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Hjärtat skall gro av drömmar,
annars är hjärtat armt.
Liv, ge oss regn som strömmar.
Liv, ge oss sol och varmt.
Så blir det ax omsider,
och med ett tack till allt
gå vi mot skördetider,
vemod och vinterkallt.

Bo Bergman

Ett nytt år med löften och förhoppningar

I vår lilla avkrok av världen har vi kastat loss för en ny
färd på tidens ocean. Allt förefaller vara väl ombord på den
gungande skutan. Lastrummet är fyllt av klappar med nyårs
löften, prima och färska varor, som väntas ge många glädje
under det nya året. Jag har varit med att förtulla en del och
kan ge några sanna positiva prov. En rökare slutar med tjar
suget, och sätter in slanten på sparkassan. En 14-årstös, som
tyckt att det var tufft att snatta i Domus, går nu hellre med
insamlingsbössa för Rädda barnen. En håglös fiksittare börjar
i stället läsa böcker på biblioteket. En gubbe beklagar inte
längre sina gråa hår, utan njuter av dem under en trivsam
sällskapsresa. En som tagit de första stegen mot alkoholism,
sätter definitivt stopp för spriten. En egoist börjar dela med
sig av det goda han fått.
På omslaget har vi en bild av det senaste tillskottet i väl

färdssamhället. Hit gläder sig många, som behöver omsorg,
att få flytta in - och att ha råd med det. Vi kan faktiskt
vara stolta över att vi i det här landet kommit så långt ifrån
de forna grå ålderdomsanstalterna. - Tittar vi till ungdoms
sidan ser vi med tillfredsställelse den nya ishockeyrinken, fast
den kostat relativt modiga slantar. Nu får man hoppas att ung
domen och de aktiva hjälper till att hålla den och omkläd
ningsrum i prima skick, och att de som ska representera Gus
tavsberg åtminstone kostar på sig skosnören själva, för den
egna trevnadens skull. - Daghemmet ska få filial i Lugnet,
skolan får ytterligare klassrum på skilda håll, och nya friska
tag bebådas för ungdomsverksamheten. Föreningen Hem och
skola gladde med initiativ under skollovet, som bådar gott.
Tänk om föreningen i sinom tid fick fram föräldrar som ville
bli gruppledare för barn och ungdom på fritid. Då skulle
lamppangning, snatterier och andra dylika dumheter stryka på
foten för trivsammare sysselsättningar. Det röjs och det plöjs i
vårt fosterland.
Även om det råkar bli grodperspektiv vänder jag nu tuben

mot horisonten och den stora världen. Från kikarens andra
sida ser man knappast Gustavsberg. Jo, litet här och där ute i
världen kopplar man samman namnet Gustavsberg med pors
lin och modern formgivning. Det berättas t. o. m. att ett par
ingeniörer på uppdrag i Teheran i ett skyltfönster fick se våra
WC-stolar. Man visste visserligen inte i butiken var porslinet
var tillverkat, men ansåg att det var det bästa i världen.
Vad vet vi förresten själva om den stora världen? Det är

egentligen bra litet, trots att det finns så mycket att lära, så
fin kultur att inhämta överallt på jorden och att vi har möj
ligheter att ta del av den. Nog är svenskarna ett resande folk,
men vi träffar dem nog mest på bad- och semesterorterna. Jag
ramlar in på de här funderingarna när jag läser några upp
satser av skolelever, som under sommarlovet fick en chans

till utlandsresa. Dessa årliga stipendier från fabriken för skol
elevers studier i ett "främmande" land är onekligen ett både
gott och flott erbjudande. Det skulle bara finnas fler dylika
möjligheter, kanske också för anställda, eller genom kommu
nala bidrag och flera skolstipendier. På SO-talet sände KF ut
ett antal unga människor för praktik i utomeuropeiska länder.
Flera av dessa har nu ledande ställning på olika platser inom
kooperationen.

I det här seklets början var det bara diplomater, missionä
rer, emigranter och upptäcktsresande som fick lära känna en
då avlägsen värld. En Amerikaresa tog en månad, nu gör man
den på 8 timmar. Som unga kände vi äldre knappast till att
halva mänskligheten svalt. Första världskrigets bataljer upp
levde vi som sportreferat, tills knappheten knackade på vår
egen dörr. Först nu 50 år efteråt, när vi sett det hemska på
film, inser vi dess förskräcklighet. Då har vi andra världs
krigets mardrömmar närmare, med dess prov på människoför
akt och intolerans. Alla förstår nu att den nya värld vi lever
i behöver vår insats och allas bistånd för att lösa mänskliga
problem. Alla lever vi på samma planet, och är beroende av
goda förhållanden på alla områden för att nå fram till sam
arbete, till kooperation och fred mellan folken. Vi måste börja
i tid, och få ut allt fler ungdomar för kontakt med andra män
niskor, nya länder. En internationell anda och kunskap kom
mer alltmer att behövas under närmaste årtionden. Och ung
dom av i dag måste kunna språk, lära sig förstå - och tole
rera.
Kooperation ja. Den når faktiskt runt jorden, och många län

der är anslutna till den internationella kooperativa alliansen,
där hjälp till utvecklingsländerna står först på programmet.
Orienteringen i samhällsfrågor, kulturfrämjande verksamhet -
det är ett grundläggande ideellt program som håller, men som
vi i allmänhet har svårt att fatta i vårt lilla kooperativa
Mecka. Internationella kontakter i större skala skapas också
genom FN, och i UNESCO, UNICEF och WHO och genom
NIB har många ungdomar på skilda fält börjat lägga grunden
för en bättre värld. - Just nu söker NIB framåt ungdom, som
vill göra en insats i fredskårer. -

I sommar får vi en internationell barnby förlagd till Skevik.
Det är barn i 11-års ålder, som valts ut parvis från olika län
der, utan hinder av ras, religion eller politisk åskådning. På så
sätt ger man tidigt barnen internationella kontakter och lär
dem praktiskt förstå innebörden av FN:s principer om de
mänskliga rättigheterna. Ett litet frö till frid på jorden.
Inför ett nytt år bör man titta framåt, ja uppåt, även om

det råkar bli en aning ovanför skogsbrynet. Och då hoppas
man på ungdomen, som alla generationer gjort före oss.

Red
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VÅRA INSATSER

Tidens växlingar och livets skickelser
framkallar ofta en hel del olikartade
tankar och känslor. Något gläds vi åt
medan mycket ger bekymmer. Många
förändringar skapar svårigheter och
oro, och. detta alldeles särskilt för dem,
som direkt berörs därav. Vi har gott om
närliggande belägg för den saken i en
tid av besvärliga omställningsproblem.
Vi behöver bara betrakta förvandlings
processen inom jordbruket och skogs
bruket, som ökar folkvandringen till
städer och andra tätorter och därmed
påverkar bostadssituationen, för att nu
inte tala om försörjningsbekymren för
de äldre i våra bygder. Om vi sedan
ser utvecklingen i stort, hela världen
över, blir bekymren och frågetecknen
allt flera och större. Vi tycker oss leva
i en föränderlig och oviss tillvaro. Hur
ska det egentligen bli ... ? Våra ängsliga
tankar kretsar kring de många frågor
och bekymmer, som tränger sig på.
Denna oro och vånda kan vi inte

komma ifrån. Vi kan inte stå utanför
vad som sker. Aven om vår egen per
sonliga tillvaro synes vara ganska ord
nad och trygg, måste vi känna med och
för varandra. Det nyas födslovåndor
angår oss alla. Om vi inte inser detta
är det fel på fantasin, inlevelseförmågan
och hjärtelaget.

Mången tycks tro att det inte tjänar
något till att bry sig om vad som sker.
En ganska vanlig tankegång och in
ställning kan nog formuleras så här:
Vad kan vi göra åt skeendet, vi van
liga små vardagsmänniskor? Bäst låta
allt ha sin gång, för det ordnar sig all
tid på något sätt. Vi, som har vårt på
det torra, bör inte bekymra oss för så
dant, som vi inte kan göra något åt.

Vår egen kraft räcker inte så långt,
som vi skulle önska. Med förenade in
satser har dock många stora verk ska
pats, och mycket återstår att göra för
oss. Det finns inga möjligheter att bryta
sig ur det stora sammanhanget och smi
ta ifrån medansvaret.

Under en högmässa sistlidna tacksä
gelsesöndagen i en av våra lantkyrkor
lyssnade jag till en mycket tänkvärd
predikan. Talaren betonade inlednings
vis vad vi människor - och särskilt vi
svenskar - har att vara glada och tack
samma för. Från de mera privata och
personliga glädjeämnena kom han in på
mera allmänna ting, såsom socialvård,
folkpension och andra gemensamma
omsorger. Därpå följde en utläggning
om allas våra möjligheter att förändra

och förbättra vår tillvaro och vår värld.
Tankarna var följande:
- När vi talar om skapelsen, tycks

mången tro att detta är något som va
rit. Vi måste inse att skapelsen är, att
den ständigt pågår och att just vi nu
har att göra vår insats i skapelseverket.
Vår är den stora uppgiften att forma
en allt bättre, tryggare och ljusare
värld, med mera av hänsyn, humanitet
och broderskap. Vi ska medverka till att
kärlekens budskap förverkligas. Vi ska
göra vår jord till ett allt bättre hem
för människorna. Till detta stora verk
är ingen för ringa.
Denna förkunnelse gjorde ett starkt

intryck. Det var inga hårda domar över
mänsklig ofullkomlighet och vilsenhet
utan en varm vädjan till medansvar
och medverkan i skeendet. Det var ett
ljust och glatt budskap om allas vår
förmåga att i all ödmjukhet främja det
i ordets bästa mening mänskliga och
samlas kring uppgiften att med förena
de krafter göra jorden till ett gott hem
för lyckliga människor.

Dessa tankar och maningar är inte
precis nya men det är sällan jag hört
dem framföras med sådan klarhet och
värme, som här. Det var en inträngande
vädjan till oss alla, och inte minst till
de många klenmodiga, som inte inser
sin egen betydelse. En maning, som vi
alla bör lyssna till och ta på allvar. Vi
kan uträtta mycket för att främja en
god vilja och anda. Vi kan vara goda
medarbetare i arbetet för en ny tid och
en bättre värld. Genom allas våra små
insatser kan stora ting skapas.
Ar inte detta en stimulerande syn på

livet och utvecklingen? En sådan inställ
ning skänker livsmod, förtröstan och
verksamhetslust. Den ger något av lyft
ning och glans över tillvaron, och detta
kan betyda mera än materiella rikedo
mar. Vilken förmån och glädje att få
vara med om att skapa en ny värld!
I den andan och känslan blir livet ljust,
trots allt.

Gott Nytt År!
V.].

Vinterbild i fastlagstid från Björnö-Sandarne
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Kanslichef Erik Thörnberg, Arbetar
skyddsnämnden, har i många år intres
serat följt fabrikens skyddsarbete, och
-uid flera till/ällen medverkat vid våra
skyddsträffar och andra arrangemang
kring skyddsfrågorna med stimulerande
.anföranden. De aktiva i skyddsarbetet
känner honom väl också från bl.a. popu
lära veckokurser på Marholmen. Vår
sleyddsleommitte fyller i år 25 år och in
för jubileet skriver Erik Thörnberg för
Forumspalten välvilliga synpunkter på
sleyddskommittens arbete och ger nya
riktlinjer för fortsatt målmedveten
skyddsverksamhet inom vår industri.

Ett kvartssekel utgör en relativt ringa
del av ett 140-årigt industriföretags his
toria. Men skyddskommitten vid Gus
tavsberg har verkat under fabrikens mest
dynamiska kvartssekel.

En hastig tillbakablick ger anledning
till gratulationer. Förr led företaget av
den fruktade silikosens gissel. Ett kvarts
haltigt råmaterial vid porslinstillverk
ningen förorsakade då svåra sjukdoms
tillstånd hos många anställda och gjorde
flera av dem till invalider för livet.

Sedan 1942 har inte något nytt silikos
fall rapporterats. En intensiv och mål
medveten teknisk sanering av arbetsme
toder och arbetslokaler har under
skyddskommittens aktiva stimulans och
medverkan eliminerat silikosrisken. En
bart härför är skyddskornmircen att gra
tulera. Den kan begå sitt jubileum med
en känsla av att ha gjort en insats som
är känd och uppskattad även utanför
fabriksportarna.

Skyddstjänsten omfattade vid starten
1940 en skyddskommitte av 5 personer
och ett 20-tal skyddsombud. I kommitten
representerades företaget av bl. a. arbets
ledare. Antalet yrkesskador var över 12
per 100 årsarbetare och antalet anställda
950. Fabrikens omsättning uppgick då till
35-40 milj. kronor. Successivt har un
der årens lopp antalet anställda fördubb
lats. Omsättningen uppgår nu till 180
milj. kronor. Yrkesskadorna har trots
nyanställningar och omsättning på ar
betskraft stadigt minskats och utgjorde
i fjol 7,3 per 100 årsarbetare, en utveck
ling för vilken skyddskommitten också
bör gratuleras.

Erik Thörnberg

Samarbete för säkerhet

De gångna 25 åren med markerad
övergång till ackordsarbete med högre
arbetsintensitet och ökad omsättning på
personal - arbetsstyrkan har ju för
dubblats - har i och för sig ökat yrkes
skaderiskerna. Då skadorna likväl mins
kats måste resultatet anses mycket gott.

Förutom ett målmedvetet konventio
nellt skyddsarbete torde de i skyddskom
mittens regi bedrivna skyddspristävling
arna och införandet av industrihälsovård
med regelbunden hälsokontroll ha bidra
git till de goda resultaten. Som ett exem
pel på skyddsarbetets utveckling kan
nämnas att skyddskommirten i dag om
fattar över 20 personer, däribland indu
striläkare och sjuksyster. Därtill kommer
ett 40-tal skyddsombud.

En verkningsfull skyddstjänst förut
sätter väl utbildade och aktiva skydds
tekniker för att komma till rätta med
de tekniska yrkesskaderiskerna. Och så
dana finns i Gustavsberg. För att på ett
positivt sätt kunna påverka den mänsk
liga faktorn erfordras för uppgiften läm
pade och intresserade arbetsledare och
skyddsombud. Sådana finns också vid
fabriken. Företaget har generöst lämnat
medverkan till deras utbildning och vi
dareutbildning genom årliga skyddsträf
far och korrespondenscirkelverksamhet
bl. a. genom studier av brevkursen Arbe
tarskydd lönar sig och deltagande i den
landsomfattande 4-M kampanjen. Sti
pendier och bidrag av annat slag har
också berett dessa medarbetare tillfälle
att förkovra sig. Vad här anförts gäller
också de medarbetare i skyddsarbetet vi
kallar skyddssamariter.

De flesta av de på olika sätt i skydds
verksamheten engagerade har haft jobbet
som ett förtroendeuppdrag. Alla är de
värda ett tack för oegennyttigt och in
tresserat arbete.
Det bör i detta sammanhang erinras

om, att flera av dem kvalificerat sig för
och fått Föreningen för arbetarskydds
förtjänsttecken för värdefulla och upp
skattade insatser.

Under de gångna 25 ~ren har skydds
verksamheten i viss mån förändrats och
därmed följt utvecklingen inom arbets
livet. Förr sysslade man i första hand

med att söka efter tekniskt-mekaniska
brister och fel på arbetslokaler, maskiner,
verktyg, redskap etc. Väl förekommer
det att så är fallet än i dag. Men arbets
uppgifterna har utökats bl. a. till att söka
positivt påverka den enskilde individen,
den s. k. mänskliga faktorn. Det är här
vi har behov av ökade kunskaper i psy
kologi och pedagogik, främst hos skydds
ombud och arbetsledare.

Arbetarskyddet har genom arbets
marknadsparternas egna engagemang bli
vit en de båda parternas gemensamma
intressefråga. Alla aktiva insatser bör
ses mot denna bakgrund och då vidgas
arbetsuppgifterna genast.

I dag och än mer i morgondagens ar
betsliv får vi syssla med orsaksanalyser
för att få veta varpå olycksfallen beror,
så att vi kan förebygga dem. Biotek
nologi-ergonomi med arbetsfysiologi och
arbetshygien måste ägnas ökad uppmärk
samhet som hjälpmedel i arbetet. For
merna för och omfattningen av den mo
derna företagshälsovården är redan nu
föremål för omprövning. Den kommer
sannolikt att spela en större roll i mor
gondagens skyddsverksamhet, Gränserna
mellan industribrandskydd och arbetar
skydd suddas ut och verksamheterna gli
der in i varandra och bör samordnas. Ut
nyttjandet av atomenergin genom radio
aktiva isotoper kräver uppmärksamhet
från skyddsfolkets sida. Varje dag le
vererar forskare resultat av sina studier,
som i sig kan betyda ökade arbetsrisker
och som måste ägnas uppmärksamhet.

Medan olycksfallen i arbetet synes ha
en tendens att minska, ökar de s. k. färd
olycksfallen. Här har vi en specialupp
gift, den att verka för bättre trafikkultur
och hänsyn till varandra i trafiken. In
satser härvidlag är av största betydelse
inför omläggningen till högertrafik om
något år.
Detta var ett smakprov på aktuella

arbetsuppgifter i morgondagens skydds
arbete. Låt oss hoppas att skyddskom
mitten i Gustavsberg skall ha lika stora
framgångar med att lösa dem som man
haft hittills och speciellt då beträffande
silikosen. Lycka till!
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Som en bikupa i vårsol

Modernt och vackert hem för de gamla har invigts
Den 6 februari var en ny bemärkelse

dag för Gustavsberg. Då invigdes det
nya hemmet för gamla, en i sitt slag för
nämlig·manifestation på viljan att ge de
gamla en vacker och trivsam tillvaro,
när krafterna tryter. Fullmäktige, kom
munala tjänstemän, representanter från
Socialstyrelsen, Gustavsbergs fabriker
m. fl. återfanns bland de inbjudna, som
tog sig en grundlig titt på bostadsrum,
dagrum, kök och källarutrymmen i den
ståtliga byggnaden.
Hemmet har redan mottagit sina förs

ta gäster, och vi hade nöjet att träffa
flera gamla bekanta, som med förtjus
ning visade oss sina nya rum och lägen
heter. Einar Axelsson var begeistrad över
utsikten och utrymmet, och hade under
veckan fått fart på sitt handarbete. Ek
löv tyckte det var skönt att få komma
in i Gustavsberg igen, bara balansen i be
nen ville följa med så skulle han snart
starta med ryaknytning. Paret Östberg
hade en fin liten lägenhet, med var sitt
rum, och prisade särskilt de fina toalett
anordningarna. Vi talade med flera och
alla var belåtna. En och annan menade
att "detta är alldeles för dyrt" för oss
gamla, några Ingaröbor trodde det skulle
ta en tid att anpassa sig i det fina. Det
gamla Ingaröhemmet hade sina enklare
behag, menade man.

Blomsterkorgar med lyckönskningar,
jämte allehanda presenter prydde vesti
bul och dagrum. Vårt första intryck var
att inredningen var smakfull och särskilt
de vackra textilier som lyste upp de oli
ka våningarna. Centralanläggningen för

radio och grammofon var förnämlig, TV
fanns på dagrummen. Från Ingaröhem
met medfördes bl. a. en sats fint gam
malt Gustavsbergsporslin att pryda väg
garna med, och i pensionärsrummen åter
fann man många prydnadssaker av fint
märke.

Byggherrarna, som representerades av
dir. Axelsson och arkitekt Haubro-Nil
sen, kan verkligen vara stolta över sitt
verk, trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff har
här fått ett tacksamt fält för att skapa
trevnad kring de gamla. Inredningen
från KF, som kostat omkring 160.000 kr
verkade också gedigen och praktisk i alla
avseenden.
När också trädgårdsanläggningen blir

färdig framemot våren, har vi för denna
anläggning kostat på 2,8 millioner, vil
ket motsvarar 50.000 per pensionärsrum.

Byggnaden består av sex våningar. I
de fyra övervåningarna finns i varje 12
pensionärsrum. I korridorens bortre ända
är en vrå för läsning och handarbete, och
där ska också finnas telefon. I korrido
ren finns också sköljrum, pentry och för
varingsskåp. En rymlig hiss - den första
i Gustavsberg utanför fabriken - för
upp till de olika våningarna. Intill his
sen ligger våningsköket, matsal och dag
rum med öppen spis. I bottenvåningen
ett stort centralkök med alla slags prak
tiska apparater. Där har vi också expedi
tion och personalmatsal.

Hemmet har 56 enkelrum. Åtta av
dem har arrangerats till dubbletter. Varje
rum har egen toalett med WC och tvätt-

fat. Möjlighet finns att bygga till hem
met med ytterligare rum.

Vi var också ned i källarvåningen, som
förutom pannrum, förråd och dylikt, in
rymde badrum med specialbadkar, en av
delning för hårvård med speglar och
tvättfat som på en frisersalong, vävstol
och plats för hobbyarbeten och terapi.

Syster Birgit och syster Helga och
hela staben av biträden var flitiga cice
roner, och inbjöd oss till slut till kaffe,
hembakat och tårta i det gamla hemmets
samlingsrum. Här hälsade oss social
nämndens ordf. Ando Björck välkom
men och överlämnade hemmet till kom-
munen.
Kommunalfullmäktiges ordf. Harald

Lindholm erinrade om det gamla hem
met, som vi var stolta över 1927, många
hade då minnen av ålderdomshem från
förr av mycket enkla slag.
Han tackade byggnadskommirren för

ett gott arbete och förklarade hemmet in
vigt i den vissa förhoppningen att hem
mets gäster och dess personal skulle stor
trivas i den nya anläggningen.
Herr Björck uttryckte socialnämndens

tack, inte minst till fullmäktige, som
ifråga om satsning på det nya hemmet
varit eniga och generösa. Han gav en
särskild blomma till Yngve Nyström,
som i hemmets fullbordan nedlagt myc
ket arbete och personligt intresse. Och
så skildes de inbjudna åt, alla säkerligen
ganska nöjda med denna nya skapelse i
Gustavsberg, och med varma lyckönsk
ningar för dess verksamhet bland våra
gamla. G.-g
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På bilderna på föregående sida ser vi att
Einar Axelsson inte föraktar den obliga

toriska styrketåren,
och att middagen smakar bra i de ljusa

matvrårna.

På denna sida upptill den trivsamma hal

len på nedre botten.

Därunder en interiör från makarna Öst

bergs dublett.

Och längst ned TV-afton i ett av dag

rummen.

Om jag talade både människors och äng
lars tungomål, men icke hade kärlek, så
vore jag allenast en ljudande malm eller
en klingande cymbal.
Och om jag hade profetians gåva och
visste alla hemligheter och ägde all kun
skap och om jag hade all tro, så att jag
kunde förflytta berg, men icke hade kär
lek, så vore jag intet.
Och om jag gåve bort allt vad jag ägde
till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade
min kropp till att brännas upp, men icke
hade kärlek, så vore detta mig till intet
gagn.
Kärleken är tålig och mild. Kärleken
avundas icke, kärleken förhäver sig icke,
den uppblåses icke.
Den skickar sig icke ohöviskt, den söker
icke sitt, den förtörnas icke, den hyser
icke agg för en oförrätts skull.
Den gläder sig icke över orättfärdighe
ten, men har sin glädje i sanningen.
Den fördrager allting, den tror allting,
den hoppas allting, den uthärdar allting.
Kärleken förgår aldrig. Men profetians
gåva, den skall försvinna, och tungo
målstalandet, det skall taga slut, och
kunskapen, den skall försvinna.
Ty vår kunskap är ett styckverk, och
vårt profeterande är ett styckverk;
men när det kommer, som är fullkom
ligt, då skall det försvinna, som är ett
styckverk.

Så bliva de då beståndande, tron, hoppet,
kärleken, dessa tre; men störst bland
dem är kärleken.

1 :a Korintierbrevet
13 Kap. vers 1-10, 13

Deltidsarbete för kvinnor

kan erbjudas på nya

Ålderdomshemmet

Ring syster Birgit 300 11
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SCENSTUDION
0

20AR
Redan på 1870-talet spelades det

amatörteater i vårt samhälle och har
sedan skett i olika perioder, när det
funnits några, som velat ställa sig i spet
sen och offra tid och arbete för den
goda sakens skull. Aldre personer i Gus
tavsberg minnes säkert den glansperiod
amatörteatern hade i början av 1900-ta
let då Klubblokalen (senare Folkan)
[ick sin permanenta scen eller de frilufts
skådespel, som under sommaren fram
fördes i nuv. Folkparken. Även senare
har under olika ledare pjäser, revyer
m.m. framförts, dels vid offentliga före
ställningar, dels inom olika föreningar.

År 1945 fann emellertid en grupp
ungdomar, av vilken ett flertal länge
hållit på med revyer m.m., tiden vara
inne att bilda en fast organisation, kal
lad Gustavsbergs Teatercirkel, en under
avd. av ABF, för framförande av en
mera krävande, men också mera givande
repertoar. Efter ett par års arbete under
ledare ur de egna leden fann man emel
lertid, att skulle föreningen kunna ut
vecklas efter de vid starten uppgjorda
planerna, måste man söka en regissör
från professionellt håll. Allt sedan dess
ha vi haft förmånen av utbildade regis
sörer för iscensättning av de pjäser som
spelats.

Samtidigt utträdde teatercirkeln ur
ABF och blev en självständig förening
under namn av Gustavsbergs Scenstudio.

Under åren 1947-1950 verkade E.
de Lambert-Sarrazin som regissör, 1950
-1955 Bengt Blomgren, 1955-1956
Hans Abrahamson, 1956-1963 åter igen
Bengt Blomgren med medverkan av
Ellika Mann-Blomgren samt 1964-1965
Lillemor Björnstad. Vi äro dem stort
tack skyldiga för allt arbete de nedlagt
och all den tid de offrat, inte minst de
långa resorna, för att giva oss del av
sitt stora kunnande och sin inspirerande
instruktion.
Under åren ha aderton olika pjäser

med mer eller mindre framgång visats.
Främst bör nog framhållas "De knutna
händerna" och "Änkeman Jarl" av Mo
berg, "Bichon" av Letraz, "Arsenik och
gamla spetsar" av Kesselring, "Reducera
moralen" av H. Bergström, "Skymnings
baren" av Koestler samt den senast fram
förda "Hjärtan och njurar" av Patrich.
Avsnitt ur "Arsenik" samt "Hjärtan och
njurar" har framförts i Radions Amatör
teaterkrönika. Ett flertal av dessa pjäser
ha även framförts på olika platser, bl.a.

Berga, Hall, Lillsved, Nynäshamn, Os
kar Fredriksborg, Runöskolan, Stavsnäs,
Stockholm, Södertälje, Sörentorp, Utt
ran, Vaxholm, Venngarn, Vår gård och
Värmdö.

Åren 1956-1961 framfördes fem re
vyer samt dessutom har vid olika till
fällen givits Cabareter, Amatörtävlingar
m.m. En ungdomsgrupp, som bildades
för några år sedan, har medverkat vid
föreställningar för ungdomsverksamhe
ten. Pensionärsföreningen, Konsum 111 . fl.

Genom Scenstudions förmedling ha
föreställningar givits av olika teater
grupper från Stockholm, Boo, Nynäs
hamn, Värmdö. Dessutom ha vi med
verkat till Stockholms Läns Bygdetea
ters föreställningar av Uppsala Stadstea
ter och Kammarteatern, Stockholm.

En gammal tradition, som vi sökt åter
uppliva, är Stjärnlaget, som går omkring
och sjunger julsånger juldagen, och det
är vår förhoppning att redan nästa jul
kunna ha två grupper, som besöker sin
del av samhället. Även Grottaftnarna
i Skeviks grotta ha vi sökt återupptaga
och till hösten hoppas vi kunna ordna
sådana för en större allmänhet.
Dessutom ha anordnats kurser för el

ler ha medlemmar sänts på olika kurser i
regi, talteknik, pantomim och improvi
sation, dekor, sminkning, plastik m.m.
I ett flertal teaterkonferenser ha med
lemmar deltagit.
Scenstudion har ingått som medlem i en
organisation, Teaterforum, vilken bilda
des hösten 1964 av representanter för
olika amatörscener i hela landet, från
Skåne till Norrbotten. Ecklesiastikde
parternentet, Skolöverstyrelsen, Samver
kande Bildningsförbunden samt Sveriges
Dramatikerförbund var även represen
terade.

Ungdomsgruppen övar

Teaterforum har till uppgift att till
varataga den icke-professionella teaterns
intressen och i samarbete med studieför
bunden och andra organisationer söka
skapa bättre utvecklings- och arbets
möjligheter för den.
Inom en ideell förening som Scen

studion, vars medlemmar bör aktivt del
taga i verksamheten, är det helt naturligt
att omsättningen på medlemmar är stor.
Vi ha under årens lopp haft många in
tresserade teateramatörer, som utgått av
olika orsaker: Studier, avflyttning till
annan ort m.m. Många, kanske de flesta,
ha utgått, då de sett hur mycket arbete
och hur mycket personlig disciplin en
verksamhet som amatörteater fordrar av
sina utövare. Vid en föreställning man
bevistar som åskådare ser kanske allt
så lätt ut. Men ... En utomstående kan
nog ej förstå hur mycket arbete som er
fordras innan en pjäs blir färdig för
framförande.

Under de senaste åren har ju vårt ar
bete varit mycket hindrat på grund av
kända orsaker, lokalbrist m.m. Ej en
dast framförandet, utan även inövandet
av en pjäs fordrar ordentligt spelutrym
me. Nu hoppas vi dock att det ej skall
dröja alltför länge innan löftena om en
ny teaterlokal infrias.
Trots att vi de senaste åren ej kunnat

göra några framträdanden inför en stör
re allmänhet har arbetet ej legat nere,
ty vi har haft pjasinstudering i gång. In
nevarande säsong ha vi t.ex. 28 personer
i 4 olika grupper i arbete. Vi ha även
kunnat sända medlemmar till olika tea
terkurser, konferenser m.m. Allt till för
mån för en större aktivitet då lokalför
hållandena bli ordnade. Särskilt gläd
jande är, att vi erhållit så många ungdo
mar i vår förening och är det vår för
hoppning, att de skall kunna fortsätta
arbetet för en god amatörteater i Gus
tavsberg.

Stort tack är vi skyldiga olika myn
digheter och institutioner såväl som all
mänheten som på olika sätt hjälpt oss
i vårt arbete.

Vid 20-årsjubileet kunde vi visa fram
ett flertal medlemmar, vilka varit med
och bildat Scenstudion, och på olika sätt
fortfarande äro aktiva (mycket aktiva)
inom föreningen. Utan denna kärntrupp
(ej stjärntrupp, snälle sättare), som till
sammans med många andra medlemmar
under åren arbetat för föreningens bästa,
skulle vi nog ej nått de resultat och
framgångar vi gjort.
Teaterarbete ställer många fordringar

på sina utövare, men ger ännu mer och
med ett gott, förtroendefullt kamratskap
skall äldre och yngre medlemmar till
sammans fortsätta föra Scenstudion
framåt för en god amatörscenkonst.

s-«
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Vandra min väg
Jag har hört talas om att det ska fin

nas hjortar i skogen kring Lemshaga
Det får väl bli en lördagspromenad, när
det blir lämpligt väder. Det tillfället
lät inte vänta på sig, det kom som på
beställning.
Jag tog vägen igenom Kullen mot

Farstaborg. På höger hand håller man
på och bygger till Badkarsfabriken en
ligt den urgamla principen från anti
kens dagar. Skillnaden är bara den, att
marmorpelarna ersatts med betongpela
re och att man har lyftkranar och pla
cerar de olika detaljerna på sin plats.

Farstaborg har gått i ide för vintern
och när man tar vägen mot Farsta möts
man av lukten från färsk naturgödsel
och en bråte av åkdon av olika slag.
Insynen i fabriken är god, men staketet
ser ut som om det utsatts för ett an
grepp av hemvärnet.

Så kommer man fram till den gamla
slöjdskolan, som alla gustavsbergare väl
känner till. I stället för att slöjda fick
man lära sig att fläta klädkorgar och
sen bära dem till Hultmans affär.
När man kommer till Lagårn är det

nyputsat och fint med vita väggar, men
allt är inte färdigt, för ställningarna
står kvar.
Resterna av det gamla hönshuset finns

kvar. En stånkande traktor stod utanför
och malde tomgång. Där fanns det förr
i tiden vackra påfåglar och kalkoner,
flockar med gäss och nere vid Spången
fanns ankor i ett litet hus.
Det berättas att en gång kom Kapten

och Ingenjörn i sällskap med några en
gelsmän och gick över Spången för att
gästa Farstavik. Ingenjörn talade givet-

vis engelska och gestikulerade livligt
som vanligt. Kapten var mera tystlåten,
men när man kom till ankhuset pekade
han med käppen på fåglarna och ut
brast: "Ankor, ankor!" - "Yes, yes",
svarade engelsmännen. Då skrattade
Ingenjörn hjärtligt.

Så passerar jag Farstavik och Farsta
udde och svänger ned för backen vid
Farstahus och kommer så fram till slot
tet. Den gamla slottspumpen är nu bor
ta, men slottet ser ovanligt prydligt ut
i den avlövade trädgården. -
Farsta by finns omtalad i handlingar

från 1322 och 1409, men då plaskade
Farstaviken på den väg, där jag nu går.
År 1618 skördade man 60 lass hö på 16
tld åker, man hade 5 notvarp och goda
kvarnställen. På 1640-talet började man
bygga slottet som uppfördes av tegel
med kopparrak. Man hade 6 hästar, 3
tegeloxar, 20 nötkreatur, 98 får och
lamm samt svin och fjäderfä. Man skör
dade 24 tunnor råg, 17 t:r korn, 1 1/2
tunna vete, 255 sommarlass hö, 474 kär
var halm och 1 fjärding rovor. Vid te
gelbruket fanns det 33.500 st. bränt te
gel och 32.000 obränt. I Värmdö kyrkas
räkenskaper för år 1687 finns uppgift
om att Gustavsberg skänkte 500 tegel"
till västra stegluckan vid Värmdö kyr
kogård.
Jag går vidare mot Täcka udde och

snett över viken reser sig det magnifika
vattentornet solbelyst över Munkmora
skogen. Täcka udde är militärt område
och får ej närmare beskådas.

Bråvalla sover sin vintersömn och jag
tar av mot Cottholma, men där finns
inte så mycket att beskåda efter det rys
ka besöket år 1719. Då kan man ta till
Värmdöboken och där kan man läsa om
Gottholma, som ju är nära granne med

Farsta, att ägaren i mitten på 1860-talet
var en kammarskrivare, som hette Gus
tav Berg, som 1860 blev adlad och han
uppförde säteri och fick intyg om full
gott säteri år 1884. Han fick livstids be
sittningsrätt till gården, trots att den in
drogs till kronan 1681.

Man är frestad att tro, att denne Gus
tav Berg, sedan han blivit adlad till
Gustav Palmqvist, ändå i ortsbefolk
ningens mun rätt och slätt fick heta
Gustav Berg. När sedan Gustav Bergs
Gottholma slogs ihop med Farsta 1703,
kanske det gav den nye ägaren hovfrö
ken Ebba Baner anledning att bevara
det folkliga namnet. (Teglet till Värmd
ö kyrka kanske rent av kom från denne
Gustav Berg, som dog några år senare.)

Från Gottholma kan man gå den
gamla vägen mot Tjustvik, men jag tar
av mot Ekbacken för jag tänker gå runt
Långträsket. Vid det gamla kvarnstäl
let vid Långträskets norra ända går jag
till Nyvik, som byggdes 1848 och tar
också en titt på Viktorsberg, som bygg
des 1852.
De bägge torpen har på senare tid

blivit sommarbostäder.
På magister Lagerströms tid fanns det

på Viktorsberg en pojke som hette Gus
tav. Han gick i skolan i Gustavsberg
och Lagerström ville att Gustav skulle
köpa geografibok och kartbok för att
bättre kunna lära sig dessa ämnen, efter
som han på grund av den långa vägen
vintertid ofta måste stanna hemma på
grund av snöhinder och behövde egen
bok.

Vikrorsbergaren, som Gustavs pappa
allmänt kallades i Gustavsberg, blev
förbannad för detta magisterns krav och
tog pojken med sig och gick till Lager
ström för att saja sin mening. Lager
ström satt och skrev på en "predikan"
och var vänlig till sinnes, då det ban
kade på dörren och Gustav och hans
pappa stod i farstun.
"Kom in och sitt", sa Lagerström,

"det var roligt att träffa Gustavs pappa.
- Nå, vad vill ni mej nu, eftersom ni
gått den långa vägen hit?"
"Jo, magistern, det gäller skolböcker

na", sa Gustav.
"Men det förstår väl Gustavs pappa",

avbröt Lagerström otåligt, "att man
måste ha böcker för att lära sig något
om sitt fosterland".

Viktorsbergarn tittade sig om efter
sportlådan men fann ingen på den van
liga platsen innanför dörren, gick så re
solut fram till spisen, tog spiskroken och
öppnade spislocket och spottade ut snu
set i elden, så harklade han sig och sa:

Ute vid Kattbolmen pågår det nya
kajbygget
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"Jag ska säja magistern, att Gustav han
hittar från Viktorsberg till Gustavsberg
mitt i den kolsvarta natten utan både
joggrafi och karta!" - Och därmed
blev det, för pojken skulle ju börja i Fa
briken, så fort han blev tillräckligt
Yuxen. -

I dag blåser det nordlig vind längs
Långträsket och jag söker mej ned till
stranden, där isen från natten ligger
kvar i lä. Rakt över sjön lyser Ekbacken
så vackert i solskenet. Det är en mycket
kuperad terräng här, men tack vare det
låga vattenståndet kan jag gå fram på
strandkanten, som kommit upp i dagen.
När man på detta sätt ser den väldiga
skåra som Långträsket utgör, förstår
man, att det är en direkt likhet med
Skurusundet, samma geologiska skapel
se i tidernas morgon. Här finns en smal
stig, som jag följer. När det blir alltför
bergigt går jag ned på den frusna
strandkanten. Så kommer jag till en
större utbuktning av sjön och jag måste
klättra över en berglöpare som går ned
i vattnet. När jag kommer upp lagom
med huvudet får jag se en underlig syn.
En rävsvans viftar över strandgräset. Så
ser jag hela räven, som åter går ut i
vattnet och krafsar med foten och med
munnen tar upp något, som liknar en
sten. Mickel biter hårt om stenen och
lägger ned den på marken. Då ser jag
vad Mickel sysslar med. Han äter muss
lor. Med ett enda bett trängde hörn
tanden rakt igenom skalet in i muskeln
och skalet öppnade sig och han slaf
sade i sig innehållet. Så hämtade han
nästa mussla och gjorde om proceduren.
Sen blev han av någon anledning orolig
och gled in i gräset med den tredje muss
lan. Jag klättrade ned och tittade när
mare. Det var långsluttande sandstrand
och det låg mycket länsade musselskal
på stranden och alla utom de minsta
var igenbitna. Jag har aldrig sett en
så kräsen räv. Att Mickel inte försmåd
de höns och kaniner, det visste man ju,
men så avancerad trodde jag inte, att
han var i sina matvanor. Nog minns
jag att man som grabb ibland kom på
någon räv vid Osbyå, när småfisken
lekte på vårarna, men jag har aldrig
sett dem fiska förut.
Jag hade gått ut för att titta på hjor

tar och nu var dagen räddad i alla fall.
I sanden kunde man se spår av rådjur
och älg och även efter hjortar, en stor
lek mellan rådjur och älg. När jag kom
fram till Långträskets södra ände var
det lockande att även titta litet på
"Helvetets pott" så här på hösten, men
det fick anstå till en annan gång.
Framkommen på Cristinavägen går

jag mot Gustavsberg eller Farsta. Vägen
mellan Farsta och Lemshaga brukar i
folkmun kallas Drottning Christinas

väg. Det är väl möjligt att hon på sina
många jaktäventyr också gästade Lems
haga, som blev säteri vid denna tid.

År 1644, 18 år gammal kom Christi
na in i rikets styrelse som regerande
drottning och hon hade naturligtvis
möjlighet att jaga var hon behagade
bland de många som blivit adlade och
innehade herresäten.

Samma år representerade Christina
vid amiralen Ciaes Flemings begravning
i Värmdö kyrka.
Lämshaga förlänades 1636 till amiral

löjtnanten Lars Mattsson Strusshjelm,
som uppförde säteriet. Det har i trakten
kallats Drottning Christinas jaktslott.
Ingen rök utan eld, brukar man säga.
Utmed vägen skymtar dungar av

lärkträd. Det är en vacker och lugn pro
menadväg, inga stinkande bilar, så man
kan gå mitt på vägen. Jag passerar
pumpstationen, som nu vilar sig till det

blir mera vatten i Långträsket. Snart är
jag framme vid Soptippen, som ser ut
att ligga i ide. På andra sidan vägen
ligger Soptoppen, ett ganska högt berg
efter våra förhållanden. Därifrån har
man en underbar utsikt över vårt sam
hälle. Ta och gå dit någon gång, så får
Du se!
Jag går vidare hemåt och sneddar

över åkrarna mot Farstaborg. Först
kommer jag till vårt nya reningsverk,
ja det vill säga, ansökningen om bygg
nadstillstånd är inlämnat till myndig
heterna. Några år tar det väl innan det
är färdigt och Farstavikens vatten åter
blir badbart. Tänk förr när vi badade
vid Ekedalsberget och på alla de andra
fina ställena, Gröna viken och Kal
songsberget. Det är väl det enda av det
gamla som vi önskar oss åter. Må det
kunna realiseras för vårt växande sam-
hälles bästa. Axman
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Ludvig Jönsson

Skall jag lägga mig
Den här frågan är på sätt och vis

omöjlig att besvara annat än mellan fy
ra ögon, i individuella situationer. Där
för vill jag först av allt varna för alltför
snabba slutsatser av de deklarationer
som här följer.

Frågan är kanske omöjlig också på ett
annat sätt. Den kan ge vid handen att
man skulle kunna låta bli att lägga sig
i. Kan man det? Ar inte även den ge
nomförda passiviteten också ett sätt att
lägga sig i? Det är i varje fall ett sätt
att påverka skeendet omkring en. För
det är ju ändå så, att ens blotta existens
ställer en i något sorts förhållande till
människorna i ens omgivning; jag kan
låta bli att ta notis om deras belägenhe
ter och jag kan aktivt lägga mig i dem
- men i båda fallen är jag ju med om
att gestalta skeendet. Detta sagt bara för
att redan från början antyda ihåligheten
i den vanliga klyschan: "Vad man inte
har lagt sig i, behöver man inte dra sig
ur."
När grannarna bråkar, när en arbets

kamrat håller på att ställa det galet för
sig, utan att begripa vad följderna kan
bli, när en släkting med eller utan eget
förvållande har fått det trassligt - då
är frågan: Ska jag lägga mig i det? Ska
jag sluta jobbet? Ska jag tiga? Ska jag
säga min mening?

Men innan jag går in på situationer
av denna typ, vill jag peka på ett par
andra förhållanden, där samma fråga
kan bli aktuell. Man kan i sitt arbete
möta principer och metoder som man
ogillar. Om det stannar vid ett allmänt
ogillande går det väl an, men man kan
komma in i en samvetskonflikt. Om
man är övertygad om att chefens och
företagets principer och handlande är
oriktiga, måste det ju bli en allvarlig
personlig konflikt om man är medver
kande i det hela.
Två enkla lösningar anmäler sig ome

delbart. Några säger att det enda vet
tiga är att sluta och söka ett nytt jobb.
Men för den som kommit upp i medel
åldern står den möjligheten inte alltid
till buds, och det kan vara många and
ra saker som binder en vid det arbete
man har. Den andra lösningen säger:
Självklart måste man vara lojal med den
linje chefen eller företagsledningen be
stämmer och bara svälja eventuella eg-

na reaktioner. Man försöker kanske
komma undan samvetskonflikten med
att tillägga, att det inte är den anställ
des ansvar utan ledningens.

Men båda dessa utvägar utmärks kan
ske framför allt av en ytlighet i be
dömningen. Om vi ett ögonblick försö
ker tänka sakligt, står det klart att den
bästa samarbetssituationen i ett företag
ingalunda är den, där alla avvikande
meningar är bortträngda och alla under
ställda är tvingade att i sitt handlande
bejaka en viss linje. Samarbete måste all
tid ge utrymme åt den enskildes möjlig
heter att ta ställning och ge uttryck åt
sina reaktioner. Därmed fråntages che
fen på intet sätt rätten och skyldighe
ten att fatta beslut. Men där beslutet
har fattats i en klar avvägning mot and
ras övertygelser, kan det också lättare
accepteras av dem som tänkte och kän
de annorlunda.

Sund spänning mellan självständighet
och lojalitet

Det finns en sund spänning mellan lo
jalitet och självständighet. Den chef,
som inte tål någon självständighet i sin
närhet, har anledning att rannsaka sig
själv ett tag inför frågan: Vad är det
för osäkerhet hos mig som driver fram
den här tvärsäkerheten hos mig? På
samma gång har även den, som går med
ett ständigt behov av att "lägga sig i",
anledning att syna sig själv och sina mo
tiv i sömmarna.

Den sunda spänningen mellan lojalitet
och självständighet kräver både av led
ningen och av den underställde vilja och
förmåga att lyssna till andras argument.
Men framför allt krävs kanske vissa ge
mensamma nämnare i fråga om värde
ringar; man måste ha någorlunda ge
mensamma reaktioner inför begrepp
som ärlighet, hederlighet och liknande.

I detta sammanhang skulle jag emel
lertid ha lust att sätta in en kil i den
allmänna uppskattningen av egenskapen
snällhet. Hur många medarbetare är det
inte som väljer att bita av repliken med
den avvikande meningen eller kanske
aldrig bryr sig om att hålla sig med nå
gon egen mening: "Jag säger ingenting,
så har jag ingenting sagt." Och detta
kan man skörda mycket uppskattning

för. Man tror så ofta att lojalitet och
vianda är detsamma som att vara und
fallande. Ett rejält samarbete skulle
mycket mera stimuleras av att man gav
upp bekvämligheten att bara hålla med.

Vi måste lära oss att vara rädda
om varandra

Men vi måste skynda vidare till de
många relationerna i sidled, som jag
skisserade i början, där vår fråga aktu
aliseras. I en del avseenden lägger vi oss
i varandras högst personliga förhållan
de på ett ganska ohämmat vis. Jag tän
ker på hur den förtjusande middagsvär
dinnan utan närmare anledning kan
konversera en av gästerna vid bordet,
den ende ogifte i sällskapet: "Om du
bara visste hur roligt det är att vara
gift, skulle du inte gå och dra som ung
karl långt upp i medelåldern." Hon be
griper inte, att hon klampar in på ett
av de allra ömtåligaste områdena i hans
liv. Eller flickorna på kontoret, som inte
kan låta bli att nästan dagligen tråka
kamraten, som gått förlovad över tre
år, med frågor i den här stilen: "Ska
ni aldrig bli färdiga att gifta er? Tror
du inte han har blivit intresserad av nå
gon annan?" Tänk om det är något som
de båda högst personligt borde få reda
upp, de har rätt att få göra det utan
något tryck från omgivningens tycken.
Man skulle kunna mångfaldiga exemp
len, just från familjelivets och kärleks
livets områden, där det snokas på ett
sätt som inte blir ett dugg bättre där
för att det kan göras under ett skämt
samt förtecken. Här borde vi lära oss
att vara rädda om varandra.

Men så finns också de många lägena,
där man ytligt sett inte lägger sig i, utan
bara står och stirrar på. På verkstaden
brukar det heta att en kamrat har "gått
ner i varv under sista tiden", på kon
toret heter det kanske att han eller hon
har "tappat geisten". Kamraterna har
ju inte sällan sina aningar i samman
hanget: "Hon har det trassligt hem
ma ... , det har doftat en aning alkohol
kring honom den senaste tiden ..." eller
något annat: "Men det kan man ju inte
lägga sig i ..."
Vad man däremot mycket bra tycks

kunna, är att prata med andra om ve
derbörandes problem. Att kommentera
detta tycker man sig ha rätt till, men
att ta kontakt med honom själv, om det,
nej, det har man inre lust till - fast det
låter bättre att säga att man inte anser
sig ha rätt till det. Ingenting kan hindra
en från att förmedla en intern spännan
de nyhet: "Jag såg att han blev inkallad
till chefen, undrar om han ska klara sig
eller om det blir sparken direkt ..."
Eller några måndagars frånvaro kom
menteras med att veckohelgen kanske
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varit blöt, man kanske skakar på huvu
der och utgjuter sig om att det hela är
sorgligt.

Men varför säger man ingenting till
vederbörande själv? Möjligen säger man
något hurtigt om att gaska upp sig eller
något strängt om att ta sig i akt. Men
vanligtvis får han gå med en känsla av
att "dom pratar naturligtvis en del om
mig", och samtidigt skall han försöka
vara "som vanligt". På det viset driver
vi varandra in i ensamhet, rädsla och en
mängd oäkta beteenden.
Det vore säkert riktigt att "lägga sig

i" mycket oftare än vi gör. Visserligen
hör jag här omedelbart en opponerande
röst: "Jag betackar mig verkligen för
andras inblandning i mina enskilda an
gelägenheter." Jag kommer inte förbi
uttrycket personlig integritet, och det
var väl den jag också ville slå vakt om,
då jag nyss talade om att vi måste lära
oss att vara rädda om varandra. Men
detta är en helt annan sak än att stå
som en lysten åskådare och bara titta
på. Man kan ju lägga sig i på många oli
ka sätt. Så snart det smakar beskäftighet,
får man ett behov av att värja sig och
just skydda sin integritet, och det beror
väl på att beskäftighet alltid mera hand
lar om den som lägger sig i, än den som
skall bli hjälpt. Men alternativet till be
skäftighet är inte passivitet och stå-och
titta-på-attityd utan inlevelse och om
sorg.

Vänners inblandning
Vänners inblandning och goda råd

kan kännas mycket kränkande. De som
har ett obotligt sjukt barn eller en åder
förkalkad gammal anförvant hemma
får ofta höra: "Ni måste försöka få in
honom eller henne på ett sjukhem", och
den som dras med ett trasigt äktenskap
får rekommendationen: "Du borde verk
ligen begära skilsmässa ..." Många gån
ger ligger det mycket klokhet och sak
lighet i dessa råd, men att de ändå
känns kränkande, kan bero på att de på
något sätt säges utifrån. Den som skall
lägga sig i sådana angelägenheter - och
det är många gånger en medmänsklig
uppgift - måste kanske först av allt ha
tålamod att invänta den andre, så att
rådet kommer i ett ögonblick då han
är mogen att ta emot det. Det är ju
varje människa själv som skall fatta
sina avgöranden. Det upplevs kränkan
de om man drivs till ställningstaganden,
som man inte själv står bakom - att
däremot få stöd i det ögonblick då man
är mogen att fatta ett beslut, kan vara
en oerhörd tillgång.

Vad det gäller för mig såsom med
människa är att vara sådan, att kamra
ten i min närhet känner att han myc-

Veteraner
i konstens verkstad

Några av våra gamla arbetskamrater
har till årsskiftet beslutat att sluta jobbet.
De tycker kanske att folkpensionen och
ATP förslår till att unna sig litet frist
eller vill de ge ungdomen en chans? De
gamla trotjänarna är emellertid beredda
att hjälpa oss om vi skulle behöva till
fällig förstärkning. Konstavdelningen
har fått släppa tre starka namn, model
lör Gerhard Pebrson, glaserare Sven Jo
hansson och drejare Valter Johansson.
Tillsammans med arbetsledning och ar
betskamrater har sedvanlig avskedsstund

ket väl kan kännas vid sin problema
tik, säker på att jag inte skrattar åt ho
nom eller föraktar honom eller morali
serar över honom. Att alltför snabbt dra
slutsatsen: Här kan jag ändå ingenting
göra ... , betyder ofta att man låser sig.
Den viktiga frågan är kanske inte om
jag kan göra så mycket praktiskt eller
inte, utan denna: Kan jag uppleva hans
problem som mitt? Om man får utgå
ifrån att hans problem är mitt, öppnar
sig ibland möjligheter till ett praktiskt
ingripande, inte alltid, men i varje fall
blir atmosfären sådan att vederbörande
törs ta upp problemet.

Hur blir man avspänd och öppen
inför sin medmänniska?

Många känner säkerligen igen sig, när
jag säger att man känner sig generad
och därför inte griper in, man vill inte
göra sig märkvärdig: "Jag kan väl inte
göra anspråk på att vara bättre än han
eller hon ..." Den som skall "lägga sig
i" vill väl framför allt förmedla ett
stycke trygghet, men då säger det sig
självt att man måste ha någon trygghet
själv. Säg gärna självförtroende, men
förväxla det inte med självsäkerhet.
Självsäkerheten upplevs kränkande, ty
den är i grunden en försvarsställning,
men självförtroende förmedlar trygg
het. Här tror jag ibland att man har
predikat osjälviskhet på ett missvisande
sätt, så att man har tappat bort att man
frimodigt behöver få tycka om de för
utsättningar, man har fått av försynen.

Att lägga sig i på ett sådant sätt, att
det blir uttryck för medmänsklighet, är
alltså något som börjar invärtes i mig
själv. Så länge jag är ute i självförsvar,
kanske för att för mig själv trolla bort
en obehaglig känsla av att jag är oför
mögen till inlevelse, blir den bara be
skäftighet som känns kränkande. Bara
den skuldlöse kan lyssna och leva med
i medmänniskans problem.

med kaffe och tårta och avskedsgåvor
hållits, varvid särskilt Stig Lindberg haft
anledning att prisa de avgåendes kun
nande och redbarhet i arbetet.

Gerhard Pehrson, på bilden ovan, med
62 tjänsteår bakom sig, kommer att stå
till tjänst ytterligare några timmar i
veckan. Hans arbetsstol ska vi förse med
en silverplåt, men så har den också gått
i arv i modellördynastin Pehrson. Ger
hard P. har mycket att berätta från sek
lets barndom, själv var han aktiv i då
tidens föreningsliv, god fotbollsspelare
och idrottsman, folkdansare, teaterama
tör 111.111. Fram med bandapparaten!

Sven och Valter, nedan, båda med 55
arbetsår, har också många minnen från
förr.
Valter är en duktig handdrejare. För

många besökare under åren har han vil
ligt och glatt gett sig tid att visa sina
färdigheter i det mångtusenåriga hant
verket. Sven är den som försett vårt
konstgods med glasyrer, också det ett
jobb som fordrar känsla och lätt hand.
Därtill har de varit bussiga arbetskam
rater, vilket samtliga kolleger betygade
vid avskedskaffet.
Lycka till gubbar! Vi träffas i vete
ransocieteten!
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Det rör på sej, det rör på sej I
I bildrutans kulturfönster fick v1 en

januarikväll höra ett stingsligt utfall
mot vår demokrati. Den var degenererad,
maläten och trött. I samma vecka skrev
Sten Sjöberg variationer på samma tema
i Stockholms-Tidningen. Han hade en del
att säga om den svenska titelsjukan, om
de grå och vita långrockarnas betydelse
som "klass"-symboler inom industrin, om
organisationssamhörighet grundad på
illusionsmakeri, m. m. Vi har också iäst,
hört och haft på känn, att allt flera män
niskors tillvaro fylls av jämförelser och
värderingar av egna och andras, enskilda
som gruppers, materiella livsbetingelser.

Alltså är demokratin i fara. D. v. s.
strävandena att förvandla vår formella
demokrati till en levande sådan riskerar
att misslyckas. En levande demokrati är
inte bara en form av styrelseskick utan
också en samhällsgemenskap som utmär
kes av en i högsta potens okonventionell
och naturlig samlevnad människorna
emellan. Så rätt, så rätt! Låt oss därför
naturligt sammanleva! Samma pris för
stora som små. Skynda på, skynda på!
Nu skall karusellen gå. (Och karusellen
gick, och jag fick en spark i baken för
att jag åkte naken. - "som man är
klädd blir man hädd", sa karusellsköta
ren.)

Nere i Tylösands förnämliga
havsetablissement
sitter en av civilförsvarets kontorsdamer
och pusslar med de kommande kursdel
tagarnas titlar. Det gäller att para ihop
rumskamrater, som s. a. s. är av samma
valör. Ett ibland problematiskt men of
tast mycket enkelt jobb, - Säj mej vem
du umgås med så ska jag säja vem du är,
nynnar hon. Se! ... där har vi en arbe
tare till. Det var då för väl att jag slapp
ge den andre enskilt rum ... Och där har
vi en rektor och där en skollärare .
går bra, går bra ... Civilingenjör och .
låt mej se ... elingenjör nähä kanske
bara en sån där aftonkursare Men fan
jag måste nog ta'n. - Hon parar och
parar tills det är klappat och klart. Och
när vi kursdeltagare anländer har vi bara
att krypa in i våra rätta bås. Av skolans
rektor blir vi så småningom hälsade
hjärtligt välkomna och ombedda att
slänga våra titlar i närmaste pappers-

korg. - För här ska vi, sa han, trivas
och vara kamrater. - Vi två som är
titellösa har ju inget att slänga men de
övriga slänger av hjärtans lust. Sen trivs
vi och hinner lära så mycket om civil
försvaret och våra egna uppgifter inom
detsamma att vi inte bara blir belåtna
med oss själva utan också fylls av respekt
för det utomordentliga arbete som lagts
ned på att göra vårt civilförsvar till vad
det synes vara i dag. Det var en givande
vecka och umgänget mellan kursdeltagar
na var precis som det skulle vara, na
turligt och chosefritt. Den välmenande
kontorsdamens förberedelser var helt
onödiga och i en del fall misslyckade.

Nej, jag tror att vi är på god väg
mot den levande demokratin. Att många
aktiva människor är antikvierade och
direkt hindersamma för detta mål är gi
vetvis beklagligt. Vi ska dock komma
ihåg, att generationerna med det huvud
sakliga inflytandet i dagens samhälle be
står av folk som fick sin elementära
fostran under 1900-talets tre första de
cennier. Detta var en tid, då 1800-talets
utpräglade klasstänkande och bevågenhet
för fasta normer fortfarande hade stort
inflytande på människornas sätt att leva
och verka. Ja, t. o. m. bland förkämpar
för "nya djärva mål" händer det att me
ningar cirkulerar som gengångare från
en svunnen värld, den dag som i dag är.
Alla dessa "lik i lasten" kommer att för
svinna, när vår nuvarande grundskole
fostrade ungdom kommer att bestämma
tonen. Den har aldrig sugit i sej någon
form av komplex redan med moders
mjölken. Den har aldrig behövt ta upp
någon strid för sitt människovärde; för
rätten att leva, att arbeta! Den kommer
heller aldrig att tolerera att klockan vr i
des tillbaka i ett naturligt utvecklingsske
de. I deras samhälle kommer alla förslag
eller åtgärder i riktning bakåt bli be
traktade som kriminella eller som utslag

Eufemism
Det mesta idag är kontroversiellt

Så säger i TV de lärde
Jag undrar ibland hur är det ställt
Med begreppens innehållsvärde
I diskussioner, i referat

Vpprepas ofta detta tjat
Kring ordet kontroversiella

Förstår du vad tankarna gälla?

Lekaren

av sjuk fantasi. Det är vår bortskämda
och uppnosiga ungdom, som kommer att
förverkliga den levande demokratin.
Helt enkelt därför, att den kan ingenting
annat.

De som är ängsliga inom
uppbrottsgenerationerna
kan lugna ner sej och betrakta alla oro
väckande tendenser av gruppfavorise
ringar och andra fifflerier med upphöjt
lugn. Det mesta är ju bara småtterier och
löjligheter. Jag minns en gång när vårt
förband en gång under beredskapsåren
skulle hemförlovas på några månader
eller så. Vi embarkerade ett godståg i
Vagnhärad. Någon favoriserings- eller
möjligen klass- skillnadsanhängare hade
bestämt att underbefälet skulle åka i en
3 :dje klass personvagn. Underofficerarna
i en 2:dra klass och officerarna i sov
vagn. Och givetvis godsfinkor med halm
för den övriga delen av soldatesken. Att
det är bättre att ligga i en godsfinka
med halm än att sitta och skaka på trä
bänk.ar en hel natt är lätt begripligt. Vid
första anhalt försökte vi också ta oss in
i en av finkorna men det stötte på pa
trull. Vi blev skändligen utkastade. -
Ska det va skillnad så ska det, sa grab
barna. - Det kändes litet försmädligt
för vi hade ju ändå tältsnarkat ihop med
grabbarna i hela åtta månader vid det
laget. Och inte heller var det vi som
hittat på dumheterna. Det är för resten
mycket sällan som de, som hittar på
dumheter av det här slaget själv råkar
ut för dem.

Att avskaffa dumheten går
emellertid inte
det lär oss erfarenheten. Den historiska
såväl som den aktuella. Och i den ak
tuella bör man inbegripa sina egna,
omedvetna eller medvetna, dumheter.
Ganska naturligt anser vi åtgärder, som
ger oss obehag, i vårt tycke onödiga be
svär eller verkar ensidigt riktade mot
en viss kategori, och som har ingen eller
diskutabel nyttoeffekt, för höggradiga
dumheter. Det är t. ex. möjligt att tid
kortsstämplandet på våra fabriker inte
hör till det mest oumbärliga av effekti
vitetsåtgärder. Kanske det t. o. m. kan
ha sina nackdelar. Att systemet irriterar
en del av de mera känsliga stämplarna
är säkert. Häromdagen stod en sån dar'
känslig stamplare och tummade sitt kort.
- Stämpla, stämpla, mumlade han, ja,
det är ju sossarna som har makten. -
Av detta exempel kan vi sluta oss till, att
en vanlig enkel liten stämpelklocka kan
inspirera sina kunder till små, små ord
av dumhet, sagda varje dag.

Fanfar
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Från 3ngarö

Apropå deklarationstider
Under en reparation i gamla Barnviks

torpet på Säby, Ingarö, en av Ingarös
äldsta byggnader är denna skattsedel
funnen i en vägg bakom gamla tapeter.

Många som ser denna skattsedel säger,
"tänk i den gamla goda tiden, då var det
inga skatter". Låt så vara men det var
heller inga inkomster. Jag tror icke
att vi skulle vilja byta, med den standard
som vi nu lever i mot levnadsförhål
landena på 1780-talet.
Den man som skattsedeln är ställd

på lär hava varit oxdräng. För denna
syssla var den kontanta årslönen ca.
30 riksdaler, naturförmåner = en dålig
bostad, vedbrand, en tunna salt sill, po-

tatisland, lite spannmål och kanske lite
mjölk.

Arbetstid 10-15 timmar pr dag. Se
mester, okänt ord.

Alltså, vi önska icke tillbaka "den
gamla goda tiden" utan mottager våra
skattsedlar allt efter som vi haft för-
tjänster. s.«

••TOLVMANNEN I SKALSMARA BY
I början av 1700-talet ägdes Skälsmara

by av endast två bönder. Ett århundrade
senare var jorden delad mellan flera äga
re. Det är från denna senare tid följande
historia daterar sig.

En av byamännen var s. k. tolvman.
Denne borde ju, som man tycker, ha va
rit det lilla samhällets föresyn och stötte
pinne. Men så var nu icke förhållandet.
Tillika med lantbruket drev tolvrnannen
även en på den tiden synnerligen lönande
krogrörelse. Krogen var samlingspunkten
och glädjekällan. Den besöktes flitigt av
grannarna, vilka sällan hade några peng
ar att betala med. Men den frikostige
värden var ej den som nekade en god
granne ett stop brännvin, i all synnerhet
om denne var jordägare. Och ej heller
glömde han att anteckna skulden. Så
vandrade den ena jordbiten efter den
andra lugnt och säkert över i tolvrnan
nens ägo. Behövde man låna pengar
fanns ingen annan att vända sig till än
krogvärden, som aldrig nekade och på
bestämd tid återfordrade. Fanns ej peng
ar togs i mät ett stycke jord, en ko, och
så var man kvitt till härnäst.

Betecknande för tolvmannen som af-

färsman är följande episod. En bonde
hade för att kunna ta emot ett litet ställe
måst låna ett hundra kronor att betalas
efter ett år. Familjen sparade och skrapa
de och lyckades skaffa de hundra kro
norna till bestämd tid. Mannen infann
sig hos tolvmannen, lämnade pengarna
och återfordrade så sin revers, men blev
helt naturligt dagen till ära trakterad
med ett hederligt stop brännvin och efter
gemytligt samspråk och livliga vänskaps
betygelser skildes man - utan att bon
den fått sin revers. Dagen därpå blev
han av hustrun skickad tillbaka efter
reversen, men fick då till svar, att tolv
mannen icke fått några pengar. Det var
ingenting annat att göra än att på nytt
börja samla.
Tolvrnannen blev rik och hans grannar

fattiga.
Men - "det orätt fås med sorg förgås"
- heter det, och detta besannades även
ifråga om den mäktige tolvmannen i
Skälsmara. Hans lagkunskap var för
modligen inte så särdeles omfattande, ty
en vacker dag tog han sig före att låna
ut pengar till baron Cederström på
Brunn. Denne var emellertid satt under

förmyndare, vilken tolvmannen underlät
att först underrätta om denna lånetrans
aktion. - Då tolvmannen i sinom tid
återfordrade sina pengar, förklarade ba
ronen att några pengar hade han icke
men i stället skulle tolvmannen få av
verka skog på Brunns ägor till full gott
görelse. Som en följd härav satte han
i gång en omfattande skogsavverkning.
Då detta snart kom till förmyndarens
kännedom, stämdes tolvmannen utan vi
dare för olaga avverkning. All hans
orättfångna egendom såldes på exekutiv
auktion. Jorden inköptes av baron Leu
hausen på Säby. Den bekanta krogdis
ken har räddats åt eftervärlden. Den ro
pades in av den fördomsfria herrn till
Södergården och har sedan dess fört en
blygsam tillvaro som disk i Skälsmara
diversehandel, där ingen anar dess dystra
föregående.

Dessa anteckningar härröra enligt
muntlig tradition från en viss mor Sund
blad, som varit i tjänst hos tolvmannen
och mer än en gång vaktat brännvins
pannan eller fallit i förvåning över främ
mande kor, som plötsligt uppträtt i hus
bondens lagård. S. N-n.
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•• hurra!! hurra!!!



~ å nytt en å,gåag, "" nummer 23.
~Vi siktar på fjärdedels sekel,
så länge en läsare örat vill ge
åt lovord å menetekel.
Vi drejar en bit å sprider ett stänk,
ger ris åt split, med rosor och blänk,
ibland någon prima palaver
kring vad som sig tilldragit haver.

@

~lderdomshem av typ 65
Lmtycker jag nog är toppen.
Verkar vilsamt å tryggt för dem,
som kräver vården för kroppen.
Nästa projekt - gärna hotell,
där man är lika rationell
för spänstiga pensionärer,
men nära gemensamma sfärer!

lm\\ en moderna tiden slipper ,i ej,
~den prövas i alla fasoner.
En grabb ska se ut precis som en tjej,
å musiken ha vilsna toner.
Jag gillar inte den moralist
som härvidlag bara skådar en brist.
Om krämpor ska man ej skämta.
Genom dem finns hälsa att hämta.

enade avloppsvattnet får
snart gå i Baggensfjärden.

Ui över Tjustvik ledningen når.
Frid med fortet på färden!
Nu kan vi hoppas att hamnen här
slipper alla kloakbesvär.
Kanske sen vikens bölja
duger att badaren skölja.

ftertänksam blev en debatt
som ordnats av barnavårds

nämnden.
Hur ska man roten till ofog få fatt,
förr grep man ofta till hämnden.
Förståelse, tidig hjälp å stöd
hjälper bättre de unga i nöd.
Det blev ock slutsentensen
av meningar på konferensen.

©

;Il; TT ubileumsflronde fä populört,
~i år lär det säkert bli flera.
En liten drejskivesväng är det värt.
Får jag lov då att gratulera
Scenstudion, som nu har lagt
20 år som Thalias vakt,
till glädje för gamla å unga.
God fortsättning ville jag sjunga!

S~ emesterspridning, ett sunt
förslag,

som nog skulle spara slantar.
Trängseln blir våldsam den julidag,
då alla mol resmålet rantar.
Vid bad å hotell är det dyrt å hett.
Få rum å plats är inte så lätt.
Mer lönsamt det blev, vill jag hoppas,
om tillverkning ej måste stoppas.

~
.ommunen numera giver en slant

för arvoden i kommitreer.
Det ökar väl utgifterna, inte sant?
Här behövs rationella ideer,
Ta lärdom av marknaden häromkring,
å var effektiv i dylika ting,
å gör antal möten färre!
Stor risk att det bara blir värre.

~

Il shockeyrink gick till slut i lås.
Nu ska ni se på puckar!

Glöm inte ordna ett utvisningsbås
för spelet där ofto dom muckar.
Får vi sen is, blir man nog nöjd,
korphockey, bandy å puckarfröjd
räcker väl till för säsongen
att hålla liraren fången.

w~klen fä, vår+ vö! å ,em övertoqits av staten.
Vår polisstyrka blir bara sex eller tre
Skönt säger kanske piraten.
Tro inte bovar att här blir bart,
radiobilen kommer snart,
kör er gärna med turen
till närmaste gallerburen.

~

1

rbetstiden blir årets problem
~för servicefolk å butiker.
Femdagarsveckan har satts i system
på kontor å alla fabriker.
Handelns folk kräver också tid
för tomten, båten å en vila i frid
under weekendens soliga stunder,
från jäkt, telefon å kunder.

~ytt å, med löften, hopp å beslut,il~ som präglade nyårsdagen.
Sundare vanor var din tribut.
Du lovade ta dej i kragen!
Hur är det nu efter månadens lopp?
Du vårdar väl anden å härdar din kropp?
För trivseln kan alla nog sörja.
Än är ej för sent att börja!

LERGOKEN

16



•• 0

SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Det är ingen ordning
på småfåglarna. Jodå, det bör det visst vara. Alla irrationella
element i vårt välordnade samhälle måste inordnas i det rå
dande systemet och hållas där med tukt och fast hand. Hela
januari har sparv och talgoxe sjungit vårsånger i häckarna vid
Villagatan. Vår man i Höjdhagen rapporterar samma feno
men. Från Lugnet hörs ingenting. Ar det brist på häckar eller
lokalredaktörer? Ifråga om småfåglarnas brott mot almanac
kan, så har jag en teori. Det vi uppfattar som vårsång är kan
ske en klagokör över ett borttöat kallortstillägg, eller kanske
stormiga avtalsförhandlingar med krav på bättre holkförsörj
ning och skydd mot kringströvande tamkattor.

Sidensvansen höll dock stilen och kom fram till husen under
juldagarna i en stor och färggrann flock och åt upp rönnbären
på småträden utanför vårt fönster. Men som sagt, talgoxarna
och sparvarna, de små anarkisterna, de för liv i buskarna på
olaga tid ... Får vi be om en förklaring från fågelskådarna ...
Vi som knappt kan skilja på en sidensvans och en trallgök

har en viss hjälp i arternas kända och vedertagna vanor, så
det vore tacksamt om de ärade småfåglarna ville hålla sig till
dom.

Det gör mig lite hjärtnupen
att det kanske var sista gången som sidensvansen kom fram
till vår stugknut för att kalasa på rönnbärsträdens överflöd.
För det är inte bara fågelvärldens frifräsare som härjar i bus
karna. Fastighetsförvaltningen går ett steg längre och tar bort
dem. Bulldozer, bandtraktor och motorsågar vräker ner Häst
hagenskogen och förändrar utsikten från mitt köksfönster. Grä
ver upp liljekonvaljestället och drar stockar över gullvive
gläntan.
Det är till att ha blivit bönhörd över hövan. För få kåserier

sedan klagade jag över att grävskoporna åt sig för långt bort
i Skeviksskogen, men jag menade väl aldrig att de skulle flytta
till vår tomtgräns.

På fyrtitalet
var det fult att vara naturälskare. I dag kan man erkänna sig
vara en sådan utan att förlora ansiktet för den skull. Så nu
står jag vid mitt köksfönster och diskar med ögonen på det jag
håller på med. Jag är rädd att få se min asp falla, om jag
gör som jag brukar och låter blickarna fröjda sig över utsikten.

Min asp, som jag vilat mina vardagströtta ögon på från
vår till höst i åratal. Den som darrande och levande, som ett
hjärta har hälsat mig från "mitt" berg och "min" skog.

Så småningom får vi alltså samhällsliv också på baksidan
av det kära radhuset. Det är klart, att det är idealiskt att ha
orörd natur utanför sin stuga. Men det är ju inte bara vi som
vill bo hyggligt, så vi får väl tåla oss och glädjas åt att vi
Gustavsbergare aldrig har långt till grönområden.

Har Ni ett allrum?
Jodå, jag vet att finrummen blev passe redan på tidigt tretti

tal.. Det har hänt, att jag längtar efter ett. Andå stred jag tap
pert för öppna dörrar och barnvänliga lägenheter. Och jag
hade mina skäl. Nej, min egen barndoms tvårummare hade

inga förbjudna vrår, men mina lekkamraters hus var uppdelad
i en förbjuden och en tillåten halva. Ett kök med kammare
beboddes av föräldrar och sju barn, och två välmöblerade rum
stod låsta och endast använda vid långväga besök och festliga
tillfällen. Husets barn var omåttligt stolta över rummens för
bjudna skatter och drog oss hemligen in för att kika, när främ
mande kommit till gården och bjöds på fägnad i något av
rummen. Den besökandes ställning i världen bestämde vilket
rum som skulle tas i bruk. Det ena rummet var fint och det
andra finast. Vi ungar, som gick i skola i landets katekes- och
kristendomsvänligaste skoldistrikt, vi döpte rummen till "det
heliga" och "det allra heligaste". Ett draperi skilde rummen
från varandra, det var mörkrött med lila tulpaner. Jag såg
draperiet först, läste om "förlåten" i Jerusalems tempel sedan.
Den där som rämnade, när en befriad människoande lämnade
sin plågade kropp i vår tideräknings begynnelse. För mig var
"förlåten" ett väldigt rött draperi med lilafärgade silkestulpa
ner. Jag tyckte egentligen aldrig, att det var en olycka att det
rämnade. Men draperiet mellan granngårdens finrum rämnade
inte, det skilde obönhörligt de fina från de finaste.

Det "heliga" var ganska spartanskt med hemvävda tras
mattor och möbler av vardaglig kvalitet, men "det allra heli
gaste" hade allt som vi ungar älskade. Blanka möbler med gyl
lene beslag, spegel med förgylld ram, rosiga trådgardiner,
köpta mattor och överallt där plats fanns, snäckarbeten av
många slag, porrhundar och gipskatter, skepp i flaska, stora
skimrande glaskulor. Ingenting fattades av det som kunde fin
nas av prydnadsting i en lantgård nära västerhavet. Kontras
ten mellan de två alltid välstädade rummen och köket med
kammaren som befolkades av nio personer, var bedövande.
Men ingen kom på tanken att öppna åtminstone ett av rummen
för att bereda familjen ljus, luft och anständiga liggplatser. Två
gånger minns jag att "det allra heligaste" öppnades för att ett
barn behövde stillhet. Men det var så dags då, när de slutat
drömma om de speglande glaskulorna och bara hade att vänta
på den skramlande likvagnen.

ja, nog är det skönt
att människans välbefinnande har blivit viktigare än hennes
anseende när det gäller bostadens användning. Men som sagt,
det händer att jag längtar efter ett finrum, ett litet ett ... att
finna sig själv i, där man n!igon gång kan tala ostört med vän
ner. Hur trevligt det nu än kan vara med stora allrum i fil
med köket och hela huset som en fungerande barnkammare, så
förstår man äntligen att till och med finrummen kan ha en
vettig funktion. En vuxenvänlig fristad i bästa fall, när den
höll sig till litet format och inte inkräktade på familjens an
ständiga krav på bekvämlighet.

Här måste jag sätta punkt
för saltstänket. Detta är tiden då vi springer på årsmöten i
alla våra föreningar. Ingenting skall hindra mig från att upp
fylla mina demokratiska plikter och så många gånger som möj
ligt, även detta år skrika ut: OOMMVVAALL ... Oh, man
känner sig så samhällsmedveten och vaken när man på detta,
numera så vanliga sätt, manifesterar sin vilja att värna om vår
frihet. Hänger ni med ...

Edla Sofia
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KF:s förvaltningsråd gästade tillsam
mans med den nya KF-styrelsen Gus
tavsberg den 11 februari. Man fick in
formation om vår verksamhet här och
i dotterföretagen och hann också med
att ta en titt p:'l. de nya anläggningarna,
p:'l. Domus och göra en rundtur genom
samhället.

Styrelsen, som också är vår högsta
myndighet, har Harry Hjalmarson som
ordförande och Bertil Tronet som eko
nomichef. Mauritz Bonow kvarstår som
chef för KF :s organisationsavdelning,
John Gillberg är nu chef för livsmedels
området, medan Gunnar Ekman överta
git industrisektorn. John Sallborg inträ
der och representerar specialvaror och
försäljningssidan. Nästa :'l.r tillkommer
Karl-Erik Persson, som ska basa för revi
sionen och samarbetsfrågor mellan KF
och konsumföreningarna.

Röda Kors-kretsen håller :'l.rsmöte på
Värdshuset den 3 mars. Programmet upp
tar sång av skolbarn under ledning av
musikdir. Grönstedt. Hovintendent Ivar
Akerfeldt berättar om "Trädgårdar här
och var i världen."

Syföreningen Enkronan fyller 30 :'l.r
i dagarna och firar det bl.a. med studie
besök p:'l. fabriken och lunch p:'l. Värds
huset. Vi kanske kan återkomma till de
flitiga systrarna i vårnumret.

KPA har utsänt sitt program. Det om
fattar vänskapsveckor på Renfjällsgåren,
Undersåker 28/3-4/4, p:'l. Fjelhvils ho
tell vid Norefjell i Norge 4/4-10/4,
rundturer i Lahtis och vistelse p:'l. Jollas
gård i Finland 1/7-7/8.

Resor planeras till Italien i april och
till Spanien i oktober. ·

Koop. Riksmästerskap ordnas bl.a. på
skidor i Rättvik 13-14 februari, bord
tennis i Gävle 10-11 april, bowling i
Stockholm, 24-25 april, skytte i Umeå
den 11 september, orientering i Motala
den 19 september, handboll i Malmö
24-25 september och fotboll från maj
till oktober. Korphockey har redan av
verkats. Utöver detta ordnas nordiska
mästerskap på skidor i Oslo, i bowling
i Finland och i damhandboll i Danmark.
Här äro få utvalda kallade.

Andemeningen med de olika arrange
mangen inom kooperativa personalallian
sen är att samla kooperativt anställda
för att stifta bekantskap och utbyte av
erfarenheter under kamratlig samvaro,
studiebesök och utflykter i respektive
länder.

DM-stafetten på skidor arrangerades
av Gustavsberg den 20 februari. Av 60
anmälda lag ställde 35 upp och som seg
rare noterades Vällingby med Dala SOK
på andra plats. Gustavsberg hamnade
långt ned i prislistan.

Apropå jubilarer kan Farstaborg fira
10 år i sommar. Får vi hoppas på litet ju
bileumstävlingar i fri idrott. Värmdö
bygdegård är också 10 :'l.r. Blev det vad
man tänkte? Scgelklubben har 20 år
p:'l. nacken. Plats för jubelregatta.

AGNES OLSONS stoft
till Gustavsberg

Mot slutet av det gångna :'l.ret avled
Agnes Olson i San Francisco. Efter be
gravningen fördes hennes stoft med flyg
till Sverige och Gustavsberg, allt enligt
den avlidnas önskan att få vila i hem
landets jord. Agnes Lundin lämnade
Gustavsberg vid 17 års ålder. När hon
avreste med Gustavsbergsbåten lär hon
ha sagt till de många vännerna som
vinkade adjö: "Lova att inte glömma
bort mig!" Sedan dess har kontakten från
båda sidor Atlanten varit god, fyra gån
ger har Agnes med make eller barn varit
i hemlandet, och flera gustavsbergare har
gästfritt mottagits i hemmet i USA. För
skolkamratträff för 15 år sedan hade
hon talat in ett band med minnen från
barndomens Gustavsberg, och det väckte
allmän förtjusning. Gustavsbergarens re
daktör fick årliga brev, som ofta röjde
en liten hemlängtan.
Några dagar efter urnans gravsättning

på kyrkogården samlades Agnes närmas
te vänner till en minnesafton, varvid
hennes make visade färgfilmer från re
sor, där Agnes stod i blickpunkten för
hans kamera.

I den svensk-amerikanska tidningen
Vestkusten ägnas den bortgångna varma
minnesord. En god medborgare i det
stora landet i Väst och en sann gustavs
bergsvän har gått ur tiden.

Tre guldmedaljer och tio hedersom
nämnanden blev den svenska skörden
fr:'l.n biennalen i Ljubljana, Jugoslavien.
Den internationellt sammansatta juryn

delade ut 20 guldmedaljer och 80 heders
omnämnanden. De "svenska" medaljer
na tilldelades Stig Lindberg, AB Gustavs
bergs Fabriker för termastekpannan, Si
gurd Persson, AB Silver & St:'l.l för kaf
fekannan "Mamsell" samt Sven Palm
quist, AB Orrefors Glasbruk för hans
skål "Fuga".
Det svenska materialet hade samman

ställts av Svenska Slöjdföreningen och
Svensk Form. De guldmedaljerade före
målen samt de som fick hedersomnäm
nande, däribland Karin Björquists servis
Vardag, har under februari varit utställ
da p:'l. Svensk Form.

Isbana i Lugnet har ordnats i år, tack
vare anslag fr:'l.n kommunen, till stor
glädje för de många ungdomarna i det
nya samhället.
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Polisen informerar
Den 1 januari 1965 omorganiserades

polisväsendet i hela riket och staten över
tog både ansvar och kostnader. Över
gången och förändringarna har kanske
inte märkts så mycket utåt. Ändå har
en del skett som kan vara av intresse för
den enskilde medborgaren att veta.

Före årsskiftet passade "de styrande"
i Gustavsberg på att inbjuda polisperso
nalen på landsfiskalskontoret med lands
fiskalen i spetsen till en charmant mid
dag på Värdshuset. Personalen avtacka
des av de kommunala representanterna
och återblickar gjordes på gamla tiders

Koop. RM på skidor, som gick i Rätt
vik den 14 februari, gav oss inget lag
pris, men väl en del fina placeringar.
Sålunda vann Arto Koivisto ungdomsklas
sen och Björn Nordin kom 2:a i junior
klassen. Bland äldre oldboys, där alla de
gamla fina essen från förr återkommer,
var det starkt av Valfrid Berglund att
bärga en 5 :e plats. I den hårda elitklas
sen kom Veikko Kaasinen in på sjätte
plats. I lag blev vi 6 :a, i stafetten ham
nade våra lag på 7 :e och 11 :e plats.

Gunnel Broström, som vi snart får
uppleva också som TV-regissör är myc
ket intresserad av keramik. Under elev
tiden på Dramaten gick hon och Ingrid
Thulin och lärde sig dreja i lera. Här
upplivar hon sina färdigheter under till
syn av Erderyd och Friberg, och med
sonen som assistent.

polisväsende. Som minne av det kom
munala polisväsendet fick sedan perso
nalen var sitt konstverk av Lisa Lars
son. Till polisstationens utsmyckning
överlämnades även ett större verk av
samma konstnär. Vi tackar för den trev-
liga avslutningsfesten. .

För gustavsbergarna innebär den nya
organisationen inte så mycket. Polissta
tionen med den gamla personalen är
kvar på sina platser. Landsfiskalskonto
ret har däremot avvecklats och flyttat.
Vår landsfiskal har blivit chefsåklagare
i Nacka. All indrivningsverksamhet är
nu skild från polisverksamheten. Vår
kollega Olle Häggborg har därför flyt
tat in i landsfiskalens lokaler i Kommu
nalhuset där han som kronoassistent skö
ter dessa sysslor. De tillståndsärenden
som landsfiskalen tidigare hade hand om
sköter nu 1 :e polisassistent G-A Adborn
på polisstationen. Gustavsbergarna kan
alltså få samma service som tidigare vid
behandlingen av sina ärenden.
På Värmdö och i Boo har dock änd

ringarna blivit större. Polisstationerna på
båda dessa platser har dragits in och
personalen har flyttats till Nacka polis
station. Dit har huvuddelen av polisverk
samhetcn centraliserats i det nybildade
Nacka polisdistrikt som vi tillhör. Per
sonalen där har uppdelats på ett antal
specialavdelningar som skall sköta verk
samheten inom var sitt område. BL a.
finns där en kriminalavdelning som skall
sköta utredning och spaning angående
alla stölder och inbrott i hela distriktet.
Polispersonalen i Gustavsberg skall en
dast sköta de lokala ärendena i Gustavs
berg och Värmdö samt alla utryckningar
under dagtid. Polisstationen i Gustavs
berg är därför endast öppen mellan kloc
kan 08-20 under vardagar. På lörda
garna stänger vi klockan 13 och på sön
dagarna är det inte öppet alls. Vid behov
av polishjälp under andra tider på dyg
net får allmänheten vända sig till vår
huvudstation i Nacka. Telefonnumret
kanske är ide att anteckna. Nacka polis
station: Tel. 08/716 26 50. Under dagtid
svarar vi alltså som vanligt på vårt
gamla nummer 301 50 i Gustavsberg.
Tisdagen den 26 januari 1965 var en

stor dag för oss på polisstationen. Hela
Rikspolisstyrelsen med rikspolischefen
Carl Persson i spetsen, länspolischefen,
landsfogde John Lundwall och polis
mästaren i Nacka polisdistrikt, Lars
Waesterberg kom på på inspektion. Vi
utfrågades om erfarenheterna av den
nya organisationen och problemen här i
skärgården ventilerades. Främsta anled
ningen till besöket var dock, att den
högsta polisledningen ville titta på våra
lokaler, vilka de storligen förundrades
över. Vi tröstades dock med, att de sett
sämre på ett ställe tidigare.

ett ögonb.lick
red .•
......, .. ···.·,a.,~,.,

Ungdomsfrågan är just nu åter på ta
peten. Nya uppslag för att sysselsätta
den föreningslösa ungdomen har kommit
till, snart har vi alla kvällar i veckan
belagda. Man undrar ibland om ton
åringarna aldrig är hemma någon kväll,
pysslar med något nyttigt eller ser på
TV.

Frågan om anslag tystnar aldrig, och
väl är det. Men ibland blir man rädd för
dessa anslagsäskare. De har tagit död på
mången nyttig aktivitet.
En gång var det ett kvartersgäng, som

sålde tidningar och buteljer och hobby
jobbade med ett lotteri, och hade stort
nöje för att ordna ett årligt återkomman
de jippo. Kvartersgängets initiativtagare
tiggde litet kompletterande grejer från
välsinnade affärer.

Så kom den snälla människan. I skri
velse till kommunalfullmäktige och till
pressen talade hon sig varm om denna
företeelse - och begärde kommunalt an
slag för verksamheten. Och det gick ige
nom. Nu behövde man inte sälja tidnin
gar eller tombuteljer, inte jobba med lot
teri och tillverka grejer själv - nu be
hövde man bara ställa upp när jippot
skulle gå av stapeln, fortfarande en trev
lig tillställning för många skådelystna.
Men ungdomarnas arbetsglädje och

verksamhetslust, som fyllt så många stun
der av trivsam aktivitet - förbyttes i
passivitet. Jag tror att vi alla har läst
liknande berättelser i Andersens sagor -
men få tar lärdom av dem!

Putte

Vi hoppas mycket av den nya organi
sationen. Visst är det många problem
så här i början, men sådana är till för
att lösas. Meningen är ju att skapa en
effektiv polis som skall utrustas med
moderna, praktiska hjälpmedel. Därige
nom hoppas vi kunna betjäna Er på ett
bättre sätt. För att kunna arbeta ratio
nellt erfordras också ändamålsenliga lo
kaler. Anskaffningen av ny polisstation
oroar vi oss dock inte så mycket för. Vi
har ju ett förutseende och framåtsträ
vande kommunalstyre i vårt samhälle
som säkerligen inte glömmer bort oss vid
planeringen av det nya Centrum i Gus
tavsberg.

L-G. E.
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Länsstyrelsen vill påskynda
kommunsammanslagningen

År 1952 förenades de båda kommuner
na Ingarö och Gustavsberg till en kom
mun. Nu tretton år efter är frågan om
en ändring av kommunbildningen åter
aktuell för Gustavsbergs del. Medan
kommunsammanslagningen år 1952 sked
de tvångsvis för kommunerna är det nu
fråga om en frivillig sammanläggning.
Ordet frivillig får dock inte tas alltför
högtidligt. En plan har uppgjorts för
hela landet hur de nya kommunerna
antas komma att se ut. Det blir säkerli
gen svårt för någon att kunna ställa sig
utanför. Den nya kommunbildningen för
vår del skulle omfatta kommunerna
Djurö, Värmdö och Gustavsberg. En
samarbetsnämnd har utsetts för de tre
kommunerna, som närmast har att ta ini
tiativ till samverkan på olika områden.
Denna samverkan är avsedd att under
lätta och förbereda sammanläggningen
av de tre kommunerna. Till samarbets
nämnden har valts följande personer: för

Gustavsberg: hrr Harald Lindholm, Har
ry Pettersson och Einar Svensk, för
Värmdö: hrr Harry Johansson, Gunnar
Boman och Åke Eklinder och för Djurö:
hrr Eric Jansson, Paul Bonnevier och
Hjalmar Bäckmark. Till sekreterare i
nämnden har utsetts Yngve Nyström,
Gustavsberg.
Vid nämndens första sammanträde den

15 januari i år deltog även representan
ter för länsstyrelsen, nämligen landsekre
terare Falk och byrådirektör Sparrman.
Dessa framhöll vikten av att samar
betsnämnden betraktar sina kommuner
som en enhet särskilt när det gäller pla
nerings- och lokaliseringsfrågor och att
ett samarbete påbörjas på de olika spe
cialområdena, såsom skolväsendet, so
cialvården, brandskyddet, hälsovården
m.m. Viktigast är dock att målsättningen,
kommunsammanslagningen, hålles levan
de och att man ej låter denna samman
läggning dröja. Man ansåg det ej orea
listiskt att storkommunen Gustavsberg
skulle kunna komma till stånd redan vid
årsskiftet 1966/67. Vid denna tidpunkt
kommer nämligen ett flertal kommunsam
manläggningar i Stockholms län. I sam
arbetsnämnden var man dock inte beredd
att gå så hastigt fram. Rådet från läns
styrelserna skulle nämligen ha fordrat
ett beslut från kommunerna redan i år
för en ombildning den 1 januari 1967.
Aven om man inte från någon av kom
munerna varit särskilt angelägen ifråga
om en kommunändring är man dock nu
beredd på ett ökat samarbete och på
att en sammanläggning av de tre kom-

Den länge efterlängtade ishockeyrinken har blivit en verklighet i år. Snart är också
belysningen klar, de enda som har utrustning är skolans grabbar, men så småningom
har väl flera skrapat ihop till de dyra grejerna - och sen blir det liv i luckan. På
bilden spelas korphockey - ett mellanting mellan bandy och ishockey, som också
är populärt.

munerna blir till. Tidpunkten 1/1 1969
och 1/1 1971 har nämnts som riktmär
ken, men något bestämt om den verkliga
tidpunkten vet man ännu ej.

Gustavsberg utan landsfiskal
Polisväsendet omorganiserat

Vid årsskiftet förstatligades polisvä
sendet. För Gustavsbergs del innebar det
ta förutom att kommunen befriades från
de direkta kostnaderna för poliserna och
polisstationen, att landsfiskalkontoret
upphörde och dess verksamhet flyttades
till Nacka.

Gustavsberg tillhör nu Nacka polis
distrikt, som omfattar Nacka, Saltsjö
baden, Boo, Gustavsberg, Värmdö och
Djurö. Den centrala polisstationen är
belägen i Nacka. Den är bemannad dyg
net om. Polisstationen i Gustavsberg blir
kvar som en lokal arbetsgrupp och kom
mer att fungera i stort sett som hittills
med samma personalstyrka. Chef är 1':e
polisassistenten Gustav Adborn. Saltsjö
baden har en liknande arbetsgrupp och
vidare finnes en polisman stationerad på
Djurö, vilken lyder under Gustavsbergs
gruppen. Gustavsbergsstationen har fått
befogenhet att självständigt handlägga
vissa ärenden, som tidigare avgjordes på
Iandsfiskalkontoret. Det gäller ärenden
rörande pass, lämplighetsintyg för kör
kort och utlänningsärenden.

Som chef för polisväsendet i hela
Nackadistriktet sitter förre landsfiskalen
i Nacka Lars Waesterberg, numer be
titlad polismästare. Om polismästaren
kan också sägas att han en gång i tiden
var en pigg gustavsbergspojke, vars pap
pa var kapten på en av gustavsbergs
flottans vita passagerarebåtar.
Observera - Gustavsbergsstationen

har ingen nattpassning. Endast en man
per natt har beredskapstjanst och han
kan kallas endast genom Nackastationen.
Den som behöver hjälp av polis här i
Gustavsberg efter kl. 8 på kvällen mås
te därför ringa till Nacka - telefon
716 26 50. Aven på annan tid kan det
ta nummer användas om gustavsbergs
polisen ej är disponibel.

Åklagarämbetet är en särskild gren i
distriktets verksamhet och hör även det
nu hemma i Nacka. Chefsåklagare är
förre landsfiskalen i Gustavsberg, Gun
nar Lindfeldt, som vid sidan har di
striktsåklagarna Sjöberg och Helin.

Exekutionsväsendet har som chef en
kronofogde, som är placerad i Nacka.
Till kronofogde har utsetts förre lands
fiskalen Gösta Lindström. Gustavsberg
har ett avdelningskontor i Kommunal
huset och där tjänstgör 1 :e kronoassisten
ten Bengt Lundbäck och kronoassisten
ten Olle Häggborg.

Y.N.
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Från decembermötet, inför vilket vi
gav några förhandsrapporter i julnum
ret, kan ytterligare noteras att de olika
fabrikerna får en hel del utökad och
förbättrad utrustning av maskiner och
lokaler. Utbyggnaden av pannverksta
den pågår för fullt. För denna byggnad
söker man gardera sig mot buller genom
att ringa in problemen och verkställa
vibrationsisoleringar. En speciell tak
platta kommer att dämpa bullret avse
värt och det gör också hå!teglet för yt
terväggarna. För golven blir det asfalt
plattor, som är gångvänliga och isolera
de för värme och ljud. Sanitetsporslins
fabriken ska få en tillbyggnad av sin
norra fasad, och då kommer de tidigare
hisstornen till fullt utnyttjande.

Skyddsarbetet, vars nuvarande funk
tionsform i år kan fira 25-årsjubileum,
pekar på bättre resultat under 1964 än
året förut. Man noterar 76 yrkesskador
och yrkessjukdomsfall inom industrin.
Antalet sjukdagar är 1223, motsvarande
6775 förlorade arbetstimmar. Per 100
årsarbetare torde det motsvara ca 7 ,3
yrkesskador under året, alltså under 8,
vilket ger premiebidrag till fackför
eningens försäkringar. - Vid samman
träde i kommitten den 28 jan. beslöt
man att fira jubileet med en utställning
och ev. samkväm med skyddsfolket.

Ing. Möller, Yrkesinspektionen, gav
på mötet en orientering om den s. k. sili
kosutredningen, som genom motion i
Riksdagen anförtrotts åt Statens institut
för folkhälsan och Arbetarskyddsstyrel
sen att genomföras under 1964-1965.
Utredningen omfattar olika industrier,
där kvartshaltigt material användes i
produktionen, och däri ingår bl. a. fyra
porslinsfabriker. Två av dessa har klarats
under sommaren, Gustavsberg står nu i
tur med början den 1 februari. En patrull
av fem man kommer med hjälp av alle
handa apparatur göra <lammundersök
ning vid olika arbetsplatser på HPF, TPF
och i Massaberedning. I uppgiften ingår
också utarbetande av metodik av ett sili
kosregister. Arbetet beräknas ta 2 veckor.

Ympning mot influensa har gjorts av
patruller på fabriken under dr Bellan
ders ledning i februari. Ympningen som
var frivillig och kostnadsfri har utnytt
jats av många och beräknas ge skydd ett
år framåt.

