän gör Du Ditt
stora misstag. Istället är det Du som
skall gå våren till mötes, för att den
icke skall gå Dig förbi och Du skall fin
na att sommaren tagit den ifrån Dig.
När solen någon gång i mars börjar

glädja oss med takdropp och dagsmeja,
redan då är våren här. Kanske inte den
gröna skira, men den nyväckta, en
aning nyckfulla, löftesrika våren, som i
sin rytm ger oss förnimmelser om stun
dande skönhet. Nymornad sträcker den
ut handen. Grip den och slå följe. Ut,
bort från människovimlet, bort efter små
slingrande skogsstigar där skarsnön knast
rar dig under skosulorna. Over ännu
tjälbundna ängar och gärden, där Du en
solig dag finner den första tussilagon,
vidare över ännu isbundna åar vilka när
somhelst skall börja joddla sina vår
visor.

Med takdropp och dagsmeja kommer
också de första flyttfåglarna lärka, stare,
trädlärka, dubbeltrast, bofink, vipa och
rödhake. Lärkans jublande drillar kän
ner Du igen, men hur går det att skilja
på kol- och taltrast. Bägge är skymnings
sångare, sitter gärna i topp när de sjun
ger, men sedan är det slut på likheterna.
Taltrasten har en mängd staccatosatser
och upprepningar medan koltrasten lik
som glider igenom stycket. Dessutom är
ju koltrasten till skillnad mot tal trasten
hemtam i våra samhällen och städer.

Vem är mest efterlängtad? Ja, jag
skrev visst vid ett tidigare tillfälle att

rödhaken var min favorit. Men jag har
flera. T.ex. bofinken med sin snärtiga
drill. I år har han visst särskilt motigt
på den inte alltför långa vägen från
Blekinge och hit. Den 22 mars sågs den i
Karlshamn men inte förrän den 8 april
hörde jag den första här i Lugnet. Men
däremellan låg en massa kyliga nätter
som stoppade upp.

Men så en kväll i skymningen var han
där, vårens stora sångare - som jag
så länge väntat på. Han satt i den högsta

Belöning
för välskötta tomter och trädgårdar
Kommitten för Kultur- och Hembygds

vård kommer i höst att utdela ett antal
priser och diplom till den som genom
eget arbete ordnat sin tomt eller träd
gårdstäppa så att den utgör en prydnad
för kommunen.

Förslag på personer som gjort sig för
tjänta av belöning kan insändas av vem
som helst bland allmänheten, t.ex. gran
nar eller av organisationer såsom villa
ägar- och hyresgästföreningar m.fl.

Förslagen inlämnas senast den 1 augus
ti 1964 till: Snickarmästare Gustav Lo
rang, Bleker, Gustavsberg. Tel. 307 66
eller Lennart Backman, Munkvägen 4,
Gustavsberg. Tel. 303 82.

Kommitten för Kultur- och
Hembygdsvård

grantoppen och slog sina drillar. Hans
välljud flöt ut över skogen bort över
ängarna, fick svar, eller var det månne
hans eko som studsade tillbaka. Ivrig var
han som om ville han berätta om den
långa resan hit, hit till kanske just den
trakt som för ett knappt år sedan såg
honom födas. Talade han om den be
svärliga sommarn då allting regnade
bort, föräldrarnas slit för att mätta hans
5 syskon, hur hans lillebror inte fick
mat nog för att ha ork att stå emot den
fuktiga och kylslagna väderleken utan
dukade under knappt två veckor gam
mal. Hur roligt det var att flytta söder
ut till varmare och mer givmilda trakter.
Han satt länge och kvintilerade.

Kvällen gled över i vårljus natt, men
hans stämma ljöd lika klar genom still
heten.

Vi skulle träffas några veckor senare.
Då var han inte ensam längre. Då jag
kom vandrande gärdesrenen var där
ett svirrande ut och in mellan granarna
som gällde det livet, och det ägde väl sin
riktighet, ity det gällde inget mer eller
mindre än kampen om boplats. Här var
nu vår vän av släktet Turdus lika aktivt
och armbågsvasst engagerad att likheten
med släktet Homo var slående. Där mås
te vara naturskönt, maten inom räckhåll,
ett skyddat läge för bo och ungar, samt
sist men inte mindre viktigt för det ett
par ståtliga grantoppar varifrån hans ut
märkta sångarbegåvning kunde göra sig
gällande.

Men hon hade inte kommit än, eller
hade hon det? Det kunde inte skada
med en liten drill, kanske Hon hörde
honom. Lite av fåfänga, men vem vet.
Jag var aldrig i tillfälle att se deras

förening men en dag var där två som
drog och stretade med kvistar, mossa,
löv, gräs och granlav. Boet växte raskt
och på sjunde dagens kväll lade honan
sista handen vid verket att med saliv och
murken asp glätta hela insidan av boet.
När det var nätt och jämt torrt fick hon
en förfärlig brådska att lägga ägg. Ett
om dagen av de allra vackraste blågröna
trastägg man kan se.

~.1 här innan ungarna var kläckta ha
de vi god tid att bekanta oss med om
givningen, dels för att inte synas vid
boet för mycket, dels för att bekanta oss
med våra grannar.
När ungarna efter 12-14 dagar kru

pit ur skalet vidtar en bråd tid. Dygnet
runt mollusker, maskar, spindlar allt går
i de ständigt hungriga ungarna, men så
växer de sig också flygfärdiga på fjorton
dagar, då de måste få vara ifred för
människan. Så jag lämnade de två där
de i kvällsskymningen satt och pratade
och planerade, medan deras melodiösa
visor ljöd ut i den klara stillheten med
underbart rena flöjttoner.

Åke B
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Kommunalfullmäktige sammanträdde
den 24 mars och klarade många och
viktiga beslut på kort tid.
Bostadsstiftelsen förvaltar nu över ett

fastighetskapital på över 12 milj. kronor
i form av bostadshus i Lugnet. Till dess
grundfond beslutades att kommunen
skulle lägga till ytterligare 70.000: -
kronor i enlighet med lånebestämmel
serna.
Kommunal borgen för lån till insats i

bostadsrättsförening och till topplån i
eget hem beviljades Lars Gunnar Eriks
son på 3.000: - kr, Solveig Johansson
3.000: - kr, Nils Bergman 5.400: - kr,
Ove Göthberg 8.500: - kr och Nils
Bruer 19.000: - kr.
Övervakningsarvodena höjes till

25: - kr i mån. från 1 jan. 1964 på
förslag av barnavårdsnämnden och nyk
terhetsnämnden.
Utomplansbestämmelser för hela kom

munen antogs på nytt och innebär att
byggnadsnämnden har kontroll över all
byggnation.

För förbättring av en pensionärsstuga
vid Återval! anslogs 2.270: - kronor.
Matsalsköket vid Kvarnbergsskolan

skall inrättas helt. Till höstterminen
börjar stekpannorna puttra och grytor
na ånga och den djupfrysta maten blir
ett minne blott. 210.000: - kronor kos
tar inredningen och byggmästare Sven
Alexandersson i Boo skall svara för ar
betet.
Skolan bygger vidare. Ett förslag om

ytterligare en skolpaviljong vid Ekedals
skolan antogs av fullmäktige. Den kos
tar 747.000: - kronor och byggandet
skall påbörjas i år. I statsbidrag får
kommunen 2•01.500: - kronor. Senare
tillkommer särskild gymnastiksal för
Ekedalsskolan. Till byggnadskommitte
utsågs hrr Harald Persvret, Bertil Svens
son, Valfrid Holmberg, Lennart Svens
son samt skolchefen. Vidare skulle som
sakkunniga få adjungeras arkitekt Rune
felt, kommunalingenjören och ingenjör
T. Persson.

Den framtida skolorganisationen och
skolans utbyggnad skall utredas av ark.
Bo Fritzell, Stockholm. 10.000: - kr an
slogs för ändamålet. Vidare föreslås att
Värmdö och Djurö bör omfattas av ut
redningen.
Blåsorkestern fick på ansökan ett extra

anslag på 1.000: - kronor.

Vägarna i samhället
En kornmitte bestående av Elis San

der, Ando Björck och Yngve Nyström
fick av kommunalfullmäktige i decem
ber 1963 i uppdrag undersöka behovet
av breddning av vissa vägar i samhället.
Följande förbättringar anses vara när
mast behövliga. Breddning av Villaga
tan, Ingarögatan, uppfartsvägen till Eke
dalsskolan, Lugnetvägen och Hästsko
vägen. Förbättring av kurva vid Tall
åsen 20 samt enkelriktning av Äsvägen.

Med undantag av Hästskovägen och
Tallåsen är vägarna s. k. allmänna vä
gar. Vägförvaltningen har lovat klara
Lugnetvägen och vägen till Ekedalssko
lan i år medan övriga i brist på medel
måste anstå tills vidare.
Kommunblocket mellan kommunerna

Gustavsberg, Värmdö och Djurö har nu
bildats och fastställts av Konungen. En
samarbetsnämnd skall utses med 3 repr.
från varje kommun plus en sekreterare
från Gustavsberg.

Barnavårdsnämnden föreslår att en
ungdomspaviljong uppföres i Lugnets
bostadsområde.
Idrottsplatsstyrelsen har fått i upp

drag av kommunalnämnden att inkom
ma med förslag på ishockeybana vid
Ekvallen.

Kommunalnämnden föreslår att kom
munen genast påbörjar byggandet av
första centrumhuset vid Bagarvägen. I
övre våningen skall förläggas folktand
vård och försäkringskassa. I bottenvå
ningen bibliotek, distriktssköterska- och
barnmorskemottagning.

Kommunen skall anställa en kommu
naltekniker, som skall biträda kommu
nalingenjören i de uppgifter som före
lagts honom.

En motion om privat handel i centrum
eller i Lugnet har inlämnats av hrr Fell
ke och Melker Dahllöf.
Pojkfotbollen får ett anslag på

1.200: - kronor för verksamheten in-
stundande säsong. Y.N.

P.S. Den 27 april hade fullmäktige
åter sammanträde, då en ·del av ovan
stående konfirmerades. Beslut fattades
att uppföra en första byggnad i Centrum
för bibliotek, folktandvård, sköterska
och sjukkassa, att anställa ytterligare
teknisk personal, och att snygga upp
kring Kommunalhuset. Herr Fellke fick
svar på tal i sin interpellation. Red.

9/edersspt1!fen
Dr Hjalmar Olson har av Ingeniörs

vetenskapsakademien kallats till förste
hedersledamot. Utmärkelsen är ovanlig,
och till förste hedersledamöter kallas
högst tolv. Ovriga ledamöter är prins
Bertil, f.d. statsrådet och generaldirek
tören Gösta Malm, f.d. bankdirektör
Ernfrid Browaldh, bankdirektör Jacob
Wallenberg och f.d. generaldir. Walde
mar Borgquist.

Keramiker Berndt Friberg har tillde
lats LO:s kulturstipendium på 5.000: -.
Stipendiet överlämnades fredagen den
17 april vid LO:s representantskaps års
möte i Folkets hus.

Dr Arthur Hald har blivit inbjuden
att hålla föredrag på den första världs
kongressen för hantverk och konsthant
verk i New York som representant för
Gustavsberg och Sverige. Kongressen
äger rum i början på juni, och han kom
mer att tala om hur man i Sverige och
speciellt på Gustavsberg förenar konst
hantverk och industriell formgivning.

Stig Lindberg och Karin Björquist
är likaledes inbjudna att deltaga i kon
gressen.
Urmakare Gerda och Lennart Törn

qvist samt skorstensfejarmästare Henry
]akobsson har förärats Nacka-Värmdös
Hantverksförenings Mästarbrev.

Vem är V.]?
Många läsare har fäst sig vid de

tankeväckande bidrag som regelbundet
återfinns på sid. 2 i Gustavsbergaren.
Det är uppskattad läsning och ofta har
man frågat vem V.J. är. Vi lärde känna
Viktor Johansson genom Georg Lund
gren på den tiden han var i redaktionen.
Båda hade en gång deltagit i ett koope
rativt initiativ på jordbrukets område,
båda är bokvänner i allra högsta grad.
V.J. erbjöd oss sina manuskript i olika
ämnen och alltjämt förser han oss med
artiklar utan några anspråk på hono
rar. "Bara av intresse och därför att
Gustavsbergaren är så förnämlig". V.J. :s
signatur är känd sedan länge bl. a. i
Studiekamraten, Folklig Kultur, Bok
stugan, Såningsmannen m. fl. - Tid
skriften Bokvännen har nyligen presen
terat Viktor Johansson i en hedrande
artikel. I folkbildningskretsar är han
välkänd som skribent, cirkelledare och
hängiven medarbetare. Som bokvän är
han en uppskattad samlare. Böckerna
är hans trognaste vänner och han anser
att de främst ska komma till nytta, bli
till hjälp. Som pensionär arbetar han
oförtrutet vidare. Gustavsbergaren är
stolt över att ha V.J. som medarbetare.

Dbg
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Årets första träff i Företagsnämnden
vid fabriken var på Strandvik den 6
april, där huvudärendet var en redogö
relse av arkitekt Wilhelm von Gerber
över dispositionsplanen för fabrikernas
utveckling. Vi visade i föregående num
mer en översiktsbild, men nu fick leda
möterna närmare redovisning för planens
utformning. Arkitekt von Gerber visa
de sålunda fotos, ritningar och kartor
över dagens anläggningar och belyste
med andra bilder hur man studerat olika
verksamheter och serviceorgan, vilka
succesivt sammanförts i den plan, som
nu ligger till grund för den ständigt
pågående diskussionen om den framtida
utvecklingen och planeringsåtgärderna i
fabrikernas utbyggnad. Arkitekt von
Gerbers dispositionsplan har som bekant
redovisats i tidskriften Affärsekonomi.
Ett särtryck av denna artikel har utde
lats till samtliga anställda.

I ett annat anförande redogjorde in
genjör Bengt Bram för tillbyggnaden av
Tekniska porslinsfabriken och den nya
maskinella utrustningen för massabered
ningen. Anordningen innebär en helauto
matisk invägning av massans ingredien
ser, och utrustningen styrs med hålkort.
Proceessens gång illustrerades på ett sär
skilt schema.

Bilden ovan är från den nya matsalen på TPF.

Nedan överlämnar Arne Geijer LO-priset till Berndt Friberg.
Till höger ing. Dahllöf med sitt tysta patent.

Rapporterna från samarbetsleommitte
erna, vilka som vanligt utsänts före sam
manträdet, föranledde inga diskussioner.
Skyddsarbetet uppmärksammades mera.
Yrkesskadestatistiken ansågs visa alltför
höga siffror. En analys av olycksfallen
pekar på att bristande omtanke i flera
fall var orsaken, i några fall har man
icke följt instruktionerna. Men man kun
de också påvisa skyddsanordningar som
behövde förbättras. Nämnden var enig
om att vädja till alla anställda att hjäl
pa till att dra ner olycksfallskurvan, ty
för sundheten och säkerheten har vi alla

ju ansvar. - Här rapporterades också
att 1.383 anställda deltagit i länets häl
soundersökning - ett mycket bra resul
tat.

Aven förslagsverksamheten ansågs be
höva en uppryckning. Bl.a. beslöt man
att söka påskynda remissgången, och i
övrigt stimulera till att flera förslag
inlämnas under innevarande år. Tenden
sen är god, ty 21 förslag har kommit in
under 1 :a kvartalet.

Beträffande marlenadsläget påpekade
ordf. dr Hjalmar Olson att vi av sani
tetsporslinet räknar med att sälja vad
vi kan producera, men att läget nu på
grund av kreditåtstramning, arbetskrafts
brist o. d. kan få vissa påkänningar,
kanske tillfälliga doppingperioder. Vår
nya klosett och det nya systemet med
brusets eliminerande vid spolning öpp
nar ny efterfrågan. - Badkar och and
ra värme- och sanitetsprodukter har
också god efterfrågan, men även här
är vi litet desorienterade om tendenser
na på byggnadsmarlmaden. - Av hus
hållsporslinet säljer vi egentligen mera
än vi hinner tillverka, och nya köpare
av stor omfattning uppträder i KF:s
varuhus. - För plastvarorna har vi full
sysselsättning och nya maskiner kommer
att insättas i produktionen.
Protokollet utlämnas till samtliga an

ställda, tryckt i Meddelande från Före
tagsnämnden. Där finns också senaste
förteckning över ledamöterna i våra oli
ka samarbetsorgan. Då den senare kan
ha intresse för en del läsare återger vi
den också i Gustavsbergaren på nästa
sida.

Sekr.
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Tystnaden
En av de mest betydelsefulla nyheter

na under Gustavsbergs moderna tillvaro
är faktiskt den tysta WC-stolen, som
pressvisades för närmare 40 representan
ter för dagspress, fackpress, TV och ra
dio den 27 februari 1964.
Willy Maria Lundberg skrev i sin ar

tikel att "Svensk världsnyhet tar bort
brus i toalett, badkar och tvättställ", och
då syftar hon på civ.-ing. Bertil Dahllöfs
uppfinning, en konstruktion av en ven
til med tryckreducerande tilloppsrör, vil
ket ger en kraftig sänkning av vatten
trycket varigenom en tyst återfyllning
av vatten kan ske i WC-stolen. Pressen,
inte minst hus- och hemsidorna, hyllade
Bertil Dahllöf som en hemmens välgö
rare och komplimenterade Gustavsberg
för den fina insatsen för tystare bostä
der. En mera ovanlig recensent uppträd
de också i sammanhanget, han skrev:
"Och så har det hänt något vid Gus

tavsbergs fabriker, något mycket gläd
jande. En stor skara journalister, tekni
ker, byggforskare, bullerspecialister m.fl.
var i torsdags med om premiären på
den första tysta wc-stolen.

Snart är den i allmänt bruk och där
med förlorar våra berömda TV-skägg
ett beprövat humoristiskt inslag i reper
toaren. Kan spolas till härnäst.
Med den nya uppfinningen kan man

även tysta gamla wc:n. Tant Signe tyc
ker det är bra men ger samtidigt ut
tryck för den saknad många kommer
att känna. Det välbekanta ljudet har
ju varit liksom ett litet sällskap under
enahanda kvällar, men allt ska tas ifrån
oss." (Kardemumma i Sv. Dagbladet.)

Besök i fabriken
Nära 200 olika grupper har gjort

studiebesök i fabrikerna sedan årets bör
jan. Skolorna har dominerat, därnäst
kommer husmorssällskap och gillen.
Fackorganisationer har också gjort visit,
liksom lärare och profeter från skol
seminarier, från Wennergren Center och
från utländska ingeniörsskolor. Ur be
sökslistan noterar vi därtill en grupp
nyanställda på KF, The american wo
mens club, japanska resedirektörer, Vår
Gårds-grupper, indonesiska ambassaden,
studerande vid Stockholms universitet,
PUB-personal och KF-stipendiater av

olika kulörer. Bara i april hade vi nära
1500 studiebesökare, så säsongen anar
sig att bli livlig. Nu har man också
Domus att komplettera med som efter
släckning.

Den 4 maj kom 150 USA-detaljister,
kunder till vår representant i USA. Man
har redan sett NK, Svensk Form och
Li]jevalchs och ska efter Gusravsberg
också göra visit i Orrefors och Kosta. -
I bergasalen var Arthur Hald värd vid
välkomstkaffe, och efter visit i fabrik,
på konst och museet hann man också
med att titta på Domus.

FORETAGSNÄMNDEN

Hjalmar Olson
Artur Teglund
Rubcn Edqvist
Fredrik Möller
Bertil Dahllöf
Wald. Wahlgren ..
Harry Nordgren .
Bengt Bram .
Arnold Erdervd .
Olle Östgren .
Arthur Hald .......•..
Gösta Enhus ..
\Valter Weimark ......•.
Lennart Backman
Lennart Svensson .
Harald Persvret .
Einar Svensk .

David Hjerpe .
Birger Andersson
Valfrid Holmberg
Bernhard Mähler .
Birger Thunström .
Elsa Carlsson .
Sture Johansson .
Axel tlhlund .
Gösta Dahlberg .

Samarbetsorgan 1964
- Ordinarie ledamöter

ordf. VD
TL
Ek
HPF
TPF
BKF
Lab.
AFA
Förs.
Kyldisk
Konst, PR
Mälard. Tgbr
Trpt SIF
Lab., SIF
HPF, Salf
TPF, Salf
v. ordf. Fabriks
Kyldisk
Pressv.
Pressv.
Konst
San.avsyn.
San. gjut
Tryck.
Plast
Fackf.exp.
sekr. PK

SKYDDSKOMMITTEN

FORSLAGSKOMMITTEN

Bengt Il ram ...........•
Lennart Backman .
Erik Svensson .
Ragnar Lindblad .
Birger Thunström .
Roland Sclander .
Robert Johansson .
Gösta Dahlberg .

ordf. AFA
Lab.
Formgj.
HPF, benporsl.
TPF, san.gjut.
Pannv.
Plast
sekr. PK

tel. 100
120
110
130

,, 237
,, 154

132
224
128
234
223

,, 153
,, 250

233
,, 230
,, 151
,, 170

111
111
240

,, 229
'' 190
'' 194
,, 158
,, 30700
,, 114

Bengt Bram ordf. AFA tel. 224
Mars Algotsson . . . . . . . . AFA huv.omb. 186
Fredrik Möller . . . . . . . . v. ordf. HPF ,, 130
Bertil Hed berg . . . . . . . . HP F, huv.omb. 162
Bertil Dahllöf .. .. .. .. .. TPF, huv.omb. 237
Harry Dahlgren . . . . . . . . TPF, huv.ombud 190
Helge Lithandcr . . . . . . KP F, huv.ombud 158
Wald. Wahlgren . . . . . . BKF ,, 154
David Hjerpe . . . . . . . . . . BKF, huv.ombud ,, 111
Harry Nordgren . . . . . . Lab. 132
Olle tlstgren . . . . . . . . . . Kyldisk 234
Walter Weimark . . . . . . Trpt o. lager 250
Walter Svensson . . . . . . . . Plast, Arbetsl. 158
Margit Lindskog . . . . • . Sjuksyster 215
Lennart Baekman . . . • . . Lab. 233
Anders Steen . . . . . . . . . . el.avd. 135
Tage Stridh . . . . . . . . . . . . mek.avd. 235
Gösta Göransson . . . . . . by ggn.aod . ,, 191
Axel öhlund . . . . . . . . . . Fackf.exp. ,, 30700
Ivan Johansson .. .. .. • . brandch. ,, 31197
John Bellander . . . . . . . . Verksläkare ,, 31875
Gösta Dahlberg . . . . . . . . sekr. PK 114

tel. 224
,, 233
,, 184
,, 197

190
,, 227
,, 158

114

SAMARBETSKOMMITTEER

HPF: F. Möller, S. Johansson, L. Svensson, E. Lown
des, E. Norberg, B. Pettersson, A. Lundqvist,
Ingrid Forsman, B. Hedberg, G. Nannin i,
V. Kaasinen.

TPF: B.Dahllöf, H. Persvret, E. Karlsson, B. Thun
ström, E. Lindblom, Sven Lindahl, K. Hagelin,
S. Norlin, Hilding Lövgren, Giorgio Poroli,
Anna Andersson, Eero Similä.

BKF: \Y./. Wahlgren, Hans Andersson, A. Sundin, W.
\Vesterman, 0. Forsman, Ä. Nassen, D. Hjerpe
B. Andersson, G. Engvall, S. Johansson, R.
Selander, G. Björklund, K. Jansson.

Kyldisk:
0. Östgren, L. Wannefors, H. Eriksson, E.
Hansson, E. Svensk, M. Olsson, S. Lindahl,
A. Olsen, G. Åberg, G. Ekroth.

Plastavd.:
B. Dahllöf, Lennart Nordström, V. Svensson,
Sture Johansson, R. Johansson, Nils Karlsson,
Gerda Lindberg, Bror Sontag.

Transp. o. Lager:
W. Weimark, I-I. Möller, Å. Gustavsson, S.
Svensson, E. Nyberg, E. Andersson, Sara An
dersson, K. E. Sidebranth, S. Pettersson, A.
Klasen, H. Hagberg, V. Wahlqvist,

Skyddsombud
Gösta Thunström
Edvin Pettersson
Karl Ström .
Kauko Eskonnicmi .
llcrril Hedbcrg .
Gunnar Bylund .
Elin Lindberg .
Axel Karlsson .
Roland Fröberg .
Sven I-lagman .
Sven Fingal .
Börje Skohg .
Margit Pettersson .
Alf Karlsson .
Erik Lund .
Harry Dahlgren .. , .
Karl Nyman .
Sven Wallius .
Göte öhman .
Karl Ström berg .
Evcrt Andersson .
Harald Karlsson
Helge Li thander
Roland Selander
Gunnar Olofsson
Martin Holmgrcn
Ernst Hansson .
Bernt Svensson .
S. Nordström ..
Sune Pettersson .
Kurt Hagclin .
Folke Lindblom .
Erik Sjökvist ..
Sigvard Larsson .
Evert Nordström .
Göte Gustafsson .
Gösta Ekrorh .
Mä-rta Lindberg .
N. Karlsson .
Elis Sander .
Börje Eriksson .
Perey Gehlin .

Skyddsområde
Slamhuset, HPF
Gipsgjuteriet, HPF
Ugnarna, HPF
Flintavd.
Benavd.
Glattgod «beredning
Rågods & glattsort.
Nabb & Gefyr
Tryckeriet
Målarsalarna
Pack boden
Konstavd.
Dekorsort., dekorugn.
Klosettbanden, TPF
Bänkgjutningen
Sprutglaseringen
Tekn. porslin
Gipsgjuteriet
Lagret
LJdbandet
El.ugnarna
Slamhuset
Plastavd.
Pannverkstaden
Pressverket
Emaljverket
Kyldiskavd.
Kyld.montering
Pl&tverkstad
Mek.avd.
Verktygsavd.
El.anläggn.
Snickarver,bt., Sågen
Byggnadsavd.
Byggnadsavd.,
Lager, Plast o.
Transportavd.
Kontoret
Lantbr., Skog
Angcentralen
Lagret, Arbetargat.
Kontoret~ Fleminggat.
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Mellan den oskyldiga babyn och den
värdige mannen finns en oemotståndlig
varelse - grabben.

De kommer till världen med olika ut
seende och i olika storlekar, men alla
grabbar har samma trosbekännelse: Att
njuta varje sekund av varje minut av
varje timme av varje dag och att pro
testera med oljud (deras enda vapen) när
deras dag rätteligen borde vara slut och
föräldrarna försöker få dem i säng.

Man hittar dem överallt - ovanpå,
under, inuti, bakom, klättrande, klän
gande, rusande, hoppande . . . Mammor
älskar dem, småflickor hatar dem, äldre
systrar och bröder tolererar dem, vuxna
ignorerar dem och änglarna skyddar
dem. En grabb är Sanningen med sot på
näsan, Skönheten med plåster om tum
men, Visdomen med tuggummi i håret
och Framtiden med metmask i fickan.

När Du vill vara i fred är grabben ett
enda hänsynslöst, bullrande, överallt fö
rekommande yrväder. När du vill att
han skall göra gott intryck, blir han
antingen tyst och blyg som en mussla
eller också vild som en djungelvarelse,
som i detta nu skall ödelägga hela värl
den och sig själv. En grabb är en konstig
blandning - han har aptit som en
tungviktsboxare, matsmältning som en
svärdslukare, energi som en atombomb
i fickformat, lungor som en operasånga
re, fantasi som Mi.inchhausen. Han är
nyfiken som en katt, blyg som en viol,
djärv som Stålmannen . . . och när han
gör någonting har han fem tummar på
varje hand.

Han tycker om glass, knivar, sågar,
julafton, serietidningar, grabben över
gatan, skogar, vatten (på dess vanliga
fyndort), stora djur, Pappa, fotboll, tåg
och brandbilar. Han är inte mycket för
söndagsskolan, böcker utan bilder, mu
siklektioner, slipsar, frisörer, flickor,
gröt, vuxna eller läggdags ...

Ingen annan är så tidigt uppe eller
så sen till måltiderna. Ingen annan kan
ha så roligt med hundar, träd och ränn
ilar. Ingen annan kan proppa en ficka
full med en rostig kniv, ett halvätet äpp
le, en snörstump, en tom plåtask, två
tuggummi (utan papper), en slangbåge,
en klump av en obestämbar massa, tre
stenkulor och en dank ...

En grabb är en magisk varelse - Du
kan stänga ute honom från Din arbets
plats men inte ur hjärtat. Du kan släp-

Vad

Vad

ar en

ar en

grabb?

Aicka?

pa honom ur sikte men inte ur minnet.
Det är lika bra att säga som det är -
Du är helt fångad av honom, han är kap
ten på skutan - ett fräknigt, tvärhands
högt, kattjagande busfrö. Men när Du
kommer hem från jobbet trött och miss
modig, är det i alla fall han, som får
Dig på gott humör igen med två magiska
ord - "Hej Pappa!"

Små flickor är det sötaste som finns.
De föds med helgongloria och även om
den verkar tunnsliten ibland, finns det
alltid tillräckligt mycket kvar för att
fånga Ditt hjärta - även när de sitter
mitt i en vattenpöl eller gallskriker eller
mannekängar på gatan i mammas nya
hatt med ansiktet fullt med läppstift.

Ingen annan i hela världen kan vara
så söt (och så besvärlig) som en liten flic
ka. Hon kan dansa runt och stampa och
utföra alla tänkbara upptåg tills Dina
nerver är spända till bristningsgränsen,
men just när Du skall säga ifrån, står
hon där bara änglalik med världens
blåaste ögon. En flicka är Oskulden som
leker i blomrabatten, Skönheten som
står på huvudet, Moderskänslan som
släpar dockan i benen. Vår Herre lånar
inte bara ett revben från mannen när
han gör en liten flicka. Han lånar fåg
elns glättiga drill, rådjurets grace, apans
uppfinningsrikedom, kattens nyfikenhet,
åsnans envishet, ekorrens kvickhet, rä
vens klipskhet . . . och till sist ger han
henne Kvinnans outgrundliga charm.

En flicka tycker om styva underkjo
lar (helst med spets), små djur, dockor,
grannens flicka, låtsaslekar, glass, julaf
ton, kök, målarböcker, hopprep, mam
mas läppstift, nya skor, hoppa hage, en
viss pojke ("fast han bara retas").

Hon är inte mycket för andra pojkar,
stora hundar, hårspännen, grönsaker,
tandläkare, sitta still eller stå längst
fram. Hon är som mest högljudd när Du
tänker, sötast när hon har varit stygg
och ber om förlåtelse, bråkigast när hon
skall lägga sig, tystast när hon skall pre
senteras, mest oemotståndlig när hon vill
ha sin vilja igenom men absolut inte
borde få det. Vem kan förorsaka Dig
mera bekymmer, nöje, irritation, till
fredsställelse och sann glädje än denna
kombination av Eva, Pippi Långstrump
och Florence Nightingale? Hon kan vän
da upp och ner på hela lägenheten och
Din plånbok ut och in, hon tar upp Din
tid ... och ner Dig! Men just som Ditt
tålamod håller på att ta slut, är hon
som en solstråle igen - och Du är för
lorad.

Ja, hon är en stimmande yrhätta, ett
nervpåfrestande plågoris, men om Du
är trött och nere, är det trots allt hon
som får Dig på gott humör igen, när hon
kryper i knät och viskar: "Du är i alla
fall bäst!"

Alan Beck
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1:a MAJ Som Sagt Var
Arbetets söner, sluten er alla
till v!fra bröder i syd och 'i nord!
Hören i ej hur mäktigt de skalla
ut över världen befrielsens ord?

Som vanligt gick demonstrationståget genom Gustavsberg på fredagen den 1 :a maj.
I år firar socialdemokraterna dagen i skimret av sitt 75-årsjubileum. Det var näm
ligen våren 1889 som den första kongressen hölls i Stockholm. - Gustavsbergaren
ger några strödda bilder från 1 :a majdagar, som svunnit.

De här b&da bilderna är från 20-talets demonstrationståg.

Nedan en bild från 50-talet. T.h. några kämpar genom åren.

En sak borde alla människor sträva
till - att vars och ens intresse för sig
själv och allas gemensamma intresse
skulle bli detsamma. Ty om envar en
dast såge på sin personliga fördel, skul
le hela det mänskliga samhället upplö
sas.

Cicero 50 f.Kr.

Jag är övertygad om att den tid skall
komma, då man skall ha svårt att tro
att ett så rikt samhälle som vårt, med
en sådan makt över den yttre naturen,
kunde finna sig i att leva ett så lågt,
lumpet, smutsigt liv som vi göra.

William Morris 1864

Att skapa rikedom är det ekonomiska
problemet, att fördela den rättvist det
sociala - att lösa båda dessa problem
är den uppgift som tillhör konsumenter
nas fria organisationer.

Joh. Friedr. Schär 1916

Samverkan ligger till grund för allt
framåtskridande. Människan har blivit
vad hon är genom många människors
samverkan.

Rabindranath-Tagore 1930

I ett samhälle med full sysselsättning,
stigande standard och social trygghet
riktar sig människornas efterfrågan och
förväntningar mot utbildning, bostad,
sjukvård, kort sagt ting som förutsätter
en gemensam insats med samhället som
instrument. Vi ska inte svika iden om
ett rättfärdigt samhälle och en värld i
fred. Det är vårt stora framtida löfte
vid socialdemokratiska arbetarpartiets
75-årsjubileum.

Olof Palme 1 maj 1964
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OMUS

Det föll ett lätt, välkommet vårregn, när affärschefen Gun
zar Mattsson inbjöd styrelse- och andra fortroendeman från
F, Gustavsberg, grann.föreningar, byggherrar, press och

mdnga fler att göra en första besiktning av vårt Domus i
Gustavsberg.
Det ska sägas, intrycket var mycket gott, det överträffade

;;,;[:i våra förväntningar. Den må vara underligt skapt som
inte med stolthet och tillfredsställelse kan ta emot denna pre
sent för vårt samhälle. Riklig sortering, rymd och ljus, över
s.Hdlighet, fin cafeteria, äkta kylanordningar från Gustavs
berg - och artiga och söta biträden. Det var något av person
!ig stil över det hela och dagen D blev för Gustavsberg ett
:e,tligt inslag, som höjdpunkt på en prestation efter ett år i
intensiv byggverkan och planering.
Blåsorkestern konserterade för den väntande allmänheten

och på slaget 10 hälsade Harry Pettersson välkommen till vårt
eget varuhus och berättade om dess förhistoria. Direktör Harry
Hjalmarsson gladde sig med oss och förklarade Domus öppet
och invigt - och så klipptes bandet av Anton Kock, gammal
l:::impe och kooperatör, under ett kvartssekel en gång Konsum
ordförande. Så strömmade de in i tusental, gustavsbergare och
:o!k från grannkommunerna, stockholmare och andra gäster.
Damerna förärades röda nejlikor, barnen ballonger och herrar
,;:1 köpte mjukglass i stora lass. - Och si man fann det mycket
gott. jag träffade en BO-åring, porslinare och kooperatör, i
mångden: "Tänk att fii uppleva detta. Från Bolagsbon till
Domus har jag varit med. Gustavsberg visar alltjämt sin
+smdtandal"

.\!ed blomster och telegram kom gratulationer från många
b.ill, fotografer och pressmän fångade in de ledande männen
'Ör intervjuer, alltmedan skarorna strömmade och med idel
:::il-vilja tog sitt Domus i besittning. Och de 8 kassorna med
:·]xlare och andra finesser klirrade behagligt. - Vid lunch
:ör de särskilt inbjudna gästerna hyllade flera talare den ge-
tensamrna våglängd, som särskilt märks i Gustavsberg och
som gjort det möjligt att i leooperatiu anda ge ett nytt prov på
::iljan att skaffa bättre möjligheter för alla i fråga om mate
iella livsförnödenheter. - Ja, det var en fin start! Gustavs-
!lergaren önskar lycka till! Håll igång!

G. Dbg
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DOMUS
GUSTAVSBERG

VALKOMMEN
till den första festliga dagen i DOMUS
DOMUS är lätt att nå med ca 400 parkeringsplatser i direkt
anslutning till varuhuset. DOMUS Gustavsberg är ett bttvän
ligt köpceatrum - för hela familjen.

Redan kl. 9 .00 spelar vi upp till underhållning medan
vi väntar på invigningstal och att dörrarna skall öppnas för Er
första husesyn i ljuså, glada och trivsamma DOMUS.
I detta hus har allt gjorts för Er bekvämlighet och trivsel - och
här finns allt Ni behöver - ekipering från topp till tå - allt för
hem och hushåll - för fritid, vila och rekreation - livsmedel
och en trivsam cafeteria.
I cafeterian kan Ni koppla av och njuta av det goda kaffet och
de läckra bakverken.
Vi bjuder på färgglada vimplar och ballonger M barnen, nejli
kor åt damerna och klockan 18 .00

UNDERHALLNING
God sortering, bra varor, rätta priser
- man köper bra. i DOMUS

Invigningsdagen öppet mellan klockari 1.0 ,Q0 · 20 .00,



~ inqst ge, Iustiqo könslor
~allt är nytt under solen.
Ängen klär sej i vårkavaj,
sunnanvind svänger på kjolen.
Gustavsbergaren på gott humör
ger av blomster en dusör
till dom som i vårmånad skira
sin namnsdagsfest brukar fira.

@

~
ke Berglind som ornitolog
trivs i skog å på heden.

Därtill vi ofta som tidningsbud såg
mannen på kalla mopeden.
Slitit å släpat i ur å skur,
punktligt han kom sin morgontur.
Vad vore trivselbehagen
om tidning ej inledde dagen?

maj,
esideria, drottning vid brukets

start,
var porslinet bevågen.

Kunglig smak sen den tiden vart
konstnären en glimt i hågen.
Gustaf Adolf, vår gamle monark,
är för konstgodset svag - och stark.
Stickans å Fribergs pjäser
i hans glasmontrar jäser.

~ebecko fordrar flagga, ; topp.1.-s: Pingstdagen ska den vaja.
Fick jag ändra på namnlistans lopp
skulle den da'n heta Maja.
Alla som saknar sitt namn på en dag
borde få in dom i ändringslag.
Tror ej den enkla reformen
kommer aH uppväcka stormen,

i#dk 9" knoppcst ; säden a,,
~ kylan höll våren tillbaka.
Men jag tror när det är så dags
får vi av Olle en kaka.
Nu är ju blomning på var tomt,
fast uppå hälleberget somt
föll under odlingens börda.
Alltid blir något att skörda!

0

-;J't, TI onatan var Kung Souls son,
~också ett namn på frukter.
Om blommor å bin ska du vara mån
bland trädgårdens ljuvliga lukter.
Ansor du din plantering väl
kanske alt prisnämnden finner skäl
ge dej för gräva å bruka
en vacker Argenta-kruka.

~ofic, fllckor med g,ace å spänst,
~gjort propaganda för Sverjet.
Sällan man skådar dylik förtjänst
hos nutida töser i Berget.
Vad blev då av våra 4 M?
Gick inte uppropet fram till dem?
Att sej i uppryckning samla
tror dom är barn för gamla.

~ onstantin är nu grekisk kung,
~Ann-Marie heter tösen.
Ansvar å giftermål när man är ung,
tycks vara tidens lösen.
Visst ska ungdomens stämma bli hörd,
inte behöver man vara av börd.
Vi som har kämpat väntar
att ungdom på dörren gläntar.

~

Il ngeborg heter kanske din f~u,
som jobbar borta å hemma.

Du har fått lediga lördagar nu.
För henne en annan femma!
Tvänne dagar i extra pass -
blir det inte för stora lass?
Ska vi med rättvisan spela -
dags att hemsysslan dela!

~ihelmina visar oss hur
~ sommarvädret ska vända.

Hoppas den här gången att vi har tur
tillsammans med Urban å Blenda.
Smekande vindar, värme å sol,
något bättre än sommarn i fjol,
mindre av kyla å vatten.
Men gärna en ,regnskur på natten.

lrik gick sig till hedenhus
i vikingatider som tystnat.

Tystnat har också vårt WC-brus,
sen på reklamen jag lyssnat.
Tråkigt att rören ska ha sån törst.
Märkligt att vi fann lösningen först.
Vad stort sker tyst i stolar!
Jag tror att jag tar å spolar.

ikodemus i junis tät
inleder sommarens dagar.

Semestern nalkas i månadens fjät.
Dä,röver ingen väl klagar.
Då får vi uppleva invasion,
sommargäster i Domus-bon.
Själva rymmer vi fältet
Over Sundet å Bältet.

lERGOKEN
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Håll nu
ett extra hårt tag om penningbörsen, gustavsbergare, och se
och betänk vilken fallhöjd det är mellan våra vanligaste bo
stadsområden och det nya Varuhuset. Jag ser i andanom hur
kronorna rullar i förgörande fart ner mot centrum, sopande
med sig ytterområdenas livsmedelsbutiker av bara farten. När
detta läses är vår semesterreserv redan naggad och beskuren så
att den med nöd räcker till Borgmästargatan tur och retur.
Och det är tur i och för sig för när jag betraktar kartan över
vårt nya frestelsehus så finner jag att ytterplagg får vi fort
farande köpa någon annanstans.

Misströsta därför icke
Göta och Albert. Än kommer gustavsbergare och klappar på
er port och länge än kommer klingande mynt från porslinare
från Farstaviken att skramla i edra kassaapparater. Så alltid
finns det någonting ytterligare att drömma om. Vi kan t. ex.
drömma om den dag då vi fritt kan välja, om vi vill köpa
ALLA varor som vi behöver för vår livsföring här i samhäl
let eller föredrar att åka "värdshus förbi".

Erkänn
att det är skönt att v1 annu äger förmåga att önska oss nå
gonting ytterligare. Overmättnadens välfärdssamhälle existerar
troligen bara i va!tider, mellan slagen är vi lika fattiga som
vi alltid varit, nästan ... Får vi en rejäl dos av det vi efter
traktar så stannar vi måttligt länge och njuter av begiven
heten och klättrar sen gladeligen vidare på önskningarnas ste
ge. Det ena ger det andra liksom. Inte skall det där varuhuset
stå lika ensamt och vilset i centrum som vårt runda hus har
fått göra. Nej, nu skall vi ligga i som en rem och kämpa för
bio, bibliotek och samlingslokaler och allt det andra vi vill
finna i vårt Centrum.

Människan
är måhända den enda levande varelse som inte bara hämtar
kraft av framtidsvisioner utan också kan glädjas och vistas
länge i det förflutnas marker. Själv har jag hela vintervåren
knallat kring i ett Gustavsberg som existerade innan jag ännu
var påtänkt och fram till den dag då jag började uppleva
samhället som inflyttad, häpen medborgare. Ja förlåt, men
skillnaden mellan de bohuslänska stendistriktens bittra nöd
och Gustavsbergs skenbara medelklassidyll var till synes lika
stor som den mellan gustavsbergarna och dynastien Odelberg.
Ja faktiskt, så underliga kan våra värderingar bli om vi
betraktar saker och företeelser utifrån och utan inträngande
"syneförrä ttning".

Jag harfått
en fin chans till omvärdering. Det jag uppfattat som medel
klassidyll var bara en välordnad fasad, ett slags "Poremkins
kulisser" som dolde "småfolkets" vanliga kamp för brödfö
dan. Jag har sen en månad skrivit av bandinspelningar av
gustavsbergska röster och traskar nu helt fascinerad omkring
och hoppar undan för Värmdöböndernas livsmedelsforor när

de sinkat sig på Värdshuset och har bråttom till Huvudsta
den. Jag slåss tillsammans med Samuel Svensson på Arbetar
rörelsens barrikader för föreningsrätt och allas människovär
de, jag svettades med honom och hans kamrater över förfat
tandet av fackföreningens första avtal, tre gånger förkastat, i
en tid då jag ännu på mors arm såg pappa i en het ungdoms
period höja syndikalistfanan. Jag hänger Oskar Wadström i
rockskörtet på svindlande issegelfärder till Saltsjöbaden och
Dalarö, jag dansar och sjunger när Sven Jonasson spelar upp
och lyssnar till Oskar Severin och undrar när samhället åter
får en så livfull berättare eller finner en litterär tolkare som
John Stjerna, en porslinskännare som Johan Hellqvist.
När jag hör Knut Andersson berätta om den månadslön på

sju kronor som han jobbat ihop på hänkelfabrikation som tio
åring, förstår jag att så förmögen blir aldrig Knut mer i detta
liv inte ens bland gåvorna på hundraårsdagen.

Nu villjag höra
en röst från kvinnornas Gustavsberg. En röst och många rös
ter, från det tidigt dubbelarbetande, från de föreningsmedvet
na, de många barnens mödrar. Ingenting förkonstlat eller
märkvärdigt, bara en skildring rakt upp och ner om hur livet
tedde sig i Gustavsberg för längesen om man var kvinna och
kanske hade lika stränga husbönder hemma som på fabriken.
Stoffet i sig själv är tillräckligt intressant och behöver ingen
extra tillsats för att dess värde skall bestå och kunna fängsla
oss och framtidens människor.

För att till sist
återgå till nutid. Känner ni till 315 T, ja alldeles rätt det är
vår nya tystspolande sanitetsfåtölj som gör sitt segertåg genom
den svenska dags-, vecko- och fackpressen. Måtte den få tid
över att tåga in i våra gustavsbergska bostäder. Först och
främst må den tysta bruset från våra offentliga inrättningar,
snart, snart, innan en tidningsläsande, sommargästande all
mänhet väller in i läkarväntrum, försäkringskassa och kom
munalkontor, besöksrum, daghem och lekskolor. Det är då san
nerligen inga oviktiga ställen om man vill framhäva en pro
dukts förtjänster, tro mig jag satt i ett av våra läkarväntrum
häromdan och hörde bruset från det "bortglömda" lilla rum
met oavbrutet den tid jag befann mig där, i väntrummet allt
så. Jag kände mig som min mamma berättade om att hon
gjorde, när jag av nervositet snöt mig i konfirmationsnäsdu
ken, den där som skulle vara till minne och lyst; Uschijane
mej, sa hon, va ja skämdes över släktskapet.

Men för övrigt
är jag snäll och vänlig, ty våren är här och lökväxterna pilade
upp vid husväggen fast nattfrosten varit hård ända fram i
april, blåsipporna sticker upp i backarna bredvid snödrivorna
och båtarna är färdigskrapade och båtägarna kanske tinar
upp igen fram emot midsommar, rapporterar fruarna som hål
lit dom vid liv meddels kaffe och konjakskransar. En varm
och behaglig sommar på er önskar

Edla Sofia
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Det blir ingen bio till hösten!
Munvädret, som siade så, var bara

munväder. Byggnadstekniskt hinner man
inte och dessutom ... i skrivande stund
lyser det fortfarande rött ljus för igång
sättningen. Byggherren var och är be
redd men nån annan var och är det inte.
Så är dagssituationen i ett nötskal. (Var
nöten befinner sej? - Ho vet!) Att va
ruhuset däremot invigdes den 29 april
kan vi läsa om på en eller annan sida
i dagens Gustavsbergare. Eftersom inte
många av föreningsmedlemmarna hade
tillfälle att närvara vid invigningen av
sitt varuhus så är en utförlig beskriv
ning av evenemanget av största intresse,
förmodar jag. Att det inte blev söndags
invigning berodde på att länsstyrelsen,
som inte är medlem i Gustavsbergs Kon
sum, satte sej emot detta. Kanske var
det nån paragraf eller nåt prejudiceran
de beslut som hindrade länsstyrelsen att
vara tillmötesgående eller, som Pekka
Langer skulle ha sagt: - Att använda
sitt oförvillade omdöme.

Ett oförvillat omdöme är en nåd
att bedja om
Antingen man ber i sin egen kamma

re, eller under himlataket, eller i nån
av de helgedomar, som det enligt stati
stiken har byggts flera utav i vår tid än
under någon annan tid. Detta är visst
och sant. Visst och sant är också att bed
jandet inte har givit det resultat som
många ansett önskvärt. Andra åtgärder
har krävts. Och till dom åtgärderna hör
bildandet av ett nytt politiskt parti,
vars program i varje punkt ska stå i
harmoni med vad man kallar för 'de
kristna värderingarna'. Vi hälsar det
nya partiet välkommet i årets valrörelse
och hoppas att det må bli sältan i sal
tet i den politiska debatt, som ska leda
till Frihet, Jämlikhet och Broderskap!

Och, som sagt, till ett oförvillat omdöme
Mitt eget omdöme, förvillat eller

oförvillat, är alldeles för otillräckligt
för att bestämt hävda att så och så bör
man gå tillväga för uppnående av all
mänmänskliga ideala målsättningar. Men
jag är alldeles säker på att man redan
i år bör planera ett nytt folkparksom
råde i Gustavsberg. Sånt är inte helt
utan betydelse för vardagsmänniskan,
vill jag säga. Platsen är ju sedan länge

föreslagen. Den öppna terrängen mellan
Aspviksvägen och Osby träsk. Som start
kapital kan vi lämpligen använda park
hallsfonderingen. För alla är väl nu
mera inställda på att parkhallsprojektet
f.n. är i högsta grad inaktuellt? När vi
sedan planat det gamla området blir det
bra mycket lättare för arkitektexperti
sen att placera simhallen och annan be
hövlig eller önskvärd byggnation där
den passar bäst.

Till den önskvärda byggnationen
hör också lokaler för privata affärs
idkare. Krav om sådana har ju fram
förts sedan länge och på sistone också
i form av en motion i fullmäktige. Mo
tionären Stig Fellke (h) gör kanske en
principiell glidning från sitt partis van
liga attityd gentemot samhällsingripan
de, då han kräver att ifrågavarande lo
kaler skall finansieras på ett sådant sätt,
att hyrorna för affärsinnehavarna inte
blir för betungande. Om vi nu inte miss
förstår honom helt, så vill vi mot detta
krav invända att skattebetalarna i ge
men är osjälviska nog att unna de pri
vata afförshyrarna den hela och fulla
glädjen av att betala sina hyror själva.
I egenskap av konsumenter kan man väl
knappast tänka sej att skattebetalarna
blir kompenserade genom förmånligare
varupriser? Som sagt, ett oförvillat om
döme är en nåd att bedja om.

Vi har också bett om att kommunal
nämnden
skulle komma fram med ett godtagbart
förslag till lösande av lokalsvårigheter
na för i synnerhet folktandvård och bib-

Rabaldret kring 491
som bok och film visar på nytt för

färande tydligt hur oupplyst och under
utvecklat ett av världens främsta väl
färdsfolk fortfarande är på de flesta
livsområden som ligger utanför det som
rör materiell försörjning och elementärt

tidsfördriv. Det krävs omfattande insat

ser från folkbildningshåll på människo

kunskapens ämnesområde, det krävs nya
grepp beträffande material och metoder
varigenom stora skaror av människor på
ett sakligt sätt skall komma i kontakt

med detta avgörande viktiga kunskaps
område. Som det nu är, fiskas det i
grumligt vatten i de här sammanhangen.

Fönstret 3, 1964

liotek. Och . . . kors i taket alla goda
bedjare! Vi har blivit bönhörda! Om nu
inte fullmäktige har satt sej på tvären
sedan detta skrevs, så får vi snart ett
första hus invid Bagarvägen inrymman
de lokaler för ovannämnda institutioner
plus försäkringskassa och mottagning
för distriktssköterska. Biblioteket får
visserligen nöja sej med 300 kvm i stäl
let för begärda 400 men vackert så. Man
må betänka att förståelsen för biblio
tekssträvandena inte är så där helhjär
tad överallt hos våra betrodda och i
andra ting så insiktsfulla medborgare.
Man kan t.o.m. ibland få höra en und
ran om folk verkligen läser böcker nu
förtiden eller så, att de som har lust med
böcker, numera har råd att köpa dem
själva! Vad svarar man på sånt? Allde
les riktigt men vi använder inte så star
ka ord i tryck. Utvecklingen kommer
emellertid att visa hur välbetänkt bib
lioteksinvesteringen var och därmed ges
det allra bästa svaret.

Det blir alltså en hel del lokaler
att inviga inom den närmaste framtiden.
Vattentorn, ålderdomshem, folktand
vård, bibliotek, reningsverk, simhall och
kanske en hel del till. Vattentornet, ja!
Hur bra är det inte att kunna hålla en
del av de viktigaste samhällsplanerande
sammanträdena på denna höga nivå?
Kartor och förklaringar är nog så bra
men saknar man fantasi blir det ändå
i grodperspektiv man får sin bild av
föreslagna förändringar. Helt otroligt
är det väl heller inte att luften är bätt
re och att kommunalgubbarna därige
nom stimuleras till djärvare problemlös
ningar och till en bättre kontakt med
vad tiden kräver. Försökaduger! För
övrigt vill jag föreslå att man tillsätter
en särskild invigningskornmitte med
uppgift att variera de kommande invig
ningsceremonierna. Gärna med litet
skojiga inslag. Före invigningen av bib
lioteket kan man exempelvis undersöka
förtroendemännens läsvanor och eventu
ella innehav av lånekort. Finner man
då någon som saknar endera eller båda
dera kan man vid ceremonierna ge den
ne eller dessa äran av att vara första
låntagare i vårt nya bibliotek. Att tand
läkare Brill däremot skulle kunna förära
fullmäktigeledamöterna ett parti gift
tänder vid invigningen av folktandvår
den, är naturligtvis en förflugen tanke.
Men nog skulle det vara stimulerande
om man på så sätt kunde få mera sprätt,
mera sting, mera gift i debattvärdiga
frågor.

Andra inslagsuppslag finns men kom
munens blivande ceremonimästare bör
få tillfälle att komma med något själv
också. Därför tiger jag.

Fanfar.
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Den här gången är det G. Dbg, som
väljer Ord på vägen i väntan på att
några kända personer har grubblat
färdigt över sitt bidrag.
Jag väljer några enkla korta dikter

av en kvinna, som hette Svea Edenholm.
Några av hennes diktsamlingar finns
att köpa hos Inre Missionen.

Mot mål, som ingen av oss vet,
var med sitt hjärtas ensamhet
dold under löjets mask, vi vandra.
Vi gå, och ingen frågar vart.
Vi somna, och vi glömmas snart.
Vår tomma plats ta andra.

En mor har bett: "Tag hand om min son,
då en gång jag måste gå bort härifrån!
Han har ögon som sjöar med solsken i.
Han är mjuk och rar. Och han blir ett

geni".
Då står han framför mig, butter och ful,
en snorig och misstänksam "pågadrul".
Men bittert förstår jag: Han är, som hon

tror.
Det är jag, som inte kan se som en mor.

Om det lyser av lyktor och festliga ljus
kring ditt rika hus,
i din högtidsglädje jag längtar ej in.
Den är inte min.
Men vankar du tungsint och trött

och stum
genom skumma rum,
då längtar jag in i din stängda borg
att dela din sorg.

Ett känslo- och förnuftsmässigt hän
synstagande till medmänniskorna och till
samhällets krav är en förutsättning för
laglydnad och social anpassning. De fak
torer i miljön som har betydelse för
att personligheten utvecklas i denna
riktning måste därför tillmätas en stor
för att icke säga avgörande betydelse.
Det är knappast troligt att det går att
vinna någon djupare kunskap om brotts
lighetens orsaker och betingelser genom
att låta forskningen stanna vid de en
skilda brottsliga individerna. Allt talar
för att forskningen bör omfatta miljön
i en vidare mening, dvs. också omfatta

Mästarbrev åt gustavsbergare

Lördagen den 11 april blev extra
festlig för Nacka-Boo-Värmdö Hant
verksförening. Förutom att man vid års
mötet firade det 20 :e verksamhetsåret
i den trevliga intima miljön i Restau
rang Herrgårns festvåning, fick man till
tre gustavsbergare utdela mästarbrev.
Det unika var också att ett äkta par
samtidigt inom samma yrke erhöll sin
mästarutmärkelse, något som väl aldrig
tidigare har hänt inom hantverket.

Vi passade på att intervjua de ny
korade mästarna: Sotarmästare Henry
]akobsson, urmakarmästarna Gerda och
Lennart Törnqvist om deras arbete i
Gustavsberg.
- Vi har alla tre verkat inom sam

hället i ett tiotal år och trivs utom
ordentligt .Visserligen, sa sotarn, är det
alltid svart för mej när jag klättrar i de
stora industriskorstenarna så det skulle
väl vara likgiltigt var jag arbetar, men
allt är ju inte denna färg.
- Är det inte ovanligt med kvinn

lika urmakarmästare, frågade vi, fru
Thörnqvist.
- Ja i Sverige är vi visst bara ett

par stycken med egen affär, fick vi till
svar.

Men annars är yrket mycket lämp
ligt för en kvinna. I Schweiz inom ur
industrin består arbetskraften till stor
del av kvinnor, som tillverkar och mon
terar de olika detaljerna i ett ur. Där
emot finns det inte så många reparatö
rer.

I detta instämde herr Thörnqvist, som
har sin huvudsakliga sysselsättning för
lagd till Stockholm som servicechef och
arbetsledare inom ett av de större gros
sistföretagen i urbranschen.
- Det har alltid varit trevligt att

arbeta i Gustavsberg. Våra kunder är
så trevliga och glada, sa fru Thörn
qvist. Vi följer också samhällets ut
veckling med stort intresse och glädjer
oss åt den nya Centrumbildningen, där
vi snart hoppas få kunna erbjuda våra
kunder ännu bättre service. Förutom ur
och glasögon har vi nu utökat sortimen
tet med guld och silver, ringar, arm
band, berlocker m. m. Penninglotterna
har en strykande åtgång varje månad.
Vi väntar bara att en verklig storvinst
skall komma till Gustavsberg. I väntan
på det jobbar vi på som vanligt.

Och i detta instämde alla tre mäs
tarna.

handlingsnormerna och handlingsvanor
na i samhället. Vetandet om brottet och
om förändringarna i brottslighetsfre
kvensen kräver för att nå större full
ständighet en komplettering med social
psykologisk och sociologisk forskning.

Ur en artikel i Tiden av
Socionom David Mattisson

om Brottsligheten som miljöproblem

Rör dej mera
och du blir
mindre trött
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Föreningen Hem och Skola inbjöd till
vårens stora gemensamma möte i Kvarn
bergsskolan onsdagen den 22 april.

Skolorkestern spelade och ett antal
barn från nykterhetsrörelsens ungdoms
verksamhet medverkade. Rektor West
ling och föreningens styrelse avlämnade
rapporter från skolan och verksamhe
ten.
Kvällens talare, Assistent Åke Lind

Västerås, talade över ämnet: Att vara
barn 1964. Det gjorde han på ett så
intressant och medryckande sätt att man
bara djupt kan beklaga att inte flera
gustavsbergare fick tillfälle att höra ho
nom. Tillfället återkommer på åhörar
nas begäran i maj då Assistent Åke
Lind lovat komma och tala om sexual
och pubertetsfrågor.

Gustavsbergs Hyresgästförening höll
sitt årsmöte torsdagen den 9 april i Ber
gasalen. Styrelsen fick följande samman
sättning: Einar Bergqvist, ordförande,
K. V. Svensson, kassör, Hilmer Sjöberg,
sekreterare, samt Bertil Arvidsson, An
ders Brokvist, Harald Holm, Sture Jo
hansson, Axel Karlsson och Rune Lööf.
Arbetsutskottet: Einar Bergqvist, K. V.
Svensson och Hilmer Sjöberg. Revisorer:
Nils Andersson och Torsten Rolf. Val
nämnd: Anders Brokvist, Hartvig Jo
hansson och Torsten Svensson.

Folkparksföreningen hade årsmöte den
23 april. Styrelsen omvaldes, d.v.s. med
Gustaf Roos som ordf., Axel Björkman,
kassör och B. Arvidsson som sekreterare.
Verksamhetsberättelsen för 1963 säger
farväl åt Klubbhuset alias Folkan från
1 maj 1963, och så hoppas man på en ny
lokal vad det lider. Parken hade 23 före
ställningar under året med i medeltal 465
besökare per gång. - Parken öppnades
traditionellt på Valborgsmässoafton med
sång och musik, vårtal och dans. För den
kommande säsongen har man tänkt ord
na barn- och familjefester vid de stora
helgerna och bland engagerade artister
kan nämnas "Kaffepetter", Olle
Adolphsson, Olle Wiklunds show, Car
boni och Carbonita.

Daghemmet har gjort besök på fabri
ken, närmare bestämt avd. för hushålls
porslin. Därmed blev föräldrarnas ar
bete inte längre något abstrakt för de
små, utan de kunde själva med stora,
intresserade ögon se, vad mamma och
pappa sysslade med, när de var på fab
riken.

I och med vårens ankomst har trafik
problemen tilltagit igen inte bara för bi
listerna utan även, och kanske framför
allt, för våra minsta. För att underlätta
och hjälpa dessa till rätta på gator och
vägar har kommunens trafiksäkerhets
kommitte satt igång de årliga trafiklek
skolorna.

Ett led i trafikfostran var också lek
skolans besök på polisstationen, vilket
förutom detta, gav barnen en inblick
bakom kulisserna i farbror Polisens var
dag.

En annan institution, som hedrats
med ett besök av lekskolan, är brand
stationen. Där fick barnen stifta nära
bekantskap med de legendomsusade
brandbilarna och andra brandredskap
både från nu- och dåtid.

*
Gustavsbergs Konstförening visade,

tillsammans med ABF:s lokalavdelning,
den av Stockholms läns bildningsför
bund anordnade vandringsutställningen,
"Emaljmåleri 10", den 29.2-1.3. Ut
ställningen omfattade ett trettiotal arbe
ten av tio konstnärer, som i huvudsak
eller jämsides med sin övriga konstnär
liga verksamhet kontinuerligt arbetar
med emaljmåleri", för att citera den
förnämliga utställningskatalogen. Besö
karantalet var på tok för litet med tan
ke på utställningens höga kvalitet.