De s. k. stormarknaderna börjar bli stora porslins-distributörer. Här ser
vi en bild av ett s. k. skepp fyllt med Gustavsbergs porslin: Gustavsbergs egen
produktion upptog 240 löpmtr. korgar fyllda med Berså, Termo, Eldorado, ben
porslinskoppar. Thorsten Drewert har noga bevakat Gustavsbergs intressen och var
själv med vid upplockandet.
Denna typ av självbetjäningsbu.tiker kommer allt mer och mer på större orter, och
f. n. har vi inom den kooperativa sektorn en stormarknad i Vårby, Örebro, Västerås.
Planering för Uppsala, Sundsvall, Göteborg, Hälsingborg pågår för fullt.

Förslagsverksamheten kan om man så
vill jubilera. Den registrerade sina för
sta försök 1939 och har med 1964 gjort
25 år.

Årsträffen i år med förslagsställarna,
då fat och premieböcker utdelas, blir
därför litet festligare än vanligt. Under
1964 premierades 35 förslag med till
sammans kr. 4.125: -. Högsta premien
var 900: -. Under februari har man en
extra tävling i gång. Utöver sedvanliga
premier kommer man att ge extra pris
för bästa förslag, som gäller a) produk
tionsökning, b) skyddsåtgärd, c) materi
albesparing.

För personaltjänsten har vi att redo
visa ett tackbrev från Rädda Barnen
för de 6.337 kronor, som våra anställda
skrapade ihop i Tolvskillingsaktionen
för Jemen. Dessutom fick vi in 2.845: -
i november till KF:s Indienskola. Till
hostkampanjen för Rädda Barnen gav
bössorna i fabriken och HPF:s spargris
kr. 1-590: -. Det är ju strålande resul
tat.

I vår korpidrott har 6 fabriksavdel
ningar just nu kamp på Ekvallen om
hockey-bockey-mästerskapet. Till koo
perativa RM på skidor i Rättvik i fe
bruari sänder vi 11 man. Vi väntar att
de tar en fjärde inteckning på det vack-

ra vandringspriset, skulpturen Sjösätt
ning.

Vid KPA:s nordiska mästerskap i
Oslo har Sverige lagledaren från Gus
tavsberg. - KPA har dessutom utlyst
"vänskapsveckor" i Jämtland, Norge
Finland i år. Jämtlandsveckan är full
tecknad nu, men den där finska veckan
i Lahti 1.8-1.8 vill jag rekommendera
för den som har ledigt.

Under decembermötet informerades
om marknadsläget, om interna problem
i tillverkning och försäljning och om
framtidsutsikterna. Året 1964 har en
ligt vad jag kan förstå varit tämligen
gott och för det nya året är man opti
mistisk. Om vi kan göra rationalisering
ar och fullt utnyttja vår kapacitet -
och Personaldetaljen kan trolla fram
tillräckligt med arbetskraft, så har vi
möjligheter att klara den ökade efter
frågan på alla produkter. Varuhusen
vill ha mera porslin, byggena mera sa
nitetsporslin och badkar, kyldiskar och
plastartiklar efterfrågas. Vi håller tum
marna för det nya året, men sitter inte
med armarna i kors.
Nästa sammanträde blir i mars och då
får vi en närmare återblick på 64, och
säkert också få en del informationer
om nya åtgärder, förändringar och pla-
ner. Sekr.
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Finska spalten

Lehri haluaa toivottaa kaikille luki
joilleen hyvää vuodenjatkoa. Tämä uusi
vuosi 1965 on jo ehtinyt melko pitkalle
kaikki ovat pääseet veroilmoitustensa
kiusasta kunnian ja omatunnon kautta.
Vuoden 1964 loppuvaiheista suoma

laisren kesken voidaan mainita riemu
kaista sekä lasten että aikuisten pikku
ioulujuhlaa. Eduskunramies Ragnar Las
sinantti oli vieraana ammattiliiton joulu
ja kun tämä lehti ilmestyy toivottavasti
kuun kokouksessa missä hän suomen
kielellä piti esitälmän LO:n kehityksesta
Ruotsissa. Muuten kiitettävä aloite pyy
tää suomenkielen taitosta esirelmöirsiää
Gustavsbergiin, eikö totta? Kuitenkin
runtuu silta kuin läsnäolevat suomalaiset
olisivat lähteneet kotiin kokouksesta
melko pettyneina, ja syy siihen lienee
epaonnistyneet kysymykset ja vastaukser
joita esitettiin varsinainen puheen jäl
keen. Sehän jokainen ymmärtää ettta on
vaikeata saada kunnon vastauksia näin
runsaslukuisessa joukossa kun yksityspul
mista on kysymys. Hyvänä neuvona
muuten haluaisin kehoittaa kaikkia tar
mokkaita sopimaan Axel öhlundin
kanssa tapaamisesta jolloin rauhallisem
mass ympärisössä voi selvittä jokaisen
henkilökohtaiset pulmat.

Suomalaiset ovat viime aikoina saaneet
niin paljon kiitosra siisteydestä, ahke1
ruudesta, Suomalasisesta klubista j.n.e ...
Siitä huolimatta on pakko tuoda esiin
henkilökunnan johtajan hätähuudon.
Hän on huolissaan kaikista sumalaisisra
perhistä ja nuorisra pojista ja tytöista
jotka tulevat enemmän tai vähemmän
suoraan Suomen-laivoista työtä ja asun
toa hakernaan. Heillä parhaimissa ta
pauksissa on joku ruttava perhe jonka
luona voivat asua tilapäisesti, mutta
odottavat etta kaikki jerjestyy noin vain
itsestään.
Tehtaalla on jonossa rynhakioita run

saasti ja kunnon väkeä, mutta asunnoista
on huutava puute. Näin ollen Gösta
Dahlberg haluaa varoittaa ihmisiä tule
masta Ruotsin ennenkuin ovat kirjeitse
ottaneet yhteyttää joko työmarkkina
hallitukseen (KgL Arbetsmarknadsstyrel
sen, Fack, Stockholm 12) paikkakunnal
lisiin työnvälity ksiin tai tehtaaseen, ja
saaneet kirjallisen vastauksen etta työ ja
asunto on järjesettty. Jokainen muuten
varrnasti tietää miten hankalaa on ma
joitta ylimääräistä perhettä luonaan. No
niin tämähän on tuttu, rnutta tuli sa
nottu kuitenkin.
Ja sitten lopuksi pieni vihje. Kun on

asiaa sairaskassaan ottakaa mikäli mah
dollista joka kcrta tulkki mukaan jollei

Suomalainen palsta

kieli oikein suju. Jollei tulkkia löydy
tehkää ainakin sairasilmoituksenne kir
jeitse. Kassalla on velvollisuus käänättää
sitä. Sairasilmotitus on aina tehtävä sa
mana päivänä kun sairastuu. Ilmoituk
seen kuulu täydellinen nimi, syntymä
aika, osoite, työnantaja11 nimi, osoite ja
puhelinnumero ja sairauden syy.

Sairaskassan määräykset muuten ovat
niin monimutkaiset että ilman kielen
taitoa tai tulkkia on vaikea tulla toi
meen.

Lopuksi toivotan onnekasta menestys
tä Suamlaisille klubille, monta uutta
jäsentä ja uusia toimentamuotoja.

Gita Zimmer

Vähän jokaista
- Ruotsin Osuustoiminnan hiihto

mestanrnkilpoilussa otti Gustavsbergin
tehdas osa kymmenmiehisellä joukkueel
la, johon osallistuivat mm. Jouko Mus
tonen, Arto Koivisto, sekä Veikko Kaa
sinen. Elokuun alussa järjestetään niin
kutsuttu ystävyys-viikko Lahdessa, sekä
Jollaksen kakrtanossa Helsingin lähei
syydessä. Monet ruotsalaiset haluvat otta
siihen osaa, myös allekirjoitta11ut.
Tiedämme e11tuudestaan että suomalai

sct ovat vicraanvaraisia isänriä ja Suomi
on luon11011 kaunis maa, eteenkin ke
sällä.
- Suomen kieli on vaikea ei ainoas

raan lääkerille jotka joutuvat tekemään
useita kysymyksiä. Koeta aina saada
tulkki mukaan lääkerin vastaanotolle.
- Meidän aloitetoiminta 011 vasta saa

nut pariita suomalaiselta ehdotuksia. Jos
sinulla on ehdotus voit sen kirjoittaa suo
meksi, saamme sen kyllä käännettyä. Jos
ehdotusta ei aina voida toteuttaa, mutta
jos se jokatapauksessa on varteen otetta
va nii11 saat siitä lohdutuspalkkion 35 kr.
joka lisää kahvi rahojasi.
- Ilmoirustaulollamme tehtalla tule

vat henkilöku11na11-konttori11 tidonan11ot
julki. Me emme ehdi emmekä osaa kir
joitta sitä suomeksi ai11a, mutta sinulla
ha11 on ai11a joku työtoveri joka voi sen
kääntää. Sii11ä m.m. mainitaan säästökas
sastamme joka a11taa aina hyvän koron.
Oletko ajatellut ehkä kesälomaa että
pieni säästökin 011 tervetullut. Sii11a mai
nitaan myöskin verenluovutuksesta, ve
re11luovuttajia löytyy varmaa11 joukos
tamme. Oletko mahdollisesti rietoi11en
siitä, että saat 25 kr. kerta? Mai11itsemme
siinä myös yhdistyksistä joita on noi11
seitsemänkymmentä Gustavsbergissä. Jos
kus sii11ä on maininta eduista joita m.m.

annamrne opiskelijoille jotka opiskele
vat kirje-opiston kautta, samoin matka
kustannuksia ammattikoululaisille ilta
kurssia varten.
- Luule11 että suomalaisia kirjoja löy

tyy lainaopistossa. Jos teitä 011 oseampia,
voitte mudostaa karjapiiri11 siten he voi
vat toimittaa mahdollisesti useampia kir
joja teille suomen kielellä.
-Jos koillekin asiolle haluat selvi

tystä, voit kääntyä poleeni, tai Herra
öhlundin joka 011 ammatti-osastolla,
mutta koeta ai11a saada tulkki mukaan.

Terveisin
G. Dbg

Suomalaisen Kerhon vuosikokous pi
dettiin 6 pnä helmikuuta 1965.
Jäsenet olivat saapuneet runsaslukui

se11a käsittelemää11 sää11tömääräisiä asioi
ta. Johtoku11taa laajencttiin ja huvi- ja
urheilutoimikuntia uusettii11, jote11 toivei
ta, on, että toiminta saa vireämpää vauh
tia tälle vuodelle. Innoistusta oli asian
eteenpäin vimeiseksi ja uusia aloitteita
tehtiin.
Kerhon puh. joht. valittii11 edelleen

Edv. Pääskylä. Sihteriksi vaihtui rva
Orvokki Virtala. Johtoku11taa laaje11et
tiin kahdella varsinaisella ja yhdellä va
rajäsenellä.
Kerhomestareita valittiin kolme her

rar Urho Leimujärvi, Kauko Tokkari ja
Eero Kettunen.
Rahasto11hojtajaksi tuli hra Pekka

Vartiai11en. Kerho tarjosi pullakahvit
osaanottajille ja vuosikokous päätettiin
laulamalla moniaita ,kotimaisia lauloja.
Jäse11määrä on osoittanut tyydyttävää

kasvua kulunecn toimi11tavuoden aikana,
mutta toivimus 011, että tämä11 vuoden
ajalla viimeisetki11 huomaavat liityä Ker
hoon sit,en tu11nustae11 suomalaisuute11sa.

E. Plä.

Eva Berglund
lnmemoria

Poismenosi johdosta haluamme lau
sua muutama11 sa11an. Tulimme Sinut
tuntemaan työ- ja ystäväpiirissäsi reh
tinä ja hyväntahtoise11a ihmisenä.
Urhoollisesti kannoit rasittavan

sairautesi kuorman suomalaisella si
sulla. Viimeiseen hengenvetoosi asti
rakensit perheesi tulevaisuutta.

Sinun kohdallesi ei sallittu lcvätä
syn11yi11maasi mullassa, kuitenkin le
päät saman Pohjantähden alla, maassa
missä parhaat vuotesi olet victtänyt
toivoe11 ja uskoen. Pcrhccsi tuntee
kaipuun ja surun taakan, myöskin
me suomalaiset kaipauksclla muisto
asi kun11ioitamme.
Uim.10s ijäisyys-u11esi rauhaa, herä

täksesi kerran ylösnousemus aamun
kirkkautee11.
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Il Club Italiano

Il club italiano e il punto di ritrovo
di quasi tutta la colonia italiana di Gus
tavsberg. La ragione per cui e stato creto
e perche ancora esista e sempre la stessa,
Per dimenticare le fatiche del lavoro e gli
affanni economici gli italiani in Italia
in generale vanno al caffe per fare una
partita a carte o per parlare di sport e
fare belle discussioni dove il temperamen
to latino si sfoga, dove le voci sono alte
e le braccia roteano ccntinuamente. Sic
come qui in Svezia i caffe, come sono
abitulai in Italia, non ci sono, e stato
creato il club. In locale senza troppe
pretese, ma dove ci si pu6 sedere eon gli
amici, fare una partita a beccaccino o a
scala quaranta mentre si beve un bicc
hiere di vino. Le discussioni non sono
piu accalorate come una volta, il freddo
ha influito anche su di noi, siamo piu
compassati, piu tranquilli, ma qualche
volta, quando il discorso cade sul cam
pionato di calcio in Italia, allora e
come tornare ai bei tempi, le opinioni si
dividono e si cristallizzano attorno ai
nomi cari della Iuventus, dell'Inter o del
Milan. Quest' anno il club ha cambiato
la televisione, la piccola 17 pollici, che
nel lontano 1957 ci trovava riuniti eon
le mogli ed i bambini, per vedere i famo
si programmi di "Lascia o raddoppia"
o di Sigge Cirkus, e stata cambiata eon
una 23 pollici, questo anche per venire
incontro ai numerosi giovani scapoli, sui
quali graverebbe troppo l'acquisto di un

.apparecchio privata. Quest' anno, come
gia negli anni precedenti, il club ha orga
nizzato la festa dei bambini, festa che e
diventata tradizionale. Nonostante sia
nata come festa dei bambini sta diventan
do la festa degli italiani, essendo quello il
solo giorno dell'anno che vede quasi
tutti gli italiani riuniti, uomini donne

Finska spalten innehåller meddelanden
och råd från personaltjänsten och social
assistenten, referat från årsmöte och en
minnesruna. Bilden nedan är från klub
bens julfest.

e bambini. Il giorno e fissato per la
domenica piu vicina al 6 gennaio, che
tutti ricordano eon nostalgia, perche era
appunto al mattino del 6 gennaio che
si ritirava dal camino la calza appesa la
sera precedente, sperando che la Befana
fosse stata generosa e avesse portato tan
ti doni. Il programma della festa e pure
diventato tradizionale. Con un verrnouth
si då il benvenuto a rutti i partecipanti,
poi si girano vecchi film di Paperino e di
Charli Chaplin mentre si aspettano i soli
ti ritardatari. Si prosegue quindi servende
cioccolata a tutti i bambini e caffe ai
grandi, ed infine arriva il Babbo Natale
che ha regali per tutti i bambini al di
sotto dei 14 anni. Poi si balla attorno
all'albero di Natale cantando le canzoni
che in tutre le case svedisi si cantano a
Natale. Quindi hanno inizio le gare, nelle
quali si alternano grandi e piccoli e qui e
dif.ficile dire chi si diverta di piu, Quatt
ro salti in famiglia danna termine al
trattenimento.

In campa istruttivo il club italiano, in
collaborazione eon la Societå Dante
Alighieri ha iniziato la scorsa primavera
un corso di lingua italiana per i figli di
italiani. Il corso e frequentato attiva
mente da un numeroso gruppo di allievi
volenterosi che lottano piacevolmente eon
la cadenza e la pronunzia italiana ogni
lunedi sera. Questo corso ha l'ambizione
di tener viva nei nostri figli la conos
cenza della lingua italiana, cosi che, ora
che son giovani possano servirsene du
rante le vacanze estive in Italia per
poter parlare coi nonni e comprare il
gelato e da grandi possa servire a loro
anche nel lavoro.
Questo e il club italiano e le sue atti

vita servite in poche parole, un piccolo
locale, qualche ambizione e un punto
di ritrovo per la numerosa colonia italia
na di Gustavsberg.

G. Nannini

Italienska Klubben
Italienska Klubben är träffpunkten

för nästan hela italienska Kolonien i
Gustavsberg. Orsaken till att den har
bildats och varför den fortfarande exi
sterar är alltid densamma. För att glöm
ma arbetsmödan och de ekonomiska be
kymren brukar italienarna i Italien gå
på "kafeet" för att spela kort eller tala
om sport eller sätta i gång roliga diskus
sioner där det latinska temperamentet
får utlopp, där rösterna är höga och ar
marna svänger i ett. Klubben har bildats
därför att Sverige saknar sådana lokaler
som är så vanliga i Ita lien. En lokal
utan allt för stora pretentioner, men där
man kan träffa vänner medan man dric
ker ett glas vin. Diskussionerna är inte
så livliga som förr, kylan har påverkat
även oss, vi har blivit mera städade och

lugna men ibland när samtalet rör sig om
italienska fotbollsligan då upplever man
dom gamla goda tiderna, meningarna
skiljer sig och kristalliserar sig kring de
kära namnen Juventus, Inter och Milan.
I år har klubben bytt sin television. Den
lilla 17-tummaren, som under det av
lägsna året 1957 såg oss alla samlade
med fruar och barn för att se de beröm~
da programmen Kvitt eller dubbelt eller
Sigges Cirkus, har blivit utbytt mot en
23-tummare bland annat för att hjälpa
de många ungkarlarna för vilka det vore
en för stor ekonomisk uppoffring att
skaffa sig en privat apparat.

Även i år, i likhet med tidigare år, har
klubben organiserat en barnfest som nu
mera har blivit en tradition. Fastän den
har kommit till som en barnfest håller
den på att bli en italienarnas fest då det
är den enda dagen på året som ser alla
italienarna samlade på en gång: män,
kvinnor och barn. Festen är förlagd till
den söndagen som är närmast den 6 ja
nuari, en dag som alla minns med vemod
just för att på morgonen den 6 januari
hämtades vid den öppna spisen strum
pan man hade hängt dit kvällen innan
med hopp om att "la Befana" hade fyllt
den med presenter. Även programmet för
denna fest har blivit traditionell. Med
en vermouth önskar man välkommen till
alla deltagarna och medan man väntar
på de vanliga försenade får man se gam
la filmer med Kalle Anka och Charlie
Chaplin. Man fortsätter med choklad
för barnen och kaffe för dom stora och
sedan kommer Jultomten med presenter
na för alla barnen under 14 år. Sedan
dansar man omkring granen och sjunger
svenska Julvisor som dom sjungs i svens
ka hemmen. Så börjar lekar och täv
lingar där både stora och små medverkar
och det är svårt att säga vem som roar
sig mest. Festen slutar med en familje
dans. I bildningshänseende har italienska
klubben i samarbete med "la Societa
Dante Alighieri" börjat förra våren en
kurs i italienska för de italienska barnen.
I kursen deltar flitigt en stor grupp myc
ket intresserade elever som kämpar glatt
med italienska uttal och accent varje
måndag kväll. Denna kurs vill försöka
hjälpa barnen att inte glömma det ita
lienska språket så att, nu medan de är
unga kan de använda det under skol
ferierna i Italien för att tala med far
och morföräldrar och för att köpa glass,
och när de blir äldre kanske även i ar
betet.

Detta är italienska klubben och klub
bens verksamhet berättade i få ord, en
liten lokal, några ambitioner och en
träffpunkt för den stora italienska kolo
nien i Gustavsberg

G Nannini
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Bandyglimtar från Ekvallen
Gustavsbergs bandylag är tre stycken,

A- och B-lag bland seniorer och så
juniorlaget. Dessa har bedrivit en inten
siv träning under Brand-Johans ledning
och lördagen den 14 nov. reste man till
Skutskär, för att på dess konstisbana
möta Tirfing.
Tråkigt nog har man förlorat Benny

Sjödahl till Dalaföreningen och Gert
Nilsson till Selaöpojkarna. Med dessa
båda kvar i laget hade man nog mar
scherat rakt upp i div. II.
Nya i bandygänget är Lars "Krigarn"

Andersson och Totte Nilsson som tidi
gare representerat Järla. Lars Olov Back
från Nacka var också med från början,
men råkade bryta benet vid skidåkning
i Dalarna.
Första seriematchen gick på Zinkens

mot Gröndal och slutade oavgjort 2-2.
Målen gjordes av Kurt-Åke Wahlkvist
och- "Krigarn" Andersson.

Sedan kom turen till Segeltorp, som på
Ekvallen slogs tillbaka med 3-0. Må
len gjordes av Uffe Sjödahl, Arne Jo
hansson och "Krigarn" Andersson.

Mot Talldungen visade Gustavsberg
det bästa spelet, då man inför Ekvalls-
publiken slog gästerna med hela 5-0.
Sture Engstrand och bröderna Norström
satte sprätt på laget. För målen svarade
Uffe Sjödahl 2, Håkan Viberg, Sven
Norström och Henning Ullberg, det sista
på straff.

Så kom Stureby till Ekvallen och höll
på att överraska "Borgarna" med ett
hårt försvar och en listig kedja. Domaren
skänkte Gustavsberg ett mål direkt på
frislag och gav sedan gästerna en straff
som ersättning, så allt slutade i frid
och fröjd med 3-3. Sven Norström
gjorde 2 mål och Arne Johansson 1.

Redovisning av verksamheten
för år 1964

Ett händelserikt år har gått tillända i
vår konsumtionsförenings historia. Inves
teringarna brukar röra sig om något eller
några hundratusental kronor när de är
som högst. Detta året rör det sig om in
vesteringar i fastighet, inventarier/inred
ningar och varulager till flermiljonbe
lopp. Beträffande fastigheten har den
helt överförts i Gustavsbergs Fabrikers
ägo från årsskiftet 1964/65, men har fun
nits i våra räkenskaper under hela året.
Investeringarna i inventarier/inredningar
var närmare 1.2 miljoner under 1964.
Genom att föreningen sålt varuhusfas
tigheten har lån och inteckningar helt
lösts in vid .årsskiftet. Dessa transaktio
ner medförde att balansens slutsumma
blev 4.1 milj. mot närmare 4.5 milj. vid
bokslutet 1963. Ser vi på omsättningen
under räkenskaps!fret blev denna 19.2
miljoner - en ökning av 4.4 miljoner.
Tager vi hänsyn till bensinstationens
bortfall blir "den reella" ökningen 5.6
miljoner kronor.
Kostnaderna för varuförmedlingen har

gått ned procentuellt. Detta rör sig vis
serligen om mindre procenttal, men mås
te anses vara synnerligen bra under ett
byggnads- och startår,
Resultatet av verksamheten är gott.

Sedan avskrivningar verkställts redovi
sas ett nettoöverskott av 691.000: -,
som tillsammans med kvarstående
från föregående år 73.000: -, blir
764.000: -.

Förslaget till överskottets fördelning
innebär avsättning till reservfonden
99.000: -, förräntning av insatserna
med 5 0/o 22.000: - och 4 0/o återbä
ring 643.000: - kr.
Närmare informationer kommer i

verksamhetsberättelsen, som utsändes un
der första hälften av mars månad. Di
striktsstämmorna, som hålles 23-25
mars, är också platsen för frågor och in
formationer om vad som sig tilldragit
haver under ett verksamhetsår fyllt av
arbete, men mycket intressant och gi
vande.

KF:s sparkasseavdelningar
Vår sparkasseverksamhet omfattar nu

mera förutom Sparkasseräkning, Kapital
räkning (6 mån och 12 mån), Premie
sparräkning samt Spar-Liv-Konto. Den
senare gäller för kvinnliga medlemmar
eller maka till manlig medlem.

Vi går emot en ny vår ...
Annu en tid får vi syssla med vinter

aktuella varor. Men det går nu snabbt
emot ljusare dagar och våren ...

Vårartiklarna är inköpta för länge
sedan och kommer snart på plats i vårt
Domusvaruhus - ett vänligt köpcentrum
för hela familjen ...
Vi hälsar välkommen till vårt varu

hus och föreningens övriga försäljnings
ställen.

G.M-n.

Så kom den omdiskuterade matchen
mot Selaöpojkarna på Östermalms ip,
Domaren dömde mål på uppmaning från
en spelare av en boll, som aldrig var
över mållinjen och Selaöpojkarnas lag
ledare var måldomare. Gustavsberg för
lorade med detta enda mål.

Så slog man sedan Essinge med 4--2
på Essinge ip. Målen gjordes av Håkan
Viberg 2, Uffe Sjödahl och Henning
Ullberg 1 vardera.

Seriens sista match gick på Ekvallcn
den 7 februari på fin is mot Dalaföre
ningen, som endast kunde vinna serien.
om Selaöpojkarna spelade oavgjort eller
förlorade mot Gröndal. Nu vann Selaö
pojkarna matchen med 2-1 och där
med serien på bättre målresultat. Dala
föreningen slog Gustavsberg med 0-3
efter en vacker match, men resultatet
blev för stort i förhållande till spelet.

Nu återstår matcherna i D.M., men
det får vi i så fall återkomma med i vår
numret.

Axman

Radhusmästerskapen
Ernst Bäckströms fina skötebarn, kör

des den 21 februari i strålande sol och
med 130 ungdomar i olika åldrar, som
friskt stakade fram i korta och långa
spår. Bland de äldre pojkarna vann Arto
Koivisto med Olle Samuelsson på andra
plats. 15-16 års klassen vanns av Göte
Berglund, 14-15 av Lasse Anders
Svensk, 10-12 Sven Erik Svanberg och
smågrabbarnas klass av Lennart Svens·
son. I Flickgruppens tre klasser vann
Karin Göransson 13-14, 10-12 blev
det par- och systersegrar för Rosali och
Ulla Andersson, och bland de minsta
Lena Gelin. Alla fick priser och många
åskådare applåderade prestationerna.
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Linje- och ämnesvalen är på nytt ak
tuella. Att döma av provvalen i vissa
av Stockholms rektorsornråden väntas
föräldrarnas val för sina barn alltmera
inriktas på helreoretiska linjer. I år väl
jes i Gustavsberg för första gången bland
de nio olika linjer, som grundskolans 9:e
årskurs bjuder. Man bör dock hålla i
minnet, att de praktiska linjernas "an
rättningar" säkerligen passar och tillta
lar många elever bättre än de valmöjlig
heter som erbjudes dem, som väljer hel
teoretiskt. Kanske ett val över elevens
förmåga att tillgodogöra sig de kurser,
som valet innebär, efter någon tid resul
terar i olust inför uppgiften. Olusten fö
der sedan beteenderubbningar, som i sin
tur kan utlösa disciplinproblem för den
eller de stackars lärare, som anförtros
den hart när olösliga uppgiften att för
sitt ämne väcka intresse hos elever, som
av olika anledningar saknar möjlighet
att få något utbyte av ämnet. Det an
kommer inte på skolan att välja alterna
tivkurs eller linje. Lärarna har att till
handahålla upplysningar, och vad ovan
sagts må också betraktas som en allmänt
hållen upplysning.

Den kanske allra viktigaste faktorn
vid ämnes- och linjeval är fortfarande
intresset för de olika ämnena, och den
allra farligaste faktorn brukar ibland
vara bästa kamratens val. Tar man ve
derbörlig hänsyn till dessa båda faktorer,
så tror jag inte det blir ett felval. Vi
upplever nämligen ett alldeles utomor
dentligt studievänligt klimat i dagens
samhälle, varför ett efter puberteten upp
vaknat intresse för fortsatta teoretiska
studier har alla möjligheter att bli till
godosett, sedan den 9-åriga obligatoriska
skolgången avslutats.

Under februari månad kallades för
äldrar (åk 6-8) till informationsmöten,
varvid de olika valmöjligheterna genom
gicks. Den 23/2 anordnades ett stort
föräldramöte, då tillfälle erbjöds för
äldrarna att samtala med lärarna samt
att närvara vid olika lektioner i öv
ningsämnen. Först efter vinterlovets slut
skall valblanketterna avlämnas (8/3). För
de elever, som med läsårets utgång slutar
den obl. skolan, kommer ett informa-

Ungdomsträffen
Det nya året började i stort sett lika

dant som det förra, d. v. s. att Gustavs
bergsungdomarna packade ihop sej i en
abonnerad buss och åkte till Nyårsfesti
nattsfirandet i Nacka Läroverk. Kul
värre har det rapporterats!

För övrigt har ungdomsverksamheten
kommit in i den gamla vanliga trallen,
spelkvällar på måndagar, film- och pro
gramkvällar på torsdagar, dessutom dan
sas det varannan lördagskväll. En nyhet
för året är tonårsträffarna på söndags
eftermiddagrna, där det har varit ett
överraskande stort intresse.
Det ser alltså ut att bli ett gott år för

ungdomsverksamheten i Gustavsberg.
B. L.

PROGRAM
under sportlovsveckan den 1-6 mars
1965.
Månd. o. tisd.:
Instruktion om konståkning kl. 10-12

13-15

dessutom:
serie i ishockey!
Skidtävlingar vid SKEVIK!
"Pingis" i Bergasalen !

tionsmöte måndagen den 22/3, vid vilket
rektorerna Cervall och Eiderbrant vid
Nacka läroverk resp. Nacka yrkesskola
lovat medverka. Föräldrar med barn i
skolåldern hälsas också varmt välkomna
till skolornas åhörardag, lördagen den
20/3.

Så några axplock ur "skoldagboken".
l. Nya skolpaviljongen (etapp 1) vid

Ekedalsskolan beräknas stå färdig att
tas i bruk vid höstterminens början.

2. Etapp två (gymnastiksal och matsal)
av paviljongbyggnaderna kommer att
påbörjas, om fullmäktige så beslutar,
omedelbart efter det att etapp 1
färdigställts.

3. Ingaröhemmet kommer att utnyttjas
bl.a. för församlingsarbete och som
skolmatsal. Givetvis måste först en
del reparations- och ändringsarbeten
ske. Om hemmets framtida använd
ning har överenskommelse träffats
mellan därav berörda partner.

4. 13 sökande anmälde sig till 7 ledig
förklarade ordinarie tjänster för lä
rare i läroämnen på grundskolans
högstadium. I bästa fall kan vi räkna
med att få tre av dem placerade hos
oss.

5. Skolkontorets expeditionstider är fr.
o.m. 1/2 1965: 8.00-12.00 samt 12.30
-15.00; lördagar (utom maj-sept.)
8.00-11.00.

6. Skolchefen träffas säkrast tisd.-fred.
12.00-13.00 samt 1:a tisdagen i var
je månad under terminstid 18.00-
19.00.

7. Studierektor, yrkesvalslärare och lä
rare med skolpsykologiska uppgifter
träffas säkrast månd. 11.30-13.00,
tisd. 10.00-11.00 samt torsd. 8.00-
11.00 och 12.00-16.00.

Vi slutar skolspalten denna gång med
nedanstående klipp ur tidningen Skol
världen.

-- Veckans Staffan:

\Z~\01 4R tsQJl \ S\JtlJSl,(A \:DR. t{At-J
I,(@ ~~ 1-WtKt ~l:.fit.-\Ktl~~t DQt

Ledig tjänst
Tjänsten som kanslibiträde i Värmdö
kommun är till ansökan ledig. Lön
enligt avtal. Ansökan ställes till
Värmdö skolstyrelse, Skolexp., Hem
mestavik. Upplysningar tel. 204 14.

Gustavsbergs grundskola
Inskrivning av nybörjare äger rum

fredagen den 2 april 1965:
Vid Pilhems skola, gymnastiksalen
kl. 11-12.
Vid Ekedalsskolan, matsalen: gossar
kl. 13-14 flickor kl. 14.30-15.30.
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Ur Pensionär
föreningens
protokollbok

Undertecknad, sekreterare i Gustavs
bergs pensionärsförening, har blivit an
modad att berätta litet från vår verk
samhet under de år som gått sedan
föreningen bildades. Det blir då några
axplock ur den fullskrivna protokoll
boken, en intressant och värdefull bok,
som tack vare tidigare duktiga sekrete
rare har bevarat föreningens historia.
Den 21 nov. 1952 skrevs det första pro
tokollet, det sista i samma bok, den 10
nov. 1964. Föreningen är således 12 år.
Mellersta distriktet av Folkpensionärer
inom Stockholms län anordnade ett mö
te på Polkan i och för bildandet av en
dylik organisation på platsen. Distrik
tets sekr., fru Olga Karlsson, Sundby
berg, hälsade välkommen till dem som
infunnit sig, inalles 13 personer. Di
striktets kassör, K. A. Lönn, Uppsala,
gav de närvarande en orientering i dags
aktuella spörsmål och om den kamp
som förts och som kommer att föras till
ett slutgiltigt mål, nämligen en ordent
lig försörjning till alla pensionärer.
Lönn frågade om de närvarande var
redo att bilda en förening. Svaret blev
enhälligt ja. Så företogs val av styrelse.
Kontingenten bestämdes till 1 :- i kvar
talet. Andra mötet blev på Värdshuset,
4 december 1952 och öppnades av Lönn
från Uppsala. På grund av sjukdom av
sade sig ordf. och sekr. sina poster i sty
relsen. Ingen vågade åtaga sig något
uppdrag, så kassör Hildur Johansson
övertog samtliga poster till ett komman
de möte. All heder åt en sådan med
lem. Nu ökade medlemsantalet till 21
personer. Vid mötet den 3 januari 1953
valdes Samuel Svenson till ordf., Karl
Backman blev kassör och Hildur Jo
hansson sekr., vilken post hon innehade
till 14 februari 1955. Vid mötet den
10 februari 1953, utsågs Samuel Sven
son och A. Liljekvist att besöka ing.
Olson med vördsam begäran om start
kapital till föreningen. Den 5 mars 1953
meddelade ordf. Svenson att såväl pen
sionen som bostadstilläggen blivit höjda.
Han redogjorde också om besöket hos
ing. Olson, som visat sig mycket för
stående och hänvisade till herr Dahl
berg, som lovade · fri lokal, kaffe till
alla pensionärer, plus 100: - till hjälp
åt den annars så magra kassan. Flera
nya medlemmar anmäldes. Inbjudna

gäster vid mötet var bl. a. Gösta Dahl
berg, Gunnar Andersson, Yngve Ny
ström, J. A. Hellkvist, Harald Lind
holm, Gunnar Mattson, Cezelius och
Berg med fruar. Talen avlöste varandra
och alla formade sig till lovsånger över
gott arbete som pensionärerna utfört
för fabriken och kommunen till allas
nytta och glädje, icke minst för de som
kommer efter; Föreningen ansåg att de
borde ge en eloge åt ordf. Svenson för
hans outtröttliga arbete till föreningens
bästa och hans förmåga att inspirera
alla.
Den 11 maj 1953 beslöts att alla som

fyller 70 år, och sedan vart 5 :te år,
skall uppvaktas med blommor, även en
bukett till avliden medlems bår. Med
lemsantalet ökade nu i hastig takt. Vid
septembermötet 1953 bestämdes att
Jenny Sander och Hildur Johansson
skall besöka dem som är i behov och
har intresse av ett hembesök. Den 6 de
cember 1954 anmodade riksorganisatio
nen, till vilken Gustavsbergs pensionärs
förening är ansluten, om deltagande för
en insamling till hyllning av vår heders
ledamot f.d. socialminister Gustav Möl
ler.

Gustavsbergarna har varit och är out
tröttliga att göra mycket för de gamlas
trivsel. Alla föreningar, Konsum, mjölk
affären, olika organisationer, Fabriken
och olika avdelningar inom fabriken,
har bjudit oss både på kaffe och under
hållning med sång, musik, teater, före
drag och vackra filmer. Vid våra för
säljningar som är vartannat år, har
många mött upp och köpt både varor
och lotter. De första åren fick vi hålla
våra möten på olika platser, t. ex. på
Värdshuset, Polkan, Kvarnbergsskolan,
missionskyrkan, Kapellet, Nya kommu
nalhuset och på 13. Från den 12/6-56
blev mötena förlagda till Bergasalen, där
vi fortfarande har möten nästan varje
månad. Hobbyverksamheten har nu star
tat, under ledning av Fru Grete Ny
ström och den fortsätter ännu. Genom
bistånd av kommunen får vi allt mate
rial gratis. Billiga lustresor förekommer
varje år, till vilken anslutningen är god.
Den 17 november 62 firade föreningen

10-årsjubileum. Festen är intressant och
medryckande berättad av sekr. Lilly
Boox. Ordf. Larsson hälsade välkommen
till medlemmarna och inbjudna, bland
andra Red. Björklund och Distr. ordf.
K. E. Johansson. 10-årsberättelsen upp
lästes och godkändes. Red. Björklund ta
lade om pensionen förr och nu och om
hur olika bostadstilläggen är osv. Johans
son höll ett kort anförande. Kommunal
nämndens ordf. H. Pettersson talade om
sanering av vattnet i viken och att det
skall byggas ett vattentorn. Bordets läc
kerheter stod herr och fru Omar Ed-

vardsson för. 148 personer var place
rade vid borden och blev trevligt serve
rade av duktiga ungdomar. Allsång före
kom, ledd av herr Dahlberg. Tacktal
hölls, - och så var den festen ett minne
blott.
Detta är i stora drag "vad som sig un

der åren timat", i föreningen och enligt
protokollboken. Nu börjar den nya bo
ken med att berätta, att Fabriken den
15/12-64 traditionellt inbjöd Gustavs
bergs och Ingarös Pensionärsföreningar
på Luciafest i Bergasalen. Vi möttes väl
kommande vid entrcn av vänligt fladd
rande marschaller. När vi kom in i sa
len, hälsades vi välkommen av soligt
leende herr Dahlberg. Vi slog oss ned
vid trevligt dukade kaffebord, dekore
rade med blommor och ljus. Vår kaffe
kommitte fick också bänka sig och ha det
skönt för en gångs skull. Salongsorkes
tern med Sven Pettersson som ledare
spelade upp till. kända glada melodier.
Om en stund inträdde Lucia med sina
tärnor och sjöng så vackert. Det var
flickor ur barnkören. Musikdirektor
Grönstedc ledde julsångerna,. vilka flic
korna sjöng av hjärtans fröjd, och deras
välljudande barnröster gick direkt till
våra hjärtan. Så blev det kaffedrick
ning, allt under orkesterns toner. lng.
Teglund informerade om fabrikernas
ställning 1964. Han sade bland annat att
han inte överdrivit föregående år då han
berättat, att fabriken gick bra och att
det nu skall byggas både på längd och
höjd. Det är musik i gamla arbetares
öron att höra detta. Efter detta fick de
äldsta mottaga varsin blomma av vår
värd. Sedan var det dags för lång
dans och en stilla vals, som förtjänst
fullt leddes av våran "Gösta". När fes
ten var slut överräckte ordf. Boox med
några tacksamhetens ord blommor till
honom och till vår enda dam i orkes
tern fru Ester Fall. En afton att minnas
för oss gamla var så till ända.
Nu är julen slut och den avslutades

värdigt för oss med en stor fest i Mis
sionskyrkan. Den 16/1-65, bjöd Konsum,
med benäget bistånd av medlemmarna i
missionskyrkan, på ett mycket trevligt
samkväm. Byggmästare Hammar önska
de oss hjärtligt välkomna. Pastorn höll
en kort predikan och en varm bön. Som
vanligt är dessa fester livligt besökta,
omkring 100 personer. Alla som inte or
kade gå fick åka bil gratis. Karamell
påsar lottades på de fria entrebiljetterna,
Många trevliga tävlingar förekom. Två
flickor i 12-årsåldern spelade fiol och
piano mycket skickligt. Birgit Lindberg
som är missionär i det oroliga Kongo,
visade färgbilder därifrån. H. Enocks
son underhöll med munspelsmusik och
ungdomskören sjöng, allt medan vi mum
sade på jättegoda smörgåsar med pålägg
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Oro •1 Gustavsberg
Omkring 1917-18 svallade orosvå

gor högt ute i Europa och med sådan
kraft att dyningar t.o.m. nådde det jäm
förelsevis idylliska Gustavsberg. Så att
det en kväll ryktades att något skulle
hända. Samlingsplatsen skulle vara ne
danför Värdshuset och som självskriven
upprorsledare Fahlander. Han var ar
mastyv och kunde bl.a. utföra konst
stycket att stå på händerna på Värds
husets balkongräck och var således syn
nerligen väl skickad att leda. När den
utsatta tiden närmade sig samlades en
förväntansfull skara i lugn och god ord
ning. Men förväntningarna sveks på nå
got sätt och ledarens framträdande in
skränkte sig till att bara bli några an
satser till tal, omväxlande med några
gymnastiska övningar. Då flertalet bör
jade inse att det tydligen skulle stanna
vid detta skingrade de sig så småningom
och gick var och en till sitt.
Det var huvudsakligen matfrågan

problemen rörde sig om, och mot vilken
opinionen skulle rikta sig var synner
ligen svårbestämt. Den kanske mest när
liggande, fru Boström på Värdshuset,
hade väl egentligen inga andra möjlig
heter än att distribuera det som fanns
att tillgå och Regeringen föreföll då att
vara en lika avlägsen institution som
Sydafrikas kan te sig i våra dagar. Hur
det nu var så började dock problemen
lösa upp sig, nästan alldeles som av sig
självt, och potatisen, som varit spårlöst
försvunnen på den allmänna markna
den, började komma tillbaka. De första
pluggen som serverades på Värdshuset
hälsades med jubel och hurrarop och be
traktades nog av många som symboler
för en rikare tillvaro på det lekamliga
området.

Emson

av skinka, saltkött och ost. Församling
ens medlemmar hade nog offrat en stor
del av natten före, för att få i ordning
så många "mackor" och duka så många
bord. Så var det den underbart goda ris
grynsgröten. På allt det smakade det
gott med kaffe och tårta. Vi hade nöjet
att se Konsum-Domus-chefen herr Matts
son, ing. Teglund, kommunalnämndens
ord. herr Pettersson, m. fl. bland oss
andra. Ordf. Boox framförde allas vårt
varma tack för både undfägnad och un
derhållning. Så troppade vi av nöjda och
belåtna.

A.E.

Postgirotalonger med prenumeration
för 1965 har strömmat in. På flera av
dem har avsändarna skrivit särskilda
hälsningar.

"Tack för det gångna året, hälsningar
till gustavsbergarna, och ett gott nytt
år", skriver bl. a. Edvin Lönn, Rotebro,
Hildur Andersson, Stockholm, Ingrid Jo
hansson, Sävsjö, Nestor och Greta Carls
son, Sundbyberg, R. Envall, Spånga, Bör
je Ekberg, Karlstad, G. Gyllenjors, Djur
hamn, Elsa Eriksson, Vårgårda, Lilly och
Lennart Hultgren, Borlänge, Vitalis
Eriksson, Stockholm, Ebba E. Carlsson,
Stockholm, D. Wiström, Solna, Ester
Westerlund, Uppsala, Sara Carlsson,
Gustavsberg, Svea Karlsson, Stockholm.

Ingeborg Pettersson, Åbytorp, tilläg
ger att "Gustavsbergaren alltid är väl
kommen, den ger hemlandstoner". Tyko
Axelsson, Rejmyre: "Genom mitt arbete
har jag så gott som daglig kontakt med
Gustavsberg, men när tidningen kommer
får jag sällan vara med. Sonja är alltid
först. Lycka till i fortsättningen!" Julia
Pettersson, Solna "önskar ett gott år för
vår vackra tidning och för min hemort."
Sigrid och Karl Svensson, Stockholm,
"tackar för en alltid välkommen tid
ning." Ing-Britt Sundin, Lesjöfors skri
ver: "Tack för trevlig läsning under år
64. Har nyss tagit en paus i julstöket och
tittat i sista numret. Här i Värmland är
det så vackert med mycket snö på sko
gen, så det är riktig julstämning." Selma
Törngren-Olsson, Johanneshov: "Tack
för tidningen, som kommer som en ljus
glimt, och påminner om när man var
ung. Skriv gärna mera 0111 det gamla
som varit. Jag är född i Kullen 1895."
Alf Eriksson, Karlholmsbruk "tackar för
utmärkt läsning under år 1964 och hop
pas fortsättningen blir lika." Greta An
karblom, Stockholm: "Tack för Gustavs
bergaren och de gångna åren. Den är en
solstråle i mitt ensliga tjäll, sedan både
mor, far och min man gått bort." Och
så här skriver Signe Andersson från Es
kilstuna: "Jag vill tacka för den alltid
efterlängtade tidningen. Det är nu 40 år
sedan jag lämnade Gustavsberg. Tan-

karna går ofta dit och till barndoms
hemmet vid Osbytorp, där jag lekte som
barn med mina bröder. Jag vill tacka alla
medarbetare och redaktionen, och önskar
er alla ett riktigt gott nytt år, med vän
liga hälsningar." Per Waljenäs, Hemsjö,
ropar ett hej till redaktionen och fortsät
ter "Jag jobbar i Svängsta nu. Vi trivs
bra hela familjen och det har gått bra
för oss. Men vi vill ha kvar kontakten
med Gustavsberg och längtar efter varje
nummer. Hälsar nog på i vår."
Jag tillåter mig också att citera Viktor

Johansson, Alvsjö, som själv troget bi
drager med tänkvärda uppsatser i Gus
tavsbergaren, och som bl. a. hävdar att
"det var ett vackert julnummer, gjort
med personligt intresse och omtanke."
Han skriver att "det också hedrar före
taget" - men återger jag det tror folk
att jag är ute med håven. Och det är
flera i medarbetarstaben, som kan ta åt
sig.

Acke Mas, dvs Hedberg, förr USA,
nu bofast i Dalom tycker att "tidningen
blir bättre dag för dag. Den har också
kommit trofast, både under min vistelse
i USA och dit jag nu bor." Han hälsar
alla gamla vänner från Mariagatsgrab
ben. Från USA och Walnut Creek hälsar
kapten Harald Petersson till alla som
minns honom. - Elvira och Giuseppe
Villa i Padova, Italien, beklagar att de
inte kunde få tag i någon bra bild av en
julkrubba till julnumret. Men Giuseppe
säger sig inte vara riktigt sams med präs
terna, som vill vara med och dirigera i
verkstan.

Medan detta sättes har det kommit in
ännu flera talonger med påskrivna häls
ningar. Vi kan inte ta med alla, men vi
tackar för all vänlighet och gläder oss åt
att vi till största delen är sams med läse
kretsen.

God fortsättning!
Red

HALLÅ
Du som fyller 50 år 1965
och gått i skolan i GUSTAVSBERG.
Har Du lust med en skolträff förslagsvis
i slutet av augusti i år?

Alice, Lennart och Torsten tycker det
skulle bli väldigt roligt att träffas. Tyc
ker Du likadant, så tag kontakt med nån'
av oss, så snart som möjligt.

ALICE träffas per tel. 0766/303 23
LENNART träffas pr tel 0766/303 82
TORSTEN träffas pr tel. 0766/303 65

HORAV DIG! VAL MOTT!
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[IJ
Födda

1964
12/11 Richard Eric, son till Björn Erik

Karlsson, Meitens v. 17 och h.h. Dagny
Yvonne Helena f. Westerlund

14/11 Petri Markus, son till Markku An
tcro Haveri, Ingarö Tvärg. 6 och h.h. Tuula
Hillervo f. Sinvatti

16/11 Hans Ake David, son till gymn. dir.
Mats Ingmar Benjaminsson, Rådjursv. 13
och h. h. Eva Elisabeth f. Cronqvist
20/11 Carina Maria, dotter till polism.

Lars-Olof Samuelsson, Björnskogsv. 6 a och
h.h. Evy Maria f. Andersson

24/11 Mats Olof, son till fabr.arb. Bertil
Olov Fall, Björnskogsv. 45 och h.h. Gun
Valborg f. Pettersson

26/11 Björn Joakim, son till keramiker
Björn Melcher Alskog, Björnskogsv. 35 och
h.h. Ilse Eva Elisabeth f. Neumann

29/11 dotter till fabr.arb. Teuvo Isakki
Harju, Kullen 6 och h.h. Aune Anja f.
Leppälä

3/12 Inger Helene Elisabeth, dotter till
chaufför Lars Åke Nilsson, Rutens. v. 12
och h.h, Gertrud Elisabet f. Banck

3/12 Katya, dotter till fabr.arb. Pasquale
Muraca, Ingarög. 2 och h.h. Maddalena f.
Gigliotti

9/12 Lisber Agneta, dotter till [abr.arb.
Kje11 Erik Lundgren, Björnskogsv. 14 a och
h.h. Gun Lisbet f. Larsson

11/12 Kerstin Madeleine, dotter till Kjell
Erik Tillenius, Mörtnäs 1 :524 och h.h.
Kerstin Ingeborg Margareta f. Svensson

25/12 dotter till fabr.arb. Sten Ove Eriks
son, Meitens v. 17 och h.h, Barbro Marianne
f. Fastesson

31/12 dotter till Fabr.arb. Gunnar Bertil
Valentin Neuhaus, Björnskogsv. 4 B och h.h.
Terttu Ella Inkeri f. Telenius

1965
4/1 dotter till ing. Paul Mikael Nygren,

Rådjursv. 26 och .h.h. Elsa Monica f. Karls
son

16/1 son till verkst.arb. Lars Erik Hult
gren, Mariag. 2 och h.h. Edit Anita f. Linde
falk

17/1 Maria Christina, dotter till svetsare
Ingvar Einar Jansson, Meitens v. 3 och h.h.
Birgitta Maria f. Melchersson

18/1 son till ing. Nils Gunnar Åkerblom,
Björnskogsv. 14 B och h.h. Ingrid Anita f.
Dahlqvist

25/1 Annika Mari, dotter till aff.bitr. Stig
Arne Forslind, Hästskov. 12 oah h.h. Irene
Birgitta ,f. Broddesson

25/1 Jan Åke, son till fabr.arb. Karl Åke
Valdemar Johansson, Aspvik 1:205 och h.h.
Astrid Mari-Ann f. Mäkinen

29/1 son till Fabr.arb. Antti Edvard Liias,
Mariag. 7 och h.h. Pirkko Liisa f. Haveri

1/2 dotter till snickare Rune Ander Ström,
Mörtnäs 1 :170 och h.h. Berit Lilian f. Israels
son

Vigda
1964

20/11 Erich Saluste och Theodolinda Rar
taggi

28/11 Rolf Hans Leo Andersson och Gun
nel Hedvig Uusitalo

28/11 Tord Greger Johansson och Monica
Lillemor Axelsson

12/12 Ingmar Kenneth Wahrenberg och
Birgit Anita Johansson

12/12 Jan Håkan Vesterlund och Kerstin
Anita Zetterman

19/12 Rolf Evert Nordström och Ragna
Astrid Margareta Nilsson

19/12 Ulf Henning Ullberg och Bodil
Margareta Svensson

1965

1/1 john Otto Gustaf Panten och Zeva
Gunilla Erlandsson

1/1 Lars-Olov Nåtfors och Vivan Mar
gareta Maria Lindgren

2/1 Ronny Arne Krister Svensson och
Vivi-Ann Elisabet Pettersson

5/1 Sune Arnold Villy Karlsson och In
ger Marianne Porsklev

9/1 Börje Helmer Johansson och Liv
Jorunn Lunde

31/1 Rune Anders Ström och Berit Lilian
Israelsson

Döda
1964

20/11 Fabr.arb. Oskar Magnus Leonard
Zetterlund, Hästhagsv. 7 63 år

7/12 Städaren Mauritz Leander Johansson,
Kullen 5 72 år
1965

1/1 Fru Eeva Ilona Johandotter Berg-
lund f. Rajala, Rådjursv. 38 39 år

20/1 Mopedbudet Kurt Alvar Lindgren,
Mörtnäs 1 :459, 50 år

28/1 Jan Åke, son till Karl Åke Valdemar
Johansson, Aspvik 1 :205 och h.h. Astrid
Maria f. Mäkkinen, 3 dagar

6/2 Telegr.arb. Tore Ingvar Frank, Rå-
djursv. 29 30 år

Tack!
Ett innerligt tack till alla som kom

ihåg mig på min födelsedag.

Gertrud Nyström

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs
Fabriker, arbetskamrater, grannar, släkt
och vänner för all uppvaktning på min
60-årsdag.

Oscar Andersson

Härmed framför jag mitt varma tack
för all vänlig uppvaktning på min 50-
årsdag.

Gustav Roas

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag
ett hjärtligt tack!

Maria Möller

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs
Fabriker, Kommunen, arbetskamrater,
grannar och vänner för den vänliga upp
vaktningen på min 50-årsdag.

Doede Wijnja

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetskam
rater, grannar och övriga vänner framfö
res härmed ett vördsamt tack för vänligt
deltagande vid Oskar Zetterlunds bort
gång och jordfästning.

Hilma
Barnen

För den vackra blomstergärden och
allt deltagande vid min älskade makas
och vår mors, Eva Berglund, jordfäst
ning, ber vi härmed få rikta ett varmt
tack till fabriksledning, förmän, arbets
kamrater, grannar, släkt och övriga vän
ner.

Valfrid Berglund
Anna-Maria Göte

I den mörka kvällen
då molnen blåst undan
och stjärnorna glindrar i universum
står du och tittar mot rymden
och tänker på människan
som, vad man säger, snart nått ditut.
Gå då in och leta fram en jordglob,
en ordentlig glob på bortåt en halvmeter,
mät sen ut en sträcka som motsvarar
det senaste rymdskeppets
högsta höjd 400 kilometer.
Det blir nästan exakt Motala-Malmö
eller längden av en ovanligt liten knappnål.
Sätt en sådan knappnål i Malmö
och tänk på att så högt har människan nått,
det är inte särskilt högt,
det är långt till rymden och universum.
Vi har bara krupit kring
på evighetens trottoarer.

Ur evighetens trottoarer
av Olle Hammarlund i lndustria
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... alla får tips i
Konsums Råd och Recept

lätt mat för litet hushåll
Man far inte bättre av att slarva med maten bara för
att man är ensam.
Det är inte heller nödvändigt!
Just i det lilla hushållet lönar det sig ofta bäst att
använda halvfabrikat eller rent av färdiglagat - som

dessutom underlättar, spar tid och ger vananon.
I Råd och Recept nr 3 hittar Ni näringsriktigt sam
mansatta matsedlar och tips på piffiga smårätter,
lämpade att laga iliten skala.
Ni får häftet gratis i närmaste konsumbutik.

RÄl<NA MED KVALITE

RÄKNA MED KONSUM
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Vakna vakna alla skogssjöar!
Våren har kommit!
Sprid ut era blåa ögon över jorden!
Vakna min lilla skogssjö!
Öppna ditt isiga ögonlock!

Maria Wine

Vårliga vindar draga
Det kan vara rätt besvärligt att skriva en sådan här sida,

som ska vara någon slags introduktion till Vårnumret. Visst
har jag sett både tulpaner och krokus och hört vårfåglar -
men det har ju ni också. Litet förstrött började jag titta på
bilder och anteckningar från det året 1942, då tanken på
Gustavsbergaren föddes, och förresten samma år som jag mot
hösten lämnade min storstad för att flytta ut till det okända
Gustavsberg, ovissa öden till mötes. Jag finner att året var
rätt märkligt - även ur andra synpunkter. Och så tyckte jag
att det kunde vara intressant att göra en återblick och försöka
jämföra med idag. Det kanske också kan vara ett uppslag till
en serie "Minns ni det året" i Gustavsbergaren. Jag väntar på
bidrag.
År 1942 ja. Det var ett ångestår. Man tänkte mest på krig

och förödelse, mobilisering, och om det skulle bli någon ökad
tilldelning på ransoneringskorten. Påsken i början av april var
skrudad i vinterdräkt, det var gnistrande kallt och skidorna
var allmänt i farten. Några anteckningar från den våren säger
att vi i Stockholm fick extra kaffetilldelning och att kött
kupongerna fick tas ut i konserver. - På tal om mat, så re
kommenderades faktiskt kråkor och gråsparvar som utfyllnad.
Säkert förekom dylika fåglar på restaurantmatsedlarna. - Vi
fick varmvatten ett par dagar i veckan, och på kvällarna tän
des ljuset igen. - Det föddes många barn den våren, och vi
ville allmänt ha högre skatteavdrag för barn. När min tös
föddes hade det varit 20 grader kallt i en månads tid, den kal
laste vintern på 200 år. - Finska barn och invalider fick en
fristad i Sverige, vi sjöng obligationsmarsch och tecknade för
svarslån. Folkskolan fyllde 100 år. Gunder Hägg slog 10
världsrekord. Ja, det året bjöd på litet av varje.
Vid Karelska näset kämpade finnarna, japanerna hade er

övrat Singapor, tyskarna trängde in i Ryssland mot Moskva.
I Oslo, Paris och Prag avrättade de män och kvinnor. Byn
Liditz jämnades med jorden. Namnet på den byn kan man
nog aldrig glömma. Nils-Magnus Folcke skrev en dikt för det
här årets första dagar, där en vers löd: "An väntar jorden att
få ge sin gröda, nytt liv, ny sådd, i kärlek bärgad skörd. An
väntar kvinnans sköte att få föda en släkt av våldets vanvett
oförstörd. Du år, försona vår tunga skuld i tidens törnekrona."
I Gustavsberg hände en hel del under år 1942. Gustavs

bergs Kristidsnämnd hade mycket plock, och fick bland annat
bistå fiskargubbarna i Nämdöfjärden, som hade det besvär
ligt både med fisket och maten för dagen. - Stora insamlingar
gjordes för Belgien och Norge. - Kyrkan började renoveras
och blev klar för återinvigning i december. - Konsum byggde
en ny affärsfastighet vid Villagatan. - Inspelningen av filmen
"Eld, lera och människor" påbörjades, enligt min mening en
av de bästa industrifilmer som gjorts. - Gustavsberg höll som
bäst på att sanera och nybygga bostäder under Thun-Olles
ledning, och en första skrift påbörjades av Thunström och
Sandström om fabrikens utbyggnad och om hur man ämnade
ordna bostadsfrågan. - I Grindstugärdet erbjöds radhusen
som egnahem, men vann inget större intresse. Det hade varit
en fin affär i dag. - Daghemmet vid Ekedalsvägen ombyggdes
och startade, och planeringen av det flotta ungkarlshotellet i

Mariagatan 13 påbörjades. - I Folkparken hade man fest på
sommaren med tal av Movinger och lekar, allt för att få folk
till skördehjälp och lövtäkt. Jag var anonymt ute att studera
folket och märkte att här fanns det fina spelmän och glada
människor. - Senare på hösten och vintern hade vi ofta sam
kväm i "kyrkan-gymnastiksalen", och i den nya "Grind
studion" arbetade många cirklar på kvällarna.
Andra gustavsbergare skulle säkert kunna komplettera min

nesbilderna med mycket annat som skedde det året, men medge
att det var ett märkligt år. Trots allt elände kring oss, och
våra många gånger knappa villkor, levde vi intensivt, tack
sam för varje dag man slapp vara med i kriget. Det var ändå
nydaningsår, man byggde nytt i förhoppning att nästa gene
ration skulle få det bättre, och sedan kunna hjälpa till att ut
vidga brobyggandet mellan klasser, folk och länder. - Vi har
anledning att vara tillfreds över att de 23 åren fjärmat oss
från ångesten och närmat oss till tryggheten. Det kan också
gärna erkännas att det varit fart och fläkt över Gustavsberg
under den tid barnen som föddes 1942 fick växa upp. Kan de
förvalta arvet?
Symboliskt för våren 1942 var att högt ovan bombplanen

styrde flyttfåglarna i större skaror än förr mot Norden, och
att vårvindarna var kraftiga.
Det är vind också idag. Vårvindarna drar iväg, så man får

streta till jobbet, men får fin lift på vägen hem. Kvarvarande
löv virvlar från tomten till grannen, grenar och barr dråsar
ner på den gräsmatta man just har krattat. Och över alltihopa
lyser moder sol. Hon som redan är mer än halvvägs från vin
tern och beredd att lysa och värma. Dagen är nu bra mycket
längre än natten. Det är alltid skönt.
Nu skrapas och putsas det på Kattholmen, det doftar av

linolja och fernissa. I täpporna syns äldre overallklädda män
i färd med att rensa, kratta, plocka, luckra och sätta. Det osar
vår från offerhögar av löv. Det är tydligen någon extra ritual
med att ha en liten mila i gång, trots att förståsigpåare säger
att löven kommer mera till nytta i en kompost: .
På söndagspromenaden, som har två banor, ser man sol- och

naturdyrkare. En ström går Skärgårdsvägen fram. Där går
hon, fröken Vår, i sin nya kappa och han, herr Vårvind, i sin
jacket, båda i eleganta skor av italienskt snitt, sorri klammer'
om tårna. En annan grupp kommer mera strövis, förbi Farsta
mot Tjustvik eller Långsjön i en Frisksportarpromenad. De har
stövlar eller grova skor och käcka jackor, och är tydligen ute
inte för att beskådas, utan för att se något av det som lever
och spirar i naturens mera lugna områden. Vid dikeskanten
lyser tussilagon med sin solgula krans. Blåsippan tittar blyg och
rädd fram under markens löv - rädd för alla dem soni brukar
plocka henne i överflöd. Snart vajar det av gullvivor. b_ord.t
Ekedal' - och skogssjön, Stens träsk, har svårmod i blicken
mot den närgångna tippen. .
Undret har alltså skett igen - vårens alla blommor slår ut

i våra nejder. Marken ångar och luften känns stark: I fåglarnas
intensiva jubelkonsert blir man yr - och somnar så gott på
söndagssiestan i den friska luft, som väller in genom vårens·
första öppnade fönster.

Red
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Livet får inte' bli grått
"Livet får inte bli grått" skrev Erik

Lindorm i en dikt, och dessa ord tolkar
säkert allas vår önskan. Hur olika vi än
må vara ifråga om anlag och intressen,
förenas vi i en varm önskan om trivsel
och glädje.
En ung medmaniska berättar att hon

ägnar en betydande del av fritiden åt
förströelser av olika slag, och skildrar då
bl. a. ett besök på en känd nöjesplats.
- Nå, var det roligt?
- Nej, det var inget vidare.
Inget vidare ... Har inte detta om

döme en stor allmängiltighet?
Hela nöjesindustrin lever på vårt

glädjebehov. Längtan till omväxling och
spänning, lycka och glädje är en helt
naturlig sak. 'Hur sedan denna längtan
bäst ska förverkligas, är en annan his
toria.
Härom året träffade jag ett par ung

domar från hembygden, som var på be
sök i huvudstaden, där de bevistade en
ungdomskongress. Vårt samtal kom in
på arbetet inom deras förening därhem
ma. De skildrar verksamheten med ung
domlig entusiasm. De har fullt opp med
olika bestyr, och arbetet ger dem nyttig
fostran och roliga upplevelser. Jag und
rar:

h.. ;,ar.
Vad har ni för andra nöjen än det

- Knappast några alls. Inte behöver
vi nöjen i vanlig mening. Vi är goda
vänner, hela bunten, och vi har faktiskt
roligt jämt.
---
Vi, som med åren blivit äldre och

garvade, förstår säkert detta resone
mang. De flesta av oss har väl i någon
mån sökt nöjen och förströelser. Så små
ningom har vi erfarit att arbetet gett den
bästa stimulansen. Samvaron och arbe
tet inom föreningarna har i många fall
gett innehåll och värde åt tillvaron.
Det är under samarbetet för gemen

samma angelägenheter av ideell eller an
nan art, som vi upplever samhörighet
och gemenskap. Samtidigt får vi tillfälle
att använda de anlag och krafter, som
annars kanske inte fått komma till sin
rätt.
I den mån vi utvecklar vårt intresse åt

detta håll, får vi tillfälle göra många in
tressanta rön. Vår egen aktivitet ger
värdefulla erfarenheter. Vi får lärorika
uppgifter och åtskillig arbetsglädje. Des
sa insatser kan alltså ge god valuta.
Med ett friskt sinne och lust att vara

lagom i farten för våra gemensamma
uppgifter, finner vi att livet inte ter sig
grått. Vi ser det i en helt annan och
gladare färg.

V.].

Nu visslar det i snåren, nu skimrar det i sky,
och staromfladdrad våren drar glad från by till by.
Vid dikets rand hon fäster en knapp av solens gull,
och snart av kära gäster är hela rymden full.

Ur Vårens vandring av Daniel Fallström

VÅRNUMRET
Det gamla Gustavsberg vill många

läsare höra mera om. I julnumret hade
vi en skildring från fabrikens grundlägg
ning, i vinternumret en artikel om fabri
kens produktion vid sekelskiftet. För att
få en glimt från själva samhället för
50 år sedan har vi saxat några sidor ur
den skrift som A. S. W. Odelberg skrev
1916. Den återblicken finns på sid. 9.
Förslagsverksamheten vid fabriken har

hela 25 år på nacken, och vi tycker det
kan vara skäl i att ge en redogörelse över
erfarenheterna på sid. 4-7.
Krukmakarens yrke behandlas- i en

trevlig orientering i en bok från 1862,
som var avsedd för "vettgirig" ungdom.
Se på sidan 20. - Ur gulnade papper
har Vilhelm Gezelius hämtat sina an
teckningar om en episod från kommunal
vardag i Värmdö 1827. Teckningen gjor
de Calle B. Den finns på sid. 8.
Vi är också med i dagsdebatten och

följer alla skiftningar. Vi har Kärlek III
och IV under Soliga spalten. - Så kan
vi glädja gustavsbergarna med att det
blir en sommar i år av det gamla heder
liga slaget - om man nu kan lita på
Waxholmsgubbens prognos på sid. 25.
- I övrigt har vi allvarliga ledare och
glada kåserier och glimtar från våra
flitiga medarbetare, med kärleksfulla
friska saltstänk från Farstaviken.
Så har jag en vädjan. Läs det där om

Allemansrätten på sid. 19, två gånger.
Gå sedan ut i naturen och ha det skönt!
Nästa nummer kommer med somma

ren - om allt går väl och bidragen fly
ter in i tid - lagom som lektyr på se
mesterresan.

Red

Forum
hade årsmöte den 12 april i Säbygården
på lngarö. Inbjudna var också leda
möterna i Hernbygdsvårdskornmitten.
Styrelsen omvaldes i sin helhet, årsbe
rättelse och revision godkändes, och
budgeten 1965 fastställdes.
Efter kaffet och vårsång samlades del

tagarna i föreläsningssalen, där lands
antikvarie Alf Nordström talade om
modern kulturminnesvård till ett antal
vackra färgbilder. Han gav gott betyg
åt ansningen av det praktfulla gravfäl
tet vid Säby, åt stil och smak vid ny
byggen i Grindstugatan, och hoppades
att det förnämliga Lemshaga snart skul
le restaureras. Under och efter anföran
det ställdes många frågor, som visade
att intresset för kulturminnesvården är
stort i Gustavsberg.
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Ungdomens vård och fostran är ett
diskussionsobjekt, som ständigt återkom
mer i samhällsdebatten. Så har det varit
generation efter generation. Många har
beskärmat sig över tilltagande vanart,
andra har satsat på initiativ för att mot
verka nedbrytande tendenser och kraf
ter. För att fylla luckor av ungdomliga
behov har hemmets fostran komplette
rats av åtgärder och hjälpmedel i skola,
föreningsliv och samhälle i en rik nyan
sermg.
Samhällets insats var dock länge be

gränsad till ingripanden först vid nöd
eller vanart, för att slutligen i modern
tid också inr iktas på förebyggande åt
gärder på många fronter. Ungdomsfrå
gorna analyserades och fick en allsidig
belysning. Resultaten härifrån har redo
visats i många utredningar, betänkan
den och debatter. I åtgärdsfrågan har
man stundom talat om skärpt attityd,
om hårdare bud mot vanart, men i det
slutliga avgörandet har insatserna, tack
och lov, gått på en positivare linje. Så
fick föreningslivet förstärkning genom
stat och kommun, hemmen mera social
och teknisk hjälp, skolan nya resurser.
Kontakten med ungdomen har där vid
gats att verkligen gälla målet "inte för
skolan utan för livet". Och samhället
har inrättat särskilda organ för att främ
ja ungdomsvården.
Andå väller åter en flod av klagan och

tvivel över ungdomen. Den följer som
amen i kyrkan med växande ungdoms
kullar. Bilstölder, snatterier, råheter,
ungdomsfylleri färgar den provkarta,
som pressen trivs med att måla på väg
gen. Inte är det ofta som rubrikerna
lockar till att läsa skildringar från alla
de verksamhetsfält, där tusentals ungdo
mar på många platser i vårt land verkar
och lever i allvar och glädje i en miljö
som lyser av sång, musik, hobby, idrott,
studier och andliga värden.
Vi har egentligen en ganska god grund

lagd för vår ungdomsverksamhet. Det
gäller att bygga vidare på den , att inte
nöja sig med vad som gjorts, utan förstå
att det måste tas nya friska tag om man
vill främja en sant demokratisk ungdoms
vård. På den vägen synes det alltjämt
råda ett mindre kaos i gemenskapen och
riktlinjerna. Ofta är det så att den or
ganisation eller den institution, som har

Nu behöver vi ungdomsledare

den bästa ekonomin och resurserna, sam
lar också de flesta ungdomarna. Det kan
vara en förening, som har goda anslag,
som bjuder omväxlande program, och
det kan å andra sidan vara ett arrange
mang, som har ungdomen som inkomst
objekt. Faran är att de unga fångas i
fållor, ibland till glädje och nytta för
dem själva, ibland utan fritt val av in
tresse, eller utan någon stimulans för håg
och kunskaper. Så arbetar de många
klubbarna med mer eller mindre fram
gång åt var sitt håll, och den unges hori
sont kan bli ensidig och trång.
För 20 år sedan försökte jag i denna

tidning väcka tanken på en samordnan
de organisation för den ideella ungdoms
verksamheten i vårt samhälle. Jag tänkte
och trodde att ledarna från olika för
eningar kunde ha skäl att sammanträffa
för gemensamma aktioner, för tankeut
byte kring utformandet av föreningsar
betet bland ungdomen, och för ömsesidig
förståelse. I ett kåseri några år senare
siade jag, till en och annans förtret, om
en framtidsvision på tre stora samman
slutningar i stället för 80 föreningar,
nämligen en idrotts- och friluftsförening,
en kultur- och hembygdsförening och en
studieförening, som alla hade vissa ge
mensamma naturliga ingredienser, eller
låt oss säga självklara ideal i humanism,
nykterhet och kultur. Det gladde mig när
jag för en tid sedan hörde talas om att
man i all enkelhet nu söker få till stånd
ett ungdomsråd med representanter för
olika ideella organisationer, som sysslar
med ungdomsarbete. I diskussionen kring
de samlande uppgifterna nämndes bl. a.
ungdomsledarekurs, ordnandet av en år
lig Ungdomens dag, vandringar och ut
flykter för att lära känna Gustavsberg,
utgivandet av en föreningskatalog och
tankeutbyte emellan olika föreningar.
Lycka till, jag tror ni behövs!
I kommunen har vi genom ungdoms

kommitten velat ge ett stöd åt förening
arna, och skapa praktiska möjligheter
att kommunalt ta initiativ för allmän
ungdomsverksamhet i förebyggande syf
te. Den representerar därvid Barnavårds
och Ungdomsnämnden. Det är egentligen
inte meningen att denna kommitte ska
idka fritidsverksamhet i konkurrens med
föreningarna, men den har i led med an
visningarna i den nya lagen att "verka
för bättre fritidsförhållanden för barn
och ungdom."
De initiativ som här tagits, bl. a. ge-

nom upplåtandet av Bergasalen för ung
dom, i ungdomsträffar, hobbysysslor och
gruppverksamhet, utflykter och sam
kväm, har betytt både en . stimulans till
föreningsverksamhet och en kontakt med
föreningslös ungdom. Där finns många
enstöringar och individualister, som icke
har håg att ännu fållas in i en förening.
I barnavårds- och ungdomsnämnden

har vi märkt ett ökat antal ofog bland
unga mellan 9-15 år. Jag tror att vi i
vårt arbete bland ungdom glömt att des
sa åldersgrupper också har behov av
ordnad fritidsverksamhet. När myndig
heter diskuterar åtgärder för stöd åt
ungdomsverksamhet talar man oftast en
bart om ungdom mellan 15-25 år. Våra
egna insatser på hemmaplan syftar i re
gel på ungdom över 16 år. Bland de
yngre under 15 år finns många som är
hungriga på upplevelser, men som ofta
får söka dem själva, kanske på vilsna
vägar. Sporadiskt har några eldsjälar då
och då samlat dessa barn i scoutgrupper,
i sång och teater och andra verksamhe
ter. Nu behövs nya och flera friska tag.
Lämpligt vore att kvarters- eller områ
desvis ordna fritidsverksamhet för de
yngre barnen. Lokalfrågan är överkom
lig och medel för redskap och material
kan man hoppas på att kommunen bistår
med.
Då återstår ledarfrågan. Jag tror att

tillräckligt många föräldrar skulle kun
na uppbådas, villiga att leda gruppverk
samhet i hemmakvarteret. De ideella för
eningarna borde avdela särskilda med
lemmar att leda barngrupper i syssel
sättningar ett par kvällar i veckan, och
så några "missionärer", som gick från
sin egen välartade föreningskrets för att
ta hand om några av dessa gäng med
andra beteendemönster. Ledare som utan
villkor hjälpte de vilsna till en sund sys
selsättning. Det vore något att satsa på
för den som vill älska sin nästa.
Och så bör vi se om våra ledarresur

ser i tid. En ungdomsledarekurs på hem
maplan har alla förutsättningar att vin
na gehör, och ge oss kontakt med ett
större antal medarbetare bland de unga.
Möjligheter finns också att sedermera
fortbilda ledare vid de av de större orga
nisationerna planlagda kurserna. Det är
där vi nu bör sätta in en aktion för att
stödja och positivt påverka våra barn
på deras väg att möta samhället, och
bereda dem att en gång bygga vidare.

Gösta Dahlberg

3



Ide med ide
Förslagsverk

samhet

under 25 år

Det har nu gått 25 år sedan vi star
tade en organiserad förslagsverksamhet
vid våra fabriker. Före den tiden lär det
nog ha förekommit att en arbetare vid
något tillfälle fick en extra dusör för en
förbättring av ett verktyg eller vid en
maskin. Då och då gjorde både arbetare
och arbetsledare små förbättringar, men
det ingick i rutinen. Ingen tackade sär
skilt för det och någon ersättning hade
man egentligen ingen tanke på. Huvud
saken var att jobbet blev lättare eller att
man tjänade några ören mer.
Efter KF :s övertagande av porslins

fabriken utlyste företagsledningen en
pristävling om "förslag till arbetsbespa
rande åtgärder". Det kom inte in så
många förslag, och flera av dem gällde
ting som redan var planerade och inne
bar alltså inget nytt. Det utdelades emel
lertid fem pris från 150: - till 15: -
och pristagarna hette Hedberg, Wiberg,
Säfström, Nilsson och Box. Bland de obe
lönade fanns ett att man skulle införa
hissförare - det har vi idag, och ett an
nat att korta av massasäckarna för att
spara material. Jag undrar om man inte
gjorde det så småningom? Det bästa för
slaget ansågs vara ett om rationaliserings
åtgärder på snickarverkstaden, det som
K Hedberg snickrat ihop.
Det ringa antalet deltagare i detta för

sök var ju inte uppmuntrande och man
beslöt att låta förslagsfrågan mogna en
tid. Man studerade problemet, men höll
dörren öppen. Sven Löfdahl kom intill
1944 in med flera små fina förslag, men
i övrigt var det rätt tyst, tills dr Altman
i aug. 1944 kom med ett nytt projekt
för att som det hette "utnyttja tjänste
mäns och arbetares praktiska erfaren

. heter".
Efter en del omarbetningar var man

1946 färdig att starta en ny organisa
tion för inlämning, granskning, bedöm
ning och belöning av förbättringsförslag.
Förslagen skulle gå direkt till företags
chefen och uppta namn och avdelning.
Därifrån gick förslaget till gransknings
kommissionen, som hade 5 ledamöter,

varav 2 arbetare. lngeniör Möller var
ordförande. Remissinstanser var 2-man
nadelegationer på de större avdelning
arna. Premierna fastställdes till 10 -
upptill 100 kr., därutöver fordrades sär
skilt godkännande av VD. En nog så
viktig och framsynt passus i "reglemen
tet" var att förslag, som blivit godkänt
också blev genomfört, vilket ansågs vik
tigare än själva premieringen. Och om
genomförandet skulle dröja krävdes att
förslagsställaren skulle ha klart besked
om anledningen härtill.
På hösten 1946 uppsattes anslag om

den nya verksamhetsfonnen och nya ide
lådor kom upp. Under 1946 och 1947
kom det in 23 förbättringsförslag, däri
bland ett förslag till "folkbide" av Tyko
Axelsson, som gav honom 400: -, Rein
hold Westerberg hade flera goda "vär
meförslag" som premierades med 300: -
Erik Alvar Eriksson debuterade med ett
förslag om automatisk isolatorpress, Sven
Löfdahl hade flera bra rationaliserings
förslag och Uno Hultgren hittade på ett
nytt sätt att placera gods på vagnar.
Sven Lindahls förslag till dammsug i
sprutbox gav upphov till successiva för
bättringar, liksom Emil Löfdahls glasyr
förbättringsförslag, och Bendas tips om
behandling av gjutblock. Ett par kvinn
liga kom med rätt bra förslag, som idag
nog skulle gett dem litet högre premie
än då. Kanske dock inte för detta: "Jag
tycker fabriken ska anställa mera man
liga målare. Dom är inte så oroliga och
tar saken på allvar". Ett annat, rätt för
nuftigt förslag löd sålunda: "Vid flera
tillfällen har det förekommit att gram
mofonmusiken uteblivit, beroende på att
den som sköter den detaljen varit från
varande. Jag föreslår tillsättande av en
vikarie".
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Den 30 aug. 1946 hade överenskom
melse träffats mellan SAF, LO och TCO
om företagsnämnder. Där fick frågan om
belöning av förslag sina riktlinjer. För
KF :s del tecknades avtal i juni 1947.
Några smärre ändringar gjordes 1958.
Beträffande förslagsverksamheten har
§ 4 huvudsakligen följande lydelse:

Företagsnämnden eller, där så befin
nes lämpligt, en underkommitte (förslags
leommitte), skall äga bedöma sådana för
slag som inkomma från arbetare, och som
avse förändrade driftsmetoder eller an
dra anordningar eller åtgärder till gagn
för företaget.
Vid bedömningen skall övervägas, hu

ruvida förslaget är sådant, att, därest ar
betsgivaren tillgodogör sig detsamma, er
sättning bör utgå till arbetaren.
Om arbetsgivaren tillgodogör sig för

slaget, skall förslagskommitten samråda
även om ersättningsbeloppets storlek, in
nan arbetsgivaren beslutar härom.
Vid bedömning av förslag skall hän

syn tagas till den användbarhet och det
ekonomiska eller eljest praktiska värde
förslaget har för företaget.

Forslagsleommitten skall hålla för
slagsställaren underrättad om förslagets
behandling och i anledning av detsamma.
vidtagna åtgärder.
Det åligger företagsnämnden att sam

råda om praktiska anordningar och an
visningar för förslagsverksamhetens ef
fektiva bedrivande.

Åren 1948-1949 innebar tydligen en
ny mognadsperiod. Det var ganska tyst
kring förslagsverksamheten ute i verk
städerna Inför de nya linjerna tycks man
ha vilat på hanen, för att avvakta ett
lämpligt tillfälle att framlägga förslag
med hopp om belöning. Uppenbart är att
vår organisation var tungrodd. En sär
skild kornrnitte studerade emellertid för
slagsverksamhetens tillämpning vid någ
ra andra större industrier och man läste
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den lilla litteratur som fanns på områ
det. I slutet av 1949 kom förslag på en
ny ordning. Förslagspapperen gjordes

annorlunda, anonymiteten infördes, det
uppsattes nya, mera praktiska idelådor,
och dessa tömdes regelbundet före må
natliga sammanträden i kommitten. Det
beslöts att inrätta diplom i form av
minnesfat med namn. Förslagskommitten
utökades med sekreterare och arbetarnas
representanter blev kontaktmän på av
delningarna. Förslagen registrerades ut
förligare och publiciteten och propagan
dan blev bättre. Företagsnämnden re
kommenderade också kommitten att vara
frikostigare vid premiering och gav för
slagskornmiten friare händer att fatta
avgöranden och t.o.m. bestämma premie
beloppen. Ing. Teglund inträdde som
ordf. och för övrigt bestod kommitten
av Wiberg, Steen, öhlund, Nassen och
Dahlberg.

Den nya formen och viljan att lägga
upp förslagsverksamheten väl och fritt,
att stimulera den och installera den mera
populärt, gav ny frisk vind i seglen. Inte

mindre än 41 förslag kom in under 1950,
många av karaktären "försöka duger".
Ett 20-tal premierades och bland dem
kan nämnas H Axelssons hornsring,
F Gustafssons och Birger Anderssons av
skärare, N öbergs ställning för strål
järnssvetsning, Anton Kocks fixtur för
målning, Olle Anderssons glaceringsmall
och stämpelanordning - samtliga myc
ket goda exempel på vardagsrationalise
ring. Stig Lindberg hade nu format och
dekorerat ett speciellt fat som extra
minnespremie och i januari 1951 hade
man den första årsträffen med förslags
ställare. Företagets chef, Hjalmar Olson
överlämnade de nya hedersfaten, varvid
han bl. a. yttrade: "Hellre arbetar jag i
en omodern fabrik med god anda än i
en modern med dålig anda. Jag tror att
vi i Gustavsberg har denna tillgång, i
varje fall är vi på väg att erövra den,
tack vare en god vilja från var och en
att göra sina uppdrag väl och att umgås
med varandra som vanliga och fria män
niskor. Ni som har fått belöningar för
förbättringsförslag har visat både god
vilja och lust att samarbeta."

Det skulle föra för långt att här redo
visa ett större antal förslag ur den rika
flora som passerat Förslagskornmitten un
der därpå följande 15 år. Provkartan
är stor. Många förslag är utmärkta, an
dra djärva men opraktiska, och ett och
annat en aning utanför fältet. Några
gjorde utförliga ritningar på omöjliga
anordningar, andra kortfattade uttalan
den kring en fin ide. Någon enstaka
gång sökte man den här vägen lufta sitt
missnöje, kanske på grund av överskott
på magsyra. Men ordet är fritt! En kan
ske menade väl, då han skrev att "det här
med förbättringsförslag är en strålande
ide. Ta då hänsyn till arbetarnas anlag
och ge dem det arbete de passar bäst
för". Ett ständigt aktuellt spörsmål, men
där Förslagskommitten är ett för an
språkslöst forum. Roligare var de här

proven: "När det bränns ben på fabriken
luktar det hemskt i hela Gustavsberg.
Varför inte förse ugnen med en hög,
mycket hög skorsten, så att röken kan
segla bort högt från Gustavsberg". Det
blev ingen skorsten, men Torsten Box &
Co löste i sinom tid problemet med en
annan fin anordning. Eller det här: "Vid
besök hos personalkonsulenten måste
man gå ned för en brant trappa. Men
det är egentligen en slänt, som skulle
vara idealisk för Dahlbergs barn att åka
skinnkälke på". Ett annat trevligt för
slag var Sellstedts skyltar och blomurnor
med landskapsvapen. Det har ofta
nämnts som prov på ett förslag med
mycket jobb bakom. Utsikterna för en
större marknad var minimala, men tröst
premien var honom väl förunnad. För
resten, det vore väl trivsamt om man
kunde emaljpressa några snygga krukor,
förse dem med kommunens och fabrikens
vapen, och sommartid hänga upp dem
prunkande av blommor på lyktstolpar
och samlingsplatser i Gustavsberg!? Ett
annat förslag från den här tiden, som vi
borde förverkliga, är att sätta upp en
roterande neonskylt med Gustavsbergs
ankare på någon central fabriksbyggnad.
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Under den följande perioden började
vi få anledning att tillämpa tilläggspre
mier för förslag som prövats en längre
tid. Uppmuntringspremier blev vanligare
än förr, till förslag som icke kunde till
lämpas. Dessutom infördes bokpremier
till den som en gång fått diplomfatet,
men återkommit med nya bra förslag.
Vid våra jubileer har några av de

allra flitigaste förslagsställarna fått mot
taga armbandsur med inskription. De
som hittills fått denna utmärkelse heter
Erik Alvar Eriksson, Evert Johansson,
Ake Nassen, Filip Gustavsson och Mel
chiorre Oldani.
Ur skörden av förslag sedan 50-talet

tar jag bara några exempel. En serie sätt
ningsförslag av Ivan Berglind, väckte
uppmärksamhet för att inte tala om 9
mans gemensamma strävan att förbättra
arbetsmetoden vid gjutning av spolcis
terner. Oskar Johanssons förslag 1952
till automatisk start för bladmaskin var
något i den högre stilen. Likaså Nassens
och "Lukas" åtgärder mot stopp i press
1953. Arvid Olsen kom 1954 in med
ritningar på nya grejer till kyldisken
och 1955 tar jag Karl Gustavssons tryck
Iuftsbroms som exempel. Gösta Nilssons
brännkrok var en nyttig grej, som också
fick en rätt bra premie. Evert Johans
sons uppslag att laga siktduk 1956 var
ett sådant där glädjande, enkelt och bra
förslag som medförde materialbesparing.
Från den här perioden har jag anteck

nat ett förslag om att förse excenter
pressar med ytterligare en pedal för
vänsterfoten. Tanken spolades, men jag
tycker det verkar förnuftigt ur biotek
nologisk synpunkt. Men jag är ju ingen
fackman ... - Mindre smakligt föreföll
mig förslaget att vi skulle ha reklam på
WC-lockets undersida, och det tyckte
inte heller kommitten i övrigt. Kanske vi
skulle göra som Blandaren, när dom inte
fick vår annons. Vi trycker: "Vi skiter
i Gustavsbergs klosetter". - En drama
tisk berättelse om fru A:s bekymmer med
cykelluften vid hemfärden till lunch, re
sulterade i att luftledning arrangerades
till många cyklisters förtjusning. - Ett
förslag om tandborstställ i plast blev
också refuserat. Synd, jag har då inte
funnit något förnuftigt i den vägen, se
dan plasten kom till.

.i\ven utomstående, besökare och an
dra har passat på att ta en förslagsblan
ketr och göra ett förslag. Ett par har
t.o.m. tillämpats. Från en man utifrån
som fick en liten vas som tröstpris fick
vi ett vänligt brev, som slutade med
orden: "Ja, ni är nog den första firma
i Sverige, som belönat ett förslag, som
icke blev antaget".
Badkarspressarna var tacksamma ob

jekt för förbättringar. Nassen kom med
ett värdefullt tips som gav högre prima-

utfall för badkar 1957. Med omkon
struktionen av formmaskin 1958 kom
det duktiga paret Nylander-Johansson
in i bilden. Det blev anledning att efter
belöna det förslaget och flera, som de
båda kunniga reparatörerna senare åstad
kommit
Nästa år var det "20-årsjubileum".

Då ordnade vi en utställning av bra
förslag, som cirkulerade på fabrikerna.
Ett fint förslag det året var Kopplingen
för prov av WC-stolar.
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På hösten 1959 kom så den stora TV

tävlingen och KF:s samtidiga tävling.
Det inleddes med en diskussion om för
slagsverksamheten med tekniker, förmän
och fackfolk, som resulterade i en upp
ryckning genom anskaffandet av propa
gandabroschyrer och affischer. Viljan att
söka åstadkomma grundligare behandling
av förslagen underströks, liksom välvil
ligare inställning överhuvudtaget också
för tillsynes obetydliga 'Förslag. Man dis
kuterade också någon slags inbjudan till
medverkan att lösa vissa bestämda pro
blem i produktionen. Det senare en tan
ke, som visst varit svår att få ut något
av. Förslagskommircen rekommenderades
att också inbjuda fabrikschefer och an
dra fackmän till sina sammanträden.
Från den här tiden ägnades förslagsverk
samheten också större utrymme på de in
terna samarbetskommitteernas möten.
Till Rikstävlingen insände förslags

kommitten Eriksson-Nassens förslag till
Automatisering vid badkarspress. Kom
mitten hade premierat förslaget med
500: -. Den 23 april kunde vi i radio
höra det för förslagsställarna och före
taget hedrande meddelandet att juryn
gett våra pojkar toppriset. Det var en
flygresa till USA för en man, men före
tagsledningen beslöt omedelbart att skju
ta till en slant, så att båda skulle få resa.
Och på hösten gav de sig i väg på sitt
livs drömresa, som Erik Alvar uttryckte
det i sitt referat.

Förslaget bedömdes av juryn som ett
ur teknisk synpunkt gott exempel på väl
genomförd analys och vittnade om prak
tisk fantasi. Man gav också ett särskilt
erkännande åt det fina samarbetet mel
lan förslagsställarna.
Därmed borde saken vara klar, men

en "kvirrare" har med jämna mellan
rum några år senare levererat insändare
i en daglig tidning, där han utdömde
förslaget och menade att det aldrig blev
utfört.
Att fullföljandet av detta omfattande

förslag, som i första hand gick ut på att
söka eliminera det tunga arbetet med
plåtarna, fordrat en del omkonstruktio
ner, för vilka förslagsställarna också
hade nya ideer vid hemkomsten från
USA, förringar ju inte på något sätt för
slagsställarnas utomordentliga förarbete
eller idens bärkraft. Det är positiva in
satser och djärva ideer, parade med kun
skap och god vilja, som bär framåt. Det
var nog också det som ledde den opar
tiska juryns beslut i Rikstavlingen,

Och vi går vidare, och tar en snabb
överblick på de senaste fem årens för
slagsverksamhet. Vi höll oss väl framme
också i KF-tävlingen. Pristagarna där
gästade oss på sommaren och var bl. a.
med i ett sammanträde i förslagskom
mitten.
Under de här åren har vi haft många

studiebesök av förslagskommitteer från
andra industrier, och vår egen kommit
te har gjort utflykter för att få nya im
pulser. Artur Teglund, som varit kom
mittens ordförande sedan omorganisatio
nen 1949, överlämnade 1960 klubban till
Bengt Bram, som idag har följande med
arbetare i Förslagskommitren: Erik Sven
son, Lennart Backman, Ragnar Lindblad,
Birger Thunström, Albert Rydberg, Ro
bert Johansson och Dahlberg som ständig
sekreterare.
Nykonstruktion av automatmaskin

var ett förnämligt förslag 1961 av de
båda säkra reparatörerna Nylander
Johansson. En ny rikstävling kallad
"Vardagsvis" utlystes på hösten, även
den följd av en kooperativ tävling och
interna avdelningstävlingar. Nylander
Johansson blev så småningom med på
KF:s prislista och fick göra en studieresa
till andra KF-industrier.
Från året 1962, då inte mindre än 65

förslag premierades tar jag som prov
Ingvar Nilssons manöveranordning på
lerskopan som ett prima exempel. Erik
Jonssons bidedusch 1964 och Olle An
derssons ändringsförslag av bidelyran
fick årets extrapris i en intern tävling.
Och nu går vi in för 1965, där kom

mitten inbjudit till en ny tävling "Ide
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med ide". För den har vi särskilda for
mulär och ämnar ge extra pris i tre klas
ser, nämligen till bästa produktionsför
slag, bästa arbetarskyddsförslag och bäs
ta förslag om materialbesparing.
Den 16 mars hade förslagsverksamhe

ten jubileumsträff på Strandvik, varvid
1964 års förslagsställare fick sina min
riesfa t och Kågeboken som extrapris.

I allmänhet hyser man den uppfatt
ningen, att tjänstemän och arbetsledare
är utestängda från förslagsverksamheten,
och det är deras uppgift och skyldighet
att komma med nya uppslag. Gottgö
relse för utomordentliga insatser får ske
på annat sätt än genom premiering. Så
är nog fallet när det gäller chefer, ar
betsledare och tekniker, men för ideer
som ligger utanför förvaltningspersona
lens befogenhets- och arbetsområde vill
vi ha dem med i den trevliga gemenskap,
som förslagsverksamhet innebär. Erfa
renheten säger att flera förslag inom eget
arbetsområde lämnats och att de ofta
varit förnämliga. De har behandlats via
Tekniska ledningen. Från vardagsratio
naliseringsfältet kan jag ju själv vittna
att jag lagt in ett halvt dussin förslag och
fått uppmuntringspremier för 3 st. Mitt
förslag om en standardsouvenir att sälja
till de 15000 besökare föll emellertid
inte konstnärerna på läppen. Folk ska
köpa Gustavsbergs i alla dess former, där
varje produkt är en fin souvenir i sig
själv!
Man har ibland framfört farhågor att

ett förslag skulle kunna innebära sämre
förtjänst. Jag har aldrig hört hos oss att
en metodförbättring genom ett förbätt
ringsförslag föranlett lönereducering eller
att någon mist sitt jobb. - Jo, visst, vi

hade mannen, som rationaliserade bort
sig själv. Men han fick 1000: - och ett
nytt jobb! - Just på den här fronten
är man nog enig och uppmärksam från
båda parters sida. En ny ackordsättning
kan innebära en lägre lön i jämförelse
med tidigare, men å andra sidan bör för
bättringen leda till ökad produktion och
därmed också i längden ökad förtjänst.
Det är väl alla överens om - ökad pro
duktion bör också ge ökad lönsamhet
både för de anställda och företaget.
Belöningsformerna hos oss bygger på

uppskattning med hänsyn till nytta och
användbarhet och jämförelser görs med
tidigare inlämnade förslag. Att bestäm
ma ekonomiska värdet, eller trygghets
och trivselvärdet efter någon formel är
mycket svårt, ty hos oss har man att göra
med produkter av mode- eller säsong
karaktär, eller också gäller det skydds
frågor och trivselbetonade förbättringar.
I de fall av tekniska förslag, som kan
användas utan komplettering, och där
man direkt kan beräkna vinsten brukar
vi göra en formelberäkning. I regel har
det system, som vi har som praxis, visat
sig ge en bättre belöning. Genom efter
prövning kan vi därtill justera en er
sättning, som beräknats för lågt.
I runt tal har under åren 650 förbätt

ringsförslag premierats med en samman
lagd summa reda pengar av 65000: -.
Därtill kommer kostnader för extrapris,
minnesfat, bokpremier och årsträffar och
bidrag till tävlingsresor, som jag upp
skattar till samma belopp.