Konstföreningens kallelse till debatt
om popkonst i Moderna Museet hörsam
mades av ett fåtal medlemmar.

Konstnären Gunnar Larson hade en
uppmärksammad utställning i Konst
närshuset i mars med vernissage den 7.3.

Kooperativa Kvinnogillet i Gustavs
berg höll årsmöte den 26.2.64. Till ord
förande och v. sekreterare som stod i tur
att avgå, omvaldes Ester Storm och
Ellen Klinthäll. Ny i styrelsen och v.
ordf. blev Ulla-Britt Nylander efter
Edla Arvidsson som avsagt sig omval.
Suppleanter blev Ebba Ahlkvist och
Svea Undin. Revisorer, Rosa Elovsson,
Gertrud Strid med Britt Engström som
suppleant. Studieledaren Dagny Bjur
ling omvaldes och medlemmarnas antal
var 54.

ABF:s lokalavd. och Gustavsbergs
konstförening hade gemensamt en vis
ning av vandringsutställningen "Emalj
måleri 10" i Kvarnbergsskolan den 29
febr. och 1 mars. Visningen samlade de
båda dagarna ett 100-tal besökare.

Utställningen, som vänder sig till så
väl kommuner som enskilda, är anord
nad av Stockholms läns bildningsför
bund och visas i första hand i Stockholms
län och angränsade län. Den omfattar
ett trettiotal arbeten av 10 konstnärer:
Endre Nemes, Sven Erixon, Stig Lind
berg, Erland Melanton, Eje Oberg, Gun
nar Larson, Bengt Lissegårdh, Staffan
Tillander, Hardy Strid och Acke Olden
burg. På lördagen höll konstnär Bengt
Lissegårdh en föreläsning om "Emalj
konsten i vår tid" varvid han framhöll
att emaljmåleriet blivit ett av vår konsts
nyskapande områden och utställningen
ville ge ökad insikt om vilka uttrycks
medel ett mångtusenårigt material kan få
i vår tid. Med glansen och färgmättna
den blir emaljytorna viktiga inslag i den
moderna stadsmiljön. Sverige har varit
ett föregångsland i användandet av
denna byggnadsemalj, som lämpar sig
för både exteriör och interiör. Den är
monumental och den ger möjligheter för
artistisk dekorering i bl.a. skolor, kom
munalhus, restauranger, banker, affärs
centra m.m.

E. L.

Rädda Barnens lokalförening
har vid årsmöte valt styrelse med föl
jande arbetsutskott: Gösta Dahlberg,
ordf., Birgitta Corrias, v. ordf., Sune
Nilsson, kassör, Gita Zimmer, sekr.

Antalet medlemmar är omkring 40.
För medlemskap görs ingen större ak
tion, men intresserade anmäler sig suc
cesivt för att stödja verksamheten och
därtill få den fina tidningen Barnen och
Vi. Av årsavgiftens 5: - stannar en
del hos lokalföreningen och g!l.r d!l. helt
till porton, material m.m., så att insam
lingsresultaten blir ograverade. Under
förra året insamlades via lokalföreningen
3.197: - kronor.
Dessutom har mindre summor insänts

direkt från olika organisationer till Räd
da Barnens riksorganisation för Trakorn
hjälpen. Just nu har c:a 700 anställda
vid fabriken tecknat sig för ett avdrag
på 1: - i månaden till årets slut i den
s.k. Tolvskillingsaktionen, där medlen
kommer att användas för att uppehålla
hjälpen åt de algeriska barnen. När det
nu artar sig till söndagsbilstopp på vår
landsväg försöker vi uppmuntra bilister
na någon vacker vårsöndag med en böss
insamling och i höst går vi in för den
sedvanliga årliga höstkampanjen.
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Så länge som en fylleriförseelse i
Sverige är liktydigt med en brottslig
handling, så länge får man också vänta
på de positiva resultaten. Den ty åtföl
jande bötesbestraffningen av en fylleri
förseelse är naturligtvis nedbrytande på
sitt sätt. Det värsta är emellertid den
diskriminering en ungdomsfyllerist får
vidkännas, i många fall för återstoden
av sitt liv. Många ungdomar skulle sä
kerligen inte hamnat i sin olyckliga be
lägenhet om samhällets morallagar vore
mindre påfallande. De flesta ungdomar
tar väl sitt första glas alkohol av ren
nyfikenhet, en del också för att verka
vuxna. Det stora flertalet av dessa ung
domar blir glädjande nog inte alkoholis
ter, eller får några problem av denna sin
nyfikenhet. Men alltför många har ge
nom de moraliska aspekterna fått betala
ett dyrt pris för sin nyfikenhet. Den
yngling som genom att han inte tålt
spriten blivit finkad för fylleri, han får
erfara att denna olyckliga finkning vi
sar sig vara så ödesdiger. Denna fink
ning har i många fall legat som ett hin
der då det är fråga om att söka sig en
anställning. Statliga verk och dylikt an
ställer ingen som vid personundersök
ningen visar sig blivit omhändertagen
för fylleri. Körkort och pass är svårt
att erhålla efter en fylleriförseelse. Detta
och mycket, mycket annat, kan göra att
en fylleribestraffad yngling tappar tron
både på sig själv och samhället. Kanske
skulle han själv kunnat resa sig om inte
morallagarna gjort honom till brottsling.

Pär Olsson
i "Vi Länkar"

Gamla fotos samlas i Skeppslagets arkiv.
Här är ett bidrag frdn Gustavsbergs skola
där vdra nuvarande 80-dringar en gdng
lärde sig läsa och skriva. Troligen har Bar
low tagit originalbilden.

Vårmdö Skepps/agsFornminnesförening
För många människor inställer sig

väl vid ett och annat tillfälle frågor
som angå en gången tids verksamhet,
det må gälla den gamla, slingrande och
smala landsvägen, som ersatts av motor
vägen, den gamla milstolpen med sitt
monogram eller den gamla timrade stu
gan med sina små fönster eller den me
deltida sockenkyrkan med sina minnes
rika inventarier och gravstenar el!er de
sistnämndas föregångare i heden tid,
forngravarna, vittnande om gamla bo
platsers lägen nära dåtida stränder, eller
minnen från ofredens dagar i form av
befästningar till försvar av sjövägarna
mot rikets huvudorter.
Det som nu sagts utgör ju endast en

antydan om fordomtima liv i skepps
laget, men kanske tillräcklig för att sti
mulera den enskilde till att söka vidga
sina historiska kunskaper, vilka kunna
giva något utöver vardagens enahanda.
Värmdö Skeppslags Fornminnesförening
avser, så långt resurserna det tillåta, att
bidraga härtill enligt föreningens stad
geenliga "ändamål, att förteckna inom
skeppslaget påträffade fasta fornmin
nen och gamla byggnadsverk, att till
varataga, registrera och vårda antikvi
teter (föremål) och arkivalier (hand
lingar), att hålla de sistnämnda tillgäng
liga för studier, att samverka med myn
digheter och organisationer för verksam
hetens främjande." - "Till förverkli
gande av nämnda syften skall föreningen
upprätta och underhålla hembygdsmu
seer samt ordna föredrag och utflykter.
Vidare upprätta arkiv för förvaring av
offentligt tryck, urkunder och handling-

ar, tidningsurklipp (klipparkiv), fotogra
fier och avbildningar (bildarkiv), små
tryck, tal (ljudbandsarkiv) och littera
tur samt utgiva en skriftserie (årsböc
ker)." - "Skeppslaget omfattar kom
munerna Värmdö, Djurö, Gustavsberg
och Boo."

Fornminnesföreningen äger f. n. ett
museum, Grindstugan, beläget vid
Värmdö kyrka och innehållande bortåt
700 föremål, huvudsakligen bruksföre
mål från fiske, jordbruk och hem. Ny-
1 igen har museet kunnat utöka sina
överfyllda utrymmen med Kyrkstallet.
Detta måste emellertid först genomgå
en restaurering, vilken kostar pengar.
Men här kunna skeppslagets innevånare
lämna bidrag i form av medlemsavgif
ter, för 1964 a 5: - kr. eller en engångs
avgift a 50: - kr., adress: Värmdö
Skeppslags Fornminnesförening, Norra
Värmdö, postgiro nr 25 68 12.

En förteckning över de fasta forn
minnena, uppgående till ca 200, är under
utarbetande efter anteckningar och kar
tor i Riksantikvarieämbetet, likaså en
ortnamnsförteckning jämte tillhörande
rutad karta. Med tillgång till dessa
hjälpmedel torde mången friluftsälskande
inom en snar framtid få flera vand
ringsmål att välja mellan inom skepps
lagets vackra natur. Den som därutöver
kommer att upptäcka en fornlämning,
ett fornföremål, en "älvkvarn", berggry
ta eller till museet vill skänka något fö
remål av kulturhistoriskt intresse, ombe
des vänligen meddela detta under för
eningens namn och adressen Saltsjö-Boo
eller pr telefon 715 43 45.

23



Högertrafik •I
I maj förra året beslutade riksdagen

att införa högertrafik i Sverige. Därmed
tog riksdagen slutlig ställning i en fråga
som diskuterats mer eller mindre inten
sivt i ett trettiotal år. Omläggningen
skall äga rum 1967. Thulesköldens re
daktör Lennart Törnqvist orienterar här
om den planerade omläggningen.

Den växande bi!trafiken över landets
gränser har gjort nackdelarna med Sve
riges vänstertrafik alltmer påtagliga.
Folkomröstningen i högertrafikfrågan i
oktober 1955 resulterade visserligen i en
majoritet för att vänstertrafiken skulle
bibehållas - men behovet av en trafik
riktning, som överensstämmer med de
övriga europeiska ländernas pressade
fram en ny utredning och kommunika
tionsministerns förslag om övergång till
högertrafik bifölls alltså i riksdagen i
fjol.

Sverige är inte det första land som
övergår till högertrafik. Det har man
gjort tidigare i exempelvis Kanada, Por
tugal, Osterrike, Tjeckoslovakien, Ung
ern och Argentina. Men en omläggning i
Sverige blir mer komplicerad än i dessa
länder. Bilismens utveckling har hunnit
längre, biltätheten är ofantligt mycket
större och kraven på att söka förhind
ra trafikolyckor har vuxit sig starkare
än någonsin.

Omfattande planering
Planeringen och omläggningsarbetet

leds av Statens Högertrafikkommission.
Ordförande i den är landshövdingen i
Skaraborgs län Bertil Fallenius. Vice ord
förande och verkställande ledamot är
överdirektör Gösta Hall. Till kommis
sionens förfogande står två rådgivande
delegationer med vardera tio ledamöter.
Den ena består av experter på tekniska
och ekonomiska frågor och den andra
består av trafiksäkerhetsexperter, bl.a.
från Trafikförsäkringsföreningen. Till
kommissionens kansli har knutits ett fler
tal experter på buss- och spårvägstrafik,
väg- och gatuplanering, juridik, trafiksä
kerhet, information och mycket annat.

Mycket måste uträttas före dagen H. I
riksdagens beslut ingår inte någon detal
jerad plan för hur reformen skall genom
föras. Att utarbeta en sådan är en av
högertrafikkommissionens första viktiga
uppgifter.

Allt - utom tåg och tunnelbana
Trafikomläggningen gäller väg- och ga
tutrafiken samt spårvägstrafiken, men
inte järnvägs- och tunnelbanetrafiken.

Sverige 19 6 7
Omläggningen skall ske samtidigt över
hela landet. Trafikbehovet måste ena da
gen vara väl tillgodosett för vänstertra
fik - och nästa dag för högertrafik.
Samtidigt måste hela tiden trafiksäker
heten upprätthållas.

Man har nu cirka tre år på sig. Men
de tekniska förändringarna kräver lång
tid. Bussparkens omställning är det mest
omfattande arbetet. Nära 6.700 bussar
behövs för att klara av trafiken på buss
linjerna 1967.

I högertrafiken skall bussar ha dörrar
na på höger sida och förarplatsen på
vänster. Alla nya bussar byggs på det
sättet. Många förses dessutom med dör
rar på vänster sida för att kunna fun
gera bättre fram till dagen H.

En stor del av de äldre bussarna som
kommer att gå i trafik efter 1967 måste
byggas om. Nya dörrar skall sättas in
på höger sida och i vissa fall måste fö
rarplatsen flyttas.
På en del landsbygdslinjer - där tra

fiken inte är så omfattande - är det
möjligt att redan före trafikomläggning
en sätta in rena "högerbussar" eller att
efter dagen H använda "vänsterbussar".
Eftersom passagerare på dessa stiger av
utåt körbanan måste särskilda försiktig
hetsåtgärder vidtagas. Bussarna förses
därför med särskilda varningsskyltar och
förbud kommer att utfärdas för andra
trafikanter att passera sådan buss som
gör uppehåll vid hållplats. En rad fasta
anläggningar, som är knutna till buss
trafiken, kommer att byggas om, exem
pelvis hållplatsfickor, refuger, regnskydd
och hållplatstavlor.

Spårvagnar bort
De flesta gator och vägar kan använ

das direkt i högertrafiken utan att byg
gas om. Men några ändringar måste gö
ras. Vägmärken och signalanordningar
vid väg- och järnvägskorsningar måste
omplaceras. På en del ställen måste sik
ten förbättras. Refuger måste flyttas och
markeringar, som målats på körbanan,
måste ibland ändras. En del större trafik
platser i våra städer kräver omfattande
ombyggnader för att fungera i den mot
satta trafikriktningen och enkelrikt
ningssystemet måste testas ingående. Alla
snedparkeringar måste vändas. In- och
utfarter till motorvägarna och bensin
stationerna måste ofta modifieras för att
vara trafiksäkra. Vissa väg- och gatu
hållningsmaskiner måste bytas ut eller
byggas om.

Spårvagnar har vi idag kvar i Stock
holm, Göteborg, Malmö, Norrköping och

Hälsingborg. Denna trafik fordrar ett
enormt omläggningsarbete. I Stockholm
och förmodligen även i Hälsingborg
kommer spårvagnarna att ersättas helt
av bussar, men i Göteborg, Malmö och
Norrköping är det idag inte aktuellt
med någon nedläggning. På samma sätt
som bussarna måste även spårvagnarna
komma att förses med nya dörrar på
höger sida.

Trafiksäkerheten främst
De tekniska förberedelserna är omfat

tande, men minst lika omfattande och
ännu viktigare är planeringen av trafik
säkerhetsarbetet. I samband med omlägg
ningen kommer den mänskliga faktorn
att påverka trafiksäkerheten mer än nå
gonsin. Det gäller att genom en noggrann
undervisning och effektiv information
göra allt för att förebygga olyckor. Re
dan nu är planeringen i full gång men
allmänheten kommer att märka mycket
litet av detta under de närmaste åren.
Press, radio och TV kommer att efter
hand informera om hur omställnings
arbetet utvecklar sig, men den allmän
na högertrafikundervisningen påbörjas
först en kort tid före dagen H. Men då
sätts den in mycket intensivt.

Alla resurser kommer att utnyttjas för
att svenska folket lätt skall kunna ta
del av de regler som gäller i trafiken ef
ter omläggningen.

Intensiv undervisning för alla
Undervisningen i skolorna kommer i

första hand att gälla de allmänna be
stämmelserna för högertrafik och de spe
ciella regler, som gäller för fotgängare
och cyklister. Specialtränade lärare skall
ansvara för undervisningen och till sitt
förfogande får de ett åskådningsmaterial,
som utarbetats av våra ledande pedago
ger och experter på trafiksäkerhetsfrågor.

Skolradio och skol-TV kommer att
komplettera lärarnas undervisning i sko
lorna. Dessa massmedia kommer dessut
om att vara av stor betydelse för utbild
ningen av övriga trafikanter. Instrukti
va broschyrer skall distribueras till alla
hushåll.
Högertrafikkurser kommer att arran

geras lokalt av motor- och bildningsor
ganisationerna och det är sannolikt att
dessa också kan erbjuda tillfällen till
träning av speciella körtekniska svårig
heter, som kan möta bilföraren i höger
trafik, t.ex. vid backning och fickpar
kering.
De äldre trafikanterna har kanske en

djupare rotad vana vid vänstertrafik än
de yngre. En särskild trycksak kommer
därför att utarbetas för våra äldsta tra
fikanter, som också får tillfälle till per
sonlig information.
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Dagen H- ännu ej bestämd A 0

.i\nnu har man inte fastställt dagen för pr0p0
övergången till högertrafik. Men riks-
dagen har beslutat att dagen H skall in
falla under våren eller försommaren 1967.

Overgången kommer sannolikt att ske
mycket tidigt en söndagsmorgon. Man
räknar med att då införa begränsningar
i vägtrafiken under några nattliga tim
mar. Dessa timmar behövs för att genom
föra det slutliga omställningsarbetet:
man skall flytta trafikmärken, avtäcka
signalanordningar, sätta upp anslag m.m.
Nyligen har dagen fastställts till den

11 juni 1967. Red. anm.

Effektiv vägledning
Efter övergången kommer trafiken att

bevakas med polisens alla resurser och
man räknar samtidigt med att få hjälp
av militär och civila frivilliga krafter för
att övervaka och vägleda bil- och gång
trafikanter. En temporär hastighetsbe
gränsning för att söka minska risk- och
olyckstillfällen skall införas. Press. radio
och TV kommer ständigt att påminna om
den nya trafikriktningen. Skyltar i bilar,
bussar och vid övergångsställen skall fin
nas kvar ända tills vi anpassat oss till
högertrafiksystemet.

Bussarna kostar mest
När riksdagen i maj i fjol beslutade

om omläggningen, utgick man från att
kostnaderna skulle uppgå till ungefär
400 miljoner kronor. Hälften av dessa
kostnader går till ombyggnaden av buss
parken, gator och vägar tar en fjärdedel
och spårvägstrafiken och försvaret kom
mer tillsammans med trafiksäkerhetsar
betet att fordra resten. Alla nödvändiga
kostnader, som är en direkt följd av
omläggningen, skall ersättas av statsme
del. Finansieringen sker genom en extra
beskattning av motorismen under åren
1964-67. Denna s.k. trafikomläggnings
skatt varierar med fordonstyp.

Varaktig förbättring
Under 1963 passerades våra gränser

av över fem miljoner motorfordon. Man
räknar med att denna siffra kommer
att fördubblas till 1970. Under de tre
senaste åren har antalet bilolyckor med
svenska fordon i utlandet fördubblats
och uppgick 1963 till över 3.500. Sam
ma förhållande gäller olyckor med ut
ländska fordon i Sverige.

Målsättningen i arbetet inför omlägg
ningen är inte bara att nedbringa an
talet trafikolyckor vid själva omlägg
ningstillfället och att genom omläggnin
gen få bort de olyckor som förorsakas
av ovana vid trafikriktningen. Informa
tioner skall stimulera till ökad allmän
varsamhet i trafiken. Målet är att nå en
varaktig förbättring av trafiksäkerheten.

trafik

Det är nära 50 år sedan Gustafsbergs
Porslinsfabrik från Scania-Vabis i Söder
tälje inköpte sin första lastbil. Den mot
svarade ovanstående, men var försedd
med sidobommar. Den hade en bensin
motor om 45 hk och tålde en belastning
av 3 ton. Ur leveranskontraktet citera
vi några rader:
- Regleringen af motorns hastighet

skall ske med häfarmar på ratthjulet
samt gasreglering dessutom med pedal.
Kraftöverföringen sker medelst kedjor.
Kedjorna skola vara inkapslade i kedje
lådor.

Vår första lastbil

- Likaså skola tvenne fullt betryg
gande backstöttor finnas.
- Vid sidan af förarsitsen anbringas

signalhorn, och förses automobilen vida
re med belysning bestående af två främ
re strålkastare matade från gasaccumu
lator i låda ...

Säljaren garanterar, att automobilen
vid en nyttig belastning af intill 3.000
kg på jemn väg eller gata håller en has
tighet af maximum 23 km pr timme samt
tager stigningar af 1: 7. -
Köpesumman var 17.245: -. Det var

stora pengar på den tiden.

GUSTAVSBERG -STOCKHOLM
Förr var det ett gängse uttryck att

ett av det bästa med Gustavsberg var att
det låg så nära Stockholm. Huruvida
uttrycket kan hålla streck under da
gens samhällsförhållanden är väl dock
en smula ovisst.
Den gamla Stockholmska uppfattnin

gen om Gustavsbergaren som enbart
landsortsbo är under alla förhållanden
tydligen på väg att försvinna och läm
na rum för något annat. Nu behövde ju
förstås en Gustavsbergare bara komma
till något annat landskap, på andra si
dan av huvudstaden, för att bli betrak
tad som stockholmare. Så det så.
Det där med nära och nära är ju ock

så relativa begrepp. Förr tog det i varje
fall sina modiga två timmar att angöra
huvudstaden om man använde sig av
någon av ångbåtarna. Invånarna på
Ingarö och längre ut på Värmdön tyck
te dock att när de kommit så långt som

till Gustavsberg, ja, då var de nästan
i Stockholm.

Den strapatsrikaste delen av resan
var gjord och sedan var det ju bara att
slå sig till ro, med tak över huvudet till
skydd mot regn och rusk.

Sedan fanns ju också möjligheten att
ta sig in till stan till fots som lite äldre
ynglingar ibland begagnade sig av. Vä
gen var en enda slingrande berg- och
dalbana och receptet var att följa tele
fontrådarna för att inte gå vilse. Sedan
dess har ju vägen så gott som oupphör
ligt rätats ut och till sist blir det väl
raka spåret. Och då går det ju inte att
komma längre den vägen.

Att Stockholm i alla tider haft ett
stort inflytande på Gustavsberg är nog
otvivelaktigt. Med hjälp av andra för
orter har väl dock förhållandet också
ibland varit det omvända.
Där mycket skiljer kan ju också myc

ket förenas.
Emson
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Det fanns en hunger under barnaåren,
ständigt värkande, ständigt pinande och
aldrig stillad, säger Vilhelm Moberg och
det var läshungern.

I våra dagar kan läshunger lätt bli
stillad, med den uppsjö av litteratur och
tidskrifter, som finns tillgänglig. Dock
tror jag mig märka en annan sorts hung
er - och det är studie- och vidareut
bildningshunger. Och denna fortbild
ningshunger försöker många ungdomar
mellan 14-70 år stilla vid våra Yrkes
skolor runt Sveriges land.
Om man någon kväll tittar upp mot

Kvarnbergets topp, så kan man se ljus
sken från flertalet av de klassrum och
specialsalar, som grundskolans elever,
tidigare under dagen har lämnat. Då har
många av yrkesskolans elever tagit bän
kar, vävstolar och skrivmaskiner i be
sittning och lämnar först skolan vid 9-
10-tiden på kvällen.
I år har ett 30-tal kvällskurser varit

igång vid Gustavsbergs yrkesskola.
Språk-, maskinskrivnings- och kläd

sömnadskurserna är våra mest populära
kurser. Tre kurser har varit förlagda till
fabriken: Porslinsmålning-, bågsvets
ning- och gassvetsningskurserna, varav
de två senaste kurserna är de mest om
fattande kvällskurser, som yrkesskolan
har, på över 200 lektionstimmar.
Grundkurs och fortsättningskurs i väv
ning är två andra både stora och popu
lära kurser. Tyvärr har vi bara 10 väv-

stolar, så några av de, som anmäler sig,
brukar få stå i kö ett tag. Förutom des
sa omnämnda kurser, så har vi maskin
ritning-, matlagnings-, barnavårds-, text
ning- och plakatmålningskurser. I år har
vi även i samarbete med Konsum tre
stycken handelsinriktade kurser på gång.
Nu har jag fått ett flertal förfrågnin

gar, om inte yrkesskolan kan starta kur
ser, som kan föra fram till viss gymna
siekompetens. Vid förfrågningar hos
Kungl. Overstyrelsen för yrkesutbild
ning, så har dom meddelat, att det finns
ett sådant kursprogram i ämnena: mate
matik, fysik, kemi, svenska, engelska och
teckning. Efter en 3-årig teoretisk vida
reutbildning, ska eleverna kunna uppnå
gymnasiekompetens i dessa ämnen. Man
måste då emellertid läsa samtliga dessa
ämnen. Läsårets längd är 39 veckor och
antal veckotimmar blir 12 (kvällstid).

Terminskurs
Antal veckotimmar i medeltal
Läroämnen 1 2 3 4 5 6

A 1 Matematik 6 4 4 4 2 2
A 2 Fysik -- 2 2 3 3
A3 Kemi --- 2 2 2
A 4 Teckning - 2 2- - 1
A 5 Svenska 3 2 2 2 2 2
A 6 Engelska 3 4 2 2 3 2
S:a veckotimmar 12 12 12 12 12 12

Anmälningar från 20-30 intresserade
måste inkomma till Yrkesskolan för att
det ska gå att starta denna teoretiskt
mycket krävande kurs. De, som är in
tresserade, var vänlig ring tel. 308 24
eller 308 25, så erhåller ni kursprogram
och närmare upplysningar om denna
kurs.

Bilderna
frcin
skoldans
på
Kvarnberget

Från Gästboken
Mrs Ellen Kishingsson, California.
Mrs Eleonor Hester, California.
Mrs Iannie Alford, California.
Mr Warren Smith, California.

I fyra timmar vandrade dessa gäster
omkring i Kvarnbergsskolan och bl.a.
åhörde lektioner. 'Ni kan vara stolta
över er skola", var slutrepliken, när de
lämnade skolan.

Från Skolstyrelsen
kan rapporteras:

1. Arbetet med skolmatsalsköket fortsät
ter programenligt. Snart får vi alltså
äta på sköna, fina gustavsbergstallri
kar igen.

2. En långtidsplanering av den framtida
skolorganisationen i Gustavsberg skall
utarbetas av arkitekt Fritzell. Behovet
av nybyggnation av icke obligatoris
ka skolor såsom förskola, yrkesskola,
fackskola och gymnasium skall ingå i
den planeringen.

3. Att som event. provisorisk skollokal
fr.o.m. höstterminen 1964 få hyra
pappersaffären Fölungen.

4 Att ytterligare fyra klassrum på
Kvarnbergsskolan skall förses med
mörkläggningsanordningar.

5. Meddelades, att yrkespraktiserande
elever är försäkrade mot de materiella
skador, som de eventuellt kan föror
saka under den tid de vistas på prak
tikplatser.

S Lr
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ldrottsspalten

Nyförvärv i Gustavsbergs
fotboJlslag våren 1964

Björn Holm, började i fjol i B-laget.
Han kommer från Gävle IF och har
under träningen visat lovande anlag.

Claes Göran Carlsson, kommer från
Hammarby och har varit med i svenska
juniorlandslaget, har visat fin form som
ytterhalva under träningsmatcherna.

Äke Axdahl, kommer från Angby.
Han är också ytterhalva, men kan ock
så spela inner. Han har varit bra under
träningsmatcherna och ledningen är
mycket nöjd med honom.
Hans Gullriksson, kommer från Nju

runda och har fått ett bra jobb i Stock
holm som ingenjör. Spelar back och cen
terhalv och släpper ingen hm hm över
bron.
Lars Sundström, kommer från Värmd

ö IF. Upptäckt av Gurra Sjöberg, är
reaktionssnabb och smidig och kommer
nu att få flera chanser att göra sig gäl
lande i större serier än Värmdö spelade i.

Kjell Åke Olsen, kommer från junior
leden och brukar rusa omkring på någon
av ytterplatserna.

Vårens träningsmatcher började med
en match mot IFK Stockholm på Stora
Mossen, där man förlorade med 1-0.

I en match mot Enköping i "peppar
rotsstan" vann Gustavsberg med 1-4
och dagen efter slog man Karlberg på
Stadshagen med 0-6.
Under påsken reste man till Småland

på ett träningsläger i Hultsfred. Hults
fred vann vänskapsmatchen med 5-3
och sedan fick man stryk av anrika Skär
blacka med hela 6-0. Men det var en
god träning för grabbarna.

Sedan har man mött Vasalund och
Lillsjö och resultaten har blivit oav
gjorda. Dessa matcher har spelats på Ek
vallen och varit mycket konditionskrä
vande.

P.S. Så har serien börjat. Vi höll tum
marna och räddade två poäng i starten
genom vinst. med 1-0. Också i Malmkö
ping fick A-laget, välbehövliga poäng,
genom.- seger med. 2-L Men det lär;_ha
suttit. J1årt inne. Vid det här laget har
man vunnit två, förlorat.två och fått en
~.itch oavgjord.

Korp idrotte n
Vid Kooperativa RM i bowling i

Borås den 19 april deltog 9 spelare från
Gustavsbergs fabriker. Konkurrensen var
·benhård, men placeringen blev ändå re
Jativt god - Returmatch mot Byggnads
produktion Norrköping ordnade vi i
Nacka bowlinghall den 11 april. Norr
.köping vann igen, men nu med betyd
ligt knappare marginal. Nu lider sä
songen mot sitt slut och det gäller att
kontraktera nya tider för hösten. Ska vi
våga oss på dubbla tider?

Varpan har startat sin säsong, men
vårt lag har decimerats för båtar och
andra intressen. Vid Stockholmskorpens
jubileumsstämma tilldelades Gunnar
Möller och Gösta Dahlberg varpasek
tionens hedersnål för mångårigt stöd åt
sporten. Och nu vill dom göra en pro
pagandadag i Gustavsberg för att samla
nya proselyter åt världens bästa mo
tionsidrott för alla åldrar.
Orienterarna tränar som bäst i skog

och mark för Tiomila, men siktar på
topp till kooperativa RM i Nyköping
i september. För att pröva konditionen
har man nyttjat fabrikens testcykel, var
ifrån i regel goda värden rapporteras.

Skyttet är mitt inne i sin vårsäsong.
Den 12 april gick det kooperativa DM
i Gustavsberg, där förutom Stockholms
traktens kooperatörer deltagare från
Karlholm, Gävle, Uppsala och Norr
köping ställde upp. Distriktsmästare
blev Lars Eriksson, PUB. - Den 1Qi
maj går 18 gustavsbergare i skjutställ
ning på Stora Skuggan i Sv. Dagbla
dets anrika korpmästerskap. - Den 23
maj smäller det sedan igen på vår skjut
bana i ädel tävlan mellan fabrikernas
avdelningar.

Tennisen går in för en uppryckning
och nu skall de intresserade putsa upp
banan i Höjdhagen. Flera företag har
anmält intresse för korputbyte - flera
blivande tennisspelare väntar på en in
struktionsinsats från sektionen.

Ungdomsträffen
Våren har övertygat oss om sin exi

stens även i år, det är därför på sin
plats att vi nu gör en summering av den
kallaste årstiden. Om vi börjar med
måndagarna, så kan vi omtala att pingis
serien nu har kommit in i sitt slutske
de, på måndag den 20 april, spelas sista
omgången. Omtalas bör, att pingisen en
dast sysselsätter grabbar. Försök har
gjorts att lära flickorna spela, men det
är tydligt att bordtennis är en typisk
manlig sport??? Flickorna ska dock inte
behöva b-!i, sysslolösa, från och med mån
dag den 20 april börjar en fritidsgrupp,
som ska iäsa om, och· diskutera tonårs
problern..YI hoppas på stor anslutning.

Programkvällarna på torsdagarna. har
gått programenligt. Den 20 februari hölls
ett föredrag om "Atombomben och dess
efterverkningar" av Bertil Svahnströrn,
som för Övrigt är ordförande i "Kampan
jen mot atomvapen". Ett mycket intres
sant program, som följdes upp av frågor
och diskussioner. Månne vi inte ge den
na fråga en chans till upplysning?

Ett revygäng från IOGT i Stockholm
besökte Bergasalen den 27 :e, program
met var dock inte format för ungdom
mellan 14-21 år, varför det heller inte
kom till sin fulla rätt.

Den 5 mars var Bergasalens ungdomar
inbjudna till "Skurustugan", där det var
dans och underhållning. Ett 25-tal del
tog i bussutflykten. Huddinge folkdans
lag var här och gjorde en uppvisning
torsdagen den 2 april. Programmet va
rade dock för kort stund, för att ge
rättvisa åt den fina kulturen. Vi hoppas
vi kan återkomma med folkdansprogram
i höst. Ett par torsdagar har vi haft
filmaftnar, och visat bl.a. den klassiska
"Pimpernel Smith" med Leslie Howard.

Lördagsdanserna har varit mycket
välbesökta, publikrekordet har slagits
inte mindre än fyra gånger. fista gången
den 14 mars, när vi hade besök av "The
Moonlighters" med Larry Moon, var för
stås flera ungdomsgårdar inbjudna.

En danskurs pågår sedan ett par vec
kor i Bergasalen på fredagar.

Den tid som är kvar av vårsäsongen,
kommer inte att bjuda på några större
sensationer, den 16 april kommer Hil
ding Ohlsson att visa bilder och berätta.
Den 23 april visar vi filmen: "Den
tredje mannen". Vad som händer den
sista programkvällen, ska vi inte avslöja
här, bara att det blir en JÄTTEOVER
RASKNING.

Bernt Lindberg
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Så var det

SPRITEN
Det är mycket lättare att skriva om

tobak än om sprit. Man får även mycket
mer resonans då man skriver om tobak,
under det att spritspörsmålet ej ger så
god återklang. Tobaken kom först sent
till Europa, omkring slutet av 1400-talet.
Forskar man efter när spriten kom med
sina "välsignelser" till människorna, fin
ner man ingen uppgift därom. Långt,
långt in i ett töcknigt dis av forntid
synes släktet homo ha kunnat konsten
att förse sig med sprit. Vart man än ser
sig om finner man spritseden bland alla
raser och närmast bland alla folk. Man
kan läsa om hur vildarna på Java sutto

runt ett stort kärl och tuggade socker
örter, varefter bussen spottades ut i skå
len. Soppan fick stå och jäsa en tid och
användes sedan vid något festligt till
fälle.

På "den gamla goda tiden" fanns det
ej något utpräglat spritmissbruk. Alko
holen användes vid vissa bestämda till
fällen t ~x då ynglingen upptogs bland
männens skara och blev manbar, eller
vid religiösa riter. Då kunde en hel by
berusa sig, men däremellan förekom ej
sprit. Allt efter som kulturnivån steg
användes dock sprit mer och mer utan
urskillnad i berusningssyfre och började
att missbrukas.
Det förklarar mycket, att spriten har

kommit in i människans liv via riter och
som ett manbarhetsprov. Det gör att
spriten ännu i dag är något "heligt".
Ynglingen tycker sig vara karl om han
dricker sprit eller tar sig en drink. Den
vuxne slår sig för bröstet och betygar
att han är herre över spriten. Samma in
ställning finner man hos vanedrinkaren:
"Jag är ingen alkoholist. Jag tål sprit."
Även i de mest djupa stadier av sprit
missbruk återfinner man detta, att man
"tål" sprit. Jag kom in i ett hem en
gång, där mannen satt på en stol mellan
ett bord och en byrå. Han satt stadigt.
Han hade en literbutelj med brännvin i
ena näven och ett spetsglas i den andra.
Så slog han i glaset och tog sin snaps,
tittade en stund allvarligt i golvet och
sade: "Den tålde jag". Så upprepades
ritualen gång på gång och litern blev allt
tommare och tommare. Se, det var man
dom det!

Gamla Gustavsberg
Dekorugnarna för målarsalarna låg ungefär pd samma plats där Konstavdelningen nu har

sina muffelugnar. T.v. John Lind, t.h. Karl Fröberg.

Flickorna har nog aldrig fått vara med
på riktigt då det gällt riter och man
domsprov. Därför ligger dom bättre till
då det gäller behovet av alkohol.
När det gäller att bedöma spritens in

verkan på en organism har man endast
få fakta att rätta sig efter. Man kan ej
förklara varför det endast blir 10 alko
holister per 100 spritmissbrukare. Egent
ligen har man endast två fakta, vilka
härleda sig från att spriten är ett nä
ringsmedel och att det verkar som ett
gift på vävnaden. Ju mer man dricker,
ju mindre behöver kroppen av annan
näring för att hålla sig i gång. Detta
innebär att personen lider brist på en
hel del viktiga näringsämnen, som tjä
nar att bygga upp kroppens celler. Hos
vanedrinkaren blir denna brist mer kon
tinuerlig. Bl a har man visat att b-vita
minhalten i blodet hos en vanedrinkare
är betydligt nedsatt.
Den andra komponenten eller gift

verkan kan kroppen kompensera genom
att vänja sig vid giftet. Till slut går dock
denna förmåga om intet och cellerna
börjar degenerera. En rad sjukdomstill
stånd kan då framträda beroende på
vilka organ som äro angripna. Mest
framträdande är degenerationen av lever
cellerna och mest fruktad är föränd
ringarna av hjärnans celler.

En av dessa förändringar i hjärnan
ger sig tillkänna i akuta hallucinationer,
hög feber etc. och kallas Delirium tre
mens. Det är en högst otrevlig sjukdom,
där vederbörande tycker sig se allt möj
ligt omkring sig, som hotar hans säker
het och liv. Tillståndet brukar dock bara
hålla på några dagar, sällan mer än tre,
och har man klarat sig över dem går
tillståndet raskt till det bättre. Än svå
rare och tyvärr mycket långvarigare är
de andra två sinnessjukdomarna i sam
band med alkoholmissbruk. Det är den
sk alkoholparanoian, som är en sinnes
förvirring med förföljelseideer och alko
holhallucinoser.
Ja här ha vi de fakta, som kan vara

värt att känna till. Därutöver vet man
en hel del, som kan vara av värde för
forskaren, men i stort sett spelar mindre
roll då det gäller en allmän bedömning.

Forskningen på området har varit rätt
tam, vilket sannolikt beror på bristande
bidrag. Man får hoppas att det kommer
en klok man någon gång, som stänger in
ett arbetsteam av forskare. Dessa skufle
i så fall ha till uppgift att framlägga
en rapport, huruvida alkoholen är ett
gift, som mer än tobaken stör hälsan och
verkar raserande på socialt samliv. Det
vet vi ju alla, men alkoholen tycks vara
något som insupits i vårt beteendemöns
ter sedan sekler.
Nej grabbar! Frisk luft, motion och

vatten! Det är något det! Bellander
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Schacksällskapet har under inneva
rande spelsäsong kunnat notera främst
två framgångar: ett starkt ökat intresse
för schack, i första hand då från ungdo
marna som deltar i ungdomsschacket,
samt inteckningen i vandringspriset i KF
serien. Nu återstår för oss att vinna två
år i rad; Folksam och Tre Kronor har
som bekant två inteckningar vardera.
Det gäller nu att vi till kommande dus
ter med våra KF-vänner skärper oss lite
över det vanliga.

Slutresultat från KF-serien:

Gustavbergs Schacksällskap 10 p
Folksam 7 p
Tre Kronor 5 p
PUB Op

Bästa poängplockare i serien blev A.
Lindström, C. Reimann och B. Arvids
son med 5 p vardera.

Fabriksschacket med 4-mannalag hade
samlat 24 deltagare eller 6 lag.

Resultat:
Kyldisk
Samhället
BKF
TPF
HPF
F 62

8 p
7 p
6 p
3 p
3 p
3 p

En synnerligen spännande och ur trä
ningssynpunkt mycket givande tävling.

B. Arvidsson

1920

Vår- och sommarvädret
Härute i Roslagen i medio av april

har vi stor känning av den sena våren.
Visserligen har i stort sett de gamla he
derliga tecknen, som flyttfåglarnas an
komst utgör, varit tillförlitliga, märkligt
nog, men än ligger isarna och nattkölden
är kännbar. Nu meddelas emellertid att
den stora trandansen omkring Horn
borgarsjön är nära förestående och med
hänsyn till detta och övriga gamla he
derliga tecken och märkesregler för vä
derleken har jag beräknat kommande
fyra månaders väder speciellt för östra
Svealand och Roslagen i övrigt och så
här blir det:

Maj.
Våren övergår nu snabbt i full sommar

och detta framför allt i inlandet. Härute
i yttersta havsbandet får vi räkna med
betydligt kyligare väder på grund av
havsvattnens tidigare starka nedkylning.
Ostadigt i slutet av första veckan samt
strax efter medio. Däremellan solvarma
dagar men i inlandet kyliga nätter.

Juni.
Den verkliga sommaren är här trots någ
ra kyliga nätter på frostlänt mark i in
landet. Ostliga vindar överväger och nu
bekräftas det gamla ordstävet: "ihållan
de östanvind och kärringaträta slutar
sällan utan väta." Midsommarhelgen
dock fin och varm.

Juli.
En ur väderlekssynpunkt "ryckig"

månad där värmeperioderna särskilt i
början och under sista tredjedelen av
brytes av intensiva men kortvariga ovä
der troligen i samband med åska. Syd
ostliga till sydvästliga vindar överväger
då. Som helhet en god skördemånad. Mä
lardalen och kusterna får det jämnaste
och bästa vädret.

Samma visa då och nu. Båtarna skrapas

Augusti.
Särskilt höga dagstemperaturer och

fin-fint badväder blir facit för denna
månad. Dock åskrik med regnskurar
men av kort varaktighet. Bästa vädret i
början samt under sista hälften.
En varm sommar som helhet. Värmen

kommer med sydostliga till nordostliga
vindar. Regnen förs hit med sydvästliga
till västliga vindar. Bad- och semester
sommar. - En varning kan vara på sin
plats för seglare såväl i Mälaren som ute
i havsbandet för de ofta starka och obe
räkneliga vindkantringarna under åsk
vädcrsperioderna.

Gert Wikner
Waxholmsgubben

Skall vi sprida semestern
Slentriantänkandet att alla måste ha

sin semester i juli kostar nu stora pengar
- för alla - inte minst för den enskil
de. Valmöjligheterna blir begränsade
tack vare trängseln överallt, utlandsrcse
nären går miste om den bästa tiden i
Sverige, och priserna blir betydligt högre
både på flyg, hotell och andra semester
vistelser.

Otänkbart är det inte att priserna
skulle kunna sänkas med 20 procent, om
de svenska semestrarna spreds ut över
t.ex. sex månader. Inom Europa kan man
hitta det allra bästa semesterväder under
den tiden - varför då inte också ut
nyttja det.

Någon större tveksamhet bör heller
inte råda från industrins sida. Slipper
man semesterstängningarna, bör det inte
vara otänkbart med en produktionshöj
nmg.

Ur Fackföreningsrörelsen
betr. Resa av Östen Johansson

1964
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Födda
19/1 Odd Rikard s. t. Gert Gösta Nilsson

och h. h. Kath Margareta f. Andersson
2111 Mikael Yrjö s. t. Yrjö Tapio Salojärvi

och h. h. Ruth Anne-Marie f. Molin
3/2 Mona Margareta d. t. Hans Åke Jo

hansson och h. h. Ing-Mari Linnea f. Pet
terson

11/2 Harry Einars. t. Kauko Einari Esko
niemi och h. h. Sanni Ritva f. Lahtinen

1812 Annelie Linnea d. t. Tore Alvar Ro
senberg och h. h. Lille-Ann f. Lundgren

18/2 Olle Stefans. t. Rolf Sven Olof Eng
lund och h. h. Doris Ragnhild Lilian f.
Isaksson

20/2 Per Arne s. t. Karl Torvald Harn
berg och h. h. Inez Elisabet f. Jägbeck

22/2 En dotter t. Harry Lars-Erik Ljung
blad och h. h. Rigmor Marianne f. Gus
tafsson

23/2 Barbro Yvonne d. t. Yngve Lennart
Pettersson och h. h. Urda Lilli Ingeborg f.
Grönroos

29/2 Erik Stefan s. t. Göran Erik Lindahl
och h. h. Rigmor Birgitta f. Weinestam

2/3 Johan Peter s. t. Karl Ebbe Dehlin och
h. h. Berit Viola f. Söderlund

5/3 Tom Bertil s. t. Bernt Kent Sunesson
och h. h. Brith Lori Anita f. Engström

12/3 Anders Seth s. t. Bertil Lennart Ull
berg och h. h. Kerstin Rose-Marie f. Nilsson

14/3 En son t. Karl Johan Harry Lind
gren och h. h. Elsa Maria f. Eriksson

16/3 En son t. Klaus Dieter Reimann och
h. h. Märta Ingegerd f. Andersson

1/4 En dotter t. Ove Georg Göthberg och
h. h. Barbro Margaretha f. Söderman

1/4 Claes Peter s. t. Bengt Erik Martin
Lindström och h. h. Ulla Kerstin f. Berg

1/4 Britt-Marie d. t. Evert Östen öberg
och h. h. Ellen Marie f. Jensen

2/4 Dennis Veijo s. t. Veijo Armas Pitkälä
och h. h. Karin Anita f. Olsson

10/4 En son t. Anders Gustaf Adolf Blom
och h. h. Anna Margareta f. Berg

1114 Jim Conny Mikael s. t. Nils Erik
Olofsson och h. h. Ingrid Linnea Margareta
f. Vållringer

15/4 Peter Micael s. t. Kjell Axel Anders
son och h. h. Elsa Inga Britt f. Bergström

18/4 En son t. Anders Erik Nordenbris och
h. h. Ulla-Britt Viola f. Andersson

18/4 Tina Kimona d, t. Axel Einar Rubbe
stad och h. h. Vivi Laila f. Buhr.

Vigda
25/1 Sten Yngve Andersson och Britt Signe

Karlsson
22/2 Lars Olov Trädgårdh och Ulla Mar

gareta Lönnberg
7/3 Bo Emanuel Holmström och Inger

Christina Svensson
7/3 Gustav Lennart Holmström och Karin

Margareta Hedström
22/3 Otto Christer Stange och Maj Ingrid

Agneta Engström
22/3 Kurt Adolf Tomberg och Anna Ulla

Margareta Sundqvist
28/3 Lennart Gustav Backlund och Irma

Anita Mattsson
28/3 Erik Per-Olof Enqvist och Hjördis

Dagmar Margareta Skans
28/3 Hans Erik Gulliksson och Lena Ing

rid Birgitta Vedin
28/3 Karl Gunnar Olovsson och Ulla Ma

rianne Jaksobsson f. Eriksson
28/3 Bernt Kent Sunesson och Brith Lori

Anita Engström
25/4 Carl Erik Blomqvist och Eva Marie

Louise Axelsson

Döda
8/2 Mekaniker Gösta Ingvar Alenfalk,

Rutensv. 16 34 år.
20/2 Sekreteraren Iris Elsa Eleonora Ek-

berg, Haga 60 år.
22/2 Grovarb. Hjalmar Nicanor Sund-

ström, Mossen 53 år.
2/3 Chauffören Sven Adolf Karlsson,

Höjdhagsv. 5 79 år.
16/3 Sirpa Hillevi Irene Alponen, Maria-

gat. 5 5 år.
25/3 Nattvakten August Erland Karlsson,

Skeviksg. 7 73 år.
31/3 Fabriksarb. Johan Gottfrid Ros, Bergs
gat. 1 A 70 år.

2/4 Ankefru Hilda Maria Nordström f.
Karlsson, Älderdornsh. 74 år.

18/4 Ankefru Hilda Kristina Karlsson f.
Eriksson, Mariapl. 10 82 år.

20/4 Skomakare Kurt Hartvig Valdemar
Åkerlund, Algat. 1 69 år.

För allt vänligt deltagande vid vdr
kära systers och svägerskas Ires Ekberg
sjukdom och bortgdng, för alla vackra
blommor under hennes sjukdom och till
hennes bdr samt för gdvor till Riksför
eningen mot cancer och till Blomster
fonden framför vi vdrt varma tack till
släkt och vänner, arbetskamrater, SIF:s
avd. 74 samt Gustavsbergs Fabriker.

Börje och Maja Ekberg

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och

spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer

och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, gli-

der -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna

och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
brister som i jubel trädets knoppar,
då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar,
glömmer att de skrämdes av det nya,
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit

som skapar världen.

Karin Boye

För allt vänligt deltagande som visats
vid vdr broders Johan Roas bortgdng
framföres härmed vJrt varma tack till
släkt, vänner, grannar och Gustavsbergs
Fabriker.

Syskonen
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Konfirmander 1964
Pojkar

Conny Kihlberg, Roger Hägglöf, Kennet Wadström, Lars

Persson, Sören Thune!!, Thomas Nyström, Stefan Liljevall,
Kurt östlund, Mats Johansson, Kjell Norman, Anders Eriks

son, Mikael Bram, Erik Harding, Jonas Fellke, Esbjörn Eriks
son och Jan Ericson.

Flickor

Lisbet Berglund, Marita Berglund, Ann-Kristina Boström, Eva

Byström, Maria Cadario, Eva Dahlgren, Gerd Dahlgren, Mar
gareta Dollert, Gun Eklund, Gunilla Eriksson, Lena Fred-

blad, Solbritt Gäwerth, Betty-Ann Hagberg, Kerstin Hagberg,

Annelie Hallstener, Maud Johansson, Siv Jonsson, Eva Lars
son, Kerstin Lemoine, Gudrun Lundin, Birgitta Mattsson, Lena
Milliander, Kerstin Nordin, Birgitta Nordmark, Eva Chri
stina Nordström, Eva Maria Nordström, Eva Norling, Ella
Nyman, Gunilla Olsson, Birgit Pettersson, Gunilla Rydell,
Maj-Britt Skoglund, Ulla Svensk, Britt-Marie Svensson, Ulla

Märta Teglund, Lisbet Thelberg, Kerstin Wallin, Pirjo Var
tiainen, Marian Ytreberg.

Tack!
För vänlig h&gkomst p,J, min 50-Jrs

dag ber jag härmed f,J, framföra mitt
hjärtligaste tack, till Fabriksledning och

Arbetskamrater.

Aina Johansson

Ett hjärtligt tack till fabriksledning,
arbetskamrater, folkparksförening, scen

studion, släkt och vänner för all upp
vaktning på min 50- Jrsdag.

Stig Karlsson

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst
på min 70-årsdag.

Johan Åberg

Ett varmt tack till alla som kom ihJg
mig på min 50-Jrsdag.

Ester Fall

Ett hjärtligt tack till fabriksledningen,
folkpensionärsföreningen, släkt och vän
ner för uppvaktningen pJ min 75-Jrsdag.

Emil Larsson
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Gustavsbergs

Färghandel
visar båtvårdsserien

SKAGERAK
för bättre båtvård

Vad gjorde SKAGERAK-serien sa
populär bland båtfolk förra sä
songen ?Jo, bl.a. fernissa med ljus
filter som minskar färgförändringar i
träet, en primer för både trä och
järn, plastiskt tätningsmedel, som i
år kommer i strykbar form.
Nytt för i år är också SKAGERAK
bronsbottenfärg och en ny kvalitet
på SKAGERAK Racing.
Alla Ni båtägare som önskat en lätt
struken lackfärg för båten - Nya
Servalac rinner Inte, droppar Inte
och ger en spegelblank yta och
finns i 14 utvalda marinkulörer.
Välkommen in, ta del av nyheterna
och hämta SKAGERAK-broschyren
för bättre båtvård.

P. 0. Halmberg

Maniagatan 12 Tel. 316 55

Köp uret i vår-
VINN

en drömresa för 2 ti Il

NEW YORK

Jättepristävling
för alla OMEGA-ochTISSOT-köpare under mars,
april och maj.
Även Rom- och Parisresor bland övriga priser.

Hämta tävlingsformulär hos oss!
Auktoriserad

Omega/Tissot-representant

UR OPTIK GULD

THÖRNQVIST TELEFON 30990

KO MM U N AL V. 4
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Se hur det glittrar av solsken på spegelblank fjärd,
Hör hur det susar i vikarnas säv!

Ser du hur måsarna följer vår segelbåts färd?
Hör hur det brusar kring bord och vid stäv!

Och när jag båten förtöjt vid sin lina och boj,
jag har så skönt i min lilla kajuta.

I sommarnatten sen vilar jag tryggt i min koj,
långt bort från vardag, bekymmer och flärd.

Segla är nödvändigt

Gustavsberg har upplevt en fin utveckling. En inföding, som
jag träffade och som varit borta från samhället under 15 år,
betecknade den fantastisk. Han pekade på fabrikens expansion,
på Domus och Lugnet, och han smickrade oss för vår fram
synthet. Han var ett av de många vittnen, som gör våra visit
kort guldkantade.

Själva talar vi väl om vårt samhälle så snart vi har en
chans - och det blir dagligen -, om våra fabrikers framgång,
om vår bostadsstandard, och förgyller gärna upp bilden vid
besök av främmande gäster. Ty vi har, som sagt, monument
i fabriksbyggnader, i Domus, kommunalhuset, vattentornet,
ålderdomshemmet. Vi har länge haft en fin skola, två idrotts
platser, flera läkare, bibliotek, tandpoliklinik, Bergasal, dag
hem, bank, tvätt, värdshus, serviceorgan och många andra
institutioner. En underbar skärgårdsnatur omger oss, fisket och
båtsporten blomstrar jämte en fritidsverksamhet i ett 70-tal
föreningar av olika slag.
Vi kan alltså ge Gustavsberg ett mycket högt betyg, utan

att behöva befara att vi som medansvariga blir sövda av
smickrets röst. Mycket kan statistiskt dokumenteras. Fabrikens
omsättning var 1949 c:a 40 miljoner, i år rör det sig om 170
miljoner. Bostadsbeståndet utgjorde för 15 år sedan ett tusen
tal lägenheter, i dag det dubbla antalet om vi sammanslår
fabrikens och kommunens bostäder. De närmaste projekten
för samhället är motorvägen, ny hamnanläggning, fabriks
utbyggnader, reningsverk, bio och nya bostadsområden av
egna hem, radhus och lamellhus.
I och med växande standard stiger också våra pretentioner.

Det är inte bara ödernarksbon, som klövjade till arbetet en
gång på sin hemort, som anmärker på vägunderhållet. Ung
dom, som t.ex. inte känner till vad arbetslöshet vill säga, ford
rar bättre arrangemang för nöjen och fritiden. De äldre, som
kommer att dominera samhällsbilden en tid framåt, vill inte
bli åsidosatta i några avseenden. Och våra nordiska och ut
ländska arbetskamrater, som upplevt kriser vi inte behövt
kännas vid, hävdar samma rätt och hänsyn som urgustavs
bergaren.
Finns det då mer att önska, eller är vi färdiga i vårt upp

byggnadsarbete? Riskerar vi att slöa till och ta andhämtnings
paus. Liksom jag gör nu i vilstolen på verandan?

Det var det här med bion och samlingslokalen. Den är ritad
och pengar finns deponerade, men det lär fattas byggnadstill
stånd. Ar det inte någon sakkunnig som kan eliminera den
proppen i flaskhalsen? - Snart är vårt vattentorn färdigt.

Inte precis någon vacker skapelse som nu dominerar landskaps
bilden. I varje fall inte om man ser det utifrån viken. Vasen
eller "ballongen" hade nog varit mjukare att finna sig i. Gjort
är gjort, så vi ska inte bråka om det. Men när vi nu sparade
så mycket pengar på det enklare projektet, kanske vi kunde
offra en slant på en hiss till toppen, ty utsikten däruppe sägs
vara underbar. Eller kanske någon mecenat vill ge oss en slant
för ändamålet.
Centrumängen, det gamla träsket, borde vi väl äntligen

försöka få någon fason på, med buskar och träd, blomkrukor,
gångar och många sittsoffor. För 20 år sedan förde jag fräckt
fram förslag på att vi skulle ha en plaskdamm för barnen i
samhället. Jag blev snart tystad, vi var fattiga då - men nu
kunde vi bereda plats för en just i Centrum tillsammans med
en spelande fontän.
En av Möller-Nielsens lekskulpturer skulle också passa bra

i miljön, mest därför att den är en så trivsam grej för barnen,
men också som ett minne av en barnintresserad gustavsbergsvän.
- På tal om barn, varför har inte daghemmet en lekstuga
utomhus?

För ungdomen har vi ju speciella önskemål. Nästa vinter
kanske vi har vår ishockeyrink. Sedan är det dags att pla
nera för simhall, den behöver inte alls bli så förskräckligt dyr
och stor. I samband med den vill jag ha bowlingbanor och en
bastu. Det lönar sig. Så var det då Ungdomsgården. Vi har
flera byggnader som haft sin uppgift och står redo för denna.
Men den måste planeras noga, så den inte blir bara en hålli
gångcentral.
Trots vattnets färg är Farstaviken under denna årstid en

tjusig plats, värd en strandpromenad med många fler sittsoffor.
Det verkar fnuttigt med de två man placerat ut intill torget.
Förresten borde väl också torget planeras en gång och piffas
upp med blomsterarrangemang o.d. Det verkar förfallet och
bortglömt kring det präktiga kastanjeträdet. Och därute i
viken, där svanarna och änderna simma, ligger en bank, i
folkmun kallad "Lindholmen". Kanske vi kunde bygga på den
till en liten ö med växtlighet, vass och foderbås för våra sjö
fåglar. Åke Berglind blir gärna fadder.

När vi kommit så här långt kan vi ta en funderare på fram
tidsprojekten. Medan vi har frisk vind i seglen. Jag tror jag
tar mig ett glas kall saft nu och njuter av de få semesterdagar
som är kvar. Men att helt koppla av, den konsten har jag
tydligen inte lärt mig.

Red
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Allas vår uppgift
Apropå en uppmuntrande episod

Ett innehållsrikt och givande möte
avslutades med ett kamratsamkväm, som
drog ut på tiden. Den nya dagen bröt
in innan vi skildes. Det fanns inga bus
sar att tillgå, varför hemfärden måste
ske till fots. Efter en ganska lång pro
menad, då ännu inte hälften av vägen
avverkats, möter jag en bil. Den bromsar
in, och föraren frågar:

- Vart ska ni ta vägen?
När jag besvarat frågan, sa han:

- Dit har ni minst en mil.
- Det stämmer. Men med lagom takt

klarar jag den vägen på ett par timmar.
- Det blir allt bra knogigt. Jag ska

vända bilen och bjuda på skjuts hem. Ni
måste väl se till att spara krafterna en
smula.
Det blev en trevlig färd under gemyt

ligt samspråk. Och när jag hemma vid
den egna grinden frågade den vänlige
bilisten vad jag var skyldig, sa han:
- Inte ett öre. Jag fick det infallet

att göra en liten tjänst, och här kan det
inte bli tal om betalning. Absolut inte!
- Får ni ofta såna här fina infall?
- Ibland, åtminstone. Jag har själv

haft det svårt på olika sätt och behövt
både hjälp och vård. Och jag har mött
många vänliga människor, som hjälpt
mej över hövan och utan någon per
sonlig beräkning. Jag har en tacksam
hetsskuld att betala, och det känns
skönt att få göra någon avbetalning då
och då.
Vårt samtal avslutades sålunda:
- Vi människor är ju till för att

hjälpa varann, och våra små bemödan
de i den vägen ger alltid en särskild till
fredsställelse och glädje.
Vilken riktig och tänkvärd tankegång.

Att tjäna den mänskliga gemenskapen
ger livet ett högre värde. Hela tillvaron
får lyster och innehåll, när denna livs
syn tar sig uttryck i praktiska insatser.
Här kan vi allesamman bidra - och så
ger våra föredömen fruktbärande impul
ser i allt vidare kretsar.
"Ingen kan veta hur långt han räcker,
blott att han kämpar på livets sida"

skrev Karin Boye. Så är det. Att ge ett
vänligt handtag, att bistå med uppmunt
ran och hjälp efter förmåga, det är att
kämpa på livets sida. Genom att gripa
de många tillfällen, som kommer i vår
väg, fyller vi bäst den stora uppgiften
att hjälpa varann. Så kan den inbördes
hjälpen bli en allt starkare makt i vår
tillvaro.

V.].

Det var en hjärtans dag bland världens alla dagar
då östergöken gol i sommarns gröna hagar
och Flora band en krans kring alla flickors änne
av kattfot och viol och käringtand ett spänne.
Hur ljuvligt solen sken på fattiga och sjuka
och gräset bredde ut sitt sidenbolster mjuka.
Där lade jag mig ner och hörde bina surra
och duvan på sin kvist för hjärtevännen kurra.
Jag somnade till sist vid rop ur gröna hagar.
Det var en hjärtans dag bland världens allo dagar.