Vad Iörslagskommitten borde efter
sträva i fortsättningen är väl att få ännu
bättre kontakt med förslagsställarna, så
att de mera intensivt själva känner sig

Forslagsleommitten i granskningsbestyr

som medarbetare i denna verksamhet. Ett
frimodigare utnyttjande av den hjälp
man kan få för utskrivning av förslag
eller för konstruktioner skulle man också
vilja se.
Jag tror inte att anonymiteten spelar

så stor roll. Ofta skulle man vilja disku
tera förslaget med vederbörande. Inte
heller är jag säker på att idelådorna är
nödvändiga. Formulär kan tillhandahål
las på förmanskontoren och förslagen
sändas med den interna posten direkt till
sekreteraren. Då skulle han, i samråd
med ordföranden, kunna öppna kuver
ten och få en snabbare remiss till fack
kunnig bedömning, tills förslagskommit
ten sammanträder en gång i månaden.
Givetvis vore utförligare motiveringar

om förslagen önskvärda, även på förslag
som avböjts. Det är svårt att få det i
protokoll, men kanske de kan göras
muntligen.
Förslagsverksamheten kan göras effek

tivare och borde vinna större popularitet.
Det fordrar medverkan från alla instan
ser. Vi måste hålla klart för oss att de
verkliga förbättringsförslagen sker ge
nom insatser av härför skolad och utvald
personal, som målmedvetet och energiskt
dagligen sysslar med spörsmål om hur
man ska kunna rationalisera, förbilliga
och effektivisera driften. Det är här som
i regel de betydelsefulla uppfinningarna
kommer till stånd. På den vägen har
ändringar skett och besparingar gjorts
som årligen sparar stora summor.
Det är därför ganska orealistiskt att

tro att förslagsverksamheten har en av
görande betydelse för produktionen och
framåtskridandet. Att i högstämda orda
lag hävda att den ökar vår levnadsstan
dard och vårt lands ekonomiska utveck
ling är litet för starkt. Ja det finns teore
tiker, som spekulerar i ekonomiska fun
deringar om vad ännu icke gjorda för
bättringar betyder i förluster. - Men
varje liten möjlighet som inbjuder till
förbättringar och rationalisering, och att
undanröja onödiga kostnader måste tas
till vara. Vem kan oftast på nära håll
iaktta hur metoden, miljön och maskinen
fungerar om inte människan som direkt
arbetar med dem, mannen på verkstads
golvet.
Chansen finns givetvis också att den

interna förslagsverksamheten kan kom
ma med mycket betydelsefulla ideer, och
det har vi också exempel på från vår
egen verksamhet.
Förslagsverksamheten är enligt min

mening främst en trivselfaktor, ett ut
tryck för en positiv inställning, där varje
anställd känner sig som en företagare
på sin arbetsplats. Där initiativen kom
mer fram, därför att man tycker att den
verkliga glädjen i livet är att försöka
göra någonting bättre eller något bra
ännu bättre. Gösta Dahlberg
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mr gulnabe papper
Kommunal vardag på Värmdö under 1800-talet

Kyrkorådet på Värmdö hade kallats
till sammanträde den 28 jan. 1827 och
åtskilliga församlingsbor var inkallade
denna dag att stå till svars inför de all
varsmän, som med stöd av kyrkolagen
ägde både skyldighet och makt att för
mana och döma över vårdslöshet och
ohörsamhet av skilda slag.
Förhören och överläggningarna leds

av kyrkoherden Dan. Aug. Zielfeldt, som
nu kallar fram gossen Lars Petter Wes·
terberg i Rosenmalm. Han är 16 år gam
mal och ännu så okunnig att han knap
past ("med högsta svårighet") känner
bokstäverna, och inte kan han budorden
i lilla katekesen. Vid husförhören i Södra
Lagnö hade han både i fjol och året för
ut fått allvarsamma och ömma förma
ningar och även lovat att bättra sig.
Att han 1m i dag inkallats är dock

framför allt av den orsaken, att man vid
förra höstens husförhör i Södra Lagnö
klagat "över hans tjuvaktighet och elaka
vana att ofta utbrista i eder och svor
domar".
Vid gossens sida står nu även modern

änkan Anna Cajsa och protokollet be-

rättar: "Det första nu ordföranden före
tog var att anställa förhör med Lars Pet
ter för att utforska, huruvida han sedan
sistnämnda husförhör vunnit förkovran
uti innan- och utaniäsning. Men då han
i detta avseende icke förmådde lämna
något tillfredsställande prov, samt då
han icke kunde neka till de klagomål,
som nyligen mot honom inlupit angåen
de svärjande och snattande, så hemställ
de ordföranden till kyrkorådets ledamö
ter, vad bestraffning, som på denna gosse
borde tillämpas."
Under överläggningen finner samtliga

ledamöter av kyrkorådet det vara rätt
vist att, då Lars Petter, trots att han två
gånger varnats, inte gjort minsta fram
steg i kristendomskunskapen "utan med
sin vårdslöshet i detta avseende förenat
stora och vid hans ålder ovanliga van
arter, han skulle, andra försumliga och
oartiga (vanartiga) barn till varning,
ställas i pliktstocken framför stora kyrk
dörren." Där skulle han stå en söndag
från sammanringningen intill predikans
början samt ifrån predikans slut till dess
hela församlingen gått ut ur kyrkan.

. ;,;;,,,__,: <~'""''i:,~[~
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Den 7 Mai 1945
Denna dag gick fredsbudskapet ut

över ett sargat och lidande Europa. Det
spreds med hast från man till man. Det
framkallade ett jubel utan like. Världen
skulle gå mot en ny vår. Det skulle
snart bliva en folkens sommartid. Nor
den skulle åter känna frihet och leva i
frihetens gemenskap. Den 7 maj 1945
kan ingen av vår generation någonsin
glömma. Så överväldigande var dagens
budskap. På något. sätt borde vi årli
gen fira den dagen. Aldrig förr har
världen genomlidit något så vanvettigt,
som allt detta onda under detta krig.
Därför fyllde fredsbudskapet oss alla
med befrielsens lättnad och glädjens
tacksamhet. Vi svenske jublade. Hur
mycket mer skulle man då icke göra det
i de länder, där barbariet övat förtryck
och terror.

Ur Gustavsbergaren nr 3 1945

Kyrkorådets dom lästes upp inför
Lars Petter och hans mor, och de under
rättades samtidigt om deras rättighet att
anföra besvär över domen hos höglovliga
landshövdingeämbetet i Stockholms län.
De fick även i detta avseende alla nö
diga upplysningar och föreskrifter.
Men både änkan Anna Cajsa och hen

nes son förklarade sig nöjda med domen
och sade sig icke ämna överklaga.
"Då beslöt kyrkorådet, att Lars Petter

skulle undergå stockstraffet söndagen
den 18 febr. och sexmannen tillsades att
ombesörja verkställigheten.
Till sist gavs Lars Petter och dess mo

der de mest ömma förmaningar, och
kyrkorådets samtliga ledamöter önskade,
att den dom, de nu med blödande hjär
tan fällt, måtte ha den verkan, att de
hädanefter måtte bli befriade från en
dylik smärta."
Församlingsborna blev slutligen på

minda om, att till den som är ställd i
stocken, må ingen giva någon gåva, så
att vanarten uppmuntras och straffet
förlorar sin åsyftade verkan. Brott här
emot pliktas med 16 skillingars b :o, vil
ka tillfaller fattigkassan.
Hur gick det månne i fortsättningen

för Lars Petter? Vågade någon visa ho
nom medlidande, där han stod fjättrad
utanför kyrkporten, eller spottade man
åt honom? Lärde han sig läsa och blev
han flitig kyrkobesökare? Kanske upp
lysning härom finnes i senare kyrkoråds
protokoll. Sannolikt var han dock den
siste, som led stockstraffet i Värmdö.

Vilh. Gezelius.
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För att hålla ett företag som detta
i gång fordras ej blott maskiner, ugnar
och råvaror. Det fordras även liksom i
krig "the right man behind the gun".
Som förut nämnts kom ledningen i nya
händer år 1869. Skulle företaget kunna
bestå och utvecklas, måste det levande
materialet sovras och vårdas. Den första
frågan blev då härute på landsbygden
bostäder, bostäder och åter bostäder.
I den natursköna omgivningen an

lades i början av 1870-talet de första ar
betarebostäderna efter principen tvåfa
miljshus med lägenheter på kök, ett stort
och ett mindre rum samt glastäckt ve
randa. Omedelbart omkring varje bo
ställe anlades köks- och fruktträdgård.
Innehavet av många av dessa lägenhe
ter har så att säga gått i arv från en ge
neration till en annan, och trädgårdarna
äro nu för det mesta välskötta anlägg
ningar, som producera en god del av vad
som fordras till familjens uppehälle av
trädgårdsalster. Från samma tid här
stamma en del stenhus efter prof. Isreus
modell, innehållande å nedra botten
lägenheter om två rum och kök och på
vinden en del ensamrum.
Det visade sig dock snart att för

många voro dessa byggnader för stor
artade, fordringarna på livet voro ej
heller så stora då som nu, och dessutom
behövdes bostäder för säsong-arbetare,
både manliga och kvinnliga. För att lösa
den frågan uppfördes åtskilliga större
bostadshus, dels med enkelrum, dels med
lägenheter å ett rum och kök och i all
mänhet så indelade, att någon familje
försörjare blev där bofast och hade upp
sikten över ordningen. - På SO-talet
uppfördes mindre stenhus efter liknan
de princip, innehållande en större lägen
het på rum och kök jämte några ensam
rum med köksinredning. Under nästa år
tionde infördes en byggnadsmodell från

Gustavsberg för 50 år sedan
Ur ett föredrag av A. S. W. Odelberg 1917 vid Industriför

bundets årsmöte har vi hämtat följande sidor med redogörelse
över bostäder och sociala anordningar.

En miliö som gamla gustavsbergare upplevt och sett förändras

en bruksegendom i Gästrikland med 3
lägenheter å ett rum och kök på nedra
botten och 2 på den övre. Omkring näs
tan alla dessa bostäder eller i deras ome
delbara närhet upplatos områden för
köks- och fruktträdgårdar. 1900-talet in
leddes med hus av en ny typ med 2 lä
genheter å två rum och kök på nedra
botten och 3 lägenheter med ett rum och
kök i vindsvåningen. Lägenheterna å
nedra botten äro försedda med egen, ve
randaliknande ingång från gavlarna,
varjämte det ena av rummen är mycket
stort. Senare uppfördes av annan typ ett
20-tal fyrafamiljs-hus med 4 lägenheter
på rum och kök, var och en med egen
ingång. Samtidigt byggdes några enfa
miljs-hus, dels efter förslag av arkitekt
Knut Perno dels efter egen modell 1909.
År 1911 infördes en ny typ av en

familjshus, av vilken ett SO-tal nu äro
uppförda, spridda över några bergåsar,
ej utefter gator, som trötta ögat, utan här
och var i terrängen, varigenom även
grundläggningsarbetet underlättats. Käl
larvåningen är i 2 avdelningar, en för
mat och en för bränsle; i den senare in
rymmes klosett-rummet med ventilation
genom den neddragna skorstenspipan.
Bottenvåningen, som ligger tämligen högt
från marken, är försedd med veranda
liknande ingång till förstugan. Härifrån
leder dels en trappa till vinden med sin

lilla kammare, dels ingång till köket och
de andra två rummen å denna botten.
Köksspiselns rökkanaler uppvärma rum
men där bakom genom en kakelinfatt
ning, och synes värmen bliva tillräcklig
även under stränga vintrar. Dessa hus
äro även byggda med tanke på barn
rika familjer. Självfallet upplåtes mark
för trädgård.
För bolagets förmän och tjänstemän

äro diverse byggnader uppförda; de för
ra bo i hus, liknande de större arbetare
bostäderna, men med flera rum och stör
re trädgårdsområde. De senare bo för det
mesta i ensamt liggande villor. Dessa
hus uppvärmas i allmänhet med varm
vatten och i köksspiseln finnes s. k. slinga
för badrummet. Inom fabriksomridet
finnas även bostäder i samma hus som
kontor och utställningslokaler för en del
högre och lägre tjänstemän, vilkas syssel
sättning är av sådan art, att deras' när
varo som oftast påfordras.
På grund av Gustafsbergs belägenhet

ute i skärgården med karga omgivningar
visade det' sig tämligen snärt, allt efter
som befolkningen växte, att frågan om
det dagliga livets nödtorft började att
bliva alltmera komplicerad. Redan under
första hälften av 1870-talet togs därför
den till fabriksområdet gränsande gamla
herrgården Farsta med Tjusvik under
eget bruk, så att dess lantprodukter skul-
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le gå odelat till fabriksbefolkningen och
till billigaste pris. Några år härefter till
kommo en del andra närliggande små
gårdar och sedermera inköptes år 1897
den gamla herrgården Lemshaga, år 1903
Skevik, 1913 Kårboda osv.
Lantbruket omfattar nu cirka 320 har

öppen jord och 2,000 har skogs- och
bergsmark. Centralpunkten är belägen
vid Farsta, med en stor, modernt upp
förd ladugård i förening med stall för
både fabrik och lantbruk, oxhus, höns
gård, tröskverk, mjölkvarn osv.
Boskapsskötseln är huvudsakligen an

lagd på produktionen av mjölk för
fabriksbefolkningen. Mejerirörelse och
kalvuppfödning kunna här ej komma i
fråga, utan är allt inriktat på att hålla en
högmjölkande kreatursstam. Därför till
föres regelbundet såsom ersättning nytt
kreatursmaterial från marknader i mel
lersta Sverige, och sinkorna gå utan par
don till slakteriet. Kalvarna få dela sam
ma öde. Dessa slakteriprodukter komma
sedan fabriksbefolkningen till godo.
Till följd av den elektriska kraftens

införande i fabriksdriften fanns det möj
lighet att få ett billigt överskott för
lantbruket och allt vad därtill hör.
Elektriskt drivna mjölkningsmaskiner be
gagnas. Tröskverk, kak-kross samt hac
kelse- och gröpningsmaskinerna äro även
försedda med elektrisk motor. Elektriskt
ljus förekommer i stall och ladugårdar
samt hönshus, där även den elektriska
strömmen med fördel användes som vär
me- och ljusalstrare vid inkubatorer och
äggkläckningsmaskiner.
Mjölken utportioneras direkt till kon

sumenterna och lämnas till ett pris av
15 öre per liter (som för enkelhetens
skull avdrages vid avlöningen.) Likaså
lämnas till befolkningen ved och kol till
inköpspriser. Skogsbrukets vedproduk
tion är nämligen ej tillräcklig.
Sedan gammalt fanns på platsen en

väderkvarn. Då elektrisk drift infördes
år 1905 slopades denna och en modernt
inrättad valskvarn installerades. Där
males nu såväl egen som främmande
mäld från gårdar i Stockholms skärgård.
Mjölet går till den kooperativa förening
en på platsen och kliet till kreaturen.
För fabriksbefolkningens förseende

med förnödenheter bildades för många
år tillbaka ett kooperativt företag kal
lat Gustafsbergs Fabriks Uppköpsför
ening, Denna affär är fullständigt fri
stående från bolaget, med undantag av
att detta bistår föreningen med att in
kassera likvid för gjorda uppköp genom
avdrag från resp. delägares avlöningar,
varigenom kreditförluster förhindras.
Lokalerna, som äro speciellt inrättade
för sina olika ändamål, uthyras av bo
laget till självkostnadspris. Tack vare
fördelaktiga uppköp i första hand, ger
affären ett mycket gynnsamt resultat.
Dessutom lämnas till denna affär lant
brukets produkter av slaktdjur, mjölet
från kvarnen, ägg osv. Som bekant för
bruka arbetare numera mycket kött och
korvvaror, som äro lätta att tillaga. För
att tillfredsställa detta behov inrättades
inom affären en charkuterifabrikation,
där elektrisk ström för drivkraft fås
från bolaget. Mycket av slaktens extra
produkter kommer sålunda på ett eko
nomiskt sätt till användning. Avdelning
en står självfallet under länsveterinärens
kontroll. Priserna i affären äro de i
Stockholm gängse och på matvaror t.o.m.
något under. Behållningen vid varje års
skifte blir för delägarne-kunderna en
samlad sparpenning. Denna kooperativa
rörelse har haft mycket ingående sociala
följder för fabriksbefolkningen. Den be
fordrar i hög grad välståndet frånsett
det rent ekonomiska, enär familjen så
att säga har förmånsrätt till försörja
rens förtjänst.
Som jag förut nämnt förekomma hos

bolaget säsongarbetare, både manliga

Nedan: Två vyer från förr, Mariagatan och Skeviksgatan

och kvinnliga. Dessutom hava ju många
ej bildat familj. För dessa var det svårt
att få god lagad föda, enär här ute på
landsbygden ju ej finnas stadens resurser
med serveringar, automater och dylikt.
Ett värdshus med matservering hade vis
serligen existerat sedan långt tillbaka, så
att behovet för dessa någorlunda kunde
tillfredsställas, men bra kunde det ej bli
va, där knappast någon konkurrent
fanns. Rörelsen har därför övertagits av
bolaget självt, och i spetsen står en fack
mässigt utbildad föreståndarinna. Loka
lerna äro moderniserade och driften
sker med hjälp av maskiner och moto
rer. Värdshusrörelsen och matserveringen
för fabrikens personal äro strängt av
skilda; i den förra debiteras högre priser
till ekonomisk hjälp åt den senare. Priset
för kvinna 1 kr. och för man 1 :25 för
3 varma mål dagligen togs som utgångs
punkt; som synes har förlusten på rörel
sen blott uppgått till c:a 3,000 kr. under
denna tid, och dock hava nära ett hund
ratal matgäster serverats om dagen och
som bekant under mycket svåra förhål
landen med alltjämt stigande livsmedels
priser. Indirekt är det säkerligen en vinst
som visar sig i större arbetsintensitet och
därmed sammanhängande följder.
Bolaget har vidare uppfört ett s. k.

kommunalhus, rymmande 400 personer
för kommunens stämmor, riksdagsman
naval och föreläsningar. I övrigt upplå
tes denna lokal för låg hyra till en av
de frireligiösa församlingarna på plat
sen. En annan byggnad med dubbelt syf
temål är baptistkapellet, som ock an
vändes till aftonskola, där barnen och
en del i fabriken anställd ungdom un
dervisas i teckning av fabrikens dessina
tör. Vidare har bolaget byggt och upp
låtit en större klubblokal med bibliotek,
teater och biograf, omgiven av en natur
skön park med dansbana. Teatern an
vändes som sällskapsteater och biografen
drives av klubben själv.
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Nära intill är idrottsplats anordnad.
Skytterörelsen på platsen är mycket liv
aktig; paviljong med bana är upplåten
av bolaget. Dessutom förekommer rätt
mycket fältskjutning även tillsammans
med våra närmaste grannar, då bolaget
är ägare av stora lämpliga terränger.

. Skolväsendet skötes, som vanligt är
på landet, av folkskolan med 2 lärare
och omkring 7 lärarinnor i 3 skolhus.
Ett skolkök under sakkunnig ledning har
sedan många år verkat och givit de unga
flickorna undervisning i enklare kok
konst och dess ekonomi. Den härvid pre
parerade födan utgör middagsmålet för
ett tio-tal fabriksarbeterskor. Likaså fin
nes sy- och slöjdskola.
För att förhindra skolungdomens ge

nom sysslolöshet ofta uppkommande
okynne under sommarferierna, måste
barnen under sakkunnig ledning hjälpa
till att rensa jordbrukslanden, ett arbete
som visserligen ej alltid är så roligt för
de unga, men friskt och sunt. Hågen att
tjäna sitt uppehälle väckes härigenom
tidigt liksom känslan att vara en sam
hällsnyttig medborgare, på samma gång
lantbruket får en god och ofta välbe
hövlig förstärkning i arbetskraft.
Samhället förses med vatten från den

s. k. Kvarnsjön, belägen cirka 1 kilo
meter från fabriken, 10 meter över Salt
sjön. Vattnet från dammen vid sjöns
norra ända ledes i rör till den vid stran
den liggande fabriken, och ett gott vat
ten fås i riklig mängd till fabriksbehov.
Råvattnet ledes ock under självtryck till
stall, ladugård, tvättstugor och träd
gårdsbevattningar. Till dricksvatten av
ledes en del, som under självtryck pas
serar sandfilter, varefter det pumpas till
en 30 meter högt liggande i klippan in
sprängd, frostfri, täckt betongreservoir
på 150,000 liter. Ett rörnät härifrån le
der runt samhället. Pumpningen sker
från ett bredvid filtrerbassängen liggan
de maskinhus, försett med 2 centrifugal
pumpar (en i reserv) av Z-typ, clirekt
kopplade på elektromotor med ström
från kraftcentralen. Vattenverket skötes,
enligt kontrakt, av en porslinsarbetare
(under lediga stunder från fabriksarbe
tet, en timme eller så om dagen), och
kostnaden härför ställer sig till omkring
300 kr. Dessutom tillkommer cirka 100
kr. för filterrensning, sandens förnyande,
diverse reparationer i rörnätet och ström
förbrukning. Vattenproduktionen är
20,000 kbm. per år eller 50,000 liter per
dag.

För arbetspersonalen äro tvätthus i
olika delar av samhället inrättade. I des
sa begagnas råvatten. I den undre vå
ningen finnas tvattpannor samt betong
bassänger för sköljning och klappning,
och i den övre manglarna.

Grindstugatan eller Storgatan

Inom fabriken har sedan länge till
baka funnits en mindre badinrättning för
varma bad, där personalen för en billig
avgift kan få sitt behov i det hänseen
det tillfredsställt. Detta är dock ej till
fyllest som folkbad betraktat, och efter
den nya kraftcentralens på Kattholmen
tillkomst med dess överflöd av något
uppvärmt kondenseringsvatten väcktes
tanken att här anlägga en badstu med
simhall och ditflytta hela badanstalten.
Den i betong utförda simbassängen rym
mer cirka 50 kbm.; vattnet kan förnyas
minst 2 ggr i timmen och har en tempe
ratur av +22° även under den sträng
aste vinter. Vattnet tages från saltsjön
och är klart och obetydligt salthaltigt.
Detta kan bliva ett verkligt folkbad
isynnerhet för det uppväxande släktet.
Renhållningen på platsen ombestyres

av bolaget. W.C.-systemet är endast ge
nomfört i tjänstemannabostäder och kon
torsbyggnader, värdshus etc. I övrigt an
vändes det otvivelaktigt på landet bäst
passande torvströsystemet. Avträdena
äro i allmänhet belägna tillsammans med
vedbodarna i särskilda hus i något hörn
av trädgårdsanläggningarna eller, som i
de nyaste enfamiljshusen, i källaren.
Förr var det vanligt, att arbetaren id

kade svinskötsel i närheten av sin lägen
het, men som härav uppstodo sanitära
olägenheter har numera ett särskilt om
råde i en avlägsen hage upplåtits för
svinuppfödning. På hösten säljes fläsket
med god vinst till den kooperativa för
eningen, såvida det ej insaltas av resp.
hushåll.
För vägarnas underhåll sörjer bolaget,

varvid med fördel den elektriska motorn
användes vid makadamberedningen. Li-

kaså sågas och hugges hushållsveden med
motor.
För brandväsendet är bland befäl och

arbetare organiserat en mindre kår. Ge
nom den moderna vattenledningen med
sitt höga tryck och över hela samhället
utplanterade vattenposter står ett ut
märkt eldsläckningsmedel till buds. Dess
utom finnas ångspruta och elektrisk
spruta jämte handsprutor och slangar.
Ovningar företagas flera gånger årligen.
För möjligen uppkommande epidemier

finnes modernt inrättad sjukstuga med
sköterska. Dessutom biträdes läkaren av
en distriktssköterska vid vården av de
sjuka i hemmen. Svårare sjukdoms- eller
olycksfall sändas till Stockholm, för vil
ket ändamål sjukbår står redo, passan
de till Stockholms ambulansvagnar.
För många år sedan grundades Gus

tafsbergs Fabriksarbetares Sjuk- och Be
gravningskassa. Varje vid fabriken an
ställd arbetare måste vara medlem av
densamma, och hjälp utbetalas (efter lä
karebetyg) oavsett sjukdomens längd.
Detta garanterar mot nöd. Räntan å bo
lagets pensionsfond, som uppgår till kr.
325,000, går dels till äldre pensionerade
tjänstemän, dels till arbetare, såväl man
liga som kvinnliga, vilka i regel pensio
neras efter fyllda 60 år oavsett om de
ännu äro arbetsdugliga. Med en del av
räntan understödes ock den ovannämnda
sjuk- och begravningskassan.
Det är tydligt, att med en rörelse som

bolagets, vilken innefattar så många
branscher och där ledningen ligger i en
hand, varje i dess tjänst anställd kan
placeras efter sin individuella begåvning.
Den regeln följes: alla måste arbeta, från
skolåldern ända tills läkarens betyg sät-
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ter stopp, antingen för sjuk- eller ålder
dom. Kan ej enligt moderna sociallagar
fabriken taga vid efter slutad skolgång,
finnes plats i lantbruk, trädgårdsskötsel
etc. I de flesta fall arbetas på ackord
(även efter s. k. premieackord) och är
det om möjligt så anordnat, att den yr
kesskicklige kommer till sin rätt samt att
han ej sysselsättes med något arbete av
lägre ordning, vilket, där så ske kan,
utföres. med motorkraft. På alla områ
den strävas efter teknisk och organisa
torisk fulländning.
Porslinsarbetarnes medelförtjänst vid

Gustafsberg är c:a 1,600 kr. per år jäm
te fri bostad och gottgörelse för halva
kommunalskatten. Endast i undantags
fall erlägges någon hyra, högst 60 kr. om
året. Intill 10 0/o årspremie på nämnda
inkomst har dessutom med något väx
lande procent utdelats sedan många år
tillbaka.
Vid kristidens början, då livsmedels

prisen alltmera började stiga, fann bola
get, att de barnrika familjerna fingo det
alltför svårt och för att i någon mån av
hjälpa detta, utbetalas nu s. k. barnbi
drag. Varje lantbruks- eller skogsarbeta
re med fler än två barn under 14 år er
håller ett bidrag av S kr. pr barn och
månad och vid industrien anställda med
fler än tre barn under 14 år ett bidrag
av 4 kr. pr barn och månad.
För att underlätta ingående av äkten

skap utlämnas s. k. bosättningslån på 100
kr., vilket lån likväl i regel efterskänkes,
om låntagaren är i bolagets tjänst ett år
efter lånets erhållande.
Jag sade nyss, att alla måste arbeta,

dvs. att under det hemmen skötas av
husmödrarna, böra de andra familjemed
lemmarna bidraga till uppehället. En
dast i undantagsfall, t. ex. sjukdom eller
mycket stor familj eller andra talande
skäl, bör även någon annan medlem av
familjen deltaga i hushållsarbetet. Fin
nas ej barn eller äro de fullvuxna eller
ur hemmet, må även hustrun deltaga i
fabriksarbetet. Tiden härför regleras så,
att även hemmen må hava sin vård.
Detta kan t. ex. ske genom lämpligt
ackordsarbete och där ej arbetet är ome
delbart beroende av de andras i fabri
ken. Vad fabriksarbetet i övrigt beträf
far, bevakas noga, att de olika säsonger
na utnyttjas med en viss reglering. Om
hösten och vintern kan mera forceras, på
våren och sommaren, då trädgårdarna
fordra sitt arbete, lämnas mera fritt. Li
kaså beviljas i allmänhet en veckas ledig
het vid jul och midsommar.
Lantbruksarbetaren åtnjuter på det

hela samma fördelar som fabriksarbeta
ren. Hans bostad är av samma slag med
trädgård. Visserligen är hans kontanta
avlöning mindre, men detta motväges i
viss mån av naturaförmåner. Även här

Gustavsbergspojkar

Ur en bordsvisa 1951 vid

gamla gustavsbergspojkars träff

Vår ungdoms ideal är övergivna
nu realistiskt ser man varje sak;
vi gamla verkar "lite efterblivna"
vi har en omodern och billig smak!

I all sorts fördom tror dom vi är fångna
så ej vi märker huru tiden går:
men vi ej alltid prisar det förgångna,
den "nya given'' vi rätt väl förstår!

Vad var väl våra enkla "kägeibaner"
där "trissan" drevs i vägens damm och grus
mot nutids- högst moderna fotbollsplaner
där "kämpar" sparkar inför fullsatt hus!

Tänk blott, vår ungdoms björklövsskjussar
med sköna damer, punsch och handklaver.
Nu åker vi till fest i flotta bussar
men riktig punsch vi ser nog aldrig mer.

Förr ringde man trankilt till vin-agenten
och punsch och konjak sändes hem pr båt;
likvid man ordna sedan, vid "Procenten"
sen alltihop, och mera till, gått åt!!

Man dansa' snällt vid "Skyttepaviljongen"
och "smockan föll" ett stycke därifrån.
Nu hålls det lugnt av ordningsvaktsbatongen
och bort i "basset" snyftar saxofon!

Nu är vi allesammans nästan lika
och ingen över andra "sticker opp"
nu ingen fattig finns, och inga rika.
Tänk vad vi hunnit under årens lopp!

Nu inga bleka "massapojkar" springer
ner till "fabriken" redan före 6
då gamla "slamhusklockan" ilsket ringer
och dom med möda av sin "morsa" väckts!

Kanhända en och annan örfil svider
men man är van så det gör ingen sorg
och ger igen vid kvällens vilda strider
med andra grabbar uti Gröneborg!

Nu är dom borta alla "originalen"
som !i te egna, gjorde här sin rond,
nu minns vi knappast färgerna på schalen
som prydde gumman uti "gummans stånd"!

Nu kör ej mera "Farsta-ekipaget"
med Bruks-patron och kusk uti Iivre
en 5 tons lastbil pryder upp garaget
sen nya tider här har gjort entre !

Man ingen söndag mer på båten "slussar"
och får en sup i "5-ans" försalong
nu åker vi till "Stan" i Björknäs bussar
och gynnar "Sara" - (någon enda gång!?)

Nu "Gustavsbergare" ej mera slarvar,
nu fordras det att vara stelt korrekt
och inga gubb' i Värdshusbacken larvar
att få "en öl" och värsta törsten släckt!

Vi slipper "första-uttagsplågan" även
ty "Konsum" heter gamla "Bolagsbo'n"
nu allihop har pengar uti näven
de är ju nästan som "Revolution"!

Den gamla trakten gläder än vårt sinne
och ger åt livet lite glans och färg,
de ljusa stunder stannar i vårt minne,
det skimrar sommar över Gustavsberg!

An där i gräset glänser färgrik daggen
när solen stiger över skogens bryn,
där kilar fina båtar ut mot "Baggen"
och kyrkans spira pekar upp mot skyn!

An glittrar vattnet grant i Farstaviken
liksom det gjort i alla gångna år,
men. dystert grå står gamla pott-fabriken
och minner om den tid - som nu förgår!

Så, låt oss glädjas medan livet varar,
ta reda på var flyende minut;
nu är vi här, en hoper gamla karar
att ge vår ungdornstid en glad salut!

H.D.

kunna de övriga familjemedlemmarna få
riklig sysselsättning i fabriken till höjan
de av ekonomien.

· Bostäderna tillhöra alla bolaget. För
deras vård och allmänna kontroll sker
inspektion årligen av bolagets ledning.
Hushållningssällskapet utdelar som be
kant premier för trädgårdens förstklas
siga skötande varvid många årligen här
erhålla pris. Råd och planeringar lämnas
arbetaren kostnadsfritt genom bolagets
förmedling från länets trädgårdskonsu
lenter. fruktträd och bärbuskar utläm
nar bolaget och bistår även vid deras
planterande.

Under sommarmånaderna med sina
ljusa kvällar finnes tillfälle till god rek
reation från det arbetsamma fabrikslivet
i den vackra skärgårdsomgivningen.
Många arbetare äro ägare av större eller
mindre motorbåtar och utfärder i skär
gården för fiske och annat tidsfördriv
äro mycket gouterade. För motorbåtar
na finnes särskild plats anvisad, såväl
som ett litet varv för uppläggning och
utrustning.

Befolkningen på platsen, som direkt
lever av bolagets rörelse, uppgår till om
kring 2,400 personer.

12



'~J risa vill jag den ljuvliga vår,
~ som bryter fram i naturen.

Sippor å vivor I backar å snår
spirar i värmen å skuren.
Nere vid hamnen vid sin båt
gustavsbergaren visslar en låt,
drömmer om första färden
ut över Baggensfjärden.

®

~

dan och gudingen simmar
mot land,

hon för alt lägga äggen.
Isen har släppt vid vikens strand,
snart doftar blommande häggen.
Första fjärilens fladdrande färd
följs av flickornas vårdräktsflärd.
Skönt är att följa spåren,
som leder oss fram till våren.

ll7i:\\ ag, att hä,go v;,te,plogg ;,00 å lufta blazern från malen.
Snö å kyla, var snäll å försvinn,
i folkpark hörs vårliga talen!
Tur att en brasa ännu är sed,
när man ska möta vårligt besked
om grönskande ängar å backar,
alltmedan man huttrar å hackar.

apport har kommit om ärla
å fink,

men först när vi varsnar svalan
kan man bli säker, som i en blink,
att värmen är lagom på skolan.
Nu sätter dom fart, som hade dom lön,
med kratta å spade å blomsterfrön
i Lugnet, på norr och söder.
Vem vinner diplomet, bröder?

i#rntlk å sex ; holvfronsko snitt
~ ;å filmdramatik omkring sängar
är poppis nu att beskrivas fritt
- å tolkarna tjänar pengar.
De kloka är frigjorda, säger som så:
Bättre på tak än i källaren grå!
Det röde i trassliga garnet
är frågan: Hur går det för barnet?

©

" ag skådar på posten många
paket

från frestande vårkatalogen.
Om varans halt man just ingenting vet,
men grannlåten leker i hågen.
Att Domus å egna affärer är bra
det vill man ej medge i vår lilla sto',
men gäster, som kassorna fyller,
vår återbäring förgyller.

S kyddskommitten vid fabriken
har skäl

att fira 25 år i tjänsten.
Arbetarskydd för hälsans väl
är mottot i kampen för spänsten.
Bäva vi månde för högertrafik,
ty färdolycksfallens tendens är slik
att hänsyn behövs nu än mera
om skadorna ej sko bli flera.

~ PA visat sitt sommarprogram.
~Finns månne något som passar?
Vänskapsveckorna har sin stam,
en del far dit solen gassar.
Idrotten också har fått sin del,
just nu i bowling slog jag ett fel,
men vänta tills Rolf är i stöten
vid orienterarnas RM-möten!

~

Il nternationell barnens by
ska samlas i våra ,regioner.

Känslan av samhörighet ska gry
bland unga från flera nationer.
Vit eller svart, röd eller gul
borde inte betyda ett smul.
Välkomna vänner i viken
att ta en titt på fabriken.

~ägen till Värmdö nu är i gång,m sprängskotten dånar i Nacka.
Snart är den framme vid Skuruspöng.
Nu är för sent att snacka!
Fram över Ekedals berg ska den gå,
dela vört samhälle, så det blir två.
Långt blir till Lugnet färden.
Vi vandrar i Farstas gärden.

~
TP-fonden ökar stort,
nu över 7 milliarder.

Lånat har också kommunen gjort.
Skönt att pengarna vor där.
Hundra millioner i fjol till pension.
Ej räknas gamla numera som hjon.
Alla i lönga loppet
kan leva i lugn pö hoppet.

~oturen sko hålla, ren i å,,il~ en erinran är på tiden.
När flykten till skogar å öar går
minns lagen om helgden å friden,
som vunnit större skärpa å kraft.
Å alla ni som har huvu'r på skaft:
ni visar väl dom till rätta,
som sej upp mot ordningen sätta?

LERGOKEN
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Varken föräldrar, syskon eller andra
närstående
var med på begravningen. De som sörjde
och begravde var flickor i sjuårsåldern
och den döda en liten bevingad sak, som
Maria plötsligt fått syn på under leken
med de andra flickorna. - Oh ! där lig
ger en död fågel, skrek hon och alla flic
korna kom genast rusande. - 'Va söt' ...
'va synd' ... 'va hanses mamma ska bli
lessen' ... ! Stämningen · blev alltmer
upprörd. 'Ackandet' och 'vaandet' hotade
att spränga känslovallen, då Maria av
bröt kakafonin och bestämde om omedel
bar begravning. Det blev en kort men
mycket stämningsfull akt. Nog för att jag
i de tidiga pojkåren varit med om att be
grava en och annan fågel, men aldrig så
engagerat och under så rituella former.
Flickorna ställde sej med knäppta händer
och böjda huvud runt den granrisklädda
håligheten, som fågeln lagts i. Maria bjöd
ett sista farväl. - Ha det nu så varmt
och skönt, sa hon och fyllde igen graven.
Sen tog hon upp en tablettask ur fickan,
tvekade ett tag men övervann sig själv
och räknade raskt upp lika många tablet
ter som det fanns sörjande. Samtidigt som
hon delade ut tabletterna låtsades hon
ge var och en något att dricka. Det var
nattvarden. Därefter började flickorna
sjunga 'i öster stiger solen upp och spri
der guld på sky - hon stiger över bergets
topp och strålar stad och by' - Mycket
vackert, mycket rörande. En av flickorna
blev faktiskt så tagen, att hon gråtande
rusade ifrån innan begravningsakten var
helt överstökad.
Trots den förvärldsligade eller s. a. s.

sekulariserade tid vi lever i med trosbe
kännelsefri skolundervisning 111. m. 111. m.
så kan det tydligen bli en och annan hög
tidsstund av gammal god årgång även
bland de minst medvetna. Många tackar
för det, många gör det inte.

tid borsta tänderna om morgnar och
kvällar. - Se där, sa hon, där har du
hål. Nu måste jag borra och fylla och det
gör ont. - Hon tog en pinne från mar
ken, pressade den mot en av dockans
plasttänder och ljudade som en borr ...
rrrr. Allt emellanåt pratade hon på. -
Du ska veta, sa hon, att tanddoktorn
hinner inte med alla barn, och min pap
pa säjer att tanddoktorn måste ha ett
nytt hus, men att dom som bestämmer
inte gör nånting. - Aj, aj, tänkte jag,
hur har vi det nu med vår kommunala
information? Vet inte alla medborgare
att en byggnadskommitte är tillsatt? Att
huset för tandvård, mödracentral och
bibliotek ska uppföras i år? Nå, bygg
nadskommitten vet det i alla fall. El
ler ... jo, klart att den måste veta varför
den blev tillsatt. Fast märkligt tyst är
det. Det är det.

Men vi ska inte oroa oss!
Det har hänt så mycket i vårt samhälle
att bara tanken på att det inte skulle
hända någonting mer faller på sin egen
orimlighet. Våra nämnder är i febril
verksamhet. Byggnadsnämnden i så hög
grad att den måste ta flyg för att i Kö
penhamn inhämta de kunskaper, som är
nödvändiga för att dess verksamhet här
hemma ska ge påtagliga resultat. Skål!
Jag menar skål för Gustavsberg och ett
fyrfaldigt leve för dess framtid! Att
kommunalsociala huset nr 2 och längre
fram nr 3 kommer att ligga vid Bagare
vägen är förståss inte i min smak. Skulle
hellre velat se dem i hörnan av Bagar
vägen och Skärgårdsvägen. Skärgårdsvä
gen är, om nu inte alla vet, den väg, som
alla kallar för Värmdövägen. Detta al
ternativ säjs bli dyrare och kan alltså inte
realiseras i vår penningfattiga tid. Att

Men ungar är ofta nöjsamt att /ysfna på
Häromdagen satt jag en stund i folkpar-:
ken och mediterade, då Karin, som är en
liten stadig tösabit i åttaårsåldern, kom
stretande med en dockvagn nästan lika
stor som en riktig. Och dockan var inte
mycket mindre. Dess ansikte var format
till ett enda stort leende med smilgropar
och vackra tänder. Men med tänderna
var inte Karin nöjd. Obekymrad av min
närvaro förmanade hon sin docka att all-

Med anledning av 100-årsjubileet har
Blåsorkestern spelat in en skiva med
marsch- och danslåtar, som kommer att
presenteras vid 100-årsfesten. Fabriken
bidrar till kostnaderna och har reserve
rat 100 plattor för att ha som prima
presentsouvenirer åt prominenta besö
kare o.d. - Om skivan kommer i
marknaden lär det bli en bestseller i
Gustavsberg med omnejd.

man om femtio år kommer att köra bort
den sten som vi nu har för avsikt att
sammanfoga på bagarträsket, håller jag
för mycket troligt. På grund av den då
existerande tätbebyggelsen kommer beho
vet av öppna parkplanerade platser mot
viken att bli av allra största betydelse.
Skulle tro att de s. k. 'franska byggena'
vid båtbryggan då sen länge försvunnit
och att även detta område förvandlats
till en oas för mänsklig vederkvickelse.

Så tackom vi så gärna
för det som helt överraskande började
rinna i Hästhagens vattenledningssystem
en dag i mars. Vilket underbart fint vat
ten! Fyllde just badkaret den dagen. Re
na Medelhavet strömmade ur kranarna.
En härlig upplevelse! Nästa dags morgon
kunde jag fylla kaffepannan med luft
fritt vatten. Det gamla vattnet hade ju
som bekant den märkliga egenskapen att
förvandla luft till en vit sörja som lik
som flöt ovanpå och villigt lät sej .av
skummas. Att det var luft fick jag reda
på utav vår hälsovårdsinspekrör och var
för inte? Det finns ju så mycket som är
luft utan att vara luft men som vi ändå
kallar för luft. Tänk bara på allt pratet
om vår stora konsumtion av vatten. En
konsumtion så stor att man inte hann
med att fylla vattentornet. En konsum
tion dubbelt större än andra kommuners
hushåll. Visa män och kvinnor, eller så
dana som ville visa att de var visa, tog
till orda var helst två eller tre var för
samlade. De förmanade alla att spara på
vattnet, att stänga kranarna och se till
att dom inte droppade. Allt detta var ju
att prata luft eller, som vi kanske säjer
i vardagslag, rena skitpratet. Inte ens
nykterhetsnamndens ledamöter såg ut att
tro på vår stora vattenkonsumtion. Dess
ordförande hade sitt vanliga inåtvända
leende och de övriga var precis så tyst
låtna som de brukar vara.

En klok och försiktig attityd
skulle man vilja säja om man inte visste
att denna nämnds enda övertygelse är
vad som ligger i orden 'men vattnet ver
kar det visligen icke'. Det verkade dock
att ta slut. Man började alltmer misstän
ka att läckor kunde förekomma på det
yttre ledningssystemet. Experter på läc
kageundersökningar tillkallades och, som
sagt, en vacker dag i mars månad i det
året 1965 kunde äntligen alla hederliga
gustavsbergare rentvås från den outtala
de beskyllningen att vara vattenlöss eller
på annat sätt ha blivit vattnomaner. Och
detta har jag skrivit för att kommande
generationer av gustavsbergare aldrig ska
glömma, att först söka det mest antagliga
i vad det vara må och i allra, allra sista
hand det endast virrighet kan tänka på.

Fanfar
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Det kommer brev.
Brev med räkningar, brev med reklamerbjudande, brev

som manar till aktivitet, till hjälpverksamhet, mera sällan
brev "som är ett bud mellan hjärta och hjärta".
Fem gånger per år kommer ett brev från denna tidnings

redaktör till var och en av hans strävsamma medarbetare.
Till vilken kategori man skall hänföra de breven vill jag låta
vara osagt. Nåja, redaktören är en herre på alerten, (fast han
fyllde en massa år häromsistens på årets lurigaste dag), och
har alltid en del högintressanta uppslag till reds för mera
trögtänkta skrivare. Hans senaste var förvisso inspirerat av
dessa dagars toppgrunka på litteraturens poppislista, Kärlek
1 och 2.
"Apropå det, kan inte vi också syssla med kärlek", så skrev

han. Oja, visst kan vi det. Luttrad men också fullärd av ett
livs vana vid vad redaktionssaxar i öst och väst kan åstad
komma, klippte jag raskt bort allt i brevet till och med
"apropå det" och fick ett litet intressant meddelande att sätta
upp i ögonhöjd som inspiration.

Det finns kärlek
av många slag. Jag förmodar att det är den sort som kan
uppstå mellan två varelser av olika kön som åsyftas. Den som
ensam kan åstadkomma höga upplagesiffror och lösnummer
rekord. Bland annat ...
Ja, vad skall man nu skriva om den, när man nått den

underbart lugna ålder, då man är intressant blott som be
varare av tonåriga systerdöttrars telefonnummer och som
bevakare av växande söner. Frågar någon till äventyrs mig
om eld, så brukar han mena solstickans ... Det finns en ask i
översta lådan, varsågod ...
Men kom mig inte för nära, man vet aldrig ... Vi hade ett

älsklingsordspråk hemma i Bohuslän som löd, "torra buskar
brinner bäst". Det präglades under den kärva tid då irrbloss
tändes på karga klippor och främmande fartyg förliste och
gav skeppsbrutna sjömän som pris. Nytt och friskt blod från
sjöfarare blev en nyttig motvikt till befolkningens dragning
till ingifte till gagn för framtida släkten.
Det var alltså så det gick till före Mallorca, Canarieöarna

och Rhodos. Fast det lär gå bra med Björnö Sandarna och
Grisslinge också. Kven kärleken krävde ett större mått av an
strängning i forna tider. Det var min sju inte det lättaste att
få ihop bränsle till förledande eldar i västsvenska stenriken.

Om jag nu
skall blanda samman geografi och kärlek, och varför skulle
jag inte det. Kärleken har en ovana att blanda sig in i alla
sammanhang, så fann jag den sommaren-trettionio idyllen Gus
tavsberg som skapad enbart för herdestunder. Det var lätt att
få synen förvänd när man gled in i viken med Gustavsbergs
båten en blå skymningskväll, när häggarna stod i blom kring
stränderna och göken hoade från norrhållet. Sena badare
lögade sig vid Loviseberg och Ekedal och jag väntade att en

Bellman med luta skulle stiga fram ur Strandviks prunkande
trädgård. Så stilenligt blev det inte. Vi närmade oss kajen och
en dragspelare i något av Gamla Kontorets ungkarlsrum kläm
de i med Larnbeth Walk i ädel tävlan med en icke oäven
duett från Posthuset, där "kära släkten" odlade Felix Körlings
sånger.
Nog undrade jag lite över om jag hade haft en oskälig tur

eller var föremål för ett oblitt öde, som inte fått uppleva
tonåren i denna svärmiska miljö. Svanpar simmade på vatt
net, rådjur dök upp och försvann in i grönskan, stora älgar
brakade fram i snåren och skrämde de blygaste i varandras
famn och "liljekonvaljesnåren förde oss städse vilse."
Ja, så såg livet ut att te sig vid Farstaviken för en okunnig

resenär, som inte anade att det fanns sociala missförhållanden
och kamp för brödfödan, här som i västsverige.

Ingen kris
i världen kan hindra kärleken att blomma. Det var bara så,
påstår min kloka moder, att jag inte hade den rätta känslan
för den. Hon berättar detaljrikt och gärna hurusom hon miste
tilltron till sin tredje dotters utförsgåvor i den vägen, en mid
sommarnatt för drygt tretti år sen. När solen stigit upp över
österberget, så fann hon sin bortsprungna dotter på en äng
av humleblomster och gulmåra tillsammans med en framåt
strävande ung man, inbegripen i en hetsig diskussion angående
de löjliga brunskjortornas betydelse för Tysklands politiska
framtid. Sedan for jag ohindrad Bohuslän runt och stred för
ungdomens rätt till utbildning och arbete så gott det gick.
Visst skymtade vi Kärleken även där striden stod som hetast,
men för vår del var den satt på sparlåga, den fick väl brinna
så mycket hetare när existensfrågan var löst.
Ja sen gick det som det brukar. De unga män som stred

tillsammans med oss, de styr i dag landets öden och vi på
kvinn-sidan vi fyllde vårt mått av kärlek på annat håll och
fick söner, som kan komma att styra landets ja, ja än är vi
långt från matriarkatet, så trösta er gubbar .

ja mycket kan skrivas
om kärlek och ämnet är underbart ur de flesta synvinklar, in
aktuellt blir det aldrig. Man kan skriva spaltmeter om ung
domens lössläppta sexualitet och vår egen ungdoms skenheliga
oskuld. Vi kan dra upp snäva gränser för kärleks utövande
och förfölja variationer. Någon kan skriva en snyftsång om
försmådd kärlek och bli skatteflykting. En kan skriva kär
lekens höga visa och dö av svält och underskattning.
En av de vackraste visor som skrivits om kärlek är Dan

Anderssons "Vårkänning". Nu drog jag fram honom för att
bevisa för mig själv hur in i norden medelålders jag blivit.
Dan Anderssons dikter har länge varit passe, Han var min
ungdoms idol och nu snurrar han åter på skivtallrikarna och
blir "känd från radio och TV" genom prydliga gymnasister,
som sjunger uppjazzade exemplar ur hans rika produktion. Det
brukar ta lång tid för dylika kretslopp. Nog är man sten
åldrig. Får man egentligen ens skriva om kärlek?

Edla Sofia
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Jag vill utnyttja den våta lerans
enorma formbarhet. Jag vill göra
mjuka saker som tillhör det levan
de. Människor behöver mjukhet,
det som är skönt att se och känna.

Bengt Berglund

Bengt Berglund har i vår haft sin
andra separata utställning av keramisk
skulptur i Stockholm, denna ghg i
Gustavsbergs lokal, Birger Jarlsgatan 2.
Kritikerna har varit mycket positiva

till resultatet, och vi citerar här några
av 'de ledande Stockholmstidningarna: 300 meter från stranden

"Gustavsbergs sist och yngst anställde
keramiker, Bengt Berglund hade härom
året en uppmärksammad debututställ
ning på PUB. Här var det nya, en an
norlunda begåvning, som inte bekymra
de sig om bruksgodsplikten utan helt
ägnat leran sitt intresse. Baka, kavla,
mönstra, vika och knyckla till sällsam
ma figurer, flak och sjok ...
... När han nu återkommer med se

paratutställning på Gustavsbergs egen
lokal är alltså sorten - fria formfanta
sierna - redan bekant och etablerad ...
Rörelserna i leran har fått en dimen

sion av medvetande. Ta till exempel
"Duvan på Hildings tak", en lerform

RORELSER I LERA
Ulf Hård af Segerstad, SVENSKA
DAGBLADET:

"Berglund och hans kolleger inom de
yngre generationerna är ointresserade
av så kallad sträng eller klassisk form.
De bryr sig inte om de eviga keramiska
grundtyperna. Inte heller ägnar de upp
märksamhet åt glasyrerna för deras ke
ramiska uttrycksvärdens skull. Over hu
vud taget tycks intresset för "estetisk

som ödsligt kurar utan att röra sig, men
ändå strax skall ge sig i väg ..." Vindrörelse

Rebecka Tarschys,
DAGENS NYHETER

I STOCKHOLMSTIDNINGEN skriver
Marian Ullen:

" ... Hos Bengt Berglunds skulpturer
glaserat stengods finns ingenting av

statiskhet och klara geometriska former.
... De ger associationer till havsvärlden,
till snäckor, sjöborrar, fiskar, koraller,
men de avbildar inte. Snarare är de en
sorts objets trouvees, ilandspolade frag
ment av en okänd verklighet.

Glasyrerna är skimrande och mång
färgade, ibland knappt täckande, ibland
bildar de tjocka och blanka ytor. Det
känns aldrig som ett pålagt ytskikt utan
hör organiskt samman med formen ...

form" vara statt på retur. I stället är
Berglund upptagen av vad man kan
"göra" med lera och glasyr. Till exempel
lena och mjuka saker, som det känns
skönt att ta i och se på ...
... Hans pjäser snarast växer, flödar,

sträcker på sig eller säckar ihop så som
organiska former i allmänhet gör ...
Bengt Berglund har tagit steget fullt

ut i keramikdjungeln i takt med tidens
informella tendenser ... "

17



Blåsorkestern har lovat att ge en Vår
konsert på Tomteboda i mitten av maj.
Efter konserten blir det kaffe och sedan
dansar Lekaren och hans gustavsbergs
spelmän med de minsta barnen i en vår
lekstuga, i kompensation för Lucia
dansen som blev inställd vid jultiden.
Synskadade, som tillhör Gustavsbergs
Värmdökretsen, kan i mån av utrymme
i bussen få deltaga i utflykten till Tom
teboda. Ring Redaktören.

Ett provisoriskt ungkarlshem av Ar
betsmarknadsstyrelsens förnämliga mo
dell liar inköpts av fabriken och kommer
att förläggas intill Kullen. Det omfattar
12 fullt möblerade rum, dagrum, toalet
ter, dusch, tvätt och värmeanläggning.
Det är i första hand avsett för en ny
rekrytering av manlig arbetskraft till
HPF och TPF.

Motorvägen till Värmdön har påbör
jats. Delsträckan mellan Vikdalen och
Skogalund i Nacka påbörjades som be
redskapsarbete i januari i år. Den 18 ja
nuari kom de första arbetarna. De in
kvarterades i av vägförvaltningen iord
ningställda baracker som uppförts på
det utfyllda området Skvaltan, mitt emot
Saltsjöbadsvägens anslutning till Värm
dövägen. Varje baracklänga innehåller
förutom pentry, tvättrum och dagrum
med TV, sovrum utrustade med säng,
sängkläder, nattbord, byrå, skrivplats,
garderob och stolar m. m. Arbetarna
kommer från norra Dalarna och hän-

visas genom arbetsmarknadsrnyndighe
ten. De beräknas i mars uppgå till ett
60-tal man. Ett flertal av arbetsledarna
äro hänvisade från Norrland. Arbetet
bedrives i vägförvaltningens egen regi.
Kostnaden för den igångsatta sträckan

uppgår till 21 milj. kr. Sex stycken broar
ingår och terrasseringsarbetena äro gans
ka omfattande. Trots bergsprängning
275.000 m3 fattas 93.000 m3, som måste
tagas från sidotag. 155.000 m3 lera och
dy måste grävas ur för att bereda plats
för säker vägbank. Insatsen av maskiner
är stor, trots att arbetet bedrives som
beredskapsarbete. Den påbörjade del
sträckan skall vara klar den 15 septem
ber 1967 och ca 1 år därefter beräknas
resterande del fram till Skurubron ha
färdigställts så att trafiken kan ledas på
den nya vägen mellan Vikdalsplan till
Skurubron. Härigenom erhålles vid den
na tidpunkt fyra filer mellan Stockholm
och Skurubron.

Nedan: Skvaltans vägbyggareomr!ide
och stenmassor till vägen.

Flickorna
porslin.

Enkronan gillade v!irt

Syföreningen Enkronan i Ingarö firar
30-årsjubileum i år, berättar fru Anna
Eklund, ordförande sedan begynnelsen.
Fyra tappra kvinnor bildade föreningen
1935 och offrade var sin enkrona som
grundplåt. Insatsen gav impuls till nam
net, och syftet med syföreningsfliten
var från början ett Folkets Hus. Så små
ningom beslöt medlemmarna att i stället
lägga slantarna till en välbehövlig tvätt
stuga som kom till stånd 1956 och som
damerna stött med 14.545 kr hittills.
Varje höst bjuder föreningen på "Ingarö
träffen", en sammankomst med förtäring
och underhållning av skilda slag. Gäs
terna är alla Ingarö-bor som fyllt 60 år
och med make eller maka. På detta och
andra välgörande ändamål har förening
en lagt bortåt 17.000 kr.
Anna Eklund poängterar att Enkro

nan är en helt opolitisk kvinnoförening.
Föreningen har 49 medlemmar och fi
rade sitt jubileum bl.a. med ett besök.
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Radioaffär med TV-service kommer
att öppnas inom närmaste tiden i f. d.
skobutiken vid Mariaplan.

Prominenta besökare är ju alla som
kommer till Gustavsberg, men vi skiner
opp litet extra när vi får nybesök, som
t. ex. av överståthållaren i Stockholm,
Allan Nordenstam, som lovade Erderyd
att komma igen. Återbesök har gjorts
av vår ambassadör i Jugoslavien, fru
Agda Rössel, som förnyat porslinsupp
sättningen för ambassaden i Belgrad.
Överborgmästaren i Moskwa var myc
ket intresserad, inte minst av Domus,
liksom en grupp grekiska jordbruks
kooperatörer och en keramikerskola från
Köpenhamn. Det var bara några stick
prov i den begynnande vårbesöksfloden.

Koop. distriktsmästerskap i fältskytte
hölls i Gustavsberg söndagen den 11
april i terrängen mellan Lemshaga och
Tjustvik. Skyttar från Gustavsberg,
Stockholm, Karlholmsbruk, Eskilstuna,
Gävle, Norrköping och Uppsala deltog.

Minnie R. Boga, Kf'-stipendiat från
New Dehli, har vistats en vecka på
Gustavsbergs Fabriker för att på nära
håll följa porslinstillverkning. Miss Boga
befinner sig sedan ett halvår i Sverige,
i huvudsak för att studera möbelindustri
och ska vid hemkomsten till Dehli starta
en fabrik för möbeltillverkning. Hon
hoppas även kunna övertyga koopera
tionen i Indien att satsa medel på kera
misk industri.

Efter att ha följt tillverkningen från
slamhus till glasyravdelningarna på
HPF fick miss Boga slutligen lära sig
dreja i Studion. Här nedan tillsammans
med Erik Hennix i Britt-Louise Sundells
atelj«.

••
ALLEMANS RATTEN

Ett apropå inför skärgårdens vår

Den urgamla svenska allemansrätten
är en frihet, som är oskattbar och som
måste skyddas för att vi skall få behålla
den.
Från markägare har det vid åtskilliga

tillfällen framställts krav på en över
syn av allemansrätten, bl. a. med kla
rare direktiv om vad som är tillåtet och
inte tillåtet .Anledningen är att många
människor missköter sig - stör och för
stör både för omgivningen, djurlivet och
naturen.
Allemansrätt innebär frihet under an

svar. En klok regel är att uppträda med
den hänsyn som man vill att andra skall
göra.

Ni får plocka vilda blommor, bär och
svamp. Kom ihåg att en del vilda blom
mor och växter i skärgården är frid
lysta. Dit hör bl. a. Adam och Eva,
Guckusko och Idegran.
Det är på tal att också fridlysa blå

sippan. Ta varligt av gullvivan!

Ni får göra upp eld, om det inte är
risk för att elden sprider sig. Det går
i regel bra på en berghäll, i strandgru
set etc. Släck noga med vatten efter er.
Till elden får ni samla torra grenar,

ris och ilandflutna trådbitar.
Ni får tälta en natt utan tillstånd,

men fråga helst markägaren. Skall ni
tälta flera nätter måste ni fråga mark
ägaren om lov om han finns i trakten.
Viktigt är att man får aldrig tälta så
marken tar skada. Inte heller bryta
grenar eller riva mossa att lägga under
tältet.

Det är förbjudet att bryta kvistar av
levande träd och buskar.
Det är förbjudet att hämta dricksvat

ten i någons pump eller brunn utan lov.
Det är förbjudet att föra oväsen

t. ex. med transistorradio.
Det är förbjudet att ta fågelägg ur

reden. Ni bör inte ens gå i närheten av
dessa reden om ni vet var de finns.

Ni får fara med er båt i alla skärgårds
vatten som inte är fridlysta av militära
eller andra skäl.
Ni får ta hamn och bada överallt

utom på tomter och vid fridlysta om
råden. Vid en brygga som ligger utan
för en tomtgräns kan ni lägga till, men
ni bör flytta er båt om ägaren kommer
och behöver plats för sin.
Ni får gå i land överallt utom på

tomter och fridlysta områden. Tomter
behöver inte vara inhägnade. Man räk
nar med att de sträcker sig tills stugan
är utom synhåll. Skyltar med texten
Privat Område, Landstigning förbjuden
osv. behöver ni inte respektera om ni
anser det orimligt. De visar dock att ni
är ovälkommen och det är inte trevligt
att gå iland där.

Det är förbjudet att skräpa ned. Tom
ma burkar och flaskor kan ni fylla
med vatten och sänka där det är så
djupt att de inte syns.
Det som är brännbart eldas upp

bl. a. tetraförpackningar, plastemballage
etc. Dessa emballagetyper är en förban
nelse för skärgården - de ligger oför
störda i flera år och skräpar.
Ar ni bara ute på en kortare sjötur

tar ni soporna med hem igen.

Far varligt fram i utskärgårdarna un
der sjöfågelns häckningstid. Ert akter
svall kan spola reden i sjön.
Gå inte iland på kobbar där tärnor

och måsar visar sig ilskna och aggressiva.
Det betyder att de har bon eller ungar
på ön.
Släpp aldrig er hund lös, ens på den

minsta knalle utan att först ha under
sökt om det finns fågelbon eller ungar.

Skärgårdsöarna är som prunkande
stenpartier sommartid. Trampa inte ned
eller förstör för dem som kommer efter
er.

Du är gäst i naturen
självklart· att du då uppträder hyfsat!
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KRUKMAKAREN
hvilken såsom I väl förstån, fått sin be
nämning af de krukor han förfärdigar,
men som äfven tillverkar mångahanda
husgeråd dessutom t. ex. fat och talrikar,
mjölkbunkar, kannor och pannor, kakel,
krus o. s. v. 'Han är en oumbärlig man
för samhället och köket, och derföre kan
han med skäl säga och sjunga:

Jag kan utaf simpel lera
Många vackra saker göra;
Snabbt min skifva kring sig vänder,
Flitigt spela mina händer;
Rundt omkring mig skådar jag
Mina verk med välbehag.

Kakel, krukor, krus och kannor,
Talrikar och fat och pannor,
Allting måladt och glaseradt
Och med valspråk illustreradt,
Mycket sådant utför jag,
Prydligt.' nätt och med behag.

Mången obetänksamt säger
Att det föga värde eger,
Att otymplig är min vara;
Men det vill jag blott förklara:
Ej så dyr och ej så fin
Är min vara som porslin.

Dina kärl - tör bonden svara -
Aldrig nånsin länge vara,
Fyra veckor knappt det räcker,
Förr'n man dem i våda bräcker;
Gudbevars, visst icke tål
Lerkärl handskas med som stål.

Allt hvad vi omkring oss finna
Måste krossas och försvinna;
Menskan, som så stark sig tycker,
Lyder vansklighetens nycker;
Ack, så undra icke då,
Att ock lerkärl sönder gå.

I fordna tider hörde krukmakaren
icke såsom nu till handtverkarne, utan
till konstnärerne, emedan han formade
figurer, bilder, praktkärl och zirater,
Företrädesvis blomstrade Koromeutiken
- så kallades på Grekiska krukmakare
konsten - redan i 7:de århundradet fö
re Christi födelse uti Grekiska staden
Corinth. Romarne och en senare, mer
obildad tid nedsatte den ädla konsten
derigenom att den användes till förfär
digande af de vanligaste husgeråds- och
kökssaker. Nu stå våra krukmakare vis
serligen långt efter grekernes koromeu
tiker, men de äro derföre icke mindre
nyttiga, men väl möjligen mera nyttiga
män, utan hvilka ingen husmoder, ingen
hushållerska, huru fattig hon än må va
ra, kan hjelpa sig fram, och utan hvilka
I, kära barn, svårligen skulle kunna få
någonting varmt på edert bord.
Krukmakarens nästan enda material

är lera, ett fett jord-mineral, som finnes
nästan allestädes, men merendels blott i
vissa lager i jorden. Först slammas le
ran till aflägsnande af alla deruti befint
liga stenar. Först och främst skall hon,
liksom förut är berättadt i afseende på
tegelslagningen, uti en murad grop upp
lösas i vatten, hvarefter hon knådes i
stora klumpar, hvilka åter skäras i fina
remmar för att hvarje äfven den minsta
sten skall kunna märkas och uttagas, och
nu först börjar lerans egentliga bearbet
ning. Detta sker på svarfstolen. Denna
består af en öfra rund skifva av träd,
som genom en tvärslå af jern står i för
bindelse med en lägre anbragt skifva li
kaledes af träd eller ock af sten. Men
jernslån hvilar nedanför den lägre skif
van medelst en tapp uti en stålpanna,
så, att denna skifva svänges omkring på
samma gång som den öfra. Nu sätter sig
svarfvaren på denna enkla machin, läg
ger ett stycke väl knådad och renad lera

på den öfra skifvan och sätter den nedra
skifvan i gång och dermed tillika den
öfra medelst sina merendels nakna föt
ter. Genom denna fortfarande och snab
ba svängning och genom skickligt an
vända handgrepp gifver krukmakaren
den framför honom varande oformliga
lerklumpen raskt och ledigt de vackras
te runda former, och han hör verkligen
till de få handtverkare, ur hvilkas hän
der man kan få se nätta och ofta rätt
vackra saker så fort och på ett så öfver
raskande sätt framgå. Inom få minuter
åstadkommer krukmakaren ett kärl, un
der det han, medan skifvan svänger om
kring, med den ena handen gifver det
den yttre formen och med den andra
handen medelst tryckning på lerklum
pen åstadkommer kärlets urhålkning.
Grepen påsättes särskilde och slutligen
afskär man medelst en fin tråd det fär
diggjorda kärlet från skifvan, vid hvil
ket det sitter fast. Efter ungefär samma
grunder, fastän med olika handgrepp
åstadkommas allahanda runda kärl, tal
rikar, krus, fat o. s. v.
När krukmakaren väl fått färdig en

hop kärl, sättas de på en af stänger eller
bräder uppsatt ställning för att torkas.
Härefter komma de ännu en gång på
svarfstolen, der de putsas upp, och ånyo
sättas de upp på torkstallningen att rik
tigt genomtorkas. Nu skola efter re
geln kärlen glaseras, hvilket vill säga att
de erhålla ett glasaktigt glänsande öfver
drag. Efter regeln, säger jag, ty många
saker, t. ex. blomkrukor, glaseras icke.
Glasuren hvarigenom detta sker består
utaf en blandning av blyglans, spetsglans
och en glasaktig jord, hvilken blandning,
mycket finmalen, strykes öfver ytan på
kärlet. Genom tillsättande af mineralis
ka färger kan man åstadkomma flera
slags glasyr. Nu komma kärlen i en
brännugn, der de först fuktas och vid
sakta eld bringas i svettning, men seder
mera brännas i stark eld. Figurer vaser
och hskilliga andra saker bildas i for
mer och brännas likaledes. Bilden på fö
regående sida visar er en krukmakare
verkstad.

Krukmakareverkstad.

Text och bild ur
"En farfars undervisande berättelser för
vettgirig ungdom", tryckt 1862.
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Gustavsbergs blåsmusikanters
hundrade år

börjar egentligen inte förrän den 6 nov.
men vid den tidpunkten tycker vi det är
besvärligare att jubilera så som vi tänkt
oss, nämligen med en festkonsert i folk
parken. Av den anledningen kommer vi
att jubileumsspela strax före midsom
mar med en mycket förstärkt orkester.
Förstärkningen kommer att utgöras av
förutvarande medlemmar och av musi
ker, som mer eller mindre varit engage
rade vid olika tillfällen under årens lopp.
Tyvärr är det ju så, att vi ännu inte
lyckats klara den nödvändiga orkester
numerären med egna krafter. Att hop
pas på skolorkesterverksamheten är att
hoppas på lång sikt, men i denna verk
samhet ligger ändå löftet för framtiden.
Någon åldersgräns existerar givetvis inte
för medlemskap i musikkåren, alla åld
rar är välkomna. Fast förutom behovet
av fler musikanter är naturligtvis en för
yngring av de aktiva krafterna synnerli
gen önskvärd. Därmed inte sagt, att vi
har några individuella hundraåringar
bland medlemmarna.
Nåväl, låt oss med ledning av Gus

tavsbergarens presslägg och befintliga
protokoll göra en resurne av de hundra
åren. - Den 6 nov. 1865 bildades alltså
skarpskyttemusikkåren. Ledare musikdi
rektör Aron Eriksson vid Kungl. Liv
gardet till häst. Ovningslokal gamla
maskinrummet, förutvarande montör
verkstaden i fabriken. Efter Eriksson
övertogs ledareskapet av klockarenBern
hard Ekberg, som efterträddes av sonen
Arvid Ekberg. Därefter har hrr Moberg,
Hellstrand och Hjalmar Wallius varit
ledare. Vid slutet av 1880-talet hade
Gustavsberg två musikkårer. Det var
först templet Oscar som satte upp en
sextett och sedan templet Sirius, som
efter Templet Oscars nedläggning ska
pade en egen musikkår. Dess ledare var
August Oberg d.ä., därefter Manfred
Ortengren och omkring 1910 var Anton
Kock ledare för templaremusikkåren.
När denna upplöstes inköptes instru
menten av medlemmarna, som fortsatte
att musicera under Rudolf Karlssons led
ning. År 1920 inlöstes instrumenten av
den nybildade fackföreningen. Musika
lisk ledare blev först Emanuel Svensson
och efter honom Oscar Ullberg. Då kalla-

de man musikkåren för 205 :ans musik
kår. 1934 övertog Musikdirektör Herman
Nordström vid Livreg. till häst ledar
skapet. Man ökade kårens numerär och
instrumentbestånd och döpte den till
Gustavsbergs Blåsorkester. Musikfan
junkare Bruno Thulin blev ledare 1941
och 1947 tillträdde vår nuvarande diri
gent och instruktör Musikdirektör Gus
tav Svensson. I samband med ombygg
naden av gamla skyttepaviljongen till
musikpaviljong och invigningen av den
samma skrev Emil Eklund i Gustavs
bergaren: - Man kan gott säga, att
musikkåren fyllt en uppgift och utfört
ett kulturbefrämjande arbete i Gustavs
berg och angränsande kommuner. -
Dess medverkan togs ofta i anspråk.
Inom Gustavsberg var det särskilt tre
högtider på året, då musikkåren med
verkade. Den första var Kristi himmel
färdsdag, då man samlades på Kvarn
berget eller Grindstuberget redan kl. 5
på morgonen och musicerade, den andra
var det omskrivna Odelbergska midsom
markalaset och det tredje var fackeltåget
varje nyårsafton runt samhället. Seder
mera blev det friluftskonserter inom
och utom samhället. Demonstrations-

musik såväl på hemmaplan som i Boo,
Nacka, Nynäshamn och Stockholm. Mu
sikkåren har också varit engagerad av
Södertälje Stadshotell och, inte att för
glömma, Stora hotellet i Saltsjöbaden.
Det senare, ett engagement som musik
kåren var särskilt stolt över. Frilufts
konserterna har trots god vilja fått in
skränkas under ett par års tid men fort
farande klarar vi Valborgsmäss, 1 .sta
maj, ålderdomshemmet och folkparken
på midsommaraftnar, gökottan på
Kvarnberget, Konsums och folkparkens
höstfesrer och har ännu inte behövt avslå
andra slag av engagementserbjudande
heller, då sådana erbjudits.
Vi tackar våra anslagsgivare och un

derstödjare, kommun, fabrik, ABF, hem
värn och alla andra organisationer och
enskilda, som genom åren stött vår verk
samhet. Aven om mycket av det som
varje generation skapar med nödvändig
het eller av andra orsaker är dömt att
försvinna, så vill vi, som nu är aktiva,
göra vad vi kan för att Gustavsbergs
Blåsorkester även under nästa sekel ska
kunna stå samhället och dess organisa
tioner till tjänst.

Gustavsbergs Blåsorkester
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Från sammanträdet den 5 april kan
noteras att rapporterna från samarbets
kommit.teerna visade förhållandevis stor
omsättning under år 1964 i resp. mat
salar, där överskotten ger goda bidrag
till semester- och studiestipendier och
personalutflykter under innevarande år.
Under dessa interna sammankomster har
information meddelats om tillbyggna
der vid de olika fabrikerna och om en
del nyanskaffningar till maskinparken.
Produktionsfrågor, skyddsarbete och för
slagsverksamhet har diskuterats.

Sleyddsleommittens statistik för 1964
visar 76 yrkesskador, som åsamkat 7106
förlorade arbetstimmar. I jämförelse med
1963 utgör det en kraftig nedgång av
antalet sjukdagar. Antalet yrkesskador
pr 100 arsarbetare var 6,8. Enligt praxis
premierades resultatet, den här gången
med en check på 2.200: -, som dr Olson
hade nöjet överlämna till fackförening
ens ordf., som stöd för avd. försäkrings
verksamhet. I samband med att skydds
verksamheten i nuvarande form har ver
kat i 25 år, utdelade ordf. Föreningen
för Arbetarskydds förtjänsttecken jämte
diplom till hrr Birger Lindberg, David
Hjerpe och Gösta Dahlberg. Ordf. tac
kade för deras intresserade arbete inom
skyddsverksamheten.

Förslagsverksamheten, som under 1964
premierade 35 förslag med tillsammans
4125: -, rapporterade att den nu av
slutade extra pristävlingen tydligen sti-

mulerat, i det att 31 förslag inkommit
under 1 :a kvartalet. Den 16 mars hölls
årsträff med 1964 års förslagsställare.
Där tilldelades följande anställda min
nesfat: Erik Frilund, Henry Svanström,
Ernst Hansson, Ragnar Lindblad, Bernt
Svensson, Björn Bellander. Bokpremier
fick Herbert Bergschöld, Hilding Axels
son, Emil Persson, Tage Bjurling, Elof
Engström, Harry Jönsson, Arne Lars
son, Ingvar Gustavsson, Hendel Au
gustsson, Gösta Södergren, Nils Berg
qvist, Henry Svanström, Ragnar Lind
blad, Runde Lindholm. För flera goda
förslag under senaste fem-årsperiod till
delades Melchiorre Oldani armbandsur
med inskription.

Personaltjänsten meddelade att antalet
anställda vid Gustavsbergsfabrikerna nu
är 1800 och att personalomsättningen
för 1964 var 13,7 %.
I en orientering av ordf. kring mark

nadsläget och vår nuvarande tillverk
ning och försäljning, konstaterades att
produktion och udeveranser fungerar

väl, trots brist på vissa avdelningar av
yrkesvant folk. Det påpekades att vi får
räkna med kostnadsstegringar och att
ökade löner, längre semester m. m. givet
vis också inverkar på inköpssidan.
Ordf. meddelade vidare att styrelsen

hemställt till ing. Teglund, som uppnått
pensionsåldern, att kvarstå ytterligare
två år, för att sedermera överta vissa
specialuppdrag. Ing. Steen, också pensio
när, liksom ing. Wahlgren, överlämnar
ledningen av resp. El-avdelningen och
BKF till ing. Box och ing. Bram.
Till sammanträdets senare del, då dr

Hjalmar Olson till skioptikonbilder ta
lade om aktuella [ramtidsproblem, hade
ytterligare representanter infunnit sig
från de olika fackorganisationernas sty
relser, från kommunen, konsum och sko
lan.

Bilder: Ovan tre som fick Föreningen
för Arbetarskydds förtjänsttecken.
Nedan två bilder från tillbyggnaden av
resp. badkars- och sanitetsgodsfabriken.
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KONSUM• DOMUS
Distriktsstämmorna
till antalet tre, som hölls i senare hälf
ten av mars månad var välbesökta.
.Stämmornas uppgift är att förberedan
de behandla de frågor som skola före
läggas föreningens årsstämma. Distrikts
stämmorna utser därför fullmaktigeleda
möter (i år 55 till antalet), som skall
utgöra årsstämman och där föra med
lemmarnas talan. Förutom behandlingen
av föreningens verksamhet och därmed
tillhörande frågor ingår ett underhåll
ningsprograrn. I år var det Trubaduren
Peder Svan, Stockholm, som på ett triv
samt sätt svarade för denna del av pro
grammet. Till arrangemangen hör vida
re att vi ordnar ett lotteri, där delta
garna får vara med utan någon kostnad.
En programpunkt vid årets stämmor var
visning av en film som Hilding Ohlson
gjort och givit titeln "Från Folkan till
Domus". Man fick där se hur gamla
Folkan jämnades med marken och hur
arbetet sedan fortsatte med sprängning
av de bergmassor, som måste bort för
att ge plats åt varuhuset och de kom
mande byggnaderna inom området. I
den kommande etappen, som inte torde
dröja så länge, kommer ju även att ingå
ett ändamålsenligt Folkets Hus, där vi
kan få se teater, bio och i övrigt träf
fas till sammankomster av olika slag.
Sista tagningarna visade den efterläng
tade stora dagen D, den 29 april 1964,
då varuhusets dörrar öppnades och för
säljningen började.

Årsstämman
Torsdagen den 8 april samlades valda

fullmäktige i Kvarnbergsskolans sam
lingssal till slutligt avgörande när det
gällde 1964 års verksamhet. Man beslu
tade då bl. a. att fastställa bokslutet
samt fördela överskottet enligt styrelsens
av revisorerna tillstyrkta förslag. Detta
innebär bl. a. att 4 0/o återbäring skall
utgå. Återbäringspengarna sändes redan
påföljande morgon över postgiro och
kom säkerligen som ett välkommet till
skott i hushållskassorna i början av påsk
veckan. För dem som begärt att få sina
återbäringspengar insatta på sitt spar
konto översändes saldobesked. Årsstäm
man har också att utse styrelse och revi
sorer i föreningen. Som ny ledamot av
styrelsen valdes Edla Sofia Arvidsson i
stället för Elsa Carlsson som undanbett
sig omval. Styrelsen utgöres nu av Harry
Pettersson, Verner Lindberg, Gunnar
Mattsson, Elis Sander, Harry Johans
son, Edor Svensk och Edla Sofia Arvids
son. Revisorer äro Evert Andersson och
Axel öhlund. På förslag av styrelsen be-

slutade stämman att ett "Varuhusråd"
på fem personer skall väljas. Rådet skall
utgöras av de tre distriktens medlems
rådsordförande samt två av Kvinno
gillet utsedda ledamöter. Detta råd skall
i stort sett arbeta som ett medlemsråd i
ett distrikt, men dess kontaktområde
kommer att omfatta hela föreningen i
frågor som rör Varuhuset.

En analys av föreningens balans
visar i stora drag följande:
Tillgångarna vid senaste bokslut var

upptagna till ett värde av 4.1 milj. kro
nor. En dagsvärdering av fastigheter, in
ventarier och varulager torde ge en
slutsumma av c:a 7.3 miljoner. När
det gäller fastigheterna ingår givetvis
värdestegringen genom inflationen under
åren. Från tillgångarna får vi räkna bort
skulderna, som i detta fall är kortfristi
ga skulder (långfristiga fanns inga),
medlemmarnas sparmedel å medlems
konto samt årets återbäring och insats
ränta så blir skuldsumman c:a 2 mil
joner. Tillgångarna över skulderna blir
alltså c:a 5.3 miljoner. Ställer man dessa
i jämförelse med insatskapitalet c:a
440.000: - så är tillgångarna över skul
derna 12 gånger så stora som insatskapi
talet. Detta är gemensamma besparingar,
som gjorts i samverkan under förening
ens 45-åriga verksamhet. Samlat gör de
nu nytta för de många. Även de som
kommer till som nya medlemmar får
ekonomiska fördelar av dessa gemensam
ma besparingar, som finns i form av
nedskrivna värden och gemensamma
fonderingar. För dem som varit med
flera år i detta samarbete är tillskottet
av nya medlemmar/köpare till gemen
sam fördel genom att affärsverksamhe
ten får större omfattning.

En titt på sammandraget över
redovisat överskott under de
45 åren visar
att dess slutsumma är 8.1 milj. kronor.
Av detta belopp har 1.3 miljoner förts
till reservfonden. Resten 6.8 milj. är
medel som återbetalats till medlemmar
na i form av återbäring samt förränt
ning av insatserna. Insatskapitalet ut
göres till största delen av återbärings
medel. Kontant inbetalning av insatser
har mycket liten omfattning.
Denna förkortade presentation av vår

förenings balansvärdering och återbetal
ning av återbäringsmedel bekräftar vår
slogan: "Ej tjäna på andra - men tjäna
varandra."

G.M-n.

ldrottsspalten

Fotbollen rullar • • •
En ny fotbollssäsong står för dörren

och den relativt tidiga våren har gjort
att träningen har kunnat skötas bättre
än vanligt.
Den 13 och 14 mars reste Gustavs

berg till Nyköping för att tränings
matcha mot IFK Nyköping på lörda
gen och Nyköpings AIK på söndagen.
Detta "gästabud" slutade med förlust i
bägge matcherna med resp. 7-2 och
4-2.
Den 19 mars gick en match i Söder

tälje mot gamla bekantingen Star och
kringelbyns pojkar vann med 1-0.
Den 28 mars reste man till Katrine

holm och fick stryk med 5-2. Men
sedan stack man emellan med en vinst
över Spånga IS hemma på Ekvallen
med 4-1 den 3/4.
Dagen därpå kom Älvsjö AIK till

Ekvallen och visade hur fotboll ska
spelas genom att vinna med 0-7.
Så den 10 april var det premiär på

Farstaborg och Ljusdals IF mötte Gus
tavsberg i en trevlig match, där norr
laget tog ledningen med 2 mål. Mot
slutet jämnade det ut sig och slutresul
tatet blev 2-2. Ovanan vid gräsplanen
lyste igenom.
Den 11 april kom Sollerö IF till Ek

vallen och hemmalaget vann med 6-0,
halvtid 1-0.
Den 14 april kom Årsta Södra till

Gustavsberg och den matchen slutade
4-1, alltså till Gustavsbergs fördel.

Axman
~

P.S. Fyra nya spelare har vi upptäckt
i laget. Det är Rasmussen från Boo SK,
Skurugrabbarna H. Nyberg och Bruno
Soldati samt Sven Jonsson och Stig
Thunberg från Sandarne och Sven San
deheim från Ljusne.
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Lugnet
Parkeringsförbud kommer att införas

på gatorna och vägarna i Lugnet om nu
länsstyrelsen godkänner den framställ
ning som kommunen har gjort därom.
Till hjälp för bilisterna skall istället
särskilda parkeringsplatser ordnas på ett
par ställen.

Förslaget till barnstugor i Lugnet har
godkänts av kommunalfullmäktige och
detta innebär att Lugnetborna under år
1966 kan förvänta att få sina önskemål
om daghem m. m. infriade. Förslaget
upptar platser som skulle kunna ta emot
30 barn i daghem, 40 barn i lekskola
och 15 barn i eftermiddagshem.

Borgerliga medlare
Borgerliga medlare i äktenskapstvis

ter skall inrättas i Gustavsberg enligt
ett av fullmäktige fattat beslut. Vid
nästa möte kommer därför två medlare
att utses, en man och en kvinna.

Biograf m. m. i Centrum
Folkparksföreningen kommer att få

disponera den byggnad med biograf,
samlingslokal m. m., som Fabriken ämnar
uppföra på Centrum i anslutning till
Domusvaruhuset. Kapital- och ränte
kostnaderna skall Fabriken svara för
medan de övriga årliga driftskostnader
na faller på föreningen, liksom även
hela inredningen. För första verksam
hetsåret har föreningen kalkylerat med
en förlust på 15.000 kronor. Detta be
lopp har kommunen dock förklarat sig
villig att ersätta. Inredningskostnaden
beräknas till 220.000 kronor och för
anskaffandet av detta belopp har kom
munen medgivit att 150.000 kronor får
disponeras ur den för kommunen, kon
sumtionsföreningen och fackföreningen
gemensamma fonden för samlingslokaler
samt 70.000 kronor ur den fond, som bil
dats av återbetalda nöjesskatter.

Spriträttigheter
Kommunen har tillstyrkt ansökningar

tiden 1/10 1965-30/9 1969 från Gus
tavsbergs Värdshus och från Ingarö
Golfklubb. En liknande ansökan från
Frituna Gästhem i Mörtnäs avstyrktes.

Högertrafik
Ingeniör Linus Lindvall, Lugnet, har

av kommunen getts i uppdrag att be
räkna vilka kostnader kommunen kom
mer att åsamkas för sina vägar i an
ledning av den förestående omlägg
ningen till högertrafik.

Skolorna i Gustavsberg år 1980
Behovet av skolor i Gustavsberg fram

till år 1980 har utretts av arkitekt
Egnell, Stockholm, på kommunens upp
drag. Befolkningen i kommunerna Gus
tavsberg, Värmdö och Djurö beräknas
uppgå till 13.000 år 1970 och till 19.000
år 1980, där av i nuvarande Gustavsberg
12.000 invånare. Antalet barn enbart
i Gustavsberg beräknas till 1140 år 1970
och till 1860 år 1980.

Kvarnbergsskolan skulle kunna klara
högstadiet en bit in på 1970-talet, men
i så fall erfordras att hela mellanstadiet
flyttas därifrån. Ytterligare en högsta
diekola måste tillkomma under senare
delen av 1970-talet. Troligast kommer
denna att förläggas i Lugnet. Alterna
tivet vore Hemmesta i Värmdö om så
skulle ske att Värmdös befolkning öka
de kraftigare än nu beräknats. Ekedals
skolan ligger olämpligt placerat med
hänsyn till befolkningsutvecklingen men
då renoveringar och nybyggnationer där
äger rum måste skolan komma till fort
satt utnyttjande. Hit får knytas låg- och
mellanstadierna. För låg- och mellan
stadierna beräknas tillkomma ytterligare
tre nya skolor för år 1980, nämligen en
i Hästhagen, en i Lugnet och en i en
kommande bebyggelse i bortre Lugnet.
Ett gymnasium för Gustavsberg

Värmdöområdet synes ligga längre bort
i tiden. Härtill fordras ett befolknings
underlag av cirka 30.000 personer.

Y.N.

Skolan slut
Musik och text av Sven Wahrenberg.

~•> marsch A, e,s,,a

j ijJ J)I Jrr9fl Il r· J.; I J. J. O I
cff Hej, hal - Jå ! Ras - ka på! Spring nu

ut ur sko - .lans sa - Iar ! Hej, hal - lå ! Låt oss gå!
~
So - len

I J ; J t
ly - ser i det blå. Se Kvarri-bergs-sko-Ian kom • mer här! Ex-

Q&)rJ I l}J F I F3JJ r I 2~JiJ J I
a ·mens-marschen det - ta är. Så gäng - ar vi, och sång> ar vi för

1 w J J r I r·
plug·get det är slut. Hej, hal - Jå ! Snart vi · nå, sjö och
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Detta skrives i början av påsklovet
1965.
Den sjudande verksamheten i skol

salarna har tillfälligt upphört och skol
gården ligger öde, trist och tom. Vi står,
hoppas jag ändå, på tröskeln till en
verklig vår efter en blåsig och vinter
kall aprilbörjan. Medan våra lärare och
elever njuter av sin påskledighet går
emellertid arbetet på skolkontoret vidare
med planeringen för nästa läsår.
Förarbetena för schemaläggningen

började med sammanställning och be
arbetning av de valblanketter, som in
lämnades i början av mars.
Nästa läsår är grundskolan helt ge

nomförd i samtliga årskurser i vår kom
mun. Det var också med spänning vi
denna vår tog del av resultatet av valet
till årskur s 9.
Av de nio linjer, som eleverna normalt

har att välja mellan lyckades vi inrätta
nedanstående sex:

9g
24 g+29 fl
2 klasser

h
7 g + 18 fl

1 klass
9t

16 g + 0 fl
1 klass

9m
0 g + 14 fl

1 klass

9tp
25 g + 0 fl

1 klass
9ht

0 g + 12 fl
1 klass

ROSLAGENS SOMMAR 1965
Vilken sommar! En av det gamla hederliga slaget

Specialprognos för Gustavsbergaren

9 s och 9 ha kunde inte upprättas,
eftersom den förstnämnda endast loc
kade fyra och den sista endast fem
elever.
Inskrivning av nybörjare ägde rum

den 2 april. C:a 90 barn börjar sin
skolgång i Gustavsberg instundande
hösttermin, medan 14 nybörjare inskri
vits i Ingarö. Skolmognadsproven ut
föres den 6 och 7 maj. Enligt de upp
gifter vi hade före inskrivningarna vän
tade vi 75 nybörjare i Gustavsberg och
trodde, att vi i Ingarö måste återgå till
b-forrnen i småskolan. Nu blir det fort
farande a-form vid Pilhamns skola i års
kurserna 1 och 2 men med nya lärare
i båda klasserna. Det är att hoppas, att
planerna på inrättandet av skolmatsal
i gamla Ingaröhemmet hinner gå i verk-

Jo, det drar ihop sig till en verklig
vår och sommar trots allt. Tofsvipan,
bofinken och staren för att inte nämna
lärkdrillarna ha redan hört av sig från
södern varslande om att våren står för
dörren. Och så här har jag tytt de gamla
märkena och väderleksreglerna för kom
mande månaders väderlek.

Allmän översikt
Just nu är vi inne på en övergångs

period varefter vi kan vänta oss varmare
och torrare somrar med kallare vintrar i
släptåg. Det är den 9-12 årsperioden
som nu börjar. Vi minns väl 1929, 1939,
1947 och 1955 års somrar lite var och nu
är det alltså tid igen för upprepandet.
För landet som helhet blir innevarande
sommar väsentligt varmare och torrare
än närmast föregående års. Den känne
tecknas dock av snabba växlingar mellan
värmetopparna och kortvariga men in
tensiva nederbördsperioder oftast i sam
band med åska.

April.
En som vanligt ostadig månad inledes

dock med verklig vårvärme. De bästa
dygnen under första veckan, i medio
samt mot själva månadsskiftet. Solvär
men är påtaglig men med kyliga nätter.

Maj.
En för årstiden varm månad som helt

gör skäl för benämningen BLOMSTER
MÅNADEN. Svaga västliga vindar in
leder med hög dagsvärme. Denna goda
värme återkommer sedan omkring medio
samt under sista 8 dygnen. En försmak
av sommaren.

Juni.
I början fortfarande något svalare vä

der i yttersta kustbandet avbrytes dock
efter medio av genomgående, fint vä
der med höga dagstemperaturer över hela
östra Svealand. Midsommarhelgen sär
skilt fin och vacker liksom månadsskif
tet.

Juli.
En ur semestersynpunkt särskilt "lyn

nig" väderleksmånad. Den karaktärise
ras av snabba växlingar mellan värme
och tillfälligt svalare väder med åska
och regn. Det bästa vädret under första
veckan samt under sista tredjedelen.

Augusti.
En månad som kännetecknas av ge

nomgående god dygnsvärme med höga
vattentemperaturer över lag. Den verk
liga semestermånaden särskilt efter kus
terna. Värmerekorden tangeras omkring
den 1, 6 och 25. Som föregående månad
dock med flera åskväder.
Ja, det skulle i stort sett bli komman

de månaders väderlek och för de som tar
semestern på andra delar i landet kan
sägas att de östra delarna upp över hela
Norrlands ostkust säkert kan räkna med
fint väder under såväl slutet av juni som
början och slutet av såväl juli som au
gusti månader. För omväxlings skull får
även Västkusten och Vänernområdet
gott semesterväder under dessa tider.
Värmen kommer österifrån, från Konti
nenten, Baltikum, Polen och Finland och
föres hit av svaga sydostliga till nordliga
vindar.

tror Waxholmsgubben

ställighet i god tid före höstterminens
början.
På tal om nya lokaler kommer vi

osökt in på det värdefulla tillskott, som
paviljongbyggnaden vid Ekedalsskolan
utgör. I skrivande stund är väggar och
takstolar resta, inventarier beställda och
förväntningarna stora på de nya loka
lerna, som ingår i etapp 1.
Etapp 2 (gymnastiklokaler och skol

matsal) har tillstyrkts av skolstyrelsen,
som vidarebefordrat ärendet till fullmäk
tige. Under denna vår torde väl också
fullmäktige ge den klarsignal, som så
många lärare och elever väntat på, sig
nalen som betyder så oändligt mycket
för den fysiska fostran av Ekedals
skolans mer än 400 elever. Kvarnbergs
skolans gymnastiksal räcker inte ens
till för de elever, som har sina klassrum

i högstadieskolan, och med tanke på
trafikfaran bör inte heller Ekedalssko
lans elever hänvisas till Kvarnbcrgssko
lans undervisningslokaler. Vi har där
för också planer på att i ett av Gula
skolans klassrum inrätta en textilslöjdsal
för Ekedalsskolans elever.
Lokalproblemen kommer att utgöra

skolstyrelsens huvudbry under en lång
rad år framåt i tiden. Detta visar den
långtidsprognos, som arkitekterna Eg
nell och Fritzell utarbetat för kommu
nens skolväsen. Redan nu måste för
arbetena för en ny skola i Lugnet på
börjas. Vi bor i en expanderande kom
mun, som har vind i seglen. Det gäller
bara att se till att vinden inte blir för
stark. Vi måste få resurser och tid på oss
att hinna klara av det växande lokalbe-
hovet. SW
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Med dofter som livets ledtråd

Nu våras det igen. Det kommer att
bli ljuvligt att komma ut i naturen och
känna myrmarkernas dofter, lukten från
svällande blad och barr och se det ny
vaknade livet av tusen sinom tusen små
kryp från amöbor upp till däggdjur.
Dessa små levande väsen känner även
dofter. Ja till skillnad från oss synmän
niskor vägledes deras liv av dofter. Det
blir en underlig värld vi här skall blic
ka in i.
De doftämnen som djuren producerar

kallas pheromoner. Namnet tillkom 1959.
Hit räknas ock en del luktämnen, som
utsöndras med djurens exkrementer. Mer
endels handlar dessa om nedbrytnings
produkter av s. k. hormoner.
Man talar om två slags pheromoner.

Den första gruppen av dessa ämnen ger
direkt efter upptagandet av smak eller
luktsinnena via nerverna upphov till ett
bestämt beteende hos djuret. Dylika be
teenden är bl. a. attraktionen mellan kö
nen, utmärkandet av revir och lämnan
det av doftspår. Den andra gruppens
dofter ger ej direkt upphov till beteen
den, men efter upptagandet sker horrno-

nella förändringar, som i sinom tid reg
lerar t. ex. antalet könsdjur i de sociala
insekternas samhällen. S. k. primära phe
romoner.
De mest intressanta doftämnena är de,

som verka attraherande mellan könen.
De flesta känner till hur obefruktade
fjärilshonor på en kort tid kan dra till
sig massor med hanar. Framför allt gäl
ler detta spinnarna t. ex. påfågelsspinna
ren och lövskogsnunnan. Man gjorde för
sök med en påfågelsspinnare. På 6 ½
tim. drog den till sig 127 hanar. Hanarna
är utrustade med stora antenner med
mottagningsceller för luktämnena. Ho
norna har endast små dylika organ.
Dofternas kemi känner man ej så myc

ket till. De framställas ju i så små mäng
der men verka i mycket stor utspädning.
Om man löser t. ex. ett- kg socker i
världshaven och rör om ordentligt så
får man 1.5 molekyler socker på varje
cm3 vatten. I den utspädningen verkar
en hel del doftämnen. Om en fjärilshona
sitter i en punkt med sin doftkörtel i
funktion och det drar fram en vind på
en m. per sekund kan denna doft ge

verkan på ett område om 215 m. bredd
108 m. höjd och 4560 m. längd.
Fjärilshonorna har i regel sina doft

fält på bakkroppen. Hos silkefjärilen
stjälper honan strax efter födelsen ut sina
doftsäckar. När hon befruktas upphör
doftämnena att bildas.
Efter 20 års arbete lyckades en fors

kare att framställa silkefjärilens doft
ämne. Det var Adolf Butenandt i Miin
chen. Ämnet kallades bombycol. Vid
framställningen använde han sig av
500.000 doftsäckar. Butenandt retade
silkefjärilhanar med de ämnen, han fram
ställde och han fann då att deras vingar
började darra intensivt.
Även lövskogsnunnans doftämne har

framställts och kallas guplur. Undersök
ningarna av detta ämne har gjorts i Ame
rika. Där har lövskogsnunnan efter att
hon införts dit från Europa gjort myc
ket stor skada på skogarna. Så fort ha
narna känner honans doft vänder de mot
vinden. Det är dock först på några me
ters avstånd, som de kan lokalisera sin
partner på grund av att luktkoncentra
tionen då börjar bli kraftigare.
För att utrota denna skadeinsekt an

vände man sig av två olika metoder.
Först lockade man till sig hanarna till
en punkt och fångade dem där. Därefter
fann man det bättre att sprida ut doft
punkterna på ett relativt stort område.
Hanarna kunde då ej hitta rätt och flög
omkring till dess de <logo.
Dagfjärilarnas parningsdanser sker nå

got annorlunda. Med hjälp av synen kan
dessa orientera sig rätt bra och det är
först i närheten av honan som hanen
känner hennes doft. Även hanen avger
från sina vingar pheromon då han dan
sar över honan där hon sitter tryckt mot
en blomk1ase. Hanens doft gör å sin sida
honan beredd för parning.
Som väl alla känner till har kacker

lackorna ett pheromon. Även detta har
man använt för att utrota denna en av
världens äldsta och besvärligaste insek
ter.
Man känner även fiskar, salamandrar

och däggdjur som använda sig av dofter
eller pheromoner. Karpfiskarna bl. a.
avger från sin kropp ett ämne som hål
ler samman stimmen och bland däggdju
ren kan vi nämna myskdjuret som under
brunsten avsöndrar muskonet. Detta var
förr i tiden en stor · handelsvara.
Revir- och boluktspheromoner är igen

känningsdofter mellan individer av sam
ma slag. De släppas ej ut i luften utan
sättas på bestämda signalpunkter. Så
t. ex. markerar rådjuret ut sitt revir ge
nom att gnida basen av sitt horn mot
trädstammar och bin biter fast sin be
stämda doft på olika märkespunkter
bladkanter och dyl. Dessa bli träffpunk-
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ter för bin. Samma bi kan hela dagen
flyga kring sitt område. Har doften för
svunnit från någon plats biter han dit
litet igen.
Aven exkrementerna ha vissa doftäm

nen som förut omtalats. Genom att nosa
sig till dessa kan djuren få reda på om
.det nyligen har varit en like där, vilket
kön den hade, om den var könsmogen
och brunstig.
Varje samhälle av tambin och stack

myror har sin speciella doft. Den kan
vara sammansatt av födoämnen eller av
stacksamhället. Doften kan på så sätt
vara en utpräglad blanddoft. Bin och
myror har dock ett särskilt pheromon för
varje art. Det är en alkohol, som kallas
geraniol. Särskilt under vårarna kan man
se hur bin sitter vid sitt bo och viftar
flitigt med vingarna under det de håller
upp sin bakkropp. I bakkroppen sitter
nämligen en körtel som avsöndrar detta
pheromon. På så sätt blir doften en led
tråd till boet.
Av stort intresse är givetvis de spår

pheromoner som avsöndras av olika djur.
Sedan urminnes tider har ju människan
använt sig av hunden för att dra nytta
av detta fenomen. Men ändock är det
även här insekterna, som ha blivit mest
studerade.
Av doftspårspheromoner ha vi två

slag. Dels de som alla djur lämna efter
sig och som alltid avsättas från körtlar
invid tarsen och dels de, som utläggas då
insekten funnit en bra näringsplats. Des
sa läggas mellan fyndplatsen och boet.
Man känner ej dess kemiska samman
sättning. Den är dock artspecifik och
har ej så stor flyktighetsgrad. På så sätt
får spåret en längre livstid. Varje individ
som hämtar näring från fyndplatsen bi
drar med sitt spårämne till dess att allt
är tillvarataget.
Märkligt är även det sätt djuren tar

sig fram efter ett doftspår. Det sker i
sick-sack. Om man länge håller på att
envist följa ett doftspår förlorar man
snart förmågan att känna doften och då
kan man ej följa spåret.
De omtalade primära pheromonerna

ha som sagts förmåga att förbereda dju
ret för en viss utveckling. Särskilt gäl
ler detta insekt med kastbildning, såsom
myror, bin och termiter. Dessa kastphe
romon gör att en del larver hejdas i sin
utveckling, en del kanske redan i larv
stadiet, andra gå till full utveckling men
äro dock sterila. T. ex. arbetarna och
drönarna bland myror och bin. Dessa
pheromon bildas av drottningen och ko
nungen och följer med deras exkremen
ter, vilka samt och synnerligen ätas upp
av de andra i samhället. På så sätt kom
mer utbildningen av sexindivider att
hämmas.