OLOF LAGERCRANTZ

"Svensktoppen" radioutsändes från Bergasalen den 14 augusti
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·~ . Stig Lindberg

~tB!QD}Illt BEGREPP OCH VÄRDERINGAR~)e=-~1:JJU lf-!;.ff\_'-11~/f!~~~~ -.. Några funderingar kring aktuell konst och konstdebatt

Dagens vitala konstliv är både fasci
nerande och beklämmande i sitt absoluta
krav på "uppfinning", sina stora våld
samma gester eller s.k. happenings. Vi
ställs på samma gång inför en ny "natu
ralism" och en antikonst och bristen på
"riktningar" eller ismer verkar som allas
krig mot alla. Det är idag inte lätt att
vara konstkonsument, men det är san
nerligen inte heller lätt att vara kritiker
och lärare. För mig kändes därför den
stora konsthantverksutställningen Form
Fantasi, trots att jag naturligtvis inte
okritiskt vill acceptera allt som där visa
des, ändå som en manifestation i ett rätt
valt ögonblick, som en tro i förvirringens
tid. En tro på skönhet, kunnande kvali
tet, och inte minst en tro på nödvändig
heten av moral i konstnärliga frågor.
I och för sig känns det riktigt att

konventioner bryts ner och värdenormer
ändras. Mycket litet skulle väl i själva
verket hända i en kultur om vi århund
rade efter århundrade snördes inne i
trånga oangripbara normer. Någon möj
lighet till andlig utveckling - ja till
kulturellt liv överhuvud skulle knappast
finnas. Kultur betyder odling och odling
är ett aktivt begrepp.
Men som sagt mycket är förbryllande

i dagens konstliv. I debatten finner vi
att inte bara värderingar ändras utan att
även definitioner och begrepp börjar
mista sin egentliga innebörd.
Hela den arsenal av begrepp som mås

te finnas för att det skall kunna existe
ra kommunikationer på detta område är
mycket ömtålig - framför allt därför
att de icke äro klart konkreta begrepp
utan sedan långliga tider fått sitt inne
håll och språkliga bindning på grund av
emotionella erfarenheter. Uttryck som
"vacker", "dekorativ", "god smak" be
tyder någonting. Vi kan ha olika upp
fattning om vad som är vackert, men
ordets bindning till en positiv skönhets
upplevelse vill väl ingen förneka. För
en mansålder sedan började det stå klart
genom den europeiska expressionismens
banbrytande konstnärer, att konstverket
icke med nödvändighet behövde vara
skönt - vackert - behagande. Verket
kunde ha ett i konventionell bemärkelse
fult - osmakligt utseende, men dock
vara ett stort konstverk. För många må
lare sedan 1900-talets första och andra
decennium har detta varit en lika nöd-

vändig som förlösande sanning. Uttryc
kets kraft och budskapets intensitet eller
nakna verklighet är anledningen till att
vi kunnat bli starkt rörda av den "oskö
na konsten". Storheten hos målare som
Goya och verk av den sinnessjuka Jo
sephsson och Hill ha helt övertygat som
betydelsefull konst.
Men detta innebär icke alls som många

av dagens avantgardister tror att skön
heten som medium har spelat ut sin roll.
Anda till för ett fåtal år sedan arbetade
konstnärerna (som de gjort i alla tider)
endast med en "skön konst". Och det är
troligt att fortfarande mer än 90 0/o av
konstnärerna gör det. Jag vill i begrep
pet skönhet innefatta alla former av es
tetiskt formuttryck: enkelhet, tyngd,
must, harmoni, rytm, klang etc. alltså
inte bara vulgärtolkningar som ljuvligt,
behagligt, sött, elegant etc. Det är för
vånande hur ofta man idag möter ord
som skön, vacker, dekorativ etc. som för
klenande omdömen.
Våra åsikter om vad som är skönt har

väl vidgats och berikats (icke minst
genom förståelsen för primitiv konst).
Och jag vill inte heller förneka att för
växling mellan uttryck och utseende gör
att vi upplever som vackert sådant som
i första hand är avsett att vara oskönt.
Ett exempel på detta är reaktionen inför
van Goghs målning av trasiga skor. Men
hela tiden har bakom dessa relativt få
taliga osköna verk legat en sannings
lidelse. Goya, Gross, Picasso och van
Gogh behövde oskönheten för att nå
högsta möjliga uttryck eller för att rea
listiskt kunna avslöja något upprörande.
Gauguin målade icke sin fula hangbrös
tade hushållerska för att han tyckte att
hon var vacker utan för att skildra en
sliten av livet, hårt och illa behandlad
medmänniska.
I konsten måste ofta ändamålet helga

medlen. Men när det icke existerar något
sådant ändamål. Det verkar rätt gåtfullt
varför konstnären måste använda fulhet,
torftighet och äckel som verkande medel
när hans konstnärliga budskap icke abso
lut kräver detta. Skriet är ett ohyggligt
intensivt och verksamt uttryck för fasa
eller förtvivlan i ett meningsfullt sam
manhang. Men ett skri utan relationer
till någonting annat är bara ett isolerat
oljud.
På samma sätt borde ju det renodlade

välljudet, harmonin och ordningen i och
för sig vara meningslösa som isolerade
företeelser. Men vi har lätt att förstå
och njuta av skönheten som rent begrän
sad abstrakt yttring. Jag är väl medveten
om att detta resonemang kanske är en
förenkling och att mycken skönhet är
spänningslös och tam. Men det vackra
kan ändock ej vara ytligt - lika litet
som ett matematiskt axiom eller två
människors kärlek. Att det sedan existe
rar mycket som gör anspråk på att vara
sann skönhet men som inte är det: ytligt
glitter, snitsig elegans och sentimentalt
slisk, det är ju en annan historia.
De moderna avantgardisterna kan spo

la hela den gamla rekvisitan för konst
närligt skapande och kommunikation:
bildbyggnad, färgspråk, formkänsla etc.
Frågan är sedan vad de åstadkommer.
Vi vill inte missunna någon att hälla
sopor i en plastpåse, skjuta sönder ägg
och konservburkar, ställa ut tomma
konstsalonger, ja ställa ut hela Gamla
Stan som nyligen skedde. Men jag kan
inte förstå varför det skall kallas för
konst. Sådana exhibitionistiska yttringar
eller mer eller mindre lustiga "happe
ning" kunde få ett samlande namn (t.ex.
"åtbörder" eller "aktions",') Att kalla det
för konst förstör vår tillit till språket
då det här väl rör sig om någonting som
nästan kan betraktas som konstens mot
sats, som vi vill definiera den och som
den skyddas av lagen. Och så är vi till
baka på begrepp och värderingar.
I debatten kring Slöjdföreningens ut

ställning av konsthantverk dök den gam
la frågan om skillnaden mellan konst
och konsthantverk upp igen. Och en hel
del inlägg 61.a. i Form har gjort lovvär
da försök att finna det som förenar och
skiljer. Man förvånas litet över dessa an
strängningar i en tid som inte nämnvärt
bekymrar sig om att finna skillnaden
mellan att skjuta sönder ägg och göra
en etsnmg.
Ar det inte så att vi först måste be

stämma oss för om vi använder ordet
konst som en definition eller en vär
dering.
Använder vi ordet som ett begrepp

för vad vissa konstnärer sysslar med
(från att ställa ut ett torkställ för vin
buteljer som inköpts i en lumpbod, till
ett elegant och skickligt porträtt av
överste N N för officersmässen) vore det
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FRÅN VÄLFÄRDENS
SKUGGSIDA

Tiderna går framåt med stora kliv och
välståndet ökar. Tekniken gör nya land
vinningar och erövringar, som förändrar
våra levnadsbetingelser. Nya rön och
upptäckter kommer undan för undan
och gör att vedertagna begrepp och upp
fattningar måste revideras. Gamla nor
mer som gällt för många generationer

- måste omprövas. Gamla säkra ideal som
tidigare varit vägledande är inga ideal
längre.
Motorn har erövrat Sverige. Bilarna

är det viktigaste, de är det svenska fol
kets allra viktigaste avgud. Bekvämt och
fort skall det gå. Minsta möjliga an
strängning och högsta antalet kilometer
per timme, det är dagens melodi. Räkna
allt i hästkrafter, annat vare obehövligt.
På det kulturella området har bilden

fått en dominerande ställning, varför
läsa när det är lättare att titta. Varför

väl orimligt att inte just konsthantverk
skulle betraktas som konst.
Om man betraktar konst som en vär

dering (vilket Förefaller mig riktigare)
måste det ju bero på konsthantverkets
halt om det skall räknas som ett konst
verk. I det senare faller är det nog fak
tiskt så att en hel del konsthantverk
knappast skulle fylla anspråken på vad
man begär av ett övertygande konstverk.
Det följer samtidigt av sig själv att en
absolut överväldigande mängd oljemål
ningar icke heller skulle kunna betraktas
som konst. Även om gränsen mellan
konst och icke konst måste bli rätt fly
tande är det troligt att just det kon
ventionella oljemåleriet skulle råka sär
skilt illa ut vid en sådan definition av
begreppet konst. Vår tid kan sägas kän
netecknas av ett mycket stort utbud av
visuella media. TV och film, reklam,
foto, illustrationer, utställningar, deko
rativa väggmaterial, grafik, skulptur etc.
Uppräkningen skulle kunna göras oänd
ligt lång. Det är orimligt att begära att
vissa av dessa "bild"-skapande verksam
heter skulle betecknas som konst och
andra icke. Det är t.o.m. diskutabelt om
det är önskvärt att alla visuella kommu
nikationer" ligger på en nivå som vi vill
beteckna som konstnärlig. Vi behöver
vardagsting och bruksvaror, hus och
bildmaterial, väggplattor och film som
kanske är opersonliga, men ärliga, kloka
och kunniga. Och ibland upplever vi att
det här finns andra kvaliteter som be
tyder nog så mycket för att göra vårt
liv rikare och mer meningsfullt.

tänka när det är lättare att svälja. Ännu
finns det inom församlingslivet en liten
trogen skara kvar som ännu håller ide
erna vid liv, men medelåldern blir högre
och högre. Inom en inte alltför avlägsen
framtid kanske vi får gå på museum
och beskåda den sista föreningsmänni
skan inom glas och ram i ett bildmontage.
Jag är inte särskilt troende men jag be
klagar den utveckling som lett till den
stora nedgången av deltagare inom de
religiösa församlingarna. Den brist på
tro och hänförelse på idealism och upp
byggande som nutidsmänniskan visar är
skrämmande. Materialismen i all ära,
men utan ideal och tro dör många av
livsfunktionerna i vårt samhälle. Vår
svenska demokrati är uppbyggd på folk
rörelsebasis. Den måste vara förankrad
i folket och arbeta med folket, sviker fol
ket dör demokratin, All riktig strävan
måste gå ut på att förbättra villkoren
för folket, för oss alla. En sund och
riktig strävan, men hur ser det ut i
praktiken. Bilen är som sagt huvudin
tresset, det är den framför allt domine
rande leksaken för medelsvensken. Efter
den kommer ingenting, men så kommer
sommarstugan. Det gäller för varje
svensk att till varje pris skaffa sig detta
om han skall hålla standardmåttet. Hur
mycket arbete och hur mycket försakel
ser som helst på andra områden, bara
dessa saker kan tillfredsställas.
Människans liv blir en cirkel av arbete

och jäkt. Först måste hon anstränga sig
extra hårt för att kunna skaffa sig dessa
mer lyxbetonade saker. Sedan fordras
både arbete och jäkt för att kunna ut
nyttja dem. Ta en familj där båda mak
arna arbetar för att kunna hålla en hög
standard. Först hårt arbete i fem dagar
i veckan för att komma hem på fredags
kvällen och så fort som möjligt komma
i väg till sommarstugan: på landet. Jäkt

och besvär. På landet skall man utnyttja
tiden så effektivt som möjligt så man
verkligen får valuta för kostnaderna.
Jäkt och besvär. Och så hemfärden i en
sakta krypande bilkö där trafikanternas
nerver står på helspänn. Är detta av
koppling, är det så fritiden skall använ
das, är detta en rätt livsföring? Man må
ursäkta mig om jag tvivlar.
Tro nu inte att jag är motståndare till

friluftsliv och landsvistelse, jag tror sä
kert att det är nyttigt för de flesta. Men
det är farligt med den prestige som har
kommit med i det hela, med jäktet och
med den schablonmässiga tillvaro som
här har utvecklat sig. Det är bra med
pengar och högre standard, det är bra
med välfärd och ombonade förhållanden,
Konsten är bara att förvalta detta så det
ger människans liv en mening och ett
innehåll utöver standardtänkandet. När
våra förfäder, pionjärerna inom de olika
folkrörelserna i sina bästa stunder såg
visioner av det kommande samhället
och i sina drömmar byggde upp en väl
färdsstat för svenska folket var det då
så här de tänkte sig?
Materialismen som syftar till att ge

människan en så god bärgning att hon
får tillfälle att odla sina goda hobbis
och sina Kulturella intressen får inte bli
något självändamål för prestige och
snobberi. Materialismen är medlet att
hjälpa människan till ett rikare liv. Ett
liv vari också ingår sökande och be
grundan efter de sanningar och normer
som bäst tjänar människan och hennes
andliga vitalitet.
När jag växte upp var det många som

hungrade och frös lekamligt. Men den
förflackning från upplyftande och bär
ande ideer som nu sker är minst lika
beklaglig som den gamla lekamliga nö
den.

Erik Wadström

Naturen själv är en skapande konstnär, som ständigt förnyar sitt

uttryck, som samlar sina krafter och växer vidare.

Så är den i alla sina verk: i trädets geometriskt klara arkitektur,

i landskapets stigande och fallande massor, i det mänskliga ansiktets

harmoni och kontraster, överallt är både rörelsen och lagen.

Naturen är expressionist. Den må m.ll« med solen eller månen,

så framhäver den alltid det väsentliga, sin egen riktning.

Erik Blomberg
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Stigande förväntningar
på samhället

I Kooperativa förbundets verksam
hetsberättelse för 1963 återkommer ofta
några av de ord som i ett nötskal fångar
in den stora samhällsomdaning vi för
närvarande upplever i vårt land: "struk
turomvandling", "koncentration", "sam
ordning" och "samverkan" sätter i dag
sin prägel på den kooperativa rörelsens
verksamhet, dess planering· och målsätt
ning. Men det är inte endast den koope
rativa rörelsen som befinner sig mitt
uppe i en stor och betydelsefull omställ
ningsperiod, präglad av djupgående
strukturella förändringar och ökade krav
på koncentration och samordning. Myc
ket av allt detta präglar hela vårt sam
hälle, för att inte säga hela vår värld.
Utvecklingen mot en djupare ekono

misk integration i Västeuropa aktuali
serar en rad problem och nödvändiggör
för stora delar av vårt näringsliv en
anpassning till större marknader. En för
utsättning för att vår industri skall kun
na hävda sig i den eftersträvade stor
marknaden är en långsiktig strukturom
vandling av näringslivet. Detta kommer
vi inte ifrån om vi vill hävda vår
ställning på marknaderna och själva
medverka till en utveckling av ökad
handelspolitisk samverkan. Redan det
ökade tempot i integrationen inom EFTA
ställer oss inför större krav på en snabb
anpassnmg.
Men strukturproblemen inom närings

livet är inte endast handelspolitiskt be
tingade. Aven andra faktorer är bety
delsefulla. Bland dessa faktorer, som ak
tualiserar rationaliseringar av hela bran
scher och andra väsentliga strukturella
problem utgör den tekniska utvecklingen
och de inhemska befolkningsrörelserna
betydelsefulla inslag. Vi upplever ju själ
va något av en folkvandringens period
i vårt land. Mellan de båda folkräk
ningarna 1950 och 1960 var inflyttnin
gen till tätorter från glesbygd ca 400.000
personer, medan samtidigt endast drygt
100.000 flyttade från tätort till glesbygd.
Det är redan nu flera år sedan gles
bygden och städerna skiftade plats på
den befolkningsmässiga fördelningskar
tan: i dag bor betydligt mer än hälften
av rikets befolkning i städerna.
Jämsides med denna flyttningsström

till tätorterna förekommer en annan be
tydande omflyttning i vårt land. Varje
år flyttar omkring en halv miljon män
niskor mellan olika administrativa om-

råden, en flyttningsrörelse som är star
kare i vårt land än på flertalet andra
håll i världen.
Men det är inte endast i detta avseen

de vi upplever stora strukturella föränd
ringar. Ålderssammansättningen under
går likaledes stora förändringar. Under
1960-talet beräknas rikets befolkning öka
från omkring 7 1/2 till 8 miljoner in
vånare. Av denna ökning hänför sig mer
än 300.000 till den familjebildande ål
dersgruppen 20-29 år; den ökar med
nära 40 procent. Samtidigt ökar åldring
arnas antal, de som är 65 år och äldre,
med omkring 250.000 eller med nära 30
procent. Man skulle kunna säga att det
är på de befolkningsmässiga flyglarna
den stora ökningen sker, medan exempel
vis åldersgruppen 30-50 år undergår
en minskning. Det är de relativt låga
födelsetalen på 1930-talet och de väsent
ligt högre födelsetalen i början av 1940-
talet vi nu kan registrera följdverk
ningarna av. Vi bör också observera att
den snabba tillväxten av de nu nämnda
åldersgrupperna i hög grad sker i städer
na och tätorterna. I överraskande stor
utsträckning är detta fallet även vad
den äldre åldersgruppen beträffar.
Den utveckling som jag nu har antytt

skapar många problem, vars lösning krä
ver aktiva insatser från samhällets sida.
Man behöver bara peka på lokaliserings
frågorna, bostadsproblemen, det väldiga
utbildningsbehovet, kommunikationspro
blemen o.s.v.
Men ökade krav ställs även på den

allmänna välfärdspolitiken, d.v.s. social
politiken. För det budgetår som börjar
om en månad sätts in i miljardökning
för socialreformerna. De mest utgifts
krävande insatserna gäller förbättringar
för pensionärerna och barnfamiljerna.
Men också invalider och handikappade
får sina villkor förbättrade.
Jag vill gärna peka på att den allt

jämt förbättrade hälsovården och ut
byggnaden av sjukvården har direkt be
tydelse för den enskildes möjligheter till
produktivt arbete. Den större ekonomis
ka trygghet som skapats genom den all
männa försäkringen innebär gynnsam
mare förutsättningar för sjukvård och
rehabilitering. Den allmänna försäkrin
gen är därtill betydelsefull bl.a. för den
aktiva arbetsmarknadspolitiken. Familje
politiken innefattar, jämsides med stödet
åt barnfamiljerna, bostadssociala årgär-

Vid KF:s 65:e Rikskongress den 4 juni
höll statsrådet Sven Aspling ett tal som
mottogs med livligt bifall. Då hans an
/örande har så många allmänt intressan
ta aspekter, återger vi det här i sin hel
het.

Red

der och har nära samband med skol
och utbildningsfrågorna. Flertalet soci
ala förmåner är på liknande sätt av be
tydelse för fortsatta framsteg på andra
områden av samhällslivet. Socialpoliti
ken är sålunda till sina verkningar pro
duktiv och påverkar produktionsutveck
lingen både på kortare och längre sikt.
Det är också intressant att kunna kon
statera, att vi i vårt land - jämsides
med en högt utvecklad välfärdspolitik
- under den senaste 10-årsperioden har
haft mer än en fördubbling av hushålls
sektorns sparande, räknat i löpande pri
ser. Hushållens andel av totalsparandet
har ökat från 9-10 procent i början av
1950-talet till omkring 16 procent för
närvarande.
Vi börjar nu uppleva att det kanske

just är i ett välfärdssamhälle som trygg
hetsfrågorna får särskild relevans. Det
är inte någon ny upptäckt i och för sig.
De som i det gamla samhället hade de
högsta inkomsterna hade ofta skaffat sig
de tryggaste anställningsförhållandena
och de största försäkringarna. Den som
har mycket att förlora, han har också
mycket att skydda. Den som har eget
hus och hem, barn under utbildning och
allmänt goda standardförhållanden be
höver också ett skydd för vad han upp
nått. Det är i välfärdssamhället vi gör
behoven uppenbara och legitima. Vi upp
lever ett samhälle med stigande förvänt
ningar och med ökade krav. Och kraven
som ställs riktar sig i stor utsträckning
mot samhället. Det är av samhället man
begär mera; sällan hör man någon som
begär mindre.
Vår uppgift blir att aktivt medverka

till en hög ekonomisk tillväxttakt för att
med ökade resurser kunna möta de väx
ande kraven. Det förutsätter långsiktig
planering och tillvaratagande av de möj
ligheter till nya framsteg som forsknin
gen och den tekniska utvecklingen i alle
större utsträckning erbjuder.
Kooperationen har aldrig tvekat att

våga sätta upp nya och djärva mål. Så
är fallet även i dag, då den mot bak
grunden av den snabba samhällsomda
ningen, vilken den i själv så hög grad
medverkat till, nu anpassar verksamhe
ten till de krav och uppgifter vår tid
ställer. På regeringens vägnar hälsar jag
kongressen och uttalar förhoppningen
om en fortsatt samhällsgagnande verk
samhet på samverkans grund.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Som alla förstår
så älskar jag att sitta här vid köksbordet och knacka ner ett
brev till Gustavsbergaren, medan solen skiner från en helblå
himmel och en leklysten sommarvind rister i grönskan. Nej
då, vad trodde Ni, inte längtar jag åter till min lata tillvaro
i vilstolen där jag lojt, med ett öga i taget betraktade den
egna tomten. Avslappnad ända till gränsen för det asociala
såg jag nyss familjens chans, att vinna första priset i tävlingen
om vackraste trädgård, försvinna i fjärran. På ett moln av
eteriska maskrosfrön och · oddsen för jumbopriset klättrade
högt i kapp med kråkvickern i prydnadsbusken. Ar det ingen
mer än jag som ser hur stolt hundlokan vajar över mina knop
piga pelargonier och hur ängsvingeln vänslas med löjtnants
hjärtat.

Redaktören
för denna tidning är en man med stora krav på medarbetares
fantasi. Skriv ett manus färdigt till 1 juli som är rykande
aktuellt i slutet av augusti månad, det var vad han begärde.
Vi lever väl i ett demokratiskt land va .... Vem tvingar mig
att förflytta mig till augusti när jag befinner mig i den ljuv
ligaste av månader. Då solen påpassligt skiner ända fram till
den dag då portvakten vinkar farväl till den siste semester
firaren som motvilligt lämnar arbetsplatsen åt sitt öde. För
att företa sin årliga hektiska klappjakt efter det bästa sernes
tervädret Europa runt.
För oj, vad vi är känsliga för semesterväder. Efter semestern

då vet vi bestämt att den infallit i fel månad. Före semestern
är vi ännu lite tvehågsna, juli är ändå juli och av gammal
hävd den mest eftertraktade tiden för ledighet. Men å andra
sidan så finns det mycket som talar för en tidigare semester
med frisk grönska och soliga heta junidagar passar illa för
hårt arbete i varma verkstäder. Regndagar under icke semester
tid lägger vi sällan på minnet. De infaller lägligt för växande
gröda och isynnerhet för trädgårdstäppor som ligger i hård
träning för den gustavsbergska skönhetstävlingen. Javisst,
regnar det i juni, men då är det liksom tillåtet, regnar det
under semestern så tar det hus i helsingkuttra ...
Då räknar vi surt in vartenda litet gråmoln på minussidan

tillsammans med snålblåst och lågtryck från Similäs polar
trakter.

Hur nu än vädret blir
så har vi semester i fyra veckor och kommer hem några dagar
före slutet dels för att tina upp och dels för att fira vår nya
bemärkelsedag, Domusdagen, med en tjugofemöres glasstrut.
Alldeles som vi medelålders minns från vår ungdoms vår att
glassen kostade när vi slog på stort, annars nöjde vi oss med en
femöres, fast även den innehöll mer grädde och mindre luft
efter vad jag kan komma ihåg, åtminstone den jag själv
vispade samman i badortsbohuslän på trettitalet. Då grädden
kostade tio öre måttet. Fast annars är vi noga med att inte

köpa livsmedel någon annanstans än i vår närmaste snabb
köpsbutik, Var och en är sin egen butik närmast, så att säga.
Och skall här läggas ner kvartersbutiker så inte skall det bli
våran, alltså ... Kantänka nu saknar vi nästan alla sommar
gästerna i kassakön på lördagarna och vi överväger att rulla
ut den röda mattan nästa gång de kommer in i synfältet ...

Utom nu denna nya tradition
med glass den tjugonionde så har vi här i Gustavsberg firat
våra vanliga högtidsdagar på övligt sätt. Vi frös som vanligt
på Valborg och frös värre än vanligt på Kvarnberget, Kristi
Himmelsfärdsdag. På Midsommarafton vattnades vi av ett
ljumt slagregn och solen sken som den brukar över skolbar
nens festliga marsch mot skollovets frihet. Och vi satt under
hägg och syren bland avslutningsfina lekskolebarn ...

Lekskolebarn
- ja jag vet, många äro kallade och få utvalda ... Vet Ni, vi
borde sköta vår privata familjeplanering på ett mindre själ
viskt sätt än vi har för sed. Här sätter vi barn till världen,
oss själva till glädje och som vi tror, även till samhällets gagn
och lycka. Men vi har glömt att ta med stadsplanerarna i bilden.
Här står vi nu med våra rara ungar, med våra sedan åratal
färdiga byggnadsplaner på daghem och lekskolor, med social
styrelsens välsignelse, kommunens anslag, ökade statsbidrag
och industrins krav på arbetskraft och får ändå inte bygga
våra efterlängtade barnvänliga institutioner. Lugna Er, säger
stadsplanerarna, vi har inte ritat in Er i stadsbilden än ...
Tackar, medan planerna tar form, växer ungarna in i kon
firmationskläderna och börjar drömma om sin egen familje
planering.

Om jag är sur mitt i högsommarlyckan? Javisst är jag
sur, inte behöver det vara så in i vassen märkvärdigt med plats
åt ett så enkelt och lättflyttat hus som behövs för lekskole
bruk.

3ör att övergå till
trevligare ting. Krusse har rest ... Nej, förstå mig rätt ... jag
menar utan att någonting hände som satte fläckar på vår
gästfrihet. Nu har han lett vackert mot våra slanka avelsvin,
klappat kossan Majros på länden och en folkdansarflicka på
kinden, skämtat muntert och vänskapligt med Iantbruksbaro
ner och kapitalistföretagare, tryckt händer på jobbare och
blängt ilsket på LO-Geijer som blängde lika argt tillbaka.
Inget fjäsk gamla metallarbetare emellan inte.
En hårt prövad man på HPF suckade under ryssbesöket ...

Varför får inte Krusse se på Gustavsbergs fabriker när var
enda tant i Sveriges land har sett mig över axeln i flera om
gångar ... Ja säg de, nästa gång kommer han säkert ... kanske
till utdelningen av priset för snyggaste trädgårdstäppan.

Edla Sofia
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Stengodsklot

Karin Björquist
i Amerika

"Det amerikanska mottagandet var ...
kolossalt positivt. Plus att man gärna lät
sig imponeras av den blyga och tysta
lilla personen med en så imponerande
kraft i sin keramik."
Så inleder Rebecka Tarschys i Dagens

Nyheter sin presentation av Karin Björ
quists utställning hos Georg Jensen på
5 :e avenyn i somras. Den öppnades i
slutet på juni med ett tal av Sveriges
generalkonsul Tore Tallroth och i när
varo av bl.a, ambassadör Sverker Aström
och Nils Thedin.
Karin Björquist har tillsammans med

sina medarbetare jobbat hårt under vår
en för att göra en värdig debut inför
New Yorks internationella publik. Hen
nes kollektion bestod av den nu klassiska
Vardag, förslag till en ny servis Myrten
krans, unik bruksvara i form av terriner
och tallrikar, stengodsklot, men framför
allt exempel på hur hon utnyttjar kera
miska material i samband med arkitek
tur och uterum, plattor till golv, väggar
och bord, en modern kakelugn, utomhus
grill, fågelbad och detaljer från de väg
gar hon gjort på senare tid, t.ex. Maria
torgets tunnelbanestation var en av ut
ställningens tyngdpunkter. New York-

pressen tog särskilt fasta på denna del av
hennes verksamhet, också kanske med
tanke på att man sedan många år över
svämmats av keramiska utställningar en
bart bestående av skålar, vaser och fat.
Ungefär samtidigt som Karin Björ

quist ordnade sin utställning pågick den
första världskonsthantverkskongressen i
New York. Det betydde att många av
hennes kolleger världen runt hade till-

fälle att bekanta sig med hennes inter
nationellt nya profil.
Utställningen ingick som ett led i

Georg Jensens skandinaviska design
kampanj, i vilken Gustavsberg hade en
betydande andel, eftersom både Stig
Lindberg, Berndt Friberg, Lisa Larson,
Britt-Louise Sundell, Bengt Berglund och
Börje Skogh var företrädda med var sin
begränsad men representativ kollektion.
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Vi byggde på papper
Kåseri av Bengt Paul

Det värsta var att det hela kom så
överraskande. Ingen hade väntat sig nå
got sådant. Katastrofen kanske skulle
ha känts mindre fruktansvärd om man
hade haft en vecka eller bara en enda
dag att förbereda sig på den. Om man
bara hade kunnat träffa några motåtgär
der. Fast jag vet faktiskt inte vad vi
hade kunnat göra även om vi haft tid
på oss.
Att här riktigt förklara hur det hela

överhuvudtaget kunde hända är omöj
ligt för att jag själv inte vet, hur reak
tionen kom till stånd. Den kom helt
tillfälligt. Den var en oväntad biprodukt
av våra experiment. Jag måste därför
nöja mig med att här hänvisa till det
kända faktum att hela vår materiella
värld är konstruerad av elektrornagne
tiska "vågor". Deras så kallade våg
längd varierar mellan tusentals kilome
ter och billiondelar av en millimeter.
Dessa vågor kan vara bundna till
"tyngden" eller fria och då stråla ut som
radio- eller ljusvågor eller röntgenstrå
lar och annat. Genom spektraanalysen
vet vi att elementen har sina olika "har
monier".
Nu hade professor Gambeta, min chef

på vårt forskningsinstitut, kommit på
den strålande iden att försöka splittra
element på ett helt nytt sätt. I stället
för att skjuta på dem med elektroner el
ler partiklar tänkte han rubba dem ge
nom att helt enkelt bryta deras sväng
ningsharmoni. Ni kanske har hört att
det finns fina venetianska glas som spric
ker och faller i småbitar när man spelar
en viss ton på en fiol. Ni måste tänka er
detta mycket mera komplicerat, med
elektromagnetiska vågor i stället för
ljudvågor och med en fuga av Bach i
stället för en enda ton. Professor Gam
beta hade konstruerat en verkligen för
nämlig apparatur.
Vi höll alltså på med att utsätta ele

ment för harmonistötar i förhoppning att
försätta dem i allt högre gungning, så
som en marscherande kolonn kan få en
hängbro i farliga svängningar. Att det då
måste hända någonting hade professorn
räknat ut. Vad, det visste ingen. Vi skul
le med säkerhet aldrig ha fått ett enda
öre i statsbidrag, om någon hade anat
vad som verkligen hände.
Felet tycks ha varit att Gambeta varit

alltför genial. Han fann att det skulle
kräva tusentals år för att experimentellt
gå igenom alla möjligheter. Därför tog

han helt logiskt sin tillflykt till män
niskans medfödda harmonivetande, till
musiken. Naturligtvis började vi med
Bach, det stora matematiska geniet på
området. I studion bredvid satt en be
römd pianist och spelade. Ljudharmoni
erna översattes och transformerades ner
till vågor av ultramikroskopisk längd.
Jag satt i laboratoriet framför instru
mentet och såg hur fugans kurva allt
mer närmade sig kurvan av elementet vi
arbetade med och dikterade min iaktta
gelse till lilla söta fröken My, vår mång
sidiga och outtröttliga laboratris. Den
här gången närmade sig kurvorna allt
mera. Det var spännande ...
- Vart har mitt papper tagit vägen!

ropade fröken My plötsligt.
- Ta ett annat! Fortsätt bara! Det

är viktigt nu, sade jag lite otåligt och
dikterade nya siffror.
-Det finns inget papper, sade hon.

I samma ögonblick avbröt pianisten sitt
spel och rusade in till oss.
- Jag kan inte fortsätta, ropade han.

Noterna är borta och den här fugan kan
ingen människa spela utantill.
- Konstigt, sade fröken My. Jag hade

massvis med papper här i lådan. Nu
finns det ingenting.
- Det verkar som sabotage, sade

konstnären dystert. Men ändå kom pro
fessor Gambeta in till oss, upprörd och
arg. Hans anteckningar var borta. Frö
ken My störtade till vårt kartotek. Där
fanns inte ett enda kort kvar.
Det tog liret tid innan vi begrep vad

som hade skett. Professorn var den förste
som upptäckte att alla papper han haft
på sig också hade försvunnit. Jag kände
i mina fickor. Notiskalcndern var borta.
Plånboken var tom. Inte en femma fanns
kvar. Bara den lilla elfenbensmascoten
jag en gång fått av min fru.
I hela byggnaden fanns det inte en

enda bit papper att upptäcka. Vi stir
rade på varandra. Så började professor
Gambeta skrika som en galning.
- Hurra! Det har lyckats. Det har

lyckats. En kedjereaktion! Vad var det
ni spelade? Fortsätt! Människa fortsätt!
Men pianisten var alldeles förbryllad.

Han varken kom ihåg eller var istånd
att spela vidare. Hans enda förtvivlade
tanke var vad det var som hade hänt
med alla de pengar han haft på sig.
Jag lämnade dem åt deras diskussio

ner, tog en bil och for till banken. Jag
måste ha pengar. Men på banken satt

personalen och gjorde ingenting. Inte en
pappersbit syntes till. Inga kassaböcker,
inga kontoblad. Inga blanketter. Och
hur kan man i vår tid driva en bank
rörelse utan blanketter? Jag kunde inte
ens få en checkblankett.
- Vi har varken checkar eller sedlar,

sade kassörskan beklagande. Allt har
försvunnit på ett mystiskt sätt. Några
mynt är allt vad jag har i kassan. Några
tusen kronor i silver. Alla kvittenser är
borta. Jag vet inte hur mycket jag borde
ha i min kassa. Vi vet inte heller hur
mycket ni har innestående på checkräk
ning hos oss. Det är likadant hos alla
banker i hela stan, ja i hela landet. Vi
har ringt till våra kontor och till andra
banker. Det tycks inte finnas en hundra
lapp i hela Sverige.
-Ge mig då hundra kronor i silver,

bad jag. Jag har en taxi utanför och
inte ett öre.
- Kan ni ge mig ett kvitto, så gärna,

log hon. Men vad skulle jag skriva på?
Jag letade igenom mina fickor. Slutligen
fann jag en tändsticksask som höll på
att falla isär. På den lilla vita träytan
skrev jag ut ett kvitto. Kassörskan var
djupt imponerad av min fyndighet och
efter en längre diskussion med förestån
daren angående möjligheten att undan
tagsvis godkänna ett sådant kvitto, läm
nade hon mig faktiskt 100 kronor i sil
ver. Jag betalade taxin och gick hem.
Det fanns ingen eftermiddagstidning i

kiosken. Det fanns inga tidningar alls.
Inga böcker, inga tidskrifter, inga vy
kort, inga löpsedlar. Där satt nu pressen
med den sensationella nyheten att pappe
ret gått ur världen och kunde inte få ut
den. Man hade ingenting att trycka på.
Men nyheten spred sig från mun till mun
med oerhörd hastighet. Overallt stod
folk och talade om för varandra hur de
'själva upplevt det stora ögonblicket då
papperet försvann ur vår värld.
- Och just när jag hade slickat på

frimärket var det borta och brevet lika
så.
Eller:
- Och när hon lämnade in paketet på

posten försvann hela emballaget och där
låg innehållet huller om buller på disken.
Ä, vad jag skrattade tills jag upptäckte
att det var likadant med mitt paket.
Allt låg på golvet bredvid mig.
I speceriaffärerna hade hundratals

småpaket med kaffe, te, kakao, socker,
mjöl och annat plötsligt mist sitt em
ballage och deras innehåll sjunkit ihop
till högar som runnit ner från hyllorna
och blandat sig på golvet.
Med varje minut insåg jag tydligare

hur pass omfattande olyckan var. Aldrig
skulle jag ha trott att hela vårt närings
liv, ja hela vår civilisation och kultur i
så hög grad var grundad på papperets
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existens. Det var inte stålets eller be
tongens eller atomkraftens tid vi levde i.
Vi levde i papperets tid. Vi var en gene
ration som byggt hela vår civilisation på
papper. Därför stod vi nu, då papperet
från den ena sekunden till den andra
totalt försvunnit, praktiskt taget framför
tomma intet.
Borta var hela vår vetenskapliga lit

teratur. Inte ett enda exemplar av loga
ritmerna fanns kvar, inte en ordbok,
inga handböcker med kemiska formler
eller med ingenjörernas tabeller, inga av
handlingar med resultat av generationer
nas forskningsarbete, inga kartor, inga
läroböcker, grammatikor, diktsamlingar
- ingenting. I alla bibliotek i hela värl
den fanns bara tomma hyllor kvar.
Världslitteraturen, vetenskapen, filosofin
- allt var borta. Kvar av allt detta var
bara vad vi människor kom ihåg. Och
hur mycket var det?
När jag kom hem stod jag framför

mitt tomma skrivbord. Inte ens läsk
pappret fanns kvar. Jag ägde inte längre
ett enda bevis på vem jag var! Jag hade
inte längre något flyttningsbetyg, stu
dentbetyg eller andra papper som be
kräftade mina meriter. Jag hade inga
papper på att jag var gift, att mina barn
var mina barn eller att jag var född
inom mina föräldrars äktenskap. Min
älskade frimärkssamling var borta, alla
mina fotografier - alla de gamla kop
parstick jag var så stolt över - för att
inte tala om hur rummet såg ut utan
tapeter.
Det skulle inte komma några brev mer.

Inga kärleksbrev och inga kravbrev.
Inga räkningar och inga debetsedlar. In
te heller hade staten några skulder mer.
Alla statsobligationer hade ju genom
papperets dematerialisering förintats på
det mest grundliga sätt. Liksom alla ak
tier, växlar och andra värdepapper. Vär
depapper - så ironiskt det lät idag!
Näringslivet hade inga fordringar och
inga skulder mer. Men inga sparbanks
böcker heller. Inga kontrakt, inga egen
domsbevis, inga kassaböcker, inga kund
register, inga prislistor.
Domarna satt utan handlingar, utan

lagböcker. I hela kyrkan fanns ingen
bibel kvar och inga psalmböcker. Men
goda gamla Codex argenteus i Uppsala
borde väl finnas kvar eftersom den var
skriven på pergament. Krigsmaktens alla
papper, försvarsplan och inkallelsepap
per var också borta. Hur skulle vi kunna
försvara oss i dag utan papper? Arki
tekterna hade ingenting att rita på.
Byggnadsindustrin kunde inte fortsätta
utan ritningar och en hel del av den
övriga industrin inte heller. Det skulle
faktiskt ha varit en mindre katastrof om
allt glas hade försvunnit ur världen, el
ler all bomull eller råolja och bensin.

Nu stod vi inför uppgiften att bygga
en värld utan papper. Det var inte lätt.
Radion meddelade nya bestämmelser för
trafiken och näringslivet. Sedlarna skulle
tills vidare ersättas med de mynt som
fanns kvar. En tioöring skulle motsvara
en krona, ettöringen få tioöringens värde
och silverkronan blev till en tia. Så jag
hade en vacker vinst på de silverkronor
jag fått i banken. För en gångs skull ha
de jag helt ovetande gjort en god affär.
Nya sedlar av plast skulle snart komma,
lovade man.
Polisen har häktat professor Gambeta,

hette det vidare i nyheterna. Antagligen
skulle han ställas inför en internationell
domstol för att dömas för sin oerhörda
vårdslöshet som betytt en sådan kata
strof för hela mänsklighetens kultur och
civilisation och förorsakat näringslivet
miljardförluster.
I gamla tider gick det an att lära vis

domen från mun till mun till kommande
generationer. Men idag skulle vi bli
tvungna att glömma största delen för att
endast bevara det enklaste och vikti
gaste.
Konsten att minnas, att komma ihåg,

hade ju nästan glömts.
Radion uppmanade alla vetenskaps

män att infinna sig på vissa institut för
att på tråd, band eller grammofon in
spela det viktigaste de kunde komma
ihåg. Alla dessa inspelningsmöjligheter
hade beslagtagits och industrin arbetade
för fullt med att framställa fler appara
ter.
Själv är jag ganska pessimistisk. Jag är

van vid att tänka med pennan i hand.
Van att slå i böcker och att jämföra
mina anteckningar. Men utrymmet tving
ar mig att sluta nu. Jag har skrivit allt
detta på en plywoodskiva som jag tänk
er konservera på bästa· sätt. Så skall jag
försöka att för kommande släkten lämna
en autentisk skildring av den stora kata
strofen då papperet försvann och vår
kultur med det. Många kulturer har gått
under förr. Den här gången vet vi i
alla fall hur det gick till. Om det nu
kan vara en tröst.
Rätt avskrivet av Dr Pulps plywood

skiva intygas av
Bengt Paul

9-federsspalfen
Stig Lindberg fick efter sin utsrallnin

på Svensk Forum i Stockholm i mars 62
en inbjudan att ställa ut på 8 svenska
museer från Luleå i norr till Malmö i
söder och dessutom på Forum i Uppsala.
Gustavsbergaren har kunnat följa pres
sens reaktion på hela denna turne och
vill som man saxar i biorecensionerna
göra små klipp.

Norrbottens Kuriren:

Den mest intressanta av alla höstens
utställningar.

Västerb. Kuriren: Ejnar Hörlin
Största museeiinvasionen sedan Van

Goghvernissagen. Stig Lindberg är ett
fenomen, helt enkelt. Stengods, målnin
gar, lustiga figurer och drejade kärl i en
fantasi och iderikedom som må kallas
fantastisk.

Nya Värmlandstidn. Nht. ].

När det gäller en förnyelse av produk
tionen av kvalitativt stengods har Stig
Lindberg utövat ett stort inflytande. Det
är på det hållet som hans väsentligaste
insats ligger.

Ldnstulningen, Stig-Åke Stålnacke
Hans insats som formgi vare är bety

dande och man kan helt enkelt inte för
neka att Stig Lindberg inlett en ny epok
i Svenskt konsthantverk. I hans keramis
ka arbeten mötes en förunderlig och
vacker värld.

Berlingske Köpenhamn, H. P. Rohde
Neappe nogen anden nulevande svensk

Brugskonstnär har mere målbevidst, mere
produktiv, mere fantasifuldt sökt att
dokumentere baerekraften i Gregor
Paulssons paroler än Stig Lindberg. Man
laerer noget på denne utställning om
kunstens kår och vaesen det gådfulde
pendelsvin mellem det fri och lavfaeste.

Västgöta Demokraten, Stig Delong
... där finns intensiteten, ett känsloen
gagement men också en högspänd ambi
tion, en stark inlevelse, grundad på sym
pati för ett stort hantverksmässigt ska
pande vilket givit Stig Lindberg ett
namn av kvalitet i det venska konst
hantverket.

Smålands Allehanda, F. A. G. Lundberg

... och glasyren, om och om igen kan
man titta på den och ständigt få ut nya
nyanser. En trollkarl även på detta om
råde.
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~ onncentrol sko bygga, på norr,
~badrum får mången lya.
Därmed försvinner ett önskeknorr,
gamla hus blir som nya.
Det har vi själva ofta sagt:
värme å bad hör till tidens takt.
Det blir till trivsel å nytta.
Sen vill nog ingen flytta.

®
~

terhämtningstiden är slut,
semestern är snart ett minne.

Många av oss i världen flög ut,
fria å glada i sinne.
Borta var bra men hemma ör bäst,
skogen bjuder till blåbärsfest.
Nu är det dags att skörda -
å kämpa i vardagens börda.

Skolavslutning

~ornus blev en verklig '"""'·00 Lördag går stora ronden.
Jag förstår det är söljoride
att lägga födan i fonden.
Cafeterian tröstar så flott
om man förköpt sej på smått å gott.
När man betalt allt i kassen
frestar den mjuka glassen.

amels ägor gav plats för klubb.
Nu blomstrar golfen på gärdet.

Fina drivor å mycket skubb,
till nytta för hälsan är det.
Vi gav priser m.m. vid start,
Ers kungliga höghet invigde smart.
Dock synes mej redskapen dyra
för folk som vill spela å hyra.

f~•amea mad mössa ö, önnu kvor
~ som mått på mänskliga värden.
Ett studiepapper för vissa bar
till bästa platsen vid härden.
Personlighet, omdöme, prestation
är ändå en aning bättre don
att värna å ta till vara
hos dom som en uppgift ska klara.

©

1(- il uniorer har höjt sin röst
~- roligt när dom är vakna.
Frågar kommun med ton i bröst
om vad vi sen länge sakna,
hobbyvrår, bio å mera rum
för daghem, å därtill ett tusculum
som gård där de unga får härska.
Men inte är spörsmålen färska.

4(

~omrnorqöster ha, intoqit byn,
~väller fram som vandaler,
bruna om armar å ben å i hyn,
klädda i shorts å sandaler.
Domuskassan blir stinn å rik.
Här har kommit en köpstark publik,
fyller vägen med bilar.
Hemmabon bidande vilar.

räftans vänkrets betar med
•.\L-0.,\J fläsk,
~hoppas på stora honor,
Lyktor glimma vid Osby träsk,
dillen hor präktiga kronor.
Snart blir det fest med fyrverkeri,
månen bjuder på sceneri.
Gustavsbergaren lossar
tungan, suger å frossor.

~

Il nte vet jag på vilket benjag står när konsten det gäller.
På popkonst, hötorg å sjukt i genren
de flesta väl ändå skäller.
Stig L i TV gav oss lektion,
i Horisont han väckte en äkta ton.
Med känsla för skönhetens vä.rde
dess grundprincip han oss lärde.

~ita hästen ska få en spalt,
~ tonårings ensliga fäste.
Fålen med åren verkar halt,
skamfilat är hans näste.
Juke-boxen dånar av boss i falsett,
spellådan skakar å rullar i ett.
Hör man inte till gänge'
stannar man inte så länge.

~
ntiskräpkampanjpatrull
gjorde en drive mot skräpen.

Runt våra vägar blir skäppan full,
man blir då minst sagt häpen
när man skådar vad folk i gemen
hänsynslöst kastar på vägens ren.
Låt oss den vanan trygga
att vägarna ska vara snygga!

~yfiken ö, jag på vad som skeril~ på tomter i trädgårdsplanering.
Undrar om tävlingen anledning ger
att jobba för stil å sanering.
Mycken möda, i anletets svett
många odlare marken berett.
Fick jag ensam befolla
så utgick det pris till alla.

LERGOKEN
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Sommarvy från skärgården Teckning av Sven Jonson

Vagnar anno dazumal
Det gamla vagnslidret intill stallet har nyligen rivits. Tillsvidare täcker presen

ningar landåer, trillor, likvagn, slädar m.m. av gamla märken. Kanske Nordiska

museet övertar dem.

På bilden har vi Ode/bergs landå med gummihjul, och en äldre landå, som an

vändes av Hennes nåd.

Droskan med sufflett användes vid inspektion under regndagar.

11



SOMMAR

SOMMAR



SOMMAR



Sommaren är den tid då Domus invaderas av bilande
Gustavsbergare, semestrande Stockholmare, och tu
rister från hela landet. Det stora uppbådet av bilar
på parkeringsplatsen visar att Domus blivit vad vi
hoppats på. - Ett bilvänligt köpcentra för hela famil
jen. Bagageutrymmen fylles med proviant "för soliga
sommardagar", och den lilla Domus-flickan väntar
på sitt speciella sätt på mamma som gått för att köpa
den goda mjukglassen. Att man trivs och köper bra
i Domus - framgår tydligt av den första månadens
försäljningssiffror - då försäljningen i veckosluten
överskrider 100.000 pr. dag.



Sommarsammanträdet den 25 juni äg
nades främst åt årsredogörelsen, vilken
studerades med ledning av ett utdrag ur
det interna bokslutet och KF:s verksam
hetsberättelse för 1963. Ordf., dr Hjal
mar Olson gav kommentarer och för
klaringar till de olika posterna och sva
rade på frågor från ledamöterna om
resultatet för resp. fabriker. Hrr Teg
lund och Erderyd kompletterade med
orientering om orderingång och tillverk
ningsresul tat.
I rapporter från samarbetskommitteer

na meddelades att information givits om
tillverknings- och leveransresultat för
olika fabriker. Allmänt har också
skyddsfrågor diskuterats.
Från sleyddsleommitten meddelades att

antalet yrkesskador minskat kraftigt un
der 2 :a kvartalet. Förslagsverksamheten
inregistrerar också en positiv framgång i
ökat antal inlämnade förslag. Några för
slag fick kommitten rekommendationer
på att ta upp till förnyad prövning be
träffande premieringen. Personaltjänsten
rapporterade att över SO-talet skolelever
beretts sommararbete och att arbetsstyr
kan i fabrikerna fått begärd förstärk
ning. LO :s företagsnämnd har gjort stu
diebesök och i augusti väntas Salf :s ut
redningskornmitte i företagsnämndsfrå
gor.
"Företagsekonomi lönar sig" heter en

kurs, byggd på bildband och annat stu
diematerial, som nämnden rekommen
derade att starta i höst för nämndleda
möter och andra intresserade. - I höst
skall nämnden också göra en studieresa
för att se på hur andra företag samar
betar internt inom företagsnämndens
olika områden o.d.
Men först tar vi sommar och semester!

Sekr.

Bilder. PUB mötte sommarens turister
med en konsthantverksutställning, där
Gustavsbergs Studio hade en förnämlig
plats. (Centrum-Foto)

BKF bygger ut för att bereda panntill
verkningen större utrymme. Här är
schaktningen i full gång.

Kalle - Ville
alias K. V. Svens
son, slutade jobbet
inför sommaren.
Strax därpå fyllde
han sina 75 år.
Här dricker han
avskedskaffe på
fabriken med
herrar Teglund och
Möller i frid och
fröjd.
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Sexton samebarn från den i vår ned
lagda nomadskolan i Jukkasjärvi med
sina tre lärare, Gösta Andersson och Ulf
och Katarina Carlsson, besökte HPF
den 8. 6. De trevliga ungdomarna i
sina färgsprakande dräkter tågade glada,
beundrade och vetgiriga genom verkstä
der och ateljeer, Delade ut egenhändigt
utförda konstverk, med motiv från fjäll
världen, till konstnär, fotograf och guide
och avslutade Gustavsbergsbesöket på
Domus. Dagen därpå var det Sveriges
Radio och Sven Jerring som tog emot
våra unga samevänner.

Besökarna vid fabriken under maj och
juni var inte mindre än 4.000 till antalet.
De representerar alla kategorier med do
minans för kvinnoklubbar, husmoders
gillen och hushållsskolor. KF och Vår
Gård har återkommit med flera grupper
av anställda och elever. Pensionärsför
eningar väljer tydligen gärna Gustavs
berg som utflyktsmål, liksom fackfolk
inom värme- och vattenbranschen. Och
här några stickprov ur besöksfloran:
italiensk handelsdelegation, amerikanska
kunder, ambassadpersonal från olika län
der, KF:s pensionärer, KF:s kongress
gäster, SOK-folk från Helsingfors, no
madskolan i Jukkasjärvi och El-kon
gressens 240 damer.

Forum, utgivare av Gustavsbergaren,
samlade sina ledamöter till bussutflykt
den 21 maj till Lillsved. Efter en prome
nad upp på bergets topp, där rektor
Westergren orienterade om den vackra
skärgårdsutsikten, bjöd skolan på kaffe
med dopp. Om Lillsveds historia och om
framtidsutsikterna för den förnämliga
folkhögskolan, som hotas att delvis mi
litärt ockuperas, berättade rektorn varmt.
Så avslutades träffen med allsång. Till
läggas bör att Torsten Rolf i bussen liv
fullt berättade om folk och fä utmed
färdvägen.

KFF, kooperativa föreståndares för
bund, hade sitt årsmöte i Bergasalen den
26 maj. Gunnar Mattsson omvaldes till
ordförande, vitale SO-åringen Levin An
dersson hyllades och en pensionärsklubb
föreslogs. Föredrag hölls om rationali
seringsproblem, och Artur Teglund fick
starka applåder för sin entusiastiska
skildring av Gustavsbergsfabrikernas
uppgifter. Sammankomsten avslutades
med att den stora skaran inspekterade
Domus.

lngarö golfbana invigdes en vacker
vårdag, efter att ha planerats sedan 1962.
Grundplåten i de dryga kostnaderna har
åstadkommits genom lån och bidrag.
Bland mecenaterna återfinns många
Ingaröbor, särskild välvilja har visats
av markägaren vid Fågelvik, friherre
Ramel. Bidrag har också lämnats av dr
Olson och Gustavsbergs fabriker.
Hälsningstalet hölls av golfklubbens

ordförande, direktör Oskar Ählin, som
särskilt hälsade prins Bertil välkommen.
Ordf. berättade om arbetet bakom golf
banans tillblivelse, om ladugårdens om
vandling till ett förnämligt klubbhus,
och om den vackra 18-hålsbanan. Prins
Bertil förklarade banan invigd. Han har
varit med om att inviga många av de 75
banor, som nu finns i Sverige, och han
gladde sig åt det uppsving som den häl
sosamma sporten fått, och gratulerade till
den tjusiga banan. Från Svenska Flag
gans dag överlämnade han en flagga,
som hissades under fanfar av gustavs
bergsblåsare. Första slaget slogs med fi
ness av prinsen. I de två debutlagen såg
vi också Tumba-Johansson, som hade
fin schwung i driven. Se bilderna.
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Vädrets makter stod liksom förr om
åren på skolans sida, då läsårets högtid
liga avslutning på traditionsenligt sätt
firades lördagen den 16 juni. Hundratals
åskådare hade samlats utefter de gator,
som de festklädda eleverna tågade fram.
Allting fungerade perfekt. Traditionen i
samband med årsavslutningen torde vara
i vår kommun en av de vackraste i lan
det. I varje fall har undertecknad inte
på andra håll upplevt läsårets avslutning
på ett så tilltalande sätt. I kyrkan ut
delades följande premier och stipendier:

Vän av skolan: Premie för bästa resultat

Ingrid Pettersson, 9a, Ingegerd Hans
son, 9a, Anne-Lie Westling, 9g, Anders
Fredriksson, 9y, Sune Axelsson, 9y.

Premie från Barlowska fonden:
Fred Sjöström, 9a, Hans Paris, 9a.

Premie för teckning: Gåva av anonym
givare
Harry Lindvall, 9g, Anders Ericsson,

9a, Ylva Andersson, 9a, Margareta Ber
ke, 9g, Yrja Sunesson, 9g.

Premie i slöjd: Konsum
Inga-Lill Eriksson, 9y, Kjell Eriksson,

9y, Gunnel Westerberg, 9y, Signe Eriks
son, 9y, Vivianne Norling, Sb, Nils
Hansson, 8b.

Sleolbyggnadsleommitten: Premie till
klassens bästa kamrat
Gabriele Kollander, 9g, Irene Mar

tinsson, 9a, Gun Sillanpää, 9a, Anders
Fredriksson, 9y, Conny Johansson, 9y.

Tian, handelsliniens avslutningskurs,
samlad på examensdagen kring klassföre

ståndaren, mag. Hans Deoelius.

Idrottspremium: Resa till idrottsläger
i Visby
Göran Ulfshammar, 8d, Heidi Kivi

mäki, 8e.

Trafikpremie
Göran Fagerström, 4a, Gunilla Nils

son, 4b, Karl Martin Edvardsson, 4c,
Henry Karlsson, Sa, Christer Sunesson,
Sb, Lars-Anders Svensk, Se, Lars Klint
häll, 6a, Rolf Levin, 6b, Claudio Cada
rio, 6c, Jan-Krister Nilsson, 7a, Chris
tina Olofsson, 7b, Jonas Fellke, 7c, Erik
Sonden, 7d, Jack Silfving, 7e, Göran Ny
kvist, 7f, Jukka Dahlberg, Sa, Jan-Olov
Larsson, 8b, Roland Johansson, 8c, Gö
ran Ulfshammar, Sd, Jan Lundberg, Se,
Anders Eriksson, 9a, Håkan Carlsson,
9a, Harry Lindwall, 9g, Anders Fred
riksson, 9y, Sune Axelsson, 9y, Rolf
Pettersson, 8-9.

Skolpolispremie
Peter Kellner, 8a, Karl Sundkvist, Sa,

Ann Larsson, 8a, Carin Bjurling, Sa.

Utlandsstipendiater
Ann-Kristin Jonsson, Osterrike, 9g,

Margareta Berke, England, 9g, Freddie
Gaul, England, 9g, Rigmor Säll, Eng
land, Se, Fred Andersson, Osterrike, 8a,
Björn Eriksson, Osterrike, 9g.

Musikpremie
Anne-Lie Wesding, 9g, Harry Lind

vall, 9g.

Yrkesskolan
Birgitta Hellberg, Marianne Sandkvist.

Skolstyrelsen ber att få rikta ett varmt
tack till Gustavsbergs Fabriker och alla
de enskilda personer, vilkas bidrag möj
liggjort en premiering av elevprestationer
under det gångna läsåret.

Inför läsåret 1964/65 har det varit
mycket svårt att rekrytera lärare till de
15 vakanserna. Inte mindre än sex nya
småskollärare hälsas välkomna till Gus
tavsberg. På mellanstadiet träder tre nya
lärare i tjänst och på högstadiet, där
rekryteringen beredde de största bekym
ren, hade skolstyrelsen sex platser att
besätta. Tack vare ett utomordentligt
gott samarbete med bostadssriftelsen och
dess ordförande har vi lyckats rätt bra
med fyllandet av samtliga vakanser. Med
den landsomfattande lärarbrist, som nu
råder, måste Gustavsberg kunna anvisa
bostad, om examinerade och fullt behö
riga lärare önskas knutna till våra skolor.
I år hade vi ytterligare två nya klasser

att anskaffa lokaler till. "Fölungen", som
efter Domus-invigningen ställdes till
skolstyrelsens förfogande, härbärgerar nu
en klass nybörjare med hemort i Hästha
gen. Annu en avdelning har pressats in
i Kvarnbergsskolan. De senaste tre läs
åren har vartdera inneburit en ökning
med två klasser, och vi ser därför med
glad förväntan fram emot det ögonblick,
då den beslutade och inom kort påbörja
de Ekdalspaviljongcn kan öppna sina
portar för sex klasser.
En länge efterlängtad förändring till

det bättre skedde, då det nya matsalskö
ket vid Kvarnbergsskolan kunde tas i
bruk. Nu får alla kommunens elever sin
skollunch tillagad i det nya och moderna
centralköket. Folioförpackningarna med
djupfryst mat är ett minne blott, och
den kommunala investeringen av drygt
200.000 kronor borde enligt av Skol
överstyrelsen detta år redovisad stati
stik vara inbesparad på fyra till fem
år på grund av lägre kostnad per måltid.
Lägg därtill en avsevärt förbättrad triv
sel i form av rätt avpassad portionsstor
lek och folioförpackningen utbytt mot
tallrikar av porslin, så torde alla parter
bli nöjda med omorganisationen på skol-
bespisningens område. S. "\V.
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Ett djupt tag bland papperen på kom
munalkontoret togs till semestern och
fullmäktige fick avverka en dagordning
på 29 punkter den 2 juli.
Man kunde börja med att behandla

följande byggnadsplaneärenden:
Ändring beträffande Ösby 2: 1 m. fl. i

Lugnet (Båtsmannen) antogs.
Förslag till byggnadsplan för S~äls

mara 2: 12 m. fl. tillhörande Ängsviks
förvaltningsbolag kunde trots ett par
års förbehandling icke klaras utan åter
remitterades till kommunalnämnden.
Oklarhet rådde nämligen om kostnaden
för en eventuell muddring för kanal i
Säbyviken.
Förslag till byggnadsplan för Skäls

mara 2:42, G. Perbo, antogs, liksom en
mindre plan för Brunn 1 :5, A. Axen.
För kaffekokning o. d. vid föräldra

träffar i skolan skall personalen på be
gäran erhålla timpenning med 8: 30.

Kommunal borgen för bostadslån be
viljades Birger Wallerman för 5.000 kr,
Hans Eriksson 6.000 kr och Einar Sjö
gren 4.000 kr.

För kiosken i Lugnet beviljades 5.200
kr för planering av gångbana och kring
liggande mark.

För ny pump vid Skälsmara skola an
slogs 2.000 kr.

Folkparksföreningen får 3.042 kr som
kompensation för nedsatta entreavgifter
vid Valborgsmässofirandet 1963 och
1964.
Med tacksamhet mottogs från AB

Gustavsbergs Fabriker ett gåvobrev å
8000 m2 mark för utvidgning av Eke
dalsskolans tomtområde.

De gamlas hem hade hunnit så här långt
till semestern. Det ser ut att bli trivsamt.

lnlämningstvätten i Höjden får ökad
kapacitet genoir att lokalen för själv
tvätt i samma byggnad krympes. Dver
enskommclse därom har träffats med fa
briken av den kommunala tvättstuge
kcrnmitte som tillsattes förra året och
som nu fullgjort sitt uppdrag.
En skrivelse om läkarfrågan i Gus

tavsberg föranledde en information till
fullmäktige genom herr Bertil Svens
son, som meddelade att frågan om 2-
läkarstation har varit aktuell sedan
1962. Sedan tomt vid Tallåsen nu ställts
till provinsialläkare Hochbergers för
fogande för bostadsändamål avses att
omändra f. d. förlossningshemmet till
en 2-läkarmottagning. Till att börja med
kommer där att tjänstgöra en ordinarie
och en extra provinsialläkare. Distrikt
sköterskemottagningen och mödravår
den förbättras i och med att den bygg
nad tillkommer vid Bagerivägen, om
vilken kommunen redan fattat beslut.
Ett förslag om parkerings/örbud på

Värmdövägen vid Grisslingebadet till
styrktes.

Busshållplatsen vid Kolströms bro an
ses trafikfarlig. Fullmäktige ville dock
inte som föreslagits begära en flyttning
av densamma. I stället hemställer man
till vägförvaltningen om en breddning
av vägen för hållplatsen.

Avgift för torgplats vid Torget, Gus
tavsberg, skall uttagas av kommunen i
fortsättningen: 5 kr per dag för köp
stånd och 10 kr för bilutställning o.d.
De hittillsvarande torghandlarna från
orten får dock fortsätta försäljningen
avgiftsfritt.

Lekplatserna var föremål för skriv
ningar till kommunen från dels fru Dag
ny Bjurling och dels socialdemokratiska

Efterskörd från 1:a maj.

kvinnoklubben med önskemål om flera
och bättre utrustade platser. Lekplats
kommitten skall i anledning därav till
nästa sommar undersöka utrusrningsbe
hovet.

Ny renhållningstaxa har antagits för
Gustavsberg-Värmdö Renhållnings AB
(Sellbergs åkeri) som bl. a. innebär en
höjning för egnahemsägarna till 85: 60
per år. Användes papperssäck istället
för tunna blir årsavgiften 111: 80 kr.
Bolaget kommer även att överta fabri
kens renhållning och således ensam sva
ra för sophämtning o. d. inom kommu
nen.