Ungdomsträffen

Vårsäsongen i Bergasalen har snart
gått i ide. Det har varit en rekordartad
verksamhet. Måndagarna har såsom ti
digare varit de många sysselsättningar
nas dag, det har spelats bordtennis, som
varefter tiden lider, skapar fler och fler
spelare av elitklass. T.o.m. flickorna har
fått fram kvalificerade spelare. Vidare
har man spelat schack, couronne, laby
rintspel m. m. Dessutom spisar man ski
vor förstås.
Torsdagsprogrammen har varierat

ganska mycket denna säsong. Förutom
att vi har haft filmaftnar varannan
gång, har det varit teater, kåserier, för
eningsprogram, musikunderhållning. Tea
terföreställningen stod Gustavsbergs
Scenstudio för, och pjäsen hette: "Blyg
och ensam". Den samlade över hundra
talet åskådare och publiken visade sin
uppskattning med starka applåder.
En skolklass, klass 9 g 1, har anordnat

ett par danstillstallningar, i syfte att
åka till fjällen på skolresa. De lyckades
genom finurlig reklam och annonsering,
skrapa ihop grundplåten. Red gratule
rar!
Om vi ska övergå till lördagsdanser

na, så har inte dessa varit särskilt väl
besökta. Vi får väl hoppas att "Hep
Stars" den 22/4 och popgalan den 27 ds,
snyggar till besöksfrekvensen en aning.
Jag nämnde ordet popgala, jo, det

ska faktiskt bli popgala i Bergasalen !
Nämligen tisdagen den 27 april. Berga
salen och Boo Ungdomsgård, som till
sammans står för arrangemanget, får be
sök av bl. a. "The Shakespiries", "The
Hep Stars", "Nursery Rhymes" m. fl.
Söndagsträffarna slutligen, har blivit

Gustavsbergsungdomens "nya" nöje. Un
der ledning av de populära herrarna
Nisse Höglund och Benke Forsman, har
träffarna mottagits med stor entusiasm.
Till sist önskar vi alla ungdomar en

glad och trevlig sommar, med mycket
sol och bad!

Sportlovsveckan
I samråd med Föräldraföreningen

Hem och Skola, anordnade Gustavs
bergs Ungdomskommitte följande pro
gram under sportlovsveckan 1-6 mars:
Måndag och tisdag var det instruktion
i konståkning. Tisdag och onsdag spela
des det ishockey! På torsdag e. m. var
det filmförevisning i Bergasalen, och
på fredagen den 5:e var det skidtävling
ar vid Skeviks Friluftsgård med varm
choklad och smörgås efteråt. Ett 40-tal
ungdomar deltog. På fredag kväll hölls
prisutdelning i Bergasalen.

Dessutom var Bergasalen öppen varje
dag för verksamhet. Veckan avslutades
på lördagskvällen med dans och under
hållning i Bergasalen.

Ungdomsråd i Gustavsberg
Föreningarna i Gustavsberg har star

tat ett Ungdomsråd. Vid årsmötet, som
hölls i Kommunalhuset den 5 april, val
des följande styrelse: Ordförande: Carl
Erik Tempte, Gustavsbergs Segelklubb.
Kassör: Rebecka Ohlsson, Kvarnbergs
skolans Elevråd. Sekreterare: Karl-Erik
Gustavsson, Gustavsbergs SMU. V. ordf.:
Fru Ulla Ohm, Föreningen Hem och
Skola. V. sekr.: Bernt-Erik Lindberg,
Ungdomskommitten. Suppleanter: Stig
Englund, Gustavsbergs IF och Fru Britta
Lövblad, IOGT. Revisorer: Elisabeth
Hosinsky, Svenska Kyrkan och Fru Ma
rianne Rosen, SBU. Rev. suppl.: Sven
Hansson, Gustavsbergs IF och Carl-Arne
Jacobsson, Ingarö IF.

F. n. är 14 organisationer anslutna, och
vi hoppas att Ungdomsrådet skall nå
sitt mål i sin strävan att stärka samarbe
tet och relationerna föreningarna emel
lan.

B. L.

Pheromon hos andra insekter öken
gräshoppan bildar ett ämne som stimu
lerar larverna till utveckling. Denna
gräshoppa är ju en av Afrikas mest fruk
tade insekter, som beroende på klimatis
ka förhållanden kan uppträda antingen
i solitära former eller i väldiga s. k. mi
grationsformer med sina skyar av gräs
hoppor, som äter allt i sin väg.
Ja fram mot 1980-talet har forskning-

en nog kommit så långt att var och en
av oss människor går omkring med sin
lilla extrafina artificiella näsa och hur
skojigt man då kan få, skall vi ej tala
om. Själv är man nog lycklig att ej .upp
leva den tiden. Det påstås dock att gam
la lekar kommer att få ny fart t. ex.
gömma nyckel, kurra gömma och fram
för allt blindbock.

Bellander
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Vandra
•min

••vag
När jag denna gång vandrar iväg mot

samhällets norra utkanter kommer jag
naturligtvis först till Höjdhagen. För
trettio år sedan hade idrottsklubben
Hormis sina övningar där under Tors
ten Rolfs ledning.
Stora tävlingar i det då så populära

krocketspelet ordnades också mellan lag
från Norr och Söder. För övrigt var ju
Höjdhagskärren fina jumparplatser, då
hästkylan satte in och Skolan låg så
nära.
Nu rör det sig på skolfronten. En ny

skolbyggnad växer upp vid "fröken
Blombergssons trädgård".
På 1920-talet hade trädgårdsskötsel

kommit med på skolschemat och fröken
Blornbergsson började med barnens hjälp
anlägga en trädgård. Det mesta av ar
betet utfördes på rasterna. Vi fick rulla
sten och bära jord och så byggde vi en
stenmur omkring trädgården med häck
på baksidan. Päron, plommon- och äp
pelträd planterades och en stor kompost
anlades i ett gammalt pianofodral. Dit
bar också Valle alla slaskhinkar åt Frö
ken och slog ut det över de samlade
hästlöven i pianolådan.
Första året blev det två jättestora

päron på päronträdet och Fröken utlo
vade oss en fest på de bägge päronen,
då de mognat. Fördelningen utnyttjades
till ett matematiskt problem, ungefär
så här: "Om Ni är 24 barn i klassen och
har två päron att dela på, hur stor del
får då var och en av Er?"
Problemet syntes enkelt men blev mot

hösten ganska komplicerat på grund av
okända faktorer. När delningen skulle
ske fanns ingenting att dela, ty under
nattens mörker hade en päronälskare
varit framme och hamstrat de sköna
frukterna.
Höjdhagen - ett vackert namn på en

vacker hage, där vi skolbarn fick gå
ut ibland och examinera svamp, örter
och mycket annat. Sen, när stugorna
började växa upp, ändrades karaktären
betydligt och man tog mönster från
storstaden New York, då man bestämde
gatunamnen. Det blev inte 42 .dra gatan,
men det blev Tvärstigar i olika ordnings
tal. Det var synd, tycker jag. Där fanns
så många blommor och annat, som man
kunnat ihågkomma som vägnamn i ett
område som heter Höjdhagen.

Jag går nu förbi Redaktör Dahlbergs
stuga vid Gamla Vägen. Jag tittar på
det glänsande soluret i förbifarten och
går mot Tjärnstigen och Stens träsk.
Där till vänster ligger ju östra Eke

dal med anor från 1500-talet och om
nämnt år 1616, då ägaren skeppskap
tenen Hans Jönsson "fick det fritt från
årliga utskylder till behaglig tid."
År 1701 kom gården att tillhöra Fars

ta och dit hörde den, då den brändes av
ryssarna 1719. Den tillhörde Farsta sä
teri till 1799, då den kom i andra ägor
men inköptes år 1863 av grosshandlare
Samuel Godenius (1806-1891) och kom
åter till Farsta.
När jag kommer ned till Stens träsk

kommer ett par rådjur springande över
isen, men de var för tidigt ute, för än
har inte tulpanerna slagit ut i Höjd
hagen.
Från den lilla tjärnen går jag rakt

igenom skogen till Nilstorp, som anla
des 1869 och som nu är sommarställe.
Strax intill ligger ju Bölan, som redan
under 1500-talet var ett skattebelagt
torp, som sedan 1666 varit förenat med
Velamsund. Jag tar stigen ned till Ko
viks träsk och går över isen mot Lagnö
vägen. Isen är inte så tjock i år, bara
cirka 25 cm. och vattnet är klart och
fint, det ser jag i vinterfiskarens hål.
Jag går nu mot Lilla Kovik, som

numera äges av Sällbergs Åkeri och jag
tar en titt på den nya sopstationen, som
man hört talas om. Det rör sej nu om
stordrift i sopor och man kommer osökt
att tänka på gamla "Skit!adan" och gub
barna, som skötte ruljansen mera hant
verksmässigt och alla kråkorna som satt
på Kråkberget och väntade på några
godbitar.
Jag tar mej över sankmarken nedan

för Stora Kovik, det var fruset, och di
ket gick öppet, men där fanns en bro,
så det gick fint att komma över.
Stora Kovik är en vacker gård, som

man också kan se från landsvägen. Där
ligger den stora ladan, där det förr i
tiden var dans och ibland ett och annat
slagsmål.
Från Kovik körde man mjölk till

Gustavsberg dagligen både sommar och
vinter. Det var Normans flickor och
även Evald i Kovik, som trotsade väd-

Hjälplös

En prästman deltog i en bankett, då
en klumpig kypare spillde en tallrik het
soppa i hans knä.

Prästen såg sig omkring och frågade:
- Finns det någon lekman här som

kan säga något lämpligt?

rets makter. Det berättas om Evald, att
han en gång skulle spela schack. Då
höll han på att förlora, därför att mot
ståndaren tog hans dam. - "Men", sa
Evald, "då blev jag förbannad och tog
hans kung!"
Från Stora Kovik går jag till Skevik,

som numera har karaktären av frilufts
gård, som samlar folk från alla håll till
härliga promenader eller vintertid med
skidturer i den omgivande terrängen,
då man även besöker Skeviks grotta i det
s. k. Klosterberget.
Skevik är ju också förknippat med

den religiösa sekten "Skevikarna", som
år 1746 fick disponera gården av en
köpman Anders Almqvist från Linkö
ping. Hans änka skänkte år 1770 hela
sin förmögenhet 280.000 daler koppar
mynt till sekten.
Här på orten uppfattades sekten som

en munksammanslutning, på grund av
deras enkla vanor och kollektiva lev
nadsregler.
Namnet Klosterberget är ett minne

från den tiden. Där höll man sina möten
under den varma årstiden, en stilla me
ditation i grottans skugga.
Munkmoraberget är ett annat exem

pel och Munkdalen eller Mörkdalen,
som man numera säjer, är ett annat.
Det gick inte så bra för "Skevikarna"

i fortsättningen och 1832 överlämnades
gården till Värmdö fattigkassa av sek
tens två sista medlemmar. Den funge
rade sedan som ålderdomsfiem för
Värmdö socken, men när Gustavsbergs
socken avskiljdes från Värmdö 1903,
inköptes gården av Gustavsbergs kom
mun, som sedan transporterade köpet
på Gustavsbergs Fabriker. ,
Under dessa funderingar går jag den

nybyggda vägen mot Gustavsberg. Detta
är en väg, man har varit ute i tid med,
ja man kan säja före sin tid. Den stora
breda vägen saknar trafik praktiskt ta
get, så det blir rent av tråkigt att gå
där. Därför sticker jag in i skogen mot
Skeviks grotta, där Gustavsbergs .Scen
studio om höstkvällarna brukar ha hög
tidliga seanser i bengalisk belysning och
med "vattenfall" av brinnande magne
sium utför bergväggarna till dämpad
körsång från någon vrå i grottan. Ett
brinnande bål brukar arrangeras för att
värma besökarna och bidraga till att
skapa den rätta stämningen.
Det ser litet ödsligt ut så här års

innan grönskan mjukar upp stenmassi
ven. Klosterberget eller Björnberget, som
är det äldre namnet, hade förr en upp
dämning framför ingången till Grot
tan, som kallades Björnkärret och vatt
net därifrån drev en skvaltkvarn, som
låg i diket mot Skevik. Gå själva och se
efter, ska Ni se!

Axman
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Suomalainen palsta

Kunnallisia nutisia
Kevät on tulossa ja yhta ja toista ta

pahtuu kunnassamme.
Tehtaan asuntojen rakennussuunnitel

mat on jo aloitettu Hästhagenissa. Lugne
tissa Båtsmannennista seurava rakennus
vaihe Matrosen on pääsyt kokolailla
hyvään vauhtiin. Rådjursvägenin ja
Björnskogsvägenin välissä metsäaukoissa
ovat rivitalojen rakennussuunnitelrnat jo
piirustusten hyväksymisen vaiheilla.
Enrisen leipurin röttelön tilalle kun

nallistalon edessä rakennetaan piakkoin
talo johonka y.m. tulee kirjasto, folk
tandvården, (hammaslääkäri), aitiysneu
vola, lastenneuvola, kätilön ja piirisairas
hoitajien vastaanotot. Lugnettiin raken
netaan myös päiväkoti johonka liitetään
huoneisto myöskin nuorisotyöta varten.
Toivottavasti sima ja tippaleivät löy

tävät tiensa monen suomalaisen perheen
pöydälle Gustavsbergissä näinä aikoina.
Riemukasta Vappua ja hyvää kevään
jatkoa,

Jokamieshiihto
Suomi-kerhon järjestämänä suoritettiin

Farstaborgissa 27. 2. -65 n.s. Jokamies
hiihto,
Olosuhteet eivät olleet parhaat mah

dolliset, sillä 6-7 asteen pakkanen pe
lotti jo aamusta arimrnat jäämän tupaan.
Kilpailupaikalle ilmaantui kuitenkin

noin 40-40 hiihto-asuista, vanhempaa ja
nuorenpaa hiihtäjäa, joista kylmä viima
vielä karsi muutaman katsomoon.
Kilpailujen ilmoittautumis ajan pää

tyttyä todettiin että kaikkiaan 35 hiihta
jää oli ilmoittautunut mukaan. Ensim
mäisena lähtivät yleisen sarjan edustajat,
senjälkeen ikä-miehet, ja viimeisenä nai
set. Yleisessä sarjassa käytiin kovaa se
kuntti-kampailua voitosta Kari Dahlin
ja Urpo Vartiaisen välillä joka ratkesi
Dahlin hyväksi 2 sekunnin erolla. Ikä
mies-sarjan voiton vei nimiinsä Matti
Sipilä. Naisten sarjassa vei odotetusti
voiron Hilkka Kaasinen.
Kilpailut päättyivät illaila järjestet

tyihin palkintojen jakoon ja Kisa-tanssei
hin.

Kaleruo Oksanen

Kilpailujen tulokset:

Yleinsaria: 8 km.
1. Kari Dahl 40,51 - 2. Urpo Vartiainen
40,53 - 3. Pentti Siukonen 41,29 - 4. Ossi
Peltomäki 41,44 - 5. Eero Kettunen 42,42
- 6. Kauko Mustonen 43,35 - 7. Juhani
Mustonen 44,41 - 8. Jussi Pitkälä 45,44 -
9. Harri Turpeinen 46,02 - 10. Kalervo
Oksanen 46,36 - 11. Raimo Heikkinen 47,10

- 12. Antti Hemberg 47,23 - 13. Erkki Sie
vinen 48,03 - 14. Ronny Svensson 51,49 -
15. Janne Viberg 52, 32 - 16. Aarne Michels
son 55,08.

Naistensarja: 4 km.
1. Hilkka Kaasinen 25,11 - 2. Orvokki Vir
tala 26,28 - 3. Eeva Piirainen 26,53 - 4. Lena
Lehto 27,52 - 5. Pirkko Viklund 28,54 -
6. Taimi Ukkola 28,57 - 7. Lahja Springs
30,00 - 8. Raija Hedberg 30,35 - 9. Annikki
Kivistö 31,12 - 10. Aila Nyman 32, 16 -
11. Kaisa Lehto 33,04 - 12, Solveg Vartiai
nen 34,48 - 13. Margiet Åberg 34,52 - 14.
Maila Elfving 50,05.

lkämiehet:
1. Matti Sipilä 20,30 - 2. Toivo Virtala
23,02 - 3. Paavo Lehto 24,21 - 4. Osten
Oberg 30,24.

Finsk gudstjänst i
Gustavsbergs kyrka

Gustavsbergin yksinkertaisuudessaan
harmoonisen kauniiseen kirkkoon oli
21/3-65 järjestetty paikkakunnalla asu
ville suomalaisille Jumalanpalvelus, joka
tiettävästi toistui viiden vuoden tauon
jälkeen.
Aurinkoisessa, mutta kylmän tuulises

sa puolipäivän ajassa, vaelti noin 80
henkeä kuulemaan Sanaa äidinkielel
lään.
Kirkonmenot toimitti khra. Sevelius.

Saarnassaan hän päivän tekstista, joh
datti sanaan ja sen voimaan meille jokai
selle matkaeväiksi. Hartaana ja voirnak
kaana kaikuivat virsien sävelet.
Vieraiksi saapuneiden nuorten kuoro

laisten esitykset juhlistivat tilaisuutta.
Hengellisten laulujen alalta se oli täysi
painoista. Suurin osa kuorolaisista oli
ruotsalaisia, mutta se että he olivat vai
vautuneet opettelemaan laulunsa suo
menkielellä oli suurenmoista.
Jälkeen kirkonmenojen siirryttiin Suo

malaiselle Kerholle. Kukkasin koristeltu
kerhohuone tuli tupaten täyteen, mutta
sopu antoi tilaa. Kotimaiseen tapaan
leivotut kahvileivät, ruotsalaisen tortun
säestyksellä voimakkaan kahvin mukana
se anroi todella kirkkokahvien tunnun.
Vakaa ja vapaa välitön mieliala vallitsi
alusta loppuun tässä tilaisuudessa. Koti
maisten laulujen sävelet ja henki syn
nytti kaipuuta Suomen kevääseen. Au
ringossa hohtavien hankien, vihreässä ja
sineessä siintävien metsien maahan. Sen
todisti se, että useamman poskille vieri
kyynelpisaroita.
Tilaisuutta juhlisti vielä rva Seveliuk

sen pitämä hyvin muodoi!tu puhe ai
heesta:
"Mitä annamme lapsillemme pohjak
si hengellisessä mielessä kotoa, heidän
joskus lähtiessä vaeltamaan omaa tie
tään."
Kaiken kuullun ja eletyn jälkeen luki

Vi tackar Redaktören av den trevliga
Gustavsbergaren för alla goda råd vi får
för vår verksamhet inom den Finska
klubben. I det senaste numret anmodades
vi att bilda ens. k. Boskapsring! Nu und
rar vi litet till mans vilka kvalifikatio
ner man måste ha för att bli medlem i
den och vad det innebär.
Vi ber om upplysning!

Finska

Min finska är inte vad den borde vara.
Inte kunde jag ana att bokcirkel och
boskapscirkel bara har några futtiga vo
kalers skillnad. Ska läsa korrekturet
bättre nästa gång! Red.

monen kasvoista mietteliään ilmeen jäi
kai jotkakin, joka askarutti mieltä. Se
lienee ollut Sana, joka voi kantaa joskus
vielä hyvän hedelmän.

Här följer en översättning:

E.Plä.

Den 21/3-65 var det Gudstjänst för finska
ortsbor i Gustavsbergs enkla, men dock
harmoniskt vackra kyrka. Det är fem år
sedan sist.
I en solig men kall v?trvind vandrade

c :a 80 personer för att lyssna till Guds Ord
,på sitt eget modersmål.
Predikan förrättades av kyrkoherde Se

velius. Med utgångspunkt från dagens text
talade han om Ordets kraft som vägkost åt
oss alla på färden. Andäktigt ljöd psal
merna.
Tillfället förgylldes av en ungdomskör.

De andliga sångerna ljöd klangfullt. Största
delen av körsångarna var svenska, men det
att de velat ha besvär med att öva sångerna
på finska, var storartat!
Efter Gudstjänsten förflyttade vi oss alle

sammans till Finska klubben. Den med
blommor smyckade klubblokalen blev över
full, men sämja ger ju rum. Med på hem
landsvis bakat kaffebröd, svensk tårta och
starkt kaffe fick man den riktiga kyrkkaffe
känslan. Den gemytliga andan varade från
första stunden till slutet. Hemlands-sånger
och toner väckte längtan till hemlands-vår.
Solen och den blånande himlen, samt till
de gröna skogarnas land. Det bevisades med
att mångas ögon fuktades av tårar., Tillfället
förgylldes av fru Sevelius välformerade tal
över ämnet:
"Vilken andlig grund ger vi barnen i
våra hem · när de en dag vandrar sin
egen väg ut till livet"
Man kunde läsa i mångas blick av att

allt detta blivit till en eftertanke som må
hända en dag bär frukt!

29



Kärlek 111 och IV
Anslaget i de kvinnliga arbetarnas

omklädningsrum i en amerikansk fabrik:
Om overallen är för vid, se upp för

maskinerna.
Om overallen är för snäv, se upp för

maskinisterna.

Två gentlemän av äldre generationen
utgjuter sig över dagens ungdom, dess
slappa seder, etc. etc.
- Du kan vara förvissad om, säger

den ene, art jag inte delade säng med
min hustru förrän vi var gifta. Gjorde
Du?
Den andre svarar en smula tveksamt.
- Kan inte säja säkert. Vad var hen

nes flicknamn?

mig.
I går friade en nybliven läkare till

Hade han praktik?
Oh ja, han var inte bortkommen.

Under landningen glömmer piloten
koppla av högtalaren och utbrister:
- Efter det här vill jag ha en kall öl

och en varm kvinna.
Flygvärdinnan i bakre regionerna ru

sar genom planet för att hinna förhindra
ytterligare grodor.
En passagerare ropar efter henne:
- Glöm inte ölet.

Man har observerat ett mindre lands
ortssamhälle, där nativiteten plötsligt sti
git med rekordfart.
En sakkunnig sändes ut för att när

mare undersöka anledningen till den
glädjande folkökningen. Experten tog in
på samhällets järnvägshotell och slog sig
i samspråk med värden på stället.
- Har ni någon vettig förklaring till

fenomenet? frågade den utsände.
- Javisst, sa värden. Jag om någon

måtte känna till anledningen! Det är
nämligen så att vi har en duktig lok
förare här i byn som är kolossalt för
tjust i sin hustru. Men hustrun är lite
morgonsömnig, så varje morgon då lok
föraren passerar sin gård, låter han ång
visslan tjuta. Då vaknar hustrun men
också alla andra människor i samhället.
Tåget passerar kl 4.30 på morgonen. De
flesta börjar sitt arbete vid sextiden. 4.30
är det alldeles för tidigt att stiga upp
men å andra sidan alldeles för sent för
att somna om igen ...

John Jonsson utställer

Gustavsbergsgrabben och konstnären
John Jonsson har haft utställning på
Galerie S:t Nikolaus i Stockholm.
John Jonsson, som föddes 1915 har,

sedan han flyttade från Gustavsberg
bedrivit omfattande studier inom sitt
gebit. Han har studerat vid Otte Skölds
målarskola, vid Academie Julian, Paris
och vid Academie Libre, Stockholm.
Han har gjort studieresor i många län
der varom hans produktion vittnar.
Han har deltagit i samlingsutställ

ningar i Stockholm och landsorten ge
nom Konstfrämjandet, Unga tecknare,
Nationalmuseum m. m.
Han är också numera lärare i teck

ning och målning i Åke Pernbys målar
skola, som är en fortsättning på Otte
Skölds skola, där Jonsson började som
elev.
Att han också inspirerats av det rika

djurlivet i Furuviksparken kunde man
se på vernissagen den 20 mars. Bison
oxar, jakar och vildsvin delade plats
med friska dukar från trakten kring Lo
foten.
Om somrarna brukar Jonsson finnas

i Furuviksparken, där han snabbtecknar
karikatyrer på några minuter. Han har
aldrig behövt lägga sig till med långt
hår och skägg och konstiga kläder för
att visa, att han är en konstnär.

Axman

PS. Så här skriver Svenska Dagbladet

John Johnsons måleri är pålitligt och
rätframt, men det är inte fråga om något
torrt registrerande utan om en känslig
iakttagare som summerar sina intryck i
en sval, dämpad färgskala rik på nyan
ser och stilla ljus. Lofoten målas upp i
bred tung kraft, mjukare arbetar penseln
i de utmärkta djurstudierna och i de
summariskt upplagda porträtten. De lät
ta akvarellerna i sin sparsamma men in
tensiva kolorit är kanske ändå det man
mest minns av hans utställning.

Dags att se till

"EGNA TÄPPAN"
En trädgård kan ge riklig skörd
och blomning med rätt gödning.

Solsken
Solmull
Solgöd
Blåkorn
THG
Dress

När det gäller gödning
Välkommen till

GUSTAVSBERGS
FÄRGHANDEL

Mariagatan 12
tel. 316 55

måla bas
innan blommorna

knoppas!
En trist, grå husgrund är inte den
rätta fonden för de blommande
växterna kring Ert hus! Därför -
passa på just nu, innan blommorna
knoppas, och försköna grunden med
lättstrukna BAS, Alcros specialfärg
för betong och puts. BAS kan målas
även i fuktigt och kyligt väder och
på fuktigt underlag. Finns i 16 natur
stämda kulörer - alla helt fria från
giftiga ämnen (skadar inte växtlig
heten!}.

Gustavsbergs
FÄRGHANDEL
Mariag. 12, Tel. 0766/316 55
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Födda
6/2 son till stud, Björn Hugo Wennman,

Björnskogsv. 8 D och h.h. Ingegärd Birgitta
f. Persson
8/2 son till fabr .arb. Ronny Arne Krister

Svensson, Ingarög. 5 och h.h. Vivi-Ann Elisa
bet f. Pettersson
15/2 son till Iagerbitr. Lars Göte Valdemar

Vinghed, Villag. 14 och h.h. Harriet Marga
reta f, Hallberg

17/2 Niclas Ingemar, son till rechercheur
Ingmar Kenneth Wahrenberg, Rutens v. 10
och h.h. Birgit Anita f. Johansson

19/2 Hans Raymond, son till ing. Ray
mond Sigfrid Karlsson, Meitens v. 9 och h.h.
Inga Britta Marianne f. Karlsson
26/2 Göran Peter, son till frisör Bror Gö

ran Wallen, Meitens v. 5 och h.h. Eva Hele
na Yvonne f. Afeldt
27/2 son till tjrn. Jean Petridis, Rådjursv.

10 och h.h. Rut Kerstin Margareta f. Ljunge
28/2 Meith Renee, dotter till tekn. Sixten

Christer Rådby, Björnskogsv. 6 a och h.h.
Meit Enoi f. Östanby
1/3 son till fabr.arb. Sven Gunnar Ek

ström, Mariag. 5 och h.h. Ingrid Sofia f. Ols
son
5/3 dotter till fabr.arb. Bo Göte Palmer,

Farsta och h.h. Ella Marta Viola f. Andersson
16/3 son till fabr.arb. Karl Gunnar Olovs

son, Meitens v. 9 och h.h. Ulla Marianne f.
Eriksson
17/3 dotter till bilinsp. Tore Hasse Görans

son, Mörtnäs 1: 568 och h.h. Helena Viola f.
Säll
22/3 son till fabr.arb. Yrjö Tapio Salojärvi,

Mariag. 2 och h.h. Ruth Anne-Marie f. Mo
lin

Brevlåda
Ledsen E. B. ber oss framföra en väd

jan via Gustavsbergaren till myndighe
terna att förse kyrkogården med inhäg
nad, mur eller stängsel, som hindrar rå
djuren att som nu helt spoliera de bloms
ter med vilka gustavsbergarna vilja hed
ra minnet av de bortgångna.

Emson ska ha tack för bidraget, som
kom för sent - igen.

Filip Olsson, Ornö, gläder mig med
ett löfte att skriva något till vår tidning.
Din gamla skärgårdsglimt kunde jag ty
värr inte plocka in.

Red

23/3 son till polisman Lars-Gunnar Eriks
son, Meitens v. 5 och h.h. Laila f. Nemtsin
koff

Vigda
28/2 Gustaf Harald Skogsberg och Margit

Ingegerd Ferneby
20/3 Erik Johannes Broo och Inga-Britt

Kristina Ström
20/3 Nils Lennart Arne Lindgren och Britt

Gunilla Dahlgren
20/3 Pertti Johannes Similä och Eila Regi

na Kuronen
20/3 Viking Tore Edvard Pettersson och

Berit Anita Sandberg
26/3 Knut Staffan Ronhald Vestberg och

Raija Anneli Ahlfors
27/3 Leif Gunnar Isdahl och Inger Gunnel

Fall

Döda
15/2 Div.arb. Sven Oskar Thunström,

Ingarög. 6 60 år
15/2 Fabr.arb. Nils Kuno Larsson, Gamle

Svartens v. 1 48 år
18/2 Fru Hildur Sally Valborg Lindström

f. Svensson, Tallvägen 5 72 år
3/3 Kocken Erik Holger Edvardsson, Ske-

vik 1: 1 50 år
7/3 Fru Amanda Matilda Danielsson f.

Berg, Ålderdomshemmet 94 år
16/3 Fru Hulda Kristina Jönsson f. Eriks-

son, Höjden 73 år
26/3 Porslinsgjutaren Valdemar Mattsman,

Dalv. 6 58 år
27/3 Fru Signe Sofia Berglund, Ingarög. 9

77 år

Bo Torbjörn Ericsson
f. 6.10 1950
d. 10.3 1965
Föräldrar: Erland och Margareta Ericsson.

Tack!
Et hjertelig og inderlig tak til alle

som kom ihåg mig på min 60-årsdag.

Helga Ahlgren
Strandvik

För all vänlig uppvaktning på våra
nästan samtidigt infallande 5 0-årsdagar,
ber vi härmed få framföra ett hjärtligt
tack!

Mary och Volgan Ögren

Till Gustavsbergs fabriker, förmän,
arbetskamrater, 25-an, grannar och öv
riga vänner, mitt stora tack för vänlig
hågkomst på min 50-årsdag.

Anders Broquist

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fa
briker för julgåvan.

Karin Eriksson

Mitt hjärtliga tack till fabriken, ar
betskamrater, grannar och alla vänner
för blommor, telegram och gåvor på min
70-årsdag.

Martin Lätt

Tankarna går tillbaka till min födelse
dag, och nu ville jag tacka Er alla, som
gjorde den så minnesrik. Mitt varmaste
tack!

Helga Fingal

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på min 60-årsdag ber jag att få
framföra mitt varma tack till Gustavs
bergs Fabriker och arbetsledningen, Bap
tistförsamlingen och alla övriga vänner.

Karl Ström

Till alla dem, som gjorde min 50-
årsdag till ett ljust och vackert minne,
vill jag härmed framföra mitt hjärtliga
tack.

Margit Söderlund

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetskam
rater, grannar och övriga vänner fram
föres härmed ett vördsamt tack för
vänligt deltagande vid Nils Larssons
bortgång och jordfästning.

Alice
Barnen

För allt vänligt deltagande vid min
älskade makes och vår kära pappas,
David Berglund, bortgång samt för alla
vackra blommor, som ägnades hans min
ne, ber vi att få frambära vårt varma
tack till fabriksledning, arbetskamrater,
grannar, släkt och vänner.

Elin Berglund
Barnen

Till Gustavsbergs fabriker, kamraterna
på kontoret och konstavdelningen, ber
jag få framföra ett varmt tack för all
vänlighet under min makes, Valdemar
Mattsman, sjukdom och vid hans bort
gång.

Astrid Mattsman

Till grannarna i Höjden framför vi
vårt varma tack för de vackra blom
morna vid Hulda Jönssons bår.

Marianne och Helge Rosen

För visat deltagande vid vår broders
Sven Thunström bortgång samt för den
vackra blomstergärden vid hans jordfäst
ning frambäres vårt varma tack till
fabriksledning samt arbetskamrater.

Syskonen
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TISSOT
. smycket

som visar tiden
Unna Er det bästa, det elegantaste,
det pålitligaste - Ni likaväl som
Anita Lindblom.
Det är en glädje att äga ett ur som
TISSOT. Så utsökt vackert, ett
smycke lika mycket som ett ur.
Låt oss få hjälpa Er att välja Er
TISSOT ur vår stora kollektion av
dessa schweiziska kvalitetsur.

Nr 17508
"Seastar Saven",
damsportur, vatten
och stötskyddat,
i stål 195:-
1 gulddouble 205:-

Nr 17055
"Starlet", fasettsli•
pat safirglas,
i 18 karats guld

375:-

Liknande modeller
i qulddoublå från

198:-

Auktorlserad Tissot-representant

THtJRNQVIST
UR OPTIK GULD
T E L E F O N 309 90
GUSTAVSBERG

Tecknarens syn på porslinsyrkesmän

HANDELSBANKEN i Gustavsberg den 18 mai
Vi kommer till Gustavsberg för att ge Er alla en fullständig
bankservice! Visserligen blir det till en början i provisoriska
lokaler men redan nästa år beräknar vi kunna flytta in i en
permanent byggnad.

Välkommen att bekanta Er med oss och våra tjänster.

Alla som öppnar konto hos oss får premiärpresenter!

HAND E LSBAN KE N
Gustavsberg
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.Oe/z b .. ~ 11 m ! . ,,,,,_ a<sett .. ·
4v asta stunden på hela d ,Just

- starkt, gott kaffefår man arbets
och livsglädje. Tankarna klarnar·

Sinnena skärps. Man blir på alerten.
Pröva själv hur en kopp piggar opp

-pröva landets mest köpta kaffe!
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Speglar min kärlek till havet

Endast min längtan tillbaka

Minnets film presenterar

Eu barn mellan sömn och vaka

Saga och syn som blandas

Trådgardinsfladder i vinden

Evigt skall drömmens trollspö

Rita sin sömnros på kinden, Edla

Jag sitter i min egenhändigt målade vilstol och tittar på bergets grönska, där afton
solen skiner mot tallarna, vars stammar svarar med en ljusbrun reflex. Vad det är
vackert det där med natur. Koltrasten i grantoppen låter höra sin lugna, vemodiga
melodi. Allt är så ljuvligt stilla. Utan de sedvanliga friska kårarna nerifrån åkerfältet,
utan bruset från framrusande bilar bortifrån landsvägen. De står också stilla - det
är söndagskväll och kö in till Stockholm.

Nu kan jag snart slicka igen konvolutet med slutkorrekturet på sommarnumret. Sen är
det tryckeriet, som får skynda sig om vi ska få fram tidningen innan alla gustavs
bergare gett sig iväg för semester. Det känns skönt, som en verklig avkoppling - jag
menar förstås att slippa tidningsstressen. Men jag erkänner också att det känns skönt,
när samhället töms på folk. Man får liksom litet andrum och bestämmer själv över sin
tid - hoppas jag.

Häromdagen hälsade jag på Knut Andersson, som fyllde 93 år. Den kärngubben med
gav att benen inte bär så bra, men han gör sina promenader, inte så mycket ner till
fabriken, mera till Hemmet, liksom för att inspektera den miljön. Vår gamle ålderman
i Veteranklubben berättade om gamla tider och när man fick semester under Midsom
marhelgen. Han prisade den toleranta syn som numera finns gentemot folket och i syn
nerhet mot de gamla i gården. Detta t.ex. att man inte kräver att jobbet ska upphöra
vid pensionering. Jag sökte förklara att vi behövde dem, och skulle vi ha anmodat dem
som fått pension att lägga av, så hade vi ofta stått utan en rad av tjänster, som hjälpt
företaget på väg, och mist fol,k, som haft rik erfarenhet på många områden.

Det där med att få pension, kan man väl likna med en andra semester. Inte ligger det
så långt i fjärran för flera av oss. Kärnan i vår personalkader är mellan 50-60 år.
Så i andanom ser många av oss fram emot den tiden, då man faktiskt får göra vad
man själv vill.

Jag måste vara ganska trött just nu, eftersom tankarna sysslar med semester, vila, rek
reation och pensionering ...

Den skönaste semestern. Ja det var allt ombord på Honovi, på kryss i yttersta skär
gården under några veckor för några år sedan.

Den roligaste semestern. Den var på Nissafors, där KF en gång hade ett semesterhem.
Fin luft och trevliga människor, friluftslekar, bad, canastakvällar.

Den varmaste semestern, 30 grader i skuggan, i Milano och Laveno, flämtande vid en
öl efter klättring i Domen, eller efter en boccia.

Den intressantaste semestern var den med buss kors och tvärs i Danmark med titt på
kulturminnen, bad i Västerhavet och härliga fiskrätter.

Den tråkigaste semestern var nog då frun var sjuk och barnen inackorderade på annat
håll. Det ar inte gott för mannen att vara allena.

Den lugnaste semestern. Hemma med sådant pyssel, som man vill göra på lediga stun
der, småreparati~ner, fotos, frimärken, impulsutflykter och dessemellan långa kaffe
och saftpauser pa balkongen.

Det är Edlas dikt härovan som kommer tankarna att fladdra så här. Begynnelsebok
stäverna blir ju SEMESTER, och mellan raderna kan man skåda alla granna kaleido
skopbilder från härliga somrar, sköna semesterdagar, sol och saltstänk.

Jag hoppas Du får den Trevligaste semestern!
Red



Att önska och att få

Trots alla olikheter har vi människor
mycket gemensamt. Vi har alla en hel
del önskningar och förhoppningar. Vi
vill forma tillvaron så, att den ger oss
mesta möjliga trygghet och glädje.
Det är lätt att göra upp en hel lista

med rimliga och naturliga önskemål.
Som enskilda personer kan vi säkert ha
åtskilligt ·övrigt att önska och eftersträ
va. Om vi så lämnar den privata sfären
och tar sikte på det gemensamma, exem
pelvis organisationerna och samhällsli
vet, finner vi också mycket som borde
vara annorlunda och bättre. Vart vi
vänder oss finns det fog för önskemål.

Förmågan att önska och hoppas är en
god sak. Utan drömmar och visioner
kan vi inte gå framåt. Förnuftiga och
målmedvetna önskningar kan ge lust
och kraft att förvandla dem till verk
lighet.

Ett är visst: Vi kommer inte långt om
vi låter det stanna vid fromma önske
mål. Ingen snäll tomte eller fe ger oss
vad vi önskar. Här gäller att själv är
god dräng. Det är vår egen sak att göra
tillvaron bätre och trivsammare genom
att utveckla våra personliga färdigheter
och egenskaper. Den egna insatsen be
tyder alltid mycket för resultaten, an
tingen det är fråga om enskilda eller
gemensamma problem. De önskemål vi
kan ha på den egna familjen, kamrat
kretsen, arbetslivet, föreningarna och
samhället har sitt starka samband med
vår personliga inställning och aktivitet.

Ack, vad kan jag göra åt det här -
tänker mången. I vissa sammanhang
kan en sådan fundering ligga nära till
hands. Men detta är dock en farlig tan
kegång, eftersom den kan förleda oss till
en förlamande passivitet. Vi kan i

många fall uträtta mycket, om vi bara
inser våra möjligheter och går till ver
ket med friskt humör. Det är inte stora
later och starka ord utan många små
insatser av uppbyggande art, som ska
par något av värde och ger livet ett
rikare innehåll.
Det är sympatiskt att v1 mser vår

egen begränsning. Vi har ingen anled
ning att känna oss alltför duktiga och
märkvärdiga. Idealet är att förena en
ödmjuk insikt om de egna bristerna med
en varm önskan att avhjälpa dem. Det
finns goda möjligheter att öka kvalifi
kationerna och vidga horisonten, bara
vi tar vara på dem. Det finns också
tillfällen till förnuftiga insatser inom
den egna gruppen och organisationen,
där allas vår medverkan behövs. När
vi tar itu med detta blir vi mera till
freds med oss själva, och då får vi lust
och kraft till nya ansträngningar.

Våra önskemål bör alltså ta gestalt i
många tillsynes små bemödanden, och
dessa leder oss närmare målen. Det finns
ett klart samband mellan önskningar,
insatser och resultat. Hela tillvaron är
en växelverkan mellan att ge och att få.
Det inser vi - men tar vi alltid
konsekvenserna?

V.].

Sjösala - glimt
Efter Evert Taube

Teckning av Sven Jonson

Sjösala lövängar blomstra,
nu fröjdar sig åter naturen,
primulan blommar
och smörblomman
lyser som guld i det gröna,
vattnet i tunnan vid knuten
är gullgult av frömjöl från tallen,
poppeldun snögar
och häggarna
sprida sin vällukt med vinden
kring dina blänkande fjärdar,
o, Roslag, mitt hemland i havet.

Tärnan har fått ungar
och dyker i min vik,
ur alla gröna dungar
hörs finkarnas musik,
och se så många blommor
som redan slagit ut på ängen.
Gullviva, mandelblom,
kattfot och blå viol.
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Många människor har en tråkig be
nägenhet att alltför snabbt och alltför
kategoriskt bedöma sina medvandrare.
Om en person t. ex. hamnar i avdelning
opålitlig, är det mycket svårt för den
drabbade att arbeta sig ur den fållan.
Likadant är det på de flesta områden,
och ofta tycks det vara ungdomen som
blir utsatt för den här mentaliteten. Så
exempelvis när vuxna inbillar sig, att
det växande släktet är likgiltigt för en
mer ordnad fritidsverksamhet, darför
att några av dem krossar lampor och
för oväsen om kvällarna.
Om man resonerar på det sättet, dri

ver man en utpräglad strutspolitik, Ve
derbörande konstaterar bara faktum,
och sticker sedan kvickt ner huvudet i
sanden. Undersöks däremot företeelsen
närmare, leder det genast till mer frukt
bärande resultat. Man upptäcker att
ungdomarna som krossar lampor gör det
för att de har tråkigt. De har helt en
kelt inte någonstans att ta vägen.

Ungdomar i föreningar klarar alltid
lokalfrågan mer eller mindre proviso
riskt. Där samlas man nämligen kring en
gemensam ide, som skänker en stark
samhörighetskänsla. De som däremot
står utanför föreningslivet har det be
tydligt svårare. Olika sammanslutning
ar har möjligheter att få lokaler och
bidrag, bara de kan visa på en verk
samhet och ett visst antal medlemmar.
Men de föreningslösa kan inte få nå
gonstans att ta vägen, trots att de
skulle bli Gustavsbergs största förening
om de sammanslöt sig. Om man ställer
saken på sin spets kan man säga, att
detta är grov intolerans. Därför att
några människor valt det ena av två
möjligheter, får de inte samma rättig
heter som de som valt det andra. I va
let mellan det mer bundna förenings
alternativet och möjligheten att mer
spontant utnyttja fritiden, har de helt
enkelt valt det senare. Därmed har de
naturligtvis inte deklarerat, att de inte
är intresserade av en egen samlingsplats.
För att riktigt förstå problemet, måste
man tänka sig in i vad det innebär att
vara ung.
Det rent medicinska förloppet är ju

att hypofysen börjar producera ett nytt
könshormon. Detta ger som bekant inte
bara upphov till radikala biologiska för-

"Annat var det när jag var ung

ändringar utan också till psykologiska
och sociala problem. För det är ju så,
att den trygghetskänsla som barnet ti
digare funnit hos föräldrarna försvinner
snabbt. Detta faktum måste enligt all
psykologisk erfarenhet få mer eiler
mindre besvärliga konsekvenser. När
pojken eller flickan upptäcker att för
äldrarna inte är de hjältar och helgon
de trott tidigare, är det bara naturligt
att deras besvikelse tar sig uttryck i en
viss aggressivitet. Som en naturlig följd
söker då tonåringen den förlorade trygg
heten och gemenskapen hos jämnåriga.
Det är följaktligen främst hos kamra
terna som personligheten kommer att
danas, och det är därför ytterst bety
delsefullt vilken sorts bekanta den unge
söker sig till. Skall han eller hon välja
den enkla gemenskapen i gatornas gäng,
eller den slitstarka som utvecklas i grup
per samlade kring positiva målsättning
ar?
Vi vet genom olika vetenskapliga ar

beten att ungdomsbrottsligheten ökat
nästan oavbrutet sedan krigsslutet. Vi
känner också till att ungdomsfylleriet
tagit oroväckande proportioner. Med
detta som underlag svamlar många äld
re om hur bra de själva var i sin ung
dom, hur de minsann klarade sig utan
bidrag och på det hela taget var fan
tastiska. Men innan man börjar orera
om sin egen förträfflighet, så bör man
undersöka vad som egentligen hänt un
der de senaste decennierna.

För inte så länge sedan levde befolk
ningen fortfarande ofta isolerat i mind
re samhällen där alla kände alla. Där
blev den som gjorde sig skyldig till
något brottsligt genast föremål för de
andras ogillande. Man levde efter Tio
Guds bud, och den starka familjesam
hörigheten präglade uppfostran. Ar
betsdagen var lång och lämnade inte

l ST har ungdomen kommit till tals genom
uppsatser kring ämnet "Ung fritid". Första
priset gick till Gösta Arvidsson, Gustavsberg,
för artikeln Därför är gänget vårt enda
alternativ. För Forum skriver han här ett
inlägg kring samma tema.

,,. . .
mycket tid och krafter över. Men ar
betstakten var å andra sidan ganska
moderat, och kraven på kunskaperna
var för de flesta inte särskilt höga. På
fritiden kunde man dricka sig berusad
och slåss, och det gjorde man också.
Men frestelserna till förmögenhetsbrott
var mycket små, eftersom det inte fanns
mycket annat att stjäla än mat och
kläder. Det gick heller inte att omsätta
det stulna till mycket annat.
Idag är förhållandena helt annorlun

da. De starka familjebanden försvagas
lätt, när de båda föräldrarna arbetar
utom hemmet på ett sätt, som minskar
deras förmåga att ta hand om barnen.
Principen om en friare fostran har av
alltför många uppfattats som frihet
från fostran. Bosättningsrelationerna är
ju också helt olika. Under de senaste
decennierna har en stor del av befolk
ningen flyttat från landsbygd till tät
orter, och detta har resulterat i oänd
liga bostadsköer med allt vad det inne
bär. Vad beträffar frestelserna, så be
höver man bara tänka på den ökade
fritiden för att förstå att frestelsetryc
ket stigit enormt.
Det går naturligtvis inte att råda bot

på problemet genom att hindra folk
från att bosätta sig i städerna. Lika
verklighetsfrämmande är det att för
söka minska fritiden och antalet cyk
lar, mopeder, bilar osv. Däremot kan
man mildra frestelsetrycket genom någ
ra andra mindre drastiska åtgärder.
Samhället kan t. ex. hjälpa ungdomen
att välja lämpliga fritidssysselsättning
ar genom att inrätta en ungdomsgård,
uppmuntra föreningsliv och annan posi
tiv fritidsverksamhet. Detta är åtgärder
som absolut inte kostar mer än vad de
smakar, och därför bör de till allas
gagn genomföras kraftigare än tidigare.
När fågelmamman knuffar ut sina

ungar ur boet, är det i förvissning om
att de skall lära sig flyga på vägen ner.
Men själva är vi nu inte fåglar, och vi
borde därför vidtaga mer överlagda åt
gärder när en människa skall börja kla
ra sig på egen hand. Det gör vi natur
ligtvis också, men det behövs fler sä
kerhetsanordningar för att flygningen
skall börja så smärtfritt som möjligt.

Gösta B. Arvidsson
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John Bellander

•
I närkamp med bullret

Buller har alltid varit till både trev
nad och besvär för människan. Under
senare årtionden har bullret allt mer
intensifierats. För pojkar och ungdom
är knarrens knattrande, bilens rusande
och jetmotorns rytande ett härligt nöje,
men i fabrikerna med deras ökade pro
duktion har bullret åstadkommit ett in
ferno med en rad hörselskador som
följd.
De skador, som bullret ger upphov

till, ligger närmast uteslutande på hör
selns område. Man kan dock även fin
na inflytande på det mentala området,
inverkan på arbetsprestationen och på
frekvensen av olycksfall. De senare tre
kategorierna skador är dock av mycket
liten betydelse. För att störningar på det
psykiska området skall uppstå, måste
det finnas ett disponerande moment hos
individen i fråga.
Ju högre toppar i ett för övrigt jämnt

buller dess mer störande är bullret.
Minst störande är det buller, som har
jämn intensitet och mest störande det
buller där frekvens och intensitet väx
lar oavbrutet.
Till bullret knyter sig även otrevna

den med att man ej kan prata med sin
granne.

Vad bör man nu fordra av bullerbe
kämpning? Ja bullret får givetvis ej ge
upphov till bestående skador. Bullrets
intensitet skall förminskas innan det når
in till örats vitala delar och likaså skall
frekvensen i den mån detta kan göras
minskas. Oregelbundet buller, som ju är
en av de svåraste skadeorsakerna, torde
vara relativt lätt att komma tillrätta
med ehuru mången gång det 111<;St kost
samma.
Inom många arbeten får man tills vi

dare ställa förhoppningarna små, i vän
tan på att nya arbetsmetoder skall prö
vas fram.

Följden av bullerpåverkan är först
en uttröttning av hörseln svarande mot
en frekvens på 4000. Denna uttröttning
går snart över vid vila. Ju längre man
utsättes för det skadliga bullret, ju stör
re förändringar uppträder i innerörat
och till slut får man skador som ej går
tillbaka och som allt mer griper över
på språkljudets område.

Vi skall nu gå igenom de faktorer,
som inverkar på uppkomsten av hörsel
fel, då det gäller buller.

Som redan sagts är det bullrets in
tensitet, som är den skadligaste faktorn.
Var riskgränsen går för skadligt buller

Ett ljudspektrum taget vid slipning av badkar. Frekvensvariationerna ligger mellan 50 och
20.000. Den hogsta toppen nås vid 5.000.

har man s. a. s. fått komma överens om.
Åsikterna går mycket isär. Detta beror
mycket på individens motståndskraft
mot buller. Man kan träna sig mot bul
ler. Ett friskt öra med god luftförande
cellbildning kring örat är mycket mer
motståndskraftigt än ett öra, som av
än den ena än den andra anledningen
är sjukt. Hos en människa med nedsatt
mental kraft är buller även mer skad
ligt. Därjämte är ett buller av låg frek
vens ej så farligt, som ett buller av
högre frekvens. Analyserar man ett bul
ler tar, som det heter, dess spektrum (se
fig. I) kan man finna att det endast
inom en viss frekvens når över risk
zonen.

Vi har även talat om att ett jämnt
buller ej är så skadligt som det oregel
bundna. Här skall även tilläggas att
expositionstidens längd och åldern hos
arbetaren är moment som lättare kan ge
hörselskador.
Intressant är den individuella förmå

gan, att stå rycken mot buller. En för
fattare undersökte 166 personer, vilka
arbetat 10 år i ett buller om 80-110
dB. Fullständig normal hörsel hade 46
st. Av dessa hade 72 0/o ett normalt
luftförande cellsystem under det 28 0/o
hade mindre goda förhållanden i detta
hänseende. De, som hade god hörsel ha
de en nedsättning i den kritiska frek
vensen (4000) ned till 40 dB och de öv
riga ned till 60 dB.

Vad ovan sagts är de fakta, man kan
utgå ifrån, då det gäller att bekämpa
buller inom ett arbetsområde.
Inom Gustavsbergs fabrikers industri

är den mest bullersamma avdelningen
badkarfabrikens stora hall. Förutom
pressning av badkar är här även inhyst
den s. k. pannverkstaden.

I första hand undersöktes den enskil
de arbetaren. Utom arbetarnas hörsel
status fick man även en god kartlägg
ning av bullerfenomenen inom hallen.
Denna kartläggning verifierades även
av bullermätningar (se fig. II o. III).
Likaså inregistrerades bullrets intensitet,
frekvens och oregelbundenhet. I ett par
fall togs även frekvenskurvor, s. k. bul
lerspektrum (ett av dessa visas i fig. I).

Av de 35 undersökta hade 2 rätt svår
hörselnedsättning, 4 hade en medelsvår
och övriga normal hörsel.
Dylika akustiska undersökningar ut

fördes även av ing. A. Larsson, Statens
institut för folkhälsan (1953). Det på
fordrades d:1 att samtliga arbetare skulle
bära hörselskydd antingen som propp
eller bomull. Vid undersökningen nu
visade det sig även att samtliga Ii.ade
dylikt skydd utom en. Han ansåg sig
vara så van vid buller. Tio meter från
hans arbetsplats hängde en varnings
affisch mot bullerskador!
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Då det för närvarande är praktiskt
omöjligt att bota bullerskador, bör man
söka ordna bullerskyddet s!l. effektivt
som möjligt. Närmast gäller detta de 14
arbetare, som ligger i farozonen. Man
måste söka hejda ytterligare försäm
rmg.

Hur skall detta bullerkrig ordnas?

Först talar vi om de rent profylak
tiska åtgärderna.

De arbetare, som skall anställas, skall
ha friska öron och i övrigt en tillfreds
ställande fysik. Här kan inskjutas att en
del döva människor med fördel kan an
ställas och utvinna ett 100 0/o -arbete.
Bäst är att i varje fall även ta röntgen
över cellsystemets förhållande vid an
ställningen.'

En nyanställd bör därefter under
sökas efter 3 mån., efter 6 mån. och
senare kontinuerligt en gång om året.
Man kan d!l. i tid avskilja de, som indi
viduellt är känsliga för bullerskador.

Varje arbetare skall bära hörselskydd.
Varje arbetare skall vara väl medveten
om hur detta skydd skall anbringas. Sit
ter hörselskyddet ej väl an mot hör
selväggarna har det endast dålig funk
tion. Man bör sträva efter att bullrets
intensitet, d!l. det når mellanörat är s!l.
nedsatt att det ligger en bit under risk
zonen. Man kan ej avgöra det indivi
duella skyddets kapacitet. Har man ett
buller med .en, intensitet p!l. 120 dB med
en frekvens om 4000 bör skyddets ka
pacitet vara: omkring 35 dB. Så goda
skydd finns nog ej i praktiken. Man
kan möjligen räkna med att en vanlig
propp ger ett skydd om 20 dB.

Detta och våra kurvor över buller
förhållandena ger vid handen, att det
ej är tillfyllest med det personliga skyd
det. Man måste ge sig i närkamp med de
arbetsmoment , som ger upphov till de
höga intensiteterna.

I vårt fall gäller det bortmejsling av
svetsskägg. Kan man här arbeta fram
en ny metod?

Det synnerligen oregelbundna bull
ret, vilket Framgår av kurvorna, måste
helt utrotas. Man har ock sedan ett par
år planerat nya lokaler för pannverk
staden. Denna verkstad är nu byggd
med avseende på ljuddämpning.

Då det gäller ersättning för hörsel
skador finner man ej säkra hållpunkter.
l'i.ven den döve kan ju arbeta till 100
0/o i sitt gamla invanda arbete. Märkligt
nog är det få som klagar. Den skadade
har s. a. s. växt in i sitt lyte och trivs
med att världen blivit tystare och triv
sammare.

Vid mejsling av pannor uppn!l.r bullret 120 dB. Arbetarens öron är p!l. ca 1/2 m. avst!l.nd
från bullerkällan.

Kurvan visar det allmänna bullra i press- o. pannverkstaden. Den har tagits invid en press
och p!l. 30 m. avst!l.nd fr!l.n mejslingen. P 2 o. P 3 är fr!l.n pressar, M fr!l.n mejsling och

H släggslag.

Buller kan föda nytt buller
Nära hälften av alla industriarbetare

och ungefär en fjärdedel av alla stor
stadsbor är hörselskadade, konstaterar
Riksföreningen mot buller (RMB) vid
sitt årsmöte nyligen. Det behövs ökad

forskning och skärpt lagstiftning.
Det allmänna bullret kan vara svårt

att komma åt, men åt trafikbullret kan
man säkerligen göra en hel del. I debat
ten vid mötet framhölls också att bul
lerskador föder nytt buller. En radio,

som dånar från våningen ovanför kan
ske avlyssnas av en redan bullerskadad.
Det allmänna trafikbullret i storstäder
na, som ökat stadigt med den ökade
trafiken, är nog det allvarligaste be
kymret, ansåg dr Hans-Erik Holst vid
Audiologiska laboratoriet vid Lunds la
sarett. Det bullret kan på längre sikt
visa sig mycket allvarligare än man hit
tills trott, och man bör kanske sträva
efter att sänka bullernivån även under
den som nu anses tillåtlig.

Ur "Arbetsgivaren"
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Friberg fick miljonpris

Berndt Friberg har vid årets interna
tionella keramiska mässa i Faenza till
delats första pris i hård konkurrens med
framstående keramiker från hela värl
den. Det är första gången på de 23 år
som mässan arrangerats som detta pris
går till en utlänning. Prissumman upp
går till en miljon lire, dvs ca 8.000 svens
ka kronor.

En del av pengarna kommer Berndt
Friberg att använda för en resa till Ita
lien i augusti då han bl. a. kommer att
besöka Faenza. 1952 gjorde Friberg en
rundresa i Italien med Sveriges allmänna
konstförening.

Andra pris gick till Finn Lynngaard,
Danmark och tredje pris till Oliver Stre
belle, Belgien.

Rörelser i lera
Jag kan inte komma på någon svensk

keramiker som intresserar mig mera an
Bengt Berglund just nu.

Efter debututställningen på PUB 1963
stod det rätt mycket om Berglund i
Form. Det mesta gäller fortfarande efter
Berglunds vårutställning Rörelser i lera
i Gustavsbergs butik på Birger Jarlsga
tan. Berglund vecklar, viker och knyck
lar fortfarande sina tunna lerflak, men
arbetenas karaktär har ändå förändrats.
Då fanns knappt en odekorerad kvadrat
centimeter. Nu visar han de släta och
mera sparsamt mönstrade ytor han kän
de komma redan då. Det naturtillvända
i hans fantasi kommer också klarare
fram. Man hittar blommor och djur,
sällan dock så uppenbara som stycket
mark med hästhovar som satt upphängt
på väggen.
Jag blir spontant glad över Bengt

Berglunds arbeten. Men de kan få mig
vresig också. De är så uppenbart skick
ligt gjorda att jag blir misstänksam.
Prydliga, eleganta trots volangerna och
vecken. Inte ett uns expressionistisk to
vighet. Glatt, blankt. Ingen asketisk
strävhet. Nå, än sen? Jag moraliserar:
Var är djupet, skriet, ställningstagandet?
Någon annanstans. Vad är det för me
ning med de här små lerföremålen, med
märkvärdiga havsanemoner och pärle
morskimrande fåglar, vad har de för
berättigande? Att somliga blir gladare
av dem!

Ur en artikel i Form
av Susan Frennberg
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FN 20 AR
Vårt internationella samarbetsorgan

har uträttat betydelsefulla ting på kort tid

I FN :s högkvarter i New York lö
per alla trådarna samman från de över
100 länder där FN och dess fackorgan
är i livlig· verksamhet med all världens
ting: militär fredsövervakning och ob
servation, yrkesutbildning, kontrollering
av de första allmänna valen i ett kolo
nialt område som står inför självstän
dighet, undersökningar av naturtill
gångar, yrkesutbildning, elkraftspro
duktion med hjälp av atomenergi, fi
nansiering av ett hamnbygge och myc
ket, mycket annat.
Det är begripligt att många tror att

FN nästan enbart är en samling bygg
nader i New YorK där man debatterar
kriser och konflikter, grälar om proce
durfrågor och finanser i generalförsam
lingen och inlägger veto i säkerhetsrå
det. Kanske har det under de senaste
åren blivit något annorlunda: man vet
nu också att tiotusentals FN-soldater
gjort konkreta fredsinsatser i Gaza,
Kongo och på Cypern.

Men det ekonomiska, sociala, kultu
rella och humanitära FN-arbetet får säl
lan några stora rubriker, trots att 85
procent av alla FN-anställda sysslar
med dessa opolitiska ting och trots att
deras arbetsuppgift ingalunda är mindre
fascinerande än fredsövervakningen, om
man tänker efter. Det gäller ju att ska
pa social rättvisa i global skala, att för
första gången i världshistorien genom
föra ett praktiskt solidaritetsprogram
som omfattar människor också utanför
det egna landets gränser. Det gäller nu
att undanröja konflikten nord-syd -
mellan avancerade och underutvecklade
länder - som är minst lika farlig för
världsfreden som öst-västkonflikten.

Vi hör inte mycket om FN:s opoli
tiska insatser. Någon har sagt att det
finns en "tystnadens mur" kring dem.

Faktiske är det ju så att samtidigt
som vi följer sammandrabbningen mel
lan stormakterna, läser om oförenliga
ståndpunkter och om uppdelning av
världen i block, så samarbetar all värl
dens stater intensivt på ett otal områ
den, också stater som tillhör fientliga
läger när det gäller politiken.

Något av det märkligaste som skett
under efterkrigstiden är framväxten av
ett nätverk av internationella samar
betsformer. Ingen ide, inget intresse som
inte konkretiserat sig i form av en in
ternationell organisation. Det finns till
och med en .union för de internationella
organisationerna som försöker katalo
gisera de tusen och åter tusen interna
tionella kongresser, konferenser och mö
ten som hålls varje år.
Hela denna utveckling hänger natur

ligtvis samman med att tekniken fört
länder och folk samman och ökat det
inbördes beroendet. Ett lokalt krig är
inte längre likgiltigt för oss, det kan
blixtsnabbt sprida sig till ett världskrig
med total ödeläggelse som följd. Fattig
dom och social oro på andra sidan jord
klotet får konsekvenser också för oss.
Nästan allt i vår vardagstillvaro är

beroende av förhållandena i andra län
der och av internationell samverkan:
priset på morgonkaffet, lönecheckens
storlek, skyddet mot smittsamma sjuk
domar från tropikerna, flygsäkerheten
under semesterresan till Medelhavet.

FN är bara ett av de många interna
tionella samarbetssystemen, om än det
största och mest komplicerade. Så gott
som varje år tillkommer det nya fack
organ och underorganisationer med nya
inirialnarnn att tyda. Det senaste utskot
tet är FN :s handels- och utvecklings
konferens (UNCTAD) som från i år är
ett permanent organ under FN :s gene
ralförsamling med uppgift att försöka
införa en helt ny ordning i världshan
del, en ordning som inte som den nu
varande motarbetar utvecklingsländer
nas framstegssträvanden.
Det är nu i vår och sommar 20 år

sedan FN kom till. Av det som redan
sagts framgår att man skall betrakta
FN inte som en fantasiskapelse som
några blåögda idealister vill tvinga på
världens stater utan som ett försök att
fylla ett verkligt behov: behovet av att
dels bevara fred i en kärnvapenrustad
värld, dels skapa sådana samhällsförhål
landen att explosionsriskerna blir färre.

FN:s generalsekreterare U. Thant, världens
främste internationelle tjänsteman, en värdig
efterträdare till Dag Hammarskjöld.

Det är möjligt att FN:s nuvarande
organisation inte riktigt motsvarar kra
ven. Kanske behövs det grundligare för
ändringar i konstruktionen än den man
nu håller på att företa - säkerhetsrå
dets och det ekonomiska rådets med
lemsantal skall utökas för att de många
nya staterna skall kunna bli bättre re
presenterade - kanske måste man riva
ned hela bygget och uppföra något nytt
och ändamålsenligare.
Detta förändrar dock inget i sak.

Världen kan inte längre tänkas utan en
organisation av det slag som FN repre
senterar. Det internationella samarbetet
har redan av omständigheternas makt
tvingats fram så långt att det inte finns
någon återvändo.
Det varnas ofta för att tillmäta FN

för stor makt. FN är ju trots allt inte
någon världsregering, ingen överstatlig
organisation. Det är bara ett ofullkom
ligt samarbetsinstrument för suveräna
stater, heter det. Varningarna är natur
ligtvis riktiga i och för sig. FN kan inte
uträtta underverk och genom ett troll
slag ställa allt till rätta i en ofullkom
lig värld. Det kommer säkerligen att
dröja länge och kanske krävas genom
gripande förändringar innan staterna är
beredda att uppge något av sin suve
ränitet till förmån för en universell or
ganisation.
Till dess får vi vara nöjda med FN

som det är och konstatera att organisa
tionen redan hunnit uträtta förbluffan
de många och betydelsefulla ting under
så få år.
Men framför allt bör vi inte tappa

bort perspektivet och bringas att tro
att vi kan eller skall återvända till den
gamla ordningen - utan organiserat in
ternationellt samarbete - när det nu
förefaller vara så vanskligt att få rät
sida på de aktuella problemen.

7



PENSION OCH ARBETE
Ett inlägg .kring frågan om flexibel pensionsavgång

När KF köpte Gustavsberg 1937 fick
man i arv från den gamla tiden
en arbetarstam, där de flesta enligt van
liga regler gått in i fabriken direkt
från skolan vid 13 års ålder, en arbetar
stam som än idag utgör kärnan i vår
personalstyrka av infödda och av på
20-talet inflyttade dalfolk och smålän
ningar, och som alla representerar myc
ken yrkeskunnighet och stabilitet.

Avgång ur tjänst, när man fick folk
pension, var för så där en 25 år sedan
i allmänhet en regel eller praxis, men
erfarenheterna har lärt oss att se med en
tolerantare syn på entledigande av ar
betare, som är gamla i gården och som
är så starkt knutna till den miljö som
arbetsplatsen utgjort större delen av de
ras liv. Vi är nu överens om att över
gång från arbete till pensionering om
möjligt bör ske succesivt, utan att man
benhårt håller på bestämd ålder, då
jobbet ska upphöra. Det blir numera
ofta i stället pension och deltidsarbete.

I en radiointervju för ett år sedan
om de gamla i arbetslivet, om pensio
närerna, blev vi också i Gustavsberg
föremål för intervjuer. Företagsledning
och pensionärer fick yttra sig om hur
vi hade det ordnat, när och hur en an
ställd skall avgå ur tjänst. Sändningen
väckte uppmärksamhet därför att man
tyckte sej finna en viss omtanke kring
trotjänare, som uppnått pensionsåldern,
och därför att vi inte tillämpade alltför
strikta regler vid avgång ur tjänst.

Att vi är intresserade av att ha kvar
våra anställda så länge som möjligt
har, till att börja med, nästan nödvän
diga skäl. Vi har ju egentligen inte känt
så mycket utav de stora ungdomskul
larna, och tillskottet därifrån för in
dustriarbetet har inte kunnat täcka vårt
behov. Det dröjer väl 10 år till innan
vår anställningspyramid i detta avse
endet blir gynnsammare, och vi får se
om vi får någon återbäring från 40-
50-ta!ets ungdomskullar. Dessutom ro
par ju serviceyrken, affärer, skolor,
sjukhus och många andra på folk, så det
blir inte mycket över för industrin. En
kurva över de svenska anställda arbets
grupperna hos oss visar ett stort gap i
åldersgrupperna 20-40 år, den grupp
som vi dock anser vara den effektivaste
åldersgruppen då det gäller hålla tak
ten i tempon och lagerarbeten. Endast
genom tillskott av utländsk arbetskraft,

och speciellt finska kvinnliga och man
liga arbetare i just dessa åldrar, har vi
kunnat hålla en jämn produktion.

Medelåldern har stigit, och det jäm
förelsevis största antalet arbetare vid
våra verkstäder är mellan 50 och 60 år.
Det finns ingen anledning att beklaga
att man har denna gedigna arbetar
stam, men man kan bekymra sej över
tendenserna och undra hur vi ska klara
oss när dessa stora grupper kommer upp
i pensionsåldern. Vi måste helt enkelt
räkna med att dessa äldre i utökat antal
fortsätter i förvärvsarbetet - och för
den delen också i samhällsarbetet, där
så många klagar över förgubbningen.
Att få dom äldre, där många är

förvånansvärt vitala, kvar i arbetet
måste vi betrakta som ett erbjudande,
som vi har all anledning att acceptera,
och därför ska vi också försöka under
lätta möjligheterna till deras arbetsan
passnmg.

Om vi skulle ha anmodat dom som
fyllt 65 eller 67 år att lägga av, så
hade vi säkerligen stått utan en rad av
tjänster, som hjälpt företaget på väg,
och mist folk som besitter rik erfaren
het på många områden. - För att ta
några exempel bland de allra äldsta.
Vem skulle bättre ha registrerat vårt
museums alla föremål än f. d. gravören
och porslinskännaren Johan H. som nu
varit igång till sitt 78 :e år. Han har
också bevakat porslinsauktioner för att
komplettera vårt museum. - En för
träfflig chefciceron fick vi i nu 79-
årige förre förmannen Oskar W. För
att inte tala om Gustav B. och Sven L.
i samma årsklass, som i portvaktsburen
inte släpper vem som helst över bron.
Eller Georg B. spänstig 75-åring som
strömavläsare. Gustav R. är 80 år och
funderar faktiskt på att sluta. Han är
en rutinerad försäljare, som känner fab
rikens produktion sen sekelskiftet. Han
har jobbat ca 100 timmar pr månad,
och kommer med förtjänst, KF-pension
och folkpension upp i närheten av tidi
gare förtjänst. De här gubbarna är bara
några exempel av de 40, som har en
bra bit över 50 tjänsteår.

Men vi går vidare. Vilken fin service
man har vi t.ex. i Acke E., 67 år, yr
keskunnig på sanitetsanläggningar, som
far runt och grejar alla mankemang på
WC-anläggningar i Mellan-Sverige. Vi
kan ta Acke-Pelle, 69 år, och vakt vid

Oscar A., född 97, blockgjutare, började
arbeta 1910 - en bra årgång. Torde vara
äldst i jobbet i TPF.

omklädningsrummen. Det är ett par
exempel på sådana, som tidigare jobbat
direkt i produktionen och fått reträtt
platser.

Så har vi dom som står kvar i job
bet, som har samma villkor som förut,
och som får stanna så länge som dom
själva vill eller orkar, och som själv
mant troppar av sin arbetstid under
åren. - (Det finns inte heller något i
avtalet som begränsar arbetstiden upp
åt.) - Där har vi Hjalmar J., 78 år,
som pysslar med siktning av våra leror.
Han klättrar ju inte kring maskinerna
som förr, men gör ett fullt acceptabelt
jobb. - Han skulle inte bli glad om
man bad honom sluta. Martin L., 70 år,
snickare slutade häromdagen. Men jag
tror att han rycker in efter en tid, om
vi skulle få det snoigt med att få: fram
träinredningar o. d. Så gör Gerhard P.,
75 år, yrkeskunnig modellör, som någon
dag, då och då kommer för att hjälpa
konstnärerna med en ny modell.

Lika många som kunde har varit
kvar, har lämnat jobbet, därför de nu
anser sej ha råd och har annat att
pyssla med på gamla dar. Gamle Knut
A. som var expert på att göra Parians
skulpturer, lämnade oss efter 70 års
tjänst och hans jobb var det inte många
som kunde klara. Idag gör han sina in
spektioner på konstavdelningen, med
levande intresse ännu vid 93 års ålder.
Jag ska erkänna att vi också lät en
gumma sitta kvar och måla till 80 års
ålder, visserligen fick en annan må
lerska justera hennes arbete längre fram
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på bandet, men för hennes del, hon var
ändå rätt ensam, betydde det att hon
fick behålla kontakten med den arbets
plats åt vilken hon ägnat sitt liv, och
på så vis var hon alltjämt med i ge
menskapen. Hon var liksom ett inven
tarium på fabriken, och när hon läm
nade av åldersskäl en gång, så var det
en förlust i miljön, ty det var ju en
länk i kedjan som var borta.

Egentligen känns det ganska kymigt
att dricka avskedskaffe med gamla
människor som ska sluta. En och annan
bland dem tycker att han nu är onyttig
och överårig.
Om man efter en lång tids tjänst ska

sluta sitt arbete borde man först vara
beredd att anpassa sig i en ny livsform.
Jag tyckte jag märkte någonting av
liknande problem i ett annat samman
hang, när vi invigde vårt hypermoder
na ålderdomshem. Jag talade med någ
ra gamla gustavsbergare. Det verkade
som dom inte riktigt trivdes i den fina
miljön från den mera lantliga, där dom
tidigare hade varit. Det var svårt för
dom att komma igång på nytt, att
komma in i ännu en ny rytm.
När radions intervjuare frågade Ka

rin F., gammal rutinerad kontorist, om
hon var nöjd med vårt system, förkla
rade hon att hon hade sökt arbete i
Stockholm om det inte funnits här. "Jag
har kontakt och känner väl till fabri
kens kunder och dom känner mej." Den
rutinen har vi inget emot att utnyttja.
- Och förre inköpschefen tyckte inte
heller att det var besvärligt att fort
sätta som assistent på gamla dar åt en
yngre inköpschef. K. V. S., gammal
fackföreningsman, med pension och som
jobbat över 50 år i företaget, svarade
på frågan varför han var kvar i arbe
tet: "Varför, det är ju en helt naturlig
sak, här är brist på arbetskraft, och så
länge en person kan fylla en uppgift
och inte har några skavanker så är det
ju en tillgång för både stat och kom
mun att man är i arbete. I stället för
att ta ut socialbidrag kan man betala
sin skatt och hjälpa till på det sättet,
under förutsättning att man inte går i
vägen för några yngre som inte har nåt
sånt att falla tillbaka på." Jag tycker

Oscar Wadström, på sitt 80:e år, trivs bra
som ciceron, inte minst när han får ta emot
husmoders- och kvinnogillen.

att K. V. pekar på en rätt väsentlig
sak. Många arbeten kan utföras av gam
la eller handikappade, som ofta ibland
av brist på arbetsmöjligheter måste an
lita olika slags understöd. Det är väl
ekonomiskt slöseri att inte ta vara på
denna arbetskraft, även om man måste
anstränga sig för att söka ge rätt ar
bete åt rätt man, utan att man därför
ger företräde eller reserverar vissa jobb
för äldre. Den fria konkurrensen måste
väl finnas, och man får ju inte heller
öka produktionskostnaderna med un
derstöd. Däremot kan man träna och
yrkesutbilda och givetvis underlätta
jobbet med bioteknologiska arrange
mang. Den omkostnaden ingår numera i
den moderna driftsbudgeten.

I år har vi några chefer med ansvar
för större avdelningar, som uppnår sina
65 år. Dom överlämnar sin chefsbefatt
ning och ansvaret till yngre ingeniörer,
men har lovat att stå kvar som kon
sulter och göra vissa specialuppdrag.
En har t. ex. behörighet för el-anlägg
ningar och han behövs ett tag till, en
annan är expert på sitt område. Men
de är inga spärrballonger för yngre.
Om några år blir vi ännu fler i pen

sionsåldern. Procenten pensionärer sti
ger, och jag gissar att företaget kommer
att försöka få dom kvar i arbete i nå
gon form. Vi kan i nuvarande läge inte
avvisa en produktiv arbetskraft, som
är plikttrogen, arbetskunnig och har så
rik erfarenhet. De disponerar också bo
städer, och vi kan inte gärna be dem
flytta för pensionens skull. - Och så
finns det så mycket att göra och vi
har ständig brist på arbetskraft.

Våra skäl för att hålla arbetsplatsen
öppen för de äldre är, som framgår av
vad jag sagt här, inte bara egoistiska.

Sven Löfbom, 79 år, har här fått sällskap
vid Blå porten av välkände privatpensio
nären "Kalle Back". Den senare har tele
gramexpedition som pensionärsjobb.

Vi tycker, att v1 inte kan vara med om
att plötsligt bryta en anställds livsstil,
att sätta honom utanför den gemenskap
som en lång tjänst inom ett bruksföre
tag utgör. Dom allra flesta har jobbat
sen dom slutat skolan, dom har växt
upp i samhället, har sina hem där, sina
anförvanter, och har dessutom aktivt
deltagit i vårt viktiga föreningsliv och
kommunala verksamhet.
Vi vet också att kroppen inte mår

bra av att plötsligt upphöra med ar
betet, att jobbet för de flesta är den
viktigaste kontakten med kamrater och
samhälle. Någon har sagt att man slu-
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tar inre arbeta för att man blivit gam
mal, man blir gammal för att man slu
tar arbeta.

är dom äldre efter lång tjänst en
dag slutar, släpper vi inte heller då kon
takten. De med 50 års tjänst är redan
ledamöter av den förnämliga Veteran
klubben, som vartannat år har stor
samling i festliga former med utdelning
av gratifikationer till nya medlemmar.
Alla som uppnått pensionsåldern och
som slutat får ett veterankort som be
rättigar till att göra visit på fabriken,
när som behagas, och samtidigt också
inta fri förtäring på några av våra mar
ketenterier. Våra kontakter med pen
sionärsföreningen är också stark, och
vi, liksom de större organisationerna i
samhället, stöder deras verksamhet.
Man kan nästan säga att pensionärs
föreningen är en av de livaktigaste
föreningarna i Gustavsberg.

Vi har haft önskedrömmar att in
rätta en speciellt utrustad arbetsavdel
ning, till vilken man kunde lämna vissa
jobb. Den avdelningen skulle vara reser
verad för pensionärer, som önskade nå
got att syssla med. Vi har inte realiserat
det, ty vi har ju haft sysselsättning
ändå till dom som önskar. Men det är
nog något att tänka på, ty just syssel
sättning kan vara ett problem för den
som slutat. Det får tas upp i diskussio
nen om anslag till företagets socialvård.
Det är givetvis bra, ur olika syn

punk ter, att ha en ålder då man kan
resonera om pensioneringen och om
läggning av jobbet. När man är uppe i
65-årsåldern kan det kännas besvärligt
att alltjämt vara så där initiativrik och
framåt som i yngre år. Det är väl inte
heller alldeles rättvist att då belasta
vederbörande med samma allvarliga an
svarsbefogenheter. Men omdömet och
kunnigheten brukar vara obruten och
det kan man dra nytta av i ännu många
år.
De villkor som gäller hos oss har

många variationer. För att få företags-

Anton Kock har jobbat i 65 år och för ännu
med säker hand gravötstickeln. Hjalmar
Jonsson, 78 år är ett faktotum i massabe
redningen.

.
pension eller KF-pension som utgår vid
60 och 65 år har vi kommit överens om
att man slutar formellt, men får fort
sätta på deltid mot en timlön, beräknad
så att pensionärens förtjänst plus pen
sionen kommer upp i närheten av hans
tidigare årsförtjanst. Han . får i regel
arbeta ca 60 0/o av tidigare arbetstid.
Han kan strängt taget själv välja ar
betstid, i varje fall försöker vi i gör
ligaste mån att anpassa oss efter olika
önskningar. Några börjar kl. 8 i stället
för 7 på morgonen, andra tar längre
ledighet på sommaren och full tid på
vintern. Att de flesta formellt slutar
sammanhänger ju också med att man
vill komma åt s. k. 3 %-medel, en av
sättning som vi gjorde under många år,
där företaget och den anställde satte in
lika stor summa, som skulle vara en
grundplåt till pensionen.

S. k. uppskjuten företagspension kan
också erbjudas t. ex. för specialister,
som man har synnerligen stor nytta av
att de fortsätter ännu några år. De har
då kvar sin gamla lön och den pension,
som skulle ha utgått under mellantiden
läggs till den pension, som senare kom
mer att utgå.
För dom som har enbart folkpension

och börjar få ATP finns också frivil
ligheten kvar. En del fortsätter att ar
beta som vanligt och fyller sina ackord,
andra slutar formellt för att få ut sina
tillgodohavanden, men fortsätter med
deltidsarbete. De som med anledning av
pensionen önskar ett annat s. k. lättare
arbete övergår därmed till fastställd
timlön. Samma sak gäller för tjänste
männen. De som formellt slutat åtnjuter
inte förmånen av sjuklön, men får om
de vill ta igen den arbetstid som de för
lorat på grund av sjukdom med lite
fler timmar vid lämpligt tillfälle.

Vi har numera en rik skala av arbets
uppgifter inom våra fabriker och det
har i regel inte varit några större svå
righeter att omplacera en någorlunda
frisk pensionär på verkstadsgolvet. Nå
gon sorts missnöje med omplaceringarna
har vi sällan hört. Det har förmodats
ibland att en yrkesarbetare eller en för
man skulle känna sig degraderad om
han anvisades ett portvaktsjobb eller
ett tidskrivarjobb eller en mindre an
svarsfull uppgift. Det är klart att det
finns en del ömtåliga gränser. Man er
bjuder nog inte en pensionerad förman
eller en porslinsmakare städarjobb, som
tyvärr ännu anses vara ett sämre jobb.
Men det finns som sagt så mycket annat
där det behövs ett handtag av en säker
och erfaren anställd i denna mogna ål
der. Dessa äldre pensionerade medar
betare har en ganska stor frihet evad
det gäller reglerna för arbetet, och be
höver inte känna av den disciplinära
pressen. En kanske meddelar en dag att
"idag stannar jag hemma" - och bara
det måste vara en skön känsla att få
göra så. Är han gift, så får man räkna
med att gumman också blivit gammal,
och att man behöver hjälpas åt hemma
mera än förr. Skulle han inte höras av
så beror det säkert på särskilda skäl,
han behöver kanske tillsyn och hjälp.

Minskad arbetstid fordrar ju effek
tivare rationalisering och snabbare ar
betstakt. Det kan vara nog så pressan
de på enskilda arbetstagare och givetvis
frestar det hårt på den äldre. Det är
därför bioteknologin har så mycket att
göra härvidlag, för att underlätta också
för den äldre arbetskraften. Därför är
man också glad att ha en arbetsplats
och ett samhälle, där man kan föra en
åldersvänlig politik. Det är därför man
gläder sig åt en växande ATP-pension
som till slut möjliggör att initiativet till
avgång ur tjänst i viss mån numera kan
anses ligga hos pensionären själv.

Gösta Dahlberg
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Oh, vad skönt
att slippa sitta i en rymdkapsel och trängas. I universums
oändlighet I?en utan rum för nödig motion för domnande
kroppar. Elaka tanke, men är det inte en karikatyr av den
moderna människans trångmål.
Jag för min del föredrar trängseln i Grisslinge, pingsten

1965. Då sommaren hade den goda smaken att slå ut. Trångt
skall det vara, det är tidens melodi. Om vi inte vetat det
förut så fick vi veta det den dagen när vi föreslog familjens
yngre personer att vi skulle uppsöka en lugn badvik som lig
ger vårt hjärta nära.
"Aldrig i livet", sa ungarna, "där finns ju inget folk."
Så skall det alltså vara. Mycket folk, trångt som i en sar

dinburk, knatter, smatter, skrål och vrål. Skulle en liten
näktergal våga sig på en drill och vågorna klucka mot stran
den, så är det ingen som hör det för Tore Skogman och
Sven Ingvar tar ingen paus.

För den, som har
den rätta känslan för trängsel, måtte det vara näst intill
himmelriket att snigla sig fram på Värmdövägen i slutet av
en sommarhelg. Jag kan se en bit av denna berömda väg
från mitt köksfönster. Nu sedan fastighetsförvaltningen här
jat i min skog och tallarna ropar efter varann i vilsen ensam
het. Det är helt fascinerande att se alla dessa fartälskare, om
värvda av bensinångor och avgaser från framförvarande for
don, utan knot rulla fram med en hastighet av högst fem
kilometer i timman.
Att kryssa sig fram mellan bryggorna med Gustavsbergs

båten, det gick dubbelt så fort och trångt var det bara i
Farstabrohål, och luften var som vin mellan Farsta kaj och
Skeppsbron.
Nutidsmänniskan lever trångt från vaggan till graven. An

passningsbar intill det otroliga har hon lärt sig att älska sin
ofrihet. Köar så snällt för det mesta mellan förlossnings
sängen och gravplatsen: För bostäder, daghem, skolor och
parkeringsplatser, sjukhus och danssalonger.

Det finns min sju inte mycket, som vi inte kan och får stå
i kö för. Varsågod och trängs och trivs ...

Inte kan jag minnas
från min ungdoms tjugo och trettiotal, att vi förtärdes av
längtan efter folksamlingar. Kyrkorna var stora och tilltagna
även för de ogudaktiga, så där trängdes vi inte. De var våra
förnämsta träffpunkter och gav rika tillfällen till sällskapsliv.
I skolan trängdes vi inte heller. Vi borde kanske gjort det,
eftersom vi bara disponerade en skolsal på fyra klasser. I
stället gick vi bara till skolan varannan dag och trängde oss
samman endast på examensdagen. Då satt vi fyra i bänkar
för två, med föräldrar kring alla väggar, och prästen vid
orgeln, och läraren på katedern bland konvalj och syren,
pion och löjtnantshjärta. Jag tror inte att glädjen som bubb
lade i oss kom sig av trängseln, den uppstod nog snarare av
tanken på det långa sommarlovet. Vi upplevde spänningar,
äventyr och mysig trivsel utan folksamlingar. De vuxna
uppsökte i min barndom Rabbalshede marknad en gång om
året per tåg, trilla eller cykel. Det var nog den enda sort av
denna numera så åtråvärda trängsel, som stod till buds i
den trakten och på den tiden.

Nu trängs sommargäster kring alla vägar. Åkrar och gärden
har förvandlats till campingplatser, och fritidsstugorna står
tätare än martallarna i de nordbohuslänska bergen.

Men ännu kan man bada
rätt ostört många ljuvliga morron och förmiddagstimmar i
västsvenska badvikar. Medan "camparna" köar från arla
morronvakten för tvättställ, elektricitet för rakapparaten, för
kokplattan, färskvattenkranen och för det lilla utrymme vi
människor uppsöker i trängda lägen. Därefter ses den mo
derna snabbköpsmänniskan köa hos bagarn, i mjölkaffären,
speceriaffären, sybehörsaffären, färghandeln, apoteket, bok
handeln, skoaffären, fiskhallen, radioaffären, eller någon an
nan av alla de legio specialaffärer som fortfarande trängs i
ett västkustsamhälles pittoreska gränder.

"/ denna ljuva sommartid"
då äppelblommens rödvita skyar klär bara grenar och sum
mande, honungsrusiga bin lämnat sin kupas trångboddhet,
då är det skönt att leva. Och föräldrar börjar längta efter
den glada folktätheten i ungarnas klassrum på examensdan.
Med tillfälligt välkammade killar i byxor med pressveck eller
nytvättade jeans, små flickor klädda i sommarens skiraste
stoffer, viskningar och fnitter, blommor i alla vattenfärgs
koppar, sång, spel och obeskrivbar stämning av högtid och
fest.
Oh, forna tiders examenslycka för föräldrar. Den kommer

aldrig åter. Vi får gömma våra minnen ömt och berätta för
barn och barnbarn och barnbarnsbarn om våra svunna gläd
jeämnen. Fint väder var det också, även om det regnade hela
sommaren för övrigt, så nog sken solen den dagen.
Nu är det så lyckligt ordnat, att samma goda vädertur

följer den nya form av samling som betecknar läsårets slut
och sommarlovets början. Den som helt nyktert kallas för
skolavslutning. Men ändå är fylld av fest och färg med rod
rockad, spelglad skolorkester i spetsen för välklädda, plugg
fria elever i ett ständigt växande tåg.
Det är bara vi föräldrar som inte längre har någon roll i

sammanhanget. Annat än möjligen som fodralbärare om vi
råkar ha ett barn med i orkestern. Det gäller att motivera
sig här i livet, inte minst för en förälder.

Annars är vi förvisade till vägkanten och trängs som skå
delystna innanför dörrarna till helgedomen. Obönhörligt
utanför,. vid sidan av ... En fest helt för de invigda och
skulle det dugga lite feststämning även på oss de förbipas
serades generation, så väl bekomme, än så länge får vi släpa
på fodralen till framtidens trumpeter.

Det är trängsel
även i Gustavsbergs Folkpark numera. Nu sen Tages och de
andra popbanden har satt fart på samhällets elförbrukning.
Dom låter väldigt killarna. Tonerna trängde sig ända in i
Missionskyrkan där vi deltog i scoutinvigning, som föräldrar
föralldel. Där trängdes SMU-scouter på podiet, ständigt redo
till nya och allt svårare prov och uppgifter.

Solen sken, badstranden lockade, popbandet pockade, men
inte en blinkning förrådde att det fanns annat än scouting
för dessa beslutsamma små människor.

Själv är jag redo för semester. Alltid redo.
på Er ...

Glad sommar
Edla Sofia

l1



'J aviljong Kullen med tolv småd1 rum
~- en smula till arbetskraft ökas.

Ganska snyggt provisorium,
tills lägenheter kan sökas.
Trots stöd att egna hem ska bli fler
nå'n ökning av jobbare ej jag ser.
Ibland blir man rätt förvånad,
när startpeng för huset är lånad.

@

~tersvängning hoppas jag pålmnär vi i Hästhagen bygger
fabrikens längor med 70 chateau,
då blir jag nog mera trygger.
Det kan inte hjälpas, ska vi bestå
så kan jag det förbehållet förstå,
i den politik man förer,
att bostaden jobbet tillhörer.

Om nya djärva mål drömmer tre generatio
ner på 1:a maj.

ll7t\\ aghem i Luqnet, ett bro projekt,
~ritning å plats är klara.

Byggkommitteen planerar käckt.
Vem ska för pengarna svara?
Kan vi ej hitta någon slags fond
å tigga am igångsättningstillstånd.
Mammor å ungar väntar
att man på daghemsdörrn gläntar.

ekreation är en underbar form
av livets impulser å lagar.

Återhämtning är tidens norm,
nödvändig på strävsamma dagar.
Fyra veckor! Är det ej "pent"?
Koppla av! Det har du förtjänt.
Kom igen från skogen å vågen
med friska krafter i hågen!

t!, ländig synes mig den tendens
alt småflickor låter sig raggas,

Vore vi alla helt överens
så skulle trafiken naggas.
Främmande gossars bilfjanteri
lurar en skrämmande fara i.
Dumhet de töser visar
som lockas av slika kisar.

©

aj] umboplatsen i år tycks vikt
för bollsparkeriets mannar.

Publikintresset ändå är rikt
i hopp att i 111:an man stannar.
Det fordras nå't i båd kropp å själ
för att det i tävlingar ska gå väl.
Nej, nu ska vi ändå va' snälla.
Det lönar sig aldrig att skälla,

~ tockholrns skörqård ä, en oas
~för många trötta turister.
Natursköna öar å vikar tas
för att reparera brister.
Man seglar, badar, fiskar å mår,
å nära på knuten vi storstaden får.
På bryggan, å banan går dansen.
Välan! Håll måttan å sansen!

riz oppen är en fabrikens symbol,
~~vacker i form å dekoren.

Nu i Blå blomman jag säger skål
å njuter semestertåren.
Nästan en standardkopp i fason,
lagom för kaffe å theportion.
Säg, kan någon förklara
att thekoppar större ska vara.

~

Il nformation är ett nödvändigt
gott

vid varje teknisk planering.
Ja regeln gäller i stort å smått
för nyheter liksom sanering.
Å hade vi också tungomålsfolk
så måste du hjälpa till som tolk,
å varsel å samråd bedriva
i kamp mot de negativa.

~olley-boll ska nu få en start,-,yJ flitigast är nog de finska.
Opp å hoppa så blir du smart
å kilona kommer att minska.
Det är snart dags, för framtida fall,
att skissera en inomhushall.
Badminton, bowling, tennisen pekar
också på plats för vinterlekar.

1A ti· Hitlerismen ännu har liv
vi kunde tyvärr konstatera.

En Verwoerd med likar gör sina kliv,
i Ostberlin kan man marschera.
Vi minnas hårt vad som kväljde förr,
men ungdomen inom vår egen dörr,
de känner inte den striden,
å priset för fortsatta friden.

~
u kastar jag pennan med en

suck
å avslutar drejskivestycket.

Nu har jag semester å anser mig muck,
å skickar mitt manus till trycket.
Jag unnar er alla soliga dar,
å hoppas att något av orken är kvar,
att tidningen noggrannt läsa.
Berätta sen själv om din resa!

LERGOKEN
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Ett bibliotek ska vi ha, som kan locka
och dra
Erk .. du! Maja .. du! Va bra!
- .Arligt talat, sa min vän i poli

tiken, tycker du ändå inte att biblio
teksstyrelsens första förslag till nytt
bibliotek var överdimensionerat?
Inte alls, svarade jag, det finns f. ö. inte
något 'andra förslag' från styrelsens si
da. Att man sedan accepterat en annan
planlösning beror ju inte av att det
föreslagna var påvisat som verklighets
främmande och obehövligt. Eller hur?
Utan på att tillräckligt utrymme för
mödra- och barnavård just nu måste
vara mer angeläget. Den värderingen
är så påtagligt självklar att negativite
ter om biblioteksverksamherens bety
delse i nuet eller framtiden är fullkom
ligt obehövliga. Skulle man sitta i en
ansvarig politisk instans och bedöma
angelägenhetsgraden av olika socia
la krav med bara den egna personliga
behovsmekanismen som måttstock, då
vore det sannerligen illa. Politiskt ställ
ningstagande på sådan grund är och
kommer alltid att vara ett kriterium
för INKOMPETENS!

En bio? Oh! Yes. - När vi tråkas
och less.
Erk .. du! Maja .. du! Det tycks dröja
till dess?
Nå, allt har inte stått stilla. Han

delsbanken har satt upp ett proviso
riskt kontor och något som kallas för
Gustavsbergs porslin har också etable
rat sej på Dornusplatsen. Handelsban
kens initiativ vittnar om att det finns
plånböcker med helt andra behov än
vad min egen har eller kan förutsättas
få. Bortsett från postsparbanken (Räk
ningar och sånt, ni vet!) kunde för min
del all annan bankverksamhet slopas.
Detta sagt med tanke på vardagslivet
och utan eftertanke, förståss !

Att det säljs porslin är däremot för
oss porslinare en odiskutabel nödvän
dighet och initiativtagarna till Gustavs
bergs Porslin har all heder av sitt verk.
Vilken dekorativ uppläggning, va?
Greppet direkt! Med travad utskotts
porslin i gamla skitiga spjälkorgar har
man lyckats åstadkomma en utmärkt

dekor för ett loppmarknadsstånd av
god gammal årgång. Må nu alla en
skilda grossister och detaljister i lump
och 'antikviteter' strömma till och muta
in varsin ruta på Domusplattorna. Sim
sala bim har vi ett billigare folknöje
än vad som föreslagits. Paris världsbe
römda loppmarknad drar ju massor av
folk så varför skulle inte en loppmark
nad i Gustavsberg kunna göra det?
Jaså, inte? Dra då in korgarna i skju

let och presentera sortimentet på ett
sånt sätt att kunderna begriper att det
rör sej om kvalitetsprodukter och inte
loppmarknadslukter! Var kan man ba
da?