1963 års räkenskaper som redovisa
des för fullmäktige, höll sig väl till den
uppgjorda budgeten. Ett underskott på
23.000 kronor blev den knappa diffe
rensen. Redovisningen liksom revisornas
berättelser godkändes utan invändning-
ar. Y. N.
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ldrottsspalten
Fotboll

Den 19 april började serien och Gus
tavsberg slog Södertälje med 1 mål mot
noll. Söndagen den 26 april vann man
också över Malmköping borta med 1-2
och den 3 maj spelade man oavgjort
1-1 mot Vargarna pä Farsraborg.
Sedan började motgångarna. Mot Star

i Södertälje förlorade "Bergarna" med
2-0 och mot City i Eskilstuna udda
målsförlust med 4-3.
En ljusning blev det på Farstaborg

mot Sirius frän Uppsala som strålade till
sig oavgjort 2-2.
Rena mörkret blev det mot Lidingö

återigen p:'i Farstaborg. Lidingö vann
med hela 0-3 och i Gimo den 31 maj
spelade Gustavsberg bra men förlorade
med 2-1.
När sen Högalid den 5 juni på Farsta

borg kunde hålla 0-0 blev man betänk
sam hur det var ställt med Gustavsbergs
form.
Som tur var kom Gustavsberg igen

ganska bra mot Huvudsta och vann med
0-2 och serien slutade den 15 juni med
hernmamatsch mot Tellus som slutade
1-1. Summa 3 vinster, 4 oavgjorda och
4 förlorade matcher.
Efter sommaruppehållet har man nu

startat igen med vänskapsmatcher mot
Sundbyberg och AIK. Matchen mot
"Sumpan" förlorades med 3-5 trots att
gästerna inte var ordinarie lag. Gert
Nilsson f.d. Gustavsberg syntes på cen
terhakens plats. I Gustavsberg glänste
"Lill-lotta" Lindblom, som nu har tagit
ner bollskorna från hyllan igen och satt
fart p:'i träningen.

Ungdomsträffen

Verksamhetsbidrag
Årets utdelning av verksamhetsbidrag

till föreningar som bedriver ungdoms
verksamhet, fördelades på följande sätt:

Ungdomslogen Ankaret
SMU, scoutkåren

Gustavsbergs Schacksällskap

Grundskolans Idrottsförening
Gustavsbergs Segelklubb
SSU-Gustavsberg

250:-

475:-

150:-

100:-
300:-

100:-

Dessutom skall bidrag utgå till arran
gören av "radhusmästerskapen" p:'i ski
dor!

Bergasalen
Bergasalen tjuvstartade redan den 14

augusti med "Svensktoppen", ett pro
gram som Sveriges Radio sänder varje
fredag. Medverkande var Torbjörn Jons
son och Charlie Normans Orkester och
en publik på c:a 300 personer som rös
tade fram populära melodier.
När det gäller höstens program i öv

rigt blir premiären första veckan i sep
tember.

G.L.

- Jas:'i, du har varit i England. Hade
du några svårigheter med din engelska?
- Inte jag men engelsmännen.

Sommar är den tid som går medan
man väntar på vackert väder.

Kyrkoherden beslöt en gång att han
skulle överraska pastorn i den gamla
landskyrkan med en visitation. När han
så en eftermiddag klev in i kyrkan hörde
han ropet "Trumf i klöver!" från sakri
stian. Nu skulle han ge prästen en läxa,
smög sig upp i tornet och började klämta
med kyrkklockorna ...
Dä kom lanthandlarns piga springande

med fyra pilsner.

Vid en högskola ville man pröva de
studerandes kulturhistoriska kunskaper
och gav dem följande fr:'igor:
Vilka folknöjen var mest populära i

Sverige under 150p-talet? A) Hos män?
B) Hos kvinnor?
Ett av svaren blev: Svaret på A kan

bara bli B. Och svaret p;'i B kan bara bli
A.

- Var det en bra pjäs?
- Jag såg bara första akten. I pro-

grammet stod det att andra akten ut
spelades två veckor senare och s:'i länge
kunde jag inte vänta.

Matchen mot AIK i måndagskväll
(3/8) p:'i Farstaborg var ju också ett led
i träningen inför seriestarten den 10 aug.
Visserligen vann AIK med hela 9-0,

4-0 i halvtid men Gustavsberg gjorde
en bra match och spelmässigt var man
inte s:'i underlägsna som resultatet ut
visade. Gustavsbergs problem är kedjan.
Men det ryktas 0111 att Dennis Vik

ström snart kommer med igen.
Axman

Drama i 2 bilder

När Hammarby med Nacka eller Den
vajande majskolven vårspelade i Gus
tavsberg fångade vår fotograf Nackas
trollkonst i eliminerande av besvärlig
back. Men de gick ut hand i hand.
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Det är ett rikspolitiskt val i år,
vilket förstås inre hindrar att många
väljare tänker kommunalpolitiskt, när
de traskar till vallokalen. Åtminstone
tror väl en del kommunalpolitiker det
eftersom man sällan motionerar så fli
tigt som strax före ett val. Oberoende
av om det är ett riks- eller kommunal
val. Ibland händer det väl att man, tack
vare denna extra stimulans, lyckas åstad
komma något nytt och nyttigt, men of
tast är det förståss gammal skåpmat som
man fräschar upp och serverar med en
min av gammal mästerkock. Därmed vill
jag inte ha sagt att den ärade fullmäk
tigeledamoten fru Dagny Bjurlings (k)
och kvinnoklubbens (s) motioner om
upprustning av våra lekplatser är ute
slutande tillkomna i röstfiskande syfte,
åhnej, men nog är det konstigt att ...
nej, det är det inte, det är konst! Poli
tisk konst! Motionärerna vill bl. a. ha
rutschbanor. Det har jag också föresla
git en gång, men då sa Lindholm att det
där med friktionen inte var så bra för
barnrumporna. Givetvis ömmar även
jag för barnrumpor, så jag lät mej nöja
med det. Fast rent vetenskapligt hade
det ju varit etter värre om inte friktio
nen funnits, för då hade ju såväl barn
rumporna som deras ägare flugit rakt ut
i världsrymden.

ja, vad allt vad konstigt det finns
i vår värld. Särskilt människorna. I syn
nerhet kvinnorna! Ni minns historien
om kvinnosakskvinnan som i seklets
början stod i talarstolen och domderade
mot manssamhället. - Den skillnad det
finns mellan man och kvinna, sa hon, är
uteslutande av biologisk art och så liten
att det absolut inte finns någon anled
ning att värdera dom olika. - Varpå
en manlig åhörare reste sej upp och
skrek: Hurra för den lilla skillnaden!
- Nog hade han och alla andra karlar
en naturlig rätt att hurra för det, och
det har vi naturligtvis fortfarande men
det finns andra skillnader också mellan
man och kvinna. Rent psykiskt! Om på
grund av uppfostran, instinktiv eller
traditionell, det lämnar jag därhän. Jag
ska inte gå in på de skillnader som i
sina värsta former orsakar fullständig

förintelse av endera parten i äktenskap
eller andra slags skap, utan vill fort
farande hålla mej till klart påvisbara
olikheter i sociala eller politiska attity
der. Eftersom jag inte har fått hela tid
ningens utrymme till förfogande för tio
år framåt, så måste jag inskränka mej
till att fråga: Varför hoppar kvinnor så
gott som alltid bara upp i frågor som
gäller tvättstugor, lekplatser och förslag
till bättre service för kroppsliga lustar?
Varför inte gå till strids mot varje för
halning av vår akuta vattenreningsfrå
ga? Underligt! Venus steg dock upp en
gång ur havets skum. Tänk er det undret
hända en gång till! Och ur Farstavikens
vågor. Eller har det hänt?

Så sa jag tillflickan på jobbet
(I den yngre medelåldern)
- You rernember in september?

Vadå? sa flickan. - Att gå och välja.
- Asch! Va ska de tjäna till? - Jag
tänkte, och om jag haft min käraste bok
i handen, då skulle jag slagit upp en viss
sida och läst för henne så här: - A-u
t-o-n-0-111-i betyder självstyrelse, min
kära flicka. Med hänsyn till de rättsliga
förpliktelserna tillämpas autonomibe
greppet på det sättet, att en person sä
ges vara fri eller autonom när han en
dast är bunden av sådana rättsregler
som han själv har samtyckt till. Autono
mi betyder frihet från främmande her
ravälde, frihet från band som pålagts
av andra och icke har sin rot i den för
pliktades egen själ och övertygelse. Han
kan visserligen icke ensidigt upphäva
den ordning han en gång accepterat. Så
till vida är han bunden av en främ
mande vilja. Men han känner sig dock
fri i medvetandet om att han själv har
varit med om att fatta de beslut som
reglerar hans liv och att han därför är
herre över sitt eget öde. En sådan män
niska är också uppfylld av önskan om
art se samma inre styrka utvecklas hos
andra. Liksom hon själv avskyr främ
mande herravälde, önskar hon icke hel
ler att själv härska över andra. Hon
gläds åt att se livet utveckla sig fritt
och starkt hos hennes medmänniskor.
Hon känner sig bäst till mods i en krets
av jämlikar, icke omgiven av slavar. -

Jag ska inte heller rösta
sa en annan flicka. (I den· yngre ålder
domen. Pensionär nästa år.) Har du inte
läst dom nya skatteförslagen, va? Barn
familjerna ska HA DOM, men vi en
samstående ska betala. Ar det rätt ...
vaa! Göra ungar kan folk men försörja
dom ... näähää! Det måste andra hjäl
pa till med för annars får ju inte käring-

arna till pälsar och sånt. Och som man
fostrar sina snorungar sen . . . ja, jag
kan bara säja fy faen! Tänk, alla dessa
drumlar, som drumlar omkring, hittar
på bus och slänger skitord efter vuxna
och anständiga människor. Rätt man
går där så får man väl en smäll. Men
det säjer jag, att hoppar dom på mej,
då hoppar dom på Brunkebergspumpen.
Stryk skulle dom ha alla satungar. En
annan har minsann fått lära sej veta
hut och klara sej själv, men nu ska det
bara daltas och studeras, gubevars. Be
hövs det inga arbetare, va? - (Den
gamla amazonen behöver syretillförsel,
så jag gör ett försök till inpass.) - Min
lilla gumma, så länge det inte regnar
manna, så måste det finnas arbetare....
(hon avbryter.) Finnas och finnas. Jo,
en del får finna sej i att finnas i ett
evigt knogande men en del latprylar får
visst göra vad dom vill. De e' bara att
gå till de sociala, se! Nä, ut på skogs
arbete skulle dom med piskslag i aschlet!

Tja, vad ska man göra med en sådan
kvinna
Hade jag bara haft min bok i han

den, då kunde jag ju ha läst det här
stycket: I uppfostran är det icke den
fria människans mål att skapa underdå
nig lydnad utan att framälska unga in
divider, som i tidens fullbordan själva
kan forma sitt liv i frihet och ansvar.
Det finns onekligen många människor,
som aldrig når fram till förståelse för
denna ståndpunkt. De förblir. hela sitt
liv som barn, själva auktoritetsbundna
och härsklystna gentemot andra. De
fruktar friheten och känner sig väl till
mods endast i en värld, där ansvaret
och avgörandet kan vältras över på and
ra. Jag kan icke bevisa, att de har orätt,
endast beklaga dem. De som själva ä!
fria människor eller på väg att bli det
ta, kommer att förstå mig, andra gör
det icke. Jag tror dock - men icke
heller detta påstående kan vetenskap
ligt bevisas - att varje normal män
niska har möjlighet att växa upp till
detta mänskliga ideal, cm hon behand
las på rätt sätt. -

Den kära gamla flickan hör inte vad
jag säger
Och jag säjer ju det inte heller, men

jag känner att jag skulle ha velat sagt
så. Hade hon lyssnat? Hade hon för
stått? Ja, jag vet inte. Den lilla, lilla,
stora, stora skillnaden. Men du går väl
ändå och röstar, gamla stridis?

Fanfar.
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I dagens insändarspalter hittar man
då och då ett och annat guldkorn bland
agnarna. Vi återger denna ur S.T. Red.
vrider sig i sin fåtölj, men har bett Stig
L. att repetera sina synpunkter uppifrån
piedestalen.

I ST räknades för några dagar sedan
upp moderna svenskar, värda att stå
staty i Stockholm. Bland dessa nämndes
icke Gustavsbergsfabrikens Stig Lind
berg, vilket var ett svårt förbiseende.
Ty om någon är värd att hedras, så är
det denne konstnär, väl värd att få
adjektivet "store" före konstnär.
Hans framträdande i TV-programmet

"Horisont" 14 maj i år var en av de
märkligaste händelser, som förmedlats
via detta massmedium alltsedan dess in
tåg i svenska hem.
I klara satser utan att sväva på vare

sig röst eller mening presenterade han en
analys av den sanna Skönheten. Logiskt
byggde han upp en föreställningsvärld
av intensivt förnumna känslor för vad
äkta konst är, och varje hängiven vän
av konst kände, att där fanns nog och
övernog täckning för varje ord, han
yttrade.
Hans anatema över olika utslag av

tidens s.k. konstformer var hetsigt men
dokumenterat. Hans underbetyg åt pop
konsten innehöll en bedömning, som
gladde var och en som ivrigt väntar på
att dagens knäfall för snedvriden konst
skall förvändas i en uppriktig avsky för
denna.
Man vågar hoppas att de mer eller

mindre falska profeter som dyrkar pop
konsten och andra oarter inom målning,
skulptur och litteratur lyssnade till Stig
Lindbergs förnämliga karaktäristik av
verklig och fullkaratig konst.
Förmodligen vred sig många bekänna

re till den sjuka konsten i sina fåtöljer
inför denna ypperliga analys.
Jag hoppas - och nog med mig mån

ga konstvänner - att det snarast möjligt
utkommer en liten skrift, i vilken Stig
Lindbergs deklaration i TV återges i sin
helhet.

Åke E. Santesson

Tant Bengtsson

Annie Bengtsson, Daghemmet Blom
kulans matmamma och fasta ankare än
da sen starten 1942, har lämnat sin be
fattning för välbehövlig vila och rekre
ation. För två generationers daghems
barn har tant Annie representerat trygg
heten och de "goda gåvorna". Personal
har skiftat på de flesta tjänster under de
tjugofem år som Daghemmet verkat,
men kökets härskarinna har alltid fun
nits till hands med värme och bestän
dighet.
Vi, föräldrar och barn, arbetskamrater

och styrelse, tackar varmt för en verkligt
betydelsefull insats för våra barns bästa
och önskar "tant Annie" många goda
och rika viloår.

Majblomman
I år var det 57:de gången, som vår kära

majblomma kom med sin kallelse att
hjälpa människor i nödtillstånd. Men
första-maj-blomman är något mer. Den
kommer till oss med sol och glädje. Den
ger var och en en fläkt av vår och en
förhoppning om en härlig sommar.
Hand i hand med vetenskapen har

den vandrat och vunnit seger över folk
sjukdomen tuberkulos. Ni, som lever
nu, kan nog ej göra er en föreställning
om denna sjukdoms härjningar och de
lidanden och den nöd, som kunde råda
inom många familjer. Nu är tuberkulosen
så nedkämpad, att den lilla majblomman
har börjat vända sig mot andra svåra
sjukdomar för att lindra den nöd, som
de drar med sig.
Det är ej småsaker som årligen samlas

av majblomman. Inom hela Sverige in
samlades förra året 2.349.000 kronor och
inom Gustavsberg försåldes blommor i år
för 1.278 kr.

Håll rent i naturen!
Skräpa inte ned i naturen är dagens

lösen. Men hur skall man kunna undvika
detta? Jo bl.a. om det placeras ut pap
perskorgar i större utsträckning än vad
som nu är fallet. Varhelst en soffa eller
sittplats finns bör också en papperskorg
finnas.
Ska man vila så ska man njuta - och

då blir det väl så att man skall röka eller
käka gott och detta är förenat med pap
pers-avfall. På tal om sittplatser inom
samhället så kan det tacksamt konstate
ras att soffor till ett mindre antal utpla
cerats. Men en plats som jag skulle önska
få soffor eller bänkar på, det är vid
Bergasalen. Det är väl en plats som pas
sar både äldre och yngre. Det var några
besökare som frågade om det inte fanns
någonstans att sitta medan de väntade
på sin buss, men tyvärr kunde man en
dast hänvisa till soffor innanför fabriks
området.

E. C.

Visa hänsyn
Gång på gång hör man talas om

hyresgäster, som genom bråk i lägenhe
ten, högljudda "samtal" och vrålande
musik, gör grannar förtvivlade. Påpe
kanden till fastighetsägarna synes icke
ge resultat. Måste man anlita polis? Eller
kanske de som känner sig träffade kan
ändra sitt leverne och visa hänsyn!

P. K.

Till hjälpbehov inom Gustavsberg har
givits 300 kr., till Stockholms läns lung
sjukas konvalescentförening 400 kr. De
lungsjukas riksförbund har fått 200 kr.
Svenska nationalföreningen mot hjärt
och lungsjukdomar 400 kr. Riksförenin
gen mot reumatism 200 kr. och Riksför
eningen mot allergi 200 kr.
Majblomman i Gustavsberg fyller i år

23 år, och ständigt har den haft hjälp
av skolbarn vid försäljningen. Även i år
har lokalstyrelsen haft duktiga försäljare.
Bland de många, som hjälpt till nämnes
här några ur högen: Kjell Eriksson, Lars
Westin, Gunnar Hindell, Hans Olausson,
Hans Åmark, Kennet Melcher. Vi tac
kar dem hjärtligt och alla som i övrigt
varit försäljare. De tio bästa kommer
att bjudas på en tripp till Stockholm för
att se på skeppet Wasa.

Bellander
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CYKLA ER FRISK
sager landslagsdoktorn, docent Sten - Otto Liljedahl
Docent Sten-Otto Liljedahl har va

rit "livmedikus" för vårt stolta fot
bollslandslag under den senaste 5-års
perioden. Docent Liljedahl har genom
många försök kunnat påvisa att cykling
är ett av de allra bästa sätten att bygga
upp och bibehålla en god grundkondi
tion. Och receptet gäller inte endast för
aktiva idrottsmän. Här nedan ger lands
lagsdoktorn oss alla, unga och gamla,
råd som utan större ansträngning hjälper
oss till avsevärt bättre kondition, psykisk
balans och ökad motståndskraft mot
sjukdomar.

Ungdomar får allt sämre kondition!

Bekvämligheten håller på att bli ett
av våra största samhällsproblem. Skul
den får till stor del läggas på bilismens
lavinartade utveckling. Det är fastsla
get att kroppen mycket lätt anpassar sig
till ett bekvämt liv. Detta orsakar fetma,
som leder till hjärt- och kärlsjukdomar.
Vidare är fysisk inaktivitet direkt skad
lig för muskulaturen. Smärtsamma be
lastningssjukdomar i rygg och leder är
ofta följden av bristande rörlighet.
Vår kondition håller på att bli allt

sämre, och omfattande undersökningar
bland värnpliktiga och elever vid yrkes
skolor visar att ungdomar är värst ut
satta. De är sedan skolåldern vana att
färdas i föräldrarnas bil och öppnar re
dan tidigt dörren för kommande sjuk
domstillstånd. Konditionen hos dagens
20-åringar är avsevärt sämre än för bara
5 år sedan, och tyvärr måste vi räkna
med fortsatt nedgång ända tills bilsittan
det kompletteras med en lämplig dos
motion.

Äldre och medelålders människor, som
vuxit upp innan bilarna blev var mans
egendom, har i allmänhet bättre kon
dition. De har inte gjort bilen till ett
andra hem utan bibehållit en viss rör
lighet, som i viss mån kompenserar
dagens bekväma tillvaro. Därmed inte
sagt att de inte skulle må ännu bättre av
måttlig men målmedveten motion.

Stress kan cyklas bort!

Det moderna samhället frestar hårt på
vår fysiska och framför allt psykiska
spänst. Vi jäktar mer och mer, och var
och varannan av oss får ibland känning
av vad som populärt kallas för stress
- psykisk överansträngning. Vi blir
trötta och håglösa och kan inte längre
arbeta effektivt.
Nu är det så att fysisk aktivitet all

tid förbättrar den psykiska aktiviteten.
Genom ökad motion får man inte endast
bättre kondition utan kommer dessutom
i bättre själslig balans.
Tar man för vana att på kortare sträc

kor använda cykel i stället för bil, så får
man snabbt resultat. Några kilob:ieter till
och från arbetet varje dag är precis la
gom när man vill bygga upp sin gamla
spänst. Den motionen får man strängt
taget gratis, eftersom man ändå måste
till arbetet på något sätt. Man får sti
mulans och träning under den tid som
annars går åt till ingen nytta i buss
trängsel eller bilkö.

Bekväm träning för hela-kroppen
Cykling sätter stora muskelgrupper i

arbete - rygg, armar, ben - och kan
i effekt närmast jämföras med skidåk-

ning. Fördelen med cykling är att man
kan få motion varje dag och inte behö
ver köra sig blå för att få resultat. Man
kan välja precis den takt som passar
- huvudsaken är att man cyklar regel
bundet. Efter en tid märker man, att
man kan hålla högre fart och ta bran
tare backar utan ansträngning.

Cykling minskar sjukdagarna!
Genom att cykla stärker man musku

latur och leder som får bättre mot
ståndskraft mot skador, t.ex. sträcknin
gar, vrickade fötter m.m. Vårt stillasit
tande liv har gjort oss synnerligen öm
tåliga i detta avseende. Cykling ger oss
dessutom skydd mot andra sjukdomar,
som håller oss i sängen alldeles för mån
ga dagar om året - t.ex. förkylnings
sjukdomar. Vi vädrar lungorna med frisk
luft och slipper utsätta oss för smitto
risk i kommunala fortskaffningsmedel,
samtidigt som kroppen får sin välbe
hövliga motion.

Idrottstjärnor cykeltränar
Fotbollsspelare har som regel mycket

lång konditionsträning. Många av dem
utnyttjar cykeln för att behålla grund
konditionen även utom spelsäsong, sam
tidigt som den ingår i deras normala
träning.
Sen- och muskelinflammationer samt

andra skador, orsakade av överansträng
ning brukar medföra en avsevärd form
försämring. Med cykelns hjälp blir det
mycket lättare att bibehålla konditionen.
Eftersom cykling ger den allsidiga trä

ning som behövs utan att fördenskull
fresta på kroppen i onödan, brukar jag
rekommendera cykeln vid sjukdomstill
stånd, som medför belastningssmärtor.
När Assar Rönnlund skadade sina häl
senor för en tid sedan tränade han upp
dem på cykel. För grundläggande kon
dition och allsidig muskelträning är cyk
ling det bekvämaste receptet för var och
en av oss.

Cykling minskar trafikolyckor
Antalet trafikolyckor har ökat ofant

ligt sedan bilismens genombrott, och
trafikskador är nu vår 3 :dje folksjuk
dom. Man hör sällan talas om olyckor
där inte någon bil är inblandad. För
10-15 år sedan var allvarliga krockar
relativt sällsynta, bl.a. beroende på att
cykeln då var det vanligaste fortskaff
ningsmedlet. En renässans för cykling,
åtminstone i stadstrafik, skulle snabbt
förbättra statistiken. Och glädjande nog
tycks cykeln komma igen. Många har
äntligen tröttnat på allt besvär med bilen
i stan och låter den hellre stå hemma.
Den sparas för långa sträckor, och det
är ju vad den är avsedd för. De flesta
av oss har bil - nu börjar vi också få
råd att cykla på nytt.
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Kring 20-talets

vanliga rågodsugn

Av de gamla godsugnarna var onek
ligen vanliga rågodsugnen den största
och omfångsrikaste i alla avseenden.
Uppstaplingen av väldiga pelare under
höga valv krävde sin man och ett namn
som t.ex. Järn-Johan säger en hel del.
Av talrika mannar bars kapslarna på
hjässan in i ugnen i en ständig, monoton
ström och det gällde att hålla undan.
Några ansåg dock att huvudet hade de
fått att tänka med och att det inte borde
användas till att bära kapslar på, men
det hjälpte nu föga.
Huvudet kom ju också ibland till an

vändning för det avsedda i andra sam
manhang, bl.a. när det var samling för
ventilering av allehanda ting. Några poj
kar hade samlat ihop ett försvarligt antal
fotogenkannor och under ljudligt skram
lande tågat mot bolagsbon. Sådant mås
te ju kommenteras och utläggas eftersom
de ingivit samhällets fäder och mödrar
den bedrägliga föreställningen att det
kommit fotogen.
Den ekonomiska utvecklingen var i sin

linda och det ifrågasattes ex.-vis, dock
kanske inte på alldeles fullt allvar, om
en kattinnehavare verkligen hade råd
med en dylik extravagans. En av de ti
digaste frågorna inför avtalsrörelsen var
önskemålet om varmvatten och dusch.
Alla var dock införstådda med att detta
var att spekulera i det blå, men det lät
bra.
Bostadsfrågan var ett stadigt återkom

mande tema och insides information av
högsta klass. Vad t.ex. inte Jerkan visste
om vilken som skulle ha den och den
lägenheten, ja, det var helt enkelt inte
värt att veta.
Radion var i begynnelsen och intres

set där knöt sig huvudsakligast till far
bror Sven och väderleksrapporten. Men
den öppnade också större vyer, vidare
horisonter, och det är inte otänkbart att
generalerna i mellaneuropa kunde haft
mycken lärdom att hämta ifråga om stra
tegiska finesser och taktiska disposition
er.
Skrivkunnigheten var nog inte på alla

händer vad den borde vara. Om det så
lunda kunde ryktas att någon skrivit ett
brev, t.ex. till sin bättre hälft, kunde
detta utlösa sådana kommentarer och
antydningar att nära nog slagsmål blev
följden. I mångt och mycket jämnade
dock allt ut sig liksom, men det kanske
blir förhållanden som gäller så där i
största allmänhet och alltså inte bara
kring den vanliga rågodsugnen.

Emson

Tack!
'\._

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs
Fabriker, arbetskamrater, släkt och vän
ner för all uppvaktning pJ min 50-års
dag.

Gösta Larsson

För all vänlig uppvaktning som kom
mit mig till del med anledning av min
50-årsdag ber jag få framföra mitt var
maste tack.

Elsa Linnea Carlsson

Härmed vill undertecknad framföra
sitt hjärtliga tack till Gustavsbergs Fab
riker, Fackföreningen, Hyresgästförenin
gen, Biodlarföreningen, "gamla pack
bodsgänget", släkt, grannar och övriga
vänner för all uppvaktning på min 75-
årsdag.

K. V. Svensson

Hjärtligt tack för uppvaktningen på
min 50-Jrsdag.

Gustav Björklund

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning pJ födelsedagen ber jag fJ fram
föra ett hjärtligt tack.

Carl Wiberg

Till Fabriksledningen, arbetskamrater,
släkt och vänner, ber jag få framföra
mitt hjärtliga tack för hJgkomsten på
min 60-Jrsdag.

Axel Karlsson

Till alla som gjort min 50-års-dag till
ett vackert minne, ber jag att fJ fram
föra ett varmt tack.

Inga Nilsson

Tack till er alla som gjorde min 5 O
årsdag så minnesrik och glad.

Arne Sundin

Till alla dem som bidragit till att göra
min 50-årsdag till ett ljust och underbart
minne ber jag att få frambära mitt
varmt kända tack!

Arne Quist

Ett innerligt varmt tack till Gustavs
bergs Fabriker, Pensionärsförening och
övriga för hågkomst i samband med min
makes bortgång.

Margit Karlsson

Vårt vördsamma tack till Gustavsbergs
Fabriker, Hemmet, grannar, släkt och
vänner för vänligt deltagande och för
den vackra blomstergärden vid Anna
Säfströms jordfästning.

Systrarna

För vänlig hågkomst vid min käre
makes och vår pappas, Robert Olsson,
bortgång ber vi härmed får framföra
v&rt varma tack till AB Gustavsbergs
Fabriker, Pensionärsföreningen samt släkt
och vänner.

Agnes Olsson
Barnen

råttfärg
ALCRO

STUGFÄRG
för träväggar

Den moderna färgen för trä utom
hus, hyvlat eller ohyvlat, är Alcro
Stugfärg, standoljeförstärkt linolje
färg, lätt att arbeta med även för
amatörer.
• rinner ej, droppar ej-lättstruken
• 33 välstämda kulörer
• håller länge - tål väder och vind

~

1111111

Finns i 1, 2 1/2, 5, 10 och 20 liters
burkar.

Välkommen in
för råd om utomhusmålning

Gustavsbergs
FÄRGHANDEL
Mariag. 12, Gustavsberg

Tel. 0766/316 55

11111 i I I Il I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Il I I I
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Födda
20/4 Kerstin Jeanette, d. t. Sven Ejnar

Jolhansson och h. lh. Janet Leila Barbro f.
Elofsson
24/4 Caroline Gunhild Magdalena, d. t.

Göran Rudolf Tomberg ooh ih. h. Ingalilll
Caroline Olivia f. Kiilhlander
4/5 Björn Yngve, s. rt. Sten Yngve Anders

son ,oclh h. lh. Britt Signe J. Karlsson
4/5 Lars Thomas, s. t. Lars Ove Träd

går<llh och h. h. Ulfa Margareta f. Lönnberg
3/5 Birgitta Kuje Elisabeth, d. t. Ka11!

Rauch och h. ,h. Alma Maj-Lis f. Nyman
10/5 Lena Christina, d. ,t. Scig Gunnar

Albin Hagman odh h. h. Marianne f. Olsson
12/5 Magnus Frans Hilding, s. t. Mats

Olof jerker Lindberg och ih. h. Ingrid Ma
nianne ,f. Petersson

12/5 Dan Erik, s. t. Carl Erik Blomqvist
och 'h. :h. Eva Marie-Louise f. Axelsson

16/5 Lena Elisabeth, d. t. Lars Nils Evald
Gustavsson och 1h. 1h. Ma,ud Elisabet f. Lom
berr
21/5 Leif Erile, s. t. Stig Nils Erik Olsson

och h. lh. Gullan Bcoit J. Stenström
23/5 Eva Linnea, d. ,t. Kaol Erik Blom

berg och h. h. Astrid Linnea f. Karlsson
27/5 Anna Helena, d. t. Sten Johan Jo

hansson och :h. h. Sonja Anna Greta f.
Halvardsson

10/6 son t111 Ernst Åke Bäckström och
h. ih. Gudrun Birgicta Viktoria f. Magnus
son
11/6 dotter oill Rolf Erik Persson och

h. h. Margot Viola f. Lindgren
12/6 Hans Göran, s. t. Karl Lennart Nor

ling och h. ,h. Sigrid Ingegärd f. Måetensson
25/6 Ulrika Birgitta, d. ,t. Hans Göran

Asplund och h. h. Ulla-Britt f. Nyberg
26/6 s. t. Ero Tappani Vesrerlund ooh

h. h. Ritva Terttu Hannele f. Grönholm

27/6 s. ,t, Christer Otto Stange och h. lh.
Maj Ingrid Agneta f. Lorentzi
29/6 s, ,t. Rolf Arne Gustafsson och h. h.

Maj Ingegerd ,f. Holmberg
6/7 d. ,t, Erilk Lennart ALf.r.edsson och h. h.

Runa Birgitta f. Gustafsson
13/7 d. t. Sven Olof Blomqvist och h. h.

Eva Utla Cecilia f. Lönnberg.
14/7 s. t. I var Anders Sigvard Andersson

och h. h. Sigun Marianne f. Deivard

Vigda
16/5 Sune Gunnar Olsson och Gunvor

Marianne Karlsson
16/5 Stig Rune Jansson ooh Astrid Maria

Huldin f. Åkerman
18/5 Lars-Gunnar Andersson oc!h Raili

Kylliikk,i Jolhansson
15/6 Göte Axel Sjölinder och Maj Britt

Ingeborg Nyman t. Lång
19/6 Torsten Gunnar Nilsson och Kerstin

Maria johansson
19/6 Björn Gustav Berg och Solveig Anna

Margareta Broquist
20/6 Lars Åke Nihson och Gertrud Elisa

bet Banc:k
27/6 Nii,Js Ivan Ny.Jander och E-te1 Ann-L:is

Margareta Swnbacika
11/7 Hjai!mar Jolhannes N.i,lsen och Inger

Evy Birgitta Kar<lsson
18/7 Per Staffan Lundgren ,och Kersoin

Maj-Britt Gustavsson
25/7 Karl Toma•s Nordgren och Alice

Ma~gareta VaiLhtröm
1/8 RoLf Lennart Mauritz Vestin ,ooh

Marja Kristina Lindqvist
1/8 Bo Henry Krnn och Margot Karita

Liindqvist.

Döda
30/4 S!kogsa11b. Kar,! Hjalmar Vcsterlund,

Fa,rsta, 81 år.
6/5 Anikefru Signe Maria Möller, f, Pet-

tersson, Ail<lerdomsh. 75 år.
17/5 f. rättaren Ernst Ro'bert Einar Lund-

gren, R,utens v. 22 74 år.
28/5 f. Porslinsarb. Ax()! Johan Olsson,

In.garög. 1 81 år.
5/6 Faoc.a-rib. Kristjan Leiinola, Häsdhags-

teorr. 5 73 år.
10/6 f. P,o,r~ldnsarib. John ELias Karbon,

Ingarög. 2 79 år.
25/6 Fru Anna Augusta Sundherg, f.

Nordman, Tvärv. 15 72 år.
30/6 Xnkefru Mimmi E]i,sabet Box f.

Hellkvist, Ekedadsv. 3 68 år.
11/7 Porslinsarh. Anna Maria Säfs.t.röm,

Höjdg. 1 72 år.

Pensionärsutflykt
Pensionärsföreningen i Gustavsberg

hade en trevlig resa, den 25 juni. Fint
väder, lagom varmt. Vi var 80 personer,
så det blev 2 bussar. Vår sympatiske
trädgårdsmästare kom och lämnade 2
korgar bigaråer, och vår likaså sympa
tiske föreståndare i mjölkaffären kom
med 2 kassar päron och 2 stora påsar
karameller som vi skulle festa på under
resan. Det blev livligt uppskattat av
pensionärerna, och vi tackar så hjärt
ligt för denna vänlighet. Vi hade inte
åkt långt förrän Henny Danielsson bör
jade bjuda oss på godsakerna så när vi
kom till Arlanda hade vi inte mycket
kvar. Alla tyckte det smakade förträff
ligt. Det var inget fel på stämningen i
bussarna, alla deltog med liv och lust i
allsången. Sångböckerna fick vi låna av
Dekoravd., vilket vi också tackar för.
När vi kom till Arlanda, åkte vi först
omkring i området med tåget som alla
tyckte var mycket intressant. Sedan drog
vi oss till restaurangen där vi serverades
kaffe. Bussarna hämtade oss där och
färden ställdes först till Gamla Upsala
och därifrån till Domkyrkan i Upsala.
Nu var det dags att åka till Särsta gamla
gästgivargård, där vi intog en mycket
god middag. Under måltiden reste sig
förre ordf. K. E. Larsson och framförde
allas tack till styrelsen, för den trevliga
resan, och önskade att många av med
lemmarna skall deltaga i hobbyverksam
heten så att vi kan ha en sådan lyckad
resa varje år. Det var försäljningen i
december i fjol, som lämnade så stort
överskott, "mycket tack vare alla vän
liga och köpglada gustavsbergare" så att
vi kunde få en så billig resa. Den kostade
bara 5 kr. per medlem, resten betalades
av föreningen. Sedan vi ätit middag och
druckit kaffe, gick vi ut och sutto en
stund och solade oss, innan vi anträdde
hemfärden. Alla voro ense om att vi
haft en mycket lyckad och trivsam dag.
Gustav Blomherg tog massor med bra
kort, både svart-vitt och i färg. Han
har lovat visa dem vid nästa möte som
blir i september. Ordf. Boox och kassör
Johansson skall hava en särskild eloge
för arrangerandet och finansierandet av
denna resa.

A. E.

Vid avfärden frJn Särsta togs bl.a. detta

kort.

Foto: Gustaf Blomberg
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Där ingen lugn tanke uppstår,
där uppstår inte heller någon mänsklighet.
Där ingen estet lever

utformas inte heller
någon nyanserad mening om mänskovärdet.

Solstrålar bland höstmolnen

Oktober, månaden med all de bekanta namnsdagarna är in- .
ne. Vem känner inte Ragnar, Nils, Ingrid, Birger, Evert,
Edit och Elsa? Hej på er allesammans och grattis! Jag kan
nog inte komma att smaka på tårtan. Den här månaden är
det minst ett par födelsedagar i veckan att avverka på tjäns
tens vägnar, och man måste vara försiktig med kalorierna.
Men tack för vänligheten! Märkligt så många som är födda
i oktober. Men så brukar det också vara kallt i januari. -
En och annan gillar inte uppvaktningar och reser bort. Jag för
min del tycker det är kul när man får presenter och blommor.
Ni har väl adressen? - Man kan förresten göra så att man
annonserar om att man inte vill bli hyllad. För säkerhets skull
kan man sätta dit datum för bemärkelsedagen. Eller skriv så
här: Ingen uppvaktning på min födelsedag den 31/ll undan
bedes. - Jag hjälper gärna till med att formulera tacket sedan
i Gustavsbergaren. Det kostar 5 kr.
Det regnar, det är mulet och kyligt och en och annan skulle

vilja gå i ide eller resa ned till Kanarieöarna. Samma visa hör
jag varje höst från folk, som inte vill acceptera den årsrytm
som vi fått häruppe i norr. Men jag undrar om många av oss
skulle stå ut med och må bra av söderns eviga sol och värme.
Upplevelsen av regn, av snö och kyla kan vara lika givande
som upplevelsen av sol och värme, så som vi nu fått det
portionerat genom naturens skiftningar i det här landet. Jag
fick den synpunkten i viss mån bekräftad, när jag under några
heta julidagar träffade samman med en grupp av våra
italienare i bergen kring Laveno. De längtade hem - till
Gustavsberg. Nu hade detta väl inte bara med hettan att göra.
Man har ett jobb, nått en viss standard och en gemenskap, vari
man anpassat sig.
Nu är den tid då en och annan blir passiv, då de flesta

kanske blir aktiva. Här gäller det att leva vidare i mörkret,
att ta vara på tiden för att mogna, och för att justera sina
brister på vetandets fält. Det är böckernas, studiernas, tanke
utbytets årstid. Vi har fått många tips om hur vi ska planera
våra cirklar, vår kroppsliga och andliga hälsovård, och um
gänget med vännerna i gänget och föreningen. I det sam
manhanget efterlyser jag studiegrupper kring objektet Gustavs
berg, dess natur och dess samhällsfunktioner. Gustavsberg är
ju också ett säte för konst och vi har kännare och experter,
som kan vidga vår horisont. Det räcker nog inte med att gå
in i konstföreningen. - Ett annat ämne, som prövats på annat
håll, skulle säkerligen intressera. Det heter En halvtimrna med
själen. Men slåss nu inte om uppslaget. Ingen har monopol
som sakkunnig, men många skulle säkert vilja djupodla ämnet.
Fabrikens företagsnämnd är mera krass och skadl studera
Företagsekonomi lönar sig, medan Konsum går in för Tjäna
på att veta.

HARRY MARTINSON

Det är skrattretande, om också inte så soligt och roligt, när
man hör talas om att dörrarna till nybyggda lägenheter i
Lugnet blev stulna. Folk kunde alltså inte flytta in i början
av september, och andra som skulle fylla upp avflyttnings
rummen, fick vänta. Det kostade dyra slantar, inte minst
för produktionsapparaten, som också väntade på förstärkning.
Ja, det har varit flera intjack i kiosker och affärer, och i Do
mus haffar man en och annan snattare, medan andra går fria.
Vad är det för slags folk vi har eller fått på besök i välfärds
samhället? Och vad gör detektiven allmänheten? Ser och hör
dom då ingenting? För att inte tala om polisen! Men vi kanske
har för stora anspråk. Det påminner mig om fadern, som
vaknade klockan 3 på morgonen, då hans IS-åriga dotter kom
hem, och utbrast: - Vad är det för ordning nu för tiden, vad
gör egentligen barnavårdsnämnden?
I det här höstnumret har vi fått kontakt med några gamla,

som sett Gustavsberg från andra horisonter än porslinets. Där
är en 87-åring, som genom åren försett gustavsbergarna med
tusentals symaskiner - vilka alla hederligen betalts. Vidare
har vi mer några glimtar från SO-årige Olle Rospiggs jobb på
Gustavsbergsbåtarna i seklets början. Det är alltid roligt att
höra de gamla berätta. Och passar vi inte på och låter dem
komma till tals, så får vi luckor i vår historia. Den väntar
förresten på en sammanfattande skildrare. Carin Lindskog lade
grunden i sina beskrivningar om brukets tillblivelse och ut
veckling, men skildringarna av folkets liv i helg och söcken
söker sin författare. I 21 årgångar av Gustavsbergaren finns
en och annan godbit att hämta. Några bandinspelningar har
vi också, så litet material finns för den som har håg att sam
manföra det hela i en bok.
En annan solglimt är att flera av våra utländska arbetare

börjat titta i Gustavsbergaren och till och med prenumererat.
Det gäller bl.a. finnarna, som vi förresten inte räknar som
utlänningar. Vi trivs bra tillsammans härute i alla nationer,
och något trubbel i likhet med vad som sägs ha förekommit
på andra arbetsplatser har vi tack och lov inte haft. Och vi
vill inte ha något heller. Jag tror att folk som vill provocera
osämja inte har något att skaffa här. Finnarna, som nu är ett
hundratal, har sin egen klubb och sin lokal och eget lag i
korphockey och fotboll. Där de vinner för det mesta. Men de
är också med i vårt gemensamma föreningsliv och lär sig
successivt svenska. De utgör en prima förstärkning i produk
tionen.
Den enda gång vi känner någon slags motsats är väl i lands

kamper, och ingenting gläder oss så mycket som när gamla
Sverige vinner "finnkampen" i fri idrott eller fotboll. Men nu
börjar vi få stryk i båda! Onnittelen!

Red
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AKTIV LIVET UT

- Du blir väl med i vår studiecirkel?
- Inte! Jag har gjort mitt, och nu ska

jag ta det med ro.
- Så inleddes ett samtal. Slutet blev

dock gott, eftersom denna kamrat lät sig
övertalas att bli med i en studiegrupp.
Några månader senare, när cirkeln av
slutades, lät det så här:
- Det här var både roligt och nyttigt.

Mycket bättre än jag trodde. Så jag blir
med aven nästa säsong. Skriv upp det!
"Jag har gjort mitt, och nu ska jag ta

det me ro." Detta resonemang tolkar nog
en ganska vanlig tankegång. Men det
vittnar dock om en farlig inställning.
Vi måste helt enkelt vara verksamma
livet ut, om än med något varierande
intensitet. Ska det lyckas oss bevara vår
kondition, duger det inte att helt koppla
av. Våra kroppsliga och själsliga krafter
far inte väl av overksamhet. De tränas
och bevaras genom att användas.
Vi vet att våra muskler och krafter

försvagas, om vi ligger till sängs någon
längre tid. Det är samma förhållande
med vår hjärna, om den inte användes.
Den behöver tas i anspråk för fängslande
och stimulerande verksamhet, för att
hålla sig i prima form.
Uppmärksamma iakttagelser, läsning

och lyssnande, eftertanke och tankeut
byte är goda vägar till bevarande och
förkovrande av den själsliga vigören. Vi
får mycket nyttigt att tänka på och syss
la med. Som ett extra plus får vi också
glädjen av ett gott kamratskap, när vi
odlar våra studieintressen i en samstämd
kamratkrets, d.v.s. i en studiecirkel.
En kvinnlig studiekamrat berättade en

gång att hon med lock och pock förmåtts
bli med i en studiecirkel. Det var en läse
och samtalscirkel. Under sammankoms
terna blev det långa och intressanta
samtal om böckernas innehåll. Hon hade
tidigare varit ganska blyg och tystlåten
men här rycktes hon med i tankeutbytet
och övervann blygheten. Och det var
hon mycket glad över.
Denna erfarenhet är hon inte ensam

om. I en liten och förtrolig krets brukar
det lossna. Vi blir mera öppna och med
delsamma. Så kan en liten studiegrupp
ge åtskilligt av kunskaper, kamratskap
och frimodighet. Och allt detta behöver
,i för vår inre förkovran och spänst,
liksom för vår trivsel och glädje.

V.J.
2

Ode till vattentorn
Ifrån min dal jag skådar opp
mot bergets krönta krona

Du stolta vattentorn uppå dess topp

som monument ska trona.
Du fick den form som du ska ha
som följd utav debatten.

Jag tycker du är stor och bra
för att behålla vatten.

Dhlbrg



Bildn ingsarbetet
TV-åldern

När man talar om bildning lägger
olika personer olika mening i det ordet.
I många fall sätter man likhetstecken
mellan bildning och höga examina. Den
som studerat mycket den är bildad. I
andra fall säger man att bildning mot
svarar egenskaper som hänsyn, tolerans
och samarbetsförmåga. Som någon har
uttryckt det: Hut och Hyfsning.
Om det senare är riktigt, så har det

fria och frivilliga studiearbetet, som det
bedrivs inom IOGT, ABF och andra
bildningsorganisationer, säkerligen ökat
svenska folkets bildning. Ty syftet med
studiearbetet har inte varit att utbilda
deltagarna eller ge dem examina, utan
fastmer att öka deras allmänbildning
och ge fritiden ett rikare innehåll. Där
med är dock inte sagt att man inte
också kan syssla med utbildning och vi
dareutbildning. Det främsta medlet för
att nå syftet, har varit studiecirkeln,
kamratgänget, där man diskuterat olika
ämnen och frågor efter en förut upp
gjord plan. Antingen har en bok eller
en korrespondenskurs varit studiemate
rialet. Ledaren för en slidan grupp har
oftast varit en gruppmedlem, som kanske
läst lite mer av ämnet än övriga deltagare
eller haft större intresse för det. När det
gäller språk, matematik o.d. har givetvis
utbildade lärare anlitats. Studiecirkeln
har också varit ett medel för organisa
tionerna att öka medlemmarnas kunskap
om organisationens medel och mål. "Stu
dieverksamheten är en förutsättning för
att folkrörelserna ska kunna fungera
just som folkrörelser," sade Holter Sohle
nius i en intervju. Och man kan tillägga,
att utan studieverksamhet hade nog inte
organisationerna haft den betydelse i
samhällslivet, som de idag har.
Studieverksamhetens utformning är

ganska oförändrad sedan lektor Oskar
Olsson startade den första studiecirkeln
av modern typ i början av 1900-talet.
Och då frågar man sig om inte en änd
ring är aktuell. Det har ju hänt så myc-

ket på 60 år. Tekniken har utvecklats
och samhällsförhållandena nu kan på
intet sätt jämföras med de för 60 år se
dan. Vi kan ta skolan och undervisnin
gen t.ex. Vilken himmelsvid skillnad på
vad eleverna nu får lära sig mot vad en
äldre generation fick göra. Men den
moderna skolan har skapat många pro
blem för bildningsverksamheten. Förr kom
ungdomarna ut i förvärvslivet vid 14 år.
Nu inte förrän vid 16. Förutsatt att de
inte fortsätter i gymnasium, yrkesskola
e.d., då blir det ytterligare några år se
nare.
En annan sak är, att ungdomarna

har mindre fritid, genom att den åsyf
tade högre kunskapsnivån kräver mera
av varje elev. Fritiden blir rätt illusorisk
genom de många läxor de måste plugga
igenom efter skolans slut. Det var väl
just 14-15-åringarna som förr kom till
föreningarna och kanske också studie
cirklarna. Rekryteringsbasen har på det
sättet krympt avsevärt för organisations
livet.
Man kan också peka på den högre

kunskapsnivån vår tids ungdom har, när
de lämnar skolan, som ett annat pro
blem för bildningsverksarnheten.
Den gamla goda tidens ungdom kunde

läsa, skriva, räkna och hade fått lära
sig de enklaste reglerna för samlevnad
människor emellan, när den slutade sko
lan. Ville den ha ytterligare kunskap, var
det endast självstudierna genom privat
undervisning, korrespondenskurser eller
studiecirklar, som stod till buds. Därför
fick studiegruppen syssla med ganska
elementära saker för att deltagarna skulle
kunna följa med i undervisningen.
De kurser i rena kunskapsämnen som

språk, matematik o.d., som läggs upp
för ungdom måste nu läggas på ett hög
re plan, eftersom grundkunskaperna re
dan finns. Kurser som behandlar sam
hällsförhållanden och frågor i anslutning
till föreningarnas idedebatt, blir det väl
däremot inte så stor skillnad mellan förr
och nu. Visst får väl grundskolans elever
något av samhällskunskap till livs, men
pluggtankandet är väl ännu förhärskan
de i undervisningen, så den levande
samhällskunskapen, det som verkligen
händer, har nog eleverna ganska dimmi
ga begrepp om.
I den rent konsumentupplysande verk

samheten bör det väl inte bli någon skill
nad på gammalt och nytt. Det kommer
fram så många nya material och produk
ter, att bara några år gamla kunskaper
redan är föråldrade.
Detta var lite tankar om det idemäs

siga innehållet i studieverksamheten. Men
hur är det med studiearbetets arbetsfor
mer? Behöver de förnyas? Och i så fall
hur?
Vid två tillfällen har studiearbetets

former och organisation varit föremål
för verklig omprövning. Den första gån
gen var, när radion blev hela svenska
folkets egendom. Och den andra gången
när televisionen ändrade folkets lev
nadsvanor. Vid båda tillfällena har det
förutspåtts organisationslivets och studie
arbetets snara tillbakagång och likvida
tion. Man tänkte som så, att när kultu
ren och berömdheterna kom direkt in i
hemmen, så hade folk inte längre något
behov av att gå till föreläsningar och
studiecirklar. Det de ville lära sig kunde
de få till livs i hemmets lugna vrå bara
genom att trycka på en knapp.
En viss tillbakagång kunde noteras

både när radion och TV :n kom, men det
varade bara så länge som de hade ny
hetens behag.
De skapade däremot behov av nya

kursämnen som elektronik och radio
teknik. Men tanken att utnyttja dessa
massmedia i studiearbetet har framförts.
Och i någon mån har den väl också för
verkligats.
Men där infinner sig nya problem.

För att studiefolket skall kunna utnyttja
en radio- eller TV-sändning, måste den
na ligga på en tid efter arbetstidens slut.
Då kommer man in på klockslag, som
kan räknas som bäst för nyhetssändnin
gar, barnprogram och underhållning och
eftersom studiefolket tyvärr är i stor
minoritet, så kan man inte fordra att
programmen skall läggas upp med alltför
stort beaktande av dess önskemål. Det
kan nog dock växa fram former för ett
samarbete mellan radio-TV och bild
ningsorganisationerna, så sista ordet är
nog ännu inte sagt i den frågan.
När det gäller övriga tekniska hjälp

medel, så har nog studiecirklarna all an
ledning att följa med vad som händer.
Den moderna tekniken har skapat bild
banden och stillfilmerna och när man
kombinerar dessa med ljudband, så står
ypperliga hjälpmedel till studiefolkets
förfogande. Med dessa hjälpmedel kan
man ju också variera undervisningen på
ett helt annat sätt än förr och därmed
göra den mera attraktiv.
Röster har gjort gällande, att den

gamla studiecirkelmetodiken inte skulle
passa i vår moderna tekniska tid. Men
det är kanske så, att den behövs mer nu
än någonsin. Styrkan i denna gamla
metodik är, att människor som är intres
serade av samma frågor kan gå tillsam
mans i en grupp och kamratligt hjälpa
varandra att lösa problemen. Och detta,
att kunna hjälpa varandra, behövs nog
mer än väl i en tid då människor jäktar
åt var och en sitt håll. Nej, de som vill
dödförklara studiecirkeln som arbets
form, får nog vara beredda på att and
ningen håller i sig ännu många år fram-
över. Bertil Peterson
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Plats för Plast
Gustavsberg i den begynnande plaståldern
Förbrukningen av plastmaterial i Sve

rige kommer under 1964 att överstiga
100.000 ton, vilket bl.a. innebär att san
nolikt endast USA och Västtyskland har
större konsumtion av plastprodukter per
innevånare och år. Hur produktionen
fördelar sig framgår av nedanstående ta
bell där procentuella värden för 1959
års produktion finns angivna, liksom
även en prognos för år 1965.
Plastproduktionen fördelad på olika

användningsområden
Plastprodukter huvud
sakligen avsedda fqr

Prod.-fördeln.
i proc,

1959 1965
TV-industri
Elektro-, radio- och
kylskåpsindustri

Bil-, flyg- och skepps-
byggnadsindustri 7 7

Byggnadsindustri 17 24
Möbel- och snickeriindustri 11 11
Textil- och sömnads-
industri 6

Förpackningsändamål 10
Hushållsbruk, leksaker,
sport etc. 13

Övrigt 15

Summa 100

2
13

9
14
100

Det bör noteras, att uppgifterna en
bart avser s.k. fasta plastprodukter och
att sålunda ingen hänsyn tagits till den

plast, som förbrukas för till verkning av
färg, lack, fernissor etc.
Under perioden 1959-1964 har kon

sumtionen av plast ökat med nära 100 0/o
och denna ökning ser ut att fortsätta.
I en enkät i samband med 1959 års lång
tidsutredning visade det sig, att de till
frågade plastbearbetande företagen räk
nade med en ökning av produktionen un
der åren 1959-1965 motsvarande 86 0/o
och denna prognos var tydligen icke för
optimistisk.
Historiskt är plasterna mycket unga

material och den första industriellt fram
ställda plasten torde vara celluloid, som
började tillverkas omkring 1870. I bör
jan av 1900-talet lyckades man synte
tiskt framställa fenolhartser och några
årtionden senare fick man tillgång till
bearbetbara cellulosaplaster. De första
styrenplasterna kom under slutet av tju
gotalet och det är säreget att den s.k.
etenplasten, som dock uppfanns omkring
åren 1933-1935 icke skulle finna något
större användningsområde förrän efter
andra världskriget. I nådens år 1964 för
brukar vi enbart i Sverige c:a 30.000 ton
etenplast d.v.s. c:a 4 kg per år och inne
vånare.
Avgörande för de nya materialens

genombrott och frammarsch har varit
upptäckterna av de rika förekomsterna
av olja och naturgas. Även om endast
några få procent av den årliga oljepro-

Stora utrymmen krävs för lager
av plastdetaljer

duktionen användes för vidare förädling
till högvärdigare produkter, så har vi
- framförallt i USA och Europa - fått
en stor och snabbt växande petrokemisk
industri. Varldsproduktionen av plastrå
varor uppgick 1962 till c:a 8,5 milj. ton.
USA, Västtyskland och Storbritannien
svarade för nära 65 0/o av denna pro
duktion medan Sovjet, trots att landet
har betydande naturtillgångar endast
svarade för dryga fem procent.
Enär produktionsenheterna sällan kan

bygga ut steglöst, uppstår ibland stora
skillnader mellan tillgång och efterfrå
gan, men under de senaste 15 åren har
råvarupriserna i stort sett oavbrutet va
rit nedåtgående. Detta har naturligtvis
verkat stimulerande på försäljningen av
färdiga produkter, ty man kan lugnt på
stå, att de minskade råvarukostnaderna
kommit konsumenterna tillgodo i form
av lägre priser. Det kan naturligtvis te
sig egendomligt, att priserna på t.ex.
etenplast kan sjunka från c :a 6-7 kr./
kg. 1950 till knappa 2:- kr./kg. 1964,
men tar man i betraktande de enorma
forsknings- och utvecklingskostnader som
belastar priserna under materialens för.s
ta "levnadsår", så blir sådana prisfall
rätt naturliga. Vare dock hur som helst
därmed, kvar står det faktiska förhållan
det, att de nya materialen har haft sitt
definitiva genombrott och att de ruskat
om våra konsumtionsvanor ordentligt!
Man kan givetvis diskutera huruvida den
materiella välfärden verkat berikande
för vår tillvaro, men utan plaster och
gummi hade vi icke i den utsträckning
vi nu gör, kunnat glädja oss åt sådana
ting som radio, TV, telefoni, bilar, flyg,

Formgods i termoplast i vikter från någ
ra JO-tal gram upp till ca. 5 kg tillverkas
i toppmoderna s.k. formsprutningsma
skiner. Bilden visar en av de största

maskinerna (Sallstedts bildbyrå)
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kylskåp och djupfrysning etc. Plasterna
har genom sina egenskaper möjliggjort,
att vi till låga kostnader kan massprodu
cera dels rena konsumtionsvaror, dels
komplicerade detaljer till våra kapital
varor. Vi kan vidare kombiner.i plast
med konventionella material vilket kan
ge till resultat nya användningsområden,
som varesig det ena eller andra materia
let klarat ensamt.
Inom några av KF:s industrier sker

en betydande bearbetning av plaster och
det sammanlagda produktionsvärdet när
mar sig raskt 100 miljoner kronor per år.
Verksamheten omfattar främst bearbet
ning av termoplaster till bl.a. formgods,
rör, slang, folier, emballage, skumplast
och textila fibrer.
AB Celloplast i Norrköping har sedan

många år tillverkat cellofan och syn
tetiska korvskinn samt torde dessutom
vara landets största tillverkare av tunna
etenplastfolier för konvertering till em
ballage. Få äro de husmödrar, som i dag
betraktar plastpåsen som något speciellt
värdefullt - värt att diska, torka och
spara eller som icke ersatt den gamla
disktrasan med Wettexduken.
Gislaved har betydande tillverkning

av folier avsedda för regnkläder, bord
dukar etc., samt produktion av träd
gårdsslang, plastplattor och skumplast. ·
Behovet av trasmattor har icke mins

kat, men däremot lusten att klippa matt
remsor. Detta har haft sin betydelse för
gummifabriken i Gislaved som årligen
tillverkar många, många miljoner meter
mattremsor av plast.

Sedan ett tjugotal år har Gustavsbergs
Fabriker varit aktivt verksamma inom
plastbranschen. Under krigsåren 1939-

Varuhusens intresse för plastprodukter är stort. Bilden är tagen i samband med en
plastkampanj i Kvicklyvaruhuset i Farsta. (Malms Reportage)

1945, då tillgången till utländska råvaror
var starkt begränsad och den inhemska
tillverkningen obetydlig, var det icke
aktuellt att påbörja någon bearbetning i
Gustavsberg. Man var emellertid på det
klara med, att plasterna skulle få en
ökad betydelse och de första plastrna
skinerna installerades ornkning 1945. Det
handlade då om hydrauliska pressar för
tillverkning av hardplastdetaljer avsedda
att komplettera den då betydande till
verkningen av elektrotekniskt porslin.
Sedan dess har produktionsinriktningen
varierat inom relativt vida gränser och

när tillverkningsprogrammet var som
bredast omfattade det bl.a. båtar, tak
och väggplattor, varmformning av skiv
material, formpressning av härdplaster,
formsprutning av termoplaster samt en
rörtillverkning i begynnande. Verksam
heten kan synas ha varit vidlyftig, men
vi skall hålla i minnet, att de produk
tionsrnetoder man prövade, var använd
bara även för tillverkning av plastpro
dukter, som kunde tänkas komma att
konkurrera med vad Gustavsberg sedan
många år framställde i porslin och andra
material.

Rörproduktionen i Borås är betydande och tillverkningen om
fattar rör från 20 mm 0 upp till mycket stora dimensioner
Lundbergs Fabriks AB har levererat grova rör för avloppssys
temet på bl.a. Öckerö. På grund av materialets "plastiska

minne" kan man genom uppvärmning åstadkomma s.k.
krympkopplingar.
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GUSTAVSBERG
alias

VI I

SAXAREN
Olympisk

Sjunken
Förgät-en

Bärgad
Firad

Ett av Gustavsbergsbolagets elegan
taste fartyg var på sin tid Gustavsberg
VII. Det inköptes lagom tiil olympiska
spelen 1912 och hade välfrejdade kapten
K. J. M. Waesterberg till befälhavare.
Ar 1929 såldes Sjuan till Waxholms
bolaget, som döpte om båten till Saxaren.
Den 21 maj i år sjönk "Saxaren" ute i

skärgården. Den Jade sig på sidan och så

konstaterade man att bärgning inte lö
nade sig. Saxaren utbjöds som skrot. Två
framåt Stockholmsstudenter, Hasse Jo
hansson och Staffan Lindhe köpte vraket
för 1.200 kr. Sedan följde ett drygt dy
karjobb för tätning och andra nödvän
diga arbeten. En del mecenater anmälde
sig och Pressen följde intresserat med i
fortsättningen. Genom visningar, reklam,

vykort, servering m.m. fick man också
in pengar och när man fick jättekranen
Loodbrok till hjälp var båten åter på rätt
köl innan höststorrnen. Den 5 sept. sked
de triumffärden in till Stockholm.
Vi får väl så småningom höra mer om

den gamla Gustavsbergsbåtens öden.
Härtill har vi några bilder av Sjuan,

Vraket och Den bärgade.

Varje material och produktionsmetod
kräver emellertid sin särskilda teknik och
försäljningsorganisation, vilket resulterat
i en specialisering även inom den koope
rativa plastverksamheren. Vägledande
har varit den redan befintliga produk
tions- och marknadsinriktningen och det
har då varit naturligt, att vi i Gustavs
berg kommit att i första hand bevaka
utvecklingen inom hushållsgodsområdet
och byggnadsindustrin. Genom ett intimt
samarbete mellan formgivare, tekniker
och försäljare inom det egna företaget
samt med goda kontakter i distributions
leden, har det lyckats Gustavsbergs
fabriker att skapa en uppmärksammad
till verkning av plastprodukter. Samti
digt som företaget kunnat utnyttja er
farenheterna från den äldre verksamhe
ten i andra material har man strävat

att tillvarata de nya möjligheter som
plastmaterialen erbjuder. Detta har icke
bara påverkat detaljutformningen utan
även produktionsinriktningen. Med sam
ma produktionsutrustning och försälj
ningsorganisation har man kunnat bred
da underlaget för verksamheten och vi
är väl rustade för att tillgodogöra oss
vår andel av den konsumtionsökning som
en stigande levnadsstandard medför.
Sedan Gustavsbergs Fabriker 1960 för

värvade Nils Lundbergs Fabriks AB
utanför Borås har vi 'även kunnat försäk
ra oss om en effektiv bevakning av ut
vecklingen inom området för plaströr.
Tillverkningen i Borås är helt inriktad på
bearbetning av s.k. polyvinylklorid och
det är framförallt styva PVC-rör för
elektriska installationer samt rör för vat
ten och avlopp som framställes.

Gustavsbergs Fabriker är för närva
rande ett av landets största plasrbearbe
tande företag. Att förbrukningen av
plastmaterial kommer att öka snabbt i
förhållande till andra material kan man
utan tvekan utgå från. Vidare kan vi
räkna med, att såväl material som till
verkningsmetoder kommer att utvecklas
snabbt. Det är därför sannolikt, att de
företag som inte bara vill överleva utan
även spela en huvudroll i utvecklingen,
fortlöpande och objektivt måste pröva
värdet av det som de för ögonblicket
är sysselsatta med. Förändringar får ald
rig bli till ett självändamål, men före
tag som klarar ovannämnda värdering
och som har vilja och resurser att förnya
sig kan utan större sinnesrörelse eller oro
blicka in i "plaståldern" hur förfärlig
den än kan te sig. F. Ö.



Milan Antikens störste idrottsman
Ett apropå till Olympiaden

Den antika grekiska idrotten hade -
liksom den moderna - sina stjärnor och
förgrundsfigurer. Där var spartanen
Chionis, som vid fem på varandra föl
jande olympiska spel stod oövervunnen
på sprinterdistanserna, där var sparra
nen Eutelidas som ävenså under fem spel
var suverän i brottning, där var lång
distanslöparen Ladas vilken "löpte så
lätt, att han icke lämnade några spår
efter sig i den djupa sanden på löpar
banan" och där var diskuskastaren
Phayllos och många, många andra, vil
kas namn levde på folkets läppar och
ännu leva i hävderna. Dver alla dessa
reser sig dock en jättegestalt - Milons.
Om dennes fruktansvärda styrka och
sagolika kraftprov finnas många berät
telser upptecknade. Redan som ung poj
ke erövrade han den olympiska kransen
i brottning. Detta inträffade år 540 f.
Kr. Denna olympiska brottningsseger
upprepade Milon 5 ggr. Under omkring
tre decennier stod Milon som den gre
kiska idrottsvärldens suveräne brott
ningsmästare. Någon motsvarighet till
denna prestation finnes icke i modern
tid. Det skulle då möjligen vara den sen
tida vikingen Calle Westergren, med sina
olympiska segrar i Antwerpen 1920, Pa
ris 1924 och Los Angeles 1932. Vår
landsmans tävlingsperiod sträcker sig
dock icke ens över hälften av Milons,
och ändå står Westergrens bragd såsom
något helt enastående i den moderna
idrottens historia.
Milon, denne remarkabla, antika bror

tarkung föddes i staden Kroton i södra
Italien. Det var en stad som redan tidigt
gjort sig omtalad för sina många fram
stående idrottsmän och olympia-kämpar.
Under uppväxtåren var Milon den store
Pytagoras lärjunge. Historieskrivaren
Strabo skriver: "Till stadens goda rykte
bidrog i hög grad det stora antalet av
där bosatta lärjungar till Pytagoras, samt
dessutom Milon, den. främste av idrotts
män, vilken länge vistades i Kroton och
själv var en av Pytagoras lärjungar". -
Vid ett tillfälle räddade Milon t.o.m.
den lärdes liv genom sin rådighet och
styrka. Det hus, i vilket Pytagoras och
hans lärjungar intogo sin måltid, hotade
att störta in, därigenom att en av de
pelare, som uppburo taket, brast. Milon
intog emellertid pelarens plats och höll
upp huset tills de andra hunnit kla
ra sig ut, då han själv kröp ut efter
dem.
Genom sina oupphörliga segrar fick

Milen namn om sig som oövervinnelig.

Andra brottare fruktade hans kolossala
styrka och ansåg det lönlöst att ge sig
i kast med honom. Därav kom det sig att
Milon i många tävlingar saknade mot
ståndare och sålunda fick priset utan
strid. En gång roade han stadionpubli
ken med att taga en 4 år gammal tjur
på skuldrorna, och med denna icke för
aktliga levande vikt promenera runt
stadionplanen. Samma dag slaktade han
själv tjuren och åt ensam upp den
den senare prestationen torde icke stå
den förra efter.
Sina motståndare brukade Milen be

segra, genom att med sin stora kropps
tyngd pressa dem till marken. I den
olympiska brottningskampen i antiken
gällde det att trenne gånger tvinga mot
ståndaren att beröra marken med en an
nan kroppsdel än fötterna.
Dessa uppgifter, dels om hans stora

aptit och dels om hans väldiga tyngd,
locka till närmare studier av hans mat
sedel. Milons dagliga matranson utgjor
des vanligen av 9 kg. fläsk, lika mycket
bröd samt omkring 10 liter vin. Och
dock visar oss Pierre Pugets marmorstaty
"Milons död" en harmonisk idrotts
kropp - visserligen av kraftiga dimen
sioner, men dock utan all överflödig
fettbelastning. Att denna vackra kropp
kunnat tillhöra en man, som förde en
så oerhört påkostande diet som den
ovannämnda, låter otroligt. Förklaringen
får man väl anse ligga - antingen i det
förhållandet att mått och viktuppgifter
i förening med starka män alltid ha en
benägenhet att växa till det otroliga,
eller däruti, att konstnären, som skapade
Milons staty, levde omkring 2.000 år
efter Milon. En så pålitlig historiebeskri
vare som Solinus skriver dock: "Milon
från Kroton har utfört många över
mänskliga verk. Man berättar om honom
att han med ett enda slag av blotta han
den dödat en tjur, samt på samma dag
ätit upp den helt och hållet." Aven
Cicero omnämner Milon, ehuru knappast
i några smickrande ordalag.
Efter att hava stått som segrare i de

olympiska brottningstävlingarna åren
540, 532, 528, 524, 520 och 516 f. Kr.
mötte han vid spelen år 512 sin över
man. Den sjunde olympialagern fråntogs
honom av hans betydligt yngre lands
man - Tirnasitheos. Denne tröttade ut
Milon till utmattning genom att ständigt
undvika hans grepp och anfall.
Under sin idrottsliga karriär vann

Milon utom sina 6 olympiasegrar bl.a.
följande större framgångar: 6 gånger se-

Milans död, skulptur i Louvren
av Pierre Puget

ger i de Pytiska spelen, 10 gånger i de Ist
miska och 9 gånger i de Nemeiska. Des
sa spel voro näst de Olympiska, antikens
förnämligaste tävlingsspel, och en seger
här skattades mycket högt. Givet är
att Milon fick njuta segrarens lön i rik
ligaste mått. Då hans hemstad Kroton
råkade i strid med Sybaris år 510 f. Kr.,
valdes Milon av sina landsmän till an
förare. Iklädd en lejonhud och beväpnad
med en väldig klubba gick han så i spet
sen för sin här fienden till mötes liksom
en gång Herakles. Man liknade honom
också vid Herakles och gav honom detta
ärenamn. På den staty av Milon, som
uppsattes i Altis heliga offerlund lästes
den av Simonides författade inskriften:
"Härligt reser sig Milons, den starkes,

staty. Han som en gång i Pisa sjufalt
vann seger i strid, utan att sjunka på
k .. "na.
Det sades om Milon att ingen kunde

fråntaga honom ett äpple han höll inne
slutet i sin hand, och efteråt kunde man
icke finna ens det minsta märke efter
hans fingrar på äpplet. En tygbindel som
bands om pannan på honom sprängde
han genom att hålla andan och därige
nom tvinga blodet till huvudet. Då han
knöt sin hand fanns ingen man som för
mådde att räta ut ens hans lillfinger!
Att han dessutom måste ha besuttit en
enastående kroppslig balans bevisar föl
jande konststycke. Milon lär inolja en
diskus, vilken han så lade på marken.
Då han nu ställde sig på denna runda
och hala skiva förmådde ingen att knuf
fa ned honom.



VANDRA MIN VÄG
Låt oss, käre läsare, göra en promenad

i vårt samhälle för att se vad som hänt
sedan sist. Eftersom jag numera bor i
Tallåsen, så måste jag börja där. Utmär
kande för Tallåsen har ju varit den
egendomliga husnumreringen, som ingen
rår för, då tydligen husen fick sina num
mer eftersom de byggdes.
Nu har man emellertid satt upp väg

skyltar för att hjälpa upp det hela.
Övre Tallåsen heter numera Åsvägen och
Nedre Tallåsen heter Tallvägen. Att se
dan Granstigen också råkat hamna där,
gör ju inte ett "barr."
Vi passerar nu den plats, där Baracken

stod, och där det nu finns nya tallåshus,
och tar vägen mot Ålderdomshemmet.
På vägvisaren är det någon spjuver som
ritat Ålderstigen, men vi gamla gustavs
bergare kallar den Rallbanan rätt och
slätt, fastän den egentligen numera he-

Vid ett tillfälle träffade emellertid
Milen sin överman även i rena styrke
prov. Det var den anspråkslöse herden
Titormos. Milon hade hört talas om
herdens stora kroppskrafter och ville
gärna mäta sig med honom. Titormos
lyfte då upp ett väldigt klippblock i höj
den och lade så åter ned det igen på
marken. Denna manöver upprepade han
tre gånger, varefter han tog blocket på
skuldrorna och bar det en 14-15 meter
varefter han kastade det till marken. Då
Milon försökte sig på samma konststyc
ke var det med nöd och näppe han
lyckades rubba blocket ur fläcken. Då
Milon såg Titormos kraftprov lär han
ha utropat: "O, Zevs, har Du verkligen
givit oss en andra Herakles!"
Lika växlingsrikt och intressant som

Milons liv lika tragisk blev hans död.
Under en av sina färder kom Milon till
en stor skog. Han fann här vid sidan av
stigen en stubbe, vilken var kluven med
en kil. Kilen satt kvar, fastklämd i
stubben. Övermodig i känslan av sina
krafter, fattar Milon tag i stubben för
att skilja på hälfterna och lossa kilen.
Han lyckades också därmed, kilen åker
nämligen ut, men stubbens hälfter slår
ihop omkring Milons vänstra hand. Hur
han än anstränger sina väldiga muskler
lyckas han ej frigöra sig. Ingen hör hans
rop, och då natten faller på blir han ett
byte för skogens vilda djur. Det är denna
situation Pierre Puget (1622-94) förevi
gat i sin vackra marmorskulptur "Mi
lons död", vilken finnes i Louvren i
Paris.

Erik Westergren

ter Trallbanevägen. Här ligger nu till
vänster det Nya Pensionärshemmer, näs
tan färdigt att tas i bruk. Det gamla
Hemmet ter sig ganska litet vid sidan av
det nya, en bild som mer än något bely
ser utvecklingen i vårt samhälle.
På högra sidan av vägen ligger så

kvarteret Berget med sin fyra hus, där
man har egna lägenheter med insats.
Mitt emot har vi hela Hästhagen för

stås, som väl i det närmaste är fullbyggt.
Nu är det ganska märkligt med detta
namn. När jag var grabb hette Häst
hagen aldrig annat än Oxhagen, medan
den egentliga hästhagen sträckte sig från
Kapellslätten till Skogsbo och från
Kråkberget ned till ösby träsk. Sedan
fanns det ytterligare en hästhage, som
omfattade Klubbparken och Kapellslät
ten, (nuvarande Folkparken och Ekval
len.)
Rallbanan gick till Mossen, där man

förr hämtade torv till fabriken. Vi föl
jer banans sträckning ut över övre Stubb
kärret, där vassen ännu lever kvar på
ett ställe trots det djupa dike, som av
vattnat området.
Här kommer vi nu fram till Värmdö

vägen, som byggdes på 1880-talet. Just
här kommer det i en framtid att bli en
stor rrafikrnaskin, här slutar enligt för
slaget motorvägen från Stockholm och
här delar sig vägen till resp. Ingarö och
Värmdö. En anslutning till Hästhags
området kan väl i detta sammanhang
inte undvikas. Ett område för småindu
strier har man också tänkt sig i anslut
ning till vägstyrelsens anläggningar.
Trafiken går för fullt ut till stugorna

på Värmdön och det är svårt att komma
över vägen till Backmans fridfulla domä
ner vid Osbytorp.
Förr tittade man alltid efter älgar i

skogsbrynen, men nu för tiden får man
vara glad, om man ser några rådjur eller
en hare i backsluttningen mot pump
verket vid ösbysjön. Eftersom solen ski
ner och det är skönt och höstvackert sät
ter jag mej en stund i gräset och väntar.
Osbysjöns yta är mycket låg i år, väl

en god meter under det normala. Detta
med vattenfrågan är ju en intressant
samhällsfråga. När man sitter så här och
biter i ett grässtrå och funderar på det
ta, kommer man att tänka på hur vat
tenkraften bestämde lokaliseringen av
våra industrier. Porslinsfabriken anlades
ju vid Kvarnsjöns utlopp i Farstaviken,
där man tidigare hade en mjölkvarn.
Denna mjölkvarn drevs med vatten från
Kvarnsjön, därav namnet. Fallhöjden var
8 alnar eller omkr. 5 meter. Genom att

man ledde vattnet i en underjordisk led
ning om 1500 alnars längd från kvarn
stället till nuvarande fabriksområdet fick
man en fallhöjd av 23 alnar och 7 tum
varifrån vattnet nedstörtade på ett vat
tenhjul av 16 alnars diameter, som or
kade driva 31 par kvarnstenar. (se Gus
tavsbergaren n:r 1/1943).
Osbysjön hade också en kvarn vid
ösbyåns utlopp i Snickarns träsk. Efter
som torpet kallas Snickartorpet (bara
grunden finns nu kvar) var det troligen
en sågkvarn.
Jag spritter till i mina tankar av att

det prasslar till i närheten. Ett par
åkerråttor slåss om en läckerhet eller
är det möjligen några vesslor, som rå
kat i luven på varandra.
Jag reser mej och fortsätter mot Tall

ängen och jättegrytorna. På tal om jätte
grytor, så finns det sådana på många
ställen kring Osbysjön, men det är bara
de minsta, som blir upptäckta. De större
är ofta fyllda med jord och sten och små
skogspartier frodas i desamma. Det gäl
ler att ha ögonen öppna, alla ha inte
upptäckts ännu.
Här vid Tallängen ha sedan flera år

några hägrar häckat och skaffat sig
näring i det sumpiga björkbeståndet i
ösbysjön.
Så kommer vi fram till Tallvreten och

åkern med det stora flyttblocket och
snart är vi vid Betsede.
Det kan nu synas egendomligt, att

man varit så omtänksam, att man försett
Osbysjön med ett utlopp till Torsby
fjärd i st.f. till Farstaviken, som ju na
turen tidigare försett sjön med. Man
var väl från kommunalt håll kanske
rädd för översvämningar, som skulle ska
da Gustavsbergs centrum.
Numera har man vunnit andra erfa

renheter. Vattnet räcker inte till, om vi
inte hade haft det omvittnade goda vatt
net från Ingarön att ta till. En roddbåt
med ett par ynglingar kajkar sakta över
sjön, kanske är det några av Fiskeklub
bens pojkar, som är ute och inspekterar
sjön efter kräftfisket. Det finns ju gott
om kräftor i sjön, det visar årets fångst
resultat, som utgjorde cirka 8.000.
Betsede är av gammalt datum omtalat

redan 1646, då Gustav Gabrielsson
Oxenstierna fick det i förläning. Betsede
krog fanns i början på 1700-talet, ja
detta kan Du läsa om i Värmdöboken.
När vi nu går mot ösby på den gam

la kyrkvägen till Värmdö så kommer
man att tänka på detta. Redan år 1705
klagade Thomas Fehrman på Östra Eke
dal på Värmdövägen. Den var besvär
lig att rida och man måste ganska ofta
stiga av hästen för att komma över
gärdsgårdarna. Sådana bekymmer har vi
ej i dag. Gravkullarna vid Dsby är
många, cirka 35 st. och fördelade



flera områden. När jag var grabb bodde
här skomakare Andersson, som var en
kyrksam person och som troget gick i
kyrkan om söndagarna, så länge han
orkade. Det var alltid trevligt att besöka
Andersson på verkstan, sitta där och pra
ta och fråga om alla grejerna. Där stod
blötbaljan med det bruna vattnet, som
färgats av läderbitarna och där satt ge
sällen och gjorde becktråd och satte på
svinborst. Jag försökte att sätta på ett
svinborst, men det var inte lätt. "Gre
ven", som gesällen kallades, klarade den
saken på nolltid. Så fanns där hyllan
med alla lästarna, från små barnskor
till riktiga "Iyrtiosjuor" med inlägg för
högvristade personer. På skomakarebän
ken låg alla verktygen i rader, knivarna
med läderskaft, burkar med pligg och
vax, olika sorters sylar för pliggning och
syning. Den böjda hammaren beundrade
man liksom fotogenlampan, som spred
ett mystiskt sken över arbetsbänken. Så
fick man sina skor, tackade och betalade
och gick ut i kolmörkret. Tiden hade
gått så fort och mörkret hade fallit allt
för snabbt. Jag hade räknat med att gå
gångstigen intill Osbysjön tillbaka till
Gustavsberg, men jag ändrade mej och
gick förbi hönshuset och svinhuset ut på
Osbyvägen.
Så gick jag samma väg som jag nu går,

det är bara 45 år, som har gått, sen den
gången. Då var det mörkt och jag minns,
att enbuskarna utmed vägen såg ut som
mörka "gubbar", som kom emot mej.
var alltid rädd för älgar på den tiden,
det fanns ingen skjutbana där då, som
skrämde djuren. Skjutbanan låg mitt i
samhället på den tiden.
Nu är vi framme vid Luffarsvängen

och där kan man ta gångstigen mot O •
Bastun vid Vilan, men nu går jag uppför Ett 50 -arsminne
backen i stället och tar den nya vägen
upp till Vattentornet på Munkrnoraber- Gustavsbergs landstormare rycker ut med Ettan i augusti 1914 för landets försvar.
get, som nu är invigningsklart.
Tornet har nu blivit en ledstjärna för

oss, om dagen med sin vita kupol skinan
de som ett tempel, om natten med sina
röda ögon spridande en varningens signal
över Munkmora skog.
5.000 kbm. vatten lär det rymma i

sitt "flygande tefat", men många tyckte
nog, att det varit bättre med en "svamp".
När man nu står här uppe på Munk

moraberget och ser ut över bygden, fast
nar blicken först på Kvarnbergsskolans
imponerande tegelfasad och sl't sänker
man den mot det lilla Runda Huset där
nedanför, den axel som samhället vrider
sig om, och som nu har fått sällskap av
Domus fyrkantiga låda.
- "Ar det dasset, som ligger där

bredvid?" undrar vår vän från landet.
- "Nej, det är elektricitets-centralen,
förstår Du, det går åt el-ström i dessa
dagar till kyldiskar och automatiska

dörrar å sånt." - "Apropå dörrar, så
tycker jag nog, att Ni skulle ha en dörr
för 'infödingarna' på Varuhusets vackra
sida mot Kommunalhuset och ett par
kassor. Då kunde husmödrarna komma
in direkt från vägen utan att behöva
trängas bland bilisterna på parkerings
sidan". - Min vän från Ingarö tittar
upp mot vattentornet och utbrister: "Det
är i alla fall vårat vatten Ni nu dricker
i Gustavsberg! -"
Det är en ständig rörelse på parke

ringsplatsen, "full rulle" skulle man kun
na säja, Vi går ned för berget förbi
Rutens lada. Här kommer den stora mo
torvägen från Stockholm att gå fram en
ligt d

0

et n~rra förslaget, men än dröjer
det nagra ar.
Så kommer vi fram till den plats, där

Karl XII :s ek stod. Den föll för ett
dynamitskott för en del år sedan och
nu ligger det bara en försvarlig bit kvar.
Nästa ek på vägen, som vi kan kalla
Karl XIII :s ek, bär nu det vackra
naturminnesmärket i brösthöjd.
Vid "prästens brunn" står också en

vacker ek, som man skulle kunna likna
vid Karl Johan och den nästa vid in
gången till prästgården får vi då ägna
Karl XV, ekenskisar båda två fast på
olika områden. (Ett kungligt skämt. Sätt.
anm.)
Här har vi ju också de gamla bruks

gatorna, Doktorsgatan och Apoteksga
tan, som man ofta hörde som barn.
Vi går Doktorsgatan nedåt mot Ba

garns träsk för att tala gustavsbergs
språk. Det gamla kyrkstallet finns kvar
men är nu garage, i tegelbrukets lergrop
står nu Värmdö telefonstation och Blc-

ket är inflyttat en bit, då vägen bredda
des.
Av Bageriet återstår en ihålig tegelhög

med en soptunna, men tittar man när
mare efter, så finns där en köttaffär i
all förödelsen. Nej här måste bli andra
"bullar" vad det lider. Bibliotek och
tandvård ska få sin boning här i Kvarn
bergsskolans skugga.
Vi slår oss ned på bänken utanför

Kommunalhuset. Där vittnar än de tre
alarna om Vita husets läge men det
namnet skapade Henning Danielsson i
sin dikt om Gustavsbergs största tvätt
stuga. Under första världskriget rekvire
rade landstorrnen halva tvättstugan och
där kokade man ärtsoppa i stora pann
muren och när gubbarna hade ätit, fick
vi ungar hämta soppa i trelitersflaskor
och bära hem och i Skuggarbacken gick
beväpnade vakter och vaktade ett ben
sinförråd, som var inrymt i min farmors
källare. Så skojade dom också om fruar
nas tvättkläder som hade ett hål mitt
fram, men förklaringen var ju den, att
man använde s.k. kasserade massaskyn
ken från fabriken, sådana som användes
i slarnhusct för pressning av porslins
massa. En gubbe med stora mustascher
brukade skrämma oss med bajonetten.
Men det var bara på skoj, för han tyckte
om barn. Bensinen förvarade man på fat
inne i källaren och vi grabbar hade stor
respekt för bensinlagret och trodde att
det kunde springa i luften. - "Ja visst,
sa min vän, .nar Du talar om bensin, så
kommer jag 'ihåg, att det var bensin jag
skulle fylla på mopeden. Jag ställde den
vid macken, medan jag gick upp och
tittade på vattentornet." Axman
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11 annor ska fä ett större rum
~ att smidas i storn dräkter

Svetsen fogar dom tum för tum
till större och större effekter.
Panncentraler för massor av hus
ska driva vatten, värme - ja ljus.
En enda man sälja behöver
så har man miljonen i klöver.

~

@

tta veckor är kvar till Jul.
Tänk vad dagarna svinner!

Av ro och rast blir inte ett smul,
i jäkt man ingenting hinner,
såvida man inte känner sej rik,
då tar man ledigt å fiskar sik,
som nu lär gå till vid skären.
Det hör till de kära besvären.

IJ7t\\ ovis Cup ; Television00 gav åt tennisen sprätten.
Banan i Höjdhagen fick invasion,
med stora å små i seten.
Alla såg inte ut som Schmidt,
någon var ganska rund om sin mitt.
De flesta var långt från toppen,
men tennis är nyttigt för kroppen!

lfiWJj'1 egnet har kommit en aning sent
för våra tomter å gärden.

Med gröda å plugg det lär bli klent,
så suckar bonden vid härden.
Ack ja, mina hallon blev ingenting av,
å blåbären gick ju tidigt i kvav.
Av äpplen finns det dock flöden,
men pä dom är man övergöden.

i#tt gott försloq, en Ho ;ae
~ på nya tips ä metoder,
förslqqskornrnitten helst önskade se
i höstens spurtperioder.
Man väntar att lådornas skörd blir stor,
på ideklöckorlusten man hoppas å tror.
Om premiepeng ska man sämjas,
ty förslogsverksomheten ska främjas!

©

~
apan, centrum för vår b!ick
via rymdsatelliten.

Klistrade vid vår TV-manick
skådar vi kampen å sliten.
Hymner å flaggor i topp-chauvinism
blandas med småtragedier å schism.
Bättre dock sålunda strida
än krigskamper genomlida.

~
~ tudiecirklar vill man ho
~ i ABF, Konsum å Facket.

Ämnena tyckes mej ganska bra,
så är det allmänna snacket.
Svetsning som hobby, måla porslin
leder dock sällan i yrket in.
Men finner gör dom som leta.
Man kan "Tjdnc på att veta".

riz vinnon ,äg, voro bakom allt.
~~Låt henne bara tro det!

Edla Sofia i sin spalt
håller upp tanken å modet.
Faktum är att i Valet låg
kvinnans röst som tungan på våg.
Hon rår utan å innan.
Ett fyrfaldigt leve (eller usch) för kvinnan!

~

Il tävlingen om vår trädgårdsv~rd
blev det precis som jag trodde,

att konkurrensen vor ganska hård,
å segern hemåt den rodde,
som gammal å van i gamet gick,
medan jag som slet fick inte ett kick.
Här står jag nu med min kratta,
medan tallbarren bildar motta.

w; ha, för plosr gett plots I spelt,'J,Y_} där fromtidssignalerna tutas,
Det fältet blir vidare över allt,
ty plasten till mycket kan sprutas.
Både låda, verktyg, ,rör å bil
i plasten får nyare form å stil,
som slår det gamla ur brödet,
tex. leran, järnet å trädet.

~t larm vill jag slå för en aktion
~ så tjuvarna kommer i finkan.
På sista tiden nån fräck person
knyckt både dörrar å "dinkan".
I Domus går snattarna in å ut.
Nu får det va' nog. Vi säjer vet hut!
Så låt oss nu lystra å spana
å stoppa de skummas bana!

~eqerförtryck a Cypernhråkil~ visat hemska tendenser.
Annan hudfärg, främmande språk
ger stoff till murar å gränser.
Mänskligheten sitter bra trängt,
ännu har vi nog ganska långl
att nå till fridsamma vanor,
å vandra gemensamma banor.

LERGOKEN
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
I sommarens flyende minut
den allra sista söndagen i september då är det hög tid för bi
drag till Gustavsbergaren. Och det är min sju inte bara denna
tidning som skakar dammet av sig och sätter igång med allvar
och flit. Hela Gustavsberg har vaknat till nya och energiska
tag. Se bara på den hurtiga skara samhällsbor som knatar upp
mot Kvarnbergsskolan om kvällarna som om TV och soff
locken hade misst sin lockelse och den naturliga lättjan sin
oemotståndlighet. Hurra va vi är duktiga om höstarna, på
vårterminen är vi duktigast i att hitta på skäl att skolka,
men det är en senare historia, att avhandla i vårnumret.

Om detta saltstänk
skulle verka klarare och redigare än saltstänk av detta märke
vanligtvis brukar, så kan det bero på att jag använder chef.
red:s skrivmaskin från 1934, märke Junior.
Min egen skrivmaskin, trotjänare av okänt anställningsda

tum klappade ihop förra söndagen. Det var då när jag lånade
ut den till äldste sonen. Jag borde vetat bättre. Han skulle
nämligen renskriva ett föredrag om "August Strindberg vid
tiden för Giftas". Ämnet blev för mycket även för min hårt
prövade men med åren allt kvinnovänligare skrivmaskin. Den
unga generationens föga finkänsliga ämnesval gjorde den så
ledsen att den aldrig blir skrivmaskin mer. Jag säger som redan
den gamle Tjechov, Skrivmaskiner är som träd, bara helt
annorlunda, mera som människor liksom ...

Lika kräsen
i sitt val av skrivare visade sig chef.red:s hjälpreda vara. När
det gäller att rädda en sidas fyllnadsgods för Gustavsbergaren
skyr denna tidnings herre inga medel. Han beslöt nästan utan
betänkande att jag skulle Ht låna denna raritet från vår ung
doms trettital. Men se då hade han inte räknat med att även
skrivmaskiner har åsikter. Den protesterade redan vid starten
från det kära hemmet i Höjdhagens diplomatkvarter till våra
enklare boningar i Hästhagen.
Skrivmaskinen behagade tappa en skruv, en viktig skruv,

utan vilken den inte längre var vad den hade varit. Den ville
givetvis, upplysa sin rätte herre om att han hade en skruv lös
som anförtrodde den åt mej. När så hans envise herre inte ville
ta rättelse av varningen, så försnillade den snabbt skruven
som sedan inte gick att återfinna. Och tro mej, det fanns
inte en skruv ytterligare i hela detta Gustavsberg som passade
denna skrivmaskin av ädel härkomst. 0 nej då ...
Ja så är det och alla kan förstå att det inte är lätt att skriva

saltstank med en skruv lös ...
Alltså har denna skrivmaskin lyckats att binda min upp

märksamhet vid sina egenheter och hindrar mig från att
syssla med andra allmänmänskliga problem.
Till exempel, hur i allsin dar chef.red. kunde inhandla en

lyxartikel som en skrivmaskin på detta utfattiga trettital då
bland andra jag, stod i hundra kvinnoköer för ödet att bli
livegen ensamjungfru med villkorlig frisläppning onsdagar ef
ter klockan två ... Vilket mått av försakelse bör inte den
här obstinata maskinen ha kostat sin lycklige ägare. Får vi
be om en spännande och nyter följetong i kommande nummer
av Gustavsbergaren, titel förslagsvis; Vad vore Tingsten eller
Lergöken utan en Junior av 1934 ...

Så där ja,
nu blev maskinen på gott humör och det innebär en liten möj
lighet för mig att göra en avstickare till egna marker. Den

kära tomten ropar efter höstarbetare. Det är klart att jag
borde rycka in där till min mans hjälp. Men vad är det för
brådska nu då när trädgårdstävlingen redan är avgjord. Vi
väntar sen veckor på det präktiga lass naturgödsel som vi,
enligt flera stycken "vänner av rättvisa" borde fått i jumbo
pris ... Men det är inte försent än, var snäll och lämpa av det:
på baksidan, Terrassen 17, tack, tack ...

Ja detta är
söndagen efter den då vi gick till val. Alltså det var min man
och jag som gick andra åkte bil ... Fast det var många som
inte hade råd att ta ut bilen i duggregnet utan stannade hem
ma på skumgummidynan. Gustavsberg fick 35 KDS-are utan
min medverkan och Gustavsberg visade i stort sett samma
restfördelning i smått som landet förövrigt i stort, möjligen
med undantag av Djursholm och hela Norrland som var gram
se på Erlander, fast av olika skäl ...

Villy Maria är en kul tant
som blivit direktör för en omfattande kaferörelse på sista ti
den. På Träslottet i Hälsingland. Som omväxling till råkurret
med fabrikanter och fantasifulla reklamkillar måhända. Det
var väntat att hon också skulle bli framgångsrik som kaffe
moster. Jag skulle så gärna ha härmat henne om jag hade fått
tillstånd att öppna fik på Vattentornet. De hade blivit top
pen ... tro mej ... det sägs att man kan se spridda delar av
kungliga huvudstaden från vattentornets krön. Jag hälsar med
tillfredsställelse den dag då utsikten blir tillgänglig för allmän
heten så jag kan slippa att åka till stan för att se om den
ännu går att känna igen.

Egentligen var det inte
angående kaferörelsen som jag kom att tänka på Villy Maria
utan det var mina trassliga mellanhavanden med husets fick
lampor som fick mej att skela åt hennes håll. Kan det tänkas
att höstmörkret i hälsingeskogarna kommer att fästa hennes
konsumentmedvetna argusögon på ficklampsdjungeln. Jag hop
pas det innerligen. Dåliga ficklampor har spelat en avgörande
roll flera gånger i mitt liv. Vilka komplex bildades inte hos
mej redan i barndomen då ficklampan i den frusna barnhan
den slocknade i den mörka kvällen just när den andra handen
lyftes mot haspen på dörren till det lilla lantliga hus som var
vår tillflykt i trängda lägen. Och hur bittert var det inte när
ficklampan som var en cykellykta slocknade vid varje gupp
så att jag missade tre danser på "Gästis" i Grebbestad.

Senast när ficklampor lockade
för starka ord ur min mun, det var när samtliga strejkade
lagom till årets sista grottafton. Ett evenemang som vi upp
täckte i senaste laget när höstkylan kröp ända in i själen och
mörkret föll tungt över Skeviksskogen. Nästa år skall vi
upptäcka Grottlivet redan i augustis varma, mjuka sommar
mörker. Och beväpna oss med nya ficklampor för 0, vad det
är mörkt i den del av skeviksskogen som ännu inte benämnes
Lugnet. Endast tack vare småpojkarnas orienteringsförmåga
så kom vi fram till Skeviksgrottans mysighet innan brasan
falnat och varmkorven kallnat. Ja i själva verket kom vi i god
tid och avnjöt god stämning, gott program och ett vidunder
ligt grant fyrverkeri som var en skönhetschock för våra
mörkertrötta ögon. Dit går vi nästa sensommar om arran
görerna orkar. Innan Lugnet-bebyggelsen hunnit fram och
slukat en av våra fagraste oaser. Vi ses ... om inte förr så i
julträngseln i Domus . . . Edla Sofia
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Enligt vad vi läst i de dagliga tidningarna och sett i TV
skall Värmdövägen igångsättas som beredskapsarbete. Enligt
uppgift från vägförvaltningen har viss del av motorvägen
genom Nacka stad förberetts för igångsättning som bered
skapsarbete. Den blivande motorvägen genom Nacka skall
börja vid Lugnet (Henriksdal), gå norr om nuvarande vägen,
passera Vikdalen, som blir Nackas centrum och där det nya
kommunalhuset ligger, och så passera Skogalund för att där
efter ansluta till Skurubron.
Den del av företaget som skulle påbörjas som beredskaps

arbete före årsskiftet avser delen Vikdalen-Skogalund. Att
just denna del valts beror på att vägen här går genom obe
byggd mark. Byggnadskostnaderna uppgår till ca 25 milj. kr.
och ca 50 man kan sysselsättas. Arbetskraften skall tagas från
Norrland och bostäder i form av baracker kommer att upp
föras för arbetarna. Arbetet kommer att utföras på entrepre
nad. De egentliga vägarbetena har med hänsyn till förberedel
serna med uppförande av baracker m.m. icke kommit igång
förrän på nyåret.
Motorvägsdelen mellan Skogalund och Skurubron förbereds

av vägförvaltningen för igångsättning nästa höst. På denna
vägdel finnes ett flertal villor. Inlösen av dessa och ordnandet
av nya bostäder år de husvilla pågår. Den sista etappen blir

Lugnet-Vikdalen, där de tekniska problemen äro mycket be
svärliga bl.a. med trafiken under byggnadstiden och flyttnin
gen av Saltsjöbanans spår.
Vissa ändringar av trafikplatserna på motorvägen genom

Nacka kommer att ske i sista stund. Planläggningen av Nacka
storcentrum, som lär få en storleksordning som Vällingbys,
har påbörjats. I planläggningen ingår en ringväg (se kartan)
som kommer att få anslutning till motorvägen. Alla de änd
ringar av de redan färdiga ritningarna till motorvägen om
besörjes och bekostas av Nacka stad.
Motorvägens fortsättning från Skuru till Gustavsberg torde

icke påbörjas förrän delen genom Nacka närmar sig sin full
bordan vilken tar några år. I samband med planeringen av
Gustavsbergs centrum föreslås även några ändringar av motor
vägen. Den planerade motorvägen förlängs till en punkt något
öster om Skogsbo där en planskild trafikplats utföres med an
slutning till Ingarö. I Gustavsbergs centrum utföres en trafik
plats och den planerade trafikplatsen vid tlstra Ekedal utgår
helt eller del vis. Det torde dock dröja något år innan väg
förvaltningen upprättat några nya arbetsritningar för de pla
nerade ändringarna. Andringama som har utförts i samband
med planläggningen av Gustavsbergs centrum framgår närmare
av kartan.
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Kvartalsmöte i företagsnämnden hölls
den 1 oktober på Strarrdvik. Ur lämnade
rapporter noteras att Hushållsporslins
fabriken beställt några nya maskiner,
prövat nya material och arbetsmetoder.
Under Sanitetsgodsfabrikens rapport
stannade man vid en diskussion om ef
fektiva skyddsåtgärder vid den nya an
läggningen för massaberedning. På Bad
kars/abriken ståtar man med två olycks
fallsfria kvartal under året. Plastavdel
ningen har diskuterat åtgärder för mind
re kassation.
Sleyddsleommitten kunde rapportera en

markant nedgång i antalet yrkesskador i
jämförelse med föregående år, och för
slagsleommitten har hittills fått in ett
30-tal goda förbättringsförslag. En af
fischpropaganda har startats. Ordf. gav
under rapporteringen från fabriksavdel
ningarna fortlöpande information om
orderingång och produktion. Herr Erde
ryd orienterade om den kommande kam
panjen för nya specialiteter på porslins
sidan under mottot "En vecka med Gus
tavsberg".
I ett allmänt samtal dryftades arbets

takt, förutsättningar för full sysselsätt
ning, och framtidsprognosen på fabriker
nas utveckling.
Trafiken ut och in från fabriken blev

också föremål för livlig diskussion och
för större säkerhet föreslogs här en rad
av åtgärder, för skyddskommitten att ta
itu med.

CJ/edersomnåmnande
Enligt vad vi erfarit har tekn. dr Hjal

mar Olson i dagarna invalts som heders
ledamot i YVS-Tekniska Föreningen.
Åter igen ett bevis på uppskattning av

Gustavsberg och dess chef.

Fredrik Möller och Hilmer Sjöberg,
som här synar dagens produkter på Hus
hållsporslin är värda en plats i spal
ten för mångåriga insatser i ett mång
facetterat och svårbemästrat jobb. När
de därtill har uppnått hedervärda 60
och 65 i år ger vi dem också vår lyck
önskan.

På tal om födelsedagar har vi en rad
av kända människor, som fyller år den
här hösten. Vi hinner inte nu skaffa bild
och data, många vill väl inte heller figu
rera i spalten, men Red tar sig friheten
att hjärtligt gratulera John-Pelle, Ando
Björck, Bertil Svensson, Rulle Johansson,
som några goda exempel. Välkända gub
bar i mogen ålder, som jobbat bra på
olika områden.

Öom sagt var
I detta sammanhang är det frestande

att dra en parallell med en av de le
dande kooperativa industrierna, Gustavs
bergs porslinsfabrik. Till denna fabrik
är knuten en studio, där några av landets
allra främsta keramiska konstnärer ver
kar. Stig Lindberg. Berndt Friberg, Ka
rin Björquist, Lisa Larson, Bengt Berg
lund, Britt-Louise SundeH: detta är
konstnärer som fört Gustavsbergs namn
långt utanför Sveriges gränser. Själv ha
de jag nyligen tillfälle att se vilket
starkt intryck en utställning av Karin
Björquists keramik gjorde i New York
och uppleva hur en kräsen vernissage
publik ställde imponerade frågor om
svensk kooperation.
Betalar sig en sådan konstnärlig stu

dio? Om man bara ser till studions eget
resultat måste väl svaret bli nej. En så
djärv konstnärlig satsning kan inte' vän
tas ge något omedelbart ekonomiskt ut
byte. Men svaret måste bli ett helt annat
om man ser på studions betydelse för
produktutveoklingen inom porslinsfabri
kens serietillverkning. Den har mar
kerat kvalitetslinjcn på ett sätt, som in
gen kan missförstå eller undgå att mär
ka. Den är så markant, att Gustavsberg
utan tvivel har haft och har stor bety
delse som inspirationskälla inom vida
sektorer av den kooperativa rörelsen och
en bra bit utanför kooperationen.
Nils Thedin ur en artikel i Kooperatören

8n vacker bok
För närvarande pågår en utställning

i Kungliga Biblioteket som visar jury
valda böcker. Det är resultatet av en
fackmannajurys val av böcker utgivna
under 1963. Bland de böcker som juryn
valt ur bokteknisk- och estetisk synpunkt
finns Sung Sherds, som för övrigt fått
en hedersam plats i utställningen. För
bildmatcrialer och bandets utformning
har David Westman svarat. Det bör
kanske tilläggas att Sung Sherds redovi
sar en vetenskaplig granskning av Sung
tidens (960-1279 e. Kr.) keramiska
skärva, som tillhör Gustavsbergs Fabri
ker.
Så här skriver Willy Stillert i Expres

sen: "Toppboken är trots allt "Sung
Sherds" som är vidunderligt vacker. Bo
kens färgtryck har en lyster som mycket
sällan skådats och typografin samt ban
det är också utsökt."

David Westman överlämnar till dir.
Hjalmar Olson Sung Sherds. Bokverkets
författare är dr Nils Palmgren, Prof.
Walter Steger och dr Nils Sundius.
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cpe,sonalregler
Vad sägs om följande som är ett ut

drag ur reglementet för kontorspersona
len vid en firma i Sidney år 1852.

l. Gudfruktighet, renlighet och punkt
lighet är nödvändigt för god affärsverk
samhet.

2. Antalet arbetstimmar per vecka har
företaget nu beslutat minska - kontors
personalen behöver i fortsättningen bara
arbeta mellan klockan 7 på morgonen
och klockan 6 på kvällen.

5. Morgonbön hålls varje dag på hu
vudkontoret. Alla måste närvara.

4. Personalens klädsel skall vara mått
full. Kontorspersonalen får ej roa sig
med att klä sig i plagg i ljusa färger.
Långstrumpor är förbjudna såvida de
in te är i mycket gott skick.
5. En kamin står till förfogande for

personalens trevnad. Var och en av per
sonalen skall vid kall väderlek varje
morgon ha med sig två kilo kol för eld
mng.

6. Ingen av de anställda får lämna
arbetsrummet utan tillstånd av mr Ry
der. Uträttande av naturbehov är dock
tillåtet och kontorspersonalen skall an
vända den del av trädgården som ligger
vid andra grinden. Personalen skall själv
tillse att denna plats hålls i ordning.

7. Allt samtal är förbjudet under kon
torstid.

8. Begäret efter tobak, vin och sprit
:ir c11 mänsklig svaghet och nyttjande av
dessa ting är helt förbjudet för våra an
stalida. Detta gäller även under fritiden

9. När nu antalet arbetstimmar så
drastiskt har minskats, har vi besluta t
tillåta intagande av föda mellan klockan
11.30 och 12. Arbetet får dock under
denna tid under inga förhållanden a \·
stanna.

Var det någon som nämnde något om
den "gamla goda tiden"... ?

En in]orrnationsleurs för de yngsta på
fabrik och kontor har hållits under hös
ten. Den har omfattat en allmän orien
tering om fabrikerna, om anställnings
villkor och om arbetarskyddet. Filmer
har visats och studiebesök gjorts på de
olika verkstadsavdelningarna.
En intresserad grupp, säger kursleda

ren. I varje fall ser de trevliga ut på
bilden härintill.

KONSUM• DOMUS

Hur har det gått med omsättningen?
Vi har med tillfredsställelse kunnat re

gistrera större försäljningssiffror än vad
som budgeterats för vårt Domusvaruhus.
I juli månad var omsättningen inkl. mö
belbutiken 1.875.000:-. I denna summa
ingick livsmedelsavdelningen med
845.000:-, som därmed torde ha slagit
något av ett svenskt rekord denna må
nad. Givetvis har en viss "omsättnings
förflyttning" skett från andra av före
ningens butiker. Föreningens samlade om
sättning för månaden blev 2.683.000:-,
vilket är 973 tusen flera kronor än sam
ma månad 1963. Under juli månad har
vi under senare åren haft större för
säljning än i december. I år, då vi fått
vårt eget varuhus, tror vi att detta
skall bli ett verkligt centrum för jul
klappsinköpen, som kommer att utnytt
jas av alla som bygga och bo i Gustavs
berg och miltals omkring. Vi tror alltså
på rekordförsäljning.
Apropå dessa utpräglade högförsälj

ningsmånader vill vi erinra om att året
har tolv månader, som tillsammans ska
par årsresultatet. Vi har i vårt varuhus
möjligheter till en mycket hög kapacitet.
För att det ekonomiska resultatet skall
bli tillfredsställande krävs naturligtvis att
denna ,kapacitet blir utnyttjad så mycket

som möjligt även under lågsäsong och
mera normala försäljningsperioder. Vi
tror också att så skall bli fallet eftersom
det finns så brett sortiment att erbjuda.

Nu är det aktuellt med höstvarorna
Dagligen kommer det in aktuella va

ror i montrar och hyllor. Gör till vana
att ta täta promenader till varuhuset
och se vad vi har att erbjuda.

Studietid
Höstens stora händelse på konsument

upplysningens område är utan tvekan
Vi-skolans nya kurs "Tjäna p!i, att veta".
Kursen g·er upplysning kring varor och
tjänster, som bör intressera de flesta.
Genom anslag i våra butiker och varu
huset samt utdelning av folder presen
teras kursen, varför vi här inte skall gå
in för några detaljer. Men så mycket
kan sägas att kursen är intressant, läro
rik och att man tjänar på att veta.
Bland andra kurser som vi har på pro
grammet kan bl.a. nämnas "Ung kon
sument", "Fröken välklädd". De aktuel
la rationaliseringsfrågorna inom vår rö
relse behandlas i en kurs som fått nam
net "Vi samordnar v!l,r verksamhet".
Vi hälsar välkommen till Vi-skolans

kurser. G. M-n.
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Kommunalfullmäktige har nu antagit
stadsplan för centrumområdet. Planen
som utarbetats av arkitekt Hollstrand,
omfattar marken på båda sidor om
Värmdövägen från Torget-Kyrkan
Vänndögatan till Osbyträsk och Mis
sionshuset. Värmdövägen blir kvar ge
nom samhället även sedan motorvägen
dragits fram, men på vägmyndighetens
förslag skall en uträtning ske på bekost
nad av de två enfamiljshusen invid Bap
tistkapellet. Aven kapellet befinner sig
på vägmark och får beredas för en fram
tida flyttning.
KF kan nu på allvar ta itu med ut

byggnaden av sin centrumdel i anslut
ning till Domusvaruhuset. Den utlovade
biografen, till tjänst även för teater,
konserter o.d. är efterlängtad. Vidare lo
kaler för post, bank, frisör och kanske
även en systembutik så småningom. Sys
temfrågan har dock ganska nyligen av
slagits i kommunen och hunnit röra upp
sinnena en aning. Men Konsum vill
gärna ha butiken som ett extra dragplås
ter till Domus och många medborgare
ser naturligtvis fram mot en bättre ser
vice härvidlag varför man kan räkna
med ett nytt uppträdande av frågan på
fullmäktiges dagordning. Men här trä
der som bekant krånglet in och till och
med regeringen måste ha ett ord med i
laget innan Gustavsbergs systemfråga är
löst.
Kommunala centrumdelen vid Bageri

vägen avsätts som tidigare tänkts för
kontors-, institutions- och affärsbyggna
der. Här skvallrar i dagarna utsatta käp-

'' Gustavsbergs centrum''
par om att något är i görningen. Den
första byggnaden för bibliotek, tandvård
och sjuksköterskemottagning är redan
beslutad och under förberedelse.
I Lugnet fortsätter bebyggelsen. Två

byggnadsplaner antogs på sista fullmäk
tigernötet, För kvarteret Matrosen, som
ligger intill nu färdigbyggda Båtsman
nen och som i trevåningshus skall ge
kommunen ytterligare 74 lägenheter näs
ta år i form av insatslägenheter. Vidare
har tillkommit kvarteret Björnen mellan
Rådjursvägen och Björnskogsvägen 14-
20. Här har planerats för 26 radhuslä
genheter som -även de beräknas bli bygg
da nästa år.
Till utdikning av Katthavet i Lugnet

har anslagits 35.700 kronor och arbetet
har redan påbörjats.
11.000 kr. har bekostats på markan

läggningen framför Katthavet vid Björn
skogsvägen 8.
För asfaltering av vägar i Lugnet och

Trallbanevägen framför ålderdomshem
met har anslagits 80.000 kronor.

Daghem och lekskola m.m. i Lugnet
Ett markområde beläget mellan Björn

skogsvägen 8 och kvarteret Båtsmannen
har nu ställts till förfogande för daghem
m.m. Därmed kan daghemsföreningens
mångåriga önskan om en verksamhet i
Lugnet börja gå i uppfyllelse.
En planlösning har redan utarbetats av

arkitekt Nils Johansson, Stockholm, som
i princip godkänts av daghemsföreningen
och socialstyrelsen. Den innebär att i
Lugnet skulle tillkomma ett daghem i
två avdelningar för 30 barn, en lekskola

Valbilder. Samuel Svenson, 84-årig tro
gen väljare, får sin valsedel av Sven
Wahrenberg. T.h. tömmes valurnorna un
der uppsikt av Calle Wiberg m.fl.

planlagt
för 40 barn och vidare ett eftermiddags
hem för 15 barn. Föreningen hoppas att
byggnadsarbetet kan påbörjas nästa år.

Ungdomslokal i Lugnet

Barnavårdsnämnden har hos kommu
nalfullmäktige begärt att en mindre ung
domsgård, en s.k. kvartersgård, anord
nas i Lugnet. Den skulle byggas i sam
band med lekskola och daghem och har
redan kommit med på ritningsförslaget.
Man räknar med en mindre samlingssal
samt två :klubbrum med ett kaffepentry.
Piå dagarna skulle lokalerna kunna an
vändas av bl.a. Lugnets pensionärer.

En extra busstur varje vardag får
Ingaröborna sedan kommunen beslutat
anslå 2.800 kronor i subvention. I annat
fall skulle turen ha funnits enbart tisda
gar och fredagar för skolbussen.
För utbyggnaden av Ekedalsskolan

med ytterligare en paviljongskola före
ligger alla papper och tillstånd klara.
Endast ett litet hinder har dykt upp.
Disponibla pengar saknas f.n. Den all
männa kreditåtstramningen gör sig gäl
lande. Byggnadsfirman Axelsson och Son,
Stockholm, samma firma som uppför
ålderdomshemmet, får därför tyvärr
dröja med första spadtaget en tid.
Kommunens ekonomi tycks dock ej

vara i fara. Fortsatt inflyttning och öka
de inkomster har fyllt på med skattekro
nor och någon skattehöjning anses ej
behövas för nästa år. Utgifts-och in
komststaterna för 1965 utarbetas nu och
föreläggs nästa fullmäktigemöte.
Till sist skall vi väl i den här spalten

bara notera att Vattentornet står färdigt
med skinande vit silhuett på Munkmora
berget. Troligen även högtidligt invigt
då denna tidning utkommer.

Y.N.
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När detta skrives, har det nya läsåret
hunnit bli flera veckor gammalt. Arbets
ordningarna och nyorganisationen på
skolmå!tidsfronten har visat sig bestå
provet. Lokalsituationen är inte alltför
ljus men ändå acceptabel för närvarande.
Födelsetal och inflyttningsfrekvens är
emellertid av sådan storlek, att de under
många år framåt kommer att bereda
skolmyndigheterna mycket arbete med
skolbyggande och skolplanering. En
översikt över innevarande läsårs skolor
ganisation kan kanske intressera lase
kretsen:
Skolor och skolenheter:

Grundskola Ars-

a) Kvarnbergsskolan
- " - (spec. klass)

b) Ekedalsskolan
- ,, - (spec. klass)

c) Lugnets skola
d) Hästhagens skola
e) Pilhams skola, Ingarö--------

kurser
6-9
7-8
1-5
1-6
1
1
1-4

Antal
avdeln.
19
1
14
2
2
1
3

Summa lär.avd. 42
Anm. Lugnets och Hästhagens skolor

sorterar under Ekedalsskolan. Läroplan
för grundskolan gäller 1964/65 för åk
1-8. Ak 9 läser enligt timplaner och
huvudmoment.

Yrkesskola
He!tidskurser för helt läsår: handel.
De!tidskurser: 1-3. Nybörjarkurs i

klädsömnad. 4. Stenografi. 5-6. Ma
skinskrivning. 7. Porslinsmålning. 8-9.
Vävning. 10. Bågsvetsning. 11. Matlag
ning. 12-14. Plakatmålning. 15-16 .
Engelska. 17. Tyska. 18. Svenska. 19.
Barnavård.
.Aven om vi hoppas och tror, att den

nya skolpaviljongen vid Ekedalsskolan
med sina sex klassrum står klar att tas i
bruk allra senast vid nästa läsårs början,
torde det bli nödvändigt att under flera
år framåt behålla de provisoriska loka
lerna i Lugnet och Hästhagen.
Också detta läsår har i yrkesskolans

regi anordnats kurser i maskinskrivning
för elever med s.k. håltimmar i den ut
sträckning som lärar- och lokaltillgång
medgivit. I de fall tillströmningen varit
för stor, har företräde givits resbarnen.
Glädjande är, att ungdomarna i allt stör
re antal utnyttjar "spilltiden" för me
ningsfy lid sysselsättning i stället för att
driva omkring under de till synes ofrån
kornliga håltimmarna.
Vid höstterminens början rycktes för

äldraföreningens ordf. fru Dagny Bjur
ling hastigt bort. Hon var en initiativrik
och självuppoffrande stöttepelare och
eldsjäl i den ettåriga Hem- och Skola
föreningen, och hennes bortgång innebär
en smärtsam förlust för skolan och den
unga föreningen. Arbetet måste emeller
tid gå vidare. Vid styrelsesammanträde
med Hem- och Skolaföreningen den 3/9
beslöts, att man skulle söka anordna föl
jande föräldramöten under året:
Mäten anordnas Jör årskurserna

1-2 under september månad
3-4 under oktober månad
5-6 under november månad

Läsårets indelning, lovdagar etc. 1964/65.

Höstterminen 1964: 23/8 - 21/12 = 121 dagar Vårterminen 1965: 7/1 - 7/6 = 152 dagar

Planeringsdagar: 24/8 - 25/8 samt 29/8 = 3 dagar Undervisningen börjar den 8/1
Studiedag: 26/8 . = 1 dag Årsavslutning: 4/6 (fredag)

Upprop: 27/8 klockan e00 Läsåret slutar: 7/6 (Annandag pingst)

·Helgdagar Antal Lovdagar Antal Övrigt Helgdagar Anta Lovdagar Antal Övrigt

Söndagar 18 30/10 Allm. lov 1 2 studie- Söndagar 22 1/3-6/3 Vinterlov 4 Planeringsdag
31/10 (Allhelg. 1 23/11 Allm. lov 1 dagar 16/4 (Långfred.) 1 (5/3-6/3 är fri- 7/L

19/12 Allm. lov 1 9/10-10/10 19/4 (Annandag.) 1 luftsdagar) Två studiedagar
1/5 1 12/4-15/4 (Påsklov) 4 -i febr., varav

27/5 (Kr.H-f.d.) 1 17/4 (Påsklördag) 1 en sammanfaller
7/6 (Annandag.) l 20/4 (Påsklov) 1 med länsstudie-

28/5 (Allm. lov) 1 dagen den 11/2
3/6 (Avslutn.arb.) - 1965.

Summa: 19 3 Summa: 27 11

121 - 19 - 3" 99 dagar 152 - 27 - 11 = 114 dagar

Anm.: Vinterlovets 5/3 - 6/3 är inbakade friluftsdagar (Skolstadgan 5 kap. 16 §)
I'orsdagen den }/6 användes för .,avslutn.arbeten ( -"- 5 kap. 31 §)

Rektor Westling har också andra plantor
att ta vård om. Blir resultatet överlag
lika gott som vid stugknuten så får man
v.ara glad.

För högstadieklassernas föräldrar och
lärare anordnas möten i samband med
linjevalet, vilket beräknas inträffa i feb
ruari månad nästa år.
Redan i slutet av vårterminen -64 fast

ställde skolstyrelsen indelningen av läs
året 1964/65. Då jag vet, att flertalet
föräldrar - vilket också tacksamt no
teras av samtliga lärare - önskar för
lägga klädköp, resor etc. till elevernas
lovdagar, medtages nedan förteckning
över läsårets indelning.
Till sist ber vi få hälsa elevernas för

äldrar hjärtligt välkomna till årsmötet
med Hem- och Skolaföreningen, som
äger rum i Kvarnbergsskolans matsal den
20/10. Assistent Åke Lind, Västerås, har
lovat medverka med ett föredrag om
"Pubertet och pubertetskriser".
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0

ikten från vattentornet ger en fin
vy av bl.a. Båtsmannen, det nya kvar
teret i Lugnet, som nu har fyllts av hy
resgäster. När tidningen ska gå i press
spelar just Blåsorkestern för vattentor
nets invigning, och många gustavsbergare
frestar sig att traska de 191 trappstegen
för att se denna vy från toppen.

Karl Emil Andersson, "Björkvikarn"
kallad, fyllde 90 nyligen. Vår fotograf
tog bilden på Hemmet vid Pilhamn av
jubilaren med fru Hilma. Andersson är
född i Stockholm, men kom som spad
barn ut i fosterhem på Ingarö. Under
årens lopp är han känd som den som
skulle slakta åt folket på öarna. På
äldre dar har han pysslat med uppköp
och försäljning av skrot och lump. Tro
gen medlem i pensionärsföreningen.
Lycka till!

Grannar på besök
Invalidhemmets gäster vid Aspvik gäs

tade Gustavsbergs Fabriker i augusti.
Samtidigt knöts kontakt med Gustavs

bergs Båtldubb för en utflykt. Sista lör
dagen på hemmet 22/8 anlände en rad
bilar och fraktade ner de 25 handikappa
de och deras vårdare till Strandviksham
ncn. Där hade 7 båtar mött upp av de
större. I dessa fördelades nu våra gäster.
Färden gick genom Skurusundet där

efter österut till Skevik.
Där blev det strandhugg, förtäring

och dragspel, allsång 111.111. Sedan ställ
des färden till Aspvik förbi Lagnö och
Räcknäs. Dit anlände båtarna i god rid
till middagen kl. 17.00 med mycket tack
samma och glada gäster.
Ledare för regattan var Åke Gustavs

son i spetsen för Finska klubben. Bidrag
till resan fick man genom lista på TPF.
Gustavsbergaren gratulerar till det

trevliga initiativet.

Mål för matprisvinnare

Olga Lundgren Umeå, prisvinnare 1

Västerbottens Folkblad, besökte oss den
21 sept. Hon vann första priset i en mat
tävling och den framgången gav henne
en Stockholmsresa och en vecka där med
späckat program. Bland annat fick hon
träffa tre kända personer som stod hen
nes hjärta nära. En av de tre var vår
Stig Lindberg som är profet även i sin
hemstad. Fru Lundgren kom hit redan
på sin första soliga dag och Stig L. kopp
lade på "stora charmen" och Olga var
motsatsen till besviken när hon återvän
de till Stockholm för att nästa dag ställa
upp i TV som gäst till Ria Wägner.

På bilden t.v. bär starka finska armar
de handikappade ombord för Båtklub
bens utflykt.



Det varför några år sedan,
just i denna månad, då ;man går till och
från arbetet i mörker och endast har lik
som en aning om att det ändå har varit
några timmars dagsljus utanför fabrikens
väggar. Omklädningsrumsvakterna hade
gjort sin sista goda gärning för dagen
och vi myllrade ut som vanligt i väl
oordnade hopar trotsande alla medtrafi
kanters lagliga eller olagliga rätt att ta
sej fram på vår bekostnad. Så är det
utanför blå porten och så är det utanför
gula porten. Envar sig själv närmast. Nå,
där Villagatan alias Kyrkogårdsvägen
möter Trallbanevägen och Kyrkogårds
vägen fortsätter som kyrkogårdsväg och
ingenting annat ... ja, just i backen ...
där stod den kvällen en äldre dam och
såg villrådig ut. - Förlåt, sa hon, kan
ni säga mej var kyrkogården ligger? -
Därborta, svarade jag och pekade in i det
kompakta mörker som denna del av sam
hället alltid befinner sig i, när sol och
måne lyser med sin frånvaro. - Äååh!
flämtade hon förskräckt. Har belysnin
gen strejkat? - Finns ingen, tyvärr,
upplyste jag. - Och jag som åkt ända
från Nyköping för att sätta en blomma
på min väninnas grav, ja, ja ... jag
borde ha tänkt på ... - Hon kom ald
rig fram med vad hon borde tänkt på,
men hon såg väldigt besviken ut, där hon
stod och flyttade en blomkruka från den
ena handen till den andra, om och om
igen.

jag tänkte på den episoden
när jag härom kvällen var på väg hemåt
och som vanligt passerade Kyrkogårds
vägen. Nu går väl folk vanligen inte till
kyrkogården efter mörkrets inbrott, men
vi har ju Allhelgonadagen och förmodar
jag, även en del begravningar under grå
kulna eftermiddagar. Dessutom förekom
mer det väl förrättningar, som måste ut
föras av kyrkogårdens funktionärer ock
så efter mörkrets inbrott? Skulle man då
inte ,ha behov av, inte bara yttre väg
belysning, utan även av ett belysnings
arrangemang på grindmuren och vid ka
pellet. Och skulle då inte detta kunna
göras med så god smak, att man också
rent estetiskt förhöjer det intryck av
god omvårdnad, som vi så gärna vill ska
vara det utmärkande för anläggningar
av detta slag.
Kyrkonämnd och kyrkofullmäktige

kanske vill ta sej en funderare på saken?

Och medan dom gör det,
så efterlyser vi enskilda eller organisa
tioner som vill medverka och fundera ut
lämpliga programinslag för ett vär
digt firande av det nya årets födelse vid
vattentornets rot och topp.
Blåsare från Blåsorkestern har redan

lovat medverka. Sen behöver vi en brasa,
några sångnummer och en Anders De
Wahls röst, som läser "ring ut, ring in"
m.m. Syftet med det hela är inte bara att
stå alla nyårsaftonfirande till tjänst med
aftonens "clou" utan också med detta ge
mensamma nyårshälsande stimulera de
enskilda deltagarnas vilja till ökade sam
hällsinsatser under det nya året. Det kan
minsann behövas! Ju mera intresse för
det gemensamma desto snabbare fram
stegstakt. Allt för mycket går på tok
för långsamt, tycker jag. Ta till exempel
byggnationen avseende folktandvård och
bibliotek! Behovet är klart och ostridigt
för alla, men ändå har man hållit på i
över ett tiotal år utan att riktigt veta
hur man ville ha det. Och inte förrän
om c:a två år lär, enl. uppgift, nämnda
institutioner kunna räkna med att flytta
in i tidsenliga lokaler. Ett livligare in
tresse från allmänhetens sida hade säkert
kunna påskynda denna frågas lösning.