Jo, vi ha det ... fina Grisslingebadet!
Men Erk du! Maja du! Hur komma
i spadet?

Så fick vi äntligen nya lokaliteter för
omklädning och andra bestyr här ute i
Grisslinge havsbad. En ny badbrygga
också, ja. Tack för det! Att ligga så här
i gräset . . . brun, brunare, brunast! Ah!
Vad underbart avslappnande! Himlen
lyser blå och fjärden likaså. Bakom
mej ... lantlig stilla ro. En äldre gent
leman med vitveckad mage sätter sej på
min utsträckta arm. Så obetänksamt av
mej! Man bör inte breda ut sej för myc
ket i ett demokratiskt samhälle, ej hel
ler på dess badstrand! Och det är verk
ligen trångt om utrymmet. Oh! vilket
myller av människor. Armen får ligga
kvar. Mannens bakdel tycks inte märka
något. Tror väl att det är en tallrot.
Mannen själv tar upp tidningen Dagen
ur sin bag, sätter på sej ett par sol
glasögon och börjar läsa. Skönt att det
är en hedervärd människa som gästar

Som sagt var
Det är inte roligt att se pensionärs

bostäderna skilda ut ifrån de andra lä
genheterna och placerade för sig, t. ex. i
ett hus. Det blir liksom ett livets låg
vattenmärke mitt genom ett bostads
område. För de unga familjerna är det
inte heller något ideal att packas i fas
tigheterna med massor av barn. Knap
past ens för bostadsföretagen att döma
av alla skador som företagsamma ungar
kan ställa till med. Har man en del äldre
folk "insprängda" i husen, vinner man
i lugn och ro.

Ur en artikel i Morgonbris "Låt de
gamla trivas bland oss" av

Anna Rudling

min arm. Framför oss ligger två vackra
bikinitöser utsträckta. Ja, alla kvinnor
är vackra. Kanske på olika sätt men
alltid på något sätt ... för någon.
Dagenläsaren läser. Fantastiskt! Han

läser tidningen upp och ned! Tränar
kanske för någon tävling, eller är möj
ligen typograf. Typografer läser visst
på det sättet, när dom sätter sina stilar?
Nå, det är hans ensak. Solen gassar.
Min utlånade arm har somnat och i min
förslöade huvudknopp irrar tankarna
hit och dit. Visst ja! Fågelbegravningen!
Lovat är lovat, och nu har jag lovat en
av mina trognaste läsare att av respek
tabla skäl ändra en felaktig sakuppgift,
som jag gjorde mej skyldig till i förra
numret Ris och Ros. Ja,g skrev då, att
en av flickorna, som deltog i den vack
ra begravningsakten över den lilla få
geln, blev så tagen av det religiösa ce
remoniel, som flickorna hängav sej åt,
att hon gråtande sprang därifrån. Detta
var felaktigt. Hon grät därför att hon
var minst och alltså sist att ta emot
nattvardsoblaten. Dvs. russinen. Inte
tabletter, alltså. Ja, och då gick det som
det brukar gå, när man är minst och
sist. Det blir ingenting över, och livet
blir trist.
De två bikinitoserna reser på sej,

pratar och skrattar och sätter fart mot
vattnet. Trycket mot min arm lättar.
Min läsande armgäst är i färd med att
resa sej. Han stoppar ner sin tidning i
bagen, ger ifrån sej några slags grym
tande eller suckande läten och liksom
vacklar fram mellan alla alla armar,
ben och kroppar som ligger utströdda
över hela plagen.
Ute vid bryggan ligger två systrar

och gungar lättjefullt på de krusiga vå
gorna. Systrar måste de vara. De är så
lika. Åh! såna skönheter. Det är nog
sant att karlar blir litet vrickade i min
ålder. Det känns så konstigt i bröstet.
Jag kan inte se mej mätt på skönheterna
därute. De ligger och flyter på varsin
sida av bryggan. Tänk, att känna en
sån åtrå efter någonting, som är så
omöjligt att uppnå? Den vänstra? Ja,
nog kan jag drömma att hon är min.
Och det säjer jag! Skulle en sån båt
vara min, då skulle jag förbaske mej
inte lägga henne vid en badbrygga. För
hur i all världen ska man komma i vatt
net om det ligger båtar runt badbryg
gorna och om man inte har kraft nog
att från stranden låta centimeter efter
centimeter av ens kropp plågas av is
kallt vatten?

Fanfar

PS/ Tgm från Tallåsen.
Fanfar skrev stop medelhavet i våra

badkar stop i Tallåsen stop Röda havet
stop.
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En kväll på Tomteboda

Gustavsbergs Blåsorkester gav nyligen som en introduktion åt
firandet av 100-årsjubileet Vårkonsert vid Blindinstitutet på Tomte
boda. Intresset för orkesterns program var påfallande starkt och
många av eleverna dis-kuterade fackkunnigt med våra musiker under

pauserna. Efter en titt på simhallen och de märkliga skulpturerna
bjöds på kaffe med dopp, varunder några av de minsta eleverna
gjorde soloframträdanden på olika instrument. Därefter följde en
Lekstuga för småskolan under ledning av Gustavsbergs spelmän

och lekare.
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Blås fanfor på trumpeten!
Höj staven i täten
du major för kårens tambour!
Låt höra trombonen,
kornett, saxofonen,
giv signal i althorn och lur.
Triangeln må klinga
och flöjten oss bringa
en drill i jublande dur.
Slå virvel på trumman,
ty 100 är summan
av år för musikkultur!

de fick en plats i källarvrån
att öva vid maskin och rem
för Aron Eriksson.

GUSTAVSBERGS
BLÅSOIJKESTER

Han var från Livgardet till häst
och vann en snabb respekt.
På drillen, takten höll han mest,
och varje blåsare blev knekt.
~är trum~an slår \ \
1 deras spar
en skyttekår ,-:,,
mot krigisk övning går.

Snart nya ledare gav tonen
Dör kom en Ekberg, far och son.
Fast klockare till professionen
om kårens anda var man mån.
Och Moberg, Hellstrand, Wallius var andra
som ledde blåsarna till seklets slut.
Till Ekensberg för övning man fick vandra,
men snart blev Värdshuset Blåsut. 'i

,-.rk.._)',A ,"\'
I
"Yf •

r;·', 1·:1=,

/;~,·,,' ::r/ ,/ :'!'i1
till harmoni och melodi i gamman. / I I;. \~i.
Nya mannar_ vä:vades i kretsen, '"' /-✓-.::),_ ui ~J
nya ledare fick inta spetsen. - J
Ni minns väl Rudolf Karlsson och trumpetarn Manne,""
som talat särskilt väl om kåren för sin granne.
När nöden var som störst och det behövdes mest
där kom en ny från Kungligt Livgarde till häst.
Han hette Herman Nordström, direktören.
Nu blev det bättre pli på mässingskören ...
Sen, - ja från Ullberg och Thulin har gått de tjugo åren.
Numera leder välbevågne Gustaf Svensson kåren.

~~=itr=•Ä~-~~
d ~~ r:::

1
,... {·' ..

771_.••, •',::···: I :.: ::-
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l 00: år! Ett vackert och gediget schema
,'.'~av rytm och melodi, motiv och tema

•· --4( "> (i) ',j ~ring bruket och
0
dess folk i h~lg och s~cken,

, .I ~ . tJJ I med- och motgang, sunnonvind och tocken.
·:~:: w~·m·i11,(F~ffiJ1JtTiilll'. Där bjöds koral från K:arn_bergs högsta _zoner

I)} 7 H i ( (I .I och taktfast marschmusik vid demonstrationer.
Konserterna i det förnäma Saltsjöböden
man minnes ännu i den vackra staden.
Vid Midsommarkalaset och vid dansen.
Bland Tomtebodabarn, på Solliden på Skansen,
i kyrkan för kollekt till Julens femma,
i Parken, överallt vi hörde kårens stämma.
Vid allvarsstund, vid många glada fester

~

avs ton och stämning. a.v vår stolta blåsorkester.

'
( J

~-..L--:L=''""

'

~ Må~ gav mig uppdrag skriva en prolog
till kårens stora fest- och jubeldag.
I fantasien jag över seklet såg
en melodi, en harmoni till trummors ödesslag.
Jag hör ett valthorn, vemodsfyllt,
av stundens allvar understruket.
Ibland av flöjtens drill förgyllt,
när det var fest och glam intill det gamla bruket.
Jag ser en rad av fattiga och rika,

~

\ som i musiken alltid kände sig som lika.
De vunno harmoni i dur som moll,

I J
1
och fick impulser för sin levnadsroll.

\ Så många hade velat säga:,·;~,;·~~
Vi gustavsbergare har varit gäster

· i hundra år hos denna blåsorkester,
som väl har nyttjat takt och ton
och skapat trevnads form och tradition.
Ett tack, en festlig durfanfar
för denna dag, för alla flydda dar.
En välgångsönskan för en framtid rik
av rytm och ton i gustavsbergarnas musik.
,/;i::cKN·~ GOSTA DAHLBERG

Nu fick man också konkurrens.
I Templet flera musikanter fanns,
med ledare som Oberg, Ortengren och Kock.
Men samarbete blev det av ändock.
Man tävlade att spela upp till bal
på Klubben eller Värdshussal.
Och tiden förde instrumenten samman
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Mjölkförsäljningsföreningen har byggt
om sina lokaler vid Ingarögatan och
inbjöd till invigning i början av juni.
Vi köpte ett par strumpor åt frun i
trängseln och fick en nejlika på köpet.
Andra gäster lät sig väl smaka av kaf
fet, medan barnen gjorde täta turer till
saftbordet,

Besöksfloran har under juni domine
rats av gäster kring KF:s kongress och
besök av kooperatörer från olika län
der. Den 9 maj kom t. ex. en grupp
kooperativa ledare med presidenten för
kooperationen i Ungern i spetsen. Konst
avdelningen och Domus väckte särskilt
intresse, och vid lunchen utbyttes er
farenheter, informationer och presenter.

Samma dag hade vi besök av LO :s
kvinnorad som förutom fabriksbesöket
hade förlagt sitt sammanträde till Gus
tavsberg, och arkitekt stud. från Ber
lin med två professorer såg med intres
se vad vi åstadkommit på skilda om
råden.
Kommunens vänortsgäster från Hy

vinge tittade på fabriken den 14 juni.
Den 16 juni gästades fabrik och Kon

sum-Dornus av ett 50-tal delegater från
finska SOK:s styrelse och förvaltning.
KF bjöd på middag.

Scoutinvigning på Hemvärnsgården. Se nästa sida!
Foto: Leif Andersson

Rörmontörer från yrkesskolor från
snart sagt hela landet har besökt TPF
BKF under maj-juni och grundskolans
nior har flitigt studerat vår tillverk
ning av porslin. Kvinnoföreningar av
alla de slag dominerar annars statis
tiken för juni tillsammans med ut
ländska turister, amerikaner mest.

Maj månad visade rekordsiffror. Nä
ra 3.000 personer gästade oss. Företrä
desvis konsumfolk som genomgått kur
sen "Tjäna på att veta", och som tyckte
att en färd till Gustavsberg skulle vara
en värdig avslutning.

Provinsialläkartjänsten har förstärkts
med dr Tigor Buzady. Vi hoppas på
gott samarbete och hälsar honom väl
kommen.

Sven Andersson ger sin gamle vän Artur T'cglund medalj.

Fabrikskorpen i skytte i maj vanns
av Kylmöbelfabriken med 475 poäng.
Mekaniska verkstaden kom på 2:a
plats, Skogen på 3 :e, följd av BKF och
TPF.

I golf, där vi har ett litet intresserat
gäng, berättas det att Gustavsberg i
korpsammanhang placerat sig på brons
plats vid ett par tillfällen.

I bowling har Centrifugalrör rövat
hem Vandringspriset i två raka rävling
ar och fått sin första inteckning.
Korpfotboll har spelats mellan Fin

ska Klubben och ett lag från fabriken.
Vi vann.

Waldemar Wahlgren fick första pris
för en sjömansberätteise i radions pro
gram "För oss äldre". Vi lyssnade och
tyckte den var så bra att den kan få
plats i Gustavsbergaren.

Gun-Britt Petersson, Gustavsberg, har
erhållit Lions clubs studiestipendium på
1.500 kr för utlandsvistelse.

Hv-guld till Artur Teglund
Lördagen den 29 maj firade Hem

värnet sin 25-åriga tillvaro med parad
och medaljutdelning på Borggården. En
stor musikkår spelade och försvarsmi
nister Sven Andersson delade ut Hem
värnets guldmedalj till 25 förtjänta män
och kvinnor från hela landet. Från vårt
försvarsområde blev det glädjande nog
en gustavsbergare, nämligen hemvärns
man Artur Teglund som tillhört Hem
värnet sedan starten.
Ovriga närvarande var förutom vak

ten, som både avgick och utgick från
Hemvärnet, Rikshemvärnschefen gene
ral Per Kellin, kommendanten överste
Tham, 111. fl. höga representanter för
samtliga frivilliga försvarsgrenar.
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Pojkpatrull ur Gustavsbergs SMU-scoutk,fr
Foto: K. E. Gustafsson

År 1947 räknar Gustavsbergs SMU
scoutkår som sitt födelseår. Då tyckte
bröderna Roland och Lennart Wahlin
att något måste göras för samhällets
pojkar och fick gott stöd av dåvarande
överläraren, sedermera rektorn, Vilhelm
Gezelius. Man bildade VP, Våra Poj
kar och senare samma år VF, Våra
Flickor. År 1961 anslöts vårt scoutar
bete till Svenska Scoutunionen och från
och med i år har praktiskt taget alla
scouter i vårt land gemensamma klass
prov. Som i allt ungdomsarbete har
framgången växlat under åren. F. n.
räknar SMU-scoutkåren 70 medlemmar
inkl. ledare.
Den gångna terminen har förutom

de ordinarie veckoträffarna omfattat
flera utflykter, spårningar och weekend
läger. För pojkscouts del är utflykten
till Ungdomsgården Klubbensborg värd
att nämna. Då visade verkligen våra
grabbar lejonklon genom att efter alla
konstens regler utklassa både Fruängens
och Liljeholmens pojkar i kampen om
läderkulan. Gissa om man var belåten
den kvällen! Två weekendläger i slutet
av maj kunde vi genomföra. I-klass
scouterna styrde färden till Runmarö,
där man efter framkomsten byggde
vindskydd och lagade mat, bestående
av kyckling som var och en grillade på
spett över elden. Att en och annan ock
så fick lite sot med ner i magen kunde
inte förta den goda aptiten och glädjen
att själv kunna klara matlagningen.
Söndagen ägnades åt läger- och pion
järarbete samt orientering. Samma helg
trampade 30 av våra III- och II-kla;s
are iväg på sina cyklar till Skälsmara,
Ingarö. Patrulledaren fick en skiss över
Ingarö och nu gällde det att hålla sam
man de sina, mens' stockholmarna svep
te förbi i dollargrinen. Nåväl, alla kom
lyckligt fram och då smakade det bra
med kall saft nerför strupen. En sista
finslipning av kunskaperna i en rund
vandring bland ledarna gav belägg för
att de flesta var väl förberedda för
morgondagens eldprov. Framåt kvällen
åkte potatisgrytan på elden och till-

Alltid redo!

samrnans med köttbullar fick vi en här
lig middag. En promenad med mottot
"Håll naturen ren" hann vi också med
innan lägerelden flammade och glada
sånger klingade. Kaplan höll i trådarna
med den äran och en lagom blandning
av skämt och allvar präglade kvällen.
Tidigt på söndagsmorgonen gav vi oss
ut på spårning och alla patruller visade
hur man gör en blushår, stegar 100 m,
tofsvipans utseende m. m. Efter 4-5
timmars vandring i det fria var det dags
för hemfärd och den kvällen var det
skönt att krypa till kojs i egen säng
efter en jobbig men rolig helg.
Pingstdagens kväll hölls högtidsguds

tjänst i Missionskyrkan. Under piano
musik tågade man in med fanor i spet
sen. Kårchefen fick inviga några kam
rater till III-klassare och delade ut 10
II-klassmärken. Några pojkar fick mot
taga I-klassmärket och kan nu börja
med specialproven. Lars Bertil Arvids
son medverkade med flöjtsolo och Mo
nica Svensson visade fingerfärdighet på
piano. Patrullen Pantern fick ännu en
inteckning i de afrikanska buffelhornen,
då de visat bästa uppförande och mest
närvaro. Kaplan talade till oss om gläd
jen och allra sist läste vi scoutbönen.
Och nu ligger sommarens läger på Run
marö framför och dit hoppas vi att alla
våra scouter skall åka.

KeG

På förmiddagen den 30 maj förde
ett 30-tal scouter och vargungar högra
handens fingrar till pannan ute vid
hemvärnsgården. Därmed var Gustavs
bergs scoutkår återuppväckt, den gamla
somnade nämligen in 1961. Med sto
jande, snabbt nedtystade barn som bak
grund, svor alltså några barn och ung
domar att vid Gud och fosterlandet
följa grundaren Baden-Powells inten
tioner. I sin strävan att klara alla prov,
har de veckorna före invigningen sam
lats till möten och sprungit omkring i
Gustavsbergs skogar. Organisatörerna
har naturligtvis arbetat något längre.
De hade sitt första protokollförda sam
manträde i januari och har sedan dess
träffats två gånger i månaden för att
planlägga verksamheten. Bland det förs
ta de företog sig var att utbilda ledare.
12 personer från Gustavsberg skickades
följaktligen till en kurs i Dalarö. Dessa
kunde sedan hjälpa de tänkta vargung
arna och scouterna med de prov, som

Flickpatrull ur Gustavsbergs scoutkår
Foto: Leif Andersson

skulle leda fram till invigningen. På re
lativt kort tid lyckades man få fram om
kring 30 ungdomar, som således högtid
ligen invigdes en söndag i slutet av maj.
De invigda skall nu få lära sig att

älska naturen och göra goda gärningar
en masse för att bli goda människor,
samt nå till toppen av en scouts bana.
Denna höjdpunkt består i att få genom
gå en Gilwellkurs vid anläggningen i
Rockelstad om man är pojke, eller en
Treklöverkurs på Frustunaby nära
Gnesta om man är en av det andra
könet. Men för att nå dit krävs mycken
praktisk och teoretisk kunskap. Börjar
man i tidig ålder har man gott om tid
att preparera sig, och är jag t. ex. en
flicka på åtta år kan jag starta som blå
vinge. Namnet är hämtat från Strind
bergs "Blåvinge finner guldpudran",
och även grabbarnas motsvarighet har
litterär anknytning. Deras epitet är ju
vargunge och kommer från Kiplings
Djungelbok, vilken bekant handlar om
pojken Mowgli som lever upp bland
vargar. När blåvingen och vargungen
blir äldre avancerar de upp på stegen.
Efter de här första stadierna finns det
möjlighet att bli flick- eller pojkscout,
seniorscout osv.

Efter invigningen vid hemvärnsgår
den tar scouterna ledigt över sommaren.
Till hösten återupptas verksamheten
igen, och då ställs organisatörerna inför
ett vanligt problem. Det är ledarbristen
som spökar. Därför ber ledarna om
hjälp att få lära så många som möjligt
något om skog och mark, hyfsat upp
trädande m. m. För att leda den här
ungdomen behövs, betonas det, ingen
expertutbildning. Det enda som fordras
är intresse, och de som har ett sådant
kan vända sig till någon av kårstyrel
sens medlemmar. Dessa är: Lars Appel
gren, ordförande, Margareta Skoglund,
vice ordförande, Kerstin Helmer, sek
reterare, Sven Fallstig, kassör och
Omar Edvardsson, materialförvaltare.

G. B. A.
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Företagsnämndens kvartalsmöte in
träffar just under tidningens presslägg
ning. Men vi har sneglat litet i diverse
rapporter och kan ge en allmän ori
entering om vad som kan vara värt att
notera.

Sleyddskommitten med skyddsombud
hade studieutflykt den 17 maj, då man
under sakkunnig ledning tittade på Tek
niska museets intressanta samlingar,
där vi bl. a. återfann en del gamla
elektriska grejor från Gustavsbergs gam
la elverk. Extraförplägnad intogs i en
av utställningssalarna. Vi tog ett par
bilder från utflykten.

I :a kvartalets yrkesskadestatistik vi
sar 17 yrkesskador med 306 sjukdagar.
ökat antal färdolycksfall förtjänar sär
skild uppmärksamhet. Det behövs tyd
ligen bättre beredskap mot riskerna vid
gång och cykling till arbetet vintertid.
Det har också visat sig att ovana vid
arbetet efter en sjukdomsperiod i några
fall orsakat skada, vilket föranledde
kommitten att diskutera former för åter
inpassning i arbetet, t. ex. med träning
under rehabilitering. - Läkarmottag
ningen har nu fått apparatur för kort
vågsbehandling, som dr Bellander tror
kan motverka reumatiska krämpor,
ischias och andra inflammationer. -
Intensivare bullermätningar rekommen
derades.
I Förslagsverksamheten har till mitten

av maj 36 förslag inkommit, vilket är

ett fint resultat jämfört med tidigare
år. Flera förslag fordrar lång prövo
tid, bl. a. en del av dem son ingivits i
Ide-tävlingen. Den har därför ännu inte
fått sin slutbedömning. Antalet pre
mierade förslag är hittills 27 med en
sammanlagd summa av kr. 2.605 :-.

Personaltjänsten har fått en ny bo
stadspaviljong för nyrekrytering av
folk och tillfällig förläggning av mon
törer i pågående nybyggen. Tyvärr får
man räkna med sedvanlig mindre av
gång inför semestern, och det har sina
svårigheter att snabbt ersätta sådana
som kan jobbet. - Meddelande från
Företagsnämnden med senaste proto
koll har tryckts och utdelats till samt
liga anställda. - I samarbete med fin
ska klubben har en finsk teaterföre
ställning ordnats i Bergasalen, som av
skratt och applåder att döma var triv
sam. Finska klubbens fotbollslag har
också haft en match mot fabrikens korp
lag. Vem vann? - Tä!tkort har börjat
utlämnas. I år skärper vi kraven på
utnyttjandet av denna fina tältplats,
både ifråga om tä!tförläggningens be
skaffenhet och den allmänna ordningen.
Endast anställda över 18 år får tält
kort. - På korpidrottens sida har fab
riken varit representerat i skytte vid
flera tillfällen, i orientering och med
lag i både golf och bowling. - Ett
70-tal skolelever har beretts sommar
jobb på olika fabriksavdelningar och
kontor, ett 10-tal vinner troligen an
ställning inför hösten, och för dessa
planeras en kortare informationskurs.
- Några kända arbetskolleger och pen
sionärer har beslutat att lägga av job
bet, Martin Lätt, Snickarverkstaden,
Agnes Andersson, Dekor och Anna
Bäckström, Sanitet. Vi tackar dem för
gott jobb och gott humör och hoppas
att de ställer upp, om vi behöver för-

Som sagt var
En allmän föräldrautbildning måste

göras obligatorisk för alla föräldrar -
med risk att de annars mister rätten att
ha omvårdnaden om sina barn. Natur
ligtvis skulle ett sådant system innebära
en frihetsinskränkning för föräldrarna,
men det är inte det, det är fråga om.
Vad det gäller är barnets rätt till gynn
sammast möjliga förutsättningar vid
sin livsstart.

För var och en som inte delar den
osmakliga ståndpunkt, att föräldrarna
skulle äga barnen, står det klart att
barn är medborgare som andra. Av na
turliga skäl kan de inte ta vara på sin
egen rätt, därför måste samhället göra
det. I allmänhet överlåter samhället den
direkta förmyndarrätten åt föräldrar
na. Det bör ske även i framtiden, men
bara på villkor att föräldrarna tillgodo
gör sig grundläggande kunskaper i
barnaskötsel och barnpsykologi.

Per Garthon i ST-debatt

stärkning. - TPF har haft en personal
utflykt till Åland. Allt väl ombord.
Närmare rapport från produktionen,

försäljningen m. m. får vi återkomma
till efter nämndsammanträdet.
Utbyggnaderna på olika håll går sak

ta framåt. Den förnämliga kajen vid
Kattholmen är snart färdig och mindre
kraftiga skakningar varslar om att
sprängningen av berget också snart har
klarats, så att ytterligare utrymmen
vinnes för ev. framtida behov. Till
byggnaden av badkarsfabriken har
kommit fram till inredningsarbetena,
och i höst börjar överflyttning av pres
sar, saxar och svetsmaskiner jämte upp
ställning av en del nyförvärv i ma-
skinparken. Sekr.

Sista da 'n i jobbet
T.v. avtackas Martin Lätt av ing. Teglund
sista dagen i jobbet. T.h. /dr Agnes Anders
son vas med blommor i avskedsgåva genom
verkm. Lowndes.
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I Hästhagen projekterar fabriken ett 70-tal
lägenheter i lamell- och radhus. Här en
modell i gips över det framtida området,
där arbetena för grunder redan delvis på
börjats.

En bild från ett gammalt arbetslag från
20-talet. Främre raden: murarmästare Steen,
byggmästare Danielsson, plåtslagare Jansson,
rörmokare Larsson, smeden Jonsson, svar
vare Sablen, målare Poijes, reparatör Karls
son och smeden Elius. Bakre raden: Befall
ningsman Johansson och smedbitrddena
Karlsson, Jonsson, Eriksson, Svensson, Jan-

son, Gustaoszon och Jonsson.

Skyddsombud och ledamöter i skyddskom
mitten lyssnar intresserat på guidens intro
duktion av Tekniska museet. Nedan en bild
från gruvans verktygsavdelning.
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Borgerliga medlare

Till borgerliga medlare har utsetts
nämndemannen Alice Pettersson och rek
tor Sixten Lyngander. Dessa utgör alltså
ett alternativ till kyrklig medlare.

Daghem i Lugnet
En kornmitte har valts för att arbeta

med utformningen av det blivande dag
hemmet som bl.a. kommer att tjäna som
kvartersungdomsgård. Kommitten fick
följande sammansättning: Harry Petters
son, Fritz Berg, Göran Malmsredt, Edla
Sofia Arvidsson och Yngve Nyström.
Om planeringen håller beräknar man
kunna börja med byggnationen i okto
ber i år.

Traktor till kommunen
Ett anslag på 40.000 kronor har be

viljats för inköp av traktor med släp
kärra till kommunen.

Ny Follepar]e i Gustavsberg

Herrarna Fritz Berg, Sven Wahren
berg och Axel Ohlund har väckt motion
om utredning av ny plats för folkparken
som måste flyttas.
Motionen överlämnades till kommu

nalnämnden för utredning.

Grisslingebadet
Sjöbottnen har rensats och nya bad

bryggor byggts för årets badsäsong. Även
omklädningshytterna har förbättrats.

Gustavsbergs kommun och sommar
gästerna på Ingarö har fått besvär med
kioskhandeln vid Björkviks brygga. Den
gamla kiosken har utdömts av hälso
vårdsnämnden och den nya står på hjul.
Så nu har byggnadsnämnden kopplats
in för att avgöra, om den är att anse som
byggnad eller fordon. Sommargästerna
får därför ge sig till tåls ett tag.

"Storstaden"

Gustavsbergs kommun
Vikarie för tjänstledigt kontorsbi

träde sökes till Skolkontoret.
Tillträde senast 1/8 1965. Sök. bör

vara väl insatt i allmänna kontors
göromål.

På Hemmet för de gamla pågår kurser i olika slags handarbeten, ·varifrån denna glimt
är hämtad.

lngarö Arbetarekommun invigde sin
nya fana den 29 april, och den fördes
för första gången i demonstrationståget
på 1 :a maj. Fanvakten ovan utgörs av
fr. v. Tore Wahlström, Karl Arne Ja
kobsson, Göran Malmstedt, Sven Löf
bom och Valfrid Pettersson.

Vänortsbesök

Lördagen den 12 juni anlände åtta
kommunalmän från Gustavsbergs vänort
Hyvinge i Finland. Sällskapet bestod av
kommunalfullmäktigeordförande Alpo
Jokinen, kommunalstyrelseordförande
Alpo Kanerva, kommunalfullmäktigele
damöterna Jarl Palosvirta, Pentti Pykä
lä-Aho, Esko Sarvikas, Eero Taponen
och kommunalkamreren Toivo Kivelä.

Gästerna inkvarterades på Gamla ål
derdomshemmet, som iordningställts för
ändamålet. Under lördagen besökte gäs
terna Kommunalkontoret, Domus, Vat
tentornet och Kvarnbergsskolan. Sönda
gen den 13 juni upptogs av en rundtur
i Huvudstaden där stadsdelen Farsta var
ett av förevisningsobjekten. Dagen avslu
tades med besök hos Finska Klubben i
Gustavsberg och samkväm på Gamla
hemmet. Måndagen den 14 juni fick vå
ra gäster besöka Gustavsbergs Fabriker.
Samma kväll avreste de med Finlands
båten från Skeppsbron,

Gästerna riktade ett varmt tack till
Gustavsbergs Kommun och sade sig vara
imponerade av det sätt på vilket kom
munen löst sina problem.
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3RITT 3oRUM
För något år sedan tillsatte kommu

nen en anriskrapkommitte. Det enda
resultatet vi har sett av denna var att
några skolbarn ett par dagar samlade
skräp runt samhället och att vi fick
en papperskorg till i Lugnet.
När man ser hur de ökade förtjänst

erna används till att ge barnen mer
snaskpengar och att snaskpapperen
slängs runt om i samhället, så undrar
man om det inte vore dags att göra en
ordentlig kampanj mot nedskräpningen.
Det är för övrigt inte bara barnen som
kastar omkring sig. Vi som har tomter i
Lugnet får plocka även sådant som
äldre pei;soner tanklöst har kastat ifrån
sig. Fram för ett renare samhälle. Och
fram för större respekt och aktsamhet
av planteringar och gräsmattor.

B- -n.

Nu måste verkligen Hälsovårdsnämn
den gå in för en annan stängningsan
ordning för soptunnelocken. Rävarna
bänder nattetid upp dem och sprider
avfallet runt omkring. En bygel vore
väl en enkel sak att anbringa!

N-b

Arg röst i telefon frågar vad som är
meningen med den stora sopkantin, som
placerats intill fabriksenrren. Inte trev
ligt i dessa besökstider.

Folknykterhetens Dag
firades traditionsenligt i Folkparken den
27 maj. Skolans blåsorkester inledde med
en konsert. Ledaren för Stockholms natt
patrull, Harry Widemyr, talade om
erfarenheterna av nattpatrullens verk
samhet. Vid skildringen av vissa ung
domars attityd mot samhällets represen
tanter, uttalade han optimism om deras
normala inlemmande i samhällslivet.

Scenstudion medverkade med sång och
musik och trollkonster utfördes av ma
gister Sundin.
Publik c.a 400 personer.

Ungdomsträffen

Den kommunala ungdomsverksamhe
ten skall i sommar satsa på allmän id
rott, friluftsliv och lekplarsverksamhet.
När det gäller friidrotten, så skall

man naturligtvis ,inte förvänta sig några
större framgångar den allra första sä
songen, men med siktet inställt på kom
mande år så tror jag att förutsättning
arna finns. Härmed uppmanas alltså
alla idrottintresserade ungdomar att
uppsöka det natursköna Farstaborg och
idka friidrottsträning. I regel är Farsta
borg ledigt på eftermiddagarna.

Så var det friluftslivet. Kommunen
kommer även i år att anordna bad
och simskoleresor till Grisslinge havsbad
och Södersved. Dessutom skall vi åt
minstone försöka att arrangera någon
bussutflykt.

Lekplatserna har rustats upp betyd
ligt inför sommaren, nu hoppas vi att
de också skall få en högre besöksfrek
vens. Försök till organiserad verksam
het skall göras, förutsättningen är att
man kan trolla fram frivilliga ledare.
Förfrågningar och upplysningar kan

göras hos Bernt-E. Lindberg, Kommu
nalkontoret, säkrast mellan kl. 8.30-
13.00. Tel. 30115, bost. 317 95.

B. L.

Hepstars!
Ett par bilder
frc1n Pop-gala
i Bergasalen.
Talar för sig själva.
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Från skolans horisont
I strålande försommarsol ägde den

traditionella årsavslutningen rum vid
skolorna i Gustavsberg. Många gustavs
bergare har frågat, varför inte skolan
alltid väljer en lördag som avslutnings
dag. Då skulle nämligen föräldrar och
andra intresserade kunna åse "festtåget"
utan att begära ledigt från arbetet. Sva
ret är att samordningsproblemen i Stor
Stockholm i fråga om läsårets lovdagar
etc. ligger hindrande i vägen för ett fritt
val för de enskilda kommunerna. Nåja,
många hade i alla fall mött upp vid
vägkanterna, och kyrkan var fullbesatt,
när avslutningshögtidligheten tog vid.
En lång rad premier och stipendier ut
delades. Här följer en förteckning över
mottagarna av dessa:

Vän av skolan: Bästa studieresultat i
avslutningsklasserna
Hans Hildbrand
Jean Eklund
Gunilla Ostgren
Rigmor Säll
Sven-Erik Svensson
Birgitta Wiik

9a1
9a2

9g1
9g2
9y1
9y2

Premium i slöjd: Konsum
Lena Dahlander
Birgitta Eriksson
Siv Lindgren
Kjell Norman
Lars Hansson
Nils-Olof Olsson.

Premium i musik:
Christina Backman
Anneli Nilsson
Gunnar Weiss

Gustavsberg
9yl
9y1
9y1
Sa
7f
Se

9g1
7a
Sb

Småskolans avslutning och marsch till .kyrkan efter skolans musikkår. In i det sista fick
våra duktiga skoltrafikpoliser göra rätt för sig.

Idrottspremium: Resa till idrotts/äger i
Visby

Erik Sonden
Monica Ährnan

Sd
Sd

Premium till klassens bästa kamrat:
Nils-Olov jacobsen 9a1
Jonny Bergman 9a2

Bo Norlin 9g1
Otto Fagerstedt 9g2

Vivianne Norling 9y1
Åke Åmark 9y2

Barlowska fonden: Målsmannen skall
vara anställd vid AB Gustavsbergs Fab
riker

Stefan Lindahl
Anne Larsson
Siv Lindgren

Premium i teckning: Gåva av anonym
givare
Heidi Kivimäki
Ingalill Wiberg
Gunilla Ostgren
Eva Appelgren
Anna Kinnemark
Björn Hagman

Skolpolispremium:
Arne Andersson
Göran Edqvist
Ulf Larsson
Kjell Persson
Kenneth Melcher

9a2

9a2

9gl
9g2
9g2
9y2

9a2
9g1
9y1

Skoleleverna hade traditionellt Gökotta 27 maj. Man var tidigt uppe för att lyssna till
fågelsången. Här tittar man på jättegrytorna i bergen vid ösby.

Skolstyrelsens
vakter:

premier

6a
6a
6a
6a
7b

till korridor-

9a1
Se
Sb
Se
Sf
9a1
9a2

9a2

9g2
9g2
9g2

4a
4b
4c
Sa
Sb
Se
6a
6b
6c
7a
76
7c
7d
7e
Sa

Per Jansson
Thomas Nyström
Bo Persson
Anneli Hallstener
Gundel Johansson
Christer Wallerman
Jan-Olov Larsson
Roland Johansson
Lennart Alberg
Otto Fagerstedt
Göran Ulfshammar

Trafikpremium:
Lars-Bertil Arvidsson
Marita Lindberg
Anette Grundström
Gunilla Westling
Ann-Christin Johansson
Kerstin Engvall
Arne Nordström
Markku Kivimäki
Ove Westerberg
Christina Karlsson
Allan Thelberg
Ola Eriksson
Christer Lundblad
Pablo Wiking
Kenneth Wadström
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Ulla-Märta Teglund
Jonas Fellke
Erik Sonden
Kim Kristensson
Gunnar Arnesen
Per-Olof Blom
Lennart Lindahl
Karin Bjurling
Eva Appelgren
Jouka Lehto
Rune Hamberg

86
Se
Sd
Se
Sf
9a1
9a2

9gl
902
"9yl

9y2

Vtlandsstipendium: AB Gustavsbergs
Fabriker

Christina Backman
Gunilla t!stgren
Alice Ulltin
Sven-Erik Svensson
Tommy Malmstedt

Yrkesskolan:

Ingrid Pettersson

9gl
9gl
9g2
9yl
86

Från skolstyrelsen, lärarkåren och sist
men inte minst från de lyckliga elever
nas sida riktas ett varmt tack till alla
dem som genom gåvor och donationer
möjliggjort stipendieutdelningen.

Tyvärr ligger det lite malört i gläd
jebägaren i skolspalterna denna gång.
Skolnämnden har ändrat på den av
skolstyrelsen föreslagna organisationen
av klasser för läsåret 1965/66. Vi måste
inrätta en avdelning med elever i åk
1-2 och en avdelning med elever i åk
3-4 under det nästkommande läsåret.
Till sist önskas alla än en gång en lång,
solig och angenäm badsommar.

S. W.

8-skolan - en fördel eller nackdel?
Av övningsskolläraren Anna-Lisa Olsson, lärlingsskolan i Stockholm

Tänk att få medverka när unga indi
vider växer andligen. Det är många lä
rares dröm att få göra detta genom allt
mer individualiserad undervisning. I
klasser av storleksordningen 30 elever är
detta mycket svårt. Det finns emellertid
en grupp kolleger, som i det fallet är
lyckligare lottade än de flesta. Jag talar
om oss, som får ta hand om Bl (b)-klas
ser. Dessa inrättas ju i de fall då barn
antalet är för litet för att räcka till A
(a)-klasser. Tyvärr tycks en del föräld
rar tro att Bl (b)-formen innebär en för
sämring för eleverna. Detta får väl för
klaras som ren okunnighet om skolans
olika organisationsformer. I tätorter har
man ju tyvärr inte ansett sig ha råd med
den förnämliga B (b)-formen. Men det
inträffar i våra dagar att man ibland
tillåts inrätta dylika avdelningar även
där. Man vill inte att yngre elevgrupper
ska behöva resa alltför långt och detta
skäl godtages oftast av myndigheterna.

För eleverna innebär denna skolform
ingen som helst skillnad vad beträffar
kurserna. En elev som genomgått klass
3-4 har fått lära sig precis detsamma
som en elev som genomgått A-fonnens
4:e klass. Däremot har eleven i 3-4 va
rit med om arbetsformer, där kvaliteter
uppövats, som kanske inte kommit in i
bilden i A-klassen. Man har sagt att i
A-klasser bör man differentiera under-

visningen. I B-klasser måste man göra
det. Detta beror på att läraren har flera
årskurser att arbeta med samtidigt. I
färdighetsämnena måste han ta var klass
för sig (om han inte har så liten grupp,
att han kan individualisera helt). De öv
riga eleverna får vid dessa tillfällen ar
beta självständigt. De kan inte få hjälp
just då och tvingas även att arbeta tyst
för att den övriga undervisningen inte
skall störas. Detta ger något mycket
värdefullt, nämligen träning i att klara
sig själv. Naturligtvis anpassar läraren
arbetsuppgifterna så att varje elev har
möjlighet att klara av dem. Denna ar
betssituation får eleven uppleva uppre
pade gånger varje vecka och den ger så
småningom resultat utöver vad själva ar
betsuppgiftens genomförande innebär.
Man lär sig utan att, som någon sagt, be
sväras av för mycket undervisning. Un
der de år jag lämnat ifrån mig B 1 :or till
högstadiet har jag flerfaldiga gånger
upplysts av kolleger där om att dessa
elever märkbart skiljer sig från sina kam
rater så fort det krävs av dem att lösa
uppgifter mer självständigt. De har inte
så stora igångsättningssvårigheter och
verkar inte så oroade av att inte klara
av det hela. De kan arbeta.
Jag lyckönskar de föräldrar i Gustavs

berg, som i höst har möjlighet att placera
sina elever i Bl (b)-klasser!

Gustavsbergs crundskola.

Läsårets indelning, lovdagar etc. 1965/66.

Höstterminen 1965: 22/e - 20/12 = 121 dagar Vårterminen 1966: 10/1 - 10/6 = 152 dagar

Planerings- och Studiedat;-ar: En dag i samband med länsstudiedagen
studiedagar: 23/8 - 28/8 = 5 " ()+2} samt en dag i maj.

Allmänt upprop: må 30/8 kl. 8°0-845

•rerminsavslutning: må 20/12 Läsårsavslutning: fr 10/6

Helgdagar Antal Lovdagar Ant.:11 Övrigt Helgdagar Antal Lovdagar {'.ntal Övrigt

Söndagar 18 må 11/10 allm. lov 1 Studiedag Sondagor 21 Vinterlov En studiedag
Allh.dagen lö 6/11 l fr 5/11 " " 1 ti 12/10 Långfr. 8/4 1 må. 14/2-19/2 4 (länsstudie-

lö 18/12 " " 1 A, Påsk 11/4 1 (18/2-19/2 är dagen} samt
Kr.H. -f. d. 19/5 l friluftsdagar} en studiedag
A. Pingst 30/5 1 Påsklov i maj månad

må 4/4-7/4; 9/4j 6samt ti 12/4
fr 20/5 allm. lov 1
to 9/6 " " 1

Summa: 19 3 1 Summa: 25 12 2

121 dagar - 19 - 3 = 99 verkliga läsdagar 152 - 25 - 12 ~ 115 verkliga läsdagar
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Årets konfirmander
Flickor:

lnga-Lill Berggren, Yvonne Bergsten,

Ann-Christin Bergström, Agneta Bro

quist, Lena Gustavsson, Ann Harding,
Eira Henriksson, Anna-Greta Haltgren,

Siv Johansson, Anita Larsson, Ulla Britt
Larsson, Pia Lydin, Erja-Leena Lehto,
Inger Lindblom, Margareta Meurell,
Anneli Nilsson, Monika Nilsson, Anita

Nygren, Elisabeth Kristina Olsson,
Maud Olsson, Irene Remmel, Birgitta
Säll, Barbro Tinggren, Carin Sundin,
Birgitta Teglund, Monika Vahlström,
Inger Ahlin.

Pojkar

Bengt Albertsson, Erik Göte Berglund,

Jan-Olov Björk, Claudio Cadario, Nils
Anders Eklund, Anders Erderyd, Arne

Halvorsen, Kenneth Hansson, Markku

Hellsten, Jan Hällfors, Anders Johans
son, Ralf Karlsson, Roger Kastman,

Lars Yngve Klinthäll, Kaljo Kuurberg,
Lars Laurell, Jouko Lehto, Rolf Levin,
Sven Olof Lindqvist, Jan Löfblad, Ken
neth Melcher, Ronny Nyman, Tomas
Pettersson, Lars Sandqvist, Robert Säll,
Nils Lädergren, Leif Tallqvist, Allan
Thelberg, Tommy Wallerman, Björn
Waldfelt, Gunnar Weiss, Hans Ämark.

Konfirmander
1965:

Ingarö församling

Eva Margareta Broman, Inger Mar
gareta Juvas, Eva Annika Christina

Carlsson, Sylvia Susanne Lindfors, An
na Kristina Löfstrand, Irma Ingela Eli
sabeth Severin, Björn Lennart Eriksson,
Ljusk Erik Ola Eriksson, Per Lennart
Karlsson, Roy Benny Lindgren, Erik
Conny Löfstrand, Leif Tore Vestlund,
Per Jonny Österman.

Konfirmation var i Ingarö kyrka den
15 maj och 1:a nattvardsgång söndagen
den 16 maj 1965.
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KONSUM• DOMUS
Sol - Sommar - Semester
När denna tidning kommer ut till lä

sarna har semesterriden hunnit komma
igång på allvar. Trots att så många av
våra medlemmar och fasta kunder är
bortresta under juli månad har vår för
ening då årets största månadsförsälj
rung,
Juli är också den månad då tillför

seln av varor blir mera komplicerad
genom fabrikssemestrar etc. Tack vare
förståelse och den vilja till samarbete,
som våra fast- och deltidsanställda med
arbetare • visat när det gällt förlägg
ningen av den egna semestern samt för
stärkning av extra biträden, kassörskor
och skol.ungdomar tror vi att det hela
skall fungera på ett tillfredsställande
sätt. Under våren har vår personalchef
Henry Ericson uppvaktats av skolung
domar, som önskat feriearbete. Antalet
sökande har i år varit större än vad
vi kunnat bereda plats.

Varuhuset 1 år
Torsdagen den 29 april kl. 10.00

hade vårt varuhus varit i verksamhet
1 år. Hela sista veckan i april gick i
jubileets tecken med erbjudande av oli
ka slag. Trevliga inslag i firandet var
också manskörens vackra sång och mu
sik av den klämmiga skolorkestern. För
säljningen under första helåret i varu
huset och möbelbutiken blev tillsam
mans över 12 miljoner kronor. För
andra "årsvarvet" har vi siktet inställt
på närmare 14 miljoner. . . vi får se.
Under vintermånaderna får vi inte full
täckning för kostnader och avskrivning
när det gäller varuhuset, men dessa låg
månader utspädda med toppmånaderna
ger verksamheten den täckning som be
hövs.

Viktigt klarläggande
Nej, återbäringen skall inre avskaffas.
KF :s styrelse och förvaltningsråd har

beslutat att slopa återbäringen från
Kooperativa förbundet till konsumtions
föreningarna, som varit 0,8 °/o de senas
te åren och i stället för de köp som
föreningarna gör av KF under år 1965
lämna en varurabatt på 0,8 °/o. Det
gäller alltså föreningarna och inte de
enskilda medlemmarna. I samband med
denna rapport inför rikskongressen den
31 maj ifrågasatte KF-chefen Harry
Hjalmarsson om inte tiden var inne att
i fortsättningen låta prispolitiken inom
kooperationen bestämmas utan hänsyn
till en förut fixerad årerbaringsprocent.
Det har aldrig varit tal om att slopa
återbäringen I föreningarna. Återbä
ringens storlek är beroende av det re
sultat, som respektive förening får på
sin verksamhet. Varje konsumtionsför
ening äger själv i egenskap av själv
ständig ekonomisk enhet rätt att inom
ramen av stadgarnas bestämmelser be
sluta om fördelningen av överskottet på
sin verksamhet.

Räkna med Sommar - Konsum
Räkna med Sommar - Domus
är temat under vilket vi rustat våra
snabbköpsbutiker för livsmedel i Gus
tavsberg, Fruvik, Grisslinge och Lagnö
samt vårt Domusvaruhus för att på ett
kundvänligt sätt taga emot fast boende
och det uillskott av fritidsboende i
Värmdöområdet och skärgården i öv
rigt.
Trevlig sommar!

G. M-n

Friskare

husmor

Rätt arbetsställning och funktionella
verktyg ger bättre arbetsresultat och -
framförallt - friskare människor! Detta
är fakta som man under de senaste åren
börjat rätta sig efter vid många indust
rier och företag. Men hur är det med
vår största arbetsplats, hemmen? Vad vet
landets största yrkesgrupp - husmöd
rarna - om bioteknologi? Bostädernas
modernisering har förstås inneburit en
allmän förbättring. Men alltjämt utför
det stora flertalet husmödrar sina syss
lor, som hör till de tyngsta med halv
?~liga verktyg och ofta i skadliga ställ
nmgar.
Folksams kvinnoråd har i dagarna

gett ut en liten skrift med rubriken
"Friskare husmor". Avsikten är att ge
nom enkla praktiska råd och tips för
bättra denna yrkesgrupps arbetssitua
tion och på längre sikt också dess häl
sotillstånd. Skriften är författad av Ing
rid Levin och instruktivt illustrerad av
Eva Billow. Priset är 1 krona och skrif
ten kan rekvireras från Folksams kvin
noråd, Fack, Stockholm 20.

Från 1 årsdagen
Domus I-årsdag firades med promenadkon
sert av sleolorleestern vid entren och av
manskören i varuhallen.
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Id rottsspalten
Var finns fotbollens segerhuva?

Fotbollens segerhuva
blivit som kronisk snuva,
den smittat hela laget,
den släpper aldrig taget,
Bollen slås målmedvetet
rakt i motståndarnätet,
så snart publiken vet det
brakar det loss:
Då är det fest i Gustavsberg,
heja grabbar i vitt och rött,
Heja grabbar från Gustavsberg,
nu är gästande laget trött,
Hör hur det brakar!
Hör hur det knakar!
Farstaborg det skakar
för fotbollens skull.

Ja s:1 sjöng vi under framgångens tid p:1
melodien "Fest hos Gustavsson". Nume
ra ha vi inte sett den gnistan i Gustavs
bergs fotbollselva och det är väl mest på
denna, som det berott på, att de jämna
matcherna oftast slutat med en knapp
förlust. Matcherna mot Malmköping och
Gimo är sådana exempel.

2-0-förluster i likaledes jämna mat
cher kan noteras mot Sirius, Enköping
och Högalid. Väsby var en stor över
raskning och gjorde 4 mål, men Gustavs
berg gjorde 2 och någon klasskillnad var
det aldrig tal om.

1-1 mot Verdandi borde blivit en
2-poängare av spelet att döma, men ef
tersom domaren dömde, så blev det bara
en "pinne".

5:1 har vi vinstmatcherna kvar. Jens
Lindblom och Ove Thunell hade nu bör
jat bli varma i kläderna och K. G. Karls
son hade blivit återställd från sin skada,

så vi hade den gamla fina halvbacksked
jan att lita till och resultaten lät inte
vänta p:1 sig. Karlberg föll med 3-1 och
Kjell-Åke Olssen och Benny Sjödahl fick
hjälp av en motspelare i målfabrikatio
nen.

Så kom Vargarna. "Porslinspojkarna"
stod inte att hejda, men bollen ville inte
gå över mållinjen. Till sist fick Fred An
dersson en t:1 på bollen, som smet in vid
ena stolpen och s:1 gjorde Ove Thunell
resten och en 2-1-seger var klar.

Sen slog man också Tellus traditions
enligt p:1 Aspuddens ip med 3-2 och
det förunnades Benny Sjödahl att göra
"hat tric". Och från den stunden började
man känna igen Benny som han var, in
nan han åkte ut i lumpen. Det är ju ked
jan, som varit problemet denna säsong.
En sista match återstår och den går den
19 juni mot Verdandi i Eskilstuna, men
jag tror inte att Gustavsberg förlorar,
om man spelar som p:1 Farstaborg vid
första mötet.

Gert Nilsson är nu spelklar för Gus
tavsberg igen och kommer att deltaga i
den matchen. Han skall tjänstgöra som
spelande tränare i fortsättningen.
"Lill-Lotta" Lindblom slutar i och

med matchen mot Verdandi i Gustavs
berg och kommer i fortsättningen att
ägna sina krafter åt Ljusdals IF. Med
anledning av hans 144 matcher i Gus
tavsbergs fotbollslag hyllades han på
Farstaborg av Gustavsbergs IF med ett
av föreningens standar och man lycköns
kade Ljusdals IF till nyförvärvet.

Så väntar man på några andra för
stärkningar till hösten och d:1 kanske
man kan klämma i med den gamla visan
igen;

Fotbollens segerhuva
blivit som kronisk snuva,
och så vidare ...

Axman.

Sport och stämningar
kring 20- talet

Strax efter första världskrigets slut
1918 blomstrade idrotten upp p:1 allvar
igen i Gustavsberg och det spelades fot
boll friskt mellan ekarna i Bleksäng.
Med effektiviteten var det väl lite si
och s:1, en spark rakt upp i luften ex
empelvis, kunde applåderas livligt men
målen trillade in med jämna mellan
rum i alla fall. Framför ena målet var
en hoppgrop och från dess kant skulle
alltid straffsparkarna läggas. En s:1-
dan kostade förresten en gång en exe
kutor ungefär 50 kronor, enligt preli
minär uträkning. Ett par brustna hängs
len, en uppsliten skosula, stukad fot
och frånvaro från arbetet ett par dagar.

I den fria idrottens tävlingar avver
kades hopp och kast i Bleksäng och
löpningarna runt Bagarns träsk och
hela den långa vägen runt Osby träsk.
Startplatsen för hundra meter var fram
för klubbgrindarna och dånet, när lö
parna stormade fram över bron vid
Bagarån, var väldigt imponerande.
Vid sidan av :1teruppst:1ndna G.I.F.

bildades också några pojkföreningar.
En av dessa var springpojkar på fabri
ken och från områdena Maria och Vil
lagatorna och från det folkrika Tall
åsen. Spelplats för dem var Kapellslät
ten och föreningens göranden och lå
tanden var ett tacksamt gyckelämne för
den tidens godsformare.

I fri idrott ordnades bl. a. ett terräng
lopp och i sugande motlut, från Vilan
upp mot Skogsbo skulle den beryktade
latrinladan därovanför genomlöpas. Ef
ter den pärsen slutade många kämpar i
våldsamma kväljningar och endast mera
härdade kunde fullfölja. Föreningen ha
de också eget bibliotek som bestod i in
samlade böcker i samhället. Bloddry
pande alster var ganska avancerat re
dan då, men det förekom också vack
rare och mera berikande litteratur. Till
nytta och nöje, som det stod i Gus
tavsbergs Nöjesklubbs Ex libris.

Emson

De som ska gora't, En situation under pojk
fotbollen p& Farstaborg, Kanske morgonda
gens förstärkningar för A-laget.
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Suomalainen palsta

Kevät kuulumisia

Nyt on jo kesä kurr tätä luemme, mut
ta on mukava muistella menneitäkin ja
varsinkin kevättä, joka kumma kyllä ei
ole kurr kerran vuodessa. Kesö lasketaan
alkavaksi vappuna, mutta koleaa kesää
oli silloin. Kesä on vasta tällöin kurr on
niin lämminrä, että voi lekotella ran
noilla vähän Evan- jos Aataminkin pu
vuissa "dikineissä", mutta kevättä hän
se olikin Vappu ja suomalaiset tanssit
Bergasalenissa. Olipa aivan oikea orkes
teri soittamassa, eikä tarvinnut turvautua
säilyttyyn musiikkiin. Sen arvaa tahti
oli hyvä ja ilo irti elämästä. Vaikka
olikin vapunpäivän ilta jaksoimme hy
pellä nuoruuden innolle peräti kuusi tun
tia. Toivornukseksi jäi mieleen, etta pi
täisi saada vastakin Bergasaleni vuokra
tuksi sen avarassa tilassa ei letkajenkka
kaan ole hengenvaarallinen, sillä perus
tukset pitää kalliossa.

Menemme sitten ajassa hiukan eteen
päin. Oli kaunis, mutta tapansa mukaan
kolea ja tuulinen sunnuntaiaamu. Gus
tavsbergin ampuvaseura järjesti kilpailut.
Osaanottajista oli suuri osa suomalaisia,
myöskin meitä uteliaita oli aika runsaasti
seuraamassa. Tosissaan miehet yrittivät
osumaa keskeUe pilkaa, tekivar paras
taan. Tuloksista en tiedä, mutta tosi oli
kyseessä siis oikea kilpailuhenki jylläsi.
Oli myöskin toinen urheilutapahtuma,
Kerho järjesti "pimplauskilpailun", sillä
tuloksella, etta 17 kilpailijaa vähensi
yhteensä 5 kg 450 gr merenviljaa, lapsuu
dentunotuja silakoita. Ei kahta kolman
netta ja se kolmas olikin jännää, sillä
suomalaiset olivat haastaneet koko teh
taan joukkueen vastaansa Farstabergin
urheilukentälle potkimaan palloa. Kat
somossa oli paljon väkeä ja kuiskauksia
kuului saapa nähdä kumpi voittaa. F.
62 siis suomalaisct olivat pukeutuneet
sinisiin paitoihin ja eroittuivatkin hyvin
vastapuolen punaista paidoista.
Ensimmäinen puoliaika oli puolin ja

toisin tunnustelua, mutta toinen puoli
aika oli tosi meininkiä, sillä olihan voitto
kyseessä. Parempi tällä kertaa peri voi
ton ja se oli tehdas maalein 2-1. Siitä
huolimatta kiitos ja kumarrus suomalai
sill,e olivathan he paljoon uskaltaneet
haastaessaan kokonaisen "Fabriikin" ja
häviö oli niinkin vaatimaton kuin yksi
maali.

Siihempä taisi loppuakkin kevät seson
ki edessäpäin ovat kesälomar ja senjäl
keen syystapahtumat, jeten sanon vain,
ett kuulemiin.

Orvokki

Äitien päivä

Äitienpäivänä Kerholla oli meille
äideille järjestetty hyvin rattoisa hetki.
Pääskylä poimi suurten kirjailijoidemme
ajatusmaailmasta muutamia ,ihania mie
telmiä. Pirjo luki meille Hilja Haahden
kauni,in runon: Armas Ä,iti. Scnjälkeen
ohjelmassa seurasi kaksinlaulua joka lii
kutti meiden äidillisiä tunteitamme. Kah
vi maistui hyvälta kotileivotun pullan
kera, ja oli meillä äideille oikein tarjolla
hienot kermakakutkin.

Aina luomakunnan alusta lähtien äiti
on merkinyt paljon niin rikkaalle kuin
köyhällekin. Köyhääkin köyhempi voi
päästä osalliseksi kaiikesta siitä mitä vain
äidinrakkaus voi aikaansaada. Meidän
äitien, jotka olimme juhlassa, ajatukset
eivät askarelleet vain oman minämme
ympärillä, vaan varmaan mu1st1mme
myös omaa äitiämme. Toiset meistä ovat
siinä onnellisessa asemassa, että äiti vielä
on elossa, kun taas toistemme äidit piet
tää maan musta multa. Mcil1ä kaikilla
on varmaakin monta kaunista muistoa
,ä,idistämme, joka omalla rauhalisella ole
muksellaan teki meidän lasten elämän
niin huolettoman iloiseksi. lstuessani
kerhohuoneessamme menivät ajatukscni
kerta toisensa jälkeen lapsuuteeni, jonka
keskipisteenä oli äiti. Kotimme o!.i hyvin
köyhä, maallista mammonaa ei ollut,
mutta äidin rakkautta saimme kaikki
yhdeksän lasta rukka-mitalla. Olen mo
nasti ihmetellyt kuinka äiti jaksoi kantaa
kaikki raskaat taakat nurkumatta. En
koskaan kuul!ut hänen sanovan että
taakka olisi ollut liian raskas kantaa.
Varmaankin hän monena yönä itki
itsenä nukuksiin, me lapset emme saaneet
sitä nähdä. Hänellä riitti aina aikaa
meille, emme me silloin ymmärtäneet
etitä sen ajan hän otti takaisin pikku

tunneilla, kun me lapset nukuimme iha
naa huoletonta untamme. Joskus kurr
satuin heräämään puolen yön aikaan niin
näin äidin istuvan joko parsien, paika
ten, tai kutoen sukkaa. Ja kukapa muu
kun äiti oli aamulla ensimmäisenä he
reillä. Usein kun me lapset vasta raotim
me silmiämme oli hänellä jo taikina val
miina ja aamuteen kansa sa,imme monasti
ihania lämpimiä. Mistä hän sai voimaa
tuohon kaikkeen? Hän luotti Jumalan
apuun, eikä hänen koskan tarvinnut jää
dä vastausta vaille. Meillä nykyajan
äideillä on melkein kaikki koneelliset joil
la talousvälineet, pesukoneet, pölyimurit,
pyykkikoneet j.n.e., meillä pitäisi jäädä
paljon aikaa .lapsillemme. Muttta jääkö
sitä? Vieroittaako tämä teknistyvä maa
ilma äidit lapsistaan? Nyt on aika rahaa,
muistammeko edes sitä että äidinrak
kautta ei korvaa m~ljoonakaan kruunut.
Kun myötätuuli puhaltaa on niin helppo
unohtaa tuon kaiken hyvän antajaa.
Sodanpauhujen keskellä, kun vastoinkäy
miset seurasivat toisiaan, useat meistä
r,istivät kätensä ja pyysimme Taivaan
Isän apua, silloin emme hävenneet, ku
ten ehkä nyt. Meillä äideillä on suuri
vast-uu kannettavanamme. Ymmärämme
kö me että juuri meistä riippuu millai
nen huomispäivän maailma on, ja millai
sia huomispäivän johtomiehet ovat?

Lopuksi vielä SUURKIITOS teille
miespuoliset kerhonjäsenet että muistitte
meitä äitejä. Toivottavasti tämä tulee
,hyväksi tavaksi.

Maila

Finska teaterbesöket 18/5 i Bergasalen
hade en tacksam publik inför "Nygiftas
bekymmer".
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Födda
27/3 Per Anders, son till mattläggare

Curt Artur Ek och h.h. Ingeborg Marianne
f. Lundgren

27/3 Lars Peter, son till bilinstruktör
Lars Helmer Ekman och h.h. Ann-Mary f.
Svensson

29/3 Anneli Margareta, dotter till transp.
arb. Erik Per-Olof Enqvist och h.h. Hjör
dis Dagmar Margareta f. Skans

29/3 Jens Holger, son till aff.bitr. Kaj
Mikkelsen och h.h. Elsie Lilian Margareta
f. Holgersson

29/3 Ingela Margareta, dotter till aff.
bitr, Kaj Mikkelsen och h.h. Elsie Lilian
Margareta f. Holgersson

30/3 Tero Atte Olavi, son till fabr.arb.
Pentti Olavi Lehto och h.h. Tuula Ritva
Liisa f. Räikkä

5/4 son till rep. Arne Vincent Andersson
och h.h. Elsy Marianne f. Granberg

7/4 Mats Raymond, son till chaufför Stig
Reimond Ringqvist och h.h. Eva Gunilla
f. Holmberg

9/4 Hans Ken, son till aff.bitr. Hans
Gunnar Larsson och h.h. Elsa Viktoria f.
Boström

9/4 Kaj Nils Christer, son till svetsare
Kaj Bertil Bergström och h.h. Marianne
Vilhelmina f. Larsson

10/4 Johan Gustav, son till utredn.ass.
Olov Gustaf Treskog och h.h. Birgitta Ma
ria Helena f. Nordmark

12/4 dotter till lärarkand. Sune Arnold
Karlsson och h.h. Inger Marianne f. Pors
klev

15/4 dotter till mekaniker Lars Vilhelm
Jansson och h.h. Monica Ingegerd f. Olsson

16/4 son till båtbyggare Karl Mikael
Vesterberg och h.h. Ingrid Eva Sofia f.
Karlsson

18/4 dotter till avd.chef Alrik August
Valdemar Lingebjer och h.h. Clary Elisa
beth f. Ullberg

18/4 Gunnel Anette, dotter till kont.
Bengt Göte Johansson och h.h. Signe Gun
nel f. Rantakyrö

22/4 son till folkskoll. Karl Rune Berg
löf och h.h. Inga Kerstin f. Anderberg

23/4 Ylva Anna Marianne, dotter till
elektr. Nils Martin Reinhold Olsson och
h.h. Yvonne Marianne Synnöve f. Sande
ring

28/4 dotter till Björn Gustav Berg och
h.h. Solveig Anna Margareta f. Broqvist

29/4 Ann-Christin Margaretha, dotter
till fabr.arb. Sune Lennart Ekmark och h.h.
Ann-Marie Margareta f. Ohlsson

30/4 dotter till fabr.arb. Sven Torsten
Höglund och h.h. Karin f. Enberg

6/5 Ingela Therese, dotter till rörarb.
Rolf Evert Nordström och h.h. Ragna
Astrid Margareta f. Nilsson

7/5 son till plåtslagare Nils Jörgen Li
man och h.h. Agneta Elisabet f. Olsson

7/5 dotter till butiksförest. Ove Kennert
Ingemar Elofsson och h.h. Gun Marianne
f. Olsson

9/5 son till fabr.arb. Eero Vilja Nauska
och h.h. Aino Marjatta f. Heinola

12/5 son till aff.bitr. Nils Ivan Nylan
der och h.h. Etel Ann-Lis Margareta f.
Storbacka

14/5 dotter till fabr.arb. Eduard Johann
Berchtold och h.h. Anita f. Borelli

15/5 son till kamrer Gustav Magnus
Gustafsson och h.h. Ulla Birgitta f. Friberg

18/5 Erik Stephan, son till ungdomsass.
Bernt Erik Lindberg och h.h. Monika So
fia Christina f. Persson

23/5 son till fabr.arb. Pertti Johannes
Similä och h.h. Eila Regina f. Kuronen

Vigda
3/4 Stig Sören Lundqvist och Siv Inga

Linnea Marian f. Gustavsson
17/4 Frans Tore Ivan Johansson och

Nancy Erika Larsson
17/4 Sixten Roland Persson och Siv Gert

rud Eriksson

Döda
4/4 Transp.arb. Karl Johan Eliasson,

Ingarög. 7 45 år
16/4 Sanitetsgjutaren Erik Vilhelm Lund,

Tallv. 8 54 år
18/4 Vägarb. Sten August Eugcn Ost-

lund, Mörtnäs 65 år
18/5 Lagerförest. Erik Gustav Jonasson,

Höjdg. 3 81 år
18/5 Förman Emil Gottfrid Larsson,

Farsta 76 år

Tack!
För vänligt deltagande vid min ma

kes och min fars, Erik Lund, sjukdom
och bortgång ber vi på detta sätt att
få framföra ett vördsamt tack till fab
riksledning, förmän och arbetskamrater.

Edit Lund
Håkan

För allt vänligt deltagande vid min
älskade makes och min pappas Emil
Larsson bortgång samt för den vackra
blomstergärden vid hans bår ber vi få
framföra vårt varma tack till AB Gus
tavsbergs Fabriker, Kolleger på Avd.
257, Bärarkamraterna, Gamla arbetskam
rater och Pensionärsföreningen.

Sandra Larsson
Verna o. Alf

För visat deltagande vid vår kära
makes och faders, Karl ]. Eliasson, b!lr
och för de vackra blommorna ber vi här
med att till släkt, vänner och arbets
kamrater samt AB Gustavsbergs Fabri
ker frambära vårt varma tack.

Maria Eliasson
Maj Britt

För vänlig uppvaktning på min 70-
årsdag ber jag att till Gustavsbergs
Fabriker, förmän och arbetskamrater,
pensionärsföreningen, släkt, grannar och
övriga vänner, få framföra mitt varma
tack.

Hedvig Nilsson
För all vänlig hågkomst och uppvakt

ning på min 70-årsdag ber jag att till
fabriksledning, arbetskamrater, Baptist
församlingen, personal och kamrater på
Hemmet, släkt och övriga vänner, f!l
fram/öra mitt varma tack.

Ester Nilsson
Ett varmt tack för visad vänlighet i

form av blommor och gåvor på min
60-årsdag.

Uno Lindberg
Ett hjärtligt tack till företagsledning,

arbetsledare, arbetskamrater, släkt, gran
nar och vänner för all vänlig uppvakt
ning på min 50-årsdag.

Karin Ullberg
Ett ljust och vackert minne rikare är

jag genom all vänlighet och uppvakt
ning på min 50-årsdag.

Mitt Hjärtliga Tack
Anna-Lisa Persson

För all vänlig uppvaktning på min
50-årsdag vill jag framföra ett varmt
tack till Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, släkt och vänner.

Evert Hansson
För vänlig

dag framför
tack.

hågkomst på min 70-års
jag härmed mitt varma

Elin Bonnevier
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Det är inte siffrorna på sedeln
utan siffrorna på prislappen - i
förhållande till varans kvalitet -
som avgör hur mycket våra
pengar är värda. I Konsum och
Domus, som inte har andra äga
re än sina kunder/medlemmar,
beror priserna på hur effektivt
man kan organisera inköp och
distribution. Därför satsar man
bl a på rationella storbutiker som
kan

• omsätta mer per anställd och
kvadratmeter butiksyta,

• erbjuda ett bredare varuurval,
• har bättre resurser att vårda

varorna, garantera hygien och
kvalitet,

• ge kunderna möjlighet att hitta
lättare, handla snabbare, sam
la inköpen till ett ställe,

• få större möjligheter till infor
mation om varorna, ordna de
monstrationer och ge råd,

• bli luftigare, gladare, trivsam
mare - göra husmors inköps
rond till en spännande upp
täcktsfärd, ett behagligt av
brott i vardagsbestyren.

Ett pris på en vara kan bara be
dömas med hänsyn till kvalite
ten. Men kvalitetskravet kan
skifta, beroende på det aktuella
behovet. Kokkött kan ibland ge
lika läckert resultat som stekkött
- fast till lägre pris. Tången i
kökslådan kan vara av enklare
konstruktion än yrkesmannens
verktyg - men ändå fylla sin
uppgift.
Genom en närgången inköps
kontroll och aktiv rådgivning vill
Konsum och Domus ge oss möj
ligheter att välja, att vid varje
tillfälle få just den kvalitet vi be
höver - till lägsta pris!
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Nog höres i världen buller och bång

och kylan kämpar mot glöden,
men livet söker sig fram med sång,
likt källornas friska flöden.

Och allting renas och födes på nytt,
och mörker och kyla blir väl förbytt
till värme för människors öden!

Medan löven rodna

Gustavsbergarna har vid det här laget vant sig i den gamla
rytmen. De som var hemma under semestern har dock inte
glömt den intensiva regnperioden, de som var i sydliga väder
streck svamlar än om sol och badstränder. En del kommer
ihåg våra ljusa sommarkvällar. Om de nu också var kalla,
så upplevde man dem inte vid Solkusten, Mamaia, Palma de
Mallorca, Costa brava eller vad det nu var ni talade om. Just
nu har vi i alla fall hafc Brittsommar och börjar skönja hös
tens färgspel. Den som har lämplig kamera får granna bilder
vid vägen utmed Ekedal, eller i den tjusiga kvällsbelysningen
framför de gamlas hem, och inte minst av det ljusa aftonske
net från en nedgående sol över Farstaviken på Gamla konto
ret och fabriken.

Det är klart an det känns vemodigt att tala om höst, men
är det inte också en väldigt behaglig årstid på våra breddgra
der. Inte för varmt och inte för kallt. Naturen kommer oss
liksom närmare för att visa att den än har grönska, svamp
och bär, och frisk luft att bjuda under lockande avkopplings
promenader ut till Skeviks grotta i norr eller Långträsk i
söder. Talgoxar och andra övervintrare börjar ticka på föns
terblecket, sedan sommargästerna dragit sin färde, och på
minner oss om att det behövs korn åt små fåglar. Medan löven
rodnar ooh dallrar en brusande underton till höstvinden, stiger
en stor brandgul måne upp mellan träden. Så visst är hösten
tjusig.
Den här hös-ten bjuder också på andra glädjeämnen, som

ett sådant räknar jag förarbetena till reningsverket, och fast
vi hoppar högt vid sprängskotten, så ser vi också hoppfullt
framåt mot den tid då Farstaviken får friskare vatten. - Det
byggs ju en hel del, både i Lugnet och Hästhagen, och även om
lägenheterna kostar en bra slant, så är det nog bäst att dom
som vill ha det litet rymligare och modernare tecknar sig,
innan Stockholm tar dem från oss.
Jag var i Helsingfors på en KPA-vecka under semestern.

Då gjorde deltagarna en visit vid trädgårdsstaden Hagalund,
eller Tapiola som den något vackrare heter på finska. Där
har man med hjälp av många goda viljor planerat ett män
niskovänligt samhälle, en praktiskt och vackert formad liten
stad, som i mycket stämmer överens med Gustavsberg, som
Thun-Olle ville forma det och anade det i framtidsvyerna.
Här har man från början, samtidigt med vägar och hus, följt

med och räknat med sociala anordningar som daghem i till
räcklig omfattning, ungdomslokaler, bad och rikligt med träd
gårdar kring varierande byggnadstyper. - När jag kom hem
fick jag av min kollega i barnavårdsnarnnden, Bill Wiman,
hans exarnensuppsats just om Tapiola. Jag vill rekommendera
våra kommunalmän och byggare att skaffa sig uppsatsen och
studera den och så göra ett besök i Tapiola - det kan bli en
nyttig stimulans för dem som siktar på ett Gustavsberg med
10.000 innevånare. Och som jag hoppas inte glömmer i sina
framtidsskisser det där med daghem, ungdomsgård, bad och
bibliotek, parker och planteringar. Vi har ju chansen att på
den grund som redan är lagd få ett friskare, renare samhälle,
där människan står i centrum.

Jag nämnde bibliotek. Får jag passa på att ge en blomma
åt en förkämpe för den saken, och för en redaktionskamrat,
som hjälpt till att hålla denna tidning vid liv. Signaturen
Fanfar fyllde 50 år för några veckor sedan. En stridbar herre
som gett ris och ros i spalterna - och ookså fån en del igen,
mest ris förstås. Alltid roar eller retar det någon. Hans jobb
för blåsorkestern är värt en särskild fanfar. God fortsättning!

Allesammans kan vi hissa flaggan den 24 oktober. Det är
FN-dagen och 20-årsjubileum. För vi vill väl betyga vår tro
på att kontakt och samråd mellan olika människor och folk
är rätta medlet för att en gång nå respekt för mänskliga rättig
heter, frihet och fred. Diktaturer av olika slag, åt vänster
eller höger, klarar det inte, även om de samlar massor av
jasägare.

Om vi ska medverka till att PNvtanken fungerar och fyller
sin uppgift i nuet och allt framdeles, måste vi veta mera om
möjligheterna ooh svårigheterna på vägen att nå fram till
ett världsmedvetande. Det är därför så många nu tänder
studielampan för att under höstens långa kvällar vidga sin
horisont.
Kanske vi också då kan lära oss att bli tolerantare mot

varandra, att förstå medmänniskor även om de talar ett
annat språk. Mänskligheten har en lång väg att gå - det ser
vi i smått i vardagens umgänge, det erfar vi just nu i stort i
Asien, där ras- och religionsfanatisrn leder mänskligt beteende.

Det ligger mycket i vad en liten parvel frågade härom
dagen: - Varför är inte människor fridlysta?

Red
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att märka ord

Det kan ibland verka kitsligt och
olämpligt att märka ord, d.v.s. att fästa
sig vid och påtala språkliga fel och
brister, såvida meningen är tydlig och
det sakliga innehållet oklanderligt.

Man bör naturligtvis inte vara små
sint eller alltför nitisk, när det gäller
att märka ord, utan hellre överse ifråga
om småsaker. Men i regel och som all
män princip bör vi fastslå, att det är
nyttigt och lämpligt att fästa uppmärk
samheten· på vad vi upplever som fel.
På så sätt kan vi fostra varandra till en
bättre språkbehandling, med mera klar
het och språkriktighet, vilket medför en
bättre verkan av våra inlägg.
Vi kan ibland märka en del slarv, lik

som även ständigt återkommaude vane
uttryck, som verkar både enformiga och
stör-ande. Vad som sägs kan i sak vara
bra, men den språkliga utformningen
kunde med fördel varit annorlunda.
.i\ven om vi inte har någon lust att i
sämre mening märka ord och inte heller
känner skadeglädje över andras egen
domligheter, måste vi dock uppmärk
samma dem, vilket kan ha sina sidor för
uppmärksamheten och uppfattningen.
Det är ganska vanligt att vi råkar

förälska oss i vissa ord och termer, och
sedan använder vi dem i tid och otid.
Med en smula uppmärksamhet kan vi
ofta iaktta detta förhållande. En folk
bildningsrnan har påpekat att han ofta
mött ett alltför ymnigt bruk av sådana
ord som problem, givetvis, överhuvudta
get m.fl. under samtal ooh diskussioner.
Vid ett möte där många deltagare hade

ordet och där intresset för själva ämnet
var så stort, att man kanske av denna
orsak inte hann tänka nämnvärt på det
formella och språkliga, gjorde jag några
iakttagelser. Somliga debattörer hade si
na särskilda termer ooh vändningar, som
gång på gång återkom.
En deltagare hade "jag menar" som

sitt särskilda vaneuttryck. Som han me
nade en hel del, återkom orden många
gånger i ett och samma inlägg, En annan
och ganska omständlig debattör använde
ganska flitigt vändningen "om jag så
får säga". En tredje missbrukade ordet
"faktiskt" och en fjärde drog ofta till
med "naturligtvis", och det även om
hans påståenden inre alltid var naturliga
och självfallna.

Samtliga dessa uttryck återkom här
så ofta att varje uppmärksam lyssnare
måste märka det. Det är troligt att ve
derbörande själva inte var medvetna om
denna onödiga enformighet.

Vi bör undvika att alltför demonstra
tivt eller mästrande påtala vad vi själva
uppfattar som ett egendomligt och an
märkningsvart språkbruk. Men vi bör
inte försumma att försynt fästa upp
märksamheten på varandras egenheter
och olater. Detta kan ske helt diskret,
mellan fyra ögon. Det kan också vara
mycket lämpligt att i en kamratkrets,
exempelvis en studiecirkel, ta upp våra
egna språkliga vanor till vänlig gransk
ning. I yåra cirklar och föreningar, lik
som i det privata umgänget, bör vi fostra
oss själva till ett korrekt umgänge med
språket. Intresset för dessa ting kan vara
till glädje för oss själva samt öka för
mågan att gagna våra strävanden.

Ett enformigt eller oegentligt språk
bruk kan verka något stötande eller
störande. Det leder lätt tankarna från
det väsentliga, d.v.s. själva innehållet,
varför det som framföres riskerar kom
ma något i skymundan.
När vi sålunda i allra bästa syfte på

talar meningslösa, onödiga eller disku
tabla ord, ramsor och fraser, bör vi inte
heller glömma att intressera oss för bru
ket och missbruket av främmande ord.
Vi kan inte helt undvara låneorden,
men de bör användas varsamt och spar
samt. Här syndas det på sina håll ganska
friskt. Det är nyttigt att kunna klara

Herre, gör mig till ett redskap för Din
fred!

Låt mig bringa kärlek, där hatet råder!
Låt mig bringa förståelse, där orätt har

begåtts!
Låt mig skapa endräkt, där tvedräkt

råder!
Låt mig bringa tro, där tvivlet råder!
Låt mig bringa sanning, där villfarelse

råder!
Låt mig bringa hopp, där misströstan

råder!
Låt mig bringa ljus, där mörkret råder!
Låt mig bringa glädje, där sorg och

bedrövelse härska!

0, Mästare, låt mig icke så mycket söka
att bli tröstad som att trösta,

ioke så mycket söka att bli förstådd
som att förstå,

icke så mycket att bli älskad som att
älska!

Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv

som man finner sig själv.
Det är genom att man förlåter

som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man

återuppstår till det eviga livet.
Franciscus av Assisi.

de mera vanliga orden och termerna,
och det är nödvändigt att ha språkliga
hjälpredor till hands i bokhyllan. I vårt
eget tal kan vi ofta med fördel undvika
de konstiga och ovanliga termerna, när
de kan utbytas med svenska ord. Ett
enkelt och klart resonemang, utan onödi
ga fraser, utsvävningar och upprepnin
gar, gör den bästa verkan,
Om vi alltså söker mönstra ut me

ningslösa och tomma ord samt det över
flödiga långodset, gör vi både oss själva
och språkutvecklingen en tjänst. Låt oss
därför i all vänlighet och i bästa avsikt
göra det till en god vana att märka ord.
Vi bör med intresse och tacksamhet ta
del av eventuella anmärkningar mot
våra egna språkvanor och egenheter samt
ta hänsyn till befogade erinringar.

Antingen vi ger eller får råd och er
inringar, bör dessa tas och prövas utan
minsta ovilja. Kanske har vi något an
lära av dem. Och vi bör vara tacksamma
för alla impulser till omprövning och
bättring.
Vi har dock tyvärr alla en viss be

nägenhet att ogilla vad vi uppfattar
som en räctelse, Detta har vi säkert
märkt både på oss själva och andra.
En vänlig vink kan uppfattas som en
onödig eller nära nog ovänlig handling.
Den som gör en befogad erinran kan
betraktas som en grinvarg och viktig
petter. Ett par exempel ur den egna er
farenheten:
En person uttalade under samtal i

radio ordet diskussion som dis-kus-si
sjon, alltså fyrstavigt, Som jag var be
kant med honom, skrev jag ett vänligt
brev och tackade för de kloka synpunk
ter han framfört. Men jag bad honom
också betänka att ordet diskussion skall
uttalas trestavigt, vilket han borde hålla
i minnet i fortsättningen. - Senare fick
jag bevis för att detta påpekande inte
tagits väl upp.

En annan person, som var ute i
avsikt att propagera för en viss sak,
skildrade det motstånd och den ovilja,
som måste övervinnas. Han använde un
der talet ordet animositet flera gånger,
men råkade ständigt tappa bort en sta
velse, varför det blev amositet. Jag gav
honom efteråt rådet att undvika konstiga
ord och att i varje fall, om de var nöd
vändiga, uttala äem rätt. Men han vid
höll att hans uttal var det riktiga och
att jag hade fel. Av ton och minspel
märkte jag att mitt påpekande inte gil
lades.

Sådana här reaktioner är naturl igtvis
mänskliga och förståeliga, men vi bör
se till att komma ifrån dem. Låt oss ta
råd och vänlig kritik öppet och kamrat
ligt, med gott humör. Det är en riktig
och hedersam inställning.

V.].
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Att umgås med tonåringar
Att umgås är en konst som vi egentli

gen odlar alltför sällan och som vi litet
till mans aldrig helt övar upp. Därför
händer det att vi kan gå sida vid sida av
varandra utan att egentligen lära så myc
ket om varandra. Vi går förbi varandra
- men inte till varandra. Vi talar ril!
varandra - men inte med varandra. Vi
tittar på varandra - men ser mycket
litet av det som är av betydelse.
Om detta gäller oss människor i all

mänhet så gäller det ändå i synnerhet
vårt sätt att leva tillsammans med våra
tonåringar. Dem rusar vi förbi, eller vi
går bryskt emot dem - men sällan går
vi förtroendefullt och försiktigt till dem.
Ofta förhör vi dem, ger dem förmanin
gar och förhållningsregler, griper till
brösttoner, rädda för det hårda och
snäsiga svaret. Något egentligt samtal
blir det sällan. Vi ser deras attityder,
kritiserar deras sätt att uppträda, lägger
märke till deras sätt att kläda sig, för
fasar oss över deras Beatlesfrisyrer -
men vi har svårt att se det som finns
bakom attityderna: osäkerheten, längtan
efter kontakt och vänlighet. Vi tittar
storögda eller kritiskt nedlåtande på
dem alla - men vi ser ändå ingenting
väsentligt.

Allt detta är egentligen synd. För är
det några som behöver umgänge så är det
trots allt våra tonåringar. Och det är
några som vi som föräldrar skulle ha
verklig glädje av att umgås med, så är
det just med tonåringarna. Med deras
klarsynthet och ärlighet och sinne för
rent spel och med deras behov att få
kritisera, skulle de vara en hälsosam
och frisk motvikt mot förljugenhet och
flathet och "tyck-om-rnej"-mcntaliret i
den vuxnes värld.
Nu har vi dock alla erfarit att det

inte är så lätt att få kontakt med puber
tetspojken och pubertetsflickan. Alla har
vi mer än en gång misslyckats i våra för
sök att etablera en sådan kontakt. Att
detta är så svårt har utan tvekan minst
två orsaker. Dels beror det på att vi
föräldrar så gärna tränger oss på de
unga. Vi kräver att de skall tala om för
oss hur de har det och hur de känner
det. Vidare beror det på att de unga, med
sina många problem och konflikter, har

behov av att få vara i fred för att på
egen hand komma underfund med sig
själva och sin tillvaro. Och de värjer
sig våldsamt mot varje sentimentalt för
sök i stil med: "Tala nu om för mamma
eller pappa vad du går och bär på, lille
vän", "Du vet att vi är dina föräldrar
och vill hjälpa dig".

Låt de unga få vara i fred! Klampa
inte omkring i deras värld!

Att umgås med tonåringar kräver fin
leansligbet. Detta är den första umgän
gesregeln.
Till detta kommer nu den andra re

geln: förståelse.
För vad?
a) Att pubertetens första del för mån

ga är en massiv trotsperiod - en pro
testfas och negativ fas under vilken det
gäller för den unge att på olika sätt tala
om att man anser sig vara vuxen och
att man gör som man vill. Vi möter
det i "uppkäftigheten", i motsägelselus
tan, i behovet att bryta mot det invanda
och konventionella. Ett exempel för det
ta kan handstilen vara. Den har tidigare
allmänt varit högerlutande. Nu börjar
den plötsligt för många att luta mot
vänster. (Grafologiskt kan den vänster
lutande handstilen skvallra om osäker
het och fruktan för tillvaron samt om
försök att kompensera en mindervärdes
känsla.)

b) Att motoriska störningar, d.v.s. svå
righeter att samordna rörelseschemat,
uppstår som en följd av den snabba
kroppstillväxten. Man snubblar och stö
ter emot och tappar i golvet och häller
bredvid o.s.v. "Se dej för!" och "räta
på ryggen!" och "lyft på fötterna!" är
därför en lång tids lika vanliga som helt
meningslösa uppmaningar. (Öka själv
under ett enda år 7-8 -O/o av Din
kroppslängd, får Du se om det är så lätt
att alltid ha rörelseschemat under kon
troll!)

c) Att den unga människan, som i stort
sett under hela puberteten såväl fysiskt
som psykiskt befinner sig i en ständig
utveckling, långa tider är synnerligen
labil, vacklande och osäker. Hon kastas
mellan ytterligheter. Ena stunden glädje,
andra stunden sorg. Söker kontakt, men
drivs in i ensamheten. Hungrar efter öm
het, men kan vara taggig som en igel
kott. Täres av "fjärranlängtan". Hemma
längtar hon bort, borta längtar hon hem,
längtar efter att få vara någon annan
stans än där hon just befinner sig. Det
är nu rymningar så Lätt sättas i verket.

d) Att tonåringens aggressivitet - all
deles som mycken annan aggressivitet -
bottnar i att man inte tål sig själv. Lad
dad av skuldkänslor och självanklagel
ser förvandlar man självföraktet till an
grepp mot - andra. Så gör vi förresten

"Nu behöver vi ungdomsledare", "An
nat var det när jag var ung" hette in
läggen under Forum-spalten i vår- och
sommarnumren. Vi avslutar nu den stän
digt aktuella debatten om ungdomen med
några synpunkter av Ålee Lind, som
många väl minns från Föräldraförenin
gens träff i vintras. Lind talar här om
problemet eller konsten att umgås med
tonåringar. - Och så var det ämnet
slutbehandlat för den här gången. Nu
vill vi se litet praktiskt handlande och
nya initiativ för att väcka de sovande
andarna.

Red

litet till mans . .i\r vi arga på oss själva,
retar vi oss lätt på andra. Har vi svårt
att få kontakt med oss själva, bryter vi
kontakten med andra. Har vi självankla
gelser, riktar vi gärna knytnävarna mot
andra. Känner vi skuld, letar vi ofta ef
ter fel hos andra, främst hos dem vi har
skuldkänslor emot. "Vi hatar inte andra
först och främst", säger en amerikansk
författare, "vi hatar bara oss själva och
därför måste vi göra andra illa". Detta
är även tonåringens situation.

e) Att den sexuella driften, som nu
vaknar och mognar, lätt skapar spän
ningstillstånd och ökar skuldkänslorna.
Den vaknande sexualdriften gör sig på
mind på många sätt, inte minst genom
oro och svårförklarad längtan. Fantasi
livet och drömvärlden lånar måhända
bilder från könsdriftens eggande värld.
Driftlivet pockar på att få levas fram:
Hur känns detta hemlighetsfulla och
mystiska? Vad är detta som så många an
spelar på men inte vågar tala rent ut om?
Detta som det finns så många ord för
och så många "roliga" historier om?
Och så smyger man sig in i sjalvnillfreds
ställelsens (onaniens) stängda rum. Till
freds, men ändå aldrig tillfreds! Mest
bara trött och ensam ... Här, om någon
städes, krävs det saklighet och takt av
oss föräldrar. Utan att "fy"- och skuld
belägga sexualfrågan gäller det för oss
att kunna möta de ungas frågor på detta
område. Här behövs en myckenhet frisk
luft! Sexualdriften är ju inget vi behöver
vara rädda för, bara mycket rädda om!

Finkänslighet och förståelse, de två
viktigaste umgangesreglerna i kontakten
med våra ungdomar.
Till sist: låt humorn flöda och strunta

i den egna prestigen! Ramla gärna ned
från ofelbarhetens piedestal - ju for
tare desto bättre!

Ake Lind
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Nattstolar, avträden och dass
En återblick på forna dagars bekvämligheter

Den moderna komforten har hunnit
bli en så självskriven tjänare åt våra
dagliga behov och vanor, att vi i all
mänhet inte reflekterar över hur rela
tivt nya våra s.k. nutida bekvämlighe
ter äro. Begreppet hygien i vår tids
mening har kanske hundra år på nac
ken, men det är bara något över åttio
år sedan ämnet hygien fick en egen
lärostol . vid Karolinska institutet i
Stockholm. Om vi i tanken förflyttar
oss tillbaka till Gustaf III :s Stockholm,
ska vi finna att Tjusarkonungens huvud
stad var dräglig att flanera i endast
om man hade så stark snuva, att man
helt undgick den vedervärdiga stanken
i staden. Vi låter Stockholms stads
antikvarie, fil. dr Gösta Selling, berät
ta litet om hygienen i staden på den
tiden (ur "Mälardrottningens underliga
öden"):
"En strandpromenad i det gamla

Stockholm kunde nog, de bitar stränder
na voro tillgängliga, vara vacker och
angenäm - om man helt saknade lukt
nerver. Vattnet var den naturliga och
bekväma avstjälpningsplatsen för alla,
som bodde i närheten, och vid snösmält
ning och skyfall hjälpte naturen sj·älv
till att spola ned all orenlighet till strån-

derna. Här lågo också i alla stadsdelar
de allmänna avträdena och de stora s.k.
reservoarerna, primitiva sopstationer in
hägnade med plank, som blott ofullstän
digt dolde det jäsande och stinkande
innehållet. Ett sådant "flugmöte" låg
vid Munkbron, ett annat vid Söder Mä
larstrarrd och ytterligare ett mellan Ny
brovikens innersta del och Packartorget
(nuv. Norrmalrnstorg). Det vittnas ock
så om att ställena gjorde skäl för sitt
namn: "under rötmånaden funnos där
milliontals, stora, blågröna, i gult skif
tande flugor, vilka snart sagt förmör
kade luften, om de stördes i sin vila,
där de sittande på planket gassade sig
i solskenet. Ovanligt var det inte .att i
den varma hästspillningen finna utelig
gare nedkrupna för att erhålla skydd
mot nattkylan. Stockholm vid denna
tid har brukat liknas vid Konstantino
pel i fråga om skönhet och snusk men
var väl i själva verket inte mycket
värre än andra större städer - det
sägs, att Berlin började stinka redan på
en mils avstånd och Paris gator karak
teriserades som "löpgravar dragna ge
nom gödselhögar". Med de primitiva
hjälpmedel, som stodo till buds, var det
helt enkelt omöjligt att på ett någor-

lunda effektivt sätt hålla ren en stad
på 75.000 invånare, en stad som dess
utom rymde hästar, kor och svin. Det
saknades ju vattenledning och av lopps
trummor, ordentliga rännstenar och
stenläggning på gatorna. Nog hade man
med god vilja kunnat avhjälpa en del
av missförhållandena. Man tömde t.ex.
reservoarerna alltför sällan. Naturligt
vis hade man också kunnat sköta latrin
hämtningen på ett mera diskret och
mindre otrevligt sätt. Tunnor buros på
en stång av två kvinnor; öppet och vid
alla tider på dagen lunkade de i väg
till reservoarerna eller pråmarna."
Detta citat belyser det allmänna hy

gieniska tillståndet i vår egen huvud
stad på en tid, som vi vanligen ser i
Bellmansdiktens idylliska ljus, och det
må tjäna som inledning till en populär
återblick på "bekvämligheternas" ut
veckling i äldre tid. Kungliga kommit
teer brukar gärna inleda sina betänkan
de med orden "Redan de gamle romare
kände till etc.", och den frasen är an
vändbar även i vårt ärende. Redan 'de
gamle kretenser - d.v.s. invånarna på
ön Kreta ungefär 2.800 f. Kr. - kände
nämligen till bruket av vattenklosett.
Vid utgrävningar av det kungliga pa
latset i staden Knossos på ön, vilket
enligt sagan skall ha byggts av konung
Minos, har en engelsk arkeolog, Evans,
påträffat tydliga rester av ett avträde,
vilket var utrustat med en anordning
för vattenspolning och under vars säte
en kanal med rinnande vatten var
grävd. Aven egypterna synas ha använt
klosetter, åtminstone i sina mest luxuösa
byggnadsverk, och man har vittnesbörd
om att dessa klosetter bestod av två
låga, mot varandra lutande murverk.
Mellanrummet mellan murarnas överdel
utgjorde själva sätet. Detta framgår av
en detalj i den ytterst rikhaltiga redo
görelse för egyptiska seder och bruk,
som den grekiske historieskrivaren He
rodotos efterlämnat (han levde på 400-
talet f. Kr.). Herodotos var överhuvud
mycket imponerad av egypternas ren
lighet. De dricker ur kopparbägare, be
rättar han t.ex. och sköljer dem sedan
varje dag, de bär alltid nytvättade lin
nekläder "och sätta mera värde på att
vara renliga än att vara anständiga".
Hemma i Grekland tycks det ha varit
alldeles tvärtom, och Herodotos' häpna
intresse för de egyptiska klosetterna be-

"Tvenne Stockholmsjungfrur" efter en
teckning av Uno von Troili i National
museum. "Tunnor bars på en stång av
två kvinnor, vid alla tider på dagen,
ned till reservoarerna eller pråmarna."
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kräftar den förmodan, att grekerna alls
icke känt till avskilda avträden i sitt
eget land.

Det gjorde däremot romarna. I det
anrika Rom fanns det inte bara natt
stolar och avträden i de privata bygg
naderna utan också offentliga bekväm
lighetsinratrningar med upp till tjugu
murade säten i en lång rad - alltså
av en typ, som vi känner igen från
våra äldre regementsetablissemang. I
detta Rom möter vi de första tecknen
på att besöket på avträdet förknippats
med ett slags skam- eller blyghetskänsla,
en företeelse, som sedermera skulle bli
av ödesdiger betydelse för fördröjandet
av en hygienisk utveckling på detta
område. Sålunda vet man t.ex., att kej
sar Tiberius utfärdade strängt förbud
mot att någon besökte ett offentligt av
träde, när han bar på sig en signetring
med kejsarens bild eller mynt med sam
ma utstyrsel. I egendomlig motsättning
mot den skamprägel, som dymedelst
trycktes på användande av latrinerna,
stod den fullständiga fördomsfrihet i
fråga om urinering. Denna fördomsfri
het, som än i dag gör sig gällande i de
italienska städerna - för att inte tala
om landsbygden -, hade sin förklaring
i att urinen var ytterst begärlig såsom
råvara vid framställning av såpa, var
för såpfabrikanterna under häftig kon
kurrens tävlade om att ställa ut ämbar
och tunnor på huvudgatorna och alla
offentliga platser till de passerandes
öppna och oförblommerade bekvämlig
het. Annu i vår tid består italienska
urinoarer stundom endast av ett par
små plåt- eller marmorskärmar på
ömse sidor om ett avlopp vid husväg
gen.

Romarnas hygieniska kultur tar sig uttryck i de välordnade offentliga latriner som
bl.a. anordnats i de stora badanstalterna.

Vi brukar tala om medeltidens mör
ker. Det talet innebär i många avseen
den en orättvis dom men har sin fulla
giltighet i fråga om den medeltida ren
hållningen. En svensk dam besökte för
några tiotal år sedan Paris och tog in
på ett litet enkelt hotell. Hon vågade
beklaga sig över den dåliga hygienen
på hotellet "Hygien?!", utbrast den
ampra värdinnan, "hygien?! - vad i
all sin dar är det för prat!" Ungefär
likadant tänkte och kände man under
medeltiden i detta stycke. I stormän
nens borgar och t.o.m, på de kungliga
slotten fanns det överhuvud inga sär
skilda avträden utan bägge könen spred
sin orenlighet helt ogenerat i trappor
och gemak, ja rent av i matsalarm. De
enda undantagen från denna beklagliga
regel utgjorde klostren, i vilka man höll
fast vid de gamla romerska traditioner
na. Särskilt berömt i detta avseende är
det gamla klostret S:t Gallen i nord
östra Schweiz. När det ombyggdes år
820, inrättades i gångar mellan de olika
komplexen s.k. "necessarier" med 16--
18 från varandra avskilda små avträ
den. Men detta var, som antytts, en lyx
på högsta toppen av vad tiden för
mådde.
Utanför klosterkulturen rådde ett i

vissa fall rent av livsfarligt snusk. Klas
sisk är historien om den katastrof, som
inträffade på slottet Erfurt år 1183.

Genom detta avträde p!i, Ornässtugan
var det som Barbro Stigsdotter hissade
ned Gustaf Eriksson Vasa och därmed
räddade honom undan danska förföljare.

Det hygieniska problemet var i detta
slott löst på det under äldre medeltiden
vanliga sättet: man hade anordnat en
stor kloak i bottenvåningen mitt inne i
den tjocka byggnadskroppen utan att
dra försorg om någon som helst dräne
ring eller ventilation med påföljd att
hela slottet var genompyrt av en vidrig
stank och att golven var alldeles rutt
na. Nå, stanken var man van vid sedan
barnsben, men det där med golven ha
de man inte tänkt på. Nämnda år, 1183,
samlade den åldrande kejsar Fredrik
Barbarossa ett betydande antal av sitt
rikes stormän omkring sig till en riks
dag, som under utvecklande av en sago
lik prakt sammanträdde i den stora
slottssalen ovanför kloaken. Golvbjäl
karna, som aldrig förut burit en så, stor
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och förnäm samling herremän, knäcktes
under bördan, och ned i den svarta,
stinkande kloakens bottenlösa träckväl
ling störtade åtta furstar, en mängd
adelsmän, hundrade riddare och en skara
annat folk, medan den gamle kejsaren
själv i sista sekunden lyckades rädda
livhanken genom att hoppa upp i en
fönstersmyg, där han på skälvande ben
stod och lyddes till de drunknandes
jämmerrop.

Denna förödande katastrof väckte be
störtning över hela kontinenten och led
de omsider till en nydaning av herre
mansbostadens latrinväsen. Till att börja
med inrättade man avträdet i särskilda
torn i något ytterhörn av borgen (en
sådan inrättning kan alltjämt studeras
i slottstornet Kärnan i Hälsingborg) el
ler uppdelade den centrala kloaken på
ett flertal smärre (så lät t.ex. Henrik
VIII göra på sitt slott i Eltham och
drottning Elisabeth i Greenwich), men
hur man än slösade med parfymer och
välluktande bränsle, dröjde ändå stan
ken kvar som en drypvåt slöja i rum
men. Så kom man omsider på den tan
ken att förlägga avträdena till själva
yttermuren och därmed var åtminstone
ventilationen räddad, låt vara att andra
obehag - t.ex. drag och kyla - uppen-

Nattstol

barade sig i stället, men dem kunde
man lättare fördra. Dessa under senare
medeltiden så "moderna bekvämlighe
ter" tedde sig utifrån som små burspråk
eller karnaper, vilande på ett par ba
stanta kragstenar i ytterrnuren och för
sedda med ett eller flera små fönster
och ibland även spira och flöjel på
taket. Man återfinner dylika små "hem
lighus" på gamla bilder av slottet Tre
kronor i Stockholm, och man kan stu
dera dem i verkligheten på flera medel
tida slottsanläggningar i riket, så t.ex.
på Glimrningehus i Skåne, Kalmar slott
och Mörby slott i Uppland samt - i
en mera borgerlig utformning - på
Mårten Skinnares hus i Vadstena. Det
faller strax i ögonen - för att inte tala
om näsan! - vilken fördel för inomhus
trevnaden man vann genom denna an
ordning, och utvecklingen kan synas ha
tagit ett jättesprång i de fall, då "hem
lighuset" var så placerat, att exkremen
terna kunde falla direkt ned i en slottet
omgivande vallgrav med rinnande vat
ten. Där har man ju på sätt och vis
vårt eget W.C. i medeltida slottstapp
ning. Men i regel var vallgravens vatten
stillastående, och det verkliga framste
get bestod i att man förflyttat stank
härden från bostadens inre till dess när-

kavaljersflygeln på Gripsholm. Sitsen är stoppad
och klädd med röd sidendamast.

maste omgivning, och där fick den i
aHmänhet bli kvar, till dess vallgraven
hotade att gro igen av idel orenlighet.

Anordningen med burspråksliknande
avträden på yttermuren var i bruk ända
till slutet av 1500-talet. Att man då
började överge den tycks i väsentlig
grad ha berott på att dylika avträden
bokstavligt talat slog en bräsch i bor
garnas fortifikatoriska utrustning. Sätet
var ju ett öppet hål i en eljest tillbom
mad och sluten borg, och man var inte
fullt säker om fånge ooh fiende, så länge
ett sådant hål lämnade fri passage. Det
ta resonemang kan förefalla ansträngt,
men en av de mest avgörande händel
serna i vårt eget lands historia belyser
vilken - ja, man måste säga "kungs
väg" det utbyggda avträdet kunde an
vändas till. Det var nämligen genom ett
avträde av denna typ, som Gustaf Eriks
son Vasa av Barbro Stigsdotter på Or
näs hissades ned till den väntande slä
den, medan danska fogdens soldater
nalkades över isen på husets andra sida.
Dansk historia har ett liknande exem
pel i berättelsen om jungfru Magdalene
Rantzau, som satt fängslad på herr
gården Bothkamp, anklagad för mord
på sin moder, och som flydde genom
att hissa sig ned i sammanknutna lakan

Mdrten Skinnares hus i Vadstena är en tegelbyggnad från
medeltidens slut. På ena gaveln sitter ett väl bevarat, utbyggt
avträde med sätet avskärmat av kalkstenshällar. Det är i sin

art ett av de elegantaste i vårt land.
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Tråkigheten på landsbygden blir dubbelt framhävd på denna icke
sällsynta interiör, dels i den bristfälliga hygienen, dels i önske

bilden av det älskande paret på väggen.

från det utbyggda avträdet. Det var
sålunda på goda grunder, som befälha
varen på Malmöhus slott lät mura igen
avträdet vid den sal p:1 sitt slott, dit
han som fånge fick föra in ingen mindre
än Maria Stuarts landsflyktige älskare,
James Bothwell.
Nästa steg i "hemlighusets" utveok

ling bestod däri att - i 1600-talets
början - det utbyggda avträdet ersat
tes med stora, skåp-liknande avbalknin
gar inne i rummen, vilka försågos med
flyttbara latrinkarl. Småningom tog man
bort den fasta avbalkningen, skåpet av
löstes av något, som liknade en hirn
melssäng med gardiner i stället för trä
väggar, och till sist stod bara själva
nattstolen kvar i sin nakna men präk
tiga funktionsform. Inom de högsta sam
hällslagren fick dock även nattstolen en
ståndsmässig utstyrsel. Det kan man se
exempel på i Kavaljersf!ygeln på Grips
holm, där man förvarar en nattstol,
vars lock är klätt med violett sammet
(med granatäppelmönster från 1500-ta
let), medan själva sitsen är kladd med
röd sidendamast och det nödvändiga
kärlet är av enkelt dekorerat lergods
samt försett med handtag.

Låt oss nu - efter dessa indiskreta
besök på samhällets toppar - vandra
ut i en medeltida stad för att se hur
vanliga borgare hade det ordnat för sig
på denna punkt. I tättbebyggda städer

Så ska vi ha't. En interiör från ett modernt badrum
med Gustavsbergs sanitetsporslin och emaljerade badkar.

hade man inga avträden inne i husen,
och på de trånga gårdarna fanns det
heller ingen plats för dylika, utan när
nattkärlet fyllts med ett mer eller mind
re känt "behov", tömde man innehållet
genom fönstret ut på gatan. Den där
sedvänjan kunde ju - särskilt vid liv
ligt trafikerade gator - leda till trå
kiga uppträden hetlevrade människor
emellan, och i Paris sökte man förebyg
ga dylikt genom en förordning, som på
bjöd att man tre gånger å rad skulle
ropa "Gare de l'eau!" ("Se upp för
vattnet!"), innan man tömde käriet,
Häruppe i Norden, där städerna i

allmänhet voro mera glest bebyggda,
kunde man kosta på sig ett särskilt
hemlighus på gården trll sitt hus. Kärt
barn har många namn - det stundom
hörda uttrycket "dass" ger oss en på
minnelse om en tid, då vårt stadsvasen
stod under starkt inflytande av det tyska.
Det är nämligen en förkortning av tys
kans "Das Häuschen", d.v.s. det lilla
huset. Numera har substantivet för län
ge sedan fallit ur språkbruket, men i
handlingar från senmedeltiden möter
man det ofta under formen "hisken".
Ä.ven andra språk bidrogo till den deli
kata namngivningen. Helt högtidligt lå
ter latinets "locus privatus" (det enskil
da stället), som infogades i svenskan
under formen "privat" eller "prevet",
länge använt särs,kiv!t på våra herrgår-

dar. I Danmark brukade man säga
"Pilarus", vilket också var ett lån från
Tyskland och närmare bestämt från
Martin Luther, som i detalj hade beskri
vit hur han blad för blad brukade offra
sina teologiska motståndares skrifter åt
Pilatus, I Sverige lär man under 30-
åriga krigets tid ha varit särskilt för
tjust i att kalla det lilla huset för "På
ven", sannolikt av liknande skäl som
ett sekel tidigare hade föresvävat Luther.
Den danske författaren Troels Lund,

från vilken mycket av stoffet i denna
framställning hämtats, ger 1500-talets
Sverige det vackra betyget att ha stått
högst bland de nordiska länderna i
hygieniskt avseende. I Srockholrn var
det sålunda vanligt, att man hade sär
skilda avträden för vartdera könet men
gärna ett flertal säten i samma avträde,
medan danskar och norrmän föredrogo
helt små eremitage för endast en person.
I bägge fallen inställde sig stora hygie
niska risker främst på den grund, att
det ansågs vanhedrande att tömma
latrinkarl, ja, så utanför all borgerlig
anständighet liggande, att endast bödeln
och hans dräng kunde åfaggas ett så
dant uppdrag. Att så att säga ta saken
i egna händer kunde lända till ödes
diger påföljd för en aktad borgare. Det
fick den stackars Bernt Holländare i .
Helsingör nogsamt veta av. Sjä.Jv född
i ett över måttan renlighetsälskande
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land vågade han en gång på 1580-talet
med egen hand göra rent under sitt
"Hysken", som det hette på danska,
men knappt var olyckan skedd, förrän
ryktet därom spred sig som en löpeld
över hela Helsingör, varpå al la borgare
förenade sig i en enstämmig dom över
Bernt Holländare: han hade fallit rac
karen (bödeln) i ämbetet, därmed gjort
sig själv till rackare och blev följaktli
gen förvisad ur staden.

Tömning av latrin var en mörksens
gärning, som skulle bedrivas nattetid.
I Svenska akademiens ordlista finner
man ordet "nattman" i betydelsen "hud
avdragare". Det är ett minne från det
medeltida stadsväsendet: nattmannen,
som skötte hemlighuset, var stadens rac
kare, och i hans ämbete ingick det ock
så att dra huden av döda kreatur. I de
städer, där det s.k. budningsväsendet
alltjämt råder, är ju denna hantering
fortfarande hänvisad till dygnets mörka
timmar, trots det störande i budnings
karlarnas nattliga arbete i torrklosetter
na inne i våningarna.
På moderna människor kan det verka

ofattbart, att gångna släktled vågat och
velat leva under så riskabla och stötan
de hygieniska omständigheter som de
härovan antydda. Men man bör hålla
i minnet, att den bakteriologiska forsk
ningen är ett barn av det slutande 1800-
talet och att människor dessförinnan
hade ytterst dunkla begrepp om smit
tans vägar. De offentliga latrinerna spe
lade en oerhört stor roll för spridningen
av sådana epidemiska sjukdomar som
kolera, rödsot och tyfoidfeber, men in
gen hade en tanke på att dessa avträ
den skulle vara de farligaste smittohär
darna. Och vad den estetiska synpunk
ten beträffar, rådde långt in på 1800-
talet - och råder än i avsides belägna
europeiska landsdelar - den trohjärta
de åskådning, som romarna formulerade
i ordet Naruralia 11011 sunt turpia, d. v.s.
naturliga ting äro icke skamliga.

Efter denna historiska utblick på det
hygieniska området, kommer vi i nästa
nummer in på vår egen tid. Många av
oss har levt i miljöer, där bekvämlig
heterna var minimala - ett badrum t.
ex. hörde mest till lyxen. Mycket finns
än i dag som måste betecknas som låg
standard. Ur Svenska Riksbyggens bros
chyr för bättre våtrumsstandard, "Rent
hus", har vi fått tillstånd att återge
den moderna synen på hygieniska ut-
rymmen.

Red

PRISUTDELNING
i Faenza

Prisutdelningen vid den XIII :e inter
nationella konstkeramiktavlingen i
Faenza där konstnär Berndt Friberg,
Gustavsberg i konkurrens med 203 konst
närer från 28 länder fiok första pris och
blev miljonär • i lire, var en mycket
högtidlig tillställning.
Det var bara att beklaga att Berndt

Friberg själv inte var där och spred
glans över arrangemanget.

I Berndt Fribergs frånvaro överläm
nades priset till Sveriges ambassadör i
Rom Eric von Post och försäljningschef
Arnold Erderyd, Gustavsberg.

För tidningen berättar Arnold Erde
ryd:
Ja - det var ett intressant trevligt

minne och en stor dag för Gustavsberg.
När min fru och jag anlände till

Palazzo della Esposizione di Corso
Mazzini var där ett liv och ett kiv. Ett
10-taI jobbare arbetade frenetiskt med
att iordningställa den praktfulla uterräd
gården. Man skrek och hojtade, sprang
med spadar, bord och stolar, och när
de inbjudna gästerna några minuter före
det högtidliga öppnandet anlände fick
de arbetande i a1ll hast dra sig undan, och
de kärror, spadar och arbetsmaterial
som fanns kvar fick de medeltidsklädda
soldaterna skyla genom att bilda häck.
När presentationsceremonin var överstö
kad och vi skakat hand med bl.a. undu
stri- och handelsminister Emilio Colornba
klippte ministern det grön-vita siden
bandet och förklarade utställningen öpp
nad. På ett bord mitt på golvet stod

förste pristagaren Berndt Fribergs under
bart vackra stengods, och att det skilde
sig från det övriga kunde jag med stolt
het konstatera. Samtliga inbjudna var
mycket imponerade av Fribergs glasyrer.
Efter museibesöket samlades de inbjudna
samt pressen i stadshuset för prisutdel
ning. Tonti Emilian öppnade den hög
tidliga ceremonin och lovprisade utställ
ningen och pristagarna. Minister Colom
ba höll ett mycket intressant tal där han
bl.a. poängterade att prisjuryn gjorde
rätt då den tilldelade svensken B. Fri
berg första pris. Särskilt då tävlingen
avsåg att understryka dess internationella
betydelse och de skandinaviska konst
närernas fortlöpande deltagande i detta
konstnärliga evenemang, vilket är det
mest betydande i världen. Han framhöll
dessutom att de svenska keramikerna ut
märkte sig för en perfekt teknik, som
icke hade några brister och intet skön
hetsfel. Ja, det var idel superlativ för
tävlingen, utställningen och konstnärer
na. Minister Colomba gratulerade Sve
rige, Gustavsberg och Berndt Friberg.
Därefter fack jag tillsammans med Sveri
ges ambassadör i Rom Eric von Post
träda upp på podiet och mottaga priset.
Som representant för Gustavsberg fick
jag tillfälle att framföra Berndt Fribergs
och Gustavsbergs tack. Efter den hög
tidliga prisutdelningen, som jag beklagar
att Berndt Friberg icke själv kunde del
taga i blev pristagarna och honoratiores
inbjudna till cocktailparty för att när
mare få tillfälle att bekanta sig med
varandra. Icke mindre än 203 konstnä
rer från 28 länder deltog i tävlingen. På
kvällen hade dirigenten vid Kungl, tea
tern i Stockholm, Ino Savini, bördig
från Faenza, till gästernas ära ordnat
med en stor bankett, men då min fru och
jag inte var beredda på ett sådant evene
mang måste vi tyvärr tacka nej.

Guldägg till Gustavsberg
"SAFFT" :s guldägg, den belöning som Svenska Affischtecknares förening
årligen delar ut till beställaren av årets reklamarbeten med den enligt
juryns mening mest kvalificerade grafiska formgivningen, gick i år till
bl.a. Gustavsbergs Fabriker. Det var utförandet av planschen om WC
stolens historia som gav denna utmärkelse. 25 reklamalster: annonser,
affischer, förpackningar, butiksmaterial, bokomslag etc. belönades med
Guldägg av de 2.200, insända för bedömning.

Fotnot:

Förra året fick Gustavsbergs Fabriker ett Guldägg för sin dagspressan
nons om tysta WC-et "Var ska den här stå?"
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN

Rätt som det regnar
så kommer det en skur. Nej minsann, jag tänkte ingalunda
på den svenska normalsommaren utan på dagens situation
eller i skrivande stund, som det så vackert hette i min barn
doms brevställare.
I den månaden september när man börjar rusta sig för

vintern. Då man plötsligt får ett ryck av flit och knallar på
kvällskurser, minst en mer än man orkar med och fullföljer.
Viljan är god och alltid fastnar det något.

Sommaren kom i år också. Nej, det menar ni inte?! Var
ni utomlands den veckan som sommaren drabbade oss ... Då
är ni verkligen att beklaga. Försök inte ... Vad är söderns
förbrända, röda jord ooh förtvinade växtlighet mot en gröns
kande svensk sommarhage eller en blommande klöveräng
utåt Lemshaga. Den åtrådda trängseln på plagerna vid Me
delhavet var ingenting mot den vi upplevde i Grisslinge den
vecka då solen behagade slösa sin värme på oss. Man behövde
inte ens bada om man inte ville. Vattnet följde ju inte riktigt
med i svängarna och det är väl inte för mycket om jag er
känner att Medelhavet i regel är något varmare än Grisslinge
fjärden.

Underhållning hade vi
Det enda vi behövde var att lojt vända oss i solen allt efter

Åsa-Nisses äventyrligheter på stranden. Det pågick filmin
spelning mitt ibland oss, dagligen, stundligen och för flera
år framåt tycktes det.

Svettigt jobb det där att vara filmstjärna. I början syntes
nog en och annan gustavsbergare med avund betrakta hjälten,
som jagade en pangbrud i havsens djup och stod kvar på
torra land och viftade med ett rövat plagg som en segertrofe,
men när den varmt klädde filmstaren för fjärde gången stän
kade efter den lättklädda bruden och desperat viftade med
den halva bikinin, då vände samme gustavsbergare ryggen till
och sjutton vet om han inte längtade oillbaka till muggarna
och plåtbadkaren.
Det var mer än en dröm om en skådespelar-bana, som gick

i kras den sommaren -65 i Grisslinge. Vem kunde ana, att
det skulle till så mycket av svett, blod och tårar för en ordi
när Äsa-Nissefilrn. Och inte har vi någon bio i detta sam
hälle längre, så vi kan få se om vi fått någon stortå med i
denna kulturprodukt, som inspelades den skönaste av somrar
vid vår kommunala badvik.

Detta om sommaren
Nu är det höst och kyla, froststråk och spridda skurar är

helt i sin ordning. Ingenting speciellt att gnälla över. Låt mig
i stället berätta om gårdagen, så som den tedde sig från min
horisont sedd. Jag har länge i hemlighet funderat över hur det
känns att sträva omkring på vägarna som välbeställd bil
ägare.

Familjen hyrde en bil i går för att jag skulle få ett tillfälle
att känna efter. Oh nej, skall sanningen fram så fanns det en
del andra motiv också. Det kändes för övrigt inte alls illa.
Nästan som om vi redan slitit ihop till första avbetalningen.
Förutseende som vi är och visa av erfarenhet, så gick vi till
verksläkaren och bönade om åksjukepiller innan vi började
färden. Det blev dyrt. Icke tabletterna, men verkningarna av
tabletterna var underbara. Mirakeltabletterna sköt min hus-

hållskalkyl i sank. För det vet ju alla olyckssystrar och -bröder
i de åksjukas skrå, att den dag man befinner sig på resande
fot då är matåtgången ringa. Man kan spara in på gungorna
det man förlorar på karusellen. Inte så nu. Fråga oss, vi vet
var de bästa korvstånden finns emellan Gustavsberg och
Kolmården och ungarna tycker att det är botten med mam
mor, som packar matsäck med bara fyra smörgåsar per man.

Vi hade som goda kooperatörer inte en tiger i tanken,
utan körde på vanlig, menlös bensin. Blev också mycket rik
tigt omkörda såväl på femti, sjutti och nittios fartbegräns
ningssträckor, samt på motorväg med spiken i botten. Men
det såg faktiskt ut som om tigrarna satt bakom ratten i de
förbivisslande fantomåken. Det skall nog inte vara en väglus
i år. Det skall vara en tiger eller helst flera, det var ju därför
vi var på väg. Vi ville så gärna betala fjorton kronor för att
få se exotiska kattdjur i en medelsvensk svampskog.

Det stiligaste j'!_g såg
var en betande älgko vid en näckrossjö i Sörmland och det
kostade oss inte ett öre. Det näst vackraste var utsikten över
Bråviken när vi åkte på den vindlande vägen utmed stranden.
Ingen krävde oss på avgift där heller.
Nåja, vi hittade efter någon möda hem igen. Det var bara

Sockenvägen, som hade gått och gömt sig mellan viadukterna,
men sån't händer minsann den bästa kartläsare. Nu är vi
inga bilagare längre. Bara panka i största allmänhet och jag
har sendrag i nacken. Bilskrallena är tänkta för manliga gi
ganter och småväxta kvinnor får lyfta huvudet och spana
över vägbanan som en Iuftvarnslotta under beredskapen. Det
ger ett förnämt intryck men också sendrag i nacken vid ovana.

Apropå medelsvenska svampskogar så föredrar jag dem
utan flamingos, kameler och indiska kor. Jag är helnöjd med
dem kring Knuts hav och Osby träsk. Både när det gäller
blåbär och svamp, men hallontillgången i Mölnviksbergen var
inte vad den brukar vara. Djurlivet är dock tillräckligt spän
nande för familjens behov. En älgfamilj som fredligt lunkar
bort vid vår åsyn får oss att darra av skräckblandad lycka.
När det prasslar vid Osby träsk så tror vi att det är den
lokatt som lämnade jordelivet för tre år sedan.

Att vara pallare
i Gustavsberg är förvisso ett hårt jobb i år. Var finns en
välförsedd trädgård att smyga i någon höstmörk afton. Ung
domen har det inte lätt. Inte ens naturen gynnar de rekord
stora ungdomskullarna. Oh, vad jag minns dom saftigt gula
plommonen i granngårdens trädgård. Men det var då det.
Nu tillhör man i all blygsamhet gubb- och gumväldet. Den
förbjudna frukten är inte för stenåldringar och makts utövan
de verkar nödvändig för folk i mogna åldrar. Nu är det bäst
att vi passar våra egna små jordlotter för nu rasar ungdo
men fram även i det här samhället. Huka er, dom laddar upp.
Jag känner det i luftdraget och det rör sig i min åderförkal
kade minneskammare. Livet går igen som ett gammalt slotts
spöke och jag känner ännu krutröken från trettitalets här
liga angrepp på gubbsamhället. Leve medelåldern, vi hurrar
för ungdomen i nästa nummer.

Edla Sofia
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Vintersäsongens studieprogram är ut
sända och bjuder många möjligheter.
ABF har en intressant kurs, kallad Fa
miljeengelska, där föräldrar till barn i
4 :an läser med samma studietakt som
barnen. - De mera vana kan ta en en
gelsk konversationskurs. - Ur program
met märks bl.a. en Litteraturkurs på
Väinö Linnas bok "Upp trälar". Det är
verkligen på tiden att vi upptäcker att
det finns läsvärd litteratur från andra
sidan Bottenhavet. - Där finns vidare
en kommunal aftonbrevskola, kurser i
batik, foto och film. Och så förstås de
obligatoriska övningarna för blåsorkes
ter och manskör. - Fackföreningen har
en informationskurs om arbetarrörelsen,
kallad Träffpunkt A, vidare en kurs om
"Fabriks", arbetarskydd och Arbetsstu
dier. Konsum startar en ny gruppkurs
under namnet "Samgång-Framgång"
ooh en rad nyttiga kurser för hemma
fruar, om kvinnorna i U-land, om kva
litetsfrågor m.m. Yrkesskolan har ett
stort urval. Ur programmet kan vi näm
na svetskurser, maskinritning, sömnad,
vävning, barnavård, matlagning, teck
ning, maskinskrivning, bokföring, ste
nografi, tyska, engelska m.m. Glädjande
nog deltar alltfler ungdomar i fritids
studierna - så de som talar om sysslo
'lösa ungdomar kanske får ta sig en ny
titt på alla dem som så ,fritidsstuderar

om kvällarna. Till detta kommer en
skara som slutat skolan, men som fort
sätter med tekniska eller ekonomiska
kvällsstudier i Stockholm, och inte drar
sig för sena och långa bussresor.

Ornö kyrka och Strindbergs sommar
viste på Kymmendö var målet för Fo
rums hostutflykt den 19 september. Det
var ett dussin bilar som i arla morgon
stunden startade från Gustavsberg, utom
Forums medlemmar med fruar också
manskörens oah hernbygdsvårdskomrnit
tens folk, alltså en försvarlig samling
som efter en lång bilfärd steg ombord
på skeppar Westerbergs väntande båtar
i Dalarö för några timmars fin färd
inomskärs. På kyrkbryggan vid Ornö
väntade klookarfar, Filip Olsson. Man
kom lagom för sammanringningen i kyr
kan, som fylldes till hälften. På orgel
läktaren trängdes manskören kring kloc
karens orgel. Men så sjöngs också hög
mässans psalmer av hjärtans lust, med
ett så stabilt stöd. Efter högmässan tac
kade komminister Holm gästerna från
Gustavsberg för denna medverkan, och
visade kyrkan, och bad om namnen i
gästboken.

Kyrkkaffet intogs i församlingssalen,
där sången flödade friskt, medan solen
lockade ut. Avskedssång i kyrkbacken
och sångarhyllning på bryggan, ooh så
gick färden vidare mot Kymmendö, till
August Strindbergs sommarmarker. Fru
Wahlströrn visade och man frågade och
tittade på allt som påminde om den sto
re författaren. Många av deltagarna
skulle nu kunna berätta mycket från
den skärgårdsvisiten. I härligt väder
ställdes färden åter mot Dalarö, där
middagen på Strand hotell smakade gott

för solbrända och trötta utvandrare från
Gustavsberg. Stämningen lättades för
stås upp av manskörens glada sånger.
En lyckad dag. Forum har tur med
vädret.

lngarö kyrkliga sykrets har arbetat duk
tigt under vintersäsongen och vid försälj
ningen på Församlingshemmet i juni fick
man ett så fint resultat som 5.000 kr.,
men så fanns där också många fina
handarbeten från flitiga händer. Med
len användes som bekant i den sociala
verksamheten och till utsmyckning av
kyrkan.
Nu tyckte man inom styrelsen att

kretsen vore värd en uppmuntran - och
så anordnades en lustresa den 19 juli till
Skokloster med ångaren Sophia Alberti
na, som förresten hade unga och söta
Maria Björnstam som skeppare. Kommi
nister Töldsepp ansåg att damerna är
bra både när dom syr och när dom styr.
Lunch åts på Klubbrestaurangen och
sedan visade friherrinnan Ramel Sko
klosters salar och skatter för den intres
serade skaran. Den trivsamma utflykten
avslutades med en andaktsstund i slotts
kyrkan.

Gustavsbergs Hyresgästförening har
haft årsmöte. Styrelsen fick följande
sammansättning:

Einar Bergqvist, ordförande; K. V.
Svensson, kassör; Axel Karlsson, sekre
terare; Sture Johansson, v. ordförande;
Bertil Arvidsson, v. sekreterare; samt
Gunnar Blomqvist, Gösta Fransson, Ha
ra1d Holm och Rune Lööw.

Arbetsutskottet består av Einar Berg
qvist, K. V. Svensson och Axel Karlsson.

Om skärmen, som satt fel, tala-de vå
ra hemvändande orienterare efter Koop.
RM den 19 september. Alla arrange
mang var genomtänkta, allt var frid
och fröjd, bra mat, bra inkvartering,
fina banor och bra väder - bara en
liten malör på kartanvisningen med en
felplacerad kontroll vid en av två när
liggande sjöar. Sådant har hänt förr i
världshisrorien, påstår Torsten Rolf, så
vandringspriset fick ingen med sig hem.
Men Björn Nordin blev juniormästare.

Grisslingebadet har under sommaren
utökats med en stabil badbrygga jämte
omklädningspaviljong. I Pressbyråns
kiosk är toaletter för badet inrymda.
Kommunen har här satsat när 60.000
kr för att förbättra badet. Trots den reg
niga sommaren var badet och i synner
het simskolan välbesökt. Badet har se
dan det uppsnyggats med vacker gräs
matta och plantering blivit populärt.

T.v. Grisslingebadet, den dagen då det
var sommar 1965.
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Värmdö idrottsplats, en fin anlägg
ning och bra satsning av Värmdögub
barna på 1/4 miljon, invigdes med pomp
och ståt under semestern. I invignings
högtidligheterna ingick förutom förnäm
liga idrottstävlingar en fotbollsmatch
mellan Värmdö och Gustavs-berg. Spår
vägens musikkår konserterade och Her
mesflickorna visade stil och grace i en
gymnastikuppvisning. Här en bild från
defilering och invigningstal.

Båtägarna i Gustavsberg har i år fått
en gammal dröm förverkligad, en ben
sinstation på norra udden av Katthol
men.

Första gången detta var på tapeten
var 1924 då fabrikschefen gav tillstånd
att sätta upp en pump på Biskopsbryg
gan, men några "på kontoret" lade in
sitt veto och det hela slopades.

Föreståndare för vår nya IC-station
är Emil Jansson (Mjölnarn) och vi hop
pas att samtliga båtägare tankar där, an
nars får vi båtägare för liten omsätt
nmg.

TR

De utländska besöken var många i au
gusti. Sjuhundra gäster från utrikes ort
besökte HPF och Konstavdelning. Där
av fyrahundra engelsktalande, allt från
amerikanska turister till studenter från
Nepal och Tanzania. Vi har haft besök
av formgivare och konsulterande från
skilda håll i världen. Kongressfolk har
i stort antal beundrat våra tålmodiga
porslinsmakare. Kriminalvårdskongres
sen har varit här, Post, Typograf- och
Kommunaljuridiska för att nämna någ
ra. Svenska Institutet har kommit hit
med sina kurser för engelska, franska och
tysktalande.

Internationella Barnbyn i Skevik
charmade oss den nionde och Aspviks
lägret för handikappad ungdom besökte
oss samma vecka med tio utländska stu
denter som hjälpare.
Konsulent Arnör från de Dövblindas

förening gick igenom Verksta'ri med
femtio av sina skyddslingar. Frälsnings
soldater förmedlade intrycken med fin
gerspråk för de totalt dövblinda, men
många hade syn och hörselrester och
alla tycktes till slut ha fått ut något av
sin utflykt.

SOK, Finlands Kooperation, har gäs
tat oss vid två tillfällen i augusti och
har besett både fabrik och samhälle och
en grupp prominenta ryssar såg nya Kyl
disk-avdelningen,

Vi har haft svenska besök till ett an
tal av åttahundra under månaden. Se
mesterfirare mest, som passat på att se
hur porslinet blir till och hur vänner
och släkt har det till vardags.

SMU-läger och bårvinnerska
Ovanstående bild visar "Sverigejuni

oren" Lisbeth Berglund med sin fina
roddbåt, som hon vunnit genom att
anmäla sig till SMU:s läger. 3.000 and
ra ungdomar hade också chansen, men
båten gick till Gustavsberg och Lisbeth.
SMU har i sommar samma ideupplägg
ning - det gamla svenska samhället.
I spetsen för varje läger har en byfogde
stått. Vid sidan har han bl.a. haft: by
atleten, som svarat för lek och idrott;
bykrarnaren, som handhaft kassa och
marketenteri; bypredikanten, med an
svar för konventiklar och andakter.
Ungdomarna har uppdelats i byalag med
en byaman, som de själva utsett. Varje
dag har byamännen och byfogden sam
lats till bystämma, och dryftat dagens
program m.m. Vi gustavsbergare har va
rit på Gotland, närmare bestämt på
Varvsholm vid Klintehamn. Ett under
bart väder med solsken hela tiden satte
sin prägel på lägret. Många salta bad
hann vi med, trots att dagsprogrammet
var späckat. Gamla gotländska tävlin
gar förekom såsom varpa, stångstötning,
tunnbandsrullning. En dag hade vi· ut
flykt till Lummeluridsgrottorna och
Snäckgärdsbaden. Lägerbålet på kvällar
na svarade vi för byavis och dom glada
skratten blandades med amerikanska gos
pels, som ofta inramade aftonbönen. Det
var åtta nöjda, men trötta gustavsber
gare, som en tidig måndagsmorron, klev
av bussen vid Centrum. En gång läger,
all tid läger!!

K. E.

Gustavsberg köper Säby!
Under pressläggningen erfar vi att Gustavsbergs Fabriker i dagarna träffat avtal

om inköp av anrika Säby säteri på Ingarö. Verksamheten kommer att fortsätta
som tidigare med upplåtelse bl.a. för studiekurser, konferenser och internat, och i
mån av utrymme för utflykter och samkväm. Säby har anor sedan medeltiden, och
vi hoppas att i nästa nummer 'kunna berätta något ur säteriets historia.

Red
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Sommaren 1965 anordnades 10 inter
nationella barnbyar i olika delar av
världen, därav en på Skevsk på Värmd
ön. Från eio nationer kom fyra elvaåriga
barn med ledare för att under fyra vec
kor uppleva en underbar samvaro. Man
lekte, badade, sportade, sjöng och spe
lade, målade, modellerade och spelade
teater och blev oerhört goda vänner.
Man inbjöds till Stadshuset, på saftka
las i Stadshuskällaren, på båtfärd under
broarna, till Ählens på lunch och till
Gröna Lund, att göra allt som man ha
de lust med.

Särskilt festligt, intressant och roligt
var det när barnbydeltagarna var in
bjudna till Gustavsbergs Fabriker och
blev så ·älskvärt ooh gästfritt mottagna
av Gösta Dahlberg. Intresset för fabri
ken, saftkalaset och shopping var lika
stort hos alla 40 elvaåringarna, vare sig
de var från Europa, Asien, Afrika eller
Amerika.
Det är oerhört stimulerande att mötas

av en sådan välvilja och förståelse för
ideen, om vänskap över gränserna. Det
är också verkligt roligt att få visa de
utländska vännerna en sådan miljö som
Gustavsbergs fabriker och låta dem mö
ta så älskvärda och vänliga svenskar.
Stockholmsföreningen för Internationella
Bambyar, som anordnat årets by på
Skevik, ber att till Dr Hjalmar Olson
och personalkonsulent Gösta Dahlberg
få framföra sitt hjärtligaste tack.

1963 års barnby på Dragudden och
1965 års på Skevik har lärt oss att
älska Värmdön och Gustavsberg, och vi
ville gärna instämma i en önskan skriven
i Naeka-Saltsjöbadens tidning: Varför
tar inte Gustavsberg chansen till ut
ländsk goodwill genom att arrangera en
permanent lokal för den svenska inter
nationella barnbyn i fortsättningen.

Karin Swedenborg

En bild från Skevik, då borgarrådet Sören Carlsson öppnade lägret, och fru Karin
Swedenborg (bilden) på engelska önskade alla barn i byn välkomna.

Där såddes ett frö.
Sex f.d, 11-åri,ga bambydeltagare

hjälpte till på byn. Så här skriver två
av dem:
När jag var 11 år sökte jag oill en int.

barnby i Norge. Skulle jag få komma
med, eller inte? När äntligen det efter
längtade slutdömande brevet kom, vå-

gade jag knappt öppna det. Men där
stod helt enkelt. "Härmed meddelas att
du är en av de 4 uttagna ... " Jag skul
le få uppleva en underbar sommarmå
nad, fyUd av lek och glädje, av många
nya upptäckter och bekantskaper, och
få ett oförglömligt, "minns!"

Från studiebesöket på porslinsfabriken. Här är bl.a. barnen
från Tanzania, som intresserat ser hur hänklarna kommer på
kopparna.

• •

Efter fabriksbesöket blev det saft och bullar på Strandvik
jämte en minnestallrik. Barnen och ledarna tackade med att
sjunga sin kontaktsång.
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Nu 1965 skulle jag .få komma till än
nu en internationell barnby, som function
Conseller. Jag var ännu lyckligare än
för 5 år sedan, för nu visste jag vad ett
C.I.S.V-läger verkligen innebar. Eller
visste jag det? Jag kände tiH glädjen,
lekarna, den lyckliga samvaron med
barn från all världens hörn, men kanske
inte allvaret bakom det hela. Nog visste
jag att vi arbetade för freden, för att
lura oss att alla människor innerst inne
är -Iika. Men i år var det annorlunda.
Jag förstod mera ... ofta när jag satt
och tittade på barnens livliga lekar fiok
jag lust att stanna upp det hela, tala
om för dem att det var allvar, f.å dem
att förstå hur mycket lägret kunde ge
om de alla var medvetna om verklig
heten . . . Men så ångrade jag mig. De
var ju barn ·ännu, varför inte låta dem
leka? Det hela varade ju så kort stund.
Leken övergår alltför fort tiH allvar
ooh alla kommer att få sina problem
att brottas med. Ja,g själv lekte ju i
yster glädje under en hel månad. Och
kanske var det just den leken som fått
mig att tänka som jag gör nu. D.v.s.
förstår det skriande behovet av att ska
pa fred mellan de olika folkslagen. Och
varför •inte genom C.I.S.V.?
Där barnet redan fått lära sig håUa

fred, vara vän med någon som kommer
långt, långt ifrån hans egna lilla värld,
någon med en annan liten värld. Och
allteftersom åren går, vidgas världarna
ut, kanske kommer de i beröring med
varandra. Men då som vänner, utan hat
och ondska: "Minnet från sommaren
då jag var 11 år" ...

Anna Maria Giertz-

Det var i Wien sommaren 1955 som
jag upplevde en internationell barnby,
lycklig nu över att kunna kalla den min
första.

Barthold som gråtande frågade Var
för? rrär vi skildes ute på Skevik i år,
sommaren 1965, kunde jag trösta med
ett sanningsenligt: "Detta är bara bör
jan!" Kanhända har han rätt när han
rappt svarade: "Men det är inte lika
käckt att vara gammal!" Själv upplevde
jag dock dubbel glädje denna andra
CISV-sommar i mitt liv. Glädjen till
sammans med barnen och glädjen över
att kanske kunna göra något litet i en
värld som minsann inte är alltför
"kack". Småfilosoferande kan man kan
ske se dessa barnbyar som "positiva pro
tester" - protester i Martin Luther
Kings anda.
Har jag någon önskan så är den att

alla barn världen över skall få uppleva
en sådan sommar som den vi hade i år
på Skevik.
Det såddes ett frö ...

Margareta Stalin

FRÅN MITT FÖNSTER
Dr Hjalmar Olson, Gusta·vsbergsfabrikernas chef, såg genom sitt kontorsfönster den
här vackra skutan vid vår kaj och inbjöd oss ta en bild. Det kanske blir fler dyfi.ka

bilder, om någon i läsekretsen finner ett bra motiv genom fönsterrutan.

Människors möte
Om i ödslig skog
ångest dig betog,
kunde ett Flyktigt möte
vara befrielse nog.

Giva om vägen besked,
därpå skiljas i fred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.

HJALMAR CULLBERG
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I J ressade plastfot med färg
~ åallt

~ kommer vi snart att pröva.
Inför den nyheten tar jag det kallt,
porslinet vi alltjämt behöva.
Hartser å ,plast tar plats på scen.
Tacka vet jag porslin med ben,
som kommer ett gå, å förbliva
på drejarnas snurrande skiva.

@

~
a

räven han raskar vareviga kväll
å bänder upp soptunnelocken.

A avfallet sprids över mark å hall,
å dunsterna ger mej chocken.
Å skriver jag så till hälsovårdsnämnd
å klagar på skräpet å luften skårnd.
A hoppas problemet man följer
å tunnan för räven snart döljer.

ll7t\\ N form en ly,kl;g fobrik,00 Jag tackar för komplimangen.
Man blir ganska glad för en god kritik,
där gnället kan vara i svongen.
Men dom som vill kocka i eget bo,
dom slår sej väl knappast därmed till ro.
Snabbt färdiga med en orre.
Vi andra tar det som sporre.

~ego ha, v; fått ; överflöd
~under sommarens dagar.
Solens värme var ganska spröd,
men grönt blev i ängar å hagar.
Undra på att nordborna flytt,
svenska stränder mot plagerna bytt.
Här !är dock bli vad det lider
varmt som i forna tider.

i#""9; å vil]c å friske tag
~ ville jag helst efterlysa.
Verksamhetslust är ungdomlig lag.
Den kon val aldrig förfrysa?
Låt oss få höra om hoppfull håg,
slippa älta om mods å båg,
där några är alltför aktiva.
Är dom representativa?

0
~

ag läser förstås nästan varje
dog

om våld, om slagsmål, om fylla,
om övergrepp å om raggarlag.
Vem ska man för detta beskylla?
Det är diskussion på olika håll,
å visst spelar spriten en otäck roll,
men därtill finns ännu ett dato:
att vi alla är alltför flata.

~{&'ll? å skönt det är om kvällen igen.
~Jag menar sen Folkparken slutat
med svängande oljud från popbandsmän,
som våldsamt i högtala,rn tutat.
Säg får man vädja fill nästa ~äsong
om dämpning av denna osköna sång!
Lär stararna goda vanan
att anpassa låten till banan.

~ ajen hor loss.al sin första båt.
~Fjärran är bullret å dammet.
Nu bör nog någonting göras åt
övrig komfort - å slammet.
Om gäster vi vänlighet visa vill,
ge bättre plats att få lägga till,
å så toalett å en tunna.
Det borde vi dem kunna unna.
d&,

Il gångsättningstillstånd i år
för bio å andra affärer,

vi hoppades på, men man är för svår
där uppe i högre sfärer.
Läget är ansträngt å sektorn trång.
Vår väntan tyvärr lär bli rätt lång,
ty AMS håller hårt om pungen.
Då går vi väl upp till kungen!

Wfad är det för mening med
konferens,

som kallas Fritid med mening?
I ett cirkulär men är överens
om kampanj inom varje förening.
Man frestar med mera arrangemang
kring fritids,problemens bombardemang.
Säg är ej appellen vriden?
Den frestar på arbetstiden.

Ji;}. vlopps- å reningsverket ,m,
~just nu i sprängningsdammeL
Kan ej förstå var Harry får
pengm att klara programmet.
Landstinget äskar visst större päng,
så vi får väl räkna precis som Sträng.
att vill vi ha renare vatten,
så blir det en höjning av skatten.

~" sätter v; lökor för nösto vår.il~ Vi studielampan tänder.
Nu rodnar löven. Nu sträcken går
mot varmare, sydliga länder.
Sen blir det kyligt å mörkt kring din knut.
Håll sinnet blott varmt å var som förut.
Så kommer som förr om åren
tulpaner å liljor till våren.

LERGOKEN
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-Det var väldigt, vad du ser glad ut,
sa förmannen till en nyanställd finska,
- Nog är man glad, när man arbetar
i den vänliga Fabriken, svarade hon
rappt med ett ännu gladare skratt. Tänk
vad några ord i en tidning kan öppna
ögonen på folk. Varken hon eller någon
annan hade kanske tänkt på hur de
känner sej i sitt dagliga arbete, om inte
en tidningsrnan varit vetgirig och kom
petent till en diagnos. Nu skrev han
förstås "den lyckliga fabriken", men ef
tersom vänlighet är en förutsättning för
lyckan, så kan den ena benämningen
vara lika god som den andra. Håller vi
oss till uttrycket den vänliga, så kanske
vi i alla fall inte sajer för mycket? Och
för att konstatera sanningshalten, ber
vi vår Företagsledning om en vänlighet
omedelbart. Vi ber om att få ett bättre
underlag för våra cyklar och mopeder
än vad cykelstäHsmarken har att er
bjuda. Av många olika orsaker blir det
hålor och ojämnheter. Ooh regnar det,
så dyngar det. Vänligt vore det också
om företagsträdgårdsmästaren ville ge
bilägande motorbåtsägare litet mera par
keringsutrymme vid båtbryggan nedan
för Strandvik. I varje fall komma med
ett förslag till sakernas bättre ordning.
Vilt växande buskage finns det gott om
därnere. Och som det växer sen! Härom
dagen såg jag t.o.m. en husvagn, som
blivit alldeles omkringvaxt.

Vänligt var det emellertid
av en insändareskrirbent, att i förra num
ret notera 1 st. ny papperskorg i 'Lugnet
som ett resultat av antiskrapkommittens
verksamhet. På så sätt fick ju allmän
heten reda på att kommitten i fråga
verkligen varit i verksamhet. Motsatsen
förekommer ju. Den här kommitten gjor
de vad den kunde. Tro inte annat! I
skolan får barnen lära sej att inte skräpa
ner, men vad hjälper det om föräldrarna
är ointresserade eller rentav föregår med
dåligt exempel? Nog har vi sett, när
far och mor kommer från Domus eller
är ute och söndagspromenerar och kios
kar med barnen. Där kommer de med
glassar i händerna, nickande, slickande
bägare och strut. Sen kastar man res
terna där man är. Än här, än där. Rapar
belåtet och torkar sin trut. Så gör får,
så gör mor, så gör syster och lille, lille
bror.

Vad gör ansvarig kommunal instans?
Jo, (Antiskräpkommittens förslag) man

har att åstadkomma ett samarbete med
fabrik, konsum och pressbyrån för att
i görligaste mån hindra in- och utsock
nes skräpisar att förvandla vårt samhälle
till en sophög. Helt kommer man inte
att lyckas. Befolkningen beräknas ju
stiga till 10.000 om några år. Folkvettet
däremot kan man, med ledning av iakt
tagelser i våra omgivningar, förutsätta
kommer att minska tills det blir alldeles
klart, att vi måste anställa så mycket
renhållningskraft som vår skattekraft
orkar bära. Nota bene! om inte vårt
landsting vid den tidpunkten alldeles
tagit musten av oss?

Ja, landstingens ekonomiska expertis
försöker redan nu leka sej in i vampyr
rollen. Föreslår en höjning med flera
kronor! Man kan, minsann! Vad ska
månne våra landstingsmän säja om det
förslaget. Säjer man ja och amen, blir
det alldeles säkert Amen för samtliga
jaröstande vid nästa val. Att i många år
slåss om varenda tioöring som begärs
i skattehöjning och sen ett annat år
anta ett rent konfiskeringsförslag vore
ju politiskt självmord. Rena nippran!
Nej, det är nog bäst att fundera ut en
annan finansieringsplan eller rumphugga
projekten till oigenkännlighet.

Så har vi den där myndigheten,
som avslog och satte en käpp i hjulet
för fortsatt centrumbyggnation. Av tid
ningsreferatet tycks framgå att ansök
ningen lagt tyngdpunkten på affärsbe-

hovet. Visserligen är den affärsverksam
het, som det gäller, av allra största be
tydelse för ett näringsgeografiskt cent
rum men just nu ändå av sekundär be
tydelse jämfört med behovet av sam
lingslokalerna. "Inte allenast av bröd",
sa redan de gamla romarna. Och romar
na fick visst ibland mer skådespel än
bröd. Fullt så omaterialistiska är vi
inte här. Åtminstone inte numera. Men
finns det något svenskt samhälle av Gus
tavsbergs storlek, som så till den grad
saknar anständiga möjligheter att till
fredsställa såna livsens behov som film,
levande teater, levande musik och me
ningsfullt föreningsliv utgör? Och ändå
är Gustavsberg det enda samhälle i
Stockholms närhet som näringsgeogra
fiskt kan ge denna stad en god dag.

Måste vi demonstrera
för att man skall förstå att vi inte tän
ker nöja oss med en vänlig fabrik ooh
en säng? En femtusenhövdad skara med
ett mål, en mening! Skuldra vid skuldra!
Med blåsorkestern i täten, med Marseljä
sen! Låter kanske anno dazumal men kan
bli verklighet. Tror en del gott folk
att man kan förändra storrnaktspolitik
genom att mer eller mindre långhårigt
föra oväsen framför dessa stormakters
ambassader, då måste väl en verklig
demonstration mot ett uppenbart dåligt
handläggande av ett viktigt ärende, kun
na få de ansvariga att ompröva sitt
ställningstagande. Nu hoppas vi förstås
att våra löftesgivare ska kunna ro båten
i land· men kan dom inte det, då ...
JADRAR!

Fanfar

Handikappade ser pd fabriken med utländska studenter som ledsagare.
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Enslingen på Stångholmen

Utsikt från Lilla Stångholmen

En av de första höstdagarna sände
Gustavsbergaren sina "flygande" report
rar, Torsten Rolf, Hilding Ohlson och
Torsten Box ut i skärgården, närmare
bestämt till lilla Stångholmen vid In
garölandets östligaste spets. Där träf
fade man båtbyggaren John Karlsson,
en färgstark granne till Gustavsberg,
som verkligen är värd en bandupptag
rring och några rader i vår tidning,
Karlsson är född på Skalsrnara ö.

För att komma tiill skolan i Skalsmara
fock han ro i sin Viokus, som byggdes
1894 av en gubbe som hette Sandström.
Han var ute från Rågskär ooh for om
kring och byggde båtar. Båten finns
kvar än i dag, men är nog litet rankig
på gamla dar.
Omkring 1903 var Sandström hemma

till Karlssons och byggde en båt på lo
gen och fick en mycket intresserad åskå
dare och hantlangare i grabben John.
Efter några år, på sommaren 1907, be
slöt John att pröva på jobbet själv, och
började med att hugga upp förstäven.
För att få goda brader for han in till
Sta'n med båten Särla. Och så startade
han båtbyggeriet, som sedan hängt med
genom åren. Visst var det svårt, men
han var mycket stolt, när han på hösten,
samtidigt som han Fyllde 15 år, kunde
beskåda sin första egenhändigt byggda
båt. Sommargäster på Gransunda be
undrade mästerverket och en svägerska
oill byråchef Killander, hon hette Oh
man som flicka ooh var från Gillinge,
bad att få köpa båten. Hela 40 kr fick
John för båten - mycket pengar för mig
på den tiden, säger Karlsson. Logen på
Skälsmara ö blev nu "varv" och här
byggde han en serie av rodd- och motor
båtar. Han for också omkring som sin
läromästare, och byggde båtar på Fågel
brolandet,

Året 1910 vid 18 års ålder byggde
han en båt åt dr Lyblorn, som då köpte
ett ställe på Skälsmara ö. Båten är
ännu användbar. Året 1913 blev det att
göra värnplikt vid Flottan i 300 dygn
och på hösten 1914, då första världs
kriget bröt ut, blev det påfyllnad med

Min första båt.

126 dygn nere vid Västkusten. Han fick
permission för att gifta sig. Karlsson
hade nämligen fastnat för en av de två
"jungfrur", som medföljde ingeniör Ros
fors, en sommargäst som hyrt familjens
stuga på Skälsmara, medan de själva
nöjde sig med boden. I november 1914
vigde pastor Johnson de båda unga i
Ingarö kyrka.
De nygifta bosatte sig på Lilla Stång

holmen, och båtbyggandet fortsatte. Of
ta efter ritningar, och beställningarna
flödade in. Många gustavsbergare har
fått sina båtar byggda av John Karls
son. Han kommer ihåg att han byggde
åt Gustaf Blomberg, Oskar Magnusson,
Lindell, Fredrik Lundqvist. De flesta
motorbåtar. Det blev med tiden rätt
jäktigt med båtbyggeriet, så Karlsson
beslöt att "koppla av" med litet jord
bruk. Så 1925 övertog man ett arrende
ställe på Skälsmara ö och med det höll
man ut i 15 år till 1940. Sonen och
flickan föddes på Stångholmen och fick
även de ta sig till skolan per båt. Det
var litet oroligt ibland, när det blåste
upp, så Karlsson mötte dem med stora
båten halvvägs. - Sonen fyller 50 i
oktober, dottern är 42, båda flyttade ut
rätt tidigt och är numera gifta. Men
kontakten håller de stadigt med pappa
på Lilla Stångholmen, som nu är änk
ling sedan några år tillbaka. -

Fisket förr, berättar Karlsson, var en
bra binäring när man på hösten fick
lagom stora fång, tog man sin Evinrude
utombordare och for till Saltsjöbaden
och därifrån vidare till Stockholm för
att sälja. Simpor var begärliga, man
fick förstås rensa dem, men stadsborna
räknade dem som delikatesser. Varannan
vecka for man in med så där 30-35
tjog. - På gården födde man tre kor,
några ungnöt, en häst, 50 höns. För
frakt av korna var det att ta ekan.
Korna klev i av bara vanan. - På 20-
talet fanns 4 bofasta Familjer på Skäls-

En pratstund i köket.
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mara ö, alla med djur och fiske som
näring. Några hade också åkerlappar
med havre och vete, som man tröskade
på Karlssons loge och sedan forslade
till malning i Malma kvarn. Flera stäl
len kom till, ooh gustavsbergare drog
in på Munkholmen, där Nils Box var
en av de första. Man umgicks mycket
gårdarna emellan, med hembesök, under
segling, fågeljakt - och skridskoåkning
när isarna bar. För skidåkningen klara
de man sig med laggar från fotogenfat.
Där var folk från Ramsviken, Ebba
lund, Östergarn, Småängen, Björkvik,
Mellangården och Sarrdvik, som i unga
som gamla år alltid hade nära till va
rann.
När Karlsson kom åter till Lilla

Stångholmen på 40-talet, blev det båt
byggeri igen och dessutom tog han nu
mot båtar för vinterförvaring och repa
rationer. Det kunde bli ett 40-tal små
och stora båtar av olika modeller. -

Arbetsdagen var lång, ty alla ville ha
sina båtar så snart som möjligt. Ofta var
det att gå upp kl. 4 på morgonen och
hålla på tills solen gick ned.
När isen lägger sig i slutet av januari

blir man rätt isolerad, men enslingen på
Lilla Stångholmen säger att han inte
känner sig ensam. Det finns så mycket
jobb, litet båtreparationer, snickeri och
målning inomhus - och ungarna ringer
varje dag under vintern för att höra
hur det står till med gubben. Förr fick
man lita mer på självhushållet, ty ibland
kunde det dröja veckor innan isen bar.
'Aven på Stångholrnen höll man sig med
ko, gris och höns. Och så hade man ju
potatisland - och fisk fanns det ailtid.
Numera kan man visserligen lättare fyl
la sitt förråd, men det är långt att ta sig
till Ingarö eller Gustavsberg - så Karls
son tycker nästan det var lugnare förr.
Men båten -går ju och under sommaren
och hösten har barnen alltid med sig
litet i kappsäcken vid sina besök.
John Karlsson är nöjd med sin till

varo, och trots att han tidvis är isolerad,
så vill han gärna bli kvar på sin kära
ö. Jag ska väl hålla ut åtminstone till
75, säger han. Jag är litet ofärdig och
har svårt att lägga nät ensammen. Ooh
så har jag ätit så mycket fisk i min dar,
så jag ser nog fram mot en pannbiff
eller fläskkotlett med vännerna i Gus
tavsberg i framtiden. Jag hör ju till
kommunen och får väl flytta dit en
gång.

Våra utsända rapporterar allt väl på
Lilla Stångholrnen och återvänder med
beskedet att en så lugn människa, så fri
från jäkt, var en liten upplevelse att
få möta. Vi har här tagit med några
glimtar från inspelningsbandet, Vill nå
gon höra det helt så får han ta kontakt
med Rolf. Red

Att leva på
500 kr om året

Emellanåt läser vi om hur låg medel
inkomst per år man har i Korea, Jemen
eller något annat u-land, Ofta ligger
siffran omkring 100 dollars - ungefär
detsamma som 500 kronor. Ett ögon
blick kanske vi undrar hur det över
huvud taget är möjligt att existera på
så lite. I senaste numret av tidskriften
Freedom from Hunger, utgiven av För
enta nationernas specialorgan FAO, finns
en skildring, som säger något om hur det
skulle vara - för oss. "Hur man lever
på femhundra kronor om året" lydde
rubriken över följande "handledning"
i tolv punkter.

1. Bär ut alla möbler utom köksbor
det, en stol och några gamla filtar.

2. Ta bort alla kläder utom en gam
mal kostym eller dräkt per familje
medlem. En skjorta eller blus per
person får behållas. Lämna kvar
ett par skor för far i huset.

3. Töm skafferi och kylskåp. Lämna
kvar en liten påse mjöl, lite socker
och salt. Behåll några potatisar -
inte av de bästa - som middags
mat förutom en handfull lök och
en tallrik bönor.

4. Montera ner badrummet, stäng av
vattnet och koppla ifrån elektriska
strömmen.

5. Riv hela huset och låt familjen flyt
ta in i redskapsskjulet.

6. Riv alla andra hus i stan och ersätt
dem med trä- el'ler plåtskjul,

7. Säg upp prenumerationer på tid
ningar och tidskrifter, bokklubbar
o.dyl. Detta är ingen förlust då er
familj numera varken kan läsa eller
skriva.

8. Lämna kvar en liten radio för hela
samhället.

9. Flytta närmaste sjukhus eller läkar
mottagning en mil bort och låt en
barnmorska bli dess chef istället för
läkarna som nu tjänstgör där.

10. Makulera alla bankböcker, aktier,
försäkringsbesked, pensionsavtal, Ge
familjen en kontanrkassa på 25 kro
nor.

11. Låt familjefadern få ett arrende på
3 acres. Där kan han få en skörd
värd 1.500 kronor. Av den summan
går 500 kronor till arrendet och
10 procent till den lokala penning
utlånaren.

12. Stryk 25-30 år av livslängden.

Rädda Barnen har sin höstkampanj
redan i september för att icke kollidera
med Röda Korset. Insamlingarna inrik
tas på medel för bekämpandet av tuber
kulos bland barn. I staden Pusan i
Korea behöver 265.000 barn snarast
vaccineras under en 2-årsperiod och i
Algeriet ska ett TBC-sjukhus inrättas
för barn. TBC-vården i Jemen ska fort
sättas.
I Gustavsberg är årets målsättning 1

krona per innevånare, och vi har redan
nått goda resultat med våra insamlings
bössor på Fabriken, i Konsums affärer,
i skolan och på andra håll. Lokalföre
ningen har ett 30-tal stödjande medlem
mar. Den som önskar bli medlem kan
anmäla sig till undertecknad. För års
avgiften, 5 :-, erhålles ookså den för
nämliga tidskriften Barnen och Vi.

Dahlberg
Ordf.

Röda Korset firar i år sina 100 år
med en storartad högtid i S:t Erikshal
len den 23 oktober. Jubileumsgåvan från
företag, organisationer, Röda-Korsföre
ningar och enskilda är nu uppe i över
halva miljonen, och under tiden 23/10
-7/11 ökar insarnlingseffektiviteten på
alla fronter. I Gustavsberg söker kret
sen även dra sitt strå till stacken i
medvetande om den stora betydelse
Röda Korset har för hjälp åt lidande
och för Fredstanken i världen. Vi kom
mer genom lotterier och klädinsamling
vädja till Er i Gustavsberg att giva Ert
bidrag. Bliv även medlem i vår krets.
Med årsavgiften 5 kr. hjälper Ni myc
ket till att hålla den väldiga hjälporga-
nisationen i gång.

Bellander
Ordf.
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Den 28 juni hölls senaste sammanträ
de och nu är det just dags för höstträff.
Det var KF :s verksamhetsberättelse för
1964 och vårt eget bokslut som då kom
menterades av ordf. dr Hjalmar Olson.
Till ledning överlämnades KF:s berättel
se i bokform och ett stencilerat utdrag
ur årsredogörelsen.

Samtidigt med denna genomgång läm
nades en kort överblick av marknadslä
get för våra produkter. Mekaniseringen
fortskrider enligt uppgjort program bl.a.
ska maskiner anskaffas för helt nya till
verkningsobjekt. Vi håller överlag vår
marknad och har ett gynnsamt läge för
en utökning. Svårigheten är att få yrkes
vant folk och ännu råder brist på famil
jebostäder. I stor utsträckning måste man
liksom söka ersätta människor med ma
skiner. En viss kreditåtstramning får vi
också räkna med.
Ur inlämnade rapporter från resp.

fabrikers samarbetskommitteers möten
noteras att man på TPF informerat om
tillbyggnaden och planeringen för ut
nyttjandet av de nya lokalerna. Mon
tering av Top-hatsugnar har påbörjats.
På Plast har de nya aktuella maskinerna
presenterats, på HPF har rapport läm
nats om det närmaste tillverkningspro
grammet. Ur lunchrummets överskott har
25 semesterbidrag utlottats. Lager och
Transport har i huvudsak diskuterat
skyddsfrågor, Kyldisk om inflyttningen
i nya lokaler, orderingång och leveran
ser samt nya tillverkningsprojekt.

Sleyddsleommitten rapporterar 24 yr
kesskador under 1 :a kvartalet och sam
ma antal också under 2 :a kvartalet.
Studieutflykt till Tekniska museet har
gjorts med ledamöter och skyddsombud.
Fortsatt systematisk uppspårning och eli
minering av bullerkällor rekommenderas.
Personaltjänsten har distribuerat nr 35

av Meddelande från Företagsnämnden
med senaste protokoll och ny förteck
ning över ledamöterna i våra samarbets
organ. Rapporten talar vidare om med
verkan i diverse fritidsarrangemang och
om bidrag till Blåsorkesterns 100-års
jubileum. - Personalomsättningen har
ökat, och personalfrågorna, personalbe
hov och bostadstillgång har diskuterats
vid olika tillfällen med resp. fabriksche
fer m.fl. vid s.k. personalfrågeträHar.
Under övriga frågor på nämndmötet

rörde sig samtalet om den framtida ut
vecklingen ooh möjligheten att bereda
ännu fler sysselsättning inom samhället
och om nya tänkbara tillverkningsobjekt
m.m. - Närmare upplysningar lämna
des om omläggningen av pressningen på
BKF och om planer på nya maskiner på
HPF. I samband härmed meddelades att
de båda reparatörerna och förslagsstäl
larna Johansson och Nylander i sällskap
med hrr Möller och L. Svensson gjort en
studieresa nill Tyskland och Österrike,
där man fått tillfälle se moderna fabri
ker på porslinsområdet.

Sedan ovan berörda sammanträde har
de olika kommitteerna fortsatt sin verk
samhet och ur protokollen kan noteras,
att Jörslagsverksamheten under tiden ja
nuari-e-augusri fått in 38 förslag. Pre
mier har tilldelats 31 förslag med sam
manlagt 3.040:-. Får vi in lika många
förslag till innan årets slut, så slår vi
rekordet från år 1962 med glans. I
idetavlingen beslöts att tilldela extrapris
till hrr Rune Lindholm, Hilding Löv-

gren, Gunnar Nilsson och Axel Ullberg
för väl genomtänkta förslag till material
besparing och produktionsökning. Kom
mitten har tänkt sig kaffeservis e.d. som
pris. Några mera Framträdande förslag
inom skyddsarbetets område har inte
kommit fram. Men man tror att det här
finns en hel del att ge, varför förslags
kommitten och skyddskommitten i sam
råd beslutat utlysa en ny tävling, enbart
avseende förslag till förbättrat arbetar
skydd.
Sleyddskommitten redovisade 24 yrkes

skador under 2:a kvartalet. Där försvann
1.976 arbetstimmar. - Man har beslutat
att skicka en kontaktman till en kurs
angående Alkohol-arbete-arbetarskydd,
ty problemet har dykt upp, visserligen i
mindre omfattning, men det ger oss en
påminnelse om beredskap för motåtgär
der.

Från fabriksavdelningarna och deras
samarbetsleommitteer har jag uppsnappat
att man på HPF monterat upp några
nya maskiner för formning och glasering.
På TPF pågår påbyggnaden och installa
tion av s.k. Top-harugnar. Plast har
ytterligare formsprutor att besätta. Kven
BKF inreder och siktar på att få inviga
den nya pannavdelningen någon gång
i november.
Personaltjänsten rapporterar att ar

betsstyrkan, däri också inberäknat för
valrningspersonal, tekniker, försäljare
m.m. nu är nära 1.800, därav c:a 600
kvinnliga. Utlänningarna är 350, repre
senterande 15 nationer. Under sommaren
har 75 skolelever beretts sysselsättning
på olika avdelningar. - Ytterligare två
bostadspaviljonger för ogifta är under
uppförande, och sakta men säkert ökar
tillgången på familjelägenheter om 3-4
rum och kök. - Vi kommer att behöva
flera kvinnliga arbetare, även på del
tid, och hoppas få förstärkning från
hemmafruar som har bostad inom
Värmdö- och Ingaröområdet. -
Kven denna säsong kan vi förmedla

biljetter till teatrar i Stockholm, nu ock
så Operan och Dramaten. - Studiesä
songen har påbörjats, vilket visar sig
genom att man nu hör sig för om Brev
skolekurser, därtill kommer nu Yrkes
skolan, ABF, Konsum och Fackförenin
gen med sina studieprogram. - På korp
idrottens område har vi varit välrepre
senterade vid Koop. RM i orientering i
Motala. Gymnastik, schack, bridge och
bowling har satt igång sina övningar.
- Over 100 anställda ger troget blod
till Stockholms sjukhus,

Sekr.

Kvarts- och Jältspatsmjöl transporteras
nu i dessa lastvagnar.
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Siffror ur 5 års bokslut
Det är nu ganska många år sedan bokslutssiffror för AB

Gustavsbergs Fabriker publicerades i Gustavsbergaren. Vi
vet alla att de senaste åren varit hektiska och att producerade
och levererade produkter antalsmässigt ökat för varje år. Nya
byggnader har uppförts och maskinparken har ständigt växt.
Under perioden har också en ny avdelning kommit till, Lund
bergs Fabriks AB i Gånghester, och denna avdelnings siffror
ingår nu bland våra siffror liksom AB Centrifugalrörs siffror.
Ett företags omsättning tages ofta som mått på dess storlek

i jämförelse med andra företag. Nedanstående uppställning
visar vår utveckling (milj. kronor).

1960 1961 1962 1963 1964

Försäljning egen produktion 85,0 104,7 111,3 124,0 145,3
Försäljn. främmande produkter 15,2 19,0 24,1 31,7 35,6

Summa försäljning 100,2 123,7 135,4 155,7 180,9

Antalet anställda har under perioden varit tämligen kon
stant. År 1960 var vi 1.930, under 1961 tillkom Lundbergs
Fabriks AB och antalet steg till 2.066. De tre senaste åren har
vi varit 2.116, 2.163 samt år 1964 2.227 stycken.
Dividerar man försäljningen av egen produktion med an

talet anställda får man ett mått på omsättningen per anställd
eller produktiviteten per anställd. Serien ser ut så här:

1960 44.041 kronor
1961 50.677 "1962 52.599
1963 57.327 "1964 65.245

Ovanstående siffror är ett genomsnitt för hela företaget.
Vissa personer sysslar även med produkter av främmande till
verkning, men här har vi inte tagit hänsyn till detta. Gör
man samma division per fabrik får man naturligtvis andra
siffror.
Nyanskaffningar och ökad försäljning förändrar bolagets

tillgångar och skulder. Här nedan kan man se förändringarna
under 5 år.

(Samtliga belopp i milj. kronor)
Tillgångar 1960 1961 1962 1963
Fastigheter 33,1 35,7
Maskiner 10,3 12,6
Varulager 22,3 24,2
Kund- o. andra fordringar 20,9 20,7
Dvriga tillgångar 1,9 2,6--------------
Summa tillgångar 88,5 95,8 104,0 111,4 124,7

37,2
14,1
27,7
22,7
2,3

38,7
14,7
29,4
26,6
2,0

1964
46,4
16,0
27,9
31,8
2,6

Skulder 1960 1961 1962 1963 1964

Leverantör o. div. avräkningar 10,3 11,3 14,0 14,5 20,2
Dvriga skulder (löner, semester-

ersättn., varuskatt.,
garantirisker,
ber. kostn. m.m.) 8,4 9,3 10,1 14,0 13,3

Summa skulder 18,7 20,6 24,1 28,5 33,5

Disponerat kapital
(tillg. minus skulder) 69,8 75,2 79,9 82,9 91,2

En kommentar till posterna kan kanske vara av värde.

Fastigheter
Nybyggnad av lager för sanitetsporslin, utbyggnad av TPF:s

Den nya kajen i funktion

slamhus, tillbyggnad av BKF, nybyggnad av div. bostadsfas
tigheter och Gustavsbergs Centrum.

Maskiner
Betningsmaskin till BKF, automatisering av badkarspressar

na, vågutrustning m.m. till TPF:s slamhus, lateral.fräsmaskin,
forrnsprutor till plastavdelningen är exempel på en del av
maskinanskaffningarna.

Varulager, kund- o. andra fordringar
Dessa båda siffror står i relation till försäljningen. Varu

lagret motsvarar ungefär 2 månaders försäljning. Fordringarna
motsvarar också 2 månaders försäljning, vilket alltså innebär
att vi i genornsnitr lämnar 2 månaders kredit.

Skulder
Liksom ökad försäljning oftast innebär en ökning av varu

lager och kundfordringar så brukar också skulderna till
leverantörerna stiga på grund av ökade köp. Företagets kre
dittid har ej ökat under perioden. Dvriga skulder har samband
med omslutningen och ökningen är bl.a. hänförbar till ökade
löneurbetalningar och stegrade kostnader för semesterersatt
rungar.

Disponerat kapital
Gustavsbergs Fabrikers rörelse ingår som en del av KF:s

verksamhet. Skillnaden mellan tillgångar och skulder är det
kapital vi disponerar för vår verksamhet och som skall för
valtas på ett för kooperationen tillfredsställande sätt.
Det kan kanske också vara av intresse för de anställda att

känna till hur mycket som utbetalats i löner under 5 år. Aven
dessa siffror är i milj. kronor.

1960 25,1
1961 28,4
1962 31,3
1963 34,0
1964 37,6

156,4

Bokslutet för 1965 beräknas vara klart i början av februari
månad 1966. Utvecklingen är hittills lovande och troligen
passerar vi för första gången 200 milj. kronor i omsättning.

B. Tbyren
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Det ljusnar över Farstaviken och
vikens vatten kan börja klarna år 1967

Det sprängs och schaktas och grävs
i centrum. Bagerivägen har avstängts.
Väldiga cementrör belamrar gräsmattor
na uta~för kommunalhuset. Vid Torget
äter man sig hastigt in i berget mot
Värdshuset. Här skall ges plats för en
stor pumpstation. Cementrören skall
ned i marken och bilda huvudledningar
för allt avlopp från Lugnet och från
bostäderna i samhället. Avloppet skall
med självtryck föras till pumpstationen
vid torget. Det är första etappen på det
stora avlopps- och reningsprojekt för
Gustavsbergs samhälle och Lugnet som
påbörjats. Det hela beräknas komma
att kosta cirka 6 mill. kronor och arbe
tet skall vara slutfört under år 1967.
Därefter skall Farstaviken förskonas
från allt vad kloaker heter och även
från fabrikens slam och spill. Vi kan
börja tänka oss Farstaviken åter fager
och naturskön som fordom.

Efter pumpsranionen fortsätter arbetet
med reningsverk och med ledningar tiH
detta verk och vidare med ledningar
från reningen till utsläppet i Baggensfjär
den. Reningsverket placeras strax bort
om idrottsplatsen Farstaborg dit det
uppslammade avloppet vid torget med
pumparnas tryck föres i mäktig ledning
utmed Ingarövägen. Vid Farstaborg sker
en höggradig rening och därefter föres
vattnet ~ rörledning genom skogen ooh
delvis i tunnel genom berg mot Lång
träsket och vidare efter åkrarna ned t:ill
Tjustviken och utmed vikens södra linje
förbi Svinudden ooh ut i Baggen jäms
med Tjustviksholm, där ledningen myn
nar på 18 meters djup.

Fabrikens slamavfall föres i särskild
ledning till Farstaborg där en slamav
skiljning sker och det renade vattnet
anslutes till huvudledningen till Baggen.

Skolklassen, som slutade 1928, har träf
fats under gemytliga former på Värds
huset den 17 september. Pigga 50-årin
garl

Familjedaghem får höjd ersättning
Skattebefrielse kan påräknas.
Daghemsföreningen har bes-lutat höja

ersättningen till familjedaghemmen från
den 1 oktober 1965.

För tillsyn av dagbarn i hem godkänt
av föreningen betalas följande ersätt
nmg.
Tillsyn 7-11 timmar per dag 10:-

5-7 ,, ,, ,, 8:-
,, 3-5 ,, ,, ,, 6:-

Vidare kan numera påräknas. skatte
frihet för sådan ersättning om det gäl
ler oillsyn av ett eller två barn. Familje
daghemsmamman skall sålunda inte be
höva deklarera sådan ersättning.

"

Ändrade avgifter för barn i daghem
och familjedaghem

Från 1 oktober 1965 gäller följande
avgifter per dag:
För barn som vistas i hemmet

7-11 timmar pr dag 6:-
5-7 ,, ,, ,,
3-5 ,, ,, ,,

Lekskoleavgiften är 20 kronor i må
naden.

5:-
4:-

Ensamst.
förs.

4:-
3:-
2:-

lngaröhemmet bygges om
för skoländamål m.rn.

Sedan Ingaröhemmet nedlagts som ål
derdomshem har skolstyrelsen träffat
avtal med Ingarö kyrkoråd om att
hemmet får användas för skoländamål
m.m. Nedre våningen kommer att in
rättas till matsal för skolbarnen och öv
re våningen ombygges till bostäder åt
lärare. Kommunalfullmäkoige har ansla
git 120.000 :- kronor för ändamålet.
Hemmet skall även kunna brukas för
föreningssammankomster och dylikt.

Yngve Nyström

Reflexionen:

Tala är silver
En eldare på en av Gustavsbergsbå

tarna blev en gång biten av en ilsken
vildkatt och gick till doktorn.
Denne var, hovsamt uttryckt, lite kon

cis i sitt sätt att tala och eldaren var
inte heller så värst talträngd. Doktorn:
Rivet? Eldaren: Bett. Doktorn: Hund?
Eldaren: Katt.

Detta om detta. Punkt och slut. Som
K. V. brukade säga. Som förtrolig kon
versation mellan läkare och patient före
faller dialogen vara i kortaste laget och
för t.ex. medlare mellan stridande par
ter skulle ordknappheten vara fullstän
digt hopplös. I hur många fall händer
det inte att en del nära nog dignar ner
av utmattning därför att alltför stora
floder av tal och alltför stora vindnin
gar sker innan sakens kärna äntligen
kommer fram.
Rationalisering är ju tidens lösen och

de gamla vikingarna och deras ättlingar
nöjde sig i regel med att sträcka fram
den högra handen vid möten och pro
testerade mot någonting genom att stam
pa i marken och rista med sköldarna.

I fråga om rationalisering kan det
faktiskt också gå att med ett relativt
litet engelskt ordförråd i bakfickan klara
sig hjälpligt i större delen av världen.

Men då bör man förstås helst veta vad
de orden betyder. En kamrat som vän
tade gäster från Amerika lärde sig några
engelska glosor väl hastigt och hälsade
gästerna: Good-bye and welcome!
Och det var troligtvis varken välkom

met eller meningen med avsked redan
vid ankomsten.

Emson.
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·Torstaln a kesäkuun n päivän>i HYVINKJUiN SANOMAT

KUMMIKUNNASSA VILKASTA RAKENNUSTOIMINTAA
Onnistunut viikonloppuvierailu Gustavsbergiin

Hyvinkään kmman edusiajat tekivät viikon . vaihteessa ys
tävyysvierailun Ruotsiin.. kummlkuntansa . Gustav:sbergin _kut
swnana~·- l\'.la.tka alkui.viime Iauantaiaarnuna • Seutulasta · Finn :
airin lentokoneella. 'I'akaislnpaluu tapahtui tiistaiaamuna Ttlr:
kuun •Svea Jartilla» ;ja, kotona oltiin · puolen päivän aikana,

MaU~Rsta· rnuodostui ertttäln onnistunut ja antoisa tutustu
miskäynti. Ohjclma perillä oli monipuolinen ja vaihteleva..
Mat,kaa?Suosi kesäinen hellesää, ja Gustavsberginvkaunis saa
ristnmaisema oli parhahnmilla.all.

Tul<holmagsa '. Arlandan Iento- Lentokentältä · ajettm kunnan
kenltä:llä olivat, vie~aitaan vas- vierask~tiin, niLssä hyv.i:nkääläi~
tassa. Gustavsbergtn kurm~nv,al- set . ol'ivat koko ajan rnajoitettu
tuuston puheenjohtaja Harald na, Täällä tapahtui · dsäntien.. ja
Ltn dh~ lrn, • 'kunnamiailituk• vierartten esittely ja ..sieltä sirl.fr:
sen· puheenjohtaja Harry Pet- ryttjrin. tuliaasrounaaäe ,~
ters son · sekä tu,kkeina sitten idylliseen Värdshuset'än, ' · · joka
koko matkan ajan toimineet on kunnan omistama ja . vuok
rouva G~ta. Z i mm ·er ja herra raaj-an ho]tama »kestikiev,a:ri>'.
Bill W• /11 a ri. ·. Louna.all.a . piti :hsän.tien· puolffita
Hyvmkiiäläisten rat,kikmman tervetu:ifLirspuheen · valtuust.on•

muodostiva.t vailtuuston puheen- puheenjohtaja Hara.l<i · Lin,iho:;m_ . . .. . . . ,. _. . . . . . . - · _
johtaja Alpo JO k in en, halli- Hän· esitti · ensin · parhaaf JIDtok,,,.-Tutustunusk~ynnilla. ,Farstan ostokeskuksessa Tukholrnassa.
tuksen puheenjohtaja Alpo Ka- set heidän. kaksi · vuo.tta · sLttei( ·.. .,. . · . . . . · . · , • . •· - •. . . . .. .. ... . .. , ·. · .
n.,,rva · kunnans.ihte.ePi -Toivo Hyvillkäälle ·tekemästään vlieraL- ' . .Y.1erai,tten ~uolesba vastastpu-,.ratailo n.omuk&ln es1ttelyn suo- sa käyvi-a ..Lisa:ksi, kuten. ,saar:ios
K i ve I ä sekä va;ltuutetut Sulo lusta iiodeten. se:noltleen er:Lttäin· heeseen valtuuston p~emjoht~ rirtti tounitusjohtaja Gmmar to~n kuulµurkm, sija1ts':e pa:,kk-.,.
M kk· ·J 1 p · 1 · - t .'. ,i.. · .. •-· h • , ,.Ja: :A'.po Jokinen.. es,.ttMn hyvm-:Maittsson., kunna].'.a runsaastt.kesaastmtoJa.unu . a,. ar a osvrr- anmsan ..ma..,,_an, Jo.... e- ov,e,·im•••··· t · · ... 1,. . ät··te· els t' .·. · ·
ta, PenttjPykälä-aho, Eero:paljon muistelleet.. :Hän toiv?f,.:.:~,_en_.c_,1ampl!l1_ ;_f:t ,_e [ Pa'klmkunnan tiivl!iseen raken- MALLIKOULU ....
T . Esl s . I yt h ,_,••• , ... ,,,, . ··~·~ "'=w,=Uw= een Ja "'·' taen h·-·---- ·ti" t t • . . . . . . 'aponen Ja rn· arv1- n yv"""""·""a,s,,.,e sa,maa. """"•rot 'yttä .. tä .. ·''ukuts ta··.· nuso J=u"·"'" _saa·m uus,ua KoU:oo,tos on Ruotsissakin
kas. matlkasta. · · · "· ·· vas viera~, · us · _. seura:"vassakin · käynUkohtee.ss:a, oll\Jit . vii:rne , -~◊sina · sm.irten .

PAIKKAKUNTAAN joka. oli uusi;_ vasta kevääHä val-,muutosten ja ke.hi.tyksen alafu~n
TUTUSTUMINEN. mrstunut ves,torrn. 190 terasrap. . . · . .. . . .:. . ·<

. pusta näytti olevan kova nousu- Gustavsbergm · yhtenruskmll11S,ta
Lo~ jälkeen_)äh4~tti!.'.irl,_~ll:· ur.akka kailki::J.e, ..mut.ta sitä vas- on ·. ffiuodciste.ttu . eräänla.inen

.t. u:stu:m·... ..'a·a·n·.. p..~.i:kka.:~_u.~~.- a.~., .-...~ä.h:11~.

1

! t.as·•·i ·1::. nå.i~Ö3J~a:;. Ruots,i~ saa,I',:
1

s~ ~-aU:.1P;:~·~1:U. -~. a_1~in~.- ~~ik. ~i~. ~1:1:~k-vyyks.nn ·1a nakemista s1ella- vie- toma,__em>:n, Jo.ka torn,n kat.ol k'neen Ja hnJaJako..n.een. · . , - ·"
rai1le olikin aivan riittämiin: En:. ta avautuivat. Kouluta,!o ·sfnänsä on jo näh-

S'.n.· ·. ·oli.Vill., o.rosSa".·u·us··i .. •l{.~Ip.e·il.· As.uT.!..top·u·::3. o.n ru.o.tsala.iste..."1~2.vyys_. ~äs~ä _Kv~~.gin ~u._-. .. .. . . k'.usa,Uksena. ja ·en assttanut hei- ..ussa . Vl.6Täht1 a1kaa runsaasti.
kunn,m,talo. Tama on rakenteel- .. · · . · .. . SIV. 5 ·* *
ta · ·· · .. .. - ...h , ,,,. ·. dät -kovan urakan eteen. Nam • . .. an ·pyorea_ J,a yv,m ._ er.;_~o:nen,_ ,:: i .. · t i ..ki, : _
mu,tta silti. ·ash,,lmen ,ja käy.tän- 0.1 ,aäa Gus avsberg.ssa: ::'· . Tu

, nöUine.I1. ·:-V-iier.aille eSit..e.lti-in val- t~-1utta~sa ~sun.~-~lu-eis1un. saa
•" ·. · · ...· .~ .· ·: .1. · ...k · · · t::1n ·-hyva ,lruva s•:J:tä.. va.:·ta:vasta

_tuu:ston ,1sl:urri ,tosa,.1S$a . unnan .. ~.-· ··.kä ... . .. . k •. •· .. · ,·
haltin-toa: j~ ·.b.tOvutettiin· k.unnan ~yos~~ -~!' ;na:~:,~ m~r _ei~a. ~"1

. VaakiUD.8.iai' esittä'Väf· .i-1nta.me.r;kJLt. i JOudut:~u ~~ont.t-a-maa1:1: Uus.1a
Kunnwl:.:shallinto on ,Rui)tsi\SSa, a~untoJa_ olt :ncu5.5.ut_ vnme vuo:

·.m.10nessa-:".Sutitee~~ .·meid.än ·-v~· ~- _P~JOlll Ja ~~-illa h_YV1n_ .on
tia:å.Våsta erOav-a,·· mutta .voiriem-:rustune.~na_ ta~a.:.:a:•· -Er1 ra,~2n

·. ·,.· , 1 . ·irh . ·.·· .• •. "!i · ... , ·· lnus. tyyp.. ,,t. vai:htelivat maast0n
~~ :J:>a.:ia ! a .Sl ~~. ~yo, e1:11?·:1"1· ·· · j1a muiden va,a1timusten murka~-
.. Pailkikalkunnahle. ' . VllOSI satiren ,.... -·'"-'·· " ·•-tt ' 'ko oamut · · . k ta I'li,bai\ I ses•.1. Ki"'"""- L O,u sov,..., u ormis-,

. .. . _. ; -~- .'.. . '-:1-'llfil.- o~ea ~~ .. 0. tuneesti tähfur · e.rikois!:aatJ.J.iseen,
·1sannät ,,for.aineen·. kerääntyneenä yhteiseen· ..valokuvaan. .oh seuraa.vana :.es.i.tte:lyssa. ,.Tava.- lq>l!Jloi:seen soormtomaastoon.

Efter besöket av våra vänortsgäster från Hyvinkä fick vi i somras syn på Hyvinkään
Sanomat av den 17 juni och som vi här återger i klichC. I entusiastiska ordalag be
rättas om resan riJI Gustavsberg. Vi ger här ett mycket kort sammandrag ur artikeln.

Från flygfältet åkte vi direkt till
Gustavsberg där lunchen serverades i det
idy.lliska Värdshuset. Tal hölls på ömse
Siidor. Vi fick sedan bekanta oss med
kommunens byggnadsprojekt, vilket i
våra ögon var fascinerande. Vattentor
net var en sevärdhet liksom utsikten
över den svenska s,kärgården och över
Gustavsbergs samhälle med omnejd. Det
utomordentligt fina bostadssamhället
som vackert flyter in i miljön. Vi fick
även bese den moderna Kvarnbergssko
lan med alla dess specialklasser och oli
ka linjer. R~ktor Westling gladde oss
alldeles speciellt med snabba finska rep
hker vilka han ledigt serverade oss till

vår stora förtjusning. Första kvällen av
slutades med supe i Värdshuset. Ordf.
Lindholm nämnde där om vikten av
samarbete, där representanterna från
båda länderna fick bekanta sig med för
hållandena i vänskapskommunerna. Vän
skapsgåvor delades ut. Vi överläJmnade
till våra värdar en målning av den
finska ,konstnären Tapio Haihi. Vi i vår
tur fiok en minnesgåva •i form av grafik
arbete utfört av konstnären Jonson, fö
rcstä1lande samhället och kommunalhu
set. Vi uppskattade mycket denna gåva.
Söndagen var Suockholms dag, med be
sök bl.a. på Skansen, skeppet Wasa och
Farsta Centrum. Lunch på Solliden.

Pi söndag kväll var vi bjudna till
Finska Klubben. Pääskylä redogjorde
för klubbens syften och försäkrade oss
att trivseln i Gustavsberg var god och
några misshälligheter har inte förekom
mit. Vi överlämnade klubben dricksglas,
vilket mottogs med glädje, enär sådana
ej ännu fanns.
På måndagen ,besökte vi Fabriken,

voi1ket i och för sig var en upplevelse. Vi
hann •ä·ven bese nya ålderdomshemmet
vilket i våra ögon var enastående fint.
Före båtens avgång hann vi ännu shoppa
några presenter med oss. Våra värdar
följde oss troget till båtens avgång. Myc
ket möda hade våra värdar lagt ned un
der denna vår korta vistelse här, men så
var även resultatet strålande. Kan sägas
med ett ord. FULLTRÄFF!
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ldrottsspalten

Vind i seglen igen
Gustavsbergs Fotbollslag har under

höstsäsongen visat livande takter och
hitintills endast förlorat en match.

Gert Nilson har återinträtt i laget
och fyller väl platsen efter "Lotta"
Lindblom, som lämnat Gustavsberg och
flyttat oill Ljusdal. Fred Andersson är
en ny förmåga, som håller på och flyter
in i A-laget och han kommer från
juniorernas skara.

Höstens matcher började med seger
över Tellus med 5-2. Fredblad gjorde
2 och Viman, Sjödahl och Gert Nilsson
1 vardera.

Sedan spelade man 3-3 mot Vargar
na i Norrtälje och Sjödahl prickade in
2 och Rasmussen 1 mål.

I hemmamatchen mot City från Es
kilstuna promenerade Gustavsberg till
sig segern med 4-0. Leffe Fredblad
noterade sig för 2 och Viman och Fred
Andersson för 1 fullträffar.

Ett sorgligt slut blev det däremot i
matchen mot Karlberg på "Krillan".
Fred Andersson inledde med ett prakt
mål och domaren berövade Gustavsberg
flera straffar och i den allmänna olus
ten gjorde Karlberg 2 mål.

Den verkliga praktmatchen gjorde se
dan grabbarna på Studenternas ip. då
man besegrade det sägenomsusande Si
rius med uddamålet. Det var åter unge
Fred Andersson, som inledde med en
praktpärla i matchens början. Lasse
Venngren i målet gjorde veritabla
"rymdpromenader" och tog allt som
rörde sig mellan stolparna, fint assiste
rad av övriga försvarsspelare och när
sedan Benny Sjödahl gjorde segermålet,
visade det sig att Gimo hade intagit
topplaceringen i tabellen.

Mot Malmköping hemma på Farsta
borg spelade Gustavsberg ut för fullt
och vann med 5-1, sedan Leffe Fred
blad missat en straff. Benny Sjödahl
gjorde 2 mål och Fredblad, Fred An
dersson och Viman svarade för de andra
full träffarna.

Man har alltså tagit 9 poäng på 6
matoher, gjort 20-9 i målskillnad och
för målen svarar Benny Sjödahl 6, Leffe
Fredblad 5, Fred Andersson 4, Sven
Erik Viman 3 samt Gert Nilsson och
John Rasmussen 1 var. Lagledaren Sven
Olov Englund kan vara glad åt sina
pojkar.

Tack!
För vänlig uppvaktning pJ min 70-

Jrsdag ber jag att till Gustavsbergs
Fabriker, släkt och vänner fJ framföra
mitt varma tack.

Thure Karlsson

För all uppvaktning som kommit mig
till del pJ min 60-Jrsdag vill jag fram
föra mitt varma tack.

Augusta Samuelsson

Mitt varma tack för den vänliga upp
vaktningen frJn företag, arbetskamrater,
klubbkamrater och alla andra vänner
pJ min 50-Jrsdag.

Torsten Box

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning och arbetskamrater ett varmt tack
för den vänliga uppvaktningen pJ min
60-Jrsdag.

Thyra Moberg

För vänlig uppvaktning pJ min 70-
årsdag ber jag att till Gustavsbergs Fab
riker, förmän, släkt och vänner fJ fram
föra mitt varma tack.

Einar Andersson

Nedan: Ett klipp ur Idrottsbladet. Axman

Vechans
l,-,g: Gustavsbergs IF

Gustavsberg är veckans lag, Ii- väl sånt som man drömmer om pograt, 19, Hans Nyberg, rörarb.,
tet down just nu - gänfet !~ar en litet var stans ... Och i söndags 25 ~r. .
ganska blygsam placermg 1 div. slog man självaste Sirius! Nedre__ raden: Ch. Ove Thune'.!,
•lII. mattpålaggare, 29, hy. Sven-Ene

Men Gustavsberg är ett av de LAGET FRAN VANSTim: Wlman, expedttionsbiträde, 33, vh,
Jag, som blivit en liten förebild för övre raden: Lagledaren Sven-Olof Claes-Göran Karlsson, ·byggnads
alla småklubbarna - xlubben Englund, styckmästare, 30 år, mv.- arbetare, 24, hb. Käre Björk, rab
avancerade nämligen från klass II, reserv Lars Wenngren, stuckatör, riksarbetare, 20, rnv. Lars Sund
stockholmsserien till div.. III "på 26, hb. Hans Stenberg, murare, 26, ström; träarbetare, 20, vb. Rolf
dtrckten", så att säga. 1960 var cf. Leif Fredblad, tandläkare, 29, Höglund, elektriker,. 25, hi. Hans
det klass II, och -1963 var man i vi. Benny Sjödahl, ritare, 21, Kjell- Gul!iksson; Ingenjör, _';/;7, och vh.
div. III 'bch bärgade t. o. m. en Ake Olsen, stud., 22, Bruna Sol- Gert Nilsson,. försäljare och .trä
andraplats efter Råsunda. Det är dat], 25, Kurt-Jl.ke W&hlquist, ty_~ nare fö,; laget, -28 år;

Mitt varma tack till arbetsledning,
förmän, arbetskamrater, släkt och vän
ner för vänlig uppvaktning pJ min 50-
årsdag.

John Vikner

Till mina gamla arbetskamrater, ar
betsledningen, Pensionärsföreningen,
grannar, släkt och vänner ber jag få
framföra mitt hjärtliga tack för vänlig
hJgkomst på 70-årsdagen.

Ester öberg

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs
Fabriker, avd. 205, Hyresgästföreningen,
Bridgeklubben, arbetskamrater, släkt och
vänner, för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Rune Lööf

Hjärtligt tack till Fabriken, förmän,
arbetskamrater, Bldsorkestern, grannar,
släktingar och vänner för vänlig håg
komts på 50-Jrsdagen.

Folke Andersson

För vänlig hågkomst på min födelse
dag ber jag härmed att fJ framföra mitt
varma tack.

Anna Hellberg
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Den nya

förnämliga

skolpaviljongen

vid Ekedal

Vad får Vl
Måndag
Tisdag
Onsdag

Torsdag
Fredag
Lördag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

Måndag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

Måndag
Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
Lördag

Måndag
Tisdag

Onsdag

Torsdag
Fredag
Lördag

Måndag
Tisdag
Onsdag
.Torsdag

den 4/10
5/10

,, 6/10

7/10
8/10
9/10"

"
,, 11/10
,, 12/10
,, 13/10
,, 14/10
,, 15/10
,, 16/10

" 18/10

,, 19/10
,, 20/10
,, 21/10
,, 22/10
,, 23/10

,, 25/10
,, 26/10

" 27/10

,, 28/10

,, 29/10
,, 30/10

"

"

"

"

1/11
2/11

3/11

4/11
5/11
6/11

,, 8/11
,, 9/11
,, 10/11
,, 11/11

• för krubb
Risotto, grönsallad
Kålpudding, potatis, råkost
Inlagd sill, potatis, ägghalva,

mjuk smörgås, frukt
Blodpudding, vitkålslingon
Oxstek, sås, grönsaker, potatis
Skånsk vitkålssoppa

(Lov)
(Studiedag)
Gryta m. bogfläsk, lever och purjo
Stekt fisk, potatis, råkost
Ugnstekt fylld falukorv, potatis
Oxsvanssoppa

Makaroner, bacon, mororstarningar,
frukt

Kalops, rödbetor
Ansjovisgratin (Leverpastej)
Kokt skinka, potatislåda m. grönsaker
Ugnspannkaka, sylt (rå morot)
Blornkålspure

Fylld frukostkorv, ris och ärter
Pannbiff, lök, potatis, persilja,
rå morot

Stekt strömming, potatismos, persilja,
frukt

Leverstuvning, brynta morötter,
potatis, persilja

Dillkött, bl. grönsaker, potatis
Spenatsoppa, ostsmörgås

Köttsoppa, mjuk smörgås m. ost
Köttgryta m. mo-rötter, vitkål,
persilja, potatis

Kokt sill, hackat ägg, persilja,
potatis, frukt

Leverbiff, sallad
(Lov)
(Lov)

Spagetti, köttfärssås, persilja, tomat
Kalvsylta, rödbetor, potatis, persilja
Stekta fiskbullar, currysås, ris, purjo
Leverfärs, potatis, persilja, frukt

Fredag

Lördag

Måndag
Tisdag

Onsdag

Torsdag
Fredag

Lördag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Fredag

Lördag

Måndag
Tisdag
Onsdag

Torsdag
Fredag
Lördag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

Måndag

Tisdag
Onsdag
Torsdag

Fredag
Lördag

•
1

,, 13/11

,, 15/11
,, 16/11

,, 17/11

"

,, 20/11

,, 22/11
,, 23/11

,, 24/11
,, 25/11

,, 26/11

,, 27/11

,, 29/11
,, 30/11
,, 1/12

"
"
"

"

plugget idag?
12/11

18/11
19/11

2/12
3/12
4/12

6/12
7/12

,, 8/12
9/12

,, 10/12
,, 11/12

,, 13/12

,, 14/12
,, 15/12
,, 16/12

,, 17/12
,, 18/12

Skinkstek, sås, grönsaker, potatis,
persilja

Blomkålspure, ostsmörgås

Korvsås, ris, ärter, rå kålrot
Köttbullar, potatis, persilja,
rårivna morötter

Fisk i form m. grönsaker och
kryddgrönt, frukt

Levergryta m. virkålslingon
Pepparrotskött, morötter, potatis,

persilja
Köttsoppa

Makaronipudding, råa grönsaker
Ugnsfars, potatis, persilja, rå morot
Stekt torslcfile, spenatstuvning, citron
Leverbiff i gryta, potatis, persilja,

frukt
Fläsk eller Värmlandskorv, senap,
potatis, grönsaker

Grönsakssoppa, ostsmörgås

Risotto, grönsallad
Kålpudding, potatis, råkost
Inlagd sill, potatis, ägghalva,
mjuk smörgås, frukt

Bfodpudding, vi tkålslingon
Oxstek, sås, grönsaker, potatis
Skånsk virkålssoppa

Stångkorv special, rödbetor
Bondomelett, grönsallad
Gryta m. bogfläsk, lever och purjo
Stekt fisk, potatis, råkost
Ugnstekt fylld falukorv, potatis
Oxsvanssoppa

Makaroner, bacon och morots-
tärningar, frukt

Kalops, rödbetor
Ansjovisgrarin (leverpastej)
Kokt skinka, potatislåda m.

grönsaker
Ugnspannkaka, sylt, (rå morot)
(Lov)
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KONSUM• DOMUS
Köp maten i Konsum så behöver Ni
inte betala omshöjningen
kunde man läsa i Stockholmspressens
annonser och på stora affischer i buti
ker och varuhus inom Stockholmsom
rådet och ett stycke utanför dess grän
ser torsdagen den 1 judi när omsättnings
skatten höjdes från 6,0 0/o till 9,1 0/o.
Vår förening var med i den aktionen,
som för alla utom ett mindre antal ini
tierade slog ned som en bomb. Man kun
de läsa i kommentarerna om en "pris
bomb" och detta kan man verkligen
säga att det var ty det rör sig om stora
besparingar vid inköp av livsmedel. Al
la talar om konsums låga priser på livs
medel. Givetvis påverkade detta kon
suminiriativ prissättningen även inom
enskild handel i samband med omshöj
nmgen.