På tal om bibliotek
så händer det att boklånarna alltför ofta
glömmer att lämna igen böckerna inom
föreskriven tid.
Glömma är ju hur lätt som helst, men

om man trots artiga påminnelser från
bibliotekarien fortsätter att glömma, då
måste det vara något fel på det organ
som har att mer eller mindre komma
ihåg saker och ting. Eller så måste man
förutsätta att organet ifråga fått fel
aktiga informationer om vad som är rätt
och orätt redan i början av sin verksam
het. Hur som helst! Den alltför glömske
Iäsaren skadar biblioteksverksamheten i
högre grad än vad han eller hon tydligen
är medvetna om. Gack och gör bättring!
En gång hände det mej själv att boken

jag sökte fanns hos en sån där lång
ridslånare, Jag hade sett filmen "Tarzan,
apornas son," och ganska misslynt med
Tarzans djungelskri tänkte jag läsa bo
ken om igen för att se om min fantasi
fortfarande räckte till för att få fram
den bild av Tarzan, skogarnas konung,
den oövervinnerlige, den vars segerskri
kom allt levande att darra, som förfat
taren syftat till och som den ungdomlige
läsaren så lätt föreställde sig. Film
Tarzans skri var inte ens i klass med en
popsångares. Nå, långtidslånaren var en
bekant. Det var under valtiden 1936. Jag
gick hem till honom i ett "låtsas-försök"
att värva en röst. Han var medlem i ett
helt annat parti. Så småningom började
vi prata om böcker. - Ja, sa han, jag

Paradoxalt men nyttigt

Det paradoxala har inträffat an
Frankrike, världens vinproducent nr 1
och landet med en bar eller kvarterskrog
på 180 invånare och en årskonsumtion
av 188 liter vin pr person och år, kvin
nor och barn inräknade, är man nu i
full färd med att bygga upp en organi
sation efter mönster av den svenska
Mjölkpropagandan, samtidigt som en
växande organisation propagerar för
övergång till frukt- och grönsaksjuicer.
Orsakerna är ungefär exakt desamma

som i Sverige på Peter Wieselgrens tid,
då både präst och länsman kunde hittas
dödfulla i dikena - fransmännen hålfer
nu på att precis som svenskarna på 1700
-1800-talen att bli totalt försupna, och
denna bittra sanning har nu börjat gå
upp för allt fler och fler.

Ur en uppsats av G. Ewerth
i Byggnadsarbetaren

har inte haft råd att skaffa rnej några
böcker förrän på sista tiden. Han pe
kade mot bokhyllan, där det stod ett tio
tal band. Trots hans ogillande uppsyn
var jag oartig nog att syna böckerna litet
närmare. Där var Tarzan-boken och ett
par till från stadsbibliotcket och ledsamt
nog var han inte rätter ägare till de öv
riga heller. Jag fick böckerna med mej,
efter att ha visat en tillfällig fullmakt
skriven av bibliotekarien. Men, herre min
je, vad han vart arg. Arg som ett djur.
Darrande, skakande, men utan att finna
ett ord att lätta det inre trycket med.

Det är synd om såna människor
För några veckor sedan åkte jag hiss

och kritiserade, i samtal med en kamrat,
ett visst politiskt partis uppträdande. En
medpassagerare stod tyst och stirrade
mot hissdörren. Hissen stannade. Med
passageraren gick ut. Vände sej plötsligt
om och presterade en väsning, som inte
ens det värsta väsdjur skulle behövt
skämmas för. Jag förstod honom. En
gång i Malmö var jag ute och luftade en
liten dräglande dvärghund. I en port
gång satt en svart katt. Dubbelt större
än hunden. Hunden darrade av rädsla
men ville visst ändå slåss. Katten reste
rygg. Jag släpade iväg den lille krabaten,
som jag fått mej anförtrodd. När vi
kommit en bit därifrån, stannade den
lille hunden, och glodde mot katthållet
till. Sen vände han åter sakta på huvudet
och kräktes.

Fanfar



Jag minns

I TV berättade en kväll i somras 80-
årige Olle Rospigg, född Werner Ohlsson
i Värmdö, om sina minnen som sjöman
och som handlare i Gamla stan. Han
ska också skriva en bok om sina minnen.
Ur hans anteckningar har vi fcttt ta ett
litet avsnitt kring hans leontakter med
Gustausberg för 60 år sedan.

I ett arbetsbetyg står det att Werner
Ohlsson tjänstgjort som eldare på ångfar
tyget Gustafsberg VI och "har han ut
fört sitt åliggande till belåtenhet". Det
är utfärdat den 2 nov. 1903 av maski
nisten Knut Carlsson.
Det är således 60 år sedan dess och jag

vill berätta något ur mina minnen från
den tiden. Jag var eldare på flera av de
små fina passagerarbåtarna och likaså
under några månader år 1906 på "kol
ångaren", som s/s Gustafsberg kallades,
en lastbåt på 1.400 ton. Sedan barndo
men kände jag väl till "bruket" eftersom
jag är född vid Tuna på Värmdön år
1885.
Vi båtpojkar, som man kallade oss,

stod i regel på god fot med både in
födingar och invandrare. På Gustafs
berg fanns det då, efter vad jag tror,
något 100-tal småländskor, bland vilka
det alltid var någon, som man drog sig
till då och då, antingen de bodde i
Gröneborg eller Ekensberg.
Arbetet på de små båtarna var trev

ligt, rent och fint och befälet hade stor
förståelse för oss unga. Man fick lära sig
mycket och fastän betalningen var i
knappaste laget var vi alla nöjda. An-

ställningen var ju säsongbetonad och
mycket kort, men intressant. Ar man 18
a 20 år så är det ju mycket, som fångar
intresset och själv sökte jag väl också
fånga något eller någon.
Före och efter seglationstiden var det

resp. utrustnings- och uppläggningsarbe
te i den lilla hamnen vid Katrholmen.
Arbetsdagen var inte så lång särskilt på
hösten, så det blev tid över till gemytlig
samvaro med några av de på bruket
arbetande. I Ekensberg, där kyrkan nu
ligger, bodde en fru Lovisa Palm med
sin dotter Antoinette och i deras stora
rum samlades vi rätt många under myc
ket städade former och därifrån har jag
många minnen. Lovisa Palm, liksom någ
ra andra, sålde utskottsporslin billigt,
något som vi gillade, och vi skramlade
till det redan då så nödvändiga kaffet
på kvällskvisten. En udda kaffekopp av
utskottsporslin har jag ännu kvar.
Bolagsledningens syn på våra samman

komster var nog inte densamma som vår
egen, men i stort sett ansågs väl våra
möten ofarliga. Värre var det om det
kunde vädras politik eller annat farligt
i detta sammanhang. Men jag vill fort
sätta om våra flickor och båtar.
För några ir sedan uppvaktade jag en

av det gamla båtbefälet på hans 75-års
dag och sammanträffade då med flera
av de grånade herrar och damer, som i
sin ungdom varit i bolagets tjänst på
båtarna. En av damerna, som jag hela
tiden varit i kontakt med, frågade mig
om det inte var så att jag flirtat med en
av hennes servitriser. Damen ifråga hade
nämligen under många år varit en av de
förnämsta restauratriserna. Jag erkände
att det var som hon anat och bekräftade
att jag och en annan båtpojke vid några
tillfällen haft förmånen att i rökhytten

Olle Rospigg född Werner Ohlsson.

på överdäck få vara i sällskap med båda
hennes serveringsflickor. Vi hade helt
enkelt inbjudit de sköna till besök om
bord några härliga höstkvällar på en av
de upplagda båtarna, till vilken vi på
grund av vårt arbete hade nycklar. Det
hade dock varit nödvändigt för oss alla
fyra att vara mycket diskreta och försik
tiga, så att något ljus inte skulle förråda
oss och i den skumma belysningen från
land satt vi därför och såg ut över den
vackra Farstaviken - i den mån det
blev någon tid till det. Jag tillade, att
vi alla varit eniga om att dylika stunder
var alldeles för få. Då suckade den ak
tade och avhållna gamla restauratrisen
hörbart och mumlade något om "de rara
rökhytterna". De flesta bland det gamla
båtbefälet hade nog haft dylika under
bara stunder i rökhytterna - så det så!
Vintern kom och därmed blev det tyst

i hamnen, men på våren blev det åter
igen brådska. Under vintern hade jag
varit med om att köra halm från
Vämdön för packning av porslin. Den
12 april mönstrade jag ut med S/S Gus
tafsberg för Nordsjöfart.
Nu stod jag under sjölagens bestäm

melser och hade att fundera på deras
innehåll, men snart nog begrep jag der.
Det var för övrigt inte min första resa
på havet. Men man talade om att det
även i land, d.v.s. vid Gustafsberg, fanns
bestämmelser, nästan lagparagrafer, vilka
kom från "stora kontoret", som det van
ligen kallades, med Herr Brukspatronen
som chef och hel- eller delägare.

T,u. den gamla ko/ångaren.
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Fartyget fraktade plank från Sunds
vall och andra Norrlandshamnar till
hamnar i England och hämtade därifrån
kol till porslinsfabriken i Gustafsberg.
Vi eldare och matroser gjorde oss nog
ibland skyldiga till någon obetydlig
smuggling av tobak och kuriosa till våra
vänner vid bruket och allt var spännan
de och roligt.
I land, alltså i hamnarna, började man

då, några år före storstrejken, höra liret
gny och missnöje och sådant fanns också
bland en del av folket vid bruket, dock
liksom på djupet, dämpat av - som
någon dristade sig säga - den järnhand
som styrde folket eller "massan", som de
missbelåtna också kallades då de inte
rent av benämndes uppviglare o.d.
Men bolagsledningen vakade och själva

brukspatronen sågs ofta komma åkande
i en gulaktig eller rottingflätad trilla.
När en idogt arbetande man såg sin
chef på detta sätt närma sig, blev det
att räta på ryggen och med mössan i
hand buga sig, men därefter omedelbart
årerigen suga i med spaden eller verk
tyget. Vi yngre av båtfolket hade snart
nog blivit så förhärdade, att vi inte ens
brydde oss om vem det var som kom
åkande. Det var ju oartigt och åtskilliga
lade nog märke till det och gillade det
kanske inom sig, men måste med hänsyn
till levebrödet vara ödmjuka och kuva
tankarna om översitteri. En del av oss
båtpojkar på kolbåten hade nog smittats
av de "villfarelser", som arbetarrörelsen
innebar.
Som ett belägg på bolagsledningens

syn på denna "fara", som lurade i sam
hället, kan jag berätta följande:
En lördagseftermiddag kom vi med

våra svarta men nödvändiga kol från
England och glädjen var stor bland oss
alla med tanke på att vi skulle få ligga
i hamn över söndagen. Men något myc
ket mörkare än de svarta kolen kom över
oss då vi kom upp mot Farstalandet i
Baggensfjärden. Det var order: ankra
och ligg kvar till tidigt måndag morgon.
Brukspatronen ville nämligen inte se sjö
folk gå och driva på hans kaj över sön
dagen. Det rätta eller orätta i detta läm
nar jag därhän. Befälet och t.o.m. ko
kerskan fick emellertid tillstånd att fara
i land, men besättningen måste stanna
ombord. Om sjövakterna fortgingo minns
jag inte, men däremot att kokerskan, lik
som för att släta över, gav oss halvkokt
risgrynsgröt på kvällen som kompensa
tion. Att det inträffade blev en stor miss
räkning för oss, som måste stanna om
bord, minns jag också. Vi hade ju våra
flickor, som väntade, men sjölagen måste
respekteras och vad mig beträffar, så
åt jag så mycket som möjligt av risgryns
gröten, en rätt som jag alltid älskat. På
söndagen blev jag sjuk i magbesvär och

Den gamle, trogne
symaskinsagenten

I vårt samhälle har alltid en rad gård
farihandlare, agenter och inkasserare
skött en växlande del av affärslivet. En
av dessa, Carl Johan Strömberg, har
fortsatt ända till idag och ämnar fort
sätta ännu en tid. Strömberg är född
värmlänning 1877, alltså under konung
Oscar II första regeringstid. Efter ett
gästspel i Skutskär, där hans far var
smed, kom han i 20-årsåldern till Stock
holm.
Ett av hans första jobb i Stockholm

var kiosken vid Tranebergsbro, där han
också svarade för broavgiften. Det kos
tade 4 öre för gående, för bil och häst
droska var priset 40 öre. Fyrspann var
dyrare, men i det åkte endast kung
Oscar, och så Ljunglöf, han med snuset.
Värnplikten gjorde han vid Upplannin
garna, där han hade min morfar, korpral
F. Svahn, till närmaste chef. Kamrater
var också Ferdinand Steen, Härke och
"gubben" Ask. Omkring 1914 började
han som inkasserare hos Husqvarna och
Älbergs möbler, som han sedan dess bli
vit trogen. Fast nu för tiden kallas de
representanter, det är finare. Strömberg
hade ett stort distrikt, från Skuru-Gus
tavsberg-Ingarö-Värmdö-Vaxholm
-Ljusterö-Runmarö-Nämndö och än
da till Möja. Han har åkt på de flesta
båtarna och blev bekant med styrmän
nen, så han låg ofta kvar i aktersalongen.
Det blev Torbåtar, Gustavsbergsbåtar
och Vaxholmsbåtar, t.ex. Prins Gustaf,
Strömma Kanal, Sandhamns Express,
Gula Faran m.fl. Gustavsberg tog 3 da
gar och då bodde han alltid hos Leonard
Andersson. Det var alltid efter den 15
i varje månad. Gustavsbergarna har köpt
c:a 3.600 symaskiner under åren och
bland kunderna finns det 3 generationer
Strömbergskunder. Gustavsbergarna har
alltid varit bra folk i affärer, säger
Strömberg, och under alla dessa år har
jag aldrig haft en retur, alla har betalat
punktligt.
År 1915 kostade en symaskin 150:-.

Då tjänade en porslinsmakare c:a 80
öre/tim. Nu kostar en maskin 640:-

Carl Johan Strömberg.

med motor och inbyggt lyse. Nu ligger
lönen för porslinsmakare på c:a 7:75/
tirn., d.v.s. 1915 c:a 200 rim. och 1964
c:a 85 tirn. för en symaskin, konstaterar
87-åringen med en glimt av försäljnings
propaganda i blicken.
Som symaskinsförsäljare har han pul

sat på oplogade och hala vintervägar,
cyklat omkring i regn och motvind, men
också i ljuvligt sommarväder farit genom
en skärgård som var ett paradis. Och
vad gör en så flitig man på fritiden? Jag
läser och min favorit är Strindberg, sva
rar Strömberg. Just nu läser jag Trä
gudars land av Jan Fridegård. Jag har
aldrig behövt använda glasögon och jag
ser bra fortfarande. En annan fritids
hobby är opera och där är Wagner favo
rit. Därav har jag sett en hel del under
åren ...
Vi önskar den spänstige 87-åringen

lycka till i fortsättningen i både affärer
och hälsa och tar farväl av en fin och
intressant människa, som lärt känna
skärgårdens folk mer än de flesta.

Rolf

på måndagsmorgonen, då vi kom in till
kaj, måste jag uppsöka doktorn. Det
fanns visserligen bot för den dåligt kokta
gröten, men varken jag eller de andra
kamraterna uppskattade den stränga led
ningen, som var upphov till det hela.
Sådan behandling av den mänskliga ar
betskraften avsatte nog sina 'spår, Den
9 november 1906 lämnade j.i.g i Sunds
vall detta fartyg. Fartygsbefälet, från

kapten Lutterman i toppen och alla ned
åt, var bra, men systemet i land så myc
ket sämre.
Av det lilla jag här berättat - utanför

ramen av en kommande bok - framgår
det att det inte var enbart soliga dagar
och underbara nätter under vistelsen vid
det anrika Gustafsberg.

Werner Ohlsson
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ldrottsspalten

Gustavsbergs A-lag
började med två träningsmatcher innan
seriestarten. Först kom Sundbyberg med
ett reservbetonat A-lag. Efter en jämn
match vann "Sumpan" med 3-5.
Så kom självaste AIK hit till Farsta

borg med fullt ordinarie lag. Det blev en
lätt match för Lill-Garvis gäng, som
gjorde alla målen, nio till antalet. Gus
tavsbergarna var inte så "under isen"
som resultatet utvisade.
När serien började mot Tellus på

Aspuddens ip tog Gustavsbergs lednin
gen i halvtid med 0-2 genom Benny
Sjödahl och Roffe Höglund och ökade
i andra halvlek till 0-4 genom Björn
Olsson och Stig Karlsson.
Andra matchen på Farstaborg mot

Huvudsta gick inget vidare och slut
resultatet blev 1-1 och sedan förlorade
Gustavsberg med 1-0 mot Högalid på
Zinkens.
Sen kom uppryckningen den 22 aug.,

då ledarlaget Gimo besegrades med 3-1
på Farstaborg. Målvakten Kurt-Åke
Wahlkvist hade blivit skadad mot Hö
galid och Lasse Wenngren hoppade in i
målet. Gustavsberg gjorde mål direkt
på avspark, men domaren underkände
målet. Hemmalaget tog ledningen i halv
tid med 1-0 genom Klas-Göran Karls
son på frispark och i andra halvleken
gjorde Gustavsberg ytterligare 2 mål ge
nom Olssen och Sjödahl.
På Lidingövallen hade Gustavsberg

ingen svårighet att besegra Lidingö med
0-3, men i Uppsala mot Sirius gick det
sämre. Det var Sirius som "strålade" ut
för fullt och vann med 3-1, medan
porslinslaget verkade bländade och
"sprack" på uppgiften.
Den 12 sept. på Farstaborg var det

fest igen, då Eskilstunalaget City gäs
tade oss. Leif Fredblad var med igen

efter sin skada och gav laget den gnista,
som så väl behövdes. Emellertid började
"Lill-lorra" med ett självmål, men K. G.
Karlsson kvitterade till 1-1 och Olssen
ökade på till 2-1. Mot slutet av mat
chen dribblade Leffe sig igenom och
ökade till 3-1.
Lördagen den 26 kom Star från Sö

dertälje till Farstaborg.
Det blev en bra match, där Leif Fred

blad och Sven-Erik Wiman gav Gustavs
berg ledningen med 3-0, men gästerna
fick också 2 mål i matchens slutskede,
ett på straff.
Enligt statistiken för målgörare under

serien leder Leif Fredblad med 7 mål
följd av Björn Olsson med 5 och Benny
Sjödahl med 4 mål.
Klas-Göran Karlsson och Rolf Hög

lund svarar för 3 fullträffar vardera me
dan Björn Holm, Sven-Erik Wiman och
Kjell-Åke Olssen sparkat in 2 var samt
Stig Karlsson och Hasse Stenberg 1 mål
vardera.
När detta skrives 26/9 har Gustavs

berg gjort 31 mål och våra duktiga mål
vakter Wahlkvist och Wenngren har
kapitulerat 25 gånger.
Det ser nu ut som om Gustavsberg har

kommit ur farozonen för denna gång och
kan komma tillbaka med nya krafter
den kommande säsongen.

RÄDDA BARNENS

Höst

kampanj

Axman

inriktas i år på två huvudändamål
1. The-vaccination och barnavårdshjälp
till staden Taiz i Jemen

2. hjälp till handikappade svenska barn.
Samtidigt fortsätter hjälpen till spet

älska och barn i Algeriet.
Insamlingsperioden blir 28 okt.-18

november då aktiviteten i Gustavsberg
omfattar affischering, utdelning av Ext
rabladet, skolagitation och kulminerar i
allmän bössinsamling i fabrik, skola, i
föreningar, affärer och hem. I TV visas
en film från Jemen den 1 november.
Rädda Barnen-filmer och bildband för
föreningssammankomster kan förmedlas.
De som vill stödja det löpande arbetet

kan anteckna sig som medlem i lokal
föreningen. Det kostar 5 :- och då får
man också den förnämliga tidskriften
Barnen och Vi.

Rädda Barnens lokalförening
i Gustavsberg

Schacksällskapets höstsäsong började
fredagen den 25 september med blixttäv
ling och prisutdelning åt de ungdomar,
som deltog i förra årets tävlingar. Det
var 15 pristagare, vilket vittnar om ett
stort intresse för det ädla spelet.
För den närmaste tiden är planerat

en halvtimmesrurnering som kommer att
gälla ett vandringspris, avsett att eröv
ras tre år utan inbördes ordningsföljd.
Vi räknar med att hinna med två partier
pr kväll, vilket skulle innebära att tur
neringen kommer att vara färdigspelad
vid årsskiftet.
Så har vi koopserien där vi måste skär

pa oss till det yttersta. Troligtvis får
PUB svårt att skaffa lag till årets spel,
allt enligt deras lagledare, men vi hop
pas intresset hos PUB-arna skall ha blivit
något bättre nu.
Fabriksschacket med 4-mannalag blev

ju en mycket lyckad tävling, och vi hop
pas få ti11 stånd en liknande tävling i
år också. Om det är någon som redan nu
vill anmäla lag, så går det bra att vända
sig till någon i schackklubbens styrelse.
Vi hälsar gamla och nya spelare väl

komna till ett nytt spelår!
B. Arvidsson

Koop. RM i orientering
Koop. RM som gick i Nyköping blev

en stor framgång för Gustavsberg.
1 :a och 3 :dje lagpris i huvudklassen,

2:a lagpris för juniorerna.

De individuella resultaten blev.

A klass Alf Rosen 3:a
Ivar Norin 5:a

YO Lennart Hagelin 1 :a
Arne Lindberg 2:a
Per Wester 7:a

AO Harald Dahlgren 1:a
Jun. Björn Nordin 1:a

Lejlert Anevret 5:a
Tävlingen gick för första gången som

landskamp mot Finland och där blev det
stora svenska segrar.
Arrangemangen var perfekta och väd

ret underbart, så det var en nöjd Gus
tavsbergstrupp som vände hemåt efter
segerskålen i Kum.

T. R.

22



••
ORAT-
känsligt instrument
Orat är ett utomordentligt känsligt

instrument. Om alla våra 384 riksdags
män talade samtidigt och deras ljud
energi kunde omvandlas till elektricitet,
skulle de endast kunna hålla en torftig
15 watts lampa lysande. Orats maxima
la känslighet är o.ooo,ooo,000,000,ooo, 1
watt. Det behövs därför inte mer än
några hundra billiondelar av en riks
dagsmannastämmekraft, för att vårt öra
skall reagera så mycket att vi märker att
han satt i gång.
Men örat är också utsatt för ständiga

angrepp som hotar att förstöra dess fina
instrument - genom sjukdomar, buller,
mekaniska angrepp och ålder. På 1800-
talet ledde öroninflammationernas kom
plikationer ofta till in validitet eller dö
den, konstaterar laborator Lennart
Holmgren i nr 24 av Thules skriftserie
Vår Hälsa: "Hörselproblem". Oronlä
karna hade ända fram till 1950-talet en
så väldig arbetsbelastning att hörselvår
den, forskningen och utbildningen kom
på mellanhand - då först kom öron
läkekonstens andra, nästan explosions
artat snabba utveckling i gång.

Hur uppkommer hörselproblem?
Redan vid födseln hotas barnet av

hörselproblem - modern kan ha haft
röda hund i början av graviditeten eller
förlossningen kan ha varit komplicerad
så att den nyfödde inte fick luft eller
syre under de första minuterna.
Mässling hör också till vanliga barn

sjukdomar. Oronåkommor, värk och
flytningar följer ofta efter besvärliga
förlopp, ibland även efter enkla förkyl
ningstillstånd,
Bullerskador hotar t.ex. genom skjut

ningar under värnpliktstiden eller arbete
i verkstadsmiljö - pojkars intresse för
explosioner och knallar skapar för hör
seln riskfyllda situationer.
Vissa antibiotika kan skada hörselner

ven. Aven andra gifter, virusinfektioner,
hjärt- och kärlsjukdomar och inte minst
stressfaktorer kan ensamma eller i kom
bination förstöra delar av hörseln.
Under ett långt liv glesnar nervelemen

ten i hörselsnäckan och hörselnerven.
Åldersdövheten drabbar snart sagt alla
och envar. Aven i svåra fall ger dock
en rätt utnyttjad hörapparat och andra
hjälpmedel god kompensation och för
nyad kontakt med omvärlden.

Se upp med småskador!
Kontrollundersökningar är viktiga,

framförallt på barn. Oskyldiga skador,
som bara ger lock- och tryckkänsla, är
symptom som inte får nonchaleras. Bör
jar barnens hörsel krångla gäller det att
få iväg dem till läkaren. Under de första
veckorna, kanske månaderna, rör det sig
om "slem bakom trumhinnan", som kan
avlägsnas, kanske efter en körtel-bakom
näsan-operation. Vänta inte för länge -
mens det ännu är rinnande klibbigt och
kan torkas av och sköljas ut. Men torkat
blir det som segt, hårt klister.
Hål på trumhinnan kan kvarstå år

efter år och hindra god ljudupptagning,
genom att ljudvågorna läcker ut och in
genom hålet. Risken är stor för nya var
bildningar. Numera kan man laga de
flesta, även små, sådana hål - lite hud
tas strax bakom örat, placeras över det
renskrapade hålet och läker fast.

Otoscleros - vanlig hörselsjukdom

Det innersta av hörselbenen, stigby
geln, är upphängd i den allra minsta
lilla senring, med de finaste gångjärn
praktiskt taget utan friktion. Om sen
ringen förändras och blir till ben kan
svaga ljud inte längre sätta igång stig
bygeln som skall kunna sättas i sväng
ningar upp emot 20.000 gånger i sekun
den.
Särskilt hos kvinnor är sjukdomen

vanlig och den har en otrevlig benägen
het att försämras i samband med havan
deskap och amning. Hörseln sjunker kan
ske vid det första och ytterligare vid det
andra barnet men däremot ej vid de
följande - eller tvärtom. Förändringar
na är mikroskopiska och inte ens den
noggrannaste inspektion kan avslöja att
förstelningsprocessen är igång. Operation
lyckas dock i mer än 80 procent av fal
len.

Hörselnervskador
Tyvärr Ligger flertalet hörselproblem

inte till så enkelt som de mekaniska fe
len, vare sig i fråga om orsaker eller åt
gärder. De flesta, ungefär 60 procent,
har en annan orsak till svårigheterna.
Om båda föräldrarna har höggradigt

nersatt hörsel av nervtyp får många av
barnen samma svårigheter eller blir helt
döva.
Fostret är synnerligen sårbart under de

första graviditetsmånaderna. Den oskyl
diga utslagssjukdomen röda hund kan ge
både lätta och svåra missbildningar om
den blivande modern befinner sig i de 12
första veckorna av havandeskapet.
Hörselnerven är den allra känsligaste

för syrebristunderskott då barnet födes.
När barnet kommer till skolåldern är

situationen den att ungefär ett barn på
tusen har blivit helt eller nästan dövt
och ytterligare två a tre på tusen har
fått höggradiga hörselnervskador.

Rengoring

av

badkar

Kalk och smutsbeläggningar kan bli
svåra att avlägsna om de får torka fast.
Rengör därför alltid badkaret omedel
bart efter användning.
Vattnet från en droppande kran orsa

kar med tiden bruna ränder i badkaret
- en järnoxidbeläggning på emaljen.
Stäng därför alltid kranarna ordentligt.
(Gör omedelbart anmälan om kranarna
läcker.)
Lättare beläggningar av smuts, kalk

eller järnoxid kan tvättas bort med
ljummet vatten och lite syntetiskt tvätt
medel eller mjukt rengöringsmedel i fast
eller flytande form. Skurpulver får en
dast användas då event. beläggningar ej
kunnat avlägsnas med ovan nämnda me
del. OBS! Rengöringsmedlet eller skur
pulvret måste vara av mjuk typ och får
ej innehålla stora och hårda korn som
kan repa emaljen.
Speciella rengöringsmedel för WC-sto

lar får absolut inte användas till badka
ret.
Rengöringen av badkaret skall alltid

avslutas med noggrann sköljning med
ljummet vatten.

En mängd bullerskador kan träffa
utifrån - inifrån hotar gifter. En myc
ket stark tobakskonsumtion tror man
hör till de riskabla. Ett annat gift är
arbetsgiftet - hörselskador är ännu allt
för litet beaktade vid bedömningarna av
stressjukdomarna.

Hörselskadan kan kompenseras
I Sverige ligger man mycket långt

framme i fråga om hörselvård, forsk
ning, upplysning och utbildning, behand
lingar och operationer, teknik och mate
riella resurser, förebyggande och social
medicinska åtgärder. Kapitlet om hur
hörselskadorna hos de minsta och små
kan kompenseras sväller ut allt mer. Men
också för dem som fått en gammal eller
nedsliten eller skadad hörsel i fullt ar
betsför ålder, finns det hopp: den mo
derna hörapparaten kan göra underverk
om den väljes rätt. Ett annat hjälpme
del är t.ex. labiologi, förmågan att läsa
talet från ansikte och läppar. Det växer
fram en ny syn på de hörselskadades
problem, som går genom upplysning och
erfarenhet.
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Födda
13/7 Eva Anna-Lena, d.t. Sven Olof Blom

qvist, Björnskogsv, 16 a och h. h. Eva Ulla
Cecilia f. Lönnberg
5/8 son till Per Lennart Ost!ing, St. Ko

vik 1:1 och h. !h. Vivan Margareta .f. Sundell
18/8 d. t. Arvid Birger Gerhard Arvidsson,

Björnskogsv. 47 och h. h, Brigitre f. Otto
19/8 Susanne Katarina, d.t, Allan Sigfrid

Alemfalk, Rurens v. 8 och h. h. Anna-Lisa
f. Borg
20/8 son rill Lars Bertil Elvin, Trallbanev.

4 b och h. h. Inger Marianne f. Karlsson
24/8 d. t. Riste Jdhannes Myllymäki, Kul

len 6 och h. h. Anna Helena f. Ollila
29/8 son till Toivo Olavi Lahtikivi, Ma

riag. 7 och h.h. Aura Sisko f. Kaasinen
31/8 d.t, Pentti Ensio Siukonen, Skeviks

gatan 5 och h.lh. Ecva Anneli f. Siiki
2/9 son till Bror Fredy Magnusson, Ske

viksg, 1 och h.h. Tyyne Elisabeth f. Heikki
nen
9/9 d.t. Erk-ki Vesanen, Meitens v. 1 och

h.ih. Toini Hillevi i. Piirainen
10/9 d.t. Bo Sune Viktor Holrnberg,

Mörtnäs 1 :565 och h.h. Hanna Margareta
f. Simonsson

13/9 son till RoLf Rune Segerblad, Rutens
v. 12 och h ..h. Ingrid Marianne f. Bodin

Vigda
1/8 Jan HaUberg och Ulla-Greta Christina

Andersson
8/8 Lars Gösta Bryngelsson och Inga

Christina Holrnsten
22/8 Bruno Cappelli och Rut Berit Metzen
5/9 Ove Kennert Ingemar Elof.sson ooh

Gun Marianne Olsson
5/9 Kjell Erjk Tillenius och Kerstin Inge

borg Margareta Svensson
5/9 Nils Gunnar Sjöberg och Anna Karin

Pettersson
19/9 Lars Erik Hulrgren och Edit Anita

Lindetalk

Döda
7/8 fru Emma Ellida Karlsson f. Johans-

son, Ingarög. 9 64 år
7/8 änikefru Sigrid Kristina Enberg f.
johansson, Mariag. 8 85 dr

15/8 f. arrend. Karl Gustav Karlsson,
Norra Lagnö 75 år
24/8 byggn.arb, Torsten Emanuel Sved-

berg, Rutens v. 20 .. 62 år
2/9 fru Dagny Margareta Bjurling f. Ny-

man, Hästhagsterr. 5 54 år
11/9 relearb, Helge Erik Oskar Olsson,

Villag. 9 64 år
11/9 .f. porsl.arb. Fredrik Joel Karlsson,

Ålderdomshemmet 85 år

Tryckt och skrivet

Det berättas att vid en föreläsning om
Albert Engströms litteratur på en skär
gårdsö någonstans skulle en man ha rest
sig upp och yttrat: något av det där
kanske han har skrivit, men det mesta
är nog tryckt!

Man kan gissningsvis förmoda att
mannen med sitt yttrande menade att
det skrivna är något av vardagens verk
lighet och det tryckta en förskönande
avskrivning, eller något i den stilen.
Förmodandet får väl gälla för vad

det kan, men det kan knappast bestridas
att det låter något av riktighet i upp
fattningen även om den framställs i pri
mitivaste laget. Eller skall det kanske
sägas att det har varit så och att utveck
lingen drivit det dit hän att den upp
fattningen får anses vara ett i det när
maste passerat stadium.

Förr var det i varje fall ,inte så oänd
ligt många varianter av det tryckta men
i gengäld föreföll det att vara mera ord
ning på torpet.

Den ädle greven dödade alltid skurken
i dramat med sin värja, efter vissa hän
delseförlopp, och den bleka och under
sköna grevinnan dånade alltid på det
rätta och väntade stället. Nu däremot
tycks de litterära framställningarna lika
gärna framhålla omvända förhållanden,
såvida det inte rent av framstalls så att
konflikterna löses genom underhandlin
gar. Om den nuvarande ungdomen är att
gratulera till en sådan förmodad utveck
ling synes vara en öppen frå6a men man
kan alltid hoppas att den i varianterna
alltid finner det mest tilltalande, även
om det nu uppfattas som skrivet eller
tryckt.

Emson

Om konst
Det finns sex slags målare:

Målare som målar vad de ser.

Målare som målar vad de tror att
de ser.
Målare som ser vad de målar.

Målare som tror att de ser vad de
målar.
Målare som tror att de målar vad de
tror att de ser.

Målare som tror att de målar.

Tack!

Ett varmt tack till mina kära patien
ter och vänner för den förtjusande av
skedsgåvan.

Dr R. Tacking

Till AB Gustavsbergs Fabriker, för
män och arbetskamrater ber jag att få
tacka för uppvaktningen på 70-&rsdagen.

Signe Malm

Till Gustavsbergs Fabriker, chefer och
forna arbetskamrater, Baptistförsamlin
gen, söndagsskolan, släkt och alla vänner
ett hjärtevarmt tack för uppvaktningen
på min 75-årsdag.

Rosa Jansson

Till Gustavsbergs Fabriker, förmän
och arbetskamrater, släkt och värmer, ett
varmt tack för vänlig hågkomst på min
60-bsdag.

Alvar Edenholm

Vill härmed framföra mitt varma tack,
till alla som kom ihåg mig på min 60-
årsdag, och gjorde den till ett ljust och
vackert minne.
Hjärtligt tack.

Arne Bjuhr

Ett varmt tack till fabriksledning,
släkt och vänner för vänlig uppvaktning
på min 70-årsdag.

Anna Andersson

Till fabriksledning, arbetsledare, ar
betskamrater, släkt och vänner ett hjärt
ligt tack för hågkomsten på min 70-
årsdag.

Axel Essman

För vänlig hågkomst på min 75-års
dag ber jag härmed att få framföra mitt
hjärtligaste tack.

Anna Johansson

För vänlig h!i.gkomst vid min käre ma
kes Helge Ohlson bortgång ber jag här
med att f!i. framföra mitt varma tack till
släkt, vänner, grannar och arbetshamra
ter.

Sigrid Ohlson

Till Gustavsbergs Fabriker, till gamla
vänner och bekanta ber vi genom Gus
tavsbergaren att få framföra vårt varma
tack för den vackra blomstergärden vid
v!i.r faders, Joel Karlsson, bortgång och
jordfästning.

Barnen
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DOMUS
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LANEKOP
är et,t köpsystem som tillkommit för att underlätta anskaffningen
av mera kapitalkrävande varor såsom t.ex. möbler, TV, damm
sugare och hushållsmaskiner.
Varan betingar inget extrapris vid låneköp. Man handlar till
kontantpris i Domus/konsum och betalar vid inköpet en mindre
del - dock minst 20 % av köpesumman - kontant. Härtill
kommer lånekostnaden i vilken ingår administrationskostnader
och ränta. Betalningstidens längd bestämmer man i stort sett
själv. Man kan välja mellan 5, 10, 15 eller 20 amorteringar, som
skall betalas varje månad utom juli och december som är amor
teringsfria.

LANEKöPSVÄGEN GER MÖJLIGHET
ATT MODERNISERA OCH
KOMPLETTERA HEMMET

VI BYTER IN ER GAMLA
DAMMSUGARE OAVSETT
MÄRKE OCH ALDER FÖR

NYA HUGIN TOP VAC

Inkl. oms

SO:-

Top Vac är en elegant, effektiv och pålitlig dammsugare.
Kan bäras vägrätt i handtaget och lodrätt i "toppgreppet"
- är lätt att förvara - har kambinationsmunstycke och många
andra praktiska detaljer, vilket gör nya Top Vac till en
dammsugare utöver det vanliga. 2 års garanti.

298:-

ZENITH SYMASKIN
- en härlig tillgång. Ni syr lätt utan tidsödande instruktioner
perfekt raksöm, sick-sack upp till 5 mm bredd, knapphål.
Ni får en pålitlig maskin med 2 års garanti, inbyggd belysning
svensk motor, fotreglage, allström 220 V.

53S:-

MAJOR HELAUTOMATISK TVÄTTMASKIN
MAJOR förtvättar, tvättar, sköljer och centrifugerar utan att Ni
behöver vidröra tvättgodset.
• litet format • programrabatt för 6 olika tvättprogram
• stor lucka med barnsäkert lås • fristående modell
• 1 års garanti.

Riktpris med oms. 1.S9S:-
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Raka [ulljus
skina

Det är underligt vad åren rinner iväg, när man kommit upp
i mogen ålder. Under ungdomstiden kändes det som om tiden
stod still och framtiden var något obestämt mål i fjärran.
Sommarlovet var fyllt av långa solskensdagar, vintern idel
snö och friska utelekar. Julen stod framför en vid årets slut
som en många dagars helg, där varje stund var som en platt
form med strålande utsikter.
Nu är det Jul igen. Igen var det ja. Man trampar som på

ett ekorrhjul - och så ,är det Jul igen. Man skulle så gärna
vilja stanna upp ett tag och känna nuet som i unga dar. Eller
göra som kulien, som plötsligt ställde sin tunga packning vid
vägkanten och hukade sig ner till vila och meditation. Då
den ursinnige pådrivaren frågade vad som var meningen, sva
rade han lugnt: Jag måste sitta en stund och vänta på att min
själ hinner upp mig.
Så låt oss då fira Jul igen - som förr. Visst kan miljön

vara förändrad och vyerna annorlunda. En kär anförvant
kanske har lämnat oss, barn har flugit ur boet, hemmet ser
annorlunda ut. Men det är nu det är Jul, din jul. Du kanske
inte har allt som andra har, men du har det rart omkring dig,
du har TV och radio, böcker att läsa och en skön vilsam helg
framför dig. Och du har nog mycket att vara tacksam för,
mycket som du sluppit genomlida - och det är vackert så.
Nu har du chansen att uppleva omväxlande umgänge, nu
har vi tid för varandra och med oss själva.
Vid jultid är det nog nyttigt och välgörande att i minnet

tränga tillbaks genom åren, till barndomens enkla, men sam
tidigt rika värld. Det är väl där som våra bästa minnesbilder
kom till. Jag har ett starkt minne redan från 4 års ålder. Jag
var sjuk, låg i dvala, och vaknade en vintermorgon med le
vande raka ljus framför mig i hemmets nykiädda julgran.
De tända ljusen och de vänliga ögonen som riktades mot mig
gav mig en lyckokänsla. Jag blev frisk - både i kropp och
själ. Ur sådana små minnen, tror jag att vi litet var kan få
vitamininjektioner som vuxna. Så minns jag några år senare
när jag för första gången fick gå med på Julmarknad och
handla jättefina saker på 15-öresbasaren och på Stortorget.
Julafton i barndomshemmet är ett annat högtidligt minne,
julbordet, julklapparna, julottan. Jag kan bara inte begripa
hur föräldrar med 8 barn hade råd med så pass riklig och god
mat. Skinka, lutfisk, korv och allt det andra måste ha tagit
en försvarlig del av inkomsten. Och ändå fick vi julklappar,
som kanske var enkla och mjuka, praktiska, men alltid så
välkomna, bara de låg i paket och hade rim och lack. Pappa
sparade lacket från paketen år efter år och göt själv lack
stängerna. Mamma stickade härliga yllestrumpor - och som
sagt, det fanns kul grejer för 5, 10 och 15 öre.
Idag är vi kanske för frikostiga, men vi har också råd till

så mycket av allt det som Domus frestar oss med i sina strå
lande skyltfönster. Men jag har svårt att acceptera ungar,
som pockar och pekar ut vad mamma ska köpa och därmed
tar bort den ljuvliga hemligheten kring julklappen.
Häromdagen fick jag en julhälsning från en prenumerant

och gammal gustavsbergare i USA. Synd att Julnumret inte

Takets plåtar dunka.
Raka julljus skina,
hur än nordanstormen
tyngd av yrsnö far.
Låt mig ännu sjunka
i den djupa trygghet
hemmet ger de sina
årets sista dar!

Ur Året
av Gunnar Mascoll Silfverstolpe

hinner fram till Jul för alla våra vänner däröver. Det är för
dyrt ännu att skicka med flyg. Ett nyår fick jag många und
rande förfrågningar från dem därborta, då ingen fått tidnin
gen. Det var något år efter kriget och lastfartyget, som också
förde Gustavsbergarens julnummer, hade gått på mina ...
Rörande är det att känna hur de gamla gustavsbergarna utom
lands och ute i landet faktiskt längtar efter Gustavsbergaren
och särskilt att få den till Jul. Det är som om tidningen var
den sista länken med hembygden, som någon skrev: Fast åren
svunnit hän i rasande fart och man kommit långt bort i
världen, går tankarna ofta till alla man kommit i beröring
med som ung. Tidningen ger kontakt. En julhälsning till er
alla.
Ett brev betyder så mycket, står det på den tjusiga bilden

av den gamla kvinnan på Postens affisch. Nu fattar vi pennan
och skriver Julhälsningar. Allt är gott som förenar människor,
så tag nu tillfället i akt att skriva de kärkomna breven, de
vänliga julhälsningarna! Använder du då UNICEFS julkort
gör du ytterligare en välgärning.
Julfesterna har vi snart i faggorna. Det börjar med basarer

i Bergasalen, Missionshuset och Skolan och Luciatåg till Folk
parken. Det är ljusfest i kyrka och samlingslokaler, där raka
julljus brinna och värma. Och vi lättar på portmonnän, för
peka rätt och kollekt, i förvissning om att överskottet går till
välgörande ändamål. I vetskap om att några människor slip
per frysa och svälta. Både Röda Korset och Rädda Barnen i
Gustavsberg kan intyga att Gustavsbergarna är givmilda. Vi
unnar också idrottsföreningen och andra organisationer en
slant, så länge de uppoffrar sig i arbete för andra, för ungdo
mens spänst till kropp och själ.
Julfesterna inleds av vitala pensionärer, som intensivt strålar

samman både till fabrikens Luciakaffe och Konsums julgröt.
Föreningar, skolan, daghemmet avslutar säsongen och inleder
helgerna med pepparkakor och julsånger. Vi kommer att få
träffa stjärngossar, tomtar och Lucior, några kanske mera ute
för affär än tradition. Men de är ändå välkomna. Vi får
skåda många små söta tärnor, käcka tomtenissar, prydliga tre
konungar och en och annan vresig julbock. Vad jag saknar
är en julig gemensam familjefest i gammal trivselstil, med
kaffe vid långbord, bordsvisor, lagtävling, långdans, lekar
och dans, både gammal och modern i lagom proportioner för
gustavsbergare i gemen, som goda grannar och vänner på
hemmaplan. Men vem vågar satsa på ett sådant arrangemang
i Bergasalen?
Som ett par vakande tomte- eller trollögon lyser de röda

lanternorna däruppe i nattmörkret över vattentornet. Kanske
vi får ett fackeltåg på årets sista dag igen, kanske den 100-
åriga blåsorkestern inleder sitt jubileumsår med en koral i
nyårsnatten. Så är då skottåret, det 13:e i solcirkeln till
ända. Och på nyårsdagen går flaggorna i topp för år 1965.
Vi tackar våra läsare för goda tankar under det gångna året

och tillönskar alla gustavsbergare och deras vänner, här och i
förskingringen,

God Jul och Gott nytt år! Red
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Johan Movinger

in Memoriam

En verklig Gustavsbergsvän har gått
ur tiden. Johan Movinger, kyrkoherde
i Högalid var en eldsjäl, som hade en
god vilja "att hjälpa sina medmänniskor.
Från åren 1941-1945, då Johan Mo
vinger verkade som komminister i Gus
tavsberg, minns vi hans initiativ och
verksamhetslust i det kyrkliga arbetet
och i vårt övriga föreningsarbete. Han
var en av grundarna av tidningen Gus
tavsbergaren och deltog under de första
åren aktivt i redaktionsarbetet. I ung
domsverksamheten, hos idrottsförenin
gen, bland de gamla, var Johan Mo
vinger en omtyckt människa, som gav
impulser och inspiration för en optimis
tisk inställning till arbetet och livet. När
Johan Movinger lämnade Gustavsberg
i dec. 1945 för nya uppgifter var det en
talrik skara som lyssnade till hans av
skedspredikan. Som synliga bevis över
lämnades då många gåvor från tacksam
ma gustavsbergare. Vänskapen och sam
hörigheten har bibehållits under åren och
många av oss har personligen fått erfara
Johan Movingers beredskap till stöd och
uppmuntran. Nu sörjer vi honom djupt.
Vi minns honom som en människa som
hjälpte oss att söka nå det djupaste i
livsbehovet - själens längtan efter jäm
vikt. Så tolkade Johan Movinger själv
en gång tidens krav på människan.

G.Dbg

Det bästa
- Vad är det bästa som det gångna

året gett dej?
Denna fråga ställdes till en av våra

skådespelare. Svaret blev:
- Ett underbart kamratskap med alla

mina trevliga kolleger!
---
En jubilerande föreningsveteran sa

ett tacktal så här:
- Visst var det besvärligt och kno

gigt värre många gånger. Det har ibland
sett mörkt ut och framgångarna har inte
alltid svarat mot ansträngningarna. Men

I mörka !ande skiner det ljus -
Lucia kommer i natten.
Snön ligger vit över mark och hus,
skogen är tösvart och tungt dess sus,
stjärnan står blank i nattsvart vatten.

Stig in, Lucia, stig in, stig in,
med ljuset och håvorna dina!
Vi vilja dem gömma fromt i vårt sinn'
som brodden slutes i kärnan in,
tills vårens sol börjar skina.

SIGNE HALLSTROM

det har dock i stort sett gått vägen. Nu
är jag glad och tacksam för vad som
varit och de framsteg, som vi kunnat in
registrera. Det bästa av allt har varit det
goda kamratskapet med kolleger och
medarbetare. Hur sympatiska och tjusiga
är inte ofta medmänniskorna, när man
lär känna dem under arbetet för gemen
samma strävanden. Och jag vill nu run
da av det här lilla talet med en varm
hyllning av det goda kamratskapet. Det
är ju detta som ger vår tillvaro ett all
deles särskilt värde och behag.

Detta var två vittnesbörd, ordagrant
och korrekt återgivna. Det vore ]ätt att
utöka dem med flera uttalanden i sam
ma stil. De allra flesta av oss torde ock
så ha erfarenheter av samma slag. Om
det är något som får livet att lysa och
blomma alldeles särskilt, är det just
känslan av en värmande samhörighet
och gemenskap. I denna stimulerande
atmosfär trivs vi, och då kommer våra
personliga anlag och egenskaper bäst till
Sl11 rätt.
Det goda kamratskapet ställer natur

ligtvis krav på oss. Krav på egna bemö
danden av skilda slag, och då inte minst
intresse och vänlighet, uppmärksamhet
och personliga hänsyn. Men dessa helt
naturliga insatser ger ett rikt och mång
sidigt utbyte. De för våra gemens:1111111:1
strävanden framåt, och de skänker oss
samtidigt mycken personlig tiJlfredsstäl
lelse och glädje. Allt detta hjälper oss att
finna och bevara något av livets ljusa
melodi.

V.].
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Förr i världen slet man ut sig i arbe
tet. Läser man berättelser från den gam
la tidens arbetsplatser, då finner man
omänskliga arbetsförhållanden och hårt
utnyttjande av arbetskraft. Från den ti
den kvarstår ännu ärr i form av svårt
invalidiserade eller av invand bitterhet,
vilket ännu försvårar samarbete och för
troende inom näringslivet.
Det är dock ej endast bitterhet, man

finner, utan aven ett folk av stål, seg
uthållighet och förtröstan.

Tiderna har ändrats på mångahanda
sätt med mer förståelse, frigörelse, för
troende och arbetsglädje. An finns mån
ga mödor kvar, men det är också av vikt
att slita. Ja det är drivkraften för livet
och glädjen både vad ung och gammal
angår.
Det nya har visserligen medfört en

del avarter och förhållanden av negativ
karaktär. Jag vill peka på det ökade
jäktet och en ökande brist på självkritik
bland en osäker krets av människor. Så
väl jäktet som osäkerheten skall mot
verkas.

Steg för steg arbetar vi oss här i
Gustavsberg fram mot bättre arbetsför
hållanden och ökad arbetsglädje. Nya
arbetsvänliga metoder kommer till. Det
usla stendammet har förebyggligt beseg
rats om det ock tagit årtionden, Risk
för blyförgiftning finnes ej längre och
de heta gamla ugnarna kvarstår endast
som minnesmärken och i vårt vapen.

Vi börjar förstå att förebyggande
handskas med ohälsan, att sätta värde
på hälsan och bevara den genom indi
viduell förståelse av förebyggande åt
gärder. Vi har börjat att idka biotekno
logi i vårt industriella arbete.

Vi har infört en medicinsk undersök
ning för den, som söker anställning. Den
na undersökning skall bl.a. vara första
steget till att få rätt man på rätt plats.
Låt oss under 1965 fortsätta med detta
arbete och driva det till så god fulländ
ning, som möjligt. Vi stöter ej ifrån oss
de partiellt arbetsföra utan vill i den
mån det står till buds ge en trivsam
arbetsmiljö för dem, vilket kanske mer
än andra behandlingar kan ge ökat själv
förtroende och arbetsglädje för den in
validiserade.

Hälsa och
Vi har även fortsatt med våra hälso

undersökningar, vilka stå öppna för de,
som fyllt 40 år och däröver. Denna häl
sokontroll griper just in i den ålder då
krämpor, ohälsa och ålderdomssvaghet
börjar ge symptom. Med de rika möjlig
heter som vetenskap och erfarenhet stäl
ler till förfogande, vill vi söka neutrali
sera dessa begynnande missförhållanden.
Man vill rätta till och lappa på.
Vi vill stärka hjärtats och lungornas

kraft. Vi vill se till sinnesorganens svik
tande funktion. Så vill vi även tidigt
söka diagnostisera smygande åkommor
av direkt livshotande slag.
Hälsan har alltid varit ett mål för

människan, men arbetet på detta har
först under det senaste årtiondet kommit
mer i förgrunden och blivit mer målmed
vetet.
Hur skall vi nu arbeta oss fram mot

ett dylikt idealiskt tillstånd?
Ja. Det räcker ej med att forskning

och erfarenhet säger sitt. Det måste bli
ett samarbete med alla. De fingervis
ningar som vetenskapen ger skall var och
en noga följa och lära sig förstå.
Man skall utnyttja de möjligheter som

finns. När man kommer till sitt arbete,
skall man ej som hastigast sätta sig ned
på sin arbetsstol. Man skall sätta sig
tillrätta. Pröva ryggstödet, maka fot
pallen i rätt läge och se till att man rik
tigt når åt sin arbetsplats. Man skall
vara medveten om trivsel. Man skall ej
sitta och slita på sin hälsa utan för sin
hälsa.
Se efter vad du har på fötterna. Mot

svarar fotbeklädnaden arbetets krav? Ar
det ej bättre att du i ditt stående arbete
har träskor och att du i varje fall tränar
in den lämpligaste fotbeklädnaden. Var
och en skall anpassa sig i sitt arbete.
Man skall ej genom felaktig arbets

teknik mata in nya skavanker och inva
liditet i produktionen! Förmännen skall
vara mycket uppmärksamma med att
lära in den rätta arbetstekniken särskilt
då det gäller nybörjare. Man kan vänja
sig vid en god vana som håller men
även vid ovana, som ej håller i det långa
loppet.
På många arbetsplatser vore det en

stor fördel att införa och återinföra en
"obligatorisk" 5-min.-gymnastik. Låt oss
börja med kontorspersonalen. Låt en
sprittande grammofonskiva ge oss en

arbete
avkopplande motion för de styvnade le
derna. Kanske många av de äldre kom
mer ihåg Bertil Ugglas röst från 30-
talet. Han ledde då morgongymnastiken
i radio och många tusen och åter tusen
följde nog hans smittande kommando
vid öppna fönster. Det var nog även med
frejdiga steg de senare gick till sitt ar
bete.
Vi talade nyss om att det ännu finns

besvärligheter inom industrien. Jag tän
ker då särskilt på bullret. Märkligt är
hur lite människorna reagerar för bullret
i arbetet. Det är som bullret skulle så va
ra och det har liksom växt sig fast i
medvetandet.
Nu har industrien tagit upp bullerfrå

gan. Oväsendet skall bekämpas. Buller
absorberande väggar skall byggas, fällor
för bullret skall konstrueras och bullret
skall dämpas vid källan. Striden mot
bullret kommer att utkämpas under
1965.
Bästa gustavsbergare har ni lagt märke

till den här liga terrängen som omger
Gustavsberg. Den inbjuder till härlig fri
luftsmotion. Det finns så många vackra
utflyktsmål. Få är det dock som utnytt
jar dessa naturens under. Låt det börja
att sjunga av motionsglädje utefter pro
menader och skogsterräng nu till vintern
och hela 1965. Föralldel tag bilen med
och förlägg motionen än här än där men
sitt inte bara i bilen. Låt de "4-M:s"
maning komma till riktigt gensvar hos
er!
När man pratar och tjatar om hälsa

blir man ibland litet betänksam. Det är
ej meningen, att man skall börja och
känna efter sina krämpor. Den viktigaste
faktorn för ett samhälles hälsa är dess
ekonomi. Här är det vår goda industri
vi har att tacka därför. För den kan vi
slita litet. Kom ihåg att det var de
gamlas slit, som lade grunden för vår
nuvarande höga standard. Nu är det vår
tur att slita för kommande släkten.
Vid den nyss avslutade konferensen

"K F Hälsa" framhöll direktör Hjal
marsson att arbetet på hälsofaktorn mås
te ges minst lika stort utrymme som ar
betet mot olycksfallsrisker.
Låt oss var och en på sin post hjälpas

åt att nå målet: ett tryggt och trivsamt
arbete genom samarbete och förtroende.
God Jul och Gott nytt år.

Bellander
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Ovan: Ljusstake i stengods av Britt-Louise
Sundell.

Till höger: Stengodsfigur av Bengt Berglund.

Nedan till vänster: På den så kallade NK
Teatern passade Eje Obergs emaljmålningar
särskilt väl, eftersom de kunde belysas indi
viduellt så att emaljens färgregister kom
till sin rätt.

Nedan till höger: Stort intresse väckte den
"mobil" som arkitekt Holland satt ihop
av c:a 500 gul- och rödemaljerade provplåtar.

Från

Utställningsfronten
På den s.k. NK-Teatern ordnade Gus

tavsberg i oktober en utställning, "Emalj
i miljö", vars huvuddel bestod av ett
40-tal signerade emaljmålningar av Eje
Oberg. I introduktionen demonstrerades
emaljmåleriets teknik och hur det vuxit
fram ur produktionen av badkar och
fasadplåtar.
Vi kunde med gLädje konstatera bl.a.

att Arbetsgivareföreningen, Verkstads
föreningen och Exportföreningen gjorde
inköp för att smycka sina lokaler med
Eje Obergs emaljmålningar.
Under utställningstiden kördes dagli

gen den oavkortade färgfilmen om emalj
måleri, som i augusti visades i förkortad,
svart-vit version i svensk TV.
Till utställningen "Monumentalt och

intimt i svenskt konsthantverk" i Hel
singfors hade ett 30-tal konsthantver
kare inbjudits, däribland Karin Björ
quist och Bengt Berglund. Att möta
Finland på den konsthantverkliga hem
maplanen är svårt, men den svenska ut
ställningen togs emot både med respekt
och entusiasm.
Man trodde inte att Berndt Friberg

efter sitt stora framträdande på NK i
våras kunde göra en så fin ny kollektion
för utställningen på NK i Malmö, men
den kunde väl mäta sig med vårens, och
Malmö-borna grunnade inte länge innan
det mesta var sålt.
Britt-Louise Sundell hade sin första

separatutställning i Göteborg i början på
november med en ny stengodskollektion.
Tage Danielsson gick från Svenska Ord
till handling och köpte 5 pjäser med en
gång. Utställningen möttes med stor sym
pati, och den fick bl.a. rubriken "Arligt,
svenskt och vackert".

I Paris öppnades i början på novem
ber det nyrenoverade Sverigehuset på
Champs Elysees, Det innehåller också
en konsthantverksbutik som sköts av fö
retaget "Cerard et Pierre". Till öppnan
det hade Svensk Form genom arkitekt
Åke Huldt arrangerat en specialutställ
ning av fyra svenska kvinnliga form
givare, som arbetar i fyra olika material.
Det var Sigrun Bulow-Hube med silver,
Ingeborg Lundin, Orrefors med glas,
Kaisa Melanton Handarbetets vänner
med textilier och Karin Björquist, Gus
tavsberg med unikt stengods. Det var ett
både publicitetsmässigt och konstnärligt
lyckat grepp berättar rapporterna från
Paris.

A. Hald
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En bultning på dörren

Den 10 december fick den amerikan
ske negerledaren dr Martin Luther King
mottaga årets fredspris av norska nobel
kommitten i Oslo. Martin Luther King,
som under många år stått som symbol i
kampen för frihet och rättvisa utan våld,
är en värdig förespråkare för höga ideal,
lika för alla.
Vid den stora baptistkonferensen i

Amsterdam i höst inledde han morgon
samlingen med en predikan, som utsän
des i TV. Vi återger i svensk översätt
ning huvuddelen av hans manande ord,
väl värda att begrunda i Julens tid.

Red.