Vår förenings försäljning
I en tid av överfull sysselsättning är

det med en viss respekt vi ser sommar
försäljningen och semestertiden, I år
tycker vi att det gått relativt bra även
om det varit en hel del pussel både när
det gällt varuhuset och butikerna. Som
exempel kan nämnas att det under topp
dagar i varuhuset behövs 25 snabbköps
kassörskor (incl. avbytare) för att kun
na hålla 16 kassor öppna hela dagen.
Jämför man personalbehovet dessa da
gar med andra tider av året så blir skill
naden myoket påtaglig.

Försäljningen i juli månad blev över
3 miljoner eller i mera exakta siffror
3.121.000:-. Omsättningen i livsmedels
avdelningen i varuhuset var 1.121.000:
och blev med dessa siffror i det närmas
te den största kooperativa livsrnedelsav
delningen i landet under juli månad.
Varuhusets avdelningar hade tillsarn
mans med möbelbutiken en försäljning
under månaden på 2.305.000:- med en
ökning av 448.000:-. Försäljningen i
föreningens butiker och varuhuset torde
detta år bli i det närmaste 23 miljoner.
Vi får se vad den återstående delen
av året kommer att ge.

Ny varuhuschef
Börje Lööv slutade sin anställning

som varuhuschef vid månadsskiftet aug./
sept. för att tillträda en tjänst vid Varu
husföreningen Domus i Stockholm. Herr
Lööv kom til] föreningen under förbe
redelsearbetet för vårt Domusvaruhus
för exakt tre år sedan. Vi tackar ho
nom för ett intresserat, intensivt och

plikttroget arbete och önskar lycka till
i de nya arbetsuppgifterna.
Nyanställd varuhuschef är Allan

Erixon (36). Herr Erixon är född
i Sorsele, Västerbotten. Han började
som springpojke vid 14 års ålder.
Har sedan haft olika befattningar inom
vår rörelse och kommer senast från
Kungsör. Det teoretiska vetandet har
Erixon i likhet med flertalet av konsu
mentkooperationens ansrällda inhämtat
genom korrespondenssoudier och kurser
på Vår gård i Saltsjöbaden. Vi hälsar
välkommen och hoppas på ömsesidig
trivsel.

Övrig personalia
Lennart Carlsson, Fruvik flyttar till

butiken Grindstuplan som butikschef ef
ter Ove Elofsson som slutat sin anställ
ning. Manne Fahlström, som nu är styck
mästare i butiken Hästhagen flyttar till
Fruvik som ny bueikschef,

Inför studiesäsongen1

KF:s upplysningsavdelning presente-
' rar ett omfattande program, av vilket
vi gör ett urplock, som vi tror skall
passa inom vårt verksamhetsområde.
Bland studiegruppämnen har vi Sam
gång - Framgång, som ger en aktuell
redovisning av Konsum just nu. Den

Allan Erixon

handlar om våra butiker och varuhus,
vårt lokala inflytande på utvecklingen,
försaljningspolitik etc. Vidare kan vi
nämna studieämnet som fått arbetsnam
net Vi samordnar vår verksamhet. I den
na kurs talas om rationaliseringar och
anpassningar till samhällets förändrin
gar. Utöver dessa finns det ett mycket
stort urval av olika ämnen. I butikerna
och varuhuset kommer kvällsträ.ffar att
ordnas till vilka vi förväntar god an
slutning.
Personalen ligger i startgroparna för

att studera obika ämnen som är till nytta
för dem själva och i deras arbete. Bu
tiks- och säljledare kommer att samlas
ett antal gånger under vintern för att
gemensamt diskutera försäljnings- och
personalfrågor. KF har inbjudit anställ
da att deltaga i en riksomfattande täv
ling i branschkunskap under temat "Sälj
melodi 1966".

G. u-».

Hästmöte i Gustavsbergs skog. Foto Stig Ohlson
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Födda
19/5 Jaana Susanna, dotter till fabr.arb.

Hans Erik Ostlund och h.h. Kyllikki Sanel
ma J. Huhtala

4/6 Isabellc Irene, dotter till chaufför
Sven Lennart Karlsson och h. h. Britta
Annette Irene .f. Holmgren

4/6 Ulla Kristina, dotter till fabr.arb.
Eino Veikko Törmänen och h. h. Ritva
Kyllikki f. Viinikka

5/6 Bert Roger, son till montör Bert Vil
helm Vikner och h. h. Vanja Birgitta f.
Holrnqvist

8/6 Marco Alberto, son till gjutare Fer
nando Fonsati och h. h. Elsie Marie f. Ost
lund

9/6 Anette Linnea, dotter till elokt, Stig
Sören Lundqvist och h. h. Siv Inga Linnea
f. Gustavsson

12/6 son till polisman Björn Gunnar Ols
son och h. h. Ingrid Tyra Lillemor f.
Björkman

13/6 Lars Erik, son till Fabr.arb. Olo.f
Einar Er.iksson och h. h. Karin Erika f.
Karlsson

2/7 Mirko, son till fabr.arb. Danilo Mineni
och h. h. Adriana f. Martinelli

3/7 Äsa Margareta, dotter till flygtckn.
Göte Roland Thuresson och h. h. Ragnhild
Margareta f. Jonsson

5/7 Anneli Charlotte, dotter till kassör
Tore Henry Karlsson och h. h. Gunvor
Charlott f. Kjellgren

8/7 Niclas Hans Ivar, son till skådesp.
Hans Carl Gustav Waldgren och h. h. Chris
tina Alma Elisabeth f. Schollin

11/7 dotter till stud. Lars Gunnar Anders
son och h. h. Raili KyHikki f. Johansson

12/7 Johan Mattias, son till ing. Bo Len
nart Grenholrn och h. h. Marit Birgitta Kris
tina f. Nygård

15/7 dotter till Fabr.arb. Knut Staffan
Rorrhald Vesrbcrg och h. h. Raija Anneli
f. AbLfors

16/7 Kenneth Erik, son till fabr.arb. Göte
Axel Sjölinder ooh h. h. Maj-Britt Ingeborg
f. Lång •

17/7 Rikard Kenneth, son till brännare
Kurt Verner Aura och h. '.h. Göta Ingeborg
f. Kuivasmäki

17/7 Maria Catninc, dotter till service
man Per Ulf Roland Sellstcdr och h. h. Edla
Maria f. Tysk

19/7 Martin, son till adjunkt Kurt Söder
lund och h. h. Siv Marianne f. Olsson

20/7 son till målare Torsten Gunnar
Nilsson och h. h. Kerstin Maria f. Johansson

22/7 Marita Hannele, dotter till fabr.arb.
Seppo Kalevi Rautiainen och h. h. Eira
Inker i f. Salrninen

27/7 Dan Olov, son till plastpress. Olov
Ivar Norin och h. h. Signe Monika f.
Johansson

29/7 son till snickare Kjell Axel Anders
son och h. h. Elsa Inga Britt f. Bergström

30/7 dotter till rev.ass. Lars Hillberg och
h. h. Ester Birgitta f. Näslund

3/8 dotter till målare Erik Gunnar Morti
mer Edin och h. h. Monika Linnea f. Wallin

4/8 son till fil. kand. Lars Göran Anders
Hammar och ,h. h. Ingela Britt-Marie Mar
gareta f. Johansson

9/8 dotter till gjutare Frans Tore I van
Johansson och h. h. Nancy Erika f. Lars
son

9/8 dotter till elektr. Nils Bert-Ove Lars
son och h. h. Ulla Birgitta f. Bjärevall

14/8 son till fabr.arb. Hans Vidar Axi och
h. h. Laimi Orvokki f. Purjemaa

17/8 dotter till murare Lars Fredrik Jans
son och h. h. Eva f. Andersson

23/8 dotter till stud. Jan Anders Borg och
h. h. Ulla Margareta f. Jansson

23/8 dotter till folkskollar. Karl Erik
Tempte och h. h. Gunnel Linnea f. Sandberg

Vigda
29/5 Jan Anders Persson och Gunnel Bir

gitta Lindberg
5/6 Sven Jan-Erik Palmberg och Ingrid

Elvira Mikaclsson
6/6 Lars-Erik Nilsson och Birgit Gunilla

Eglander
19/6 Lars Inge Emil Pettersson och Kers

tin Maria Borg
19/6 Jan Roger Persson och Elsy Marga

reta Nilsson
20/6 Jan Olov Thunell och Anita Elaine

Hagberg
25/6 Leif Ingemar Lind och Inger Marga

reta J ohansson
25/6 Mats Karl Arvid Wahlström ooh

Solveig Marianne Nyman f. Larsson
,3/7 Stig Henry Otto Viktor Greve Jons

son och Gertrud Viola Osrlund
3/7 Rolf Martin Häggström och Birgitta

Viola Karlsson
3/7 Karl Gustav Lennart Gunnarsson och

Lillemor Elisabeth Osterberg
3/7 Ulf Bertil Lind och Monica Gunilla

Nordström
11/7 Hcikki Jo.hani Korhonen och Kerttu

Tellervo Jurvakainen
17/7 Lars-Anders Schöldström och Berit

Margareta Skoglund
18/7 Sune Folke Eriksson och Helka

Kleemola
25/7 Jan Anders Borg och· Ulla Margareta

Jansson
7/8 Thorbjörn Edlund och Kerstin Chris

toffersson
7/8 Kjell Ture Åström och Ann Maria Ida

Pettersson
14/8 Hans Maurirz Hagelin och Gunilla

Ulrika Lydin
14/8 Alberto Bersani och Tiiu-Made l Käkk

Döda
20/7 Änkfifru Ida Charlotta Dahlgren f.

Håkansson 75 lir
29/7 Fabr.arb. Thure Gotthard Eriksson,

Trallbanev. 2 B 36 lir
5/8 Provinsialläkare Bengt Axelson Ha-

milton, Mörtnäs 61 år
6/8 Änkefru Mana Ottilia Nilsson f.

Andersson, Älderdornsh. 80 år
13/8 Änkefru Ester Kristina Lundin, f.

Hultgren, Ålderdomsh. 68 lir
27/8 Fru Frideborg Kristina Sjöberg f.

Nylander, Grindstugärde D 25 70 år
30/8 fru Alfhild Mar,ia St:l.lkrantz, p1

förs. 64 år
8/9 verkmästare Carl Fredrik Hjalmar

W,i:berg, Grindstugärdet I 49 61 år

Tack!
Till alla dem, som under min älskade

Makas och vår kära Mammas, Fride
borg Sjöberg, sjukdom och vid hennes
bortgång genom sitt vänliga deltagande
varit oss till stor tröst i vJ.r djupa sorg,
ber vi att få framföra vårt varma, öd
mjuka tack.

Hilmer
Ake och Lisa

För vänligt deltagande och blomster
gärd vid fru Ester Lundins borgång ber
vi härmed fJ. framföra vårt varma tack.

Släktingarna

För allt vänligt deltagande och den
vackra blomstergärden vid min käre ma
kes, Thure Eriksson, bår, frambäres till
Förmän, arbetskamrater, BKF:s verk
stadsklubb, schackklubb, grannar, släkt
och vänner vårt varma tack.

Gun-Britt
Gunilla

Den 8 september gick Carl Wiberg
bort, vid en ålder av 61 år. Vid hans
jordfästning betygade släkt, vänner, och
många organisati-0ner i en mycket rik
blomstergärd sin aktning och saknad.
Alla minns honom som en inspirerande
kamrat i förenings- och friti.dsliv, och
som en duktig medarbetare i arbetslivet.

Som alla andra i Gustavsberg fick
Carl Wiberg börja arbeta vid porslins
fabriken direkt efter skolan. Genom sin
yrkesskicklighet och sitt intresse blev
han vid 33 års ålder verkmästare vid
porslinstillverkningen. Dessförinnan ha
de han <l!ktivt deltagit i fackföreningens
arbete, där han en tid också var ord
förande. Under många år var han leda
mot av företagsnämnd och förslagskom
mitte. Sedan SALF:s avdelning i Gus
tavsberg bildades 1939 var han styrelse
ledamot och ordförande i många år, och
desslikes ledamot i förbundets distrikts
styrelse. I HemV1ärnet la-des under krigs
åren chefsuppdraget för Gustavsberg till
C. Wiberg, och från år 1959 fortsatte
han som kretschef. Trots att sjukdom
tvingade honom till avtroppning av sina
ansvarsfulla arbetsuppgifter, medvei,ka
de han länge i hemvärnsarbetet, verks
skyddet, i arbetsstudier och i Sportfis
keklubben.

Kolleger och al'betskamrater kommer
alltid att minnas Carl Wiberg som den
orädde, cnergiS1ke och kunnige ledaren,
som särskilt varmt slog vakt om vidare
utbildningen, skydds- och samarbetsfrå
gorna. Hans minne i Gustavsberg kom
mer att leva klart och ljust.
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Finska spalten Suomalainen palsta

Hemvärnsgården, harmonikka soi
valsin hiveleviä säveliä. Naiset kesä
asuisina kuin kukkaset tuulessa Iiihoitte
levat tanssissa. Pihalta avautuu lahden
näkyrna, kuin jonkin sisäsuomen järvi
maisema illan hämyssä. Rannalle raken
nettu koleko sytytetaan klo 23 kaikki
rientävat sisältä rantakallioille ihailc
maan sen loimua. Korkeina hulmuavat
liekit sinimustaa yötaivasta vasten. Il
man ennakoitua sopimusta aloittaa jokin
naisäarri maammelaulun siihen yhtyvat
niin nais- kuin miesäänet pian kaikuu
voimakkaana kotimaan laulujen säve
let. Koken valo luo kuvajaisiaan tyy
neen lahden pintaan, Valopiirin rajalla
soutelee pari venetta, joissa on tyttö
ja poika. Tunnelma on aito, se on juhan
nusyöta.
Kerhohuone kukkasin koristeltu pöydät,
hyvän kahvin tuoksu ilmassa, kakut ja
muut suuhun sopivat esilla, odotellaan
vieraita. Pian saapuvatkin Hyvinkää
läiset kunnan toimrhenkilöiden opasta
mina. Esitrely käden puristus, tervetul
leksi toivotus ja hetkessä 011 tunnelrna
kotoinen. Heimolaiset ovat tulleet ter
vehtirnaan meitä siirtolaisia. Ajastusten
vaihto käy vilkkaana, kysellään kuulu-

rrusia puolin ja teism. Lauletaan välillä
ja ollaan kuin vanhat tutut, niin kuin
ollaankin samoja pulliaisia suomalaisia.
Kovasti on kieltä kaytetty puheissa ja
lauluissa, kuivaa suuta. Virvokkeita tar
jotaan kahvikupeista erinäisesta syystä.
Ei ole juornalaseja sen huomavaat vie
raat, panevat merkille asian ja hyvas
tellessään, ilmoittavat kiitoll isuuden
osoituksena lahjoittavansa Kerholle 60
kpl juomalaseja. Kiitollisina otamme lah
jan vastaan, Eräs puute on korjattu vie
raiden toimesta köyhän Kerhomme tai
paleelta. Jäikeen Hyvinkäläisten vierai
ltm jatkuu kotimaiste11 vina S.O.K. 011
järjestänyt toimihenkilöilleen juhlavuo
te11aan matkan Ruotsin. He tutustuvat
tehtaaseen perättäisinä päivinä noin
kolmesadan hengen voimalla. Tekijä
työnsä äärellä kuule tavallista enämmän
suomenkielen puheen sorinaa ja näkee
laumoittain kotoisia 11aamoja.
Kesäloma on talletettu muistojen ar

ki!>toon. On alkanut työn ja toiminnan
aika. Kerhotoimi1111assa 011 etualalla
seuramatka Eskilstuu11aan 18/9 -65. Lo
kakuun 2 p:11ä 011 Bergasale11issa syys
tanssiaiset ja joulukuun 11 p:11ä samassa
paikassa on pikkojoulu lapsille kuin

myöskin aikuisille. Marraskuu 011 marto
luonossa, jotain tulisi keksiä virkistystä.
Jos Bergasalenia vaan saadaan käyt

töö11 silloin olisi teatteri-ilta paikallaan
siihen koitetaan pyrkiä. Olihan keväi
nen teatteri-tapaus kaikille mielui11en.
Vieläkin kiitämme lahjoittajaa. Teatte
rista tulee mieleen 20/8 -65 ruotsalaisten
järjestämä Grottafton se oli täysosuma.
Ympäristö Grotte, hyvin eri11omaisesöi
suunniteltu ohjelma, joho11 oli tarvittu
mieJi,kuvitusta. Kiitämme järjestäjiä.
MoiHia voimmc vain sitä ett luoja antoi
sa.teensa ohjelrna11 loputtua, kai tahtoi
näyttää ilon ja suru11 hiuksen hienon
rajan. Toivoinme, että Grottaftonista
muodostuu elokuinen peri11ne.
Nautioko maa11kielellä tarjotusta vir

kistysohjelmasta, tuletko työssäsi toi
meen kielellisesti?

Et varmaan, sillä kielitaidottomuudes
tasi 011 sinulla haittaa. Sen voit korjata
opiskelulila. Kvarnbergin koululla alkaa
ruotsi11kurss,i Aimo Janhusen johdolla.
Osallistu siihen opi taas opi, sillä sitä se
elämä 011.
Kerho11 jäsenkamppanjaan voit, myös

osallistua liittymällä jos et sitä ennen
ole huoman11ut jäseneksi tai jos olet jo
Kerhon jäse11 herättelernäillä nukkuvia
suomalaisia tässä as,iassa, niin teet pal
velukse11 suomalaisen yhteishengen etee11-
päin viemiseksi.

E. P.lä.

Björnskogsvägen 12 C.

GUSTAVSBERG
Telefon 323 90
Medlem av Sthlms
Tandläkarförening

TANDSKÖTERSKA
och

Tandsköterskeelev
erhåUer anställning

Svar tiU Tandläkare Brännström
tel. 308 40
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Konsten att sänka priserna är
bland annat konsten att sänka
omkostnaderna. En viktig upp
gift i det sammanhanget är att
se till att varorna går kortaste
vägen från fabrik till butik, så
att hanteringen blir så billig
som möjligt. Därför bygger
kooperationen effektiva och
strategiskt placerade lager
centraler - · gemensamma
"storskafferier" för en rad
föreningar - där

• man genom inköpssamver
kan med landets övriga la
gercentraler kan göra för
månliga storinköp via Koo
perativa förbundet,

• gaffeltruckar och andra tek
niska hjälpmedel ger snab
bare och lättare hantering
- som spar både pengar
och ryggar,

• moderna datamaskiner har
övertagit tidsödande rutin
uppgifter - lagerbokföring,
utskrift av följesedlar, fak
turor,

• man har möjlighet att för
vara varje varuslag under
idealiska förhållanden i frå
ga om luftfuktighet och tem
peratur - till gagn för kva
liteten,

• samlastning och gemensam
ma utkörningar sänker kost
naderna.

De moderna lagercentralerna
är i dag ett av kooperationens
bästa vapen när det gäller att
hålla priserna i schack.
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Skriande tranorna flyktat ren.
Vita bolstrar och putor
flingorna bädda kring häll och sten.
Kojornas trånga rutor
glimta immiga.
Sparven i hunger
letar kärven vid bondens skjul.
Djupt ur dimmiga
höstkvälln sjunger
pilten vid foran om vinter och jul.

Ur Pilgrimens julsång
av Verner von Heidenstam.

Välkommen hem!

Den 1 december började ett nytt år, som ska vara intill 31
december 1966. Ett år med 13 månader och med 2 Jular!
Homecoming year, hemkomståret kallas det. Det är en in
bjudan till män och kvinnor av svensk härstamning, som nu
är bosatta utomlands i allmänhet och till våra emigranter i
Nordamerika i synnerhet. Bakom initiativet står Svenska Tu
risttrafikförbundet, hembygds- och husmodersföreningarna,
Utlandssvenskarnas förening, kyrkan och en del andra orga
nisationer. Kommunalt är man på sina håll mycket aktiv och
man har redan bildat lokala valkornstkommitteer. Hos oss
har till att börja med vår kommunalnämnd uppdragit åt den
na tidnings redaktör att vara kontaktman för eventuella gäs
ter till Gustavsberg under Hemkomståret.
I USA och Canada har en flerfärgsbroschyr spritts om

HCY-aktionen, och amerikansk press och TV har gett den
en stor publicitet. Tillåt mig att citera litet ur broschyren,
till tjänst för dem som inte längre behärskar sina förfäders
språk:
The Homecoming Year is dedicated to all those men and

women of Swedish descent-numbering perhaps half as many
as those who live in Sweden itse!f-now residing in other
lands. This special year has been selected to honor the
achievements of all people of Swedish descent, to thank them
for the good will they have created for Sweden and things
Swedish-and to give them a good time,
Above all, Sweden wants to strengthen the ties between

the old country and the other nation. Not in the sense of
fostering a feeling of dual nationality, But very much in the
sense that added understanding makes better friends.

If you left Sweden at an early age, or base your impres
sions on what your parents once told you, you may find
Sweden of today a rather different place.
Modern Sweden is known for the business acumen of its

private enterprise, its advanced research, progressive labor
relations and social services.
Yet much that is traditional remains side by side with

these modern concepts. Customs like Midsummer, Lucia and
Christmas. Oldworld pomp and circumstance <luring the
Opening of Parliament, or the Changing of the Guards. Even
the red little cottage by the lake.
The best way to get to know both aspects of Sweden

modern as well as traditional, is to become acquainted with
the people. During Homecoming Year, Sweden will double
its efforts ro promote such friendships.

If you have lost touch with your relatives in Sweden, we
will help you find them. If you have no more relatives in
Sweden, we will help you find experts to trace your ancestry
and find the old homestead.
And whether your origin is in a large community or a

small village, welcoming committees will greet you, intro
duce, you to church, social and club activities and make you
feel what indeed you are: an honored and most sincerely
welcome guest and kinsman.
Här hemma har redan stor aktivitet etablerats i utvand

rardistrikten i Småland, Dalsland, Oland och Värmland.
Program har skisserats till glädje för dem därborta i svensk
bygderna, som ämnar besöka Sverige. Man väntar att ett
stort antal anmälningar ska komma in till turistkontoret i
New York. Därifrån går meddelandet till sekretariatet i
Stockholm, som i sin tur sänder det vidare ut till hemdis
trikten. Man väntar att dessa ska sända ett välkomstbrev till
Homecoming Year-resenaren.
Vi i Gustavsberg har ännu inte fått någon vink om an

nalkande gäster till våra trakter. Men jag tror de kommer
till sommaren, och redan nu sänder vi en hälsning genom vår
tidning och hoppas att våra läsare thereover sprider vår väl
kornstapell till Värmdö-svenskarna. Något program har vi
inte gjort upp, men nog kan vi lova att de ska få se våra
fabriker och träffa våra i Amerika så välkända konstnärer,
de ska få erfara hur bolagsbon uvecklats till Konsum-Domus,
göra en rundtur i samhället, se vårt fina hem för de gamla
och våra daghem. Kanske vi kan ordna en båttur ut i skär
gården, bjuda på Midsommarfest, en konsert, en fotbolls
match - ja nog finns det uppslag, och de ger sig bara gäs
terna kommer. Till allt detta kommer en del planerade läns
arrangemang, en fest i Roslagen med Rönnerdahl, och Sve
rige-Amerikadagen på Skansen. Och gästen får kanske till
slut ett speciellt hedersdiplom av landshövdingen, som min
ne från besöket i det gamla hemlandet.
Initiativet för Hemkomståret har betecknats som den

största och gladaste svenska kampanj, som någonsin lanserats
utomlands. Skulle vi få många Homecoming-gäster, så vet jag
att fabrik, kommun, konsum, föreningar och enskilda gärna
vill vara deras värdar.

Så jag säger:

Gud Jul och välkommen Hem!
Red

1



God, glad och förnuftig jul!

Kärleken som giver -
den är störst av allt,
tror och hoppas allting,
lönar tusenfalt.
Tung är nöden världen bär,
blodskrift natten skriver.
Vi som ännu dväljas här
låt oss medan dagen är
öva med all iver
Kärleken som giver.

Josef Oliv

Vi önskar få ut det mesta och bästa
möjliga av vår tillvaro och då särskilt
av våra helger och högtider. Vi är i
allmänhet pressade av sysslornas mång
fald. Bestyren brukar räcka mer än väl
till. Skönt då med alla tillfällen till en
smula vila och rekreation för kropp och
själ. Detta är en naturlig önskan och
känsla, när vi står inför en högtid. Vi
förenas i en gemensam längtan efter av
spänning, .ro och kraftsamling.
Sedan är frågan den, hur vi bäst ska

kunna förverkliga denna önskan.
Under ett samtal med en erfaren och

välkänd läkare om vårt traditionella
julfirande, anmälde denne sina tvivel
och bekymmer. Han menade att en stor
högtid vid denna tid skulle kunna vara
en välsignad sak men att det sätt varpå
vi begår julen även har negativa sidor.
Våra festseder är inte alltid ägnade att
främja vår kroppsliga eller själsliga
spänst. Overdåd i mat och dryck med
för alltid risker, medan enkla och sunda
vanor inbesparar kroppsliga besvär och
läkarebesök, I den stilen gick läkarens
funderingar.
Julen har sedan gammalt varit en tid,

då man unnat sig en riklig förplägnad.
Vardagen var tidigare mycket arbets-

fylld och kosten var enformig. Vid ju
len försökte man allt efter råd och lä
genhet ta skadan igen. Man skulle, som
det hette "äta sig märg i :benen", och det
kunde kanske på sätt och vis behövas.
Vi har nu kommit dithän, att det sto

ra flertalet kan tillgodose näringsbeho
vet året om. Detta bör medföra att vi
inte längre sätter bordets njutningar i
centrum under julfirandet. Det finns
mycket annat som kan skapa julstäm
ning och julglädje. Så kan en i materiellt
avseende något enklare jul, med tillfal
len till vila och stillsam samvaro samt
lättnader i de husliga sysslorna, göra
högtiden till en ljuspunkt i vintermörk
ret.
Vi lever inte allenast av bröd. Om

tanken om vårt eget bästa talar för en
enkel livsstil. Denna ökar kanske våra
möjligheter att ge ett vänligt handtag åt
dem, som tyngs av större bördor och he
kymmer än vi. Detta kan i s.in tur främ
ja vår egen tillfredsställelse och glädje.
En god och glad, enkel och förnuftig

jul. Kr inte detta en bra devis för jul
firandet? Den kan kanske verka som en
eggande paroll, en nyttig tankeställare.
God jul!

V.].
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Gamla kartor

Gamla kartor är alltid intressanta, men man
måste nog gå till Riksarkivet om man ska få
se originalen. Från våra trakter lär där finnas
en från 1600-taler, varav Skeppslagets tidskrift
en gång hade denna detaljbild, som vi ser till
höger. Sjövägen var litet annorlunda då, men
tegelbruket fanns på samma plats som dess
stolta efterföljare i nutidens fabriker.
Den större kartan visade en gustavsbergare

för oss. I ett av kvarntorpen, där hans mor
föräldrar: bodde satt den på väggen. Kartan
är sedan 1780 och uppgjord efter ett äldre
original. Denna karta hade man använt då
man skulle bedöma jordens odlingsbarhet och
utmärka rågångarna som skilde Lemshagas
marker från de omkringliggande ägorna.
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Under de närmaste 10 a 20 åren
kommer vi i vår del av världen enligt
all expertis att med största sannolikhet
ha brist på både arbetskraft och kapital.
Det är en brist, som ur många synvink
lar ska uppfattas positivt - ol.a. därför
att den så klart visar optimismen och
ambitionerna hos företag och politiska
instanser när det gäller att gi vidare i
utvecklingen. Men bristen har nog ock
så en del skuggsidor. Den leder utan
tvivel till ökade inflationsrisker, den
försvårar expansionen av angelägna so
ciala och kulturella verksamheter, den
innebär att en mängd chanse~ till pro
duktions-, export- och välståndsstegrin
gar kommer att försittas.

Av bristen på arbetskraft och på
kapital är naturligtvis arberskraftbristen
den ur alla synpunkter allvarligaste. Till
väsentligaste del kan f.ö. kapitalbristen
anses direkt bero på arbetskraftbristen.
En renodlad ekon_omisk kalkyl visar ock
så att en enda människa som arbets
kraft f.n. representerar produktionsvär
den av normalt 3 a 4 miljoner kr. un
der sin produktiva tid. Eller värden som
med 50-60 gånger överstiger det be
fintliga realkapitalet per invånare i form
av maskiner, byggnader, bostäder, vägar
och annat. Jag tycker själv inte om att
på detta sätt beräkna människors eko
nomiska värden; men en kalkyl som
denna visar dock bl.a. att samhället lider
avsevärt större förluster av att inte till
varata de mänskliga produktiva egen
skaperna än av att sköta maskiner och
annat realkapital på ett diskutabelt sätt.
Man kan som ekonom säga att det är
minst 50 gånger viktigare att tillvarata
de mänskliga produktiva krafterna än
att satsa på bättre realkapital. Detta är
en av de grundläggande utgångspunk
terna i detta anförande.
Den brist på personal, som vi har att

emotse under de närmaste årtiondena
här i Sverige, har uppmärksammats i
den allmänna debatten kanske främst
genom de prognoser arbetsmarknadsut
redningen och den nu arbetande lång
tidsutredningen fört fram i ljuset. Enligt
dessa prognoser skulle arbetskraften i
Sverige, mätt i presterade arbetstimmar
eller uttryckt i antal helårs- och hel
tidsarbetande personer, förbli oförändrad
från 1965 fram till 1980 eller motsva
rande ca 3,4 miljoner personer under

Per Holmberg

Hur utnyttjas· våra a rbetskra ftsresu rse r?
hela 15--årsperioden. Med de expansions
planer bl.a. industri, handel, sjukvård
och undervisningsväsende har kan den
na konstanta arbetskrafttillgång - även
vid en stegrad allmän rationaliserings
takt - bedömas som ett mycket stort
problem. Dagens i och för sig ganska
betydande arbetskraftbrist riskerar att
flerdubblas, en stor del av expansions
planerna på skilda håll i samhället får
skrinläggas eller bantas ned. I en del
kretsar har man visserligen redan recept
på hur bristen och dess sannolika steg
ring ska avhjälpas - man vill mass
importera utländsk arbetskraft, man vill
starta industrifilialer i länder med bättre
personalsituation, man vill förlägga
svenska sjukhus till medelhavsområdet
etc. Men recepten återspeglar nog i all
mänhet mera en annalkande desperation
än en ökad realism när det gäller att
bedöma utvecklingen och dess krav.
För egen del är jag övertygad om att

det perspektiv, som arbetsrnarknadsut
redningen och långtidsutredarna målat
upp, innehåller alltför mycket av över
förenklingar och döljer det faktum att
vi med olika medel kan ganska kraftigt
påverka vår egen situation. Jag ska för
söka illustrera detta genom att gå in li
tet mera i detalj på vad som egentligen
händer på svensk arbetsmarknad under
en 10-årsperiod. Totalt sett kanske ar
betskraften, mätt i tim- eller personan
tal, inte förändras nämnvärt. Så långt
har nog de nämnda prognosmakarna
rätt. Men bryts arbetsmarknadsförand
ringarna ned i skilda komponenter blir
faktiskt bilden helt annorlunda.

Under en Folksamkonferens i maj kal
lad "Rätt man rätt kvinna pJ, rätt plats",
höll sekr. Per Halmberg, LO - numera
byrJ.sekreterare och expert i AMS - ett
anförande om våra arbetskraftsresurser.
Vi återger det här med benäget tillstånd,
Anförandena vid konferensen ingJ.r i
skriften "Kvinnobefordran", som vi re
kommendera som underlag för debatt
och studier i udra cirklar och kurser.
Boken kostar 6:-, men kan för cirk
larna erhJ.llas direkt frJ.n Folksam för ett
reducerat pris av 3:-.

Dbg

Jämförs den svenska arbetskraften
1965 med arbetskraften 1975 syns man
kunna räkna med ungefär följande hän
delser:

1. Av dagens c:a 3 1/2 miljoner perso
ner på arbetsmarknaden kommer i
runt tal endast omkring hälften att
förvärvsarbeta om tio år.

2. Omkring 800.000 av dagens skolele
ver är om tio år ute på arbetsmark
naden; något mer än 700.000 av da
gens arbetande är om tio år pensio
nerade.

3. Under de närmaste tio åren kommer
kanske 300.000 utlänningar att
vandra in i Sverige och ta arbete,
medan 200.000 samtidigt utvandrar
från Sverige. Flertalet av utvandrar
na är sådana som tidigare invandrat,
alltså "återutvandrare".

4. Omkring 150.000 personer kommer
fram till 1975 att lämna arbetsmark
naden på grund av invalidisering,
varav närmare hälften enbart genom
trafikolycksfall och yrkesskador.
Samtidigt kanske c:a 100.000 av da
gens invalider i arbetsföra åldrar blir
rehabiliterade så att de kan återgå
till arbetsmarknaden.

5. Omkring 100.000 av personerna på
arbetsmarknaden 1965 lämnar fram
till 1975 marknaden på grund av
dödsfall, varav drygt en fjärdedel
enbart genom trafikolycksfall och
yrkesskador

6. Kanske inemot 1 miljon gifta kvin
nor kommer att fram till 1975 lämna
hemmiljön för att gå ut på arbets
marknaden, medan samtidigt nästan
lika många kommer att överge ar
betsmarknaden i samband med gif
termål, barnsbörd eller stigande man
liga realinkomster.

Alla de siffror jag här dragit fram är
högst ungefärliga, men anger dock stor
leksordningarna av de väldiga föränd
ringar som under en tioårsperiod träffar
vår arbetsmarknad. De sex punkterna
ger utgångspunkter för en bedömning av
de handlingsmarginaler, som vi i själva
verket har när det gäller att kvantita
tivt och kvalitativt höja arbetskraftin
satserna och utnyttja landets arbetskraft-

4



potential bättre. De många personer,
som förblir kvar på arbetsmarknaden
'ram till 1975, kan genom vuxenutbild
ning, omplaceringar och annat rillvara
tas rationellare än i dag, underutnytt
jade begåvningar - särskilt vanliga på
kvinnosidan - inom den befintliga ar
betsstyrkan kan användas företags- och
samhällsekonomiskt förnuftigare etc.
Strömmen in på marknaden av ny

välutbildad arbetskraft, vilka åtminsto
ne delvis ersätter avgången av visser
ligen erfarna men dock sämre utbildade
pensionsmogna personer, ger också be
tydande möjligheter till ett bättre perso
nalutnyttjande än förut. Vikten av att
även de välutbildade unga kvinnorna
får sin arbetskraft och sitt kunnande väl
tillvarataget ute vid företagen kommer
att öka - och innebär betydande "vinst
chanser" för rationellt tänkande företag.

Invandringens storlek kanske inte kan
påverkas nämnvärt på grund av våra
grannländers förändrade arbetskraftsi
tuationer, men det borde genom bättre
skolning på svensk mark av dessa in
vandrare vara möjligt att tillvarata de
ras begåvningar bättre än nu. Vidare
framstår det som nödvändigt att med
olika insatser söka minska utvandringen
från Sverige av personer, som i regel
utgörs av tidigare invandrare med besvi
kelser av skilda slag bakom sig i fråga
om det svenska samhället och den svens
ka arbetsmarknaden.

Hela problemkomplexet kring invali
disering och dödsfall bland personer i
aktiv ålder eller i åldrarna strax där
under behöver också angripas. Enbart
av arbetsmarknadsskäl skulle det vara
befogat att med det snaraste skärpa
t.ex. trafiksäkerhetsbestämmelserna. He
la fältet av förebyggande och rehabili
terande insatser från samhälle och före
tag är emellertid av ytterst stor bety
delse ur de samlade arbetsmarknadssyn
punkterna.
Så slutligen de kvinnor, som går in i

och ut ur arbetsmarknaden. Här åter
finns de allra största förändringssiffror
na i vårt tioårsperspektiv. Den stora
frågan är i detta sammanhang lika myc
ket att söka få dagens förvärvsarbetande
kvinnor att stanna kvar i arbetslivet som
att söka stimulera övergång från hem
till förvärvsarbeten. Ur bägge dessa syn
vinklar krävs att arbetsmarknaden görs
så attraktiv för kvinnorna att de både
vill stanna kvar och söka sig dit. Före
tagens rekryterings- och befordringspo
litik är i detta sammanhang ett nyckel
område. Men även skolornas och vuxen
utbildningens omfattning och inriktning
är här aktuell liksom skattesystemet, de
kommunala barntillsynsanordningarna
och männens vilja att hemma och på ar-

betsplatserna dela ansvaret med det and
ra könet så att kvinnorna kan göra sig
bättre gällande på arbetsplatserna.

Under en tioårsperiod ligger det så
ledes inom möjligheternas gränser att
mycket väsentligt rubba på vad dagens
prognosmakare kommit fram till. Kvan
titativt sett är det särskilt på rnigra
tions-, hälso- och kvinnoområdena åt
skilligt som kan och borde göras för att
arbetskraftantalet ska stiga mer än vad
som nu anses sannolikt. Kvalitativt sett
finns det också ett betydande handlings
utrymme. Bättre tillvaratagande av be
fintlig personal på företagen, attrakti
vare villkor för kvinnornas förvärvs
arbete, ökade förebyggande och rehabi
literande insatser på den fysiska och
psykiska hälsovårdens fält kan för fö
retag och samhälle ge arbetskrafttillskott
motsvarande åtskilliga 100.000 i ny per
sonal.

Ett bättre utnyttjande av våra arbets
kraftresurser gäller slutligen en del yt
terligare omständigheter. Det gäller bl.a.
att bevaka arbetsplatsfrånvaron, som i
dag stjäl åtskilliga 100.000 årsarbetare
här i landet. Det gäller också att be
vaka överrörligheten, den stora personal
omsättningen, vid våra företag. Det gäl
ler att förebygga att en alltför stor delav
den aktiva befolkningen binds vid skilda
slags vårdanstalter såsom vårdade och
vårdare. På samtliga dessa områden är
det utformningen av företagens löne-,
personal- och rationaliseringspolitik, som
syns vara utslagsgivande. Utformas den
na politik så att överfrånvaro, överrör
lighet och stigande vårdbehov kan und
gås - helst minska i förhållande till
dagssituationen - kan samhälle och fö
retagsamhet ytterligare bidra till att
bristperspektivet på vår arbetsmarknad
ter sig betydligt mindre mörkt än f.n.

Sammanfattningsvis vill jag framhålla
att den svenska arbetsmarknaden i dag
och under de närmaste årtiondena ob
jektivt sett syns lida inte så mycket av
brist som på slöseri av arbetskraft. Ett
systematiskt angripande från samhälls
organens och från företagens sida av det
ta slöseri skulle innebära väldiga vinster
både ekonomiskt och socialt. Alltför
mycket av dagens arbetskraft används
fel och underutnyttjas inom företagen.
Och särskilt påtagligt gäller detta då
den kvinnliga arbetskraften, som genom
oattraktiva arbetsvillkor flyr arbets
marknaden eller hålls i positioner vid
företagen där de är överkvalificerade.
Tas dagens svenska arbetskraft väl till
vara och utnyttjas de kommande ström
marna av nytt folk in på arbetsmarkna
den väl förefaller arbetskraftbristen i
verklig mening kunna betecknas som
helt onödig ännu en lång tid framöver.

Josef Ekbergs målningar
till kommunen

Josef Ekberg i sin atelje p/l 40-talet

Omslagsbilden till Julnumret återger
något beskuren en av gustavsbergaren
Josef Ekbergs målningar, som av Börje
Ekberg donerats till Gustavsbergs kom
mun. Det gäller ett 70-tal tavlor i olja,
pastell och akvarell med motiv från
Gustavsberg och omnejden. Tavlorna
kommer att utställas fram till jul i sko
lans stora sal, varefter de utplaceras i
skolan, på kommunalkontoret, på hem
met för de gamla och några andra plat
ser.

Josef Ekberg, som gick bort för 20 år
sedan, var son till den välkände klocka
ren, som arbetade i fabriken men dess
utom var organist i den gamla fabriks
kyrkan i gamla kontoret, där han bl. a.
konstruerade och byggde orgeln. Josef,
som föddes 1889, började på målarsalen
vid 12 års ålder. Målning och senare
teater blev hans stora intresse i unga år.
Han gick i lära hos Gunnar Weriner
berg och på konstavdelningen utveckla
de han sina egenskaper till nya konst
skapelser. Han lärde sgrafittotekniken
och fann sin egen stil i pärlemorglasy
ren. Många gustavsbergare har konst
gods från Ekbergs atelje, som nu är små
rariteter.

I flera gustavsbergshem är man också
innehavare av en Ekbergs-målning, glad
över att den målats av en samhällets
egen son och med motiv från Gustavs
berg från förr. Många linoleumtryck
framställdes också av Ekbergs hand, där
han liksom Wilhelm Kåge åt eftervärl
den sparat många exteriörer från det
gamla bruket.
Vi lyckönskar Gustavsberg till för

värvet av Ekbergs målningar.
-g
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Vad mossmänniskorna

Vi skall här lära känna nordbornas
liv och tankesätt för 2 000 år sedan el
ler närmare bestämt från den tid vi kalla
järnåldern 400 år före och efter Kr. f.
Utsagorna är bl.a. ett fritt referat

från en bok av riksantikvarien P. V.
Glob i Danmark om "Mosefolket".
Det var den 8 maj 1950, som man i

Tollund mose i Bjeldskov (Danmark)
fann ett manslik på 2,5 m. djup. Han
blev kallad Tollundsmannen.
Som en sovande låg han på sidan med

huvudet lätt framåtböjt. Armar och ben
voro ävenledes böjda, där han vilade på
den umbraröda våta mossen. Ansikts
uttrycket var som i stilla andakt. Ögo
nen var lätt slutna och läpparna mjukt
tillsammans.
Man skar ut en väldig bit av mossen

och fraktade liket omgående till Na-
tionalmuseet i det avlägsna Köpenhamn.
Tollunds mose mynnar så att säga ut

i Böllingsö. Denna sjö ar dock nu torr
lagd och som författaren skriver "ikke
spejlar himlens blaa mere." Kring dess
stränder hade några av Jyllands äldsta
jägarfolk sina boplatser. Där märkes bl.a.
Klosterlund en 10 000 årig fiskeplats
och söderöver Hesselhus, som uppvisar
massor med flintskärvor och kulturen i
övrigt har släktskap med väldiga områ
den i mellan- och Östeuropa. På höglan
det över moarna finns många gravhögar
från brons- och stenåldern alltså 1-
2 000 år före Tollundsmannens tid.
De äldsta av dessa tillhörde strids

yxefolket. Det var stammar från det
fjärran liggande Centralasiens grässtäp
per, som invaderat Jylland och där fun
nit stadigvarande tillhåll. Mer än något
annat har dessa stammar satt sin prägel
på de skandinaviska folken. Det är om
den därpå följande tidsrymden som
Tollundsmannens saga berättar. Flera lik
nande fynd binder utsagorna till ett helt.
I en uppgift från 1481 kallas Tollund

för Torlund, vilket kan tyda på, att
det handlar om en helig lund helgad åt
den berömda och starkaste guden Tor
med hammaren Mjölner. Tor är en gam
mal himmelsgud med gamla anor från
Asien.
Tollundsmannen var väl bevarad. Han

låg närmast helt naken. Omkring hans
hals satt ett konstfärdigt flätat skinnrep.
På huvudet bar han toppluva, förfärdi
gad av åtta skinnlappar med hårsidan
inåt. Den var knuten med ett tunt
skinnband under hakan.
Kring höfterna hade han en skinn

rem, som var knuten i ögla. Det mil-

berättar

da majestätiska huvudet var särskilt väl
bibehållet. Håret var kortklippt om 4-
5 cm. På överläpp, kinder och haka
fanns en kortare skäggstubb. Skinnrepet
satt stramt om halsen och tydligt var att
han blivit strypt.
De inre organen var ävenledes väl be

varade genom torvmossens hymussyror.
Detta gällde även matsmältningskana
len. Genom utvaskning kunde man klar
lägga vad den dödes sista måltid hade
varit. Man fann en gröt av korn, pil
ört, gåsört och en del andra ogräsfrön,
som växt på de uppodlade markerna.
Måltiden hade sannolikt ätits halvannan
timme före döden.
Tecken på köttföda fanns varken i

magen eller tarmen. Gröten torde ha
varit en allmän maträtt i Norden på
den tiden före Kr. f. På grund av ler
kärl, som man funnit från samma tid
och på grund av efterlämnade rester
av revbensstek från nötkreatur i gravar
na tillsammans med förskärare, bör kött
och även fisk ha ätits om ej så mycket,
som under stenåldern och bronsåldern
varit brukligt.
Sommaren 1954 fick man i engelsk

TV se ett par engelska arkeologer som
serverades en dyl. gröt. Smaken var dock
ej så "begeistrade" så dom måste "sluk

ke" efter med en god dansk "braendevin"
druckit ur kohorn. Tollundsmannen hade
säkert ej fått någon dyl. dansk. Det var
först 1 000 år senare, man lärde konsten
att bränna brännvin. Under järnåldern
fanns det dock ett mellanting mellan öl
och fruktvin. Den var bryggd på tran
bär och pors. Alkoholhalten hade man
fått upp genom tillsats av honung.
Åt framtiden bevarades endast huvu

det av Tollundsmannen. Det fixerades
i formalin, alkohol, toluol, paraffin och
vax. Genom behandlingen skrumpnade
det 12 °/o men är ändock det bäst beva
rade huvudet genom tiderna.
Man kan nu se det i Skildeborgs mu

seum i Mittjyllarid. Det fångar den be
sökandes blick och författaren skriver
att man står ansikte mot ansikte med en
järnåldersman sedan 2 000 år. Det är
"endnu fullt av liv och skönare än det
beste proträtbyst skabt av verldens störs
te kunstnere, forde det er en menneske
selv, vi ser."
Vi kan ej här gå in på alla de fynd

av liknande slag, som kommit i dagen.
Vi skall endast omnämna de viktigaste.
Vid torvgrävning i Grauballe fann

man mycket djupt i en mosse en man,
som enligt bestämning med Cra-metoden

bör ha begravts i mossen omkr. 300 'e. Kr.
Denne man hade dräpts genom att man
hade skurit ett snitt tvärs över halsen
från öra till öra. Var Tollundsmannen
tjugo år, måste denne man ha varit över
trettio.
Detta lik var ännu bättre bevarat än

Tollundsmannen. Man kunde konservera
hela liket och han finnes nu på museet i
Arhus. Det egendomliga med detta lik
var att händernas och fingrarnas papil
larlinjer var synnerligen väl bibehållna.
Man kunde ta de mest tydliga finger
avtryck. Han hade säkerligen ej hört
till dem, som kroppsarbetat något i
sina dagar.
Båda dessa män måste ha tagits av

daga tidigt under våren, något som frö
na i maginnnehållet anger.
Bland de tusen och åter tusen, som

såg den konserverade Grauballemannen
ställdes alltid den frågan om det verk
ligen kunde vara sant, att han var från
så gammal tid. Det blev het strid därom
och man skrev även nidvisor om Glob
i tidningarna. Se här en:

Man husker ham got i Sognet endnu.
Men sikke berömt han har blivet.
Dog maa man sige hans Alder er
betydeligt overdrivet.
Ja Glob maa ha taget rneget fejl,
da han stillede diagnosen.
Men nu vil de folk, som kender teet
skam tale rent ut af posen
og saa maa da Glob förstaa,
at der har varet Uggler i Mosen.

Även kvinnolik har man funnit. Ett
av de mest omtalade var etc lik från
Haraldskjaer strax söder om en av
Danmarks äldsta kungasäten Jelling i
Ostjylland. Fyndet gjordes 1835. Lärda
forskare ansåg, att det rörde sig om
drottning Gunhild från Norge. Erik
Blodyxas förskräckliga hustru. Källorna
omtalar att hon var en verklig skönhet.
Hon omgav sig med prakt. Hon var
skarpsinnig och listig, munter och väl
talande. Hon var vänlig och givmild mot
dem, som rättade sig efter henne. Däre
mot var hon falsk och elak mot andra.
Dessutom var hon mycket lösaktig och
härsklysten. Kvinnan man fann var
iklädd en mycket kostbar dräkt och
trakten där hon hittades hade namnet
Gunelrnose. Liket var fjättrat i mossen
med träpinnar och trädklykor. I en
veckoskrift från 1939 talades det om
att hon hade varit en häxa och det var
därför, man hade fjättrat henne i mos
sen. Skräcken för gengångare var synner
ligen utbredd då, ett förhållande som ju
ännu i dag lever kvar. En del tecken
tyder på att hon hade lagts i graven
levande.
Tyvärr blev detta lik ej tillvarataget

ordentligt. Senare forskning anser dock
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ej, att det hade rört sig om drottning
Gunhild.
Den fullständigaste kvinnodräkt, man

stött på, är från Huldremose på Jyl
lands ostkust. Ehuru denna mosse nu
förtiden nästan fullständigt är uppsku
ren ligger det något av offerplats över
densamma. Säv och vass, som omsluter
den lilla vattenspegeln, vilken finns
kvar, björkarna och alarna, som speglar
sig däri och namnet Huldre mose un
derstryker stämningen. Här fann man
en kvinna 1879. Hon var påklädd och
låg på en meters djup. Närmast krop
pen hade hon en lammskinnsmantel
med håren inåt och en [iknande ytterst
på överkroppen. En rutig kjol hölls om
livet av en läderrem. Ett liknande tyg
stycke bar hon om huvudet. Denna
hölls samman av en nål med fågelklor.
I en läderpåse hade hon ett 160 cm. långt
lädersnöre och ett hårhand av ullgarn.
I en ficka hade hon en hårkam. Den
var vacker och hänför sig säkerligen
till omkr. Kr. födelse.

På ett annat lik fann man även skor.
Dessa bestod av ett tunnare skinn med
håren inåt och ett grövre med håren
utåt. Isydda 1äderremmar höll skon fast
över ankel och häl.
Ett kvinnolik bar ett tvåflärat långt

hår. Flätorna var lagda i krans över
huvudet och ombundet av en ullgarns
snodd. Utanpå håret bar hon en knuten
vacker huva.
Från ett par gravhögar invid Borre

mose kan man se ut över heden. De två
högarna är 3 000 år gamla och gömmer
några av bronsålderns herremän. Från
Björnehöjne, som högarna kallas kunde
man för 2 000 år sedan se en landsby
med 20 gårdar. De låg på en holme
ute i Borremose. Vi går fram mot hol
men över den stenlagda förbindelsele
den med fastlandet. Denna led fortsät
ter i en meter-bred stig mellan husen
på holmen. Det är rektangulära hus.
Det största är 23 gånger 7 m. och det
minsta ungefär hälften därav. Längs
med långväggarna var där takbärande
stolpar. Väggarna var av grästorv och
taken av strå och ljung. Själva grun
den utgjordes av grundsten, som stod
nätt intill varandra och därinnanför
fanns en rad jämnhöga bärpunkter för
britsar att Iigga eller sitta på. Mitt i
rummet åt väster stod en öppen härd
med bränd lera på översidan. I den
samma var det gjort två ringformade
utgrävningar för art markera hur långt
ut elden fick gå. Utrymmen vid västra
sidan utgjorde köket med sin handkvarn
av sten, där kvinnorna stodo och malde
kornet och [rösortcrna, som man använ
de. Här var ock platsen för förvaring
av födoämnen. Man hade dem i stora

lerkärl. Där fanns även lerkärl för att
äta på och dricka ur.
Det fanns även ett lerkärl med hål

sprängd botten, som tydligen hade an
vänts som sil.
Åt östsidan var fänadens vinterkvar

ter. Bondefolket var merendels åker
brukare med korn och havre som den
huvudsakliga odlingen. Av kreatur hade
de kor och får. Utmed kusterna be
drevs fiske förnämligast med nät. Dessa
kunde vara 20 m. långa och försedda
med sanksten av den typ, som ännu i
dag användes.
Runt hela holmen var en djup vall

grav grävd och jord och mossa hade
kastats upp på insidan, som ett värn.
Sumpen, som på detta sätt omgav hol
men var omöjligt att forcera och för
bindelsen över till holmen ledde över
ett brolagt vadställe där stickgravar var
grävda så att man måste vara hemma
på trakten för att klara sig fram.
Folket var ej fattigt men säkert före

kom en viss klasskillnad. Man måste
även vara på sin vakt mot alla de hor
der av olika stammar som kom norri
från för att dra mot romarriket eller
strövfolk från österled.
På det sättet och genom handelsför

bindelser var man redan i kontakt med
den högre kulturen i bl.a. romarriket.
I ett hus i Ginderup i nordvestjylland
fann man t.ex. en större myntskatt av
guld och silver. Mynten voro präglade
mellan 124 och 102 f. Kr.
Vävnadskonsten stod högt och åt

denna konstart under järnåldern har
en dansk forskare, Margareta Hald, äg
nat sitt liv för att utforska. Klädedräk
ten från Huldre mose var vävt i ett

vackert rutigt mönster med omväxlande
gyllenbruna och mörkbruna toner av
naturfärgat ullgarn. Vid vävningen an
vändes s.k. nmdväv. Sannolikt har man
fått denna konst från grekerna. Man
har haft en upprättstående vävstol med
vävvikter av bränd lera. Avbildningar
av dyl. vävstolar kan man finna som
dekorativa inslag å grekiska vaser från
gamla tider.
Den förut omnämnda huvan var knu

ten med en särskild teknik, som kalla
des sprang. Det är ett synnerligen vac
kert handarbete och visar att männis
kans trängtan efter stil och skönhet re
dan fanns på den tiden. Vad innebär
ej bara detta för vår förståelse om män
niskorna från denna avlägsna tid. Vi
kan känna deras glädje och smärta, de
ras kärlek och hat, deras vilja att er
övra världen.
Om mansdräkten känner vi mindre.

Sannolikt gick männen i stort sett nakna
med en kortare axelkappa. De kunde
ha huvudbonad, kappa, en del hade
bensvepning av skinn, som hölls fast
med ullgarnssnoddar och skor. Säker
ligen användes nog även kläder av lin
eller nässelfiber. Dessa materialer har
dock ej kunnat bevaras i mossarna.
Att man känner så litet om kläde

dräkter från denna tid beror :även på
att man under äldre järnåldern, brände
liken. Kvar blev endast en del spännen
och smycken. Av resterna kan man dock
bl.a. sluta, att såväl män som kvinnor
har haft ett livbälte, som användes till
byxrem eller livbälte kring en klädnad.
En särskild fyndgrupp utgöres av

ringar mest hals- men även hand- och
fotringar. Dylika ting användes även till
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offer åt fruktbarhet-ens och lyckans gu
dinna. Mest var ringarna av brons men
även guld.
Kommer vi in i den yngre järnåldern,

de 400 åren e. Kr. blir fynden rikligare.
Här är det ock en livligare kontakt
med folken söderöver. Nu jordades li
ken utan förbränning och i gravarna
nedsattes rikligt med saker, som den
döde måste ha på vägen tiLl dödsriket.
Förutom mat sattes i gravarna lerkärl
och andra bruksvaror eller smycken och
konstskatter. En dylik skatt fann man
i en stormansgrav å Loland. Där hade
hövdingen fått med sig praktfulla sil
versaker med reliefer från grekiska gu
dasagen.
Kontakten med södern var dock ej

endast ·fredlig. Stora horder av teutoner
och kimbrer, stammar från Jylland, dro
go nedöver och bekämpade romarna
särskilt under åren 115-101 f. Kr.
Germanerna beskrevs av Cornelius Ta
sims, "som väldiga till växt, blåögda
och ljushåriga. De var öppna och tro
skyldiga och därför lätta att narra men
vilda och utan fruktan i kamp. De tål
ej törst och hetta men kyla och svält
har deras klimat vant dem vid. Deras
gästfrihet och sällskaplighet ·är utan
gränser. De sover länge om morgonen.
De berusar sig av hembryggt öl och be
driver tärningsspel utan hänsyn till vinst
eller förlust. Först sent tränger kärleks
driften på. .i\ktenskapet 1är strängt mo
nogamt och det är männen som betalar
hemgiften. Att ha umgänge med en
kvinna före hennes 20 år anses som den
skamligaste gärning".
Nåväl, vad betyder nu all denna död

vi mött i torvmossarna? Vi har sett den
i dess grymmaste former, måhända i
många fall föregången av tortyr. Ja
döden är ju varje människas säkraste
lott och vid tanken på den har män
niskan skapat sin livsfilosofi. Förståelse
för samspelet mellan kropp och själ var
redan på den tiden klart. Genom att
bränna liken har man velat göra själen
fri, så att den i de heta ångorna kunde
flyga hän mot det rike där den skulle
förbliva. Det var en tankegång, som
redan förelåg under stenåldern. Under
den senare delen av järnåldern blev
jordfästningen den alltmer vanliga for
men. Det var ett tecken på att döds
tron i viss mån hade ändrats . .i\ven här
bereddes dock den döde på vandringen
upp mot andra höjder. Men för dem,
som ändade sitt liv i torvmossa var det
något helt annat. De ha offrats eller
straffats.
Genom romerska författare känner vi

en del av rättskipningen hos germaner
na. Vid svåra missgärningar följde döds
straff. Handlade det om förrädare blev
de hängda. Var det människor, som

vanärat sin kropp, som hade gjort sig
skyldiga till skändligheter, varit lösak
tiga, ondskefulla och ställt till med
osämja och förtal kunde de pålas i
torvmossarna för att de ej skulle kunna
gå igen. .i\ktenskapsbrott bestraffades
för kvinnans del med att håret rakades
av huvudet och vederbörande drevs na
ken med spö ut ur byn, halshöggs och
grävdes ned i mossen.
Samtliga fall har vi mött i torvmos

sarna.
Offren uttogs genom lottning varvid

man använde sig av olikformade björk
pinnar. Offren dräptes genom att halsen
skars av eller genom strypning med rep.
Dylika offer gjordes under svåra tider
eller för att vända krigslyckan. Det var
guden Tor man gav dessa offer.
Andra gudar man offrade till var

framför allt frukrbarhetsgudinnan. En
sed, som hänför sig från långt in i sten
åldern. Man möter denna gudinna ofta
i fynden. Det är en liten figur där kö
net är kraftigt framhävt. Hon håller
armarna under brösten och lyfter lik
som dessa. Det är en modergudinna all
tings upphov. Vi känner igen henne från
asiatiska förebilder Istar och Astarte el
ler den grekiska kärleksgudinnan Afro
dite,
Särskilt framträdande är hon bl. åker

bruksidkande folk. Hon ger jorden dess
rytm. Hon är gudinna för kräkens fort
plantning och kärlekens skapande akt
hos människan.
Hon bars som amulett under stenål

dern och i bronsåldern. Ett vittnesbörd
om dyrkan av henne finner vi framför
allt genom halsringarna, som man fin
ner i mossarna. Ibland kan dessa hals
ringar vara så tunga att de näppeligen
kan ha använts av människor. De är
offer till Nefrite (Moder Jord). Ett tack
till henne för en god förlossning eller
en bön till henne om hjälp att få barn.
Mäktiga är de riter varigenom denna

gudinna dyrkades. Hon kommer årligen
från en ö i en vagn, som dras fram över
jorden. Det är himmelen och jorden som
mötas och förenas. Det måste vara en
manlig part vid dessa riter och det är
han, som senare offras och gräves ned
i mossarna efter akten. Repet kring hal
sen är konstfärdigt flätat, även det en
gåva till Moder Jord.
Vittnesbörd om dylika vårbröllop

finner vi i inristningar i en sten, vilken
daterar sig till 500 f. Kr. Det är en man
och en kvinna, som går emot varandra
med armarna utsträckta för att mötas.
Könen är kraftigt uttecknade, Bakom
kvinnan finnes ett ax och runt det är
gudinnans heliga tecken en snodd hals
ring. .i\ven av vagnar som använts har
man funnit lämningar i mossarna och

Första spadtaget

Måndagen den 22 november 1965 togs
det första spadtaget för den efterläng
tade barnstugan i Lugnet, som skall in
nehålla daghem, lekskola och efterrnid
dagshem för 60 barn samt en kvarters
ungdomsgård med en samlingssal, 2
klubbrum, kapprum, expedition och
pentry.
Därmed har ett intensivt förberedel

searbete krönts med framgång. Hösten
1964 ställde Gustavsbergs kommunalfull
mäktige mark till förfogande, våren
1965 antogs ritningar utarbetade av ar
kitekt Nils Johansson, och en bygg
nadskornmitte tillsattes. Den infordrade
anbud och antog som entreprenör för
grundarbeten m.m. Nacka Byggnads AB
och för byggnaderna AB Sölvehus, Söl
vesborg. Anbudssummorna var 148.570
respektive 501.200 kronor.
Så långt var allt gott och väl. Men

för igångsättning fordrades pengar och
inte minst genom medverkan av Turnba
Johansson, som är intressent i AB Sölves
hus, beviljade Svenska Handelsbanken
ett byggnadskreditiv på 732.000 :-.
Och nu är bygget i gång och framåt

sensommaren 1966 hoppas kommitten
att barnstugan och kvartersungdomsgår
den är klar för inflyttning. På bilden tar
Edla-Sofia första spadtaget, beskådad av
ordf. F. Berg, ing. Jacobsson och verkm.
Fjällberg.

som delar av hällristningar där de före
komma som oxspann.
Mycket mer kunde berättas om folken

från järnåldern ty tidens växlingar läm
nar märken efter sig i människans his
toria bl.a. som vi mött dem i de guld
bruna hedarna. Solen har dock sänkt
sig i väster och de långa skuggorna över
hedarna har förbytts i natt. Med en ny
dag kommer än mer forskning och då
kan vi måhända återkomma.

John Bellander
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RENT I·IUS J~~
Svenslea Riksbyggen ha, i host utgivit en / årndmlig broschyr I
med ovanstående titel. Genom vänligt tillmotesgiiende har vi
fdtt medgivande att återge innehållet i denna skrift som ger en
målande återblick pJ. de förhållanden under vilka vi levt och

ännu lever i i hygieniskt avseende, och slutligen de önskemål
och krav vi bör ställa pJ. framtidens hygienutrymmen i famil
jebostaden. Äsikter som vi, som medarbetare i en industri i

folkhälsans tjänst, gärna skriver under.

De flesta svenskar med uppväxtminnen från tiden kring och
strax efter första världskriget kan säkert var och en berätta
om den fantastiska utveckling vi haft på det hygieniska om
rådet. Med en lånad bild från den mest sjungna arbetarrörelse
sången kan de hävda att "de stigit från mörker till ljus". De
kan beskriva miljöer som vi saknar motstycke till i dag eller
som existerar enbart som mycket isolerade företeelser och som
finns kvar bara därför att våra ekonomiska resurser inte räckt
till för att utplåna dem. Viljan finns, men inte alltid kraften.

Så var det då
Det finns folk som anser att utvecklingen gått baklänges.

De tänker då på de förorenade vattnen, på de missgrepp som
användningen av olika gifter inneburit, på de häftigt upp
blossande epidemierna etc. Och de romantiskt lagda pläderar
för återgång till äldre klosetteknik och små röda byggnader
med hjärta på dörren.
Bakom den vänliga symbolen med hjärtat gömdes ofta ett

elände som knappast går att beskriva. Från ett mellansvenskt
bruk i 20-talets Sverige kan man hämta bilder som är av
skräckande nog.
De hygieniska utrymmena där bestod av ett minimum: ut

huset innehöll vedbodar, latriner och slaskutrymme. Slasklå
ren där allt hushållsavfall tömdes, hinkar med skulor, pottor,
skurvatten svämmade ofta över. På vintern låg brun svallis vid
dörren som en erinran om att man borde akta sig för att kom
ma i närheten. På sommaren kokade slasklåren av vita och
feta fluglarver. En varm julidag behövde man gasmask och
solglasögon för att inträda genom dörren. Den vita, kryllande
massan levde, steg och sjönk till musiken av myriader flugvin
gar, den var kompakt och levande på samma gång, en deg, en
livssmet. Så hängde också flugfångare i varje kök, smetiga och
sirapsbruna limstänger i spiral som tecken på att det var gott
om flugodlingar i närheten.
Latrinerna var öppna och ströddes med torv. De tömdes

regelbundet av brukets folk och de två man som vanligen
var sysselsatta med dettå specialjobb räknades som lite avsig
komna, utanför på det sätt som också lägst klassificerade kan
frysa ut den som befinner sig en pinne lägre på socialstegen.
De bar ju den eviga lukten med sig, den hängde sig fast i klä
derna, stod som en outplånlig atmosfär kring den som utövade
detta mänskligt nödvändiga yrke.
Det var en doft- och luktrik miljö som den tidens bruksmän

niskor levde i. Och de fick tänka sig för två gånger när de
skulle uppsöka bekvämlighetsinrättningarna och det var gnist
rande kall norrskensvinter. Då gavs det sällan tid till längre
lasstunder i den sedvanliga katalogen som bestod med "hygi
eniskt" papper.
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Dasset som erbjöd en längre flermanssoffa skurades och
hölls rent. Trasmattor byttes ofta efter ett schema som ford
rade alla familjers medverkan. En och annan plansch ur någon
jultidning prydde brädväggarna. Det låg mycken kvinnomö
da bakom prydligheten, ty lättarbetade var inte dessa torr
klosetter. Av förklarliga skäl.
När sommaren stod som ljusast och varmast undvek man

att komma i närheten när de två latrinhämtarna var i verk
samhet. Såg man det av alla lätt igenkännliga hästhuvudet
sticka fram bakom en uthus-knut gick man gärna en omväg.
Kärran de lastade hade höga lämmar, som naturligtvis läckte.
När de hade fullt lass och gav sig i väg strilade bruna ran
ilar i deras spår. En pust av den vinden, latrinvinden, gör
att det är svårt att längta tillbaka till den gamla och över
skattade tiden.
Kndå fanns det människor som försvarade "idyllen". Så

lunda ansåg en inflytelserik, silverhårig dam, som hade ett
säkert oantastligt intresse för sociala problem, att de uthus
som i raka rader stod som drabanter till de smutsiga barac
kerna skulle bevaras av estetiska skäl. Uthusen var pittoreska
och måleriska, de gav idyllen atmosfär, med sin rödfärg stod
de vackert mot täppor, lönnalleer och baracker. I synnerhet
när de allestädes närvarande syrenerna blommade. Därför fick
inga omstörtande förändringar vidtas, därför skulle allt
konserveras i det ursprungliga skicket.
Under hennes vilja till att bevara och konservera det som

hon trodde var kulturhistoria - bruket var inte särskilt gam
malt - låg naturligtvis önskedrömmen att håHa kvar det
förflutna, ett förflutet som för henne själv inkarnerade en
lycklig barndom, uppsving och förnöjsamhet i lagom bland
rung.
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Vad kunde hon egentligen veta om idyllens reella innehåll?
Själv hade hon med all säkerhet aldrig behövt anlita dessa
folkets inrättningar eller kånkat vatten och slask eller burit
in ett fång ved. För henne representerade miljön skönhetsvär
den därför att hon inte i sak behövt bo och leva i den.
De arbetare som bodde i barackerna kom från smutsiga

arbeten, de hade primitiva tvättanordningar på sina arbets
platser. De kunde kanske skölja av händer och ansikte i en
hink med vatten eller i den ho där vällare och värmare sva
lade av sina tänger. Några hade t,illgång till lite bättre an
ordningar, men kanske hämmades att använda dem, därför
att överdriven tvättiver betraktades som utslag av snobbism
och veklighet.
Det fanns ett utomordentligt badhus på orten och ett

bastubad kostade bara tio öre. Men det var en slags elit som
badade regelbundet. De flesta kom endast till storhelgerna och
bevisade därmed att hygien fordrar vanor, rutin som skapar
behov.
Det var antagligen med insikt om de knappt uttalade be

hoven som den gamla damen ansåg att det dugde med primi
tiva anordningar för dem som av miljön förutbestämts till
primivitet. På annat sätt kan man inte förklara hennes in
ställning. Dagens .industrier desavouerar på ett talande sätt
föreställningen att den industriarbetande befolkningen inte
skulle tycka om de njutningsmedel som bad och hyggliga
tvättrum innebär.
Folket på bruket fick vatten och avlopp och omsider efter

lång väntan också wc. Det underlättade tvätt och andra syss
lor. Kvinnorna slet med blåställ i de mycket enkelt inredda
tvättstugorna. Moralen var obönhörlig. Fattig fick man vara,
men lorten skulle man hålla ifrån sig. An i dag innebär det
mest förklenande man kan säga om en människa att veder
börande är lortaktig.

Högre kommunal status innebar en annan hälsovårdsstadga
och ett par sopstackar som utstötte utdunstningar i fuktiga
höstkvällar kom småningom bort. Där frodades råttor och
flugor.
Råttor och flugor, illaluktande latriner. Så var det då. En

av de utslitna arbetarhustrurna sa en gång:
- Jag har burit så mycket vatten i mina dar att det säkert

räcker till att släcka skärselden med!
Så var det då.
De som levde mitt i "idyllen" hade svårt att uppskatta det

pittoreska. De hade inga inbyggda tavelramar i ögonen, de
var förhindrade att se de estetiska motiv, som ledde de sty
rande i deras ställningstaganden. Det fanns bruksläkare som
borde ha gjort revolt eller också begått harakiri.
Man begriper varför de inte gjorde det. När ekonomiska mo

tiv vägs mot sociala, så väger de ekonomiska tyngre. Men de
kan förklädas i estetiska. Och det är vackert så.

Så är det nu
En jämförelse mellan gårdagens och dagens hygieniska stan

dard utfaller självklart så att gårdagen verkar mer än avläg
sen. Förutom att allt fler familjer kan glädja sig åt badrum
och de hygieniska tillbehör vi räknar som ett minuimum, wc
etc., så ökar också insatserna oavbrutet när det gäller byg
gandet av kollektiva inrättningar, även om kategorien offent
liga bad inte tillkommit enbart av hygieniska skäl.
Men det finns mycket kvar att slå ner på i hygieniskt av

seende. Våra sjöar och vattendrag har fått ordentligt med stryk
och överallt i vårt land kan man hitta exempel på en långt
hunnen vanvård av vattnen. Orsaken är ju allbekant. Vi har
placerat de besvär som en högre hygien ställer till med utan
för samhällskroppen och på många håll låtsas man inte ens
om de följder som utbyggnaden av avlopp och wc, industri
föroreningar och annat medfört.
Enligt 1960 års bostadsräkning saknade 30 procent av hus

hållen i landet eget wc och nära nog hälften var utan bad
eller duschrum. Det kommer alltså att bli ännu svårare att
freda insjöar, älvar, åar och havsvikar. De planerade motåt
gärderna kostar mycket pengar och det tar avsevärd tid innan
man kan säga att vår hygien på aila plan och i alla avseen
den är tillfredsställande.
Men bristerna i vattenvården kan inte få hindra arbetet på

att bygga ut den kollektiva hygienen eller dröja med att ge alla
människor den hygieniska standard som två tredjedelar av
befolkningen upplever som självklara. Möjligen kan någon
förvirrad idylliker utläsa något positivt ur beskedet att hälf
ten av Sveriges invånare inte kan sköta den personliga hygie
nen effektivt i hemmet.
Man behöver heller inte vara någon genomskådande socio

log, för att begripa sambandet mellan vår erkänt låga tvål
konsumtion och det faktum som bostadsräkningen levererar.
Vi tvättar oss inte över hövan och vi badar ännu mindre. Det
värsta av allt är dock att de wc-lösa bostäderna till stor del
bebos av åldringar och att det är gamla som bor i de äldsta
och sämsta bostäderna. Vid en tidpunkt då åldringarna får
svårt att förflytta sig, då de har krämpor som det kan vara
besvärande att visa andra, då de kort sagt av väl kända skäl
behöver ha nära till bra bekvämligheter, tvingas de att avstå
från det som de produktiva åldrarna erövrar i allt snabbare
takt.
Det finns alltså inte enbart sociala skäl som talar för en

snabb sanering av åldringarnas bostadsförhållanden, utan
också medicinska och humanitära. Vid sidan av de social
politiska åtgärder som är anbefallda för åldringarnas del,
bättre kronikervård och flera sjuksängar etc., så talar mycket
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för att man måste gå in med effektiva medel och metoder,
ör art höja åldringarnas hygieniska standard. Den är påtag
ligt lägre än andra medborgares. Därför bör det vara en
entydigt klar samhällsuppgift att råda bot på det många
gånger osynliga och hemlighållna elände som en betydande
del av de gamla lever i. Deras ekonomiska standard har stigit
någorlunda i takt med det övriga folkets, men boendemässigt
släpar de efter och i synnerhet då i hygieniskt avseende.

De badrum som byggts intill dags dato är spartanskt till
tagna. Oftast har folk varit nöjda ändå, ty de har inte haft
något att jämföra med. De har inte kunnat göra sig en ordent
lig bild av det idealiska badutrymmet därför att de trott att
badrum måste vara små och trånga och i regel utan direkt ut
luftningsmöjiighet.
I lånebestämmelserna har tidigare ingått föreskrifter om att

badrum med viss storlek skall ingå i familjelägenheter. Under
förstått liar myndigheterna menat att byggare och beställare
skulle bygga lite större än de 3 kvadratmeter som förutsatts
som minimistorlek. Men det är så med minimimått att de gärna
blir normer. För att hålla nere kostnaderna har man gjort
badrummen obekväma, naturligtvis inte medvetet, men som
en följd av snålheten. Därför har svenska folket också lagt
sig till med badvanor som inte tål granskas och badrummen
har blivit upplagsplatser för allsköns ting, som inte har där
att göra. I bostäder byggda så sent som under senare delen av
SO-talet är badrummen beskaffade så att de knappast stimu
lerar till god hygien. Större och bättre utrustade badrum är
dock i sikte. 1964 års lånebestämmelser anknyter i stället
till de verkliga kostnaderna och spränger därmed minimi
ramen.
Det var förträffligt tänkt med de kollektiva tvättstugorna

i bostadsområdena, men de flesta hemmafruar och ännu mer
de förvärvsarbetande kvinnorna föredrog att sköta vecko
tvätten hemma. Och badrummen förvandlades till kombine
rade bad- och tvättstugor, där man för övrigt också skulle skö
ta en annan viktig fysisk angelägenhet. Med den påföljd att
tvätten sällan doftade lika rent som den sommartorkade ute
tvätten - vad det nu kunde bero på.
Fastighersarbetare, maskinister och rörmokare kan berätta

om de svenska badrummen så att man baxnar. Det är visser
ligen inte alla som i likhet med en utländsk familj höll höns
i badrummet och som kände sig kränkt när fastighetsägaren
ingrep, men det finns andra ting som gör de svenska bad
rumsvanorna häpnadsväckande.
I grunden beror nog tillståndet på dem som ansvarar för

husbyggandet, alltså lånegivande myndigheter, byggherrar,
arkitekter, entreprenörer och andra specialister. De har redan
från början fastställt att badrummet inte är någon viktig del
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av bostaden. Där ska man begå hastiga avtvagningar med
droppande tvätt över sig, där ska man förvara smutstvätt
- i brist på annat utrymme - eller tränga in den tvättma
skin man så småningom fått råd med, d.v.s. om det finns
plats. Det finns åtskilligt med folk som skulle vilja skaffa sig
en bide, de har lärt sig uppskatta detta utomordentliga till
behör, utomlands eller sett det hos mera lyckligt lottade i
enfamiljhus, men det är ytterst sällan möjligt att placera in
en bide i en lägenhet av konventionell typ som byggts under
efterkrigsperioden och som inte är av allra sista snitt.
De trånga och otillräckliga hygienutrymmena medför också

en annan olägenhet. Varje barnfamilj med barn i skolåldern
vet hur stressad atmosfären kan bli en morgon när alla ska
i väg, när alla ska klara av behov och göra toalett. En familje
far vittnade i en insändare om hur besvärligt det kan bli.
Han var far till tre flickor i tonåren och de hade lagt sig
till med de risbuskar till frisyr som råkade vara på modet
just då. Han skrev och berättade att om han inte dagligen
skulle komma för sent till sitt arbete, så var han tvungen
att stiga upp en och en halv timma tidigare än han egentligen
behövde. Familjen förfogade över ett badrum med wc-stol.
Man förstår att han övergick till att duscha och bada på
andra tider än han var van och att han skötte morgonrak
ningen vid vattenledningskranen i köket.
Det borde inte ha varit någon konst att gå ut och fråga

folk vad de ville betala för att få bra hygieniska bekvämlig
heter. Det oskick som länge släpade med och som bestod i
att man inte byggde separata toaletter är troligen ingen upp-
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finning av normalsvensken. Han har helt enkelt aldrig blivit
tillfrågad om han är beredd att betala någon tia mera för
bostaden och få ordentligt tilltagna våtutrymmen.
Bostadsräkningens kalla siffror gömmer mera av besvär

ligheter än summeringarna av antalet badrum och duschar i
landet. Bakom siffrorna finns ett snålt minimum som först i
dessa dagar börjat vidgas. Bakom de snygga fasaderna från
SO-talet döljer sig otillräckliga, felanvända och vanvårdade
hygienutrymmen.
Om människor hellre vill tvätta sin veckotvätt i hemmen,

s.å ska man försöka följa deras önskningar hellre än att för
bjuda dem att göra det. Man ska ta råd och bygga så att de
kan sköta denna hushållsdetalj utan att de samtidigt belamrar
badrummen eller åstadkommer åverkan. Det finns bostadsföre
tag som ställer sig kallsinniga till att hyresgästerna drar in
tvättmaskiner och ordnar elinstallationerna som hör till.
Under förutsättning att lägenheten årerställes i befintligt skick
lämnar de sitt tillstånd. Hyresgästen ska således först rätta tal
en försummelse som bostadsföretaget är ansvarig för och sedan
också riskera att han får utgifter för att ta bort installationen,
när det rimliga vore att företaget centralt såg till att alla
hyresgäster fick lagliga elanordningar för tvättmaskin. Men
har man byggt på ett sätt som möjliggör minsta kostnader och
inte tänkt längre än näsan vanligen räcker, då har man också
råd att ställa krav på hyresgästen, som rimligen borde åligga
en själv.
I dag måsten en realistisk beskrivning av våra hygieniska

vanor innehålla ett komplement av önskemål. Vi s·ka komma
till dem. Men först bör det än en gång slås fast. Välfärdsstaten
kan med alla sina resurser och sociala reformer, sina förmå
ner och sin utomordentliga demokrati, inte svära sig fri från
brister på detta område. Och demokratin haltar därför att det
är de sämst ställda som hänvisas tiH de sämsta bostäderna
med de sämsta hygienutrymmena. Här existerar fortfarande
tydliga klassgränser. Den som förfogar över pengar kan byg
ga sig en bostad eller på annat sätt förvärva den, som erbju
der högsta bekvämlighet. Försummelserna gör att medan vi
uppnått utjarnningar på andra områden, så har bostäderna
släpat efter och i synnerhet om man ·ser till hur vi betraktat
de hygieniska anordningarna. De klassgränserna kan man
motverka i det framtida byggandet.
Ungefär en fjärdedel av det svenska folket saknar wc,

ungefär hälften har ingen möjlighet att sköta sin dagliga
hygien i hemmet. Så är det nu. Så är det i dag. Inte ens den
som på goda grunder tycker att vi närmar oss det sociala
paradiset kan anse detta sakernas tillstånd som gott.

Så bör det bli i morgon
I skriften Bostad 70-tal, som Svenska Riksbyggen gav ut

på försommaren 1964, angavs ett mått på en hygglig hygienisk
standard i en familjebostad. Där hette det att hygienutrym-

mena ska bestå av badrum, 2 separata toaletter samt grovkök.
Badrummet ska vara rymligt så att plats erhålles för badkar,
tvättställ, bide och bänk eller stol.
Detta idealbadrum ansågs också böra ge möjlighet till tork

ning av handdukar och det borde placeras så att god anslut
ning till sovrum gavs och så att man via yttervägg fick dags
ljus och vädringsmöjligheter.
Det finns badrum av den här typen och de har det fina

komplement som består i ett grovkök där man har plats för
tvättmaskin, tvättho, arbetsbänk, backskåp för smutskläder,
skåp för hobbyutrustning och torkskåp.
Men noga besett är det inga märkliga ideal som skisseras i

skriften utan helt enkelt normer som borde vara högst van
liga. En familj med god ekonomi, som orkar efterfråga en
bostadstyp med goda utrymmen borde också utan risk att
bryta den ekonomiska kotpelaren få hygieniska utrymmen
som rent av överträffar skissen. När man spekulerar över
bostadsvanorna och bostadskraven i framtiden måste man
nämligen ha klart för sig att gemene man kommer att röra
sig inom ekonomiska marginaler av en helt annan räckvidd
än de vi vant oss betrakta som bra.
Om man antar att bostadsbristen i dess nuvarande, socialt

förnedrande form hinner byggas förbi inom det närmaste
årtiondet uppstår ett bekymmer som man skulle kunna rubri
cera som ett kassationsdito. Då kommer människorna att
välja utifrån lite andra utgångspunkter än i dag. De nya bo
stadskonsumenter som då efterfrågar bostäder har skolats i
det nya samhällets skolor, de har grundlagt kunskaper om
bostadsvanorna och de har riktat sina ideal framåt. De kom
mer troligen inte heller att förblindas av sentimentala förvil
lelser och längta tillbaka till en preindustriell epok med vat
tenbärning och röda stugor. De kommer att mäta bostädernas
kvaliteter mot varandra och det blir då följaktligen så att de
bostäder som har dåliga hygienutrymmen att erbjuda slås ut.
Och det är som är sagt inte alls säkert att våra framtidsskisser
räcker till att fylla deras krav.
Den ekonomiska utvecklingen har under efterkrigsperioden

gått så snabbt att den ställt alla prognoser på huvudet. Det
är strängt taget bara på bostadssektorn som medborgarna inte
getts möjlighet att expandera. Vi kan bl.a. iaktta konsekven
serna på våra vägar, i trafiken och i bristen på parkerings
platser. När medborgarna dels hunnit manifestera sin sociala
och ekonomiska status tillräckligt länge via bilar, sommar
nöjen, utlandsresor, så blir bostaden säkert föremål för större
intresse än hittills. Och då befinner sig dessa medborgare i ett
läge där de har ännu mera gott om pengar än någonsin. Ar
det troligt att de kan känna någon dragning till det bostads
bestånd som byggdes med så många nödlösningar framför allt
ifråga om hygienutrymmena. Det är inte otänkbart att fram
tidens bostadsbytesannonser kommer att innehålla en rad om
att till lägenheten hör "duschrum med badkar".

11~1
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Det ideal som skisseras i den skrift som nyss nämndes be
räknas i dagens penningvärde medföra en extra kostnad på
25 kr per enhet och månad. Kalkylen omfattar då ett badrum
på 8,5 kvm med separat toalett och duschrum.
Omräknat i morgondagens penningvärde och med oavbru

tet stigande reallöner kommer summan inte att belasta en
familjs ekonomi så att de kan tvingas avstå från att välja en
bostad med detta innehåll. Snarare är det troligt, som redan
antytts, att minimikraven snabbt passerar skissens i dag så
generösa mått och innehåll.
Det dilemma som bostadsbyggandet i flera avseen

den befinner sig i beror till stor del på det faktum att vi med
dagens ekonomi inte har tillräckliga resurser att bygga så att
morgondagens medborgare, som också ska bo i de hus vi
bygger, blir tillfredsställda med den standard vi åstadkom
mer. Detta dilemma har ailtid funnits, men accelerationen har
gått snabbare i välståndssamhället än under någon tidigare
epok och klyftan vidgas för varje år som går, alltså mellan
dagens praktiska möjligheter och morgondagens krav. Morgon
dagens Sverige måste kunna erbjuda sina medborgare bosta
der där rörligheten är långt mera genomförd än i dag, både
i fråga om storlek och standard. Människor som uppfostrats
med valfriheten som ett av demokratins bästa inslag kan
knappast väntas låta tämja sina behov av utrymme i de bo
städer som byggdes i går eller förrgår och de kommer givetvis
att vägra att ställa sig i kö.
De VYS-företag som varit företagsamma nog att försöka

lätta litet på förlåten till framtiden brukar ställa ut sina pro
dukter på bostadsutstallningar och visa vad man kan åstad
komma med dagens tillbehör och resurser. I ögonen på de
flesta av dagens invånare i Sverige framstår dessa utställ
ningsbadrum som hånfulla önskedrömmar. Vem har plats för
toalettbord, bänkar, handduksskåp etc. i dagens badrum? En
försvinnande liten del kan kosta på sig hygienutrymmen av
den karaktär som företagen gör reklam för.
Men i morgon eller övermorgon kanske man ser på dessa

ideal som kvarlevor från en tid då man inte förstod att
hålla sig ren. I Finland bygger man in bastu i nya hyreshus,
förutom att varje bostad har de vanliga utrymmena. Vad är
det som säger att människorna inte snart kräver kollektiva
anordningar, t.ex. bastu, i det hus där de ska bo.
Var och en som praktiserat badande i de ångskåp de flesta

bostäder innehåller har vä'1 någon gång var.it Il/ära att ta livet
av sig vid halkning eller vid de balansnummer som måste
genomföras. Särskilt för åldringar är halkrisken ett besvärande
problem. För dem krävs t.ex. lämpligt utformade handtag.
SVCK gör ett gott arbete för att utforma detaljer av detta
slag, som kanske i en framtid skall vara standardutrustning.
Måste för övrigt badrum se ut precis likadana som på 1920-
och 1930-ta-let? Vad är det som säger att badrummet ovillkor
ligen ska konstrueras efter snåla principer? .i\.r det inte hög tid
att man ser om den standard som skapades då? Ar det säkert
att teknikerna försökt tänka lite bortom de vanliga rågångar
na när det gäller badrummet och dess användning? Har någon
tänkt på att badrummet bör vara en plats för avkoppling
och kroppens vård. Det skall inte bara vara ett ställe där
man tvättar sig. Först nar badrummet får sin dubbelfunktion
för bad och hygienvård i trivselmiljö blir det värt sitt pris.
Det är också nödvändigt att välja utrustning och konstruk
tionselement så att bullerbarriär-en nedtonas. Rörbrus kan av
sevärt minskas med mekaniska anordningar. Väggar och golv
kan ljudisoleras. Bullret är en av vår tids främsta fiender till
trivseln.
Mätt med kulturhistoriska mått kan vi inte skryta med att

vi fört utvecklingen så rasande långt framåt. Etnologer och
kulturhistoriker i vidare mening brukar till kulturen räkna
lite fler saker än den experimentella konsten, musiken, litte-

raturen och vetenskapen. De tar med människors sätt att leva
och bo i bilden och då inte enbart den konst som arkitekturen
representerar.
Går man till de hygieniska vanorna så intar inte den hög

industriella epoken någon hedersplats. Industrialismens män
niska har visserligen som ingen tidigare representant för män
niskosläktet lyckats med att organisera kommunikationerna,
d.v.s. förbindelserna mellan människorna. Hon har begynt
på det svåra att utrota och omöjliggöra främlingshatet, hon
är inte utlämnad enbart till de föreställningar som vantro
och vidskepelse tyngde en avlägsen tids människor med. Men
hon har samtidigt som ingen annan människa lyckats åstad
komma förstörelse. Tanklöst har hon byggt så att verkningarna
av hennes tillfredsställelse av drifter och behov nått lagom
utanför det egna staketet. Vi kan se verkningarna i det svenska
samhället där ingen avsiktligt eller i ondskefulla ärenden stadd
medborgare har ordnat så att det är farligt att bada i sjöarna,
farligt att dricka vattnet i bäcken utan att klorera det först,
farligt att äta fisk som levt i det förorenade vattnet.
När vår kultur kan skryta med att den räckt in alla följ

derna av bostadsvanorna och när den också kan erbjuda de
bästa bostäder och den bästa hygien, en hygien som till sina
verkningar inte medför att andra skadas, ja, då börjar vi
närma oss något som har helhet och som inte enbart består
av finrumsdyrkade inslag.
Morgondagens människa som kommer att ha råd med myc

ket av det vi saknar lär inte nöja sig med förklaringen att
vi inte insåg att vi ställde till med farliga saker på hygienens
område. Hon som själv har kunnat läsa om att vi iakttagit
följdproblemen av en felinriktad sanitär politik måste bli för
vånad över vår släpphänthet. Själv begär hon säkert större
medvetenhet av sina medmänniskor. Hon har i botten en hög
och effektiv utbildning, hon vill använda sin ökade fritid i
oförstörda eller välordnade fritidsområden, hon har höga
krav på den omgivning hon lever i.

~2!.b.~~ra~
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Wr gulnabt papper
Socialvård på Värmdö under 1820-talet

Vid sockenstämman i Värmdö den 11
febr. 1827 redogjorde ordf. kyrkoher
den Dan Aug. Zielfeldth för vissa hand
lingar, som inlämnats till K. Landshöv
dingeämbetet. De flesta av stämmodel
tagarna kände nog redan till hur det var
med tjänstegossen Jan Peter i Siggestad,
hur han av frossa och vattusot blivit
urståndsatt att såsom förut betjäna sin
husbonde- herr ryttmästaren J. J. von
Scheven på Siggestad med varjehanda
arbeten. -
I slutet av oktober förlidet år hade

ryttmästaren sänt den sjuke gossen jäm
te tvenne andra av sina drängar till kyr
koherden med den förklaringen, att det
tillhörde pastorsämbetet att dra försorg
om gossen. "Ryttmästaren ämnade icke
från den dagen fråga efter om gossen
fryser eller svälter ihjäl."
Under 2 månader hade så denne gos

sen förts omkring i församlingen och i
nämnda sjukdom avlidit i församlingens
fattigstuga den 9 jan. Samma dag skulle
han på kyrkoherdens anhållan av kro
nolänsman Södergren ha transporterats
till länslasarettet.
Ordföranden meddelade att försam

lingen var skyldig att till landshövdinge
ämbetet inlämna en förklaring till dessa
timade händelser och uppdrag lämnades
åt löjtnant Pettersson och länsman Ce
derberg att utarbeta denna förklaring.
I skrivelsen borde inflyta, att det här

på Värmdö såväl som på alla andra stäl
len är varje husbondes ovillkorliga plikt
att ha omvårdnad om sina sjuka tjänste
hjon, att i Värmdö ingen egentlig sjuk
stuga finnes, att i den av Stjerncronska
familjen uppbyggda fattigstugan endast
kan vistas 4 fattighjon, vilka vid or
dentliga sockenstämmor inväljas. De öv
riga behövande äldre personerna, samt
fader- och moderlösa fattiga barn bor
hos sina anhöriga eller andra människo
vänner i socknen och där underhållas
genom "kvartaliter" utbetalade penning
understöd ur fattigkassan.
Den ifrågavarande sjuke gossen Jan

Peter hade således icke under någon
rubrik kunnat intagas i fattigstugan
"där ingen egentlig kosthållning, ingen
sjukvård, icke en gång vedbrand är åt
de fattiga anslagen".
Med anledning av smädliga yttran

den om församlingens pastor i ryttmäs
tarens skrivelse till landshövdingeämbe
tet ansåg några av sockenstämmodelta
garna att det borde påtalas, "men ord-

föranden förklarade, att han för herr
ryttmästarens oädla och fruktlösa ska
deförsök hyste djupt nog förakt för att
vilja utsätta någon av församlingens le
damöter för det obehaget att genom de
ras vidrörande råka i delo med herr
ryttmästaren." - - -
Vid justeringen av föregående pro

tokoll anmälte sig herr Andetius L.
Orange som herr ryttmästaren von Sche
vens ombud. Denne önskade få anteck
nat till protokollet, att han förklarade
ordförandens framställning av förhål
landet med gossen Jan Peter vara orik
tigt. Gossen hade aldrig varit ryttmäs
tarens tjänstehjon, endast boende hos
sin mor, vilken såsom inhysehjon varit
boende hos ryttmästaren. Efter hennes
död hade ryttmästaren flera gånger an
hållit hos komminister Nejdel och Orre
om gossens intagande vid socknens fat
tigförsörjning, men utan resultat. Sedan
flyttningstiden så redan var förfluten
hade ryttmästaren ansett sig befogad till
det steg han vidtog. Gossen var icke
vid det tillfället "kännvart" behäftad
med någon sjukdom.
"Detta anförande ansåg sig ordföran

den ej vilja förmena herr Andetius att
få till protokollet taget."
Kyrkoherde Zielfeldrhs uttalande här

ovan om "obehaget att råka i delo
med ryttmästaren" syftade på en mycket
uppmärksammad händelse vid Värmdö
kyrka kort tid förut. Därom berättas
i kyrkorådsprotokollet den 26/10 1826.
"Tillkännagav ordföranden, att kyrko

rådet blivit till i dag sammankallat för
ar undersöka anledningen till det oskick,
som tilldrog sig vid tjänstegossen Anders
Gustav Blornkvists från Siggestad be
gravning den 27 sistlidne augusti, och
som var av följande beskaffenhet:
Då kyrkoherden ovannämnda söndag

på vanlig tid, eller strax före gudstjäns
tens början, begav sig ut ur kyrkan till
det från Siggestad ankomna liket, för
att såsom brukligt är beledsaga detsam
ma till dess vilorum, befanns likkistan
nedsatt på landsvägen mitt framför kyr
koherdens fönster, utan att någon av
bärarna var närvarande eller kunde på
skedd efterfrågan igenfinnas. Vid ett .så
ovanligt förhållande måste herr kyrko
herden uppskjuta begravningen till efter
gudstjänstens slut, då kyrkoherden ånyo
besökte liket, vid vilket även nu ingen
från Siggestad infann sig.
Efter en lång stunds fåfäng väntan,

"Siggestabusen" Ryttmästare Johan Jacob
von Schewen. Efter en teckning av Elias
Sehlstedt i reproduktion införd i Värmdö
fornminnesförenings årsbok 1931.

och då alla närvarande försäkrade sig
icke hava sett, sedan om morgonen nå
gon av dem, som framförde liket, nödga
des kyrkoherden själv anskaffa bärare,
som av välvilja lämnade sitt biträde vid
jordfästningen."
Ett sådant handlingssätt av dem, vil

kas ovedersägliga plikt det varit att led
saga en avliden broder till graven ansåg
alla böra påkalla en allvarlig undersök
ning och näpst, om anledning därtill
finnes. Kyrkolagens bud om, att den
som ärligen levat skall ärligen begravas,
hade icke uppfyllts.
De som bevisligen hade deltagit i den

klandrade oordningen var drängarna
Mellberg och Norin från Siggestad, som
inkallats. Därjämte hade infunnit sig
löjtnanten J. Kraft, som företedde en
godkänd fullmakt att å husbondens rytt
mästaren J . J. von Schevens vägnar
övervara undersökningen.
Då nu ordföranden uppmanade Mell

berg och Norin att lämna de upplys
ningar de kunde om det åklagade upp
trädet samt tillstå, vad de hade för del
däri, lämnade de fram en av dem under
tecknad skrift i vilken Mellberg och No
rin erkände sig ha gått hem från liket
till Siggestad före jordfästningen. Som
ursäkt för detta förfarande påstod de,
att kyrkoherden skulle ha sagt, att lister
utan föregången betalning icke fick bru
kas, och att liket icke fick begravas, om
rep ej medfördes.
Kyrkorådet ansåg naturligtvis, att

Mellberg och Norin kunde i intet avseen
de anses berättigade att avlägsna sig
från liket och gudstjänsten på grund av
de gjorda invändningarna, då kyrkans
lister icke nekades mot betalning, och
om avgiften, högst 6 skilling syntes allt
för dryga eller överstigande den avlidnes
tillgångar, tillåtelse var given, att vid li
kets framförande begagna rep, som av
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någon kristligt sinnad granne lätteligen
kunde till låns erhållas om sådana icke
funnos vid Siggestagården.
Kyrkorådet ansåg Mellberg och Norin

böra erhålla allvarliga föreställningar
och förmanas att hädanefter hålla Guds
hus och sabbaten i vördning.
Men när nu ordföranden förehöll

Mellberg och Norin deras ogudaktiga
uppförande, att ha försummat vad ömma
plikter mot en avliden kamrat och kris
tendomsbroder, då de uppsåtligen för
vägrat honom den sista ringa tjänsten,
att föra dess livlösa stoft till ro samt
försummat den allmänna gudstjänsten,
då erkände Mellberg att han handlat icke
efter övertygelse, utan efter sin husbon
des förut -givna befallning så lydande:
"Får ni ej lister, så går ni hem"
Då löjtnant Kraft varken kunde neka

till eller bestyrka sanningen av denna
angivelse, önskade kyrkorådet inhämta
herr ryttmästaren von Schevens eget ytt
rande härom. Denna önskan åtog sig
löjtnant Kraft att framföra till ryttmäs
taren, som ännu var kvar vid kyrkan.
Herr ryttmästaren infann sig genast,

och sedan ordföranden förklarat, att
kyrkorådet ansett sig böra lämna rytt
mästaren tillfälle att förklara sig över
den av Mellberg gjorda förnärmande be
skyllningen att ha överträtt lagens före
skrift i 3 kap. 3 § missgärningsbalken,
samt vållat det åklagade oskicket vid
gossen Blomkvists begravning, begärde
herr ryttmästaren att få del av Mellbergs
och Norins skriftliga bekännelse, som
därför ånyo upplästes.
Ryttmästaren förklarade sig anse, att

Mellbergs och Norins uppförande på in
tet sätt var tadelvärt, ifall herr kyrko
herdens yttranden av dem voro sant
uppfattade, men han kunde nu icke be
stämt erinra sig om han givit den ovan
nämnda befallningen eller icke.
Efter skedd överläggning ansåg kyrko

rådet enstämmigt målet i dess numera
förändrade och invecklade skick icke vi
dare höra till dess handläggning utan
överlät åt kyrkoherden att å vederbör
lig forum till utredande och avdömande
anmäla- - -.
Vid justeringen av föregående proto

koll var närvarande: herr kyrkoherden
Zielfeldth, herr ryttmästare von Scheven,
löjtnant J. Kraft samt drängarna Mell
berg och Norin.
Emot protokollets riktighet gjordes

ingen anmärkning, men då herr kyrko
herden ville få göra Mellberg och Norin
några frågor rörande deras vid sista
kyrkorådssammanträdets inlämnade
skrift, förklarade ryttmästaren med hög
röst, att han även här vore drängarnas
husbonde, och att han ansåg dem ej skyl
diga några svar, då ändamålet med kyr
korådets sammanträde endast vore att

COLLAGE I LERA
Lisa Larson har under oktober månad

haft en separatutstallning i Gustavsbergs
utställningslokal i Stockholm i samband
med Scandinavian Design Cavalcade,
Utställningen "Collage i lera"visade

stengodsskulptur, reliefarbeten i "lådor",
som bilder eller tavlor, figurer etc., men

justera protokollet.
På herr kyrkoherdens såsom rådets

ordinarie ordförande, all varliga tillsägel
se till Mellberg och Norin att kvarstanna
och svara på de angivna frågorna, gjor
de herr ryttmästare intet avseende utan
avlägsnade sig med förnyad befallning
till drängarna att komma efter till Sig
gestad, varefter dessa även avträdde.
Medan ännu kyrkorådet var samlat

återkommo Mellberg och herr löjtnant

också drejat gods i form av stora far
och skålar med målad dekor.
Bilden nedan, som är tagen inne i ur

ställningslokalen visar en serie genom
brutna rundlar med olika motiv sam
mansatta till ett "stengodsmoln" samt
stengodsfåglar med kropp som galler
verk.
Lisa Larson hade sin första separatut

ställning i Göteborg 1956 och i Stock
holm 1962.