Som textunderlag denna morgon vill
jag använda en liknelse av Jesus Kristus.
Denna liknelse finner vi i Lukasevan
geliets 11 :e kapitel. Han sade till dem:
"Om någon av eder har en vän och om
midnattstid kommer till denne och sä
ger till honom: "Käre vän låna mig tre
bröd, för en vän har kommit resande
och jag har intet att sätta fram åt ho
nom". Så svarar kanske den andre: "Gör
mig icke omak. Dörren är stängd, och
jag och mina barn hava gått till sängs.
Jag kan icke stå upp och giva dig något."
"Jag säger eder: Aven om han icke därför
att han är hans vän står upp och giver
honom något så gör han det likväl för
att den andre är så enträgen."
Fast denna liknelse handlar om det

ihärdiga bedjandets kraft kan den också
tjäna som grund för vårt tänkande be
träffande de många problem världen
idag står inför och kyrkans roll när det
gäller att ta itu med dessa problem. Det
som sker i liknelsen sker vid midnatt.
Det råder också midnatt i världen i

dag. Vi upplever ett mörker så djupt att
vi knappt kan se åt vilket håll vi ska
gå. Det är midnatt inom samhällslivet.
När vi betraktar den internationella si
tuationen ser vi världens nationer kämpa
om världsherraväldet.
Under en generation har vi upplevt

två världskrig och hotet om ett nytt
världskrig är överhängande. Kärnvapen
krigföringen står i början av sin utveck
ling och den bakteriologiska krigförin
gen är ännu oprövad. Faran är att dessa
händelser och vapen samverkar till en
för tidig död för mänskligheten på den
na planet. Det är midnatt. Att midnatt
råder i samhället bevisas också av det
faktum att människor världen över ej

lart sig leva tillsammans. Raser för
trampar fortfarande andra raser. Vi har
lärt oss simma som fisken, flyga som få
geln men inte att vandra tillsammans på
jorden som syskon. Det är en historiens
ironi att vi fortfarande diskuterar om en
människas hudfärg är bestämmande för
karaktären. Detta bevisar att midnatt
råder i samhällslivet. Men det är inte
bara midnatt i människans yttre tillvaro.
Det är också midnatt i människans inre
tillvaro. En paralyserande skräck pinar
människan dag och natt därför att ho
tande moln skockats för vår inre syn.
Vår tids människor är mer känslomäs
sigt störda än under någon annan tid i
mänsklighetens historia. Mentalsjukhus
världen över är fullbelagda. De popu
läraste psykologerna är analytikerna. De
populära böckerna inom psykologien har
titlar som "Människan i kamp med sig
själv, Den neurotiska nutidsmänniskan".
De populäraste religiösa böckerna är så
dana som "Sinnesfrid, Själsfrid." De
populäraste prästerna är de som kan pre
dika lugnande om hur man kopplar av
och ,blir lycklig. De vill skriva om evan
geliet till att lyda: "Gån ut i världen
och vårda er om ett lågt blodrryck på
det att ni må bliva välanpassade män
niskor."
Allt detta visar att midnatt råder i

människosinnet. Men midnatt råder ock
så på moralens område. Midnatt är den
tid när alla färger mister sin skärpa.
Allt förvandlas till en dyster gråskala.
Detta har så ofta hänt i vår värld på
moralens område. Moraliska principer
har mist sin skärpa. För många finns
inte ett absolut rätt och ett absolut fel.
Rätt och fel beror på vad vi tycker om
och inte tycker om. Rätt och fel beror

på vad vi själva vill. Rätt och fel beror
på vilket samhälle vi lever i. Alla vill
likna varandra. Alla är rädda att vara
annorlunda. Därför lever många efter
en livsfilosofi liknande denna: "Alla
gör det så det måste gå för sig." Så mån
ga kristna har glömt bort att tro och
glömt bort att följa principen: "Rätten
eder icke efter denna världen utan låt
förvandla eder genom att förnya era
sinnen." Alla vill likna alla andra, alla
vill accepteras socialt och detta har ska
pat mörker på det moraliska området:
Alla försöker klara sig. Det enda rät

ta är att inte "åka fast". Och därför
bryr sig få människor i världen idag om
att hörsamma de tio budorden. Alla hör
sammar i stället det elfte: att inte "åka
fast". Man kan ljuga, bara man ljuger
skickligt. Man kan hata, om det bara
liknar kärlek. Huvudsaken är att man
"klarar sig". Detta är midnattsrriörkrets
moral. Därför lever vi idag i detta tre
faldiga midnattsmörker: Midnatt i sam
hällslivet, i människosinnet och på mo
ralens område. Men precis som i liknel
sen upplever vi i dag hur tystnaden vid
midnatt bryts av en bultning. Miljoner
människor bultar på kyrkans port. Mån
ga fortsätter att tycka att kyrkan till
handahåller ett svar till den stora för
virring som präglar deras liv. Den är
fortfarande viloplats för den trötte
vandraren. Den enda byggnad som står
kvar där den alltid stått. Den byggnad
som den resande om midnattstid antin
gen uppsöker eller vägrar uppsöka. Det
är sant att många vägrar uppsöka den
men de många som bultar på söker för
tvivlat en bit bröd till hjälp.
Ni minns att mannen i liknelsen sökte

tre verkliga bröd. I vår tid söker män-
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niskan tre andliga bröd. Hon söker trons
bröd. I en generation som drabbats av
så många besvikelser har många män
niskor förlorat tron på Gud, på sig själ
va, medmänniskorna och framtiden. Mitt
i denna förlorade tro, denna desillusio
nering ropar många människor idag ef
ter trons bröd. Sedan är det längtan ef
ter hoppets bröd. Alla behöver detta
bröd. Så mycket har hänt i vår tid som
har fått människan att förlora sitt hopp.
Så många har gjort Schopenhauers ord
till sina: "Livet är en oändlig plåga med
ett plågsamt slut." Andra har gjort Mac
beths ord till sina: "Livet är en saga be
rättad av en galning full av gny och
våld, förkunnande intet." Andra säger
med negerpoeten Paul Owens Dunbar:
"En beta bröd, och ett hörn att sova i.
En minut att le, och en timme att gråta.
Aldrig ett skratt utan en dubbel plå
ga." Sådant är livet och sådan nutids
människan: utan hopp. Och därför ro
par de ur sin förtvivlan efter hoppets
bröd. Sedan är det sökandet efter kär
lekens bröd. Alla vill älska och älskas.
Den som känner sig inte vara älskad,
känner sig betydelselös. Så mycket i värl
den gör vår tillvaro opersonligare. Alla
våra problem gör att många betraktar
sig som betydelselösa. Många tycker att
ingen bryr sig om dem, att ingen älskar
dem. Mitt i denna känsla av att intet
betyda ropar dagens människor efter
kärlekens bröd.

Mitt i denna mörka midnattstid söker
sig många till Guds kyrka på jakt efter
en smula bröd till hjälp. De söker trons,
hoppets och kärlekens bröd. När man
nen bultade på dörren fick han ett ned
slående svar av den som bodde där. Den
ne sa: "Stör mig inte, dörren är stängd
och jag och mina barn hava gått till
sängs. Jag kan icke stå upp och giva
dig något." När den som bultade på
porten behövde hjälp beredde den som
bodde där honom en missräkning. Vi
som tror på Jesus Kristus, måste inse att
många av dem som bultat pi kyrkans
dörr beretts en missräkning. Miljoner
afrikaner som bultat på den kristna kyr
kans port där de sökt den samhälleliga
rättvisans bröd har avvisats eller upp
manats vänta tills senare vilket nästan
alltid betytt aldrig.

Miljoner amerikanska negrer svälter
av brist på frihetens bröd och har bultat
pi kyrkans dörr, bara för att mötas av
kall likgiltighet. En av historiens nesliga
tragedier är att kyrkan som fört män
niskan ur rasdiskrimineringens midnatts
mörker si ofta deltar i att skapa och
föreviga midnattsmörker. Det är tra
giskt att si många som sökt rättvisans
bröd bultat pi kyrkans port bara för att
bli missräknade. I krigets förfärliga

Återkomst
På den trånga gatan
mellan hus av fotogenlådor
står han

Dova moln, däröver
en stjärna, och en brun gatlykta.
Han har ärr i händerna

och i blicken djupt medlidande
och stor kärlek
till den jord som är människans.

H. D. Carberry
(ur negerlyrik-samlingen Mörk sång)

midnattsmörker har människor bultat pi
kyrkans port för att be om fredens bröd,
men kyrkan har ofta gjort dem besvik
na. Vilket avslöjar bättre kyrkans brist
på verklighetskontakt i dagens politiska
verklighet än dess vittnesbörd om kri
get? I en värld förvildad av kapprust
ning och imperialistisk exploatering har
kyrkan antingen godkänt dessa ting eller
iakttagit en skrämmande tystnad. En
trött värld som förtvivlat ber om fred
har ofta sett kyrkan ge kriget sitt mo
raliska stöd. De som hos kyrkan sökt
den ekonomiska rättvisans bröd har ofta
lämnats i misärens midnattsmörker. Of
ta har kyrkan slutit förbund med privi
legierade klasser och pi si sätt försvarat
status quo och v,ägrat besvara bultnin
gen vid midnatt.
Gud har talat till kyrkan genom sina

profeter och sagt i dag och alla da
gar: "Lit rättvisa strömma som en mäk
tig flod genom världen." Gud säger:
"Jag bryr mig inte om era vackra böner,
era vältaliga predikningar, era vackra
psalmer." Han begär att du ska handla
rätt och ödmjukt arbeta med din Gud.
Kan inte kyrkan återtaga detta ... Kan
inte kyrkan besvara de frågor männis
kan plågas av kommer den att mista sin
makt och myndighet och inte bära sann
vittnesbörd om Jesus Kristus. Kyrkan
måste kunna hjälpa nutidsmänniskan
när hon bultar på .porten vid midnatt.
En sak till vill jag ni ska se i denna

liknelse: Sedan mannen först blivit miss
räknad fortsatte han att bulta på sin
väns dörr, Det står "genom hans en
trägenhet" d.v.s. genom hans envishet
och beslutsamhet. Genom hans beslut att
fortsätta att bulta svarade mannen där~
inne slutligen. Jag är säker pi att man
nen utanför fortsatte att bulta därför
att han visste att det fanns bröd i huset.
Han skulle inte fortsatt bulta om han
för ett ögonblick trott att där inte fanns
något bröd. Men innerst inne visste han

att mannen hade bröd. Trots att mil
joner människor blivit besvikna pi kyr
kan fortsätter många att bulta därför
att de vet att där finns bröd. Jag säger
er denna morgon, kristna bröder och
systrar: Vi har livets bröd och det vik
tiga för kyrkan är att förkunna Guds
Son Jesus Kristus som mänsklighetens
hopp. - '
Många kommer för att söka svar pi

livets alla problem. Många ungdomar är
förvirrade av livets ovissheter och för
virrade av dagliga besvikelser. Många
har tagits frin sina skolor och karriärer
för att bli soldater. Vi miste förse dem
med hoppets bröd och inge dem över
tygelsen att Gud har makt att förvandla
ont till gott. Många plågas av sin känsla
av skuld, som ett resultat av deras vand
ring i moraliskt mörker, och deras om
fattande av självförverkligandets dokt
rin. Vi miste leda dem till Kristus
som skänker dem förlåtelsens bröd.
Många plågas av rädsla för döden. Vi
måste ge dem tron på människans odö.l
ligher, Att döden inte leder till ett tiTI
stånd av intighet utan till ett evigt liv.
Döden är inte slutet på vårt liv utan
något som ger livet högre mening. Gud
har genom sin son Jesus Kristus berövat
döden dess udd. Därför fortsätter män
niskan att komma vid midnatt sökande
svar, sökande bröd. Kyrkan måste förse
mänskligheten med detta bröd som män
och kvinnor så väl behöver i denna svå
ra tid.
Det är en annan sak som är viktig i

liknelsen: Mannen som bultade och först
blev missräknad men som fortsatte att
bulta, bad i själva verket om bröd för
att klara sig till gryningen. Han insåg
att midnatt inte alltid skulle råda. Mid
natt är en förvirrad tid, när det är svårt
att bevara tron. Det mest inspirerande
kyrkan kan förkunna är att midnatt inte
varar för evigt. Den trötte vandraren
som vid midnatt ber om bröd söker i
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själva verket gryningen. Det kyrkan
kan säga hela världens mänsklighet idag
är att midnatt inte varar för evigt, utan
att gryningen måste komma. Detta kan
ge dem som gått vilse nytt hopp. Detta
hände våra förslavade förfader i USA.
De kände midnattsmörkret och hade
morgon efter morgon inget annat att se
fram emot än hettan, uppsyningsman
nens knutpiska, och rader av bomull.
När de tänkte på sitt mörker sjöng de:
"ingen känner mitt lidande, ingen utom
Jesus." Då påminde något inom dem om
att morgonen skulle komma. Då kunde
de sjunga en annan sång: "Jag är så
glad att lidandet inte är evigt." Det är
vårt budskap till världen: Att vi kan
hoppas, för lidandet är inte evigt. I vår
kamp för frihet och människovärde som
jag ,är säker på att ni läst mycket om och
bett för, har vi upplevt dessa besvikel
sens stunder när vi knappt kunde se vart
vi var på väg. Dessa midnattsrnörka
upplevelser, när vi undrade om vi skulle
slippa ur rassegregationens Egypten.
Dessa midnattsmörka stunder när vi
upplevde bakslag. När vi kämpade för
vår frihet utan att bruka våld och mötte
motstånd dikterat av våld och hat. Än
då lyder kampsången för vår frigörelse
i USA: "Vi skall vinna seger. Djupt i
mitt hjärta vet jag att vi skall vinna
seger." Och vi kan sjunga den sången för
djupt inom oss vet vi att midnatt inte
skall råda för evigt utan morgon kom
ma. Vår tro säger oss att midnatt inte
varar evigt.
En tilldragelse säger oss att morgonen

skall komma. Det påminner oss om att
ondskan kan forma tillvaron så att
Caesar korsfäster Kristus. Men en dag
kommer Kristus att indela historien i
e.Kr. och f.Kr. så att t.o.m. Caesars liv
måste dateras efter hans namn.
Något i vår tro påminner oss om att

långfredagen kan härska oinskränkt en
dag men måste vika för den triumferan
de påsken. Vi tror att det alltid finns
en återuppståndelse som plånar ut mörk
ret och midnattstimmens upplevelser.
David har rätt: "Även om natten fylls
av gråt kommer glädje med morgonen."
Med denna tro kan vi komma över vår
förtvivlan och kasta ljus över pessimis
ternas mörka rum. Vi kan förvandla vår
världs skärande disharmoni till en un
derbar broderskapets symfoni med den
na tro. Vi kan påskynda den dag när
varje dal ska jubla och varje berg och
höjd sänka sig och oländig mark bli
jämn och Guds ära uppenbaras. Vi fort
sätter och vet att midnatt inte råder för
evigt utan att morgonen skall komma
och att vi kan påskynda den dag, när
Guds barn i hela världen kan sjunga
med ny innebörd: "Äntligen fria, tack
Allsmäktige Gud, vi är äntligen fria."

Julotta. Efter tidig teckning av Jenny Nyström.

55 ~at ~dfab, ftöna morsonftu~~, @,om
• af ~rofetera ~cfga munn ~r o§ 6e:::

6dbab reorben ! <Du ftora b~s, bu fäUa bog, &,pa
~tt,iffttt ~imfm~ tt,ä(6~~fl8 2!ttnu beföfer jorben !
Unga ~junga ffi'leb b~ gamfo; ~ig förfamfo
~orbenå böner string ben ftörfte af beij [öner,
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Ett gammalt tegelbruk

blev porslinsfabrik

När man frågar gamla gustavsbergare
vad de hört om fabrikens upphovsman
grosshandlaren Herman Ohman, serveras
ofelbart en och samma historia, som vis
serligen är högst romantisk men knap
past stämmer med verkligheten. Det be
rättas att Ohman hade fått korgen av
en dotter till justitierådet Stråle på Rör
strand, och att han med föresats att skaf
fa Rörstrand en farlig konkurrent anla
de Gustavsberg. En avvisad friare blir
ju gärna offer för underliga infall, men
det kan lätt konstateras att Ohman ej
av nämnda skäl gav sig porslinsindu
strin i våld. Hans uppgivna förälskelse
i en av flickorna Stråle faller nämligen
på sin egen orimlighet, då den äldsta
av dem endast var sju år när fabriken
anlades. Därtill kommer att justitierådet
Stråle först mycket senare blev chef för
Rörstrand. Lika litet vederhäftig är den
gängse uppgiften att Ohman dog i ko
lera 1834 och då begravdes på Gustavs
bergs kyrkogård. Veterligen var hans liv
aldrig hotat av kolera, och som han
avled långt efter det han avlägsnats från
Gustavsberg, ligger han inte heller be
graven där.
Traditionen är alltså vilseledande i

fråga om minnet av den man utan vil
kens djärva initiativ porslinsfabriken
förmodligen aldrig kommit till. Lyck-

ligtvis finns dock pålitliga upplysningar
om honom i bruksarkivets olika hand
lingar. Där blir man också övertygad
om, att det inte behövdes någon inbland
ning av guden Amor för att Herman
Ohman skulle ge sig in på industriell
företagsamhet: intresset för sådan låg
honom i blodet. Hans släkt hade i flera
generationer ägnat sig åt gruv- och järn
hantering i Dalarna, och då han 1780
föddes på bruksherrgården i Grangärde
kyrkoby ägde och bröt hans far, bruks
patron Nils Alexandersson Ohman, stora
malmfyndigheter i trakten. Brukspatro
nen köpte sedan Prästhyttans manufak
turverk vid Hedemora, där den unge
Herman gjorde sina första lärospån i
industriell och kommersiell verksamhet.
Vid faderns död 1805 flyttade han

med sin mor, patronessan Ulla Nyberg,
till Stockholm och öppnade där gross
handel i bergslagsprodukter. Om denna
rörelse är ingenting säkert känt, men
troligen var den lönande. I varje fall
sålde Ohman 1821 sitt hus i Stockholm
och köpte Farsta säteri på Värmdön,
vars gamla tegelbruk han sedan ett par
år arrenderat. Samtidigt nedlade han
grosshandeln och flyttade till egendomen
för att driva tegeltillverkning i stor
skala. Det dröjde likväl inte länge förr
än han lade om sina planer. Inspire-

Ur decembernumret 1948 !iteruppleva
vi Carin Lindskog-Nordströms berättel
se om Gustavsbergsbrukets första tid. Se
nare forskningar kommer kanske i vissa
avseenden att justera en del data. Ett
intressant brev finns i KF:s arkiv, skrivet
av ]. H. öhman till Högvälborne Herr
Grefven Gustaf Löwenhielm, som var
ägare till Gustavsberg och Farsta sedan
1818. Brevet är daterat januari 1820 och
innehåller en rad anmärkningar på det
skick marker och hus befinner sig i, på
pekanden om d!iligt auktionsutfall på
gröda och djur, och en begäran om
prolongation på arrendet. Vi har över
lämnat fotostatkopia på brevet till Hem
bygdsvJrdskommittl:n och till vårt mu
seum. Det är skrivet med en sirlig och
svJrläst piktur, men vi hoppas att ve
derbörande ska få ut något av det. I
bild återger vi som prov slutet av det
elva sidor svårlästa brevet.
Greve Gustaf Löwenhielm sålde tydli

gen egendomarna till öhman 1821. Den
ne sålde 1825 hälften samt senare en
fjärdedel och fabriken torde ha börjat
redan 1825. Farsta g!ird gick senare till
öhmans mor, men köptes av E. G. Go
denius 1839 och förenades således !iter
med de gamla ägorna. Som bekant blev
Godenius ensam ägare till samtliga egen
domar inom komplexet 1852.

Red

rande härtill var gårdens gynnsamma
topografiska förhållanden. Innan detta
berörs bör dock en upplysning inskjutas.
Vid ett enskifte 1815 styckades Farsta
egendom kameralt i två delar, varvid
den östra kring tegelbruket fick beteck
ningen Gustavsberg, medan området på
västra sidan med herrgården behöll det
gamla namnet. Genom Gustavsbergs
ägor flöt vidare en vattenfåra, som bil
dade utfall för det högre belägna Kvarn
träsket och kallades Kvarnströmmen.
Vattenkraften som där kunde utvinnas
lockade nu Ohman att ge tegelslageriet
på båten och starta en tillverkning av
ädlare och mera intressant slag. Efter
frågan på porslin visade vid denna tid
tydliga tendenser att öka, och då Rör
strand var ensamt om fabrikationen an
såg Ohman att en ny porslinsfabrik bor
de ha framtiden för sig. Han beslöt där
för anlägga en sådan på det gamla te
gelbrukets tomt.
För att verkställa planen vidtog han

1824 en del förberedande åtgärder. En
tysk porslinsfabrikör vid namn Fredrik
Rodhe - förut verksam inom den ke
ramiska industrin i Uppland - utsågs
till den nya fabrikens verkmästare, och
för den maskinella utrustningen anställ
des herr Per Engman, en erkänt skicklig
mekanikus. Samtidigt engagerades såväl
svenska som utländska porslinsmakare.
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Ohman var otvivelaktigt en initiativrik
man med goda ideer, men hans brist på
ekonomiskt sinne var påfallande. Dessa
anstalter träffades sålunda innan fabri
kens finansiering ännu var säkerställd.
Oaktat sitt lättsinne i detta avseende
klarade han dock svårigheterna genom
att intressera kommerserådet Johan Olof
Wennberg för sin plan. Denne förmög
ne stockholmare inträdde nämligen i ja
nuari 1825 som Ohmans förlagsman och
kompanjon. Som fortsättningen visar
ångrade likväl Wennberg snart sitt till
mötesgående, då företagets ledare på
grund av okunnighet om porslinsbran
schen och av andra orsaker fördärvade
den uppgjorda kalkylen.

Sedan kommerskollegium den 8 mars
1825 beviljat Dhmans ansökan att vid
Gustavsberg få "inrätta och driva fabrik
för allehanda Porcellainer", började
grundläggningsarbetet. Brandförsäkrings
brevet 1827 upplyser om hur detta avan
cerade. Utom två verkstadshus, ett
brännugnshus, ett slamhus, en kalcine
ringsugn och diverse ekonomibyggnader,
upptar handlingen på det söder om
Farstaviken intill Kvarnströmmen be
lägna fabriksområdet ett "kvarnverks
hus", enligt beskrivningen försett med
ett av oxar drivet maskineri för mal
ning av porslinsmassa. När man erinrar
sig att Dhman fick sitt uppslag till pors
linsfabriken tack vare tillgången på vat
tenkraft, förvånar det att han inte ge
nast begagnade denna i stället för att
bereda råmaterialet på detta primitiva
och tidsödande sätt. Tillfrågad om orsa
ken svarade han att anläggningen i
strömmen uppskjutits i brist på pengar
- ett skäl som likväl inte kunde god
kännas då onödigt stora kostnader ned
lagts på andra byggnader. Därmed åsyf
tades i första hand fabrikens 1826 upp
förda corps de logi - nu Gamla kon
torsbyggningen - där en stor sal och
rum för tjänstemännen inretts till ett
oskäligt högt pris. Den 1825 färdiga stat
byggningen med 20 rum för arbetare ha
de likaledes blivit för dyr. Dhmans oför
måga att vara sparsam och handla plan
mässigt började med andra ord komma
i dagen.

Brukets samtliga fastigheter brandför
säkrades 1827 för 39.060 riksdaler banco,
men siffran låg i överkant då halvfär
diga hus upptagits till sitt fulla värde.
Dhman var medveten om detta, men han
ville ha höga värden för att kunna in
teckna fabriken och få nytt rörelsekapi
tal. Anläggningskostnaderna var nu up
pe i 200.000 riksdaler banco, och sanno
likt skulle summan överskridas åtskilligt
innan det hela var fardigt. Wennberg
började också bli otålig, och man kunde
befara att han skulle ta sin hand från
Gustavsberg. Ert utlovat manufakturlån

Fabriksvy från 1800-talet.

på 20.000 riksdaler lät dessutom vänta
på sig, och Dhmans såväl som hans
mors förmögenhet var hårt anlitad. Un
der påverkan av det ekonomiska tryc
ket beslöt Dhman och hans kompanjon
att börja tillverkningen fastän anlägg
ningen inte var färdig. De första på
nyåret 1827 brända porslinsugnarna vi
sade emellertid att fabrikationen ännu
befann sig på experimentsradier, och nå
got porslin kunde följaktligen inte släp
pas ut i marknaden.
Ställningen blev ännu mera kritisk se

dan Wennberg efter detta misslyckande
drog sig ur spelet, och för att rädda sitt

verk beslöt Dhman på nyåret 1828 sätta
företaget på aktier. En inbjudan till
aktieteckning hann likväl knappast ut
färdas, förrän han tvingades avträda sitt
bo till fordringsägarna. På deras till
skyndan genomfördes dock planen den
2 juni 1828, då Gustavsbergs fabriksbo
lag bildades med ett aktiekapital på
200.000 riksdaler banco, fördelade på
200 aktier. Dhman tycks emellertid inte
på grund av fallissemanget ha förlorat
intressenternas förtroende: fastän ställd
under administration valdes han till fab
rikens disponent och medlem av styrel
sen. Dock undgick han inte kritik. I en

Nedan: Wilhelm Kåges Gamla fabriksbyggnader
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till den konstituerande bolagsstämman
inlämnad promemoria gjorde en kapten
Danchell, tidigare anställd vid Gustavs
berg, skarpa angrepp på fabrikens sköt
sel. Då utvecklingen bekräftar att inla
gans författare var en omdömesgill ob
servatör har skrivelsen stort historiskt
intresse, inte minst för att man där kom
mer Ohman närmare in på livet än i
andra källor.
Enligt Danchells mening var fabriks

anläggningen alltigenom "ett fuskverk
som slukat pengar mycket utöver det
var värt". Man säger, skriver han, att
200.000 riksdaler banco åtgått men vad
har erhållits för denna summa?" Inga
dyrbara maskiner eller kostbara appara
ter och inga särdeles mur- och stenarbe
ten fästa här uppmärksamheten". Ug
narna var dessutom felkonstruerade,
slamhuset för litet och bostäderna så
dåliga och ohygieniska, att inga kvalifi
cerade porslinsarbetare skulle kunna loc
kas till Gustavsberg. En nyanlagd vat
tenkvarn stod i brist på vatten, och ox
kvarnen malde ej mera än vad som be
hövdes för dagen. Och det är ju så, till
lägger Danchell, "att massa är för pors
linsarbetaren detsamma som deg för ba
garen, fattas tillgången stannar verket".
Bortsett härifrån lämnade fabrikens

skötsel mycket att önska. Verkmästare
Rodhe skadade företaget lika mycket
"genom oskicklighet i sin merier som
genom dåligt uppförande", men orsaken
till allt misslyckande var i första hand
ledarens inkompetens. "Utan att vilja
det" ställde Ohman till trassel och ore
da: så snart en ide uppstod i hans hjärna
handlade han nämligen som om den re
dan var verkställd, vilket rubbade ar
betsordningen och inverkade menligt på
produktionsresultatet. Danchell ansåg ej
heller att chefens febrila verksamhetslust

var till gagn, "då den icke är grundad
på kännedomen om saken han börjar
och emedan han börjar för mycket på en
gång, så att intet därav blir fullbordat".
Ohmans kalkyler var därtill bevisligen

oriktiga. I sitt projekt till aktietecknin
gen hade han utlovat en årlig tillverk
ning av 200 glattgodsugnar till ett vär
de av 125.000 riksdaler banco, vilket
Danchell ansåg vara "ett oförlåtligt
charlatanen". Bedrägeriet var l,ätt att be
visa. "Uti 1 ½ år har denna porslins
fabrik varit uti gång, varutav i 14 a 15
månader är arbetat med samma styrka
folk som nu haves. Som resultat härav
är i magasinet inkommet porslin av sex
ton glattgodsugnar, men då man icke får
räkna noga med en ny fabrik, så vill jag
i stället för 18 månader nedsätta tiden
till 12 månader (ett år), som är använt
på tillverkningen av 16 glattgodsugnar.
Av detta porslin - eller fajans - är
likväl icke mer än hälften att räkna som
gott gods, 1/4 som vrakgods och resten
- i det tillstånd det nu -är - som kas
sahelt. För att följa Tit. Ohmans vär
dering a 625 riksdaler för en glattgods
ugn, giver åtta sådana (nämligen gott
gods) 5.000 riksdaler. Antagom andra
hälften till värde av 2.500, summa 7.500
riksdaler banco. Hur detta resultat som
är taget ur erfarenheten kan förlikas med
herr Ohmans löften om tvåhundra glatt
godsugnar till ett värde av 125.000 per
anno lämnar jag", slutar Danchell, "mi
na herrar själva att pröva".
Att denna uppmaning klingade ohörd

fick bolagsintressenterna skäl att ångra.
Redan samma sommar - alltså 1828 -
visar styrelseprotokollen att disponenten
misskötte eller kanske snarare noncha
lerade sina uppdrag. Rapporter och rä
kenskaper kom bland annat aldrig på
bestämd tid och var uppställda "mer att

Nedan en gammal bild av statbyggnaden.

förvilla än att upplysa". Ett för ord
ningen nödvändigt fabriksreglemente ut
färdade Ohman först efter många på
stötningar, och med bolagsberättelsen
gick det på samma vis. Den av styrelsen
beordrade dammbyggnaden i Kvarn
strömmen ägnade han mindre intresse än
utvidgningen av värdshuset, som han
företog på eget bevåg. Av hänsyn till
Ohmans ställning som företagets grun
dare och före detta ägare var styrelsen
i början överseende, men då hans oför
måga att rationellt sköta disponentpos
ten blev ännu påtagligare, avskedades
han i december 1828 efter ett halft års
tjänstgöring.
Efter detta tragiska slut på en verk

samhet som han räknat med skulle räc
ka livet ut, förlorade Ohman kontrollen
över sina handlingar och försökte med
lumpna åtgärder ta hämnd. För att näm
na ett exempel började man på våren
1829 tala om att mordbrand anlagts i
br,ännugnshuset och att arbetarna med
flit nedsmälte porslin. Vid undersökning
av saken erkände emellertid fabrikens
murmästare att han på Ohmans uppma
ning utsläppt det falska ryktet, och att
han av samma anledning visat några bo
lagsherrar kasserat gods under föregi
vande att det var nedsmält porslin. Det
ta och Ohmans andra försök att skada
fabriken har naturligtvis bidragit till det
ensidigt kritiska eftermäle företagets
handlingar består honom.
Man bör emellertid inte döma honom

för hårt. Frånsett hans oförsvarliga till
tag efter avskedandet, begick han på
tagligen misstag utan att vilja det, som
Danchell sade. Till sin natur optimistisk
underskattade han från början svårig
heterna, och när sådana inställde sig
saknade han förutsättningar att reda upp
dem. Härtill bidrog hans bristande af
färsbegåvning och obenägenhet att ar
beta efter en uppgjord plan; nervöst im
pulsiv lät han i stället infallen råda över
förnuftet. Mot dessa för en industrile
dare olyckliga egenskaper stod emeller
tid ett outtröttligt verksamhetsbegär och
vilja att offra allt för det påbörjade ver
ket. Ohman förlorade också hela sin för
mögenhet på Gustavsberg, och när han
vid 48 års ålder såg fabriken övergå i
främmande händer, var han en ruinerad
man. Hur hans liv i fortsättningen ge
staltade sig är obekant, men sannolikt
kom han aldrig mera på fötter. Vid
mantalsskrivningen i Stockholm 1846
bodde han i ett fattigkvarter utåt Ros
lagstull, men därefter förlorar man ho
nom ur sikte. Dödsåret kan därför inte
uppges. Hans insats i det svenska pors
linets historia är dock av så stor bety
delse att hans namn med all rätt bör
räddas från glömskan.

Carin Lindskog-Nordström
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JULBADET

Tidigt var man uppe på julaftonsmor
gonen. Natten stod svart och tät fram
för fönstren och skenet från de fladd
rande lågorna på stöpljusen nådde inte
många alnar ut på snötäcket. Tidigt
var man uppe, ty även om det mesta
var förberett så var det också mycket
kvar att bestyra. För husmoran och
pigorna fanns ännu något golv att skura,
eller kopparkittlar att putsa blankt, ve
por att hänga upp och nytvätt att stry
ka, julmat att laga och - särskilt vik
tigt en dag som denna - omvårdnaden
av fä i ladugård och stia. Och för hus
bonden och hans drängar kunde tim
marna före gryningen bli arbetsamma
nog. Det var en heder att ha julveden
huggen och klar så tidigt som möjligt.
Redan vid treslaget brukade brasorna
brinna på vedbacken för att ge ljus åt
männen, och yxorna gick i tävlan med
grannarnas. Det gällde att få ved som
räckte över nyår, eller varför inte över
tjugondagknut. Och för övrigt - tom
tar och vettar kunde lätt få ett gott öga
till den som inte högg ved så det räckte.
Där fanns också annat julaftonsarbete
för manfolket. Ett lag borde tröskas
före otta, ett lass gödsel på bästa åker
tegen just på julafton var en bra borgen
för god skörd. Ja, det mesta som gjordes
av gott och ont under julaftonen borde
ses som tecken på vad som skulle hända
under det kommande året. Och medan
far och drängarna skötte sitt såg barnen
med ängslan hur mor och pigorna rul
lade fram det stora karet till köksgolvets
mitt, fyllde vatten på kittlarna i härden

och gjorde ordning för bad. Så mycket
mer hotfullt var det som far höll styvt
på att husfolket skulle släppa till vatt
net på h e 1 a kroppen ...
Julbadet var en tradition som inte

bara hade med renlighet att göra. Det
hade magisk innebörd, precis som raden
av andra traditionsbundna riter och
symboler under julen. Ingen tyckte väl
om det. Många såg på det med vidskep
lig skräck. Och när karet stod där in
svept i sin ångande andedräkt - vem
kunde bestämt säga att inte näcken satt
på botten för att välja ut ett offer un
der det kommande året; Försiktigtvis
körde man bort honom innan badet bör
jade genom att lägga en glöd från spisen
i vattnet. Husbonden klädde av sig.
Naken inför allt sitt husfolk steg han
ner i det rykande vattnet för att löga
av sig årets samlade dunster av svett,
jord och kreatur. Trots sin vånda -
manligen undertryckt - såg han väl en
viss tröst i det gamla ordstävet: "Stac
kars präst som ska tvätta sig var åtton
de dag, sa pojken, tvätta sig julafton".
Ovant och försiktigt gned han in såp
tvålen över armar och ben, medan han
tänkte på att julbadet förra året givit
honom klåda. Vitt skinn var nu alltid
ömtåligare än mörkt. När han nylögad
steg upp ur vattnet väntade till ytter
mera visso rena, nystrukna kläder - nu
kunde han med tillförsikt gå ut på tu
net och skjuta av det bösskott som häl
sade julen, eller hämta julhalmen, eller
på traktens sätt fullfölja den del av tra
ditionen som slutgiltigt förde in julen i

stugan. Ja, sederna var olika i skilda
delar av landet. Efter husbonden kom
turen till de övriga i fallande rang och
ordning. Där badade husmodern och se
dan barnen medan pigorna och drängar
na väntade sin tur. Inte var det fråga
om att byta vatten, veden var tung att
hugga, vatten fick bäras och förresten
fanns inte tid till ytterligare badvatten
kok. Före mörkerfallet måste allt vara
överstökat annars kunde man komma
bort för alltid - även om vedbranden
på härden gav ett visst skydd. Med
ängslan och plåga kastade yngsta pigan
sina blickar mot skymningen därute. Nog
skulle hon väl hinna. Men varför kunde
man inte nöja sig med att hon gjorde
som käringen - "vände särken på jul
afton" - allra helst som hennes näsa så
tydligt vittnade om att vattnet vid det
här laget torde ha förlorat det mesta av
sin renande kraft. Då var det annor
lunda i Värmland - det visste hon.
Där stärkte man badet med torkade
midsommarblomster som i doftande ånga
kunde ge ett visst behag åt lögningen.
Och åtminstone hjälpligt skyla över bad
vattenslukter av annat slag ...
Så var badet överstökat. Men bad

vattnet hälldes inte ut - inte ännu.
Julnatten var genomsusad av många
övernaturliga ting. Den natten gällde
det mer än någonsin att vakta på sina
tillhörigheter och annat som varit i be
röring med ens kropp. Onda makter
spejade efter tillfällen att överföra "för
görning" och varför skulle de inte kunna
dra nytta av badvattnet. Och dessutom
- under julnatten kunde man räkna
med besök av dödingarna. De döda kom
mer för att bada innan de hälsar på i
sina gamla hem och därefter mötas i
kyrkan. Nej, vattenutslagningen fick
vänta till juldagen. Då grävdes hål i
marken norr om boningshuset och för
säkerhets skull sänktes en glöd eller eld
brand i karet innan det tömdes - det
var en försäkring så god som någon att
man under julen skulle undgå huldrans
lömska försåt ...
Mitt emellan julförberedelsernas hek

tiska tid och helgens vila stod alltså jul
badet. Inte har det väl någon större be
tydelse för hygienen, men som symbol
för en önskan om renhet - åtminstone
inför årets största högtid - kunde det
ändå leva kvar i traditionen, trots det
obehag det tycks ha ingett de flesta. Och
något av avspänning inför julfirandet
kunde det kanske också förmedla ...
Längesen? Nej, inte särskilt. Våra mor
och farföräldrar (om de är gamla) bör
ha hört sina föräldrar berätta om det.
Förresten har väl kanske den moderna
synen på badet - julbad eller andra -
inte ens slagit genom alldeles på alla håll
ännu idag. Men det är en god julönskan
att det gör det. GOD JUL!
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Oj, aj,
det blir allt krångligare att leva. Det går väl an för mig, som
med tiden fått en viss erfarenhet av tramp i klaveret, men det
är kärvt för vanliga: hyggliga medborgare. Tro mig för en
gångs skull, det är verkligen på tiden att här väljes ett utskott
som skall bedriva forskning angående behovet av broschyrer,
angående bästa sättet att angripa vardagliga problem i ett
modernt samhälle.
Kanske TV, under det decennium som utskottet behöver på

sig, kunde ge oss en åskådlig undervisning i konsten att bete
sig i vårt nya, välordnade samhälle. För det kan ju var och en
förstå att här gäller det att inte stå mänskligt hjälplös bland
oaserna utan att hitta vägen till biljettkassorna.
Så här inför ett nytt år bör vi komma med nya föresatser

och gärna krya förslag av samhällsnyttig karaktär. Mitt bi
drag är, att vi lägger ner våra umbärligaste kvällskurser för
ett år framåt. Slår hårt och målmedvetet på trummorna och
sammankallar folket till cirklar, som studerar de bästa sätten
att hitta ansökningar, skriva ansökningar, få de rätta män
niskorna att underteckna ansökningar, att söka tillstånd, få
tillstånd, låta bli att söka tillstånd till psykologisk riktig tid
punkt, att skriva räkningar, betala räkningar, glömma de
rätta räkningarna o.s.v.

Jag. inspirerades
till dessa funderingar härom dagen i den lugna avdelningen
för torra varor i Snabbköpet.
Vårt umgängesliv är ju inte vad det har varit. Den nya

samhällsmedborgaren har inte tid med mänskliga kontakter.
Men det händer att vi kvinnor viskar samman en snabbstund
av gemenskap i skydd av varumontrar i varuhus och snabbköp.
Hukande och med generade leenden delar vi med oss av våra
erfarenheter, väl vetande att vårt beteende strider mot alla
kalkyler för effektivt handlande.
Detta är som sagt vårt nya sätt att umgås. Damluncher, sy

möten och litterära aftnar är ingenting att ens drömma om för
moderna kvinnor.
Vi strålade alltså samman i snabbköpet, mellan potatismos

i paket och nyponsoppa på burk, min medsyster och jag. Hon
berättade om den sista tidens dramatik i familjens liv och ville
veta vad hon gjort för fel och hur hon skulle handlat för att
slippa trasslet. Skam till sägandes så visste jag inte det, utan
vidarebefordrar hennes frågor till den vakna samhällskunniga
läsekretsen.

Jag återberättar
hennes upplevelser med den reservationen, att berättelsen har
gått igenom mitt huvud och under tiden missat sin personliga
charm:
Hennes man blev sjuk en fredag. Ho11 ringde till närmaste

läkare, här för säkerhetens skull kallad Dr. A, fick tabletter
till maken och uppmanades att återkomma om tillståndet för
värrades. Så blev det. Nytt telefonsamtal på lördag. Den kära
telefonsvararen hänvisade till Dr. B, vars telefonsvarare hän
visade till Dr. C i Saltsjöbaden.
Dr. C var en vänlig person. Han korn ilande för att titta

på patienten, skrev ut medicin, gav goda råd och en känsla
av trygghet. Vände tillbaka och vår unga fru var åter ensam

med ett litet barn och en sjuk make. Förlåt, samt ett outtaget
recept ... Det sista är viktigt för nu var det lördag. Klockan,
effektivitetens moder, hade hunnit att bli 18.00 pip och sam
hällsapoteket var stängt. Medicinen måste hämtas i K. huvud
staden morgonen därpå.
Husets ende körkortsinnehavare behagade vara sjuk, och

bussarna går inte så ofta som de borde en söndagsmorgon i
bilåldern, inte när man måste till stan fram och åter på kort
tid.
Men när noden är som störst, så förvandlas den bästa kvin

na till liftare och en snäll bilförare tog henne med till närmaste
apotek på Söder. Nu hade hon börjat ana närvaron av en
maximal otursförföljelse och förvånade sig inte när hon fick
beskedet att den sortens medicin tyvärr inte fanns i lager.
Skam den som ger sig, förövrigt ger sig aldrig en nygift ung
hustru när det gäller att hämta medicin åt sjuk make. Hon
skyndade till apoteket i City, fick sin medicin, återvände till
Gustavsberg, skötte om sin familj och pustade ut.

Hade nu inte
vår berätterska varit en realistisk kvinna som sökte förnuftiga
svar på det .mesta här i livet, så hade hon tittat i veckans
horoskop och upptäckt att hennes man blivit sjuk i fel stjärn
bild och sluppit grubbla över varför och emedan.
Nå, den sjuke blev med tiden en frisk man, och som den

ansvarskännande samhällsmedborgare han är, så ville han
utan dröjsmål åter ut i produktionen. För att få återgå till
arbete efter sjukdom, så fordras ett litet intyg från läkare. Han
ringde därför Dr. A som beklagade att han inte kunde skriva
ut intyg till patient som han inte behandlat. Nytt telefonsam
tal till Dr. B som var på semester tre veckor framåt. Nästa
samtal sökte Dr. C i Saltsjöbaden, Det fanns ingen Dr. C i
Saltsjöbaden. Dr. C hade bara gjort ett enstaka inhopp i
distriktets samarittjanst. Var han nu kunde träffas visste ingen.

Där stod vår man
med nyvunnen hälsa och arbetslust och visste inte vad han
skulle använda sina gåvor till. Han behövde ett namn på in
trädesbiljetten för återinträde i arbetslivet och kunde inte
finna den ende befattningshavare, vars autograf gällde i sam
manhanget. Men han reagerade ännu som en frisk man, trots
besvärligheterna, och var beredd att kämpa väl för rätten att
dra försorg om sin familj och lojalt dela bördorna med sina
medarbetare. Han ägnade all sin tid åt att studera telefonkata
logen. I sinom tid kröntes hans arbete med framgång. Han
fann Dr. C sent en afton på ett privatnummer i Solna. Fick
sitt intyg med benäget bistånd av Kungliga Postverket och den
lilla familjen lever lyckligt i alla sina dagar.

Men ett är säkert
Ingen i den familjen söker läkarvård frivilligt innan de fått
bruksanvisning på rätta tillvägagångssättet vid opasslighet,
som infaller under veckoslutet eller vad paragrafen kan heta i
''Allmänt samhällsvetande" när nu den studiehandledningen
kommer ut så småningom. Får jag be om en hälsning till sist,
en varm önskan om god hälsa och en trivsam julhelg från

Edla Sofia

12



F som i Friberg, Kung på visit
hyllade tretti års formgivarflit.

Raka spåret till kyla och snö
kräftorna fryser i ösby sjö.

Lkalla vindar kring Farsta stränder
[rostbitna rosor och hungriga änder.

D som i DOMUS, lnvigningsklart
i månad april, fick en flygande start.

F ruktår, Odlaren givmilt kan slösa
Fallfrukt får skördas av trädgårdslösa.

Under planering" betyder nog att
utan streck är vår centrumdebatt.

Lugnet väntar på klarsignaler
för Lekskola, Daghem och Fritidslokaler.

Läskigt sött, ja jag rår inte för'et
Gosse bör ej ha rosetter i skoret.

]ulklappsönskan i jultomtens vård
ishockeyrink och en ungdomsgård.

Ute" är du min bilburna nästa
"Inne" är jag som går för det mesta.

Löparen springer rätt ensam i skogen
men fotbollspubliken är kunnig och trogen.

Gösta och David är "skyddsänglar" båda
så skicka dom hit, jag har skrivarklåda.

0 rättvisa på alla de vis ...
min maskros borde fått trädgårdspris.

Tröst lilla pippin med rimfrost i skägget
snart kommer Åke med kallortstillägget.

Teknisk finess gör din brusfåtölj stum
Tystnad skall råda i bortglömda rum.

Naturen, min nästa, skall hållas fri
från mänskligt avfall, Nu städar vi ...

Y rkesvägledning fick aldrig ni
men framtidens överklass det skall ni bli ...

T rallbanevägen, där har vi adressen
dit flyttar de gamle från jäktet och stressen.

Till pensionärshem av första klass
från barndomens Stenhus med utomhusdass ...
0

Arets lussebrud blir aldrig jag
somliga ratar min mognads behag ...

Rara små ord till sist jag vill trycka
till dig om julfrid och julelycka ...

STRANDSKATAN
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1964 WC i dag och förr
1882

Modern lågspolande wc-stol. Gustavsbergs
315 T - den första tysta.

1778

Den första .fungerande ventilklosetten, kon
struerad och patenterad 1778 av Joseph
Braman, London.

1870

Stevens Helleyrs "Optimus" i elegant in
byggd version. Fortfarande ventilklosett, men
på väsentliga punkter en förbättring av
Bramahs konstruktion.

l
l
cb

"The Dolphin", 1882 - J. Bolding & Sons,
London. Venrikeln har ersatts av "wash
out-sysremet".

1897

"Epic" Syphonic Closet, 1897 - konstruerad
enligt det effektivare "wash-down-systernet".

1900

Lågspolande "Simplicitas" presenterades som
en kompromiss: " ... till användning i rum
som ej hafva tillräcklig höjd." Ur priskurant
från AB Sana, Malmö.

1920

Högspelande wc-stol .från 20-talet. En stan
dardmodell som med små variationer höll
sig kvar under flera decennier.
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'J renumeranterna önskasd angenäm Jul
~från lergöken å Redaktionen.

Vi hoppas helgen blir lugn å kul
å fridfull i hela zonen.
Om föret 5r tungt å vintern svår
så kommer det alltid solsken å vår.
Tänd stjärnan i granen, å ljuset,
å trivs med glädje i huset!

@

~
2:a sidan har vi en rad
av VJ om goda kamrater.

Det skriver vi under. I vår lilla stod
är alla fr.idsdemokrater.
Å goda grannar, som sällan slåss,
det är gustavsbergarna, förståss,
med söder- som norrpersoner,
a folk från arton nationer.

Ja, Hej då
och God Jul!

@et sägs alt inhemska gummor
å gubb

har svårt att uppfatta finska.
En föreslår: bilda en swedish club,
ly svenskan hotar att minska.
Nej, låt mig då hellre föreslå
att vi börjar lära utländskt förstå
å bättra på språkvakansen.
Ty medge att vi hor chansen!

umänska, ungerska, ryska är lätt,
jugoslaviska, polska å franska.

Vår schweizare språkar på fyra sätt,
lär norska, finska å danska.
I hebreiska å tjeckiska lär dig gut,
på engelska, holländska sätter du sprutt,
auf deutsch, espanol, italienska
sen semestern talar var svenska.

.,-#veoemaog efter lullgjo,t vÖN
~ vill vi med "invigning" spika.
Blåsorkestern behöver en skärv,
men festerna bli ganska lika.
"Allmänheten" är trogen gäst
vid vattentorn, hem, vad blir det härnäst?
På bions framtida gala
vi gärna ska spela å tala.

©

TT
ust nu står åter en Jul för dörr
med klappar, julgran å skinka.

Den väcker minnen av jular från förr,
å barndomens stjärnor blinka.
Så minnas vi plötsligt barn i nöd,
tusentals små som saknar bröd.
Ja, nog har vi skäl att tänka
å hjälpande skärven skänka.

~
å går då ännu ett år förbi,
på nästa vi väntar å hoppas,

då isar ska smälta å solen bli fri
och löftenas sådd ska knoppas.
Då fred ska byggas på fasta valv,
å såren läkas från strid å skalv,
då alla i jordens länder
mot tryggare framtid vänder.

ft.,Z snnedy, Krustjov är några namn
~som svann med år 64.
Kubakris, provstopp de förde i hamn.
Nu strängar andra sin lyra.
Kina oss skrämt med egen bomb.
Risk finns i öst å väst för tromb.
På FN tror optimisten,
å att dom ska bilägga tvisten.

"8

Il ndustrin expanderar, så heterdet ju,
när vi ämna,r vidga fabriken.

Hoppas det håller, när EEC, de sju,
blir sams kring affärspolitiken.
Att börja med, ett farväl, ett tack
tlll damm vid kaj, till Danielssons klack.
Välkommen sen a,11 investering
mm bygger på klok planering.

~id Nobelkommitterades Osloting',Y_J gavs fredspriset till en neger.
Hans namn ä Martin Luther King.
:=ör 1rättvisan är det en seger.
Att kämpa mot fördom utan våld,
det kräver en man både öm å båld.
Förtryck å fruktan ska vika,
det vill den tappre predika.

nte i skolan som pedagog
ger mig verkligen undring.

En dag i höstas i pressen jag såg
om elevernas morgonplundring.
Styrelsen framme på bänken satt,
kunde ej hålla sig för ett skratt.
Ett medel, ett bot mot tristessen
- men jag fotror ej helt finessen.

~yss valde, Iucic, jag onor offå<il~ allt bakom de varma appeller.
Så är det i nutidens krassa sfär.
Jag tycker det verkar kväller.
Förr valdes en tös, både god å söt
som gav de fattiga julegröt.
Här lägger hon mest ut snaror
för jippo-basarers skcror,

LERGOKEN
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Fabriksbesöken befinner sig fortfaran
de i sommarrusningen . .Annu i slutet av
november kommer bussarna tätt till fa
briksporten och närmare 2.000 personer
har besökt oss denna för utflykter knap
past förr populära månad. Vi har bland
andra haft besök av 80 medlemmar av
Tekniska Läroverks Ingenjörers förbund,
Restaurangskolan i Hasselbacken, Stock
holms Murarfackförening, Husmödrar
från Borlänge, Gävle och Södertälje, Sö
dermalms Kvinnogille och till sist ett
kärt besök av Poliobussen med bland
andra N. Byströrn som efter många år
fick se sin arbetsplats åter. Aven andra
avdelningar på HPF som vi kunde nå
med rullstolar, besöktes och Nils By
ström har skrivit ett trevligt tackbrev.

Egnahemsbyggnationen i Lugnet i fa
brikens regi fortsätter. Hittills har man
färdigställt 30 hus vid Björnskogsvägen
och Klostervägen. I samtliga har inflytt
ning skett. Ytterligare 10 hus är under
uppförande vid Nunnevägen och 2 vid
Björnskogsvägen. Kvar finns nu 9 tom
ter, där man just nu funderar över hus
typen. Allt är övertecknat. Husen leve
reras av Borohus i Landsbro med vari
erande 4-5 rum och kök.

Panncentra/bygget vid Skeviksgatan
beräknas vara i drift till jul. Höjdgatans
hus har blivit inpanelade och skall ge
nomgående målas i gul färg. För Ske
viksgatan och Höjdgatan påbörjas inom
närmaste tiden arbetena för ordnandet
av badrum.

Forum och hembygdskommitten hade
gemensamt höstmöte den 2 december,
förlagt till Borgargillets lokaler i Stock
holm. De intressanta samlingarna av
stockholmiana beskådades och Olle Ros
pigg berättade minnen • från Värmdön
och Gamla stan. Gott kaffe förgyllde
samvaron.

Röda Korset höll julmässa i Bergasa
len den 6 december. Som vanligt var där
mycket folk, som flitigt gynnade lotte
rier, försäljning och servering.

Under oktober-november gästades Sverige av en stor delegation ministrar från afrikanska
stater, som studerade "Labour Administration och Industrial Relations" i Sverige. Det gladde
oss att de också ville se Gustavsberg. Vid lunchen på Strandvik haglade frågorna kring

kooperationen och våra samarbetsformer.

Konstföreningen höll sitt årsmöte den
7 december i Kvarnbergsskolan. Den sed
vanliga konstutställningen omfattade
verk av Edward Hald, Hasse Eriksson,
Tore Hultcrantz, Alf Olsson, Gustaf
Rudberg, Jöran Salmson och Gunni Tho
len. Professor Edward Hald berättade
om konstnärernas arbete på Orrefors.
En av Gustaf Rudberg för föreningens
medlemmar utförd litografi utdelades till
medlemmarna, som dessutom hade nöjet
delta i den lockande utlottningen av
konstverk.

Idrottsföreningens ju/marknad hölls i
Folkparken den 11-13 december. Pro
gramblad med många annonser lockade
mycket folk, inte minst för att beskåda
söndagens Luciatåg, och i någon mån
för att pröva lyckan i de många basar
stånden.

Fru Sara Andersson från Danderyd,
född 1877, en gång i världen klippflicka
på handtryckeriet, besökte i slutet av
november sin gamla arbetsplats. Det var
sjuttiofem år sen sist, men Sara Anders
son visade att hon kunde klippa möns
ter fortfarande om så skulle vara.
Fru Andersson började på Gustavsberg

som elvaåring när familjen bodde på
Aspviksnäs och flyttade ett år senare till
Rådmansö. Hon lämnade därmed fabri
ken efter ett års tjänst men har många
klara minnen från sin tid här. Namn på
arbetskamraterna minns hon inte, men
förmannen Andersson kommer hon väl
ihåg, för han tyckte att hon var så duk-

tig, att han höjde hennes lön från sexti
öre om dagen till en krona. En bra slant
tyckte hon då för en arbetsdag som bör
jade sex på morronen och slutade samma
klockslag på kvällen.
I många, många år har Fru Andersson

drömt om att få se handtryckeriet en
gång igen och nu hade hon fått tillfället
tack vare Ing. Hall m.fam. som hon
träffat i samband med husköp. Familjen
Hall blev så intresserade av hennes liv
fulla berättelser om Gustavsberg, att de
beslöt anslå en semesterdag för Sara
Anderssons återkomst till handtryckeriet.
En god ide det tycker vi också här i
Gustavsberg.
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Arbetsledarnas

lokalvdelning 25 år

En liten återblicle

Efter överenskommelse mellan Arbets
ledare- och Industritjänstemannaförbun
den om gränsdragning vid rekrytering av
nya arbetsledare, kallade Carl Wiberg
samtliga som hade arbetsledande funk
tioner till sammanträde i gamla kon
torsbyggnaden den 3/3 1939. Mötet be
vistades av ombudsman Ahlberg från
Sveriges Arbetsledareförbund, C. G.
Malmberg från KF:s arbetsledarklubb
samt 23 st. arbetsledare. Efter det att
ombudsman Ahlberg informerat arbets
ledarna om förbundets tillkomst och
målsättning följde diskussion, varefter
beslut fattades att bilda en avdelning i
Gustavsberg. Föret var dock ganska
trögt i portgången. Det visade sig näm
ligen att de äldre arbetsledarna hellre
stod kvar i Svenska Industritjänsteman
naförbundet, varför medlemsantalet en
dast var 5 st. när avdelningen anslöts
till Arbetsledareförbundet den 1/6 1939.
Redan den 1/9 1939 hade dock med
lemsantalet stigit till 15 st. och har se
dan på grund av AB Gustavsbergs Fab
rikers kraftiga expansion stigit till 56
st. aktiva medlemmar. I interimsstyrelsen,
som bildades på första sammanträdet satt
Carl Wiberg, Hilmer Sjöberg och Georg
Boox med Carl Wiberg som ordförande.
Han avlöstes av Harald Persvret som
innehade posten år 1940-1941, Hilmer
Sjöberg skötte detta arbete åren 1942-
1944, varefter Carl Wiberg övertog ord
förandeskapet och skötte detta till dess
att ohälsa tvingade honom att år 1957
avsäga sig uppdraget. Vår nuvarande
ordförande, Lennart Svensson, övertog
då klubban. Aktiviteten har från första
början varit stor inom föreningen, där
särskilt vidareutbildningen varit domi
nerande. Då kraven på en arbetsledare
blir större för vart år som går, har, utom
den obligatoriska kursen på arbetsledar
institutet, tillsammans med företagsled
ningen ordnats kortare och Längre kur
ser, däribland en 3-årig arbetsledarekurs.
Avdelningen har också tagit initiativet
till diskussionsaftnar, då aktuella pro
blem diskuterats, varvid representanter
från SIF:s avdelning och vid ett par till
fällen även från fackföreningen inbju
dits. Vid dessa aftnar har representanter
från företagsledningen och förbundet
medverkat.
Avdelningsmötena är i regel väl be

sökta och där diskuteras livligt. Kanske
inte problemen löses där, men genom att
de erfarenheter som var och en upplevt
på sitt fält redovisas, får alla en vidare

syn på problemen och kan därigenom
handla på ett riktigare sätt än vad eljest
varit fallet.
Med det intresse och den sammanhåll

ning som finns bland medlemmarna har
avdelningen all rätt att se ljust på fram
tiden.

E. L.

· Avdelning 257 :s 25-årsjubileum fira
des med en animerad supe på Restau
rant Herrgårn den 28 november. Inbjud
na var representanter från Förbundet,
från företagsledningen och systerorgani
sationer - och fruarna. Alla fick som
entre avdelningens lilla jubileumsskrift.
Damerna dessutom en Fribergsvas och
herrarna en för dagen komponerad kaf
fekopp med fat. Omkring 100 deltagare
lät sig väl smaka av kalkonen och glas
sen, och sjöng villigt med i Axmans
visor. Förbundsordföranden Sune Eriks
son, som representerar ett 60-årigt Salf,
med 52.000 medlemmar, hyllade och
tackade dagens jubilar för ett mönster
gillt arbete och för goda initiativ och
överlämnade förbundets bordsflagga som
ett litet synligt bevis. Ing. Teglund gav
en liten återblick från de första svåra
åren i organisationsarbetet och framhöll
Gustavsbergs arbetsledare som en rygg
rad i fabrikens arbete. Han assisterades
av ing. Wahlgren, och tillsammans hur
rade fabrikscheferna för sina duktiga
arbetsledare. Gratulationer framfördes
också från SIF med en präktig blomster
uppsats. Från arbetarnas 205 :an talade
ordf. Einar Svensk, som förstod att ar
betsledarkåren var bra, eftersom alla en
gång varit arbetare på verkstadsgolvet.
Förbundets förtjänsttecken utdelades till

Gustavsbergs Lucia 1964

Till Jrets Lucia valdes 16-Jriga

stud. Inga Söderberg.

Vi gratulerar!

8 veteraner, närvarande var Georg Boox,
Berndt Friberg, Harald Persvret och
Hilmer Sjöberg, som vederbörligen av
hurrades och plåtades. Frånvarande av
olika skäl var Carl Wiberg, Harry Pet
tersson, Edvin Lowndes och Calle Blom
qvist. Till pionjären Calle Wiberg sände
avdelningen telegram och blommor. -
Och sedan dansade man medan snön gav
en vacker vinterbild som inramning.

Kända profiler vid Salfs hedersbord
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Jag blåser fanfar för musikens vakt
och ger en hyllning åt kåren,
för trogen gärning i rytm och takt,
som kröner de hundra åren.
Allt folket förnöjts med smekande ton,
en g,ammal, gedigen brukstradition..
Så måtte det alltjämt förbliva.
För jubelåret ett Viva !

LEKAREN





Trädgårdstävling

KARL GÖSTA ANDERSSON

Diplomet, tecknat av Sven [onson, fick alla
pristagare. Första priset, konstgods från
Gustavsberg hämtas här av fru Bram och
herr Hampl. Deras anläggningar syns här
nedan.

I Kvarnbergsskolan hölls den 19 ok
tober högtidlig prisutdelning i årets träd
gårdstävling. Skolorkestern inledde med
några hurtiga melodier, varefter Gus
taf Lorang hälsade pristagare och gäster
välkomna och sade några ord om kultur
nämndens verksamhet under året. I sam
band med markägaren har Säby grav
fält sålunda börjat iordningställas. Kon
takt har tagits med Länsstyrelsen för
fridlysning av blåsippan. Mörkdalskäl
lans vård och i\lgavskjutningen har
också varit föremål för aktioner. I täv
lingen deltog 38 personer. Avgörandet
har varit svårt, då jämnheten i presta
tionerna var markant. Genom välvilligt
bistånd av intendent Åkerfeldt från
Nacka Kulturnämnd hade man emeller
tid enats om en prislista, uppgjord efter
en särskild poängskala. Så här ser pris
listan ut:

1 :a pris (28 poäng) Hampl, Rådjurs
vägen 37, Bram, Nyhemsvägen 22.
2:a pris (27 poäng) Vester, Nyherns

vägen 6, Olsson, Nyhemsvägen 18.
3:e pris (26 poäng) Lithander, Skeviks

gatan 10, Andersson, Thun-Olle vägen
10, Johansson, Grindstugatan 11, Fri,!
berg, Tallåsen 21, Arvidsson, Bäckstigen
27, Lander, Nyhemsvägen 21.
4:e pris (25 poäng) Hansson, Kloster

vägen 14, Eklund, Rådjursvägen 5,
Stridh, Munkvägen 12.
5:e, pris (24 poäng) Samuelsson, Ny

hemsvägen 5, Brun, Bäckstigen 3, Bel
lander, Thun Olle vägen 63, Steger,
Tjärnstigen 3, Persson, Bäckstigen, Vest
ling, Rådjursvägcn 3.
Priser har skänkts av Fabriken, Do

mus, Mjölkaffären, Gustavsbergs Färg
handel, Farsta trädgård och Olle An
derssons fröhandel i Stockholm.
Efter kaffe och tårta och mera musik

talade intendent Åkerfeldt, dagen till ära
iklädd Nacka-drakten. Han berättade
hur man kommit fram till rekonstruk
tionen av Nacka-dräkten och påpekade
att även för Värmdö finns anteckningar
m.m. som skulle kunna leda till fram-

Jag är en individ. Jag har en hel värld
av outsagda tankar, problem, önskningar
inom mig. Jag har upplevt stora des
illusioner, som jag vill reda upp inför
dig. Jag bär på beska besvikelser över
mig själv. Jag sargar sönder mitt inre av
självförebråelser. Och ändå vill jag bli
förstådd. Jag behöver ditt intresse, din
uppmuntran. Du måste försöka hitta
någonting värdefullt inom mig, någon
ting dyrbart som jag själv kanske inte
ser. Hjälp mig. Ge mig din ömhet även
om jag inte förtjänar den.

Vera Alexandroua

ställandet av en äkta hembygdsdräkt.
Intendent Äkerfeldt prisade gustavsber
garnas intresse och arbetsiver för sina
tomter, till glädje också för allmänheten.
Han gav därtill några synpunkter på
arrangemang, som han själv prövat.
Bland annat ivrade han för vatten- och
fontänarrangemang. Han lyckönskade
till det goda resultatet och manade till
fortsättning ett kommande år.
Hr Lorang tackade hrr Äkerfeldt och

fotograf Ericsson för god samverkan och
överlämnade en minnesgåva i konstgods.
Efter leve och fanfar för pristagarna åt
skildes deltagarna, inspirerade för nya
tag på den kära tomten både under vin
ter- och sommarperioden.
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Företagsnämnden har sitt sista sam
manträde för året i dagarna. Rapporter
na från underkommitteema har inte
kommit, då tidningen skall till att tryc
kas. Från sleyddskommitten erfar vi att
ett skyddsmöte hölls den 30 november
med ett 100-tal deltagare, då bl.a. filmen
Skräphörnan visades. Ing. Bram visade
statistik över årets yrkesskador, och
påtalade också skräprisk. Nu hoppas
man att alla ska vara med i fabrikens
interna antiskräpkampanj. Vi kommer
alltså i fortsättningen undvika att kasta
papper och skräp eller samla avfall på
fel ställen. Huvudgäst vid mötet i Berga
salen var skyddsinspektör Per Göran
Kih] från Sune, som på ett medryckande
sätt talade om skyddsverksamhet i all
mänhet. - Vid nästkommande skydds
ronder inom resp. fabriker har kommit
ten rekommenderat särskild uppmärk
samhet åt att ordning och reda rår på
de olika arbetsplatserna. - En över
blick på skyddsstatistikcn pekar på en
markant nedgång under senaste år, vil
ket kommitten vill tillskriva som ett re
sultat av vidgad personlig omtanke,
bättre arbetsmetoder, eliminering av en
del tunga arbeten, längre semester m.m.
- I konferensen "KF-hälsa", där infor
mation och diskussion givits kring hälso
frågor på våra arbetsplatser, har dr
Bellander deltagit. Under Forumspalten
har han också skrivit en ledare i ämnet.

tw I ri K\:lt0 l-<OMMR l:lLÖ1suGl
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Badkarsfabriken utbygges som bekant 50 meter åt öster. Här ska plats ger för en utvidgad
pannproduktion och för kyldisktillverkningen. I oktober hade man börjat med takkonstruk

tionerna.