Kraft och begärde protokollsutdrag, vil
ket jämte besvärshänvisning lovades dem
inom 8 dagar, varefter kyrkoherden
ånyo antydde Mellberg att besvara de
tillämnade frågorna, varpå Mellberg sa
de sig vid ingåendet ha av herr ryttmäs
aren erhållit bestämd befallning att ej
inför kyrkorådet besvara några frågor,
utan genast återkomma. - - -

Vilh. Gezelius.
forts, i nästa nummer
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HOS EN GRANNE I NORR

Moskva upprätthåller vänskapliga
förbindelser med tiotals världshuvud
städer. Bland dem är Stockholm, huvud
stad för vår nordlige granne Sverige.
Vänskapen Mellan Moskva och Stock
holm är nästan tio år gammal. Vid den
na tidpunkt vistades två gånger, på in
bjudan av Mossovjeten en delegation av
stadsfullmäktige ( så benämnes Stock
holms municipalitet) i vår stad, vilken
bekantade sig med livet i Moskva och
erfarenheterna av stadsbyggnad i Mosk
va. Nyligen avlade en delegation ur
Mossovjeten en svarsvisit i den svenska
huvudstaden.

Stockholmsresan beredde oss ett stort
professionellt intresse. Det är känt att
Sverige under många decennier hållit
fast vid en neutralitetspolitik, för vars
upprätthållande Sovjetunionen under
andra världskriget spelade en stor roll,
Sedan ett och ett halvt århundrade till
baka har det svenska folket inte deltagit
i något krig. Detta har tillåtit att hela
uppmärksamheten kunnat ägnas åt inre
problem. Härigenom har betydande
framgångar vunnits vid utvecklingen av
landets ekonomi, däribland även stads
hushållningen.
Vi har framför allt våra älskvärda

och gästvänliga värdar att tacka för
framgången med resan. Stockholms
stadsfullmäktige med ordföranden K.-A.
Andersson i spetsen gav oss det mest
vänskapliga mottagande. Delegationen
från Mossovjet bereddes rikligt med till
fällen att bekanta sig med stockholmar
nas tillvaro, stadshushållningen, bygg
nadsverksamhetens metoder och former,
stadskommunikationernas utveckling och
handelns organisation. Vi deltog även i
den högtidliga grundläggningsceremonien
för Sovjetunionens nya ambassadbygg
nad i Sverige. Den stora uppmärksam
het, vilken delegationen från Moskva
åtnjutit framgår även av att vi mottogs
av Sveriges statsminister T. Erlander och
utrikesminister T. Nilsson.
Dagens Stockholm är en stor, modern

stad. den har tillväxt snabbt under se
nare år. Dess befolkning har ökats från
700.000 invånare år 1938 till 1,2 milj.
för närvarande. Sveriges huvudstad är
vacker. Åldriga byggnader och kvarte
ren i Gamla Stan bevarar minnet av
Stockholms ärorika historia. Staden
grundades redan på 1200-talet. Det
gamla smälter väl samman med den
moderna höghusbebyggelsen.
Stockholms stadshushållning har mån-

ga företräden, men naturligtvis finnes
även svårigheter och problem. Ett av de
viktigaste utgöres av bostadsproblemet,
enligt uttalande av personer i ledande
ställning. Tiotusentals familjer står i
bostadskön. Allvarligt är också trans
portproblemet. Ett märkligt faktum är
att specialister för inte mer än femtio
år sedan ansåg att det huvudsakliga
transportmedlet i Stockholm med
omnejd, med dess många sjöar, dess skär
gård och floder skulle komma att bli
färjor och småbåtar. Det är tydligt att
staden 611 följd av denna teori inte varit
tillräckligt förberedd inför bilparkens
våldsamma tillväxt.
I Moskva bedrives, som bekant ett

intensivt bostadsbyggande. Därför var
vi, Moskvas utsända, främst intressera
de av de moderna byggmetoder, vilka
tillämpas i Sverige.
Byggnadsverksamheten i de nya om

rådena av staden bedriver svenskarna
som regel i stora komplex. Samtidigt
med bostadshusen bygges skolor, affärer,
idrottsplatser och parkeringsplatser för
bilar. Under husen bygges garage.
Svenska arkitekter planerar bostäderna
så att solljuset kan utnyttjas maximalt.
För att undvika buller och oväsen upp
föres byggnaderna inte närmare huvud
stråken än 100 meter. De nya bostads
områdena består av hus av varierande
höjd, med 3-4 eller 16-20 våningar.
Detta skänker omväxling och ger staden
en uttrycksfull silhuett. I syfte att väl
utnyttja de dyrbara tomterna tillämpas
i stor utsträckning en högre bostadstat
het än tidigare per hektar i de nya om
rådena.
Industriella metoder användes vid

uppförandet av bostadshus i Sverige.
Under senare år har svensk husbygg
nadsteknik avsevärt förbättrats vad gäl
ler användandet av större element. Er
farenheterna härav är av mycket stort
intresse för oss. Så till exempel att an
vända element av olika typer, vilket
möjliggör byggnader med lägenheter av
varierande planlösning.
Man kan inte undgå att lägga märke

till de relativt höga byggkostnaderna.
Men lägenheterna präglas av hög kvali
tet och är väl planerade. Finisharbetena
är värda ett speciellt intresse. De står på
en mycket hög nivå. Svenskarna använ
der i stor utsträckning syntetiska mate
rial, t.ex. mattor, tvättbara tapeter och
färger etc. Snickeriprodukter - föns
ter och paneler - målas som regel inte

En rysk delegation från Moskva, med borg
mästare Promyslov i spetsen, gästade under
våren Stockholm, och gjorde då också en
visit i Gustavsberg. I lzuestija redogjorde
borgmästare Promyslov för sina intryck i en
artikel, vilken vi har fått i översättning
från Gunnar Jarring på den svenska ambas
saden. Artikeln är mycket positivt hållen
och behandlar särskilt svensk byggnadstek
nik, där man för souietiile del anges ha en
del att lära.

utan impregneras med en speciell vätska.
Därigenom bevaras träfibrerna och får
träets naturliga struktur ett trevligt ut
seende.
I lägenheterna förses köken med in

byggd utrustning såsom kylskåp och el
spisar. Badrummen förses med torkut
rymmen och skåp för linne samt plats
för tvättmaskin. Uppenbarligen är det
lämpligt att utnyttja dessa erfarenheter
och inreda köken med all nödvändig ut
rustning, vilken kan inköpas på avbetal
ning av hyresgästerna.
Stockholm utvidgas huvudsakligen

tack vare förortsstäderna, Var och en
av dem har 50-90 000 invånare. För
ortsstäderna ligger runt omkring Stock
holm i natursköna trakter, inom en ra
die av 20 km. Det finns två typer av
förortsstäder: städer där man bor och
städer där man arbetar. I de förra finns
naturligtvis inte några industriföretag.
Vår delegation stiftade med intresse

bekantskap med företaget Gustavsberg,
vilket producerar byggnadsmaterial. Vi
såg den välorganiserade produktionen
av pressade badkar, vida bättre än de
tunga gjutjärnsbadkaren, De av företa
get framställda keramik- och plastpro
dukterna utrnärkes av hög kvalitet. Un
der de senaste åren har Sovjetunionen
i Sverige inköpt en rad anläggningar för
Framstal lning av produkter för bostads
byggnad: anläggningar för tillverkning
av fönster, dörrar och rör av armerad
betong. Detta bör uppenbarligen prak
tiseras även i framtiden.
Stadsfullmäktige måste vidtaga ener

giska åtgärder för att lösa stadens trans
portproblem. För Stockholms del skärps
problemet ytterligare genom ytterområ
denas avstånd från stadens centrum. Ar
betena bedrivs på en hög teknisk nivå.
Man anlägger breda autostrador och tra
fikkaruseller vilka möjliggör en snabb
trafik.
Stora ansträngningar göres för att

skapa ett nät av parkeringsplatser i sta
dens centrala delar, dit regerings- och
administrativa institutioner samt de
största handelsföretagen koncentrerats.
Här bygges garage och parkerings

platser i flera våningar och under
jordiska garage, belägna under de sto-
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Hos fiskare Lönnberg
på Risholmen

Att snickra hör också till hobbyn

ra varuhusen. Det är en riktig metod,
vilken förenklar problemet att avlasta
gatorna.
Handeln i Stockholm är väl organi

serad. De största affärerna ligger hu
vudsakligen koncentrerade utmed några
av de centrala gatorna. Ovriga affärer
är jämnt fördelade på förorterna. Af
färslokalerna utgöres som regel av stora
hallar enligt principen med fri utplace
ring av diskarna. Varor levereras till af
färerna genom underjordiska tunnlar.
Därför hindras inte handeln, gator och
gårdar blockeras ej och leverans kan ske
vilken tid som helst på dygnet. För att
locka kunder till varuhusen inrymmes
restauranter och kafeer där besökarna
kan vila ut vid en kopp kaffe.
Stockholmarna har Funnit en lyckad

lösning på stadens renhållningsproblern.
I stället för att forsla avskrädet till av
stjalpningsplatser, vilka skräpar ned sta
dens omgivningar transporterar man so
porna till en sopbränningsanläggning,
där man använder dem till Framställning
av gödning.
Delegationen från Mossovjet tillbrin

gade sammanlagt tio dagar i Stockholm.
Det är en kort tid. Men vi hann se myc
ket och hade många nyttiga officiella
sammankomster. Vi vill framhålla att
under hela tiden mötte vi värme och
vänskap från h~vudstadens invånare och
styresmän. Våra folk förenas av det
gemensamma målet - strävan efter fred.
En sådan resa tjänar denna stora sak.

I september fick jag ett tips av Ake
Johansson i Räknäs att fiskaren Gustav
Lönnberg på Risholmen hade trevligt
sällskap på ön. Sällskapet bestod av en
grävlingsfamilj på två vuxna och tre
ungar. Ake och jag åkte över från Asp
viks Brygga kl. 3 en lördagsmorgon.
Den var en underbar morgon, stjärn
klart, halvmåne, lugnt och varmt för
årstiden. Vi gled in till Lönnbergs bryg
ga och höll oss tysta. På avstånd hördes
en del motorbåtar, men i övrigt så var
det stilla. Så hörde vi Lönnbergs båt
närma sig, och då blev det liv i land
också. Under ett redskapsskjul kom en
stor grävling framkrypande och uppe
från backen kom ytterligare två styc
ken. Det verkade som om de känt igen
ljudet av Lönnbergs båt. Lönnberg kom
i land och började plocka strömmingen
ur näten, men grävlingarna höll sig av
vaktande på avstånd utanför ljuskretsen
från den starka lampan som fanns på
bryggan. De kände väl att Lönnberg
inte var ensam, för vi pratade ju lite
med varandra. Men när Lönnberg ropa
de: "Kalle och Lotta": (smeknamn som
han givit dem) "de där främmande är
inget att bry sig om", då kom grävling
arna fram och fick en smakströmming,
som de tog ur Lönnbergs hand. Jag bör
jade fotografera med blixt. De reagerade
till att börja med, men efter en fem-sex

Kall dit/strömming
Strömming, salt, vatten, vitpeppar, myc

ket dill.
Beredning: Rensa och skölj strömmingen

men låt ryggbenet vara kvar. Lägg ström
mingen i en kastrull eller eldfast form, hop
vikt och med ryggen uppåt. Strö över salt
och nymalen vitpeppar, rikligt med fin
klippt dill och häll ,på vatten så att detta
knappt cacker strömmingen. Låt strömmin
gen sjuda (ej koka) i detta 5-6 minuter och
sedan kallna i sitt spad, Har man lagt ström
mingen i en eldfast dorrn så ställ in den i
medelvarm ugn med lock eller folie över
tills strömmingen är färdig. Gustav Lönn
berg säger att strömming som man sjuder
är sedan lätt att bena, men kokar man den
så kan det vara besvarligr att H benen .loss
från köttet. Klipp över ,färsk dill när dill
strömmingen skall serveras.

Sitt vackert, Kalle!

blixtar fanns inte jag mer, då var det
bara strömmingen som hägrade. De ver
kade omättliga, vid ett tillfälle hade
Kalle i ivern att få mer strömming ram
lat ner i båten. Med tanke på att gräv
lingen biter och inte släpper taget förrän
han hör att det knakar, vågade Lönn
berg inte försöka lyfta upp den på
bryggan, utan gick efter strömmings
lådor som den fick klättra upp på. Det
var en intressant upplevelse att se, när
man vet att grävlingen i vanliga fall är
ett skyggt nattdjur. Jag var dar ute yt
terligare ett par lördagsmorgnar för att
eventuellt få ett par bilder i färg. Då
hade Lönnberg lärt dem att sitta vac
kert. "Opp, opp Kalle" sa Lönnberg och
viftade med en strömmning över nosen,
och mycket riktigt så reste sig Kalle och
satte sig stadigt på ändan med framtas
sarna på magen som en frodig torgma
dam. Han fick sin strömming och luf
sade i väg. Sen var det Lottas tur. Hon
hade som fruntimmer lite svårt att hål
la balansen, hon ville gärna vicka över
ända, men det gick så småningom. Det
märkliga med dessa grävlingar är, att
när de får strömming, verkar de nästan
tama, men när Lönnberg träffar på dem
annars, är de rädda, då hjälper varken
lock eller pock. Så det måste vara ström
mingen som gör'et och att de får den av
Lönnberg som är en verklig virtuos på
det området, både när det gäller att
fånga strömmingen och att anrätta den.
Han har lämnat ut ett tiotal recept på
strömmingsrätter till tidningen Femina,
nr 31. Är det någon som är intresserad,
går det ju bra att köpa tidningen och
prova på. Lönnberg, som är något av en
tusenkonstnär och har sinne för natu
ren, har många trevliga saker hemma,
tillverkade av torra grenar och rötter.
Han är också samlare av gamla verktyg,
fartygsdetaljer, jakt- och fiskedon.

Hilding
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

För mig som julkåsör
är detta en unik situation. Aldrig förr har naturen behagat se
ut som ett julkort när jag motvilligt gått i närkamp med skriv
maskinen. Med nyfallen vit snö och färska skidspår från för
stutrappan ut i skogen. Den skog som till nästa år skall vara
fylld av radhus med mer eller mindre nöjda innevånare. I alla
år har min klagan gått ut på att julstämning och kvardröjande
sommar inte går ihop. Att ljum vind, gröna gräsmattor och
prunkande gula rosor vid Farstavikcn, knappast får någon att
känna midvinterblotets närhet.
I år kom vintern med rekordfart.

En söndag
helt nyligen stod jag ju på en solig brygga vid Ekedal och
såg småbåtarna segla för god, för all del, aningen kall vind
ut över viken. Vita, röda och ljusblå segel stod grannt mot
naturens klara höstfärger och mitt västkusthjärta klappade
varmt för yngre söners vaknande båtdrömmar. Inte ens sjöblö
ta haverister som bogserades in med slaka, doppade segel, fick
min välvilja att svalna. Det måtte vara en underbar känsla att
sjösätta en egentillverkad, vinterbyggd båt och ha en sommar
i frihet framför sig. Aven en hönsmamma kan hemligt drömma
om, att en dag få kliva ombord på en segelbåt likt den, som
glömt sig kvar i Farstaviken när snön kom. Ensam låg den
som en frusen svan med rimfrost på det blå kapellet, snö
hättor på rödgula räddningsbojar och den gröna vattenlinjen
duckande undan isskorpan.

Julen 1965
började för mig redan i dag den 14 november. Nej inte för
att det råkar vara Fars dag, för det vimsade vi iväg och firade
förra söndagen i den här familjen. Vi hade liksom fått för oss
att det skulle vara då och så fick det bli. I dag firar vi två
jobbarkompisars räddning ur den igenrasade tunneln vid Ham
marby efter nära fem dygns isolering 40 meter under jord. Det
blev så stilla, tyst och trevligt i huset efter en lycklig upplös
ning på en livshotande situation, och efter en nyhetsförmed
ling, ibland otäckt inträngande, som förtog helgolyckskröni
kan chockverkan och gjorde utlandets heta stoff, Rhodesias
förräderi till andraplansnyhet. Räddade blev de, mänskliga
var de mitt i ståhejet. Julen kunde inte ha börjat värdigare.

Ja, vad är
egentligen julen för en medelålders person i en alltmera av
kristnad tid. En massa extraarbete naturligtvis men som ännu
har kvar något av lust, en del fragment av traditioner med
eller utan förankring i släkt och hemtrakter och mest av okänt
ursprung. Den är också minnen som vaknar och vill bli åter
berättade när det mesta man upplevt som barn blir upprepat
av en andra generation. Det är bara leksakernas, tingens ut
seende som förändrats, känslan inför dem är den samma. Den
hisnande förväntan inför öppnade julpaket som hos de käns
ligaste stegras till illamående, är fullkomligt oförändrad och
kan ensamt försvara julens existens och värde.

Alla har vi
en önskejulklapp att minnas om vi kommer från trakter där
den seden brukades. En gåva som ställde alla andra i skuggan
oavsett värde och givare. För mig blev det den första hand
väskan, länge hett åtrådd och avbildad i postorderkatalogen.

Av imit. krokodil och med foder i violett med sidenlyster.
Flicka på tio år tolkar den kataloguppgiften som väska av
utsökt skinn av den sällsyntaste av krokodilarter och med fo
der av helsiden av utvald kvalite. Willy Maria Lundberg skulle
självfallet genomskådat de yviga fraserna även vid så tidig
ålder, men för mig dagades den bittra sanningen först i tredje
passionsveckan fram på vårvintern. En onsdag då vi skolbarn
som vanligt var utkommenderade till gudstjänst i Tanums
kyrka. Det kom snöglopp med västanvinden, havsvinden, på
hemvägen och skatten, juklappsväskan stack jag innanför kap
pan. Där låg den, tätt tryckt mot mitt hjärta och blev dyvåt,
rätt igenom flanellkappan som sög vatten som ett läskpapper.
När jag försiktigt plockade fram min skatt vid hemkomsten
fick jag veta vad "irnit. krokodil" var. Det var pressad papp
som föll sönder i smärre delar vid vattenbegjutning. Violett
foder med sidenlyster var något obestämbar konstistens och
ännu obestämbarare färg, någon ting mellan svart och blått
från fällande psalmbokspärmar och till rött och skärt från
mosters skänk av sparade polkagrisar. Ja så slutade min första
handväskas korta liv mellan jul och passionstid, Kndå lever
den oförstörd i mitt hjärta. Trots fyrtio mellanliggande år
och erfarenheter av varjehanda. Så inte förtvivlar jag när
julens ringel tangel står upp i halsen på en medelålders husmor.
Det finns värden bakom de falskaste varubeteckningar, när
barns ögon speglar verkligheten och förvandlar den till skatt
gömma.

Vid tiden för
det första adventljusets tändande blir de yngre medlemmarna
av familjen outhärdligt ekonomiska. Varenda pappersbit är
fylld av uträkningar och kassatablåer och man känner sig
samvetslös, för att man inte köpte blodpudding istället för
fläskkot!etter till middan och skänkte mellanskillnaden till
dessa behövande unga män.

Vid andra adventsljuset
är hela huset en verkstad. Det luktar pyton av batikkemika
lier från köket, doftar gott av lim från källaren, det hamras
och det stönas, det svettas över stickningar, tänk att små kar
lar stickar öppet numera, och allt är riktigt trivsamt i vinter
mörkret.

Vid tredje adventsljuset
har alla halvfärdiga julklappar gömts undan, hela familjen
går till Domus och så blir det blodpudding till middan. Det
är vackert så.
Sen får mor åttinio kronor i skatteåterbäring och far får

fyrahundra kronor i restskatt och situationen är räddad tills
fram på nyåret.

Vidfjärde adventsljuset
är det tomt för alla småprylar på TV och hyllor. Alla dom
grejer vi ropar in på Gustavsbergsföreningarnas julauktioner
och som löser våra olösta julklappsbekymmer på allra sista
tampen.
Ja och sedan är det julafton och vi föräter oss på skinka

och gröt och blir sur. Nej, det är en helt annan historia ...
Får jag besvära med

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR
Edla Sofia.
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~ Gustavsberg, vårt ljuva hem, Grävmaskin gör skyttegrav Barnby - internationell ~' ~
"X'I vid salta Farstaviken av Farstavikens stränder nyss lekt på våra gårdar "''I.

~~ ~~Där Lövbom står som änglavakt Sprängskott river upp var väg - ett handslag över ras och gräns - ~~~~ vid "Lyckliga Fabriken". Vad är det då som händer??? om vi kontakten vårdar. ~~
~;,, 1-'I.

~~ 0, äppellösa frukträdgård Utsläppt blir vår avloppsdy En kronas värde sjunker snabbt ~~
~@ ~~

Du led av ~rosten kalla i djupa Baggensfjärden som snö i välfärdsvåren ~~~~ ~-;;,,
~j och vi berövades vår fröjd Sen badar vi i Skräddarns vik men lngarös "Enkrona" höll ~j
~@ vi älskar ju att palla. precis som förr i världen. i alla tretti åren. ~@
"''l.

boMUS fyller våra skåp Säby anrikt säteri Rart förnöjsam är vår by
~~

~~ ~j~~ och firar varje månad allt ifrån medeltiden och skall väl så förbliva ~@~~
~'I. Säg har du ingen egen slant Var länge NK:s fritidshem Vi fått vår första "miljonär" ~%~i ~j
~~ det duger med en lånad. blev kooperativt med tiden. för Friberg hurro vi, va ... ~z~~

bJÄLP O hjälp, jag dånar snart Grymma öde, tji James Bond,
~~~~ Tutom i trumpeterna ~'I.

~j ~~ett antal "protestanter" Slå på stora trumman tji stjärnor och pirater, ~~~@ de fäktar mot vår "överhet" Hundraårskalasa nu Var finns vårt stolta centrumhus ~~
"''l. "''I~i och samlar in drabanter. och valsa runt med gumman. med bio och teater. ~~~~ ~~~~ Ekedal fått paviljong, Alltid redo - Gustavsbergs Andalusien dig ger ~~
'S'I. "''l.
~~ planerar straxt för nästa. alla scouter övas en sommardröm som lyser ~~~~ ~~~~ Ett samhälle som växer fort färdigheter, träningsflit under det min spanske väns ~~
~\~ får växtverk för det mesta. vid lägerliv skall prövas. frihetsdröm förfryser. ~'I.
~j ~~~z lugnet är så stort, så stort, \Iaxholmsgubben spår om vår Rutens lada - Ungdomsgård

~~~~ ~~
"''l.

~~~i Hästhagen så ringa... och ljuvligt sommarväder har skymtat i debatten
~~ Nu bygger vi mot öst på nytt vi rustade för regn och rusk Nära centrum, långt från hem ~z~~ - komplex det har vi inga. och köpte varma kläder. som störs av pop i natten. ~~
~·~ ~'I.
~j

Guldägg har vi fått av "SAFFT" Segelbåt i frusen vik En riktigt glad och trevlig jul
~~~z ~~~~ ~~~~ för sanitetsreklamen har rimfrost på kapellet med frid och snö i håret ~~~j och mugga.r gör vi på ackord och snön har gömt vår gula ros och att lösningar på vart problem ~j

~@ som passar var lekamen. samt bästa smultronstället. - vi får på nya året ~~'-::::>'
~'

önskar varmt
~·~ STRANDSKATAN J
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i~ . .. . .rJ a egen begaran 1ag sjunqer
~ en låt
~för julen å nya året,

som lyser upp på vår vingliga stråt
i vintriga, böljande spåret.
Jag hoppas du får en vänlig klapp,
som gör det lätt i nästa etapp,
ett stöd att hålla i handen,
å glädje å hopp i anden.

~

@

tta av tusen gav en appell
i frågan om ungdomsgården.

Ropet på hjälp skulle vara en skräll
för pampar i ungdomsvården.
Skrivelsen förde därför på tal
yngre att rösta på nästa val.
Vilket parti? Det är frågan.
Men SSU har ju en slogan.

Minns ni Bagarstuån?

Tavla av Josef Ekberg

jupa diken, stenar å sand,
sprängskott å skopor som

stockar
höstens trafik på vägar å land
med många avstängningsbockar.
Vi får ta krokar, 'gå sakta i fil,
rädda att träffas av traktor å bil.
Undrar om leriga såren
ska plåstras på innan våren?

~otionell, med monöverbord
~är nu lärarns kateder,
med teknisk finess för ljud å ord
han undervisningen leder.
Så måste det vara, tänkes å tycks.
Jag ser däri konsumtion i lyx.
Men jag är väl gammal i tanken,
å har inga pengar på banken.

~asam ; bröckliq forkost jag såg
~ hamnfogden mörk i hågen.
Tötr utmed viken de båtar låg,
platsen var trång på vågen.
Var ska de få sitt vinterkvarter?
Dyster han utmed stränderna ser.
Måste han dem förvisa,
så kommer en del att förlisa.

0

1(-n ulen klappar snart på vårt bo,
~å allt ska vi hinna å mäkta.
Nu får man skynda sej å sno
för att man inte ska jäkta
med gåvor, tidningen, gran å rim,
å trängsel i gatornas grannlåt å stim.
Jag tycker tiden är vriden
å långt ifrån Julefriden.

~{q~ kolan har givit oss information
~ om Ekedals skolpaviljonger.
Utbyggnad kommer i nästa motion.
Äskandet ger kanske ånger.
Matsal, sporthall å simbassäng -
visst ä,r dom värda en modig päng.
Men allt går i progressiv skala.
A vem ska till slut betala?

lubbarnas höst ger unga en
chans.

Nu är det livligt i leden.
Även vi äldre kan nu få en dans,
Bergasalsträff blivit seden.
Samfundens kadrar ökar i tal,
snart har missionarna ungdomslokal.
Kanske vi får av det goda
för mycket? Nej, det var en groda.

~

Il ngarös anrika Säby gård
vi numera förvärvat.

Fleming å Leuhusen höll den i vård,
rysseldar se'n den fördärvat.
NK i många år där haft logi
till glädje för folket, Ja det ska förbli
i samma stil för fabriken.
Välkomna till Säby-viken!

~erksamhetsåret 65
~ sjunger på sista tonen.

I vår balans vi snart räknar hem
den tvåhundrade millionen.
Vem har bidragit? Du å jag
kan väl också få känna behag
för vad vi gjort i vår näring.
A hoppas på återbäring.

~ ntecknas bör en fin good will
~ i Moskva, Paris å Milano.
Konstens blomma med stengodspistill
[Jer Gustavsberg guano.
Ja, ni förstår väl min fina charad:
l(onstgodset gör därute parad.
Snart, tror jag, däråt det vetter:
Dom skiter i våra klosetter.

u slutar jag rimma för i år,
å tackar för jag fick gör'at.

Ibland jag kanske har varit svår
å råkat ta någon i örat.
Men mest, när allt nu kommer omkring,
jag ville beundra de ljuvliga ting,
som vi får möta tillsamman
i vardag, i helg å i gamman.

LERGOKEN
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Skurubron fyller i höst 50 år. Vår
kollega Boo-Posten har en återblick över
brobygget och en intervju med en som
var med och byggde bron. Det var just i
oktober 1915 som Kung Gustav V gick
över bron, som utgjorde "kanske det
största villkoret för kommunens fortsat
ta framåtskridande". Från början tänk
te man sig en järnbro och Gustavsbergs
Fabriker satsade 50 000 kronor. Men
det blev till slut en betongbro. Den fick
en bredd bara på 7½ meter. Det sägs att
Gustavsbergsbolaget inte ville ha den
bredare, för att inte riskera järnvägstra
fik över bron i konkurrens med rederiet.
Men det kom bussar i stället, och 1920
gick den första busslinjen från Stock
holm till Björknäs.

Stockholms läns länkdistrikt hade
höstfest i Bergasalen i september. Scen
studion medverkade och musikunder
hållning bjöds av sällskapet från Hud
dinge. Som tack för en trevlig kväll fick
Gustaf Anderssons deras nya standar.
Kvällen avslutades med dans.

Missionsförsamlingens ungdomsg!frd
börjar nu ta form. Grunden är gjuten
och några lager med stock är lagda. All
männa Arvsfonden har beviljat 20.000:
och kommunen 10.000:- och ett lotteri
samt en julmässa bör inbringa en del
"tysta" pengar. För den som vill ge en
slant till ideellt ungdomsarbete finns
postgiro 66 33 71, Gustavsbergs SMU,
Hillberg.

Veteranen Hjalmar Jonsson slutade
jobbet på fabriken den 12 oktober, för
att nu på äldre dar ta det lugnt och
njuta sin pension. Vid avskedskaffe
överlämnade ingenjör Nordgren blom
mor och vas, samtidigt som han tackade
för alla de arbetsfyllda åren och för
det intresse och trohet mot sin uppgift,
som ådagalagts av vår 78-årige service
man i Massaberedningen. Hjalmar Jons
son, som arbetat i 55 år, berättade vid
bordet en del episoder från sin arbets
plats sedan 10-talet. Han lovade att ut
nyttja sitt veterankort för att vid skilda
tillfällen följa fabrikens utveckling.
Hilding Ohlson tog en bild, som vi
återger i stort format.

Trivselkvällar i Bergasalen är ett nytt
populärt initiativ av Scenstudion, som i
samarbete med olika organisationer in
bjudit de senares medlemmar med part
ners två fredagar i månaden till träff.
En orkester, ibland på 12 musikanter,
spelar till gammal dans - gratis för nö
jes skull. Allsång, lekar och annan un
derhållning ingår i programmet, som
glatt många äldre ungdomar, som länge
väntat på att få sig en svängom till an
nat än poplåtar och i gemytliga former.

På bilden ovan tar Valter Svensson
med fruga en avskedsharnbo i Bergasa
len. Vi hörde just att han ska gå till
ett nytt jobb i december och passar på
med ett tack för gott jobb och intresse
också för vår tidning och samarbetet.

Gustavsbergs Scoutkår av Svenska
Scoutförbundet har fått nytt liv i sin
verksamhet. Gustavsbergs Scoutkår har
avdelningar i centrala Gustavsberg, i
Grisslinge och på Ingarö. Det är den en
da förening som grenar ut sig till kom
munens vanligen bortglömda "landsän
dar". Scoutkåren har av fabriken erhål
lit dispositionsrarten över skyrtepavil
jongens övre våningsplan.
Kommunen har till dess inredning ut

givit ett anslag på tvåtusenfemhundra
kronor. Scouter och föräldrar utför ar
betet. Förutom i skyttepaviljongen be
drives scoutarbete i Ebbalund. Kårens
avdelning i Grisslinge har lyckats hyra
in sig i privat lokal. Ingaröavdelningen
söker efter en lämplig lokal att hålla
till i. Man bedriver för tillfället verk
samheten i provisoriska lokaler. Ordf.
Lars Appelgren ber genom Gustavsber
garen att få tacka alla glada givare för
370: 79, som flutit in i insamlingsgry
tan.

Håll grytan kokande, sa' scouterna
under sin insamling
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Det rör på sig!
i vår ärade veckokollega, Nacka-Salt
sjöbadens tidning. Den har nämligen
äntligen upptäckt att "det rör på sig i
Gustavsberg". Men tro inte att det gäl
ler så betydelselösa rörelser som Gus
tavsbergs fabrikers dynamiska utveck
ling från små - till storindustri eller
den kraftiga kommunalpolitiska giv
som därmed möjliggjorts. Särskilt på
skolans område. Nej, det rör på sej där
för att några ungdomar med sinne för
PR krävt "någonstans att ta vägen" på
fritiden. Eftersom den nuvarande ge
nerationen av föräldrar och "kommu
nalpampar" är synnerligen lyhörd för
ungdomliga krav, så ordnade man mö
ten där ungdomen fick komma till tals.
Arrangörerna väntade sig en massa

goda uppslag och ideer från ungdomen
i såväl lokalfrågan som om den verk
samhet man tänkt sig där. Man miss
räknade sig. Trots att "8 av 1000" hade
arbetat som en studiegrupp i ämnet
"någonstans att ta vägen", så hade man
inte kommit längre i studierna än till
ett frågetecken efter "vägen".

Den debatt man ställt
ovannämnda mötena
gav strängt taget inte mycket mera.
Ett stort frågetecken som summa av
kardemumman. Från studiegruppens si
da krävde man en central fritidsgård
för alla kategorier. En del andra kräv
de kvartersungdomsgårdar. Från för
eningshåll hördes inte ett knyst. D.v.s. i
lokalfrågan. Men HV-chefen och orien
teraren Torsten Rolf var påpasslig nog
att erbjuda både hemvärnsorganisatio
nen och orienteringssektionen som
lämpliga Iritidsobjekt för aktiv ung
dom. Hoppas det blev napp? Säkert är
det inte. För här gällde det, som stu
diegruppens ledare sa: - i synnerhet
den föreningslösa ungdomen. - Alltså
passiva som tillfälligt aktiviserat sin
passivitet för att åstadkomma en till
flyktsort för fortsatt passivitet. Under
föräldraföreningens estradsarntal om
ungdomsfrågan förekom också ett in
lägg med krav om rätt till passivitet.
Den utomordentligt intressante debatt
inledaren inspektör Åke Lind påpekade
bl. a. "att en arbetsinsats av ungdomen
för en ungdomsgårds färdigställande på
många håll gett mycket goda resultat.

utsikt på de

Ungdomen hade på så sätt fått ett per
sonligt intresse av aktsamhet om lokal
och inventarier." Varpå en yngre del
tagare deklarerade: - Vi vill inte ham
ra och spika. Vi vill bara ha nånstans
att ta vägen. Sitta och fika och snacka,
när vi har lust. -

Naturligtvis stack det till

i många av de äldre, som kanske offrat
och offrade både tid och arbete för att
hjälpa ungdomarna till meningsfull fri
tidsverksarnhet. Men ändå! Vi eftersträ
var ju ett valfrihetens samhälle? Såväl
privata som samhälleliga anordningar
för sådan service som till ingenting för
pliktar finns ju i alla större tätorter och
är också planerad i Gustavsberg. Åt
minstone biografen och den tyvärr ner
bantade (För hur lång tid?) biblioteks
lokalen. Om vi sedan kan få en kaferö
relse, som kan bli en oas för gemen
skapsträngtande, existentialistiska eller
"bara komma ut människor", är väl
inte något som går att sia om i nuläget.
Men mera än så går väl knappast att
ställa i utsikt till fromma för alla som
är ensamma och som vill så förbli.

Nu en undring!

En stor del av våra hobbyorganisatio
ner saknar egna lokaler. Varför klagar
man inte? Varför samordnar man inte
sina anspråk och behov? Oavsett om
det är möjligt att i dagens läge till
fredsställa dessa, så blir det i alla fall
någonting att "ta på" för i första hand,
kommunalnämnden. Den enda organi
sation som klagar tycks vara segelklub
ben. Enligt ett något tvetydigt referat

från klubbens hästmöte "har en del av
klubbens ungdom fått förmånliga be
talningsvillkor på sina småbåtar genom
kommunens tillmötesgående". (En ros,
men sen blir det ris!) I referatets slut
kläm klagar man. Men, som sagt, nå
got tvetydigt: - Gustavsbergs pampar
måste bli medvetna om att ungdomen
har vissa FRITIDSVANOR (vår kur
siv.) och behov som SKALL FYLLAS
(vår kursiv.) även om DE ANSVARIGA
(vår kursiv.) själva inte inser det. - De
förmånliga betalningsvillkoren tycks
ändå tyda på en viss medvetenhet och
förståelse för klubbens verksamhet, och
det får väl räcka en bit. Att ta på sej
ansvaret för de enskilda människornas
fritidsvanor är däremot något som ing
en myndighet i världen torde orka med.
Om det nu är det man menar? Vilket
det förstås inte är.
Alltså! Fram för en kartläggning av

våra fritidsorganisationers verksamhe
ter, utvecklingsplaner och lokalbehov!

Kan man få fart på detta

så har i alla fall den ungdomliga studie
gruppen agerat väckarklocka. Tack för
det! Den gav ju också impuls till mö
ten av "byastamrnakaraktar". Något
för våra politiska organisationer att
fundera på. Lika väl som vi har för
föreningsliv ointresserade ungdomar
har vi väljare utan partibok. Väljare,
som i likhet med talaren "som undrade
om det var fabriken eller fullmäktige
som styrde samhället", kanske har både
ett och annat att informeras om eller
kanske tvärtom, har något att ge.
Inga undringar eller frågor är onödi

ga, såvitt de grundar sig på behov av
upplysning eller syftar till att påvisa
brister, felaktigheter eller någonting an
nat, som inte är vad det borde vara. Ti
den är måhända mogen för en debatt
om "fabriken och samhället"?
Ja, inte nu. Julen varar ju ända till

påska, och sen är det sommar. Men till
hösten?
Och till slut litet om det där mycket

använda ordet "kommunalpampar".
Från början var pampen et kort jakt
svärd. Så småningom fick det betydelse
som paraktäriscik på en kort tjock per
son. Och hur nu än sådana människor
var beskaffade så var det visst en all
män uppfattning, att dom var särskilt
kaxiga av sej. Därav kommunalpamp
eller o. m. s. v. kommunalkaxe. Vad gäl
ler Gustavsbergs kommunalpampar, vill
jag dock hålla före, att kaxigheten är
de minst påfallande draget. Den riktiga
kaxigheten finner man lättare bland de
ras vedersakare. Frid!

Fanfar
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I oktober i år köpte Gustavsbergs

Fabriker Säby Säteri på Ingarö, som se
dan 1927 varit i NK:s ägo. Herrgården
är nog en av de vackraste i sitt slag i
våra trakter, och har också under senas
te decenniet varit en omtyckt rekrea
tionsplats och ett mål för söndagsutflyk
ter för många stockholmare och givetvis
också gustavsbergare. Mycket populär
har gården blivit som konferensplats för
svenska företag, ideella föreningar och
organisationer. Under senare år har ock
så vårt företag förlagt flera försäljar
konferenser och sammanträden till Säby.
Kommunen gästar det gärna, och Forum
förlägger helst sina årsträffar till denna
miljö.
Säbygården drivs som ett hotell, som

praktiskt taget aldrig är stängt. Där kan
man bo bekvämt och äta gott under che
fens och värdinnans, fru Ambra Hjelmar,
och hennes lillvärdinnors omvårdnad.
Låt oss passa på att här hälsa Säbys per
sonal välkommen i Gustavsbergskretsen
och presentera dem för deras nya arbets
kamrater i Gustavsbergsföretaget. Där
har vi alltså fru Hjelmar, som med sin
klockarkärlek till Säby satt personlig
prägel på både inredning och förpläg
nad, under en stil som ger värdighet och
trivsel i en förnäm kulturmiljö.
Vid sin sida har hon i köket koker

skan Christina Jansson och köksorna
Birgit Eklund och Alfhild Martinsen,
som vet vad gästerna gillar i matväg och
hur den ska anrättas. Att sovrum och
andra lokaler är snygga och prydliga
ser Asta Ericsson och Anna Kristina Li
den till. Parken och köksträdgården skö
ter Lennart Eklund. Och så har vi då de
söta lillvärdinnorna. De går som regel
här på praktik för sin vidare utbildning
till värdinnor vid hotell och turistgår
dar, till flygvärdinnor eller utrikes
tjänst inom branschen. Just nu tjänstgör
Eva Britt Anderberg, Marianne Eriks
son, Ann-Charlotte Handing, Gisela
Ivarsdotter, Ingrid Lindgren och Agne
ta Ohrström.
Att gästerna varit belåtna ser man

bl. a. i gastböckerna, som är fyllda med
namn och enskilda besökare och konfe
rensdeltagare, som ofta i bild och vers
intygar sin tacksamhet. Så här skrev
t. ex. en på Fars dag: Pappa fått ledigt
från disken. Tack för biffen och fisken,
för nobel miljö vid vacker sjö. Här mås
ten en gäst bli en frisk en.
Så tar vi en återblick på Säbys anrika

historia. Första gången vi kan finna nå-

got om Säby är år 1540, då det står skri
vet att det ägdes av bonden Olof Olofs
son. År 1570 förlänades Säbys tre hem
man till Tomas engelsman "på behaglig
tid". Hur länge engelsmannen residerade
på Säby vet man inte, men 1633 finner
vi att gården övertogs av majoren Lars
Bubbe, som adlats av Gustaf II Adolf
och fått namnet Roderskiöld. Efter hans
död gick det genom flera händer och
hamnade till slut hos släkten Fleming.
Där har vi bl. a. Claes Fleming, som lig
ger begraven i Värmdö kyrka. Han var
som bekant Gustaf II Adolfs och Oxen
stiernas berömde sjöhjälte. Vi finner vi
dare Göran Fleming, som 1666 sändes
från Säby till England som medlare i
kriget mellan England och Holland.
Från hans tid hörde många gårdar i
Värmdö och Ingarö till Säby säteri. Är
1651 övertogs säteriet av underståthålla
ren Reinhold Leuhusen, som bodde där i
fyra år. Godset kom åter i släktens ägo
1693 genom byten av frälsegods tillhö
rande grevinnan Margaretha Sparre, som
var gift med kammarherre Peter Leuhu
sen. De satte Säby i stånd, byggde ny
ladugård, anlade trädgården och gjorde
gården ståndsmässig.
I juli 1719 låg tjocka rökmoln över

Ingarö och lågor slog upp från hemman
och herrgårdar. Det var tsar Peters rys
ka galärer, som trängde in i skärgården
härjande och brännande. På Säby blev
endast ladugården kvar - och den finns
än i dag.
Efter ryssarnas återtåg byggdes Säby

åter upp i olika etapper av nya ägare
inom släkten Leuhusen. Bland dem fin
ner vi Gustaf Leuhusen, som med häst
skjutsar från Säby 1808 lät föra sin pro
viant över det tillfrusna Ålands hav till
krigsskådeplatsen i Finland. Under den
här riden byggdes de båda flyglarna upp
och senare också huvudbyggnaden.
Under vårt århundrade har Säby haft

flera ägare, sedan justitierådet Gustaf
Leuhusen 1903 sålde det. Säby hade då
varit i släktens ägo i 220 år. De nya
ägarna var godsägare C. Jakobsson,
grosshandlare J. Funck och J. Bäck
ström, fru Hilma Mandahl och slutligen
dir. K. A. Holm, som 1926 frånsålde
corps-de-logiet, trädgård och närliggan
de område om 80 tunnland till NK. Un
der dessa ägare har byggnaderna till
byggts i olika perioder. Under NK:s re
gim rustades de båda flyglarna upp på
SO-talet, parken och trädgården förnya
des, och 1962 hade man huvudbyggna-

den färdigrestaurerad och tillbyggd i si
na nya linjer.

Säby blev ett kärt mål för NK-perso
nalen som semesterhem. Fru Hjelmar be
rättar att man i begynnelsen betalade
3: 50 per dygn, men då måste man hjäl
pa till med disk och städning och ha
eget linne. Under kriget härbärgerade
gården finska barn. Därefter stod den
öppen ett antal år endast sommartid,
för att så småningom anta karaktären
av en friluftsgård, öppen för utflykter
och- konferenser, för rekreation och fest
året runt. - Av sidobyggnaderna har
östra flygeln ombyggts invändigt 1962,
men ännu återstår en renovering av den
västra, där emellertid personal från Wil
helm Becker som dernonstrationsobjekr
målat upp några rum till allmän belå
tenhet. Fru Hjelrnar har också ett gott
öga till vad hon kallar norra flygeln.
Den är en av de äldsta med liggande
timmer, och som nu användes som red
skapsbod. Den stugan, med vacker kon
struktion, stor öppen bakspis och sitt
timmer, skulle bli en tjusig plats för
mindre sällskap, som vill sjunga vid bra
san, äta varm korv och dricka öl, spela
bridge eller bordstennis, och under som
maren skulle där kunna bli en trivsam
kaffeservering.

Men nu ska vi titta in i huvudbygg
naden. Vi kommer in i hallen med tid
ningshörna, öppen spis och garderob.
Från salongen med sina vackra tapeter
och tavlor, bekväma fåtöljer och öppen
spis skådar vi in i den smakfullt in
redda matsalen. Härifrån liksom från
salongen har man en underbar utsikt
mot sjön. Vi går 1 trappa upp, en ny hall
med TV, och därinnanför .sovrummen,
också de trivsamma och med fin utsikt.
På översta våningen ligger konferenssa
len, utrustad med moderna hjälpmedel
för film och andra visningar. Här finns
också små biblioteksrum för gruppar
bete.

Verksamheten på Säby kommer att
bedrivas i likhet med tidigare. Många
organisationer har tecknat abonnemang
långt fram under nästa år, men nog
finns det en och annan tid ledig för den
som där vill ha en träff, ett samman
träde eller en familjefest. Man kan äta
lunch, dricka kaffe eller rasta vid Säby
under söndagsutflykten. Gäller det en
bjudning eller en inackordering måste
man givetvis i god tid förvissa sig om
plats. Postadressen är Säby Säteri,
Ingarö och telefonnumret 0766/281 60.
Fru Hjelmar säger att vi är välkomna.
För att ännu bättre presentera Säby har
vi på mittenuppslaget ett bildsvep från
gården, taget av vår utsände fotograf
Hilding Ohlson.

Dbg
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Entre Värdinna fru Hjelmar

Konferenssal i övervåningen

Hallen n.b, Salong och matsal

Dukning till middag

Trappa till övervåningen

Vällingklockan kallar





Byggnationer
Finansiering av det planerade dag

hems- och lekskolebygget i Lugnet har
klarats av genom att man erhållit lån.
Det betyder att när läsaren noterar detta
så torde. man vara i gång med gräv
skopor och schaktmaskiner borta vid
Björnskogsvägen.
Om allt går enligt planerna skall man

redan nästa sommar vara klar med byg
get. En fin present för en miljon kronor
till alla bekymrade mammor.
Svenska Handelsbanken har grvit

kommunen byggnadskreditiv på det pla
nerade bygget vid kommunalhuset. Ins
rirurionshuset, som det nu kallas, skall
ge plats för folktandvård, distriktsskö
rerska, mödrarådgivning, bibliotek och
försäkringskassa. Bygget som redan är
i gång kommer att kosta en miljon kra
nar. Huset beräknas inflyttningsklart i
juli 1966. ·
Ingaröhemmet skall ombyggas för

skoländamål. I förslaget som utformats
av vår stadsarkitekt Runefeldt har man
även gett plats för föreningslokal. Full
mäktige har anslagit ett belopp på
120.000 kronor för ändamålet.

Förändringar vid Nyår
Det nya året innebär en förmånshöj

ning för våra pensionärer. Ovre gränsen
för det kommunala bostadstillägget höjs
för ensamstående till 160 kronor per
månad och för makar till 200 kronor.
Även repgubbar och värnpliktiga gyn

nas av en höjning. Det är familjebidra
gets bränsletillägg som höjs hela 10 -0/o.
Det studiestipendium som tidigare

kunnat sökas hos kommunen kan i fort
sättningen för gymnasieungdom och lik
ställda utbytas mot fria läroböcker.
Från den 1 januari 1966 kommer fas

tighetsägare att få stå för hela kostna
den för kvittblivning av sopor och lat
rin. Detta med anledning av en ny lag.
Det blir dyrare att ha hund nästa år.

Hundskatten höjs från 40 till 50 kronor.

Förändringar i kommunalförvaltningen
Fullmäktige har beslutat antaga ett för
slag till ny kommunal organisation. Det
innebär att kommunen kommer att få

Tankar i väntrum kallas Stig Lindbergs
keramiska vägg i Nacka lasarett.
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en kanslichef som chef för kommunal
kontoret. Kontorsadministrationen kom
mer att uppdelas på tre förvaltningsav
delningar: Drätsel- och kansliavdelning
under en drätselkamrer, kommunaltek
nisk avdelning under en kommunalin
genjör och sociala avdelningen under en
socialvärdechef.
Kommunens planteringar och parker

kommer att stå under en parkförestån
dare.

Övrigt
Kommunen har riktat en anhållan till

FO-staben om att man må flytta vapen
förrådet i Gustavsberg.
En begäran om att få exploatera mark

för fritidsbebyggelse vid Elvinge 1 :2 på
lngarö har avslagits. Man försöker för
hindra en för hård exploatering av fri
områdena.
Missionsförbundet, som håller på att

bygga ungdomsgård, har fått ett anslag
på 10.000 kronor från kommunen. Detta
under villkor att om möjligt även andra
ungdomsverksamheter skall få tillträde
till lokalen.
Ungdomskornmitten har erhållit ett

anslag på 3.000 kronor för att låna ut
till segelklubbens jollesektion. Denna,
som består av ett 30-tal ungdomar, skall
inköpa jollebyggsatser.
Man har fastslagit byggnadsplaner för

c:a 25 grupphus vid Brunn och för 26
radhus i Lugnet. Detta kanske lättar nå
got på bostadsfronten.
Nästa höst är det kommunalval. Med

anledning av detta har fullmäktige påta
git sig kostnaderna för tryckningen av
valsedlar.

Övergångsbiljett
Från den 1 januari 1966 blir det billi
gare att åka med Stockholms Spårvägars
linjer i samband med övergång från eller
till Björknäsbussarna. Då träder nämli
gen överenskommelsen om rabatterad
övergång i kraft.
Detta gäller inte en-gångs-resor utan

endast för månadskort, veckokort och
rabatthäften, s.k. partibiljetter. Det be
tyder att vi kommer att få ytterligare
en nyhet på Björknäsbussarna, nämligen
veckokort.
Overgångspriserna kommer som ett

tillägg på den ordinarie biljettkostnaden
och så här ser tarifferna ut. Endast SS
delen av kostnaden redovisas:
Månadskort som skall gälla för 50

resor på SS-linje kostar:
Valfri linje i zon 1 10:-
Valfri ytterstadslinje 25 :-
Inom ytterstaden 15 :-
Veckokort som skall gälla för 12 resor

på SS-linje:
Linje i zon 1
Valfri ytterstadslinje
Valfri ytlinje i zon 1
Valfri ytterstadslinje och lika
många resor i valfri ytlinje
i zon 1 7:20

Inom ytterstaden 3 :60
Partibiljett, som också skall gälla
för 10 resor på valfri SS-linje
i zon 1 2:-
Den rabatterade övergångsrätten kos

tar ca 9 milj. kronor, varav 3,2 mil
joner för landstinget - och således på
skatten!

2:40
6:-
3=60

Enligt Boa-posten



HÖSTFISKE

Detta var en av höstens sista dagar.
Trädens sista tårar föll mot modersfamn,
vilken låg frostig av vinterns kylna an
dedräkt. Ute vid Södersved hade som
marskratten och motorbåtarnas stårrkan
de för längesedan lagt sig till ro i dun
garna, endast ändernas snattrande och
kråkornas stämmor hördes. Bland vass
stråna lekte talgoxarna tafatt. Snös-löjor
na låg som julgransglitter på träden i
fjärran och solen övade armhävningar
på den taggiga skogsranden. Den orka
de inte upp. En stor gädda plaskade in
ne i vassen, svårflirtad trots Hi-Lo,
Killer med flera beten.
Ja, det- skulle alltså bli Fiske, det hela

började redan kvällen innan, med över
syn av rullar, krokbyte och en sista
översyn av stekpannan. Det gäller att
vara förberedd. Innan avfärden på mor
gonen var jag tvungen att göra mina
smörgåsar själv, min kära hustru hade
inte tid. Så blev ju resultatet därefter.
En kvart margarin på en smörgås, en
knivsudd på en annan. Nästa åtgärd
var att slå upp gamla bondepraktikan
och se vad den sa om fisket. Snöskator
na flög lågt den dagen och det var ett
dåligt tecken, likaså att inte höstrågen
hade blivit sådd var ett ännu sämre tec
ken. Jag var starkt betänkt på att fiska
hemma i tvättstället, ty, enligt den gam
la praktikan var det lönlöst med fiske
den dagen.
Min fiskebroder Erik William och jag

styrde ut på Brunnsfladen, han hade satt
på en blå wobbler och jag körde med en
annan wobbler, som jag kallar Löfbergs
lila. (Obs. obetald reklam, en säck kaffe
tack). Gäddorna var inte på hugg eller
också kände de igen våra beten. Egent
ligen var det ljug, ty jag fick en på sex
meters djup, men jag kastade i den igen,
det var nära jag slängt i wobblern, ty
gäddan var lika stor som den.
Skam den som ger sig tänkte vi, och

styrde ut mot Storholmen. Vi har dock
plockat en och annan sex-sjukilos där
ute, gäddor i det formatet är bra att ha

som bete när man ror drag. Storholms
gäddorna ville inte. Faen att de slagit
igen fiskaffären tänkte vi.
Vi drog oss bort till Fårholmen och

hamnade sedan i viken som ligger efter
vägen. I denna vik är det mycket fina
botten-växter, vilket är gynnsamt för
nederbörden i övre Norrland. Efter tret
tonhundra kast högg den på min wobb
ler, av motståndet att döma kändes gäd
dan på två hekto, jag blev en smula
chockad när jag fick se den ty den var
rätt fin och vågen visade på över fyra
kilo. Hon var rätt mager den stackarn.
Jag har fullt jobb med att mata mina
talgoxar, så jag ser mig nödsakad att av
stå från utfodringen av Grisslingegäd
dorna. Ja det var allt vi fick denna
vackra höstdag. Hela hösten har varit
dålig ur gäddsynpunkt, vi brukar ju
alltid få någon runt riokilossrrecket men
denna höst har varit smågäddornas, vi
klappar dem på huvudet innan vi släp
per tillbaka dem och önskar dem väl
komna åter när de kommer upp i tio
kilosklassen. Kolströmskanalen som un
der andra höstar varit pålitlig, har i år
varit livlös. Kanske avloppsvattnet från
Ingarö har försämrat betingelserna för
gäddorna. Vi rodde hemåt och tänkte
nästa gång skall den stora upp, nästa
gång då låg isen tjock över Brunnsfla
den.
När· vi gick iland gäspade solen, talg

oxarna hade slagit sig till nattro i dun
gen, endast en kråkas enfaldiga kraxan
de rullade ut över nejden. En sista
kvällsvind förde med sig skymningens
lätta fjät när solen lade sig till ro bakom
den taggiga randen ...

Ove Kinell

Nu ligger isarna!
Är du rustad?

Ispik, ett pålitligt redskap för att av
göra om isen håller.

Isdubbar, självklar utrustning för var
och en som ger sig ut på is.

Livlina, det bästa hjälpmedlet att bi
stå en person i nöd.
Dessa tre och helst något att flyta på

- flytväst - är säkerhetsmaterial som
man bör ha för att vara rustad för is
färder.

Bilden nedan är från Utställningen av
Ekbergs tavlor i Kvarnbergsskolan.
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FÖR ICKE SA LA.NGE SEDAN
Att bilderna här nedan är något suddiga, beror inte på foto
grafen eller klichemakaren, Vi har gjort ytterligare några
kopior från den gamla filmen sedan 20-talet, då all fabrikens
personal beordrades att strömma ut genom fabriksporten vid
gamla kontoret för att förevigas. Många av de gamla porslins
kämparna är nu borta. Med hjälp av ett par veteraner kan
vi i alla fall identifiera några stycken.
På den första bilden t.v. stegar Erik Jonasson följd av John

Lind. Vid grinden Emil Steen. På bilden till höger har vi
Herman Rolf och Aldor Olsson som nr 3 och 4. På mittbilden
t.v. känner man igen J. G. Hedlund, Karl Johansson, ma
skinisten Johansson, Konrad Strömberg i vit kavaj, gravör
Pettersson och Oscar Fall. Här har vi i täten ett par damer,
Amalia Hellqvist och Mari Ström. Längst ned Viktor .Johnsson,
Evald Bodelsson och till höger Axel Wadström, kassör Blom
qvist och Kurt Bergschiöld.
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Julsammanträdet ska i dagarna hållas
på Säby. Från senaste sammanträde, som
hölls den 30 september, kunde vi redan
i föregående nummer ge en del upplys
ningar ur till mötet inkomna rapporter.
Under nämndsammanträdet förekom en
livlig debatt om skyddsberedskapen för
vintersäsongen. - Nämnden rekommen
derade att arbetet med flyttning av cy
kelparkeringen vid TPF igångsättes om
gående. I övrigt underströks att en
skärpning behövs för att minska risker
na för yrkesskador, dels genom att de
åtgärder som anbefalls på skyddsronder
utföres snabbare, dels genom att mer och
mer söka få alla anställda skyddsintres
serade och omtänksamma. - Under
höstperioden har några skyddskommit
teer från andra industrier gjort studie
besök här för att ta del av vårt skydds
arbete. - Ett tack för god vakt notera
des för Syster Margit Lindskog, som ef
ter 16 år förtjänstfullt arbete inom häl
sovården och i skyddsarbetet nu avgår
med pension. Syster Margit efterträdes 1
november av Syster Margit (Henocks
son).
Ur nu aktuella rapporter ser vi att

skyddskommitten föreslår att den åter
stående gamla flintugnen måtte rivas, då
den är rätt fallfärdig och innebär en
olycksfallsrisk. - För att undvika före
kommande <lammsamling på tak och
maskiner från utsläppen genom fläktar
na på höghuset och även från andra
byggnader, yrkas på tätare rengöring av
filter och att skorstenarna förlänges och
inbyggas med tegel. - Yrkesskadesratis
tiken för 3 :e kvartalet upptar 19 yrkes
skador, som orsakat 381 sjukdagar, mot
svarande 1688 förlorade arbetstimmar.
- Läkarundersökning av minderåriga
och s. k. blykontrollundersökning har
verkställts utan anmärkning.

Informationen och vägar att förstärka
den diskuterades under septembermötet.
Förslag väcktes om att fabrikscheferna i
samarbete med fackförening och perso
naltjänst skulle söka hålla ett inforrna
tionsmöte för nyanställd personal varje
kvartal. - Vidare önskemål var att
samarbetskommitteerna skulle ha tätare
möten. Ur samarbetskommitteernas rap
porter notera vi att en hel del nya ma
skiner kommit i bruk, att en kommuni
kationsradioanläggning, med mast på
Kvarnberget, nu kan förmedla kontakt
med både transportbilar och truckar.

Hr Erderyd gav en överblick på för
säljningsläget för egna och främmande
produkter inom glas och porslin. Till de
kooperativa varuhusen, lagercentraler,
Domus m. fl. har Gustavsberg en stor
försäljning, och av hela porslinsförsälj
ningen i landet ligger vi väl framme i
den starka konkurrensen. Nya vägar har
stakats för kontakterna med de större
kunderna, bl. a. har utbytet med privat
handeln förbättrats. Konsumentråd av
gör i stort vad som bör saluföras, utställ
ningar och propaganda skapar good-will
för Gustavsberg.
Hr Teglund informerade om läget på

marknaden för övrig tillverkning. I vis
sa avseenden har leveranstiderna för
längts, mest på grund av brist på yrkes
kunnigt folk. Nya projekt är under ut
formning och investeringar görs både på
hemmafronten och i våra dotterföretag
för att ytterligare öka våra produktions
möjligheter. Vi har ett digert program
att fullfölja och i regel har alla en posi
tiv inställning i våra gemensamma strä
vanden. I år bör vi komma upp till en
omsättning, som passerar 200-miljoners
strecket.
Meddelades att Gustavsberg inköpt

Säby säteri. Verksamheten där kommer
att fortgå som tidigare med öppethållan
de för konferenser och internat och ut
flykter. Det föreslogs att nästa nämnd
sammanträde skulle hållas på Säby.
Sekr. meddelade att KFO samman

ställt en förteckning över film, litteratur
m. m. i företagsnämndsfrågor, vilken
finns tillgänglig på Personalkontoret för
ev. rekvisitioner i studieverksamheten.
Han erinrade om att vi själva också har
en del material, filmer och bildband i
vårt bibliotek.

F,rån personaltjänsten kan dessutom
rapporteras att hrr Persvret och Dahl
berg gjort ett veckobesök i Laveno, där
man med Giuseppe Villas bistånd fått
kontakt med ett antal italienska pors
linsarbetare, som gärna vill förstärka
vår personalstyrka för att öka produk
tionen av sanitetsgods och hushållspors
lin.
Insamlingen på fabriken och i samhäl
let till Rädda barnen gav 1. 445 :- och
400 st. Unescokort beställdes. - Perso
nalbutiken har meddelat att de från och
med januari har öppet på tisdagar och
på torsdagar i stället för fredagar.
Den 14 december bjuder företaget

Pensionärsföreningen på sedvanligt Lu
cia-kaffe med underhållning. I slutet av
januari ämnar man ha Veteranfest igen.
Den här gången ökas medlemsstocken
med ytterligare 15 kämpar, som jobbat
de stipulerade 50 åren.

God Jul.
sekr.

UTSTÄLLNING
Resta Il var namnet på den interna

tionella hotell- och restaurangmässan,
som hölls i Malmö i september, och som
besöktes av c:a 10 000 fackmän och yr
kesstuderande. Stig Lindbergs nya eld
fasta serie Couq väckte stor uppmärk
samhet. Våra representanter hrr Sand
berg och Ekstrand knöt många nya pors
linskontakrer med restaurangfolk under
den intensiva utställningsveckan.

Här nedan en bild frJn mässan med
Gustavsbergs pil bordet
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En liten hälsning
från Laveno

Tant Maria, Elviras mamma, skratta
de gott när hon fick höra att jag hade
skjorta med kort ärm i bagaget. Det var
nämligen råkallt och dimmigt kring
Lago Maggiore, när Harald Persvret
och jag gästade hennes gamla kök i ok
tober. Vi var därnere för att med Giu
seppe Villas bistånd kontakta en grupp
italienare, som var villiga att förstärka
vår personal på porslinsfabrikerna. Där
satt vi och njöt av hennes brynstekta
abborrfile, saftiga schweizerost och röda
vin, och upplivade minnen från mina
tidigare besök - och pratade Gustavs
berg: Den här gången bodde vi i Giusep
pes och Elviras nya bostad på andra si
dan viken. Vi frös om nätterna, men
med värmekrusen vid fötterna klarade
vi oss fint, och Giuseppe lånade villigt
ut långkalsonger. Det finns en mentan
gaskamin i salen och i köket, och i sinom
tid ska Giuseppe rusta upp och dra flera
ledningar för värme och vatten till kök,
sovrum och badrum. Så det blir riktigt
bra så småningom.

Vid våra besök hos aspiranter i Lave
no och på bilresor till Mombello, Luino,
Golasecca och Gattinara, stannade eller
stannades vi hos f. d. gustavsbergare,
som hade många hälsningar till Gustavs
berg. Hos Carlo och Tina Radaelli, vid
baren intill järnvägsstation, satt vi en hel
kväll vid den varma spiseln. Det var
många vackra ord som där sades om
Gustavsberg, om gamla arbetskamrater
och om det goda landet i norr. Särskil
da hälsningar till Weimark från Carlo
och till Lowndes, Märta och Nisse från
Tina. Och vi fick fin likör i gåva. - En
kväll hade vi kontakt med några sökan
de hemma hos Franca och Ettore Bisorto
lo och deras i Gustavsberg födda dotter.
Samma goda ord följde oss där. Hem
och släktskapsangelägenheter drog dem
hem igen, men till de nya sökande gav
de bara goda rekommendationer. Och vi
lovade att hälsa till Flint med omnejd.
På resan till Gattinara gjorde vi en kort
visit hos Ulla från Åkerlyckan, som
pysslade med söta, tvååriga Astrid och
beredde ravioli för maken som väntades
hem från jobbet. Det var ett hem fyllt
av Gustavsbergssaker och minnen från
Daghemmet. Många varma hälsningar
fick vi med oss från Ulla, som av gran
narna prisas för sin duktighet och sin
fina anpassning i sin nya miljö. - En
kommunalarbetare hejdade oss på gatan.
Det var Rattaggi, som jobbade hos oss
för några år sedan och nu var gift och
ville komma tillbaka till Gustavsberg
med sin familj. Hälsningar till Lennart

Ovan t.v.: Ulla från Åkerlyckan med dotter
på balkongen i Luino.

T.h.: Frukost i Villas kök.

Nedan: Tina och Carlo Radaelli jämte svär
mor utanför järnvägsbaren i Laveno.

Svensson och kamraterna på Flint. -
Och vi kan hälsa från Golaseccas virriga
gränder, där vi knappast hittade ut med
bi-len. På Circolo, motsvarande Arbetar
kommuns lokal, träffade vi Antonio
Dati, som också med glädje minns gus
tavsbergarna. D'Ambroggis mamma,
Fonsatis bror, mostrar, och andra släk
tingar till våra italienare stannade upp
oss på gatan. Likaså brunbrände pen
sionären Savino Ferri, som särskilt häl
sar till Erik Svensson och Co. Ferri ville
vi skulle komma på visit, men vi hann
inte med. - Ett populärt TV-program,
som den här tiden visades på måndags
kvällarna hette "Här är Stockholm".
På kvällen samma dag vi lämnat Lave
no visades ett nytt avsnitt, där glimtar
också fanns med från Gustavsberg, fa
briken och italienska klubben. Dagarna
därpå, berättar Giuseppe, var det flera
som sökte upp honom och bad att få
skriva en ansökan.
Jag höll på att glömma att jag skulle

hälsa alldeles särskilt till alla gustavs
bergare från Elvira och Giuseppe. De
står alltid med ena foten i Gustavsberg.
Medan jag har stortån i Aqua Nera.

Gösta Dbg

lnviamo un saluto all 'ltalia, a eoloro
ehe anno lavorato eon noi, ai famigliari
dei nostri lavoratori, a tutti gli amiei nel
bel paese del sole a sud delle alpi.

Salutiamo anche tutti quelli ehe in se
guito, eome speriamo, verranno qui a
Gustavsberg ad abitare, darci la loro
collaborazione, e sentirsi a loro agio
eon noi.

Buon Natale e Buon Anno

Il Capo del Personale
Gösta Dahlberg
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Finska spalten Suomalainen palsta

Harrastatko retkeilyä?

Oletko jo suunnitellut missä ja miten
vietat rulevan kesälomasi. Annan tässä
sinulle pienen vihjeen: Vietä se Sallan
ihanteelisessä luonossa.
Salla sijaitsee eteiä-Lapissa, itarajan

tuntumassa. Monine tuntureineen, vaa
roineen, larnpineen ja puroineen Salla
on ihanteellista retkeineen. Tymaastoa
sekä kesällä että talvella. Koskematto
milla kairoilla ja seikosilla kulkija löy
tää sen leven ja hiljaisuuden, jonka vain
erämäa antaa. Monien purojen vardilla
retkeilija kohtaa todellisia leiripaikkoja:
tammukoita, keloja, ikimetsää. - Uusi
aika on tuonut mukanaan myös uutta
Sallaan. Siitä on esimerkkinä Sallan
Pyhätunturin matkailukeskus.

Nähtävyyksiä:

- Sallan kirkko, kotakirkko (1950
Eerikäinen & Sipari)
- Oulangan kanjoni, ainutlaatuinen

luonnonnähtävyys etelä-Sallassa
- taistelualueet: ralvisodan loppuajan

rintamalinja 5 km:n päässä kirkonkylastä
korsuineen, pesäkkeineen ja muistamerk
keineen, tankkiestelinja kirkonkylän kes
kustassa, Pyhätunturin maastossa talvi
sodan pesäkkeitä.
- kyrnmenet tunturit, joista Sallan

Pyhä 011 tullut tunnetuksi viime aikoina
matkailukeskuksen ansioista.

Sallan Pyhän matkailukeskus
Karhumaja, 10 huonetta (1-4 hen

gen), ravintolatilaa 50 hengelle, avoinna
yrnpari vuoden, tilaukset puh. 177 Salla.

Tunturimaja, halpaa majoitustilaa, ti
laukset Karhumajalta

tunturibissi, joka talvella toimii hiihto
hissinä ja kesällä tuolihissinä. Hissi kan
taa matkailijan vaivattomasti 1 km:n
mackan tunturin huipulle ylittäen alku
matkasta Karhulammen. Huipulta avau
tuvat mahtavat naköalat yli laajan etela
Lapin sekä valtakunnan rajan toiselle
puolelle.

leirintäalue tunturin juurella, vartioi
tu, keittokatos, autonpesupaikka.
Kaikki em. reitit ovat merkityt punai

sella maalilla. Reitien varsilla 011 run
saasti autiomaloja, Aluee!ta on saata
vana hyviä topografikartoja.
Matkailukeskuksen ympärillä 011 mo

nia puroja ja järviä, joista saadaan var
sin runsaasti harria ja tammukkaa. Ka
lankasvatuksen avulla saadaan lähivesiin
myös 111.m. lohta ja sateenkaarirautua
tulevaisuudessa pyydystettäväksi. Sallan
Pyhän ympäristössa 011 sitapaitsi laajat
metsäsrysmaat, joilta 011 saatu kaiken
laista riistaa,
Matkaa maanteitse Sallaan:
Kemijärvi 68 km, Rovaniemi 156 km,

Kuusamo 110 km, Rukatunturi 83 km,
Oulu 327 km, Helsinki 950 km.
Sallaan voi matkustaa myös suoraa

junalla Sallan asemalle tai lentär::ällä
Rovaniemelle ja jatkamalla sieltä junalla
tai linjaautolla Sallaan.

Finska klubben
vill genom Gustavsbergaren tillönska ar
betskamrater, grannar och vänner till
våra medlemmar och landsmän GOD
JUL och hoppas på gott samarbete un
der ett GOTT NYTT ÄR 1966.

Kuulumisa ...

Yhteisiä kokoontumisia 011 ollut jäl
keen kesäloman neijä. Elokuinen "Luo
lailta" oli ensimmäinen, mutta siitähän
011 jo mainittu aikaisemmin tällä pal
stalla. Syyskuulla teki Kerho matkan
bus.silla Eskilstuunaan tutustuen eläintar
haan ja kaupunkiin.

Lokakuulla oli tanssiaiset Bergasaalen
issa, missä nuoret ja vanhat saivat ver
rytellä kukin halujensa ja voimie11sa
mukaan.

Marraskuulla oli teatteri-ilta, josta
voidaa11 mainita, että esitys oli ammatti
näyttelijöiden hyvää jälkeä, mutta kap
paleen lyhyys oli useammalle pettymys.
Raka·stavathan suomalaiset teatteritaidet
ta, joten nautinto jäi vähäiseksi. Suoma
lainen sananlaskuhan sanoo "Ei makeaa
mahamäärällä" kai se oli sitä.

Joulukuun ohjelma 011 lasten- ja aiku
isten pikkujoulut 11/12 -65 ja senjäl
keenhän onkin enään rippeet vuodesta
jälellä.

Tavanomaiset kerhoillat ovat pari ker
taa viikossa, samoin myös Ruotsinkurssi
maanantaisin ja keskiviikkoisin, joten
Kerho tarjoaa hupia ja hyötyä jälkim
mäistä pitäisin erittäin tärkeänä. Jos et
ole aikaisemmin mennyt tunneille, voit
vieläki11 tehdä. Mene, istu ja kuuntele,
jää siitäkin jotain mieleen.

E. Plä.

Vähän uutta
Vihkone11 niistä yleisistä eduista ja

velvollisuuksista joita suomalaisilla työn
tekijöillä on Ruotsissa on jaettu. Vihko
sen nimi on "Tämä on hyvää tietää
Ruotsissa työskennellessä". Jos et ole
sitä saanut, nouda se Henkilökunnantoi
mistosta. Meillä on myös vihkonen:
"Sosiaali turvamme Ruotsissa".

- Tila ei salli tällä kertaa lisätietojen
antamista, tai lähempiä selityksiä. Jos
sinulla on jotain ·kysyttävää työehdosta,
eduista, aS'llnnosta, y.m. Käänny silloin
puolemme, tai suosittelemamme tulkin
puoleen, niin yritämme autta sinua.

Terveisin
Henkilökunnankonttori

Gösta Dahlberg

Käännöksen on tehnyt: Rouva Maila
Elfving, (tavattavissa tiistaisi11 klo 17-
18 välis.enä aikana Henkilökunnan
konttorissa).
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VALOISIN MIELIN KOHTI TULEVAISUUTTA
1
Gustavsberg on muuttemassa »nukkumapaikaksi»

I Kesä on matkustarnlsen .i• vierallujen luva! tua aikaa., Kuten· olemme kerton4:et ?vat kau-

1

puugin erlustajat palanneet vast'ikään ystävyysvierailulta neuvostollirtolaiseen kumrnikaupun-
kiiusa ja kunnan eclustajat vastaavalta matkal ta ruotsalaiseen kummikunfa:i:nsa''Gustljvsber
i.: ·jin.
Erax kummikunta-ajatukscn paäkohtia on t 'rtustumlnen eri m°aiden · olosuhteisiin, · tehdä

toisllleen tunuetukst olcsuhteita ja elämäntapoja näissä maissa:-: Lehteinnle -tarkciituksena. or
n.d kantua oroa kortcnsa tähfö.1 kckoon ja e8iteHä Gustavsbergin kuntaa ·.hieman ·lähemmir
Esitvs ,iää pakostakin suppeaksi, mutta valaissee osaltaan hyvink ääläisille ja eritoten kun
talnisHle. luidän ku-umtkunt ansa olosuhteita.

SAARISTOI,F\'TA LÄHELl,A Iisi väkiluku olemaan kymrnenen menen Hels!nkiä .J:äh&Jä · olevan
PAAKAUPTJNKIA .vuoden kuluttua noln 8300. Silspaik!k:aku.-hnan. ,

Gustavsbergin ltionto po-kkeaavars-n nopeata kasvua. KUNNALLISHALLINTO
1 huomattavasti kotoisesta ympa-] Custavsbergin tu!evien vuosien] Ruotsalaineri kunnaPi·sh.a:E:in
! ristöstämme. Se s~_ja.itsce run-; kehityksslle ovat varmaankinl to on rnonessa suhteessa yhtäläi-

1

saan kahden pe.ninkulman pääs-:sut~resti vaikuttamassa ne suun_-lnen · omam.ine ka.11.Ssa, mutta
, sä Tukho'.man keskustasta lähes:nitelmat, joita. parhaillaan kehi- er{?aa myös monessa sµhtees,s.a .
'i:äi:\~, saarfstossa._ Tukholman(tetä:Jn mm. tieyhteyksi~n paran-lGus.tavsper~in kunn'anvaltuus~ s' . . , .. , .. , , :· ,.• .... ,·· .:· ;, . . ..
lah21syys antaa. t-;etenkin oman:tamiseksi. Pääkaupungista tul- t.oon kuuluu ·35 J"'äseritä Nämä kiaanston~~usema, a1van kc_skustan l~h~1~.,:"i-dr.:--,,.•rn.. \ast·m,11.dta1 - I · rkko, 01kealla kunnan om1stama >>kt·st!ku_'\'Pn
leimansa. _paildrnkunnan toi1nin•i lnan rakentamaan 4.Jc.a.!stainen valri.tsevät keskuudesta.an· Jtun• . · · · ·

1
taan. Lisäksi saaristossa on nm-! moottoritie, joka parantaa yh- nallis'.liuta.kunna.'l. eli · rneidän tee työvo.imapulaa ja se ki!pai-1 RUNSAASTI

, niasti hllv:la-as11tusta, mikä_ ai:I teyks'ä _huomattavastl. Nykyinenl kunnanha'1utustamme vastaaven lee työ\'oimasta lujasti. N~in_ ol-i SUOMA~-AISIA , .
nak:n nn:n kesaisill antaa vana kaksikaistainen yhteys aiheuttaa

1
elimen. len kaikki sosi.aallnen to,mmta, Tehtaan palve,uksess\ työs-

paikkakunnalle. iJi:kenteelle va:keuksia, eiväfääl Kunnal:lislautakunnan ohella on suuresta tnerkityksestä. Jkentelee täää hetke1'.ä noi..-1 200
~u~,n.an _asukasluku °.n. tällä s_a~ojen autojen jonot ole mi-iovat tärkeimmät 11,utakunnat GUSTAVSBERGIN 1•suo_'.'1a.laista. Lukumäärä on jat-

hetirn,,a nom 6100 henkea. Vuon- taan harvma,suuks,a. taksoitu.s,- ja vaalifäutrukunnat. TEHTAAT kuvastl kasvamassa. Maanmie-
na 1952, jolloin ktm.nan asukas- Väkiluvun kasvulla ·tulee a.nt.a-lNälden kahden puheenjohtajan: Teollisuutta edustaa Iähes yk-,hemme ,tuntuvat vi:htyvän var
luku oli 3800, sLlhen IE!ettiin In- n1aan huomattavaalisäystä paik- p,imeä.ä lääninhallitus. Valiinta,si.nään tunnett,u porsllini ja ke-[sm hyv-,n. Asunnot ovat laadul
:;aröön kunta ja lähisaaria. Lii- kakunnan. muuttuminen yhä tapa.htuu ilman kunnanvaltuu.s- · rami.ikkatehdas, AB Gustavsbers \ taan hyviä ja palkat samoin. Yh
tosten jälkeen väkiluku kohosi useamma.n Tukholmassa työs- ton estt~ jaJcanna.nottoa. vaa.lThbriker. Tämä tehdas perustet.:tcö on luo,'Ultanut suoma:a:sten

: no,n 4:JOO, Erä:den viime vuosina kentelvän c,nukkumapaiikaksi.». lilaut,a,runnM puheenjohtaja on I tiin jo 1827 erään tukholmalai- käyttöön kerhohuoneen, jossa
teht;·jen ennusteiden muka,m tu- Kehitys on sils sama kl.lin meillä lmntalaisia, ,mutta taksoituslau-lsen tukkukau.ppiaa.n tolmesta. nämä voivat kokcontua. Suhtau

tlakunn~'', ;,astaa~, ·, vaiita.aniSen alkuvuosien tolmin.nassa iwnin<-n suomalaisiin tw1tuu
• 1i.se41, muµa1talµn, pelkkien pli.te. i näytteliv'Jt pääosaa englanUlai-; pa:kkakunnalla olevan varsin
vyys,v~•timusten perusteella. Jä-'hen maika-aine ja ammattitalto, myönteinen, eikä to;saalta mi
senet kµmpaanki.n valitsee km- Joita molempia tuotii.n silloin tään levo•onta amesta ole myoS
nanvaltuusto. Muiden. la~ta.kun- Ruotsiin. Monien vaikeuks.ien ja kään silrtynyt Suomesta tähän
tlen, puheenjohtajat j~ jäsenet omistajanvafädosten jälkeen teh-; tehtaaseen.
valitsee Jrunna.nva,Ituusto. taat 'silrtyivät osuustoimjnnan'I R~o:siss'a niinl<.uinmuuallakin

SE_{JRAKUNNALLINEN omistukseen vuonna 1937. selv"!•YY.. ~enkilo'., .. J?l<a J_aksaa
T()IMINTA Nykyään tehtcitten tuota.nto: tehda tY.ota Ja ela~ saanno!Uses-

Gustavsberg',n seurakunta ja,. Jtäs;ttä.ä porsllinin ja fajanssini t1. Mikaan kultalmvos se e1 ?le,
kaantuu kahteen osa.an . Gustavs- !'isäk.si ajannmka.isen levytyö-: mutt~ 'Gusta.vsbergm_ suoma,ai

, bergin Icirloko on keskus ja toi- osaston, jossa valmistetaan mm.[s8.; ,',a.'kutuvat __ ,010_1hmsa tyyt'..
:ne.n kirkko sijattsee Ingaröössä. kylpyammeet ja muoviosastonf::s'l.a Ja na,Jlh~n on hyva:
Molempla johi!etaa.n Gtisfavsber-' Niin:kään tehtaan omlstuksessa; ru.;11 kauan_ ku:n "t1'.anne_ ;11e1llä

· gin kirkkohe~ra,ri.' tolmesta ja rn_,on laajat acu\':et viljelys- ja met.-Jl•·kuu yhta :kavana, t~1sm sa.
garö on näin ·oilen sintl<lrkko.jsämaLta. Suurin osasto on työn- no_e°: e;11:11e pysty tarJoamaan

, Km,(tanislea ;:Ipeys, uusi kmmantalo. Talo valmistui 1954. Pyöreä Siellä pidetään kulten~ j,uma-,tekijämääraltään talousporsliini- tyota kaikille.
:•.·may1h:kam~ll1» so,e;t~u saari~tokunfaan_ n!ainiosti. Ta.lo on saa. lanpalveLuksia säännÖllisesti · iOSa.sto, jossa -työskent.elee lähes -------------
nut asukkailta lempnnmen ,,s,truunapunstm». Seura.kunta:laisten niak~tta.. 500 työntekijää. * * * * * 5. SIV.

vak.si tuleva kirkollisvero_ vastaa
sekä maksutavalt.aan, ett.ä suu
nrndelt_~,an. m-e.idän vasta.avaa.Hyvinkå"äpresenterar Gustavsberg

Hyvinkään Sanomat hade i somras referat
från vår vänortskommuns besök i Gustavsberg.
I ett senare nummer berättar en av deltagarna
om s,amhället och Gustavsbergs porslinsfabri
ker. Då det kanske kan intressera särskilt våra
finska anställda och läcare, har vi gjort en
faksimil av sidan i den finska tidningen.
Besökaren berättar om kommunens utveck

ling, och om förvaltningen idag, om kyrkan
och bostäderna. Efter en historik över fabri
kernas utveckling och en redogörelse för nuva
rande tillverkningar prisar han Gustavsberg
för gott samarbete, där många finska medbor
gare trivs rätt bra - och tror att samhället'
har alla utsikter att inom sig rymma det mesta
av det som man vill se i ett mönstersamhälle.
I rubriken befaras visst en sovstadsutveck

ling. Red. anser det inte vara någon lycklig
utveckling - men min förmåga att översätta
finska är inte heller vad den borde vara.

Red

. TEOLLISUUSKUNTA
Kunnan , taloudenhoitoa hu0-

mattavasti helpottava se"1tlm on
sen· korkea -teollJstumisaste.
Kunnan. teollisuus, pystyy tarjoa
maan työtä noin 1600 'henkilö:
le:, Kun fähän lisätään, paJ.velu
el!nkeinojen tarjoamat mahdol
lisuudet., 'e± enempää tarvitaka.a.n.
Kunnan ja teollisuuden tiivis yh
teistyö nä:kyy loaikessa kunnan
toiminnassa ja näJnhän asian pi-
tääkin oll\I. Teollisuuden tukema _ _ . __ _ ~- ,,- , _ ,. - .. __ "" . , ..- '"--, __ , . ,
iasuntotuota.nto on varsin laaja- Kwt.~~ työlli$.ry~tä vastaa .P:läosiltaan Gust;.vsa,zrgin· ~h~
lmittaista. Ruotsin te,ollisuus po- !':~~~i:us~t~iin:1827.:_N'y~sm sen omistaa :o~uustoin.linnalll

Hyvinkäällä periantaina kesäkuun 25 p: nä 196S
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HYVÄT KOULUOLOT

Koko kunnan kehitykseen on
vilme vuosina vaikuttanut huo
mattavastt kouluolojen kehitys.
Mei.Iälcn kehittelyn alaisena ole-,
va vhtenäiskoulu on tässä kum
mäcurmassamme ·kehltetty oi-:
keastaan mallikoui'.uksi, johon J0-
pa Ruotsin lcouluhalktus ohjaa
u1.kolaiset vieraansa tutustu.
maan.
Yhtenäiskoulua suunnbteltaes

sa ja alettaessa toteuttaa, todet
ti.:Jn 4000 -asuk,k,a.a:n kunta aivan
!Ean pieneksi hoitarnaan tiit.ä
asiaa: Ruotsaladsten tutkimusten
mukaan vam 10~12.000 asuk
kaan kunta voi vasta:e. n,fjst.ä ra
stuks'sta, mitkä tästä a.heutuu.
Suoritetut kunta!ti,tokset taka
vuosina ·joht'Uiva.t näin' ollen suu
relta osin kouluo.ojen kehirtfä.
rn'sestä.

Yhdeksäsluoxkatsen · yhtenäis
kou'un jä1keen oppilas voi [at
kaa joko ammattikoulullnjalla
taf -siirtyä suoraan lukioon. Tå.
tä ti.etä pystytään tarjoamaan
kou utusmahdolksu udet' kaiktlle
varallisuudesta · rzippumatta.

Kunnan toiminnalle tuntuu
olevan ·luont.eenoma.ista rohkea
uudistusmieli, Ja voimak.kaa:t ke
hityspyrkimykset.. Korkeasti teol
Iistuneel!e kunneile on ehkä
asioicien ho',to tavan:,;;ta he..pom
pa.akin, mutta tulevmsuuden nä
kymät tuntuvat valoisllta, vaikka
puutit.s•:i~,aik.1n vie).ä. i:meisesti cm.
V-ii.me vuosina suor:1tet.ut ra

kennu.s.t.yöt· ovat os0ituks€>na voi
makkaaista- ete-enpä!nmenosta.
Kunnantalo, ·vanha:-nk.oti, asunto
toiminta, vessitorni, jne., antava,t
viera,a11e hyvän kuvan as:oiden
keh'.tyksest.ä. Tieo!ot ovat. kehlt
tymässä hyvää vauhti.a et,ecn.pä:n
ja mo:nta muruta suunn.ite!maa
keh.:-ttelyn ala:sena.

Gustavsbergiläinen voinee
katsoa tulevalsuuteen varsin
valoisin- mielin. On piristävää
saada tutustua tällahecn kun
taan. MeiUä tusldn voicla,an ai
,,an lähivuosinakaan päästä
tällaiseen, mutt.a on opetta
vaista nähdä m.iten asiat kum
n-1ikunnassa on hoidettu. Aina
han vohnme _ oppia toistenune,
niin hyvlstä · 1rum huonoistak.L:,
puolista. Gustavsberg pystyru,"
tarjoama.an sut1rimn1alta osin
vain hyviä p1rnlia. -Pe!kät olo
suhteet eivät luo miEiän, tarvi.
taan myöskin t_v()tä ja raken-
11ushalua ja sHli niotsalainen
.kummikuntammt· näyttää
omiwvar1,. ~ ·· E,;-.;_

KONSUM• DOMUS
Föreningsstämma
Av föreningens distriktsstämmor val

da fullmäktige samt revisorer, styrelse
och föreståndare var samlade till extra
föreningsstämma i Kvarnbergsskolan,
Gustavsberg torsdagen den 18 november.
Vid stämman informerades, om förenin
gens utveckling och resultat innevarande
år. Därav framgick att såväl försälj
ningen som kostnadsutvecklingen varit
synnerligen god. Vår riktpunkt, 23 mil
joner i årsomsättning 1965, torde över
skridas med någon eller några 100-tusen
lappar. I koncentrerad form presente
rades Finans- och Investeringsbudget för
åren 1965-1969. På dagordningen stod
vidare Aktuellt om Varuhuset samt Per
sonal- och utbildnings/rågar. Av dessa
redogörelser framgick att det rör sig
tillfredsställande inom olika områden av
föreningens verksamhet. Stämmodelta
garna fick även en information om Lagn
öbutikens nedläggning i mitten av okto
ber månad. I detta sammanhang fick
styrelsen stämmans bemyndigande att
försälja butiksfastigheten i Lagnö. Gäst
vid stämman var bl.a. Walter Zimmer
man från Zurich. Herr Zimmerman har
sedan några månader studerat Svensk
kooperation och har även arbetat i vår
förening under något över en månad.
Han delgav sina intryck från vistelsen
här och redogjorde även för den kon
sumentkooperativa rörelsens omfattning
i sitt hemland Schweiz. Som avslutning
vi,,,ades KF-filmen "Indien: land i för
vandling". Filmen var ett lysande re
portage som autentiskt och osentimen
talt tecknade bakgrunden till det stora
indiska dramat. Den visade också "Utan
gränser"-skolan i New Delhi - vår
rörelses insats i strävandena att hjälpa
Sydostasiens folk till en ljusare framtid.
Filmen gav en tankeställare om hur myc
ket insamlingen "Utan gränser" har be
tytt och betyder. Denna insamling är
ju aktuell i samband med återbäringen
i våra föreningar.

Inför julen
När detta skrives har julplaneringen

hunnit taga fasta former. Nu finns de
flesta varorna på plats och väntar på
sina slutliga ägare. Till hushållen inom
vårt verksamhetsområde och ett stycke
där utanför har genom posten utsänts en
julkatalog, som innehåller ett urval av
Varuhusets sortiment.

Fest som förr
lyder temat för årets julförsäljning. När
vi går att fira julen vill vi gärna göra
det traditionsmässigt - som förr. Då
duger inte enbart elektriska ljuset - vi
vill ha levande ljus - vi äter revbens
spjäll även om de är lite besvärliga för
magen och så skinka inte att förglömma.
Man skulle kunna mångfaldiga denna
uppräkning. Vi vill ge minnesgåvor "jul
klappar", hänge oss åt minnen, stäm
ningar och romantik.

Öppethållandet
Varuhuset och möbelbutiken har öp

pet till kl. 20 från den 15 december.
Lördagen den 18 december är öppet till
kl. 18 och julafton till kl. 13.
Snabbköpsbutikerna har öppet julvec

kan till kl. 19 och julafton till kl. 13.
Vi hoppas att våra butiker och varu

huset skall kunna fylla en stor del av
vad som behövs för att fira julen med:
"Fest som förr".

1965 års kassakvitton
Vi sänder ut kvittopåsarna till samt

liga medlemmar omkring månadsskiftet.
· Vi önskar

God Jul
Gott Nytt År

G. M-n.
PS ang. julfirandet!
Konsums cpecialsaltade Mästerjulskin

ka, som vanligt till lägsta pris.
D.S.

Konsum började julmånaden med skylt
söndag, där Luciakandidaterna och Do
mustom.tarna visade kläder och leksaker
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ISHOCKEYSKJORTA
i lätt och smidig bomullsväv. Finns
gu I/svart. Juniorstorlek

färgerna röd/vit, blå/vit,
11:50

ISHOCKEYBYXOR
i bomullstwills med skumplastinlägg. Färger, röd/vit, blå/vit,
svart/gul. Juniorstorlek. 14:50
ISHOCKEYDAMASKER
av crepenylon i färgerna röd//vit, blå/vit, gul/svart.
Juniorstorlek 9:75

ISHOCKEYHJÄLM Tre kronor
godkänd av SIF

TANDSKYDD av plast
ISHOCKEYHANDSKAR av skinn
I S H OCK EYKLU B B A av ask, junior

17:so
4:25

25:-
7:75

ISHOCKEYRöR
Stadig känga av svart box
sida med röd dekor, häl
sensskydd, skridsko av bästa
stål.
storl. 31-34

35-38
39-46

47:-
50:-
57:-

KONSTÅKNINGS-
SKRIDSKO ~

storl. 32-34

3~3
45:-
49:-

KONSUM ~m DOMUS

SKIDOR och STAVAR

"SKIMASTER" 40, en lätt ter
rängskida av limmad björk.
Finns i färgerna blå och röd.
Bredd 75 mm.
Prisex. 180 cm.

Prisex. 190 cm.

43:50
"SKIMASTER" 43, turist- och
fjollskido med hickorykanter,
i färgerna blå och röd.
Bredd 76 mm.

72:-
Kabelbindning, svenskt fabri
kat, finns i smal eller bred
modell. 23:-
Skidstavar av plastöverdra
gen tonkin, med handgrepp
av plast.

Senior

Dam och [unior
14:-