Förslagsverksamheten
har fram till 1 november fått in 34 för
slag. Premier har utgått med kr. 4.205 :
för 20 godkända förslag och 14 som er
hållit uppmuntringspremier. I summan
ingår 1.000:- i tilLäggspremier för åter
upptagna tidigare belönade förslag. En
affischpropaganda har pågått under okr,
-nov. och i januari ämnar man göra en
särskild kampanj på nya formulär från
KFO, och med extrapriser för tre kate
gorier av förslag, nämligen produktions-,
arbetarskydds- och besparingsförslag.

Meddelande från Företagsnämnden nr
34, som innehöll två senaste protokoll
från nämnden, trycktes och utdelades till
samtliga anställda i början av november.
I detta förekom också ett upprop om
Kooperationens insamling "Utan grän
ser". Man vädjar om att varje koopera
tivt anställd ska offra en timlön för
stöd åt Indienskolan och till arbetet för
liknande initiativ i Pakistan och Japan.
- Apropå det, så hade vi besök av
ministrar från Etiopien, Ghana, Tangan
yika, Rhodesia, Nigeria, Zambia m.fl.
afrikanska stater, som var mycket in
tresserade och frågvisa om den koopera
tiva iden. - I Tolvskillingsaktionen, en
insamling som pågått med löneavdrag
sedan i våras, drar vi nu sista insatsen.
Det bör bli några tusen, och därtill
kommer alla de slantar som snälla ar
betskamrater lagt i våra bössor för Je
men.

Fackföreningen har gjort ett lovvärt
initiativ. Den 4 december hade man
riksdagsman Lassinanti som gäst vid ett
möte i Bergasalen, dit man också speci
ellt inbjudit våra finska arbetskolleger.
Fackföreningen bjöd på kaffe och musik
och med riksdagsman Lassinantis hjälp

tolkades spörsmål om svenska förhål
landen och fackliga frågor, anställnings
villkor o.d.

Företagsnämnden hade studieresa till
Fiskeby fabriker i Skärblacka-Ljusfors
den 20 oktober. Efter välkomstkaffe och
information ventilerades erfarenheter
från samarbetet, från förslagsverksam
heten och arbetarskyddet under ledning
av personalchef Tore Flyckt. Ronden
genom fabrikerna, och information hur
trä blir papp och papper leddes av yr
keskunniga ingenjörer. Vid middagen in
viterade vi Fiskeby företagsnämnd till
svarsbesök i Gustavsberg.
- Nu går jag till sammanträdet. Vi

ska nog ha en försmak av julbordet där!
Sekr.

Efterlyses
Vårt porslinsmuseum önskar köpa tall

rikar "Liljeblå", Kåges modell och de
kor av 1920. Ring gravör J. Hellqvist,
tel. 307 S 1.
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KONSUM• BOMUS.
Jul på riktigt
lyder devisen för vår rörelse när de ak
tuella varorna inför julen 1964 kommer
att presenteras. Kommer att presenteras,
skriver jag. Redaktören skall ha sitt
manus i mitten av november månad och
sedan kommer tidningen ut först i mitten
av december månad. Håller redaktörens
planer så är det ännu någon vecka kvar
till jul när Ni läser denna spalt. Jul
handeln ,är då fortfarande i full gång.
Till hushållen i Gustavsberg och en stor
krets omkring har sänts ut en julkatalog,
som innehåller ett 30-tal sidor med jul
klappstips till hela familjen. Julskylt
ningar och julexpo har Ni sett i vårt
Domusvaruhus och i våra livsmedelsbu
tiker har julens läckerheter kommit på
plats på sin väg till hushållen/julbordet.
Samtliga medlemmar har fått en tidta
bell, där varuhusets och övriga butikers
öppethållande inför julen finns angivna.

Kvinnogillet
har haft sin stora höstförsäljning i Berga
salen. Innan dess hade våra duktiga gil
lesmedlemmar sytt, stickat och jobbat
med förberedelserna. Behållningen går
till Haifainsamlingen.

Sparkassan
Vi erinra om att vi, förutom på kon

toret, har sparkasseavdelning i varuhu
sets information. Sparkasseavdelningar
finns också i Grisslinge och Furuvik.

Spar-Liv-Konto
är ett nytt förmånligt erbjudande, som
i höst kommit från KF:s Sparkassa. Alla
kvinnliga medlemmar såväl som maka
till medlem erbjudes att öppna sparkonto
med gratis Grupplivförsäkring vid en
viss sparprestation. Man får en förmån
lig riskförsäkring samtidigt som man får
ett kapital, som fritt kan få disponeras
efter önskan. Våra sparkasseavdelningar
har folder där denna nya spar- och för
säkringsform närmare presenteras.

1964 års kassakvitton
I likhet med tidigare år kommer vi

att sända ut kvittopåsar direkt till samt
liga medlemmar omkring årsskiftet.

Vi önskar
En riktigt god Jul

och Ett gott nytt år.
G. M-n.

En interiör från Domus, som i början av december hade våra Luciakandidaters foton
som blickfång.

Herr redaktör!
Till stor uppskattning värnar fabriken

och KF om de fria och natursköna mar
ker, som finns kring Gustavsbergs sam
hälle. Ett av de vackraste och bästa ur
rekreationssynpunkt är markerna bortom
Farsta och utmed Baggens stränder. Här
finns också det bästa och mest samman
hängande strandområdet för fiske, bad
och promenader. Fabriken har också sär
skilt velat skydda detta område genom
att motsätta sig motorvägens dragning
i denna trakt. Därför är det med förvå
ning man vid udden mellan Tjustvik och
Gärdsviken blir mött av fula och hem
magjorda skyltar om privat område och
av rostig taggtråd. Vem vill på detta
sätt förhindra övriga anställda och and
ra människor från att beträda detta om
råde, som efter fiskare Karlssons av
flyttning helt naturligt borde vara fritt!

Y-e.

Svar:
Red har haft en liknande fråga inne i

juninumret 1961, som jag då vidarebe
fordrade. Jag tyckte det var egendom
ligt att insändaren inte kunde hitta nå
gon annan plats vid våra 5 mil långa
stränder, än just den, som nu åter anges.
Alldeles intill ligger ju Tjustviksviken
och Gärdsviken med gott utrymme. Men
här trängs gustavsbergarna undan av mo
pedknuttar, A-bilar och småbåtar från
storstaden, kanske.
Betr. den här platsen har vi gjort en

förfrågan hos företaget, kamrer Edqvist,
som erinrar om att udden med stuga är
uthyrd. "Gäster" brände bostugan, vid
senare tillfällen gjordes inbrott i ut
hus och förstörelse av fiskeredskap och
inventarier, en annan gång sattes båt på
drift. Några gustavsbergare har besvarat
gästfriheten att disponera stranden med
att skövla blom- och jordgubbsland. En
hyresgäst bör ha rätt att ha tomten ifred
för sådana tilltag, utan att behöva sätta
upp anslag. Gustavsbergarna ska inte
hindras att fara ut till sina traditionella
bad- eller mötesplatser, men det kommer
bli skärpta förbud mot obehöriga, som
belastar våra stigar med motorfordon -
eller icke visar hänsyn i naturen.
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Skatten 1965
och kommunens budget för nästa år

Den samlade kommunala utdebiterin
gen blir oförändrat 15 :65 för nästa år.
Kyrkan kunde sänka sin utdebitering
med 10 öre, men för att behålla total
uttaxeringen orörd tog den borgerliga
kommunen en motsvarande höjning. In
garöborna betalar 45 öre mer än varje
skattekrona tack vare församlingsskat
ten.
Uttaxeringens fördelning:
Borgerliga kommunen
Pastoratskassan
Församlingen
Tingshus
Landstinget

10:12
0:30
0:30
0:03
4:90

Kronor 15 :65

Kommunens driftutgifter nästa år be
räknas till 8,0 milj. kronor. Kapital
utgifterna för investeringar beräknas till
3,8 miljoner. Som vanligt svarar skol
väsendet för den största utgiftsandelen,
som framgår av följande siffror, uttryck
ta i tusental kronor.

Skolan
Socialvården
Planering och anläggning
Allmän förvaltning
Fastighetsförvaltning
Hälsovård
Polisväsendet
Brandförsvar
Familjebidrag
Övrigt
Finansförvaltning:
Räntor å lån
Avskrivningar å fast.
För oförutsedda behov
Till kapitalstaten

3.483
1.440
543
366
347
93
77
94
50
60

453
181
261
556

Sistnämnda post skvallrar om att kom
munen ämnar skattefinansiera sina in
vesteringar nästa år med 556.000 kronor.
I övrigt tas fondmedel i anspråk för
600.000 kronor. Resten av kapitalkost
naderna (investeringskostnaderna) klaras
genom upplåning. Någon fondavsättning
sker inte nästa år.
I inkomster beräknas kommunen få

4,8 millj. kronor i allm. kommunalskatt,
enbart skolan erhåller 2 millioner i stats
bidrag och i övrigt inflyter avgifter och

ersättningar, särskilt inom socialvården,
samt hyror m.m. Tillsammans drygt 8
milj. kronor, som skall täcka alla årets
driftutgifter.

Två nytillkomna ledmöter kunde häl
sas välkomna till kommunalfullmäktige
församlingen av ordföranden Harald
Lindholm vid senaste sammanträdet,
nämligen ingenjören AlfLiljevall och fab
riksarbetaren Börje Frisk. Båda inflytta
de gustavsbergare med mångårig anställ
ning vid fabriken bakom sig. Frisk har
för övrigt tidigare tillhört fullmäktige.
Politiskt hör de hemma i folkpartiet
respektive kommunisterna och de efter
träder folkskolläraren Erik Fröberg, som
flyttat till annan ort och fru Dagny
Bjurling, som avlidit. Fru Bjurling, som
intresserat och aktivt hade deltagit i sam
hällsarbetet, ägnades en tyst minut och
några minnesord av ordföranden.
Siffergranskningen av kommunens rä

kenskaper kommer från och med nästa
år att handhas av Svenska Kommun
förbundets revisionsavdelning. Gamle
hedersmannen Gustav Gehlin önskar på
grund av åldersskäl upphöra med revi
sionsarbetet vid årsskiftet. Gehlin har
varit kommunens siffergranskare sedan
år 1920.
Ishockeyn släpps fram i Gustavsberg.

Det som många ivrare för den rappa och
av ungdomen särskilt gillade sporten be
traktat som ett motstånd börjar nu ge
vika. Kommunalfullmäktige har beslutat
anslå 36.000 kronor för anordnandet av
en ishockeybana på Ekvallen, Bandyvän
nen och bandyledaren Ando Björck har
ställt sig som pådrivare för att ishockey
grabbarna nu till vintern skall få sin del
av Ekvallen särskilt belyst och rinkad
för att där kunna gå loss i kamp vid
sidan av snabba bandyspelare och övriga
skridskoåkande medborgare.

Även Lugnet rustas med isbana. 12.000
kronor har anslagits för belysning av
bollplanen vid panncentralen och för
vattenledning fram till banan. Arbetet
skall vara färdigt i december och poj
karna och flickorna i Lugnet får en trev
lig plats för skridskoåkning och spel.
För en ny varmvattenberedare i bastun

vid Osbytrask har kommunen anvisat
1.500 kronor.

Nya ålderdomshemmet var klart för
slutbesiktning den 20 november. Ett
rejält och yrkesskickligt arbete har ut
förts av byggnadsfirman Axelsson &
Son. Den avtalade byggnadstiden har
hållits till punkt och pricka. Återstår
dock ett omfattande arbete med inred
ning av möbler, textilier och armatur,
som tillsammans kostar 160.000 kronor.
Koop. Förbundet har uttagits som leve
rantör av hela inredningen, sedan anbud
från fyra inredningsfirmor prövats. In
flyttning beräknas kunna ske omedel
bart efter jul- och nyårshelgerna, varvid
de gamla som nu bor på ålderdomshem
met och Ingaröhemmet får bli de första
pensionärerna i nya hemmet.
Som förutspåddes i förra numret av

tidningen har systembutiksfrågan åter
aktualiserats. I en motion, som under
tecknats av ett flertal socialdemokra
tiska ledamöter i fullmäktige, begärs att
frågan upptas till omprövning. Motionen
remitterades i vanlig ordning och går nu
till nykterhetsnämnden och kommunal
nämnden för yttrande.
Ekedalsskolans utbyggnad med en pa

viljongskola har kunnat påbörjas tack
vare att byggnadsfirman Axelssson och
Son erbjudit kommunen kredit till den 1
mars 1965. Nuvarande lånesvårigheter
hade annars satt stopp tills vidare för
byggnationen.

Y.N.

Gamla Gustavsberg: Centrum på 1800-talet
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Såvitt jag kan förstå
har År -64 varit året med stort Å. Åh!
ett sånt år. Varuhus, vattentorn och ål
derdomshem! Vad kan man mer begära
av ett enda år? Inte mycket men låt oss
tänka på nästa år och nästa och nästa,
nästa och nästa! Det finns ju så mycket
att önska, som vi behöver, som vi måste
ha för att komma i takt med tiden och
som vi har råd till eller måste skaffa oss
råd till. Nu vet vi ju att vi kan om vi
vill. Om vi är eniga och bjuder till. Låt
oss alltså fortsätta att önska fram nya
projekt, planera och realisera i ameri
kaniserat tempo. Då kommer vi att trivas
i vår annars, som man säjer, så jämmer
liga dal. Att trivas är livets mening. All
annan mening är meningslös.

Äh!... vad vattentornet är vackert
Tänka sej .... jag har ända sedan jag

först blev varse de lysande röda ögonen
ovan tornets krön, tills nu helt nyligen,
gått och fantiserat om att det var frågan
om något slags radarögon som registrera
de allt som hände i samhället. En hemlig
apparatur med utsyn och insyn i vår
(o)mänskliga samlevnad. Och varför in
te? Nog är det rena stenåldern att allt
som inte får ske ändå får ske för att
sedan registreras, utredas, avdömas om
det nu inte blott stannar vid registrerin
gen. Och sedan har vi den del av vårt
leverne som faller utanför lagen och som
därför måste bevakas av moraliskt kvali
ficerade och särskilt ansvarskännande
medmänniskor. Svagheten i denna sena
re bevakningsmetod är uppenbar. Dåliga
ögon och dålig hörsel kan t.ex. inverka
och ge en felaktig uppfattning om vad
man tror sej ha sett eller hört. Vidare är
förmågan att dra riktiga slutsatser av
föreliggande fakta ganska oberoende av
den slutsatsdragandes moraliska kvalite
ter. Vidare är all sann moral osann till
sin natur eller onatur. Därför, och på
grund av mycket mera, vore det mycket
bättre om de röda ögonen vore vad jag
ville tro att de var.

Först tänkte jag att polis
hade hand om "ögonen", men när jag såg
bilisterna lugnt och opåtalat fortsätta
att parkera sina bilar på alla gator där
parkeringsförbud råder, då förstod jag
att polisögon kunde det rakt inte vara.
Men kommunalnämnden då? Åhnejl
Skräpet vid Bagarvägen låg och ligger
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Vattentornet inviges - med vatten och toner.

ju fortfarande kvar. Byggnadsnämnden?
Ja, äntligen fick jag tag på någonting,
som gav näring åt min kanske något för
fantastiska teori om de "röda ögonens
ändamål". I tidningen stod det nämligen
att Gustavsbergs byggnadsnämnd hade
polisanmält ett fyrtital svartbyggen in
om kommunen. Så besvärlig som terrän
gen är med berg, raviner och täta skogar
måste det vara ganska lätt att bygga ett
och annat hus utan att någon av kom
munens övriga eller måhända riktigare
uttryckt . . . mantalsskrivna innevånare
märker det. Ja, jag hade förstås fel. De
"röda ögonen" är vanliga lampor med
rött glas och tjänar bara till att tala om
för närgångna flygare att här finns det
bara vatten ... bara, bara vaaatten.

Men vatten är meget, meget gott
sa en gång Helsingörs borgmästare till
svenska pojkar, som deltog i en kurs på
internationella högskolan och som fick
avslag på sin begäran att få smaka på
den berömda danska pilsnern. Och visst
är det ... det. Vattnet från vårt vatten
torn är alldeles förträffligt. Renare än
rent och naturligt renat. Det var visst
vår hälsovårdsinspektör, som sa så om
vårt nya vatten. Det gläder mejl Hoppas
att det inte dröjer alltför länge innan
detta goda vatten kan erbjudas samtliga
hushåll inom kommunen. Naturligtvis
kan inte detta vatten vara lika närande
som Osbyvattnet men å andra sidan är
det väl inte alldeles utsiktslöst att våra
löner så småningom ska räcka till för
tärande av en något större mängd av
fast föda.

Vifår väl åtminsto11e hoppas på det
Fast "fiendens larm och rop, från alla

sidor skalla." Länderna tillhörande EEC
vill komma åt vårt nationella ägande och
i Efta ställer England till förtret. Så
mycket vet vi alla f.n. Men vad dessa
storpolitiska handelsfördrag kan betyda
för Gustavsbergs fabrikers bestånd, ut
veckling och lönsamhet, det vet vi ingen
ting om. Från företagsnämnden kan vi
kanske få höra några gissningar? Till
tröst för de oroliga eller till tankeställare
åt de alltför optimistiska. Just nu verkar
det uppåt värre. Det arbetas till sista
man och kvinna.

Men mer folk behövs, säjer man. Årets
"åttor" från Kvambergsskolan har skött
sej med den äran och dragit sina strån
till stacken. Yrkesorientering heter det
men de pojkar och flickor som jag varit
i kontakt med har faktiskt varit synner
ligen produktiva dessutom. Många av oss
äldre, som glömt vår egen ungdom och
måhända också hör till dom som lägger
ut texten om att tiden är ur led och ung
domen med den har all anledning till
eftertanke, ånger och bot. - Oh! Vad
dom är rara, snälla och duktiga, utbrast
en äldre arbetskamrat helt spontant. Och
det är dom, och det har alltid ungdomen
varit. I stort sett. Och det är i stort vi
ska grunda Yåra generella värderingar,
när det gäller frågan om efterföljande
generationers förmåga att klara sej i till
varon. Ja, så ses vi nästa år. God Jul
och Gott Nytt år! Med eller utan röda
ögon.

Fanfar.



Ungdomsträffen
Verksamheten i Bergasalen startade

programenligt första veckan i september.
Programmet har i stort sett varit det
samma som tidigare säsonger. Det har
varit spelkvällar på måndagar, program
kvällar med filmer, föredrag och kåserier
på torsdagarna samt dans till pop-musik
på lördagskvällar.
Med stor framgång har våra "pingis"

grabbar medverkat i årets saltsjöserie i
bordtennis. I .A-gruppen belade gustavs
bergarna 2 :a platsen efter suveräna Salt
s jöbaden, och i B-gruppen tog vi brons
platsen efter Boo och Saltsjöbaden.
Glädjande nog kan vi konstatera att

även flick-"pingisen" är på stark fram
marsch, detta främst beroende på att
skolan har förlagt en del av sina gymna
stiklektioner i Bergasalen.
Sedan i mitten av november pågår

också en kurs i Jazzbalett (eller rytmisk
dans) i Bergasalen, under ledning av
Fru Greta Törnros från Nacka. Ett 40-
tal flickor medverkar!

Efter nyår hoppas vi kunna bjuda
ungdomarna i Gustavsberg på ett ännu
rikare program, med större valmöjlig
heter och innehåll.

B. L.

Farliga isar
Av Svenska Livräddningssällskapets

generalsekreterare
Helge Lundstedt

Föregående vinter drunknade 68 per
soner på svaga isar. Bristande iskunskap,
dålig utrustning och oförmåga att klara
den uppkomna situationen kan noteras
i samtliga fall. När det gällde småbarn
kan man endast konstatera bristande
tillsyn.
Om man skall ge sig ut på isen måste

man ha ett visst mått av iskunskap. Man
måste känna till under vilka förhållan
den isen är gångsäker och var man har
anledning att vänta sig svaga områden.
Isen lägger sig ju vid olika tidpunkter
beroende på vattenytans storlek, djupet
och strömförhållandena. Saltvatten fry
ser till senare än sötvatten och isen på
saltsjön har inte samma bärighet som
motsvarande istjocklek på insjön.
Sker isläggningen utan mellankom

mande snöfall och töväder bildas så kal
lad kärnis. Det är en seg och stark is
som inte så lätt påverkas av perioder av
milt vader sedan den en gång blivit
gångsäker. Ager däremot isläggningen
rum i samband med snöfall och under
växlingar mellan frost och mildväder
bildas så kallad snöis. Den har endast
hälften av kärnisens bärighet.

Isen blir gångsäker först sedan den
tillfrusit i flera etapper. Efter den första
frostnatten kanske den bär närmast
stranden men några meter längre ut bris
ter den. Efter flera tillfrysningsperioder
stabiliseras isen och då är tiden mogen
för att ge sig ut på den.
Man kan ta som god regel att kärn

isen skall vara 10 cm tjock över större
områden för att betraktas som gångs,ä
ker, Svag is måste man prkatiskt taget
räkna med under hela vintern på föl
jande platser:
• Vid sjöarnas till- och avflöden
• I smala sund, utanför uddar och över
grund

• Vid alla slags avlopp
• Vid bryggor, broar och andra pålverk
• Vassar kan också vara förrädiska
Betrakta alltid isar över strömmande

vatten som farligt område.

Jag ringer väl för hungriga arbetare
På anrika Säby gård hänger i en sta

pel en vällingklocka. Den är gjuten år
1764 av Joh. Farsten och har denna
inskription: Jag ringer väl för de hung
riga arbetare. Vidare står där Lillsveds
gårds klocka.

Hur klockan kommit i Säbys ägo är
oss obekant. Kanske har den varit pant
i någon spelskuld godsherrarna emellan,
kanske den inköpts på auktion. Den har
funnits där ända sedan släkten Leuhusens
tid på 1800-talet. Den satt förr på västra
gaveln av det gamla magasinet, men
togs ned någon gång omkring 1950. I år
har den fått sin plats i parken intill
huvudbyggnaden, där den åter kallar
"hungriga arbetare" eller kanske mera
konferensdeltagare och festfolk till väl
dukade bord. Vad skulle väl icke denna
gamla vällingklocka kunna berätta?

En insats för Peru

I studenternas insats för bidrag till Perus
studenter jobbade Lena Andersson och Hed
vig Velander fr!in Sundsvall p!i Säby g!ird

i oktober.
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Vi har inte fått in någon rapport från
skolfronten, men däremot en uppsats av
en elev som varit på två veckors yrkes
orientering i fabriken. Den uppsatsen
har sin speciella charm. Till beskrivnin
gen borde kanske tilläggas att eleverna
första dagen får en introduktion om
fabriken och information om arbets
skydd, allt kompletterat med bra film.
Att eleverna ses med välvilja är själv
klart. Läs för övrigt Ris och Ros.
Red har erfarit att skolarbetet är i

full gång på alla fronter. Det händer
väl en del också i skolans värld, som
krönikemässigt kan vara värt att notera
i Gustavsbergaren. Här nedan har vi
t.ex. en bild av Ante i skolan, en mor
gonsamling som lär ha varit annorlunda
men populär. Skolorkestern har fram
trätt vid flera tillfällen, och här riktar
vi kameran på några töser i gruppen. -
En lördag i november ordnades stor
orientering för högstadiet i trakterna av
Farstaborg. Lärarkår och elever deltog
glatt trots regn i sökandet efter Rolf &
C:os finurligt placerade kontroller.
Vid Ekedalsskolan hör vi dagligen en

visa borrar som börjat förbereda grun
den till utbyggandet av klassrum. Så
småningom ska där också bli en gymna
stiksal. Till nästa nummer hoppas vi
att få höra mera om skolans framtids
planer. Vi har hört talas om en del
prognoser. Red

Två veckor som fabriksarbetare

Under två veckor av höstterminen i
åttonde klass skall vi ägna· oss åt prak
tisk yrkesorientering. Alla elever är
tvungna till det. Praktiken är ordnad
så, att halva klassen går ut på orientering
medan den andra delen stannar kvar i
skolan. Efter två veckor kommer de
första praktikanterna tillbaks, och då är
det de andras tur att börja. Klassen delas
alltså i två omgångar.
Jag hade turen att få komma med i

första omgången. Vi praktiserade på så
gott som alla avdelningar på Gustavs
bergs fabriker. Några av dem var: puts
ning, hänkling, gjutning, glasering, sor
tering, el-porslin, plast, dekor, montering
och matsal. Dekoravdelningen var bland
de trevligaste ställen vi arbetade på un
der praktiktiden. Grupp nio, som be
stod av Eira, Christina och jag, blev pla
cerade vid en avlång arbetsbänk. Om
kring detta bord satt kvinnor i medelål
dern och ungdomar, som nyss slutat sko
lan. Det var hjärtslitande att se, hur de
strävade för den stackars slant de tjä
nade. Men det var en trevlig och en
smula gemytlig arbetsplats. Inget oväsen
från bullersamma maskiner och motorer
hindrade kvinnorna från att samtala med
varandra. Det var deras samtal, som
roade mig, och jag fick något intressant
att lyssna på. De blev min transistor
radio. Ibland kunde man bli hungrig, för
där fanns nämligen två norrländskor,
som pratade om sina älsklingsrätter. Det
var bruna bönor med fläsk, paltbröd
med fläsk, fläskkorv, kroppkakor, blod
pudding och speciellt blodkorv. Mellan
de två matälskarna satt en fiende till
norrländsk mat. Det var en italienska.
Hon började istället att gorma om spag
hettis och makaroner.

På Sanitets monteringsavdelning var
det också trivsamt. Visserligen hade vi
inte någon särskild bekväm sittplats: en
ranglig trälåda, som var så hård, att man
fick träsmak i baken av att sitta på den,
men det var trevligt ändå.
En halv dag tillbringade vi i Sanitets

lunchrum, som var verkligt modernt och
rationellt. Självservering och diskmaskin
underlättade arbetet för de unga arbets
förmågorna. Salen var ljus och rymlig,
och det gjorde, att den såg mer inbju
dande ut.
Vi följde helt fabrikens arbetstider.

Dagen började med samling i lunchrum
met klockan åtta och slutade klockan
fem på kvällen. Då var man fullstän
digt uttömd på krafter. Rast hade vi
en kvart i nio till nio, halv elva till tjugo
i elva, kvart i tre till tre och lunch
mellan tolv och ett. Den rast som jag
mest såg fram emot, var den på eftermid
dagen. Varje dag stoppade man då i sig
färska kanelbullar, marsipanbakelser och
frasiga wienerbröd. Alla dessa läckerhe
ter smälte man med ett förfriskande glas
saft. Fabriken var generös att bjuda oss
på detta.
Många tvivlar nog på att vi prakti

kanter gjorde någon nytta. Men det vill
jag då lova: inte var jag den som drev
omkring med armarna i kors. Jag arbe
tade med de uppgifter jag fick, så gott
jag förmådde.
På monteringsavdelningen utsattes vi

för en ganska arbetsam sysselsättning. En
stålring skulle mejslas fast på en gummi
ring, vilket kunde bli rätt besvärligt för
en flicka. Jag, som är ovan att hantera
mekaniska verktyg, fick genast händerna
uppsvällda med stora otäcka blåsor. Till
slut förorsakade dessa svullnader en obe-
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haglig värk i mina händer, och jag kun
de med möda hålla i skruvmejseln. All
ting var så fett och oljigt på denna av
delning. Nagelbanden fick svarta sorg
kanter, och händerna och kläderna blev
alldeles nedkladdade. Trots detta kände
jag en viss glädje av arbetet. Jag uträt
tade faktiskt något.

Ibland hade man tyvärr en känsla av
att man var mer till besvär än nytta.
När jag arbetade på gjutning, hade jag
en gammal dam som arbetsledare. Hon
fick oupphörligen passa upp på mig,
kontrollera att jag inte gjorde fel och
se till att allt kom i sin rätta ordning.
Dessutom skulle hon sköta sin egen syss
la. Jag arbetade i stället för en arbetare
som var sjuk den dagen. Därför var det
så noga. Uppgiften var att putsa, slipa
och skrapa bort fogarna på små lock och
kannor. De var nyss uttagna ur ugnen
och var väldigt sköra att handskas med.
Man kände sig en aning villrådig och
tafatt, om man råkade slå sönder något
av föremålen.

Eftersom jag praktiserade i samma
grupp som Eira och Christina, blev det
så att vi höll ihop under rasterna också.
De andra flickorna, Sonja, Kerstin och
Lisbeth var också medlemmar i vår
lilla "sammanhållning". Tillsammans
försökte vi att göra rasterna så roande
som möjligt. Tråkigt nog hade vi ofta
olika förslag om det och ingen ville göra
som den andra ville. Då blev vi osams,
grälade och tjattrade i munnen på var
andra. Det hela slutade med att vi gick
åt var sitt håll och tjurade för oss själva.
Men dessemellan var vi faktiskt riktigt
goda vänner, och ingen hade så roligt
som vi hade då.

Bland de anställda lärde jag inte kän
na många nya människor, även om där
fanns hundratals ansikten, som jag ald
rig sett förr. Jag glömmer aldrig italiens
kan på dekoravdelningen. Det var en
mörk, mager och kortväxt kvinna. Stän
digt klagade hon över, att hon var trött
och utvakad och undrade varför just
hon utsatts för ett sådant trist arbete.
Jag tror hon ville, att hennes arbetskam
rater skulle tycka synd om henne. Hon
talade om för dem, att hon hade fruk
tansvärda krämpor. "Snart skall jag nog
försvinna från världen, men vad gör det,
när jag är trött på livet? Förresten finns
det ingen som skulle sakna mig", jämrade
hon sig. Jag märkte, att de andra bara
hade roligt åt hennes svammel. Jag kän
de mig illa till mods. Men bättre blev
stämningen, när radion spelade. Musiken
lockade den lilla utländskan till en vac
ker serenad i dur. Då fick man arbetsro,
och det rådde endast trivsel och glädje
i salen.

Monteringsavdelningen var ett lugnt
och trivsamt ställe. På de flesta avdel
ningar väsnades maskiner så hemskt, att
man fick huvudvärk och örsprång.
Här fanns inget sådant oväsen. Man
hörde endast skramlet av spikar, som föll
i golvet, och de få arbetarnas lågmälda
samtal. När arbetsledaren nalkades bak
om min rygg, kunde jag höra hans tas
sande steg och den långa rocken, som
fladdrade kring hans vida byxben. Jag
trivdes i den tysta lokalen.
Innan vi lämnade monteringsavdelnin

gen, den sista platsen vi praktiserade
på, skänkte en hederlig herre oss var sin
tvålkopp. Med den avskedsgåvan läm-

nade jag fabriken. Det kändes lite vemo
digt, eftersom jag blivit hemmastadd i
de dammiga lokalerna, och det kändes,
som om jag arbetat där i åratal. Jag
hade lärt mig att förstå och tycka om de
smutsiga arbetarna, och jag hade vant
mig vid miljön och trivdes med den.
När jag kom tillbaks till skolan märk

te jag miljöombytet men också något
annat. Jag hade anlänt från fabriken till
skolan helt bekymmerslös, och jag var fri
som fågeln i skyn. Nu möttes jag av det
arbetsamma skolarbetet, och jag fick nå
got att tänka på och bekymra mig för.
Fågeln hade mist sin frihet och blivit in
låst i buren igen.

Gustavsbergs på bordet
Domus Göteborg hade under Gustavsbergsveckan okt. 1964 i fyra av sina butiker

anordnat pristävlan om bästa - och säljstimulerande arrangemang under Gustavs
bergsdagarna. Kontaktmannen och initiativtagaren i Göteborg Sven Davidsson,
uppger att det var en ren fröjd att se hur dekoratörerna och avdelningscheferna
gick in för uppgiften. Vi gratulerar både Domus Göteborg och Gustavsberg för det
goda initiativet.
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Finska spalten Suomalainen palsta

Besök hos finska klubben. Artur Teglund tackar för kaffet.

Folk frh 17 nationer arbetar vid vå
ra fabriker. Näst svenskarna är finnarna
den största gruppen, eller exakt 183,
tämligen jämt fördelade på män och
kvinnor. Italienarna är 89 till antalet,
därefter kommer tyskarna med 17 och så
enstaka personer och grupper från Nor
ge, Danmark, Estland, Osterrike, Ru
maruen, Jugoslavien, Polen, Ungern,
Frankrike, Holland, Schweiz, Spanien
och Israel. Det blir tillsammans omkr.
320 anställda med utländskt modersmål.
Under åren har därutöver många uti
från vunnit svenskt medborgarskap. De
flesta lär sig relativt snabbt att tala
hjälplig svenska genom kontakterna på
arbetsplatsen, duktigast kanske tyskar
och italienare har varit.
Den finska gruppen är relativt ung

och har ökat starkt under senare år.
Svenskan måste vara lika svår att lära
för en finsk arbetare, som finskan för en
svensk. Den bästa undervisningen sker
fortfarande kamrater emellan på ar
betsplatsen, men för finska gruppen har
av oss stödda kurser visat sig omtyckta
och ge resultat. Kunskaperna om Sverige
och Gustavsberg är inte stora, och det
måste vi hjälpas åt att komplettera. I
Gustavsbergaren börjar vi här med en
finsk spalt, sedermera får vi också för
söka oss på en italiensk.
Vi har förmånen av att numera bland

finländarna ha många som väl behärs
kar svenskan. De första som kom på 40-
talet var nog rätt isolerade. Flickorna
var emellertid söta och det blev gifter-

mål med svensktalande pojkar, så svens
kan lärdes snabbt. Sedan har vi de finska
barnen i skolan, som överraskande fort
blir tolkar för föräldrarna i olika si
tuationer.
I våra Personalmeddelanden brukar

vi någon gång översätta viktigare mo
ment till finska, en service som måste
vidgas. Det finns upplysningsbroschyr
på finska om arbetsmarknadsförhållan
den i Sverige, och i radio ges också
språkkurser.
Den stora gruppen finländare har

sedan två år tillbaka en egen klubb och
har i år också fått en lokal att dispo
nera. Här har man olika sammankoms
ter, varje tisdag är det fruarnas kväll
och då får männen vara barnvakter.
Vid vårt besök för en tid sedan berät
tade ordf. om årets verksamhet, om
hobbykvällar, om idrottstävlingar m.m.
Det mesta av hans anförande kan ni
läsa härintill - på finska.
Det beräknas att vi i Sverige för att

klara vår produktion, samfärdscl och
service behöver engagera c:a 10.000 ut
länningar per år. Vi bör alltså se posi
tivt på deras medverkan. I pressen har
ofta finnar fått skylta negativt för några
enstaka elements uppträdande. Vi har i
Sverige 75.000 finländska arbetare som
liksom andra från utlandet anpassat sig
synnerligen väl och det kan vara på sin
plats att här ge våra finska arbetskam
rater ett erkännande för deras allmänna
duglighet.

Dbg

Eräänä iltana olimme Suomalaisen
Kerhon huoneistossa, oli tiistaiilta ja
rouvat tarjosivat kahvin ja leivät kun
taas miehet olivat kotona lapsia katso
massa.
Pelasimme koronaa y.m. ja lauloimme

suomalaisia lauluja ja saimme rva Elfin
gin toimituksesta informointia kerhotoi
minnasta.
Edvard Pääskylä oli vieraiden kun

niaksi kirjoittanut hienon puheen jota
tulkattiin ruotsin kielelle ja Arthur Teg
lund pani rva Elfvingin kovalle koetuk
selle kiitospuheen kääntämisessä.
Kerho on kahtena toimintavuotenaan

järjestänyt monta harrastusiltaa ja ur
heilukilpailua. Kaksi ruotsinkielen kurs
sia on pantu alulle. Tulevan joulukuun
aikana vietetan pikkujoulujuhla - aito
suomalainen tapa.
Toimitusjohtaja lupasi Gustavgerga

ren'issa avata suomalaisen palstan ja
oheisena annamme selostuksen menneiden
vuosien kerho-toiminasta. Käytän myös
kin tilaisuutta hyvakseni käännöksenä
tuoda esiin pari sanaa lehden marras
kuun numeron pääkirjoituksesta.
"Toinen auringonsade 011 se seikka että

moni meiden ulkolaisista työläisista on
ruvennut lukemaan Custavsbergaren'ia
ja ovat jopa tilanneetkin lehdcn. Tämä
koskee y. m. suomalaisia, joitahan emme
kyllä ulkolaisina pidäkään. Me viihdym
me hyvin yhdessa tääUä kaikki kansalai
suudet ja minkäänlaista kinastelua josta
puhutaan toisilla työpaikoilla meillä ei,
luojan kiitos, ole ollut täällä. Ja emme
myöskaän siita huolita. Uskoisin että
ihmisällä joilla 011 aikomus aikaansaada
epäsopua, ei ole täallä tekernista.
Suomlasilla, joita tällä hetkella täällä

on satakunta, on oma kerhonsa ja ker
honhuoneistonsa ja oma työpaikkajää
kiekko- ja jalkapallojoukkoeensa. Siinä
he enimakseen voittavatkin. Mutta he
osallistuvat myöskin yhteiseen seura
eläämme ja oppivat vähite!len ruotsin
kielen,
Ainoa kerta jolloin tunnemme jonkin

laista vastakohtaa taita olla maaotteluja
puheen ollen, ja mikään ei ilahduta niin
paljon kuin etta Ruotsi voittaa "finn
karnpin" vapaaurheilussa tai jalkapal
lossa. Mutta nyt ruvemme saamaan sel
kämme molernissa. Onnitrelen."

Harrastus toiminta 011 ollut kerhoilto
jamme lukuunottamatra, jotka ovat ol
leet erittäin suositut, vielä ehkä va
häistä, mutta sitäkin on saatetru hyvälle
alulle. Ruotsinkielen kurssi on nyt me
neillään toista kertaa ja osaanottaja-mää
rä 011 kaksinkertaistunut viime vudesta
ollen lukumäärä nyt 40.
Urheiluharrastuksesta voiden ma1111ta

jalkapallomatsi ukkomiehet ja poikamie-
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Födda
16/8 Denise, dotter till Greghi Sauro,

Värdshuset och ih. ,h. f. Scrignoli
23/9 dotter till Olavi Alponen, Mariag. 5

och ih. h. Pirkko Maria Liisa f. Ammälä
27/9 Ann-Britt Gunilla, dotter till Karl

Evert Jakobsson, Mörtnäs 1 :287 och h. lh.
Anna Brita f. Nilsson
27/9 Rolf Krister, son till Stig Oscar

Rudolf Ullberg, Thun-Ollev. 23 och h. h.
Ingrid Elisabet f. v Walkendorff
29/9. dotter till Karl-Olof Johan Berg

ström, Meitens v. 9 och ih. h. Britta Ingeborg
f. Enegren
29/9 Anna Mary, dotter till Kurt Adolf

Tomberg, Björnskogsv. 6 a och h. h, Anna
Ulla Margareta f. Sundqvist
29/9 Karl Anders, son till Karl Rune

Ryden, Farsta och 'h. h. Anita Eivor Matilda
f. Larsson
9/10 son till Per Rune Nilsson, Skeviksg.

19 och h. h. Maj Britt Ebba Teresia f.
Fredriksson

12/10 dotter till Elon Börje Lööf, Ny
hemsv. 10 och h. h. Gärda Inga-Lill f. Alm
gren

12/10 son till Aldo Gavazzeni, Aspvik
1 :204 odh h. lh. Selma Viola f. Johansson
16/10 son till John Gunnar Löfströrn,

Rådjursv. 7 och h. h. Sonja Harriet Helen
f. Norden

19/10 son till Bengt Ture Olund, Rå
djursv. 9 och h. lh. Birgitta ,f. Åberg
24/10 Maria Helena, dotter till Ernst

Hans-Olof Andersson, Trallbanev. 1 och
h. h. Laila Monica f. Nilsson
30/10 Leif Jukka, son till Arvi ,Kalevi
juutilainen, Mariag. 9 och h. h. Leena
Kaarina f. Ruonakoski
7/11 dotter till Nils Ove Kinell, Farsta

och h. h. Lilly Julia Maria f. Johansson
10/11 son till Karl Olof Holmberg, Häst

hagsv. 4 a och h. h. Ingrid Helena .f.
Chronander

11/11 Annicka Maria, dotter till Thor
Björn Berg, Farsta och 'h. h. Ingalill Elisabet
f. Karlsson

Vigda
19/9 Nils Göran Viklund och Pirkko

Anneli Partti
10/10 Erik Yngve Göras och Lisbet Anna

Teresia Hedberg
11/10 Bertil Karl Edvin Siltberg och

Katja Elisabet Bersohewesky
31/10 Leif Gustav Booström och Eva

Margareta Olsson
1/11 Nils Olov Bruno Brunnberg och

Alice Inger Marianne Fallman
7/11 Carl Göran O :son Hallin och Elisa

benh Birgitta Mattsson
8/11 Beruil Eriksson och Göta Kristina

Olsson

Ett gott klimat
När bilförarna första gången belåtet

stoppar körkortet i plånboken eller
handväskan, har en helt ny värld öppnat
sig. Sommarstugan, fiskevattnen, släkt
och vänner är inte längre så avlägsna
som förr, trivseln i arbetet har inte redan
före morgonstarten fått sig den puff
neråt, som det vanliga armbågandet i
bussar eller spårvagnar brukar ge.
Men den nya världen innehåller inte

bara trivsel och glädje. Solen kan också
där gömma sig bakom moln. Bakom var
je gathörn och vägkrök lurar orsaker till
irritation, nervtrassel och förargelse, ja
t.o.m. möjligheter till ond, bråd död
eller livslångt lidande.
Är bilisten utan möjligheter att på

verka klimatet i trafikens värld? Nej,
det är i stället han själv som skapar det.
Från varje individ utgår kraftfält, vågor,
ungefär som från en radiosändare. Alla
är vi medverkande i "Sveriges Bilradio".
Vänlighet, mjukhet, anpassning sprider
sig blixtsnabbt till "mottagarna" med
trafikanterna, men samma förmåga att
fortplanta sig har också ilska, självgod
het, osäkerhet. En bilist får gärna käns
lan av att vara kung i ett eget rike, när
han stänger bildörren om sig och låser in
sig i en bur av plåt och glas. Men den
känslan är livsfarlig och grundfalsk. Det
är inte många områden i livet, där det
finns ett sådant behov av sann demokra
ti, anpassning och samförstånd som just
i trafiken.

Ur Tidskriften Kontakt

GUSTAVSBERGS SKOLKONTOR
söker ett kontorsbiträde för tillträde vid
årsskiftet 1964/65. Sökanden bör vara
kunnig i maskinskrivning samt i enklare
kontorsgöromål.

Ansökningshandlingarna skall vara
Gustavsbergs Skolstyrelse tillhanda un
der adress Skolkontoret, Gustavsberg, se
nast den 23/12 1964.

Upplysningar ang. tjänsten lämnas per
telefon 0766/308 25.

Skolstyrelsen

TAVLA AV ENDRE NEMES
önskas köpa
Tel. 317 19

Tack!
Till Gustavsbergs Fabriker, Gustavs

bergs Kommun, Socialdemokratiska Ar
betarkommunen, Kolleger i Avd. 207,
Idrottsföreningen, Bandygrabbarna, Per
sonalen på Sanitet, släkt och vänner ber
jag få framföra mitt hjärtliga tack för
uppvaktning på min 50-årsdag.

Anda Björck

För all vänlig uppvaktning på min
50-årsdag vill jag framföra ett varmt
tack till Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater och vänner.

Thorvald Andersson

Mitt hjärtliga tack till fabriksledning,
arbetskamrater och alla andra vänner
för den trevliga uppvaktningen pd min
50-årsdag.

Aramis Fonsati

Ett varmt och innerligt tack för vän
lig hågkomst på min 50-årsdag.

Gunda Jansson

Till Gustavsbergs Fabriker, förmän
och arbetskamrater, kyrkorådet, Mans
kören, Brandkåren och Brandbefäl, Vak
ter, släkt och vänner vill jag framföra
mitt hjärtliga tack för vänlig uppvakt
ning på min 60-årsdag.

John Pelle

Ett varmt tack till chefer, arbetskam
rater, grannar och vänner för vänlig
uppvaktning på min 60-årsdag.

Cesare Rossi

Hjärtligt tack till fabriksledning, ar
betskamrater, grannar och alla andra
vänliga människor för blommor, gåvor
och telegram på min 50-årsdag.

Rudolf Johansson

För vänlig hågkomst vid min kära
hustrus och vår mammas, Dagny Biur
ling, bortgång ber vi härmed fci fram
föra vårt varma tack.

Tage Bjurling
Barnen

Korn
Människorna snubblar då och då över

sanningen, men de flesta reser sig och
går vidare som om ingenting hade hänt.

Winston Churchill

Med osanning kan man komma tvärs
igenom världen, men inte tillbaka.

Dostojevskij

Tålamod - en tillgång som tar slut
när man som bäst behöver den.
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Hälsning från Klockestrand

Ångermanlands första kvinnliga
baptistpastor
hälsades välkommen till Klockestrand
en söndag i oktober. Det var Ingeborg
Gustavsson som jämte maken Olle nu
installerades med sång och tal inför ett
fullsatt kapell. Ingeborg, som är född i
Klockestrand kommer nu att tjäna för
samlingarna i Sandö, Lunde och Nyadal,
medan Olle skall resa kring för ung
domstjänsten och sjunga och tala i
Ängermanlandsdistriktet. Hälsningar
framfördes från församlingen i Gustavs
berg och Redaktionen för Gustavsberga
ren ber att få instämma och vidarebe
fordra ett lycka till från gamla arbets
kamrater vid fabriken.

Tack för återvisit

Nils Byström, som började hos oss för 10
år sedan, men som efter en kort tid drabba
des av polio, gjorde nyligen återvisit i fabri
ken tillsammans med med-patienter i special
buss. Man handlade porslin och gjorde en
rundtur på fabriken. Här kommer ett tack
brev.

Herr redaktör!
Med anledning av vår utflykt till

Gustavsbergs Porslinsfabrik, den 16/11
och då jag liksom de övriga patienterna
blev inbjudna att bese tillverkningen av

Vi och de
När Saltsjöbadstävlingarna i fri idrott

mellan tjugo- och trettiotalet var på sin
höjdpunkt var det också en speciell vi
anda i samhället. Den varade så där c:a
fjorton dagar och det var ju vackert så.
Tävlingarna var årligen återkommande,
de började en lördagseftermiddag och
avslutades påföljande söndagskväll.
På lördagseftermiddagen puttrade då

allt vad Gustavsberg hade att bjuda på
i motorbåtsväg i riktning mot Saltsjöba
den. Båtarna hade i hast blivit allmänna
färdmedel och det var bara att boka
plats.
En hel krona kostade färden och det

var det faktiskt värt. Någon entreavgift
vid tävlingarna förekom inte så utgiften
kunde stanna där om färdkost medför
des.
Hur tävlingarna finansierades vete

fåglarna allena och kanske också i någon
mån eldsjälen och veteranen Anders
Bonnewier. Bror Söderling, Acke Hall
berg, Mylla, Slampen och de andra
idrottsliga storheterna kämpade med den
äran och det räckte ju ändå en bra bit.
I samhället var det endast barn och

förståndiga äldre som stannade hemma
och vägarna var tomma och dammiga.
T.o.m. det anrika och vanligen livfulla
Bleksäng var för tillfället helt ställt åt
sidan. De andra var då Saltsjöbaden,
Nacka och inte minst den gamla arvfien
den Järla.
Bortom detta var det stora och i när

mare detaljer relativt okända. När stor
marna lagt sig återtog som vanligt sam
hället sin normala rytm igen, tills någon
ny och annan allmänt omskakande tids
händelse kom på tapeten.
Dessa ger viss färg och liv av vad slag

de än vara må och skärper också, följd
riktigt nog, de där tänjbara begreppen
som kommer oss att plötsligt ta ställ
nmg.
Till vi eller de.

Välkommen till Gustavsberg

Emson.

porslinet. Det var för oss en hel upple
velse, även om det för mig personligen
var ett återbesök och ett sådant, för mig
mycket trevligt besök. Jag tyckte mig
känna igen den trevliga anda som på
min tid rådde där och som nog avsevärt
förbättrats skulle jag tro.
För att övergå till mottagandet och

pressidan, så vill jag framföra mitt var
ma tack. Jag vill också tacka för den
tidning jag fått. Det skall bli roligt, att
åter få friska upp mitt s.k. minne av
Gustavsberg och om vad som händer
och sker i fortsättningen.

Nils Byström

Vår nye apotekare Nils Liden med
fru Märta är nu installerade i vårt sam
hälle och vi önska dem ett hjärtligt väl
kommen.
Apotekare Liden är född den 8/6 1908

i Arvika. Sin utbildningstid och sin
första tjänstgöring hade han i Stock
holm. Efter tjänstgöring i Kolsva kom
han till Västervik där han förestod apo
teket under 13 år för att nu med sin
maka, som är stockholmska, vara bland
oss.
De hoppas att komma att trivas i Gus

tavsberg och längtar att snarast få sitt
apotek i nya lokaler.
Vi önska dem god fortsättning.

Bellander

Kommunalfullmäktige
hade nytt sammanträde den 3/12 och
behöver ytterligare ett före Jul för till
sättande av vissa poster för nästa period.
- Man beslöt nu godkänna projektering
av vägar, vatten och avlopp för egna
hem vid Brunn. - En byggnadskom
mitte tillsattes för att förverkliga den
ritade kommunalbyggnaden på Centrum,
som skall härbärgera bibliotek, tandvård,
sjuksköterska m.m. - lngaröhemmet
övertas, sedan det nya ålderdomshemmet
tas i bruk, och får disponeras av skol
styrelsen, i främsta rummet för skolbe
spisning, bibliotek och församlingsarbete.
- En ny brandordning antogs. Närmare
därom i nästa nummer. - Från 1 januari
blir vårdavgifterna på Hemmet grade
rade efter pensionärernas inkomstresur
ser, innebärande dagavgifter mellan 7-
15 kr. - Även för socialhjälp och hem
hjälp blir det en ny taxa.
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- Varför väntade ni så länge med att
ringa polisen fastän den anhållne spar
kade kvinnan runt dansgolvet och sen
försökte strypa henne?
- Jag trodde de dansade.

- Förlåt att jag dunkade er i ryggen,
jag trodde att ni var min vän Pettersson!
- Ja men människa, även om det ha

de varit Pettersson behövde ni väl inte
ha dunkat så hårt!
- Vad tusan angår det er vad jag

gör med min vän Pettersson!

Lilla Kajsa kommer hem och berättar
att klassen har fått baka kakor i skol
köket. Då fick ni väl äta upp dem också?
undrade Kajsas mamma.
- Fick! säger Kajsa. Vi måste!

Ordkarge Ekberg i fiskeläget besöker
läkaren.
Doktorn: - Nå, Ekberg, var gör det

mest ont?
Ekberg: Bröstet.
- Hm, röker Ekberg?
-Ja.
- Röker Ekberg mycket?
- Ja.
- Vad röker Ekberg då?
-Ål.

- Gratulerar, professorn! Jag ser i
tidningen att ni fyller år i dag!
-Nej, säjer ni det? Jag har faktiskt

inte hunnit läsa tidningen än!

Och så var det den äkta mannen, som
meddelade, att hans fru kokar kola som
extra knäck.

Chefssuckar: Berömmer man folk krä
ver dom mer betalt och berömmer man
dom inte säger dom upp sig.

Steget mellan löntagare och låntagare
är ofta inte alls långt.

Den store affärsmannen hade lagt
fram sin sak inför rätta men råkade vara
bortrest den dag domen föll. Hans advo
kat telegraferade: Rättvisan har segrat!
Till svar kom ett iltelegram: Överklaga
ögonblickligen!

32

lngarö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 272 88

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

Martin Lövgren
utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 199459

God iul
och Goll nyll år

TA TAXI Vid fest som brcldska
i helg som vardag

natt som dag

BRA, BÄST, BILLIGAST

VÄRMDÖ -
GUSTAVSBERGS TAXI
Tel. 304 81 - 304 82

När det gäller utflykter och resor

Helturistbuss, Scania-Vabis, driftsäker, komfortabel
42 sittplatser i bekväma flygplansfåtöljer

Jämn och skön värme, Högtalare och guidemikrofon
God sikt för alla passagerare

med andra ord
. en H E L T U R I S T B U S S

Kontakta oss i god tid Begär kostnadsförslag
P. A. BLADH, Strömma
Tel. 07661401 30



Färghandeln
har "Julklappen"

från den största till den minsta

GUSTAVSBERGS FÄRGHANDEL
Mariagatan 12, Gustavsberg

Tel. 0766/316 55

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR

tillönskas alla våra kunder

Bojans
CJJc1mftisering

Bitte och Bojan Eriksson
Terrassen 20, Tel. 0766/310 01

Till goda helgköp
i vår butik

önska vi våra kunder

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR

lljölkförsäljningsföreningen
Tel. 0766/300 81 Gustavsberg

FARSTA
TRÄDGÅRD

Gustavsberg
Tel. 307 26

Julgrupper, blomsterkorgar, kruk
växter, snittblommor i riklig sorte
ring.

God Jul och
Gott Nytt År I

Omega
Seamaster
Automatic,
självuppdragande
i stål
295:-,
i gulddouble
325:-
Med datum från
340:-

Världens mest sålda
automatiska precisionsur
OMEGA SEAMASTER AUTOMATIC
Seamaster Automatic är ett självuppdragande Omega
ur. Det behöver inte dras upp, utan handens rörelser,
även de obetydligaste, spänner fjädern. Konstant fjä
derspänning ger jämnare gång.
När man köper ett automatiskt ur är det viktigt att
välja en klocka av god kvalitet. Endast härigenom får
man alla fördelarna med automatiken. Omega Sea
master Automatic är ett naturligt val. Det är världens
mest sålda automatiska precisionsur.
Alla Seamaster-modeller är vatten- och stötskyddade
samt antimagnetiska.

VÄLKOMMEN IN OCH SPRAKA UR!

Auktoriserad Omega-representant

UR OPTIK GULD

THÖRNQVIST TELEFON 30990

GUSTAVSBERG
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Stadig känga av svart boxsida
med röd dekor, hälsensskydd,
skridsko av bästa stål.
Junior storlek
28-35 49:50

61:75
63:75

i lätt och smidig bomullsväv. Finns i färgerna röd/vit, blå/vit, gul/
svart. Juniorstorlek 9:75
ISHOCKEYBYXOR
i bomullstwills med skumplastinlägg. Färger: röd/vit,
gul. Juniorstorlek.
ISHOCKEYDAMASKER
av crepenylon i färgerna röd/vit, blå/vit, gul/svart.
Juniorstorlek

16:50

9:-

ISHOCKEYKLUBBA
VM-match med fiberinläggning i bladet 17:50

ISHOCKEYHJÄLM
tre kronor i vit etenplost 17:-

SKIDOR
SKI-MASTER 40•-
Terrängskida av limmad björk. Prisex. 180 cm. •
Turist och fjällskida med Hickorykanter
Rrisex. 190 cm. 65:-

KONSTAKNINGS
SKRIDSKO

Elegant känga av vitt läder,
med skridsko av härdat stål.

Storlek 30-33

Storlek 34-37

Storlek 38-43

38:50
40:-
45:-

WOLF BORRMASKINER

CUBMASTER och SAFETY
MASTER med råstarka mota,
rer. S-och Fi-märkta. Båda ma
skinerna har inbyggt störnings
skydd för radio och TV. Begär
att få den intressanta WOLF
KATALOGEN.

Cubmaster 1/3 hk 139:-
Safetymaster 1 /2 hk 199:-

LUMA KANDELABER
Ny, sjuarmad ljusstake, klas
siskt utformad, av blank yt
behandlad mässing med fot
av teak. 52:50
LUMA LJUSSTAKE av blank
ytbehandlad mässing, med fot
av teak. 32:-
LUMA JULGRANSBELYSNING
med 16 ljus 36,25
med 9 ljus 24:-

KONSUM DOMUS ~ GUSTAVSBERG
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POLISBIL
friktionsdriven,
gummihjul 9:75

LEKSAKSPISTOL
för knallband 4:-
PLASTBYGGSATS
{lygplan "Spitfire" 6:75
SKOLTAVLA
med kulram 16:50

LUMA NYA TORKHUV

Rymligare huv, som det går
lätt att sätta sig under tack
vare den upplyftbara nederde
len. Reglerbar värme. Hög ef
fekt - 600 W - snabbare
torkning. Stadigt stativ. 1 års
garanti.

85:-

ELEGANT I SPETS

Välskuren underklänning i skir
nylonspets. Helskuren med
sidslits. Finns i vitt, svart eller
champagne.
Storl. 38-46 29 ■50
Trosa i samma material
och färger

11.so

DAMTOFFEL
i guldfärgad resår 19:50
DAMSTRUMPOR
Romantika sömlös 9:-
8 st. strumpor
DAMMORGONROCK
med dacronvadd 39:50
DAMNATTLINNE
nylon 22:50
DAMJUMPER
courtelle lång ärm 25:75

KONSUM

Exklusiv nylonskjorta med
ungdomlig färg. Tätt finrandig
i modefärgerna blå/vit eller
röd/vit. 100 % nylon och i mo
dell med tabkrage.
HERR 19:75
JUNIOR 16:75

MÄSTERSKINKA

DOMUS

HERRTOFFEL
I brunt narvsatt 22:50
skinn

HERRMORGONROCK
59:50

HERRPYJAMAS
100 % sanfor bomull

39:-
HERRSTRUMPOR
crepenylon 314 ben

3:50

ALLTID FEST ATT FÅ
KALMAR

PRESENT
CHOKLAD

150 g. 250 g. 500 g.

sockersaltad enl
specialmetod
till lägsta pris i Konsum/Domus.

GUSTAVSBERG
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Jul och Nyår i Missionskyrkan
Söndagen den 20 dec. kl. 15
Juldagen kl. 7
Annandag jul kl. 15
Nyårsafton kl. 18
Nyårsdagen kl. 11.15
Söndag den 3 jan. kl. 11.15
Trettondag jul kl. 14

söndagsskolans julfest
julotta
Missionshögtid
gemensam nyårsbön i Baptistkyrkan
Nyårsgudstjänst
Gudstjänst
möte i Skälsmara

I gudstjänsterna medverkar Församlingens pastor Roland Elf, Musik
föreningen, Ungdomskören, Barnkören samt solosångare och musikanter.

Med tillönskan om en riktigt god jul och ett Gott Nytt år,
hälsas allmänheten välkommen till den stora högtidens guds
tjänster.

MISSIONSFDRSAMLINGEN

jul- ocn Nyårshelgen
KAPELLET

Söndagen den 20 dec. kl. 14. Söndagsskolans Julfest, Gortzak o. barnen
Juldagen kl. 7. Julotta, red. Bengt Sävström, sång
Söndagen den 27 dec. kl. 15. Gudstjänst, pastor Torwald Arvidsson
Nyårsafton kl. 18. Nyårsbön gemensamt i Kapellet, pastor Elf
Nyårsdagen kl. 11.15. Gudstjänst, stud. Crister Arvidsson
Söndagen den 3 jan. kl. 11.15. Gudstjänst, Cristcr Arvidsson
Trettondagsafton kl. 18.00. Välkomstsamkväm för pastor Gunnar Dsterberg
Trettondagen kl. 11.15. Installationshögtid, medv. distr.förest. Nils

Hannerfors o. pastor G. Dsterberg
Söndagen den 10 jan. kl. 11.15. Predikan, G. Dsterberg

En God Jul och ett välsignelserikt Nytt År
önskar

GUSTAVSBERGS BAPTISTFDRSAMLING

God jul och Gott Nytt år

tillönskar vi alla kunder

Kiosken, Lugnet

Gustavsberg

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskas alla kunder

Skomakare F. Stein
Välkommen till snabb service
Algatan 1, Gustavsberg

Tel. 07661319 92

God iut!
Goll nyll {J, !

tillönskar

1apelse,a,e S. Reltne«
Tel. 0766/312 96

Kellners Heminredning

Renstiernasgatan 26

Tel. 08/40 06 31

Gudrun Stenströms

<:Dwn{risering
Algatan 1 Tel. 309 63

Till ärade kunder en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

6rt c:
ATELJE och AFFÄR
Björnskogsvägen 8 B
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 0766/31232

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR
tillönskas alla våra kunder.

Gubbar! Spara frugan inför jul

stöket.

Tag med hela familjen

på middag till

WÄRDSHUSET

Samtidigt vill vi önska Er

En God Jul och Ett Gott Nytt Ar

Välkomna för upplysninqcr

och beställningar.

Renate och Sven Grönberg

Tel. 302 58 - 319 85 kl. 9 - 18
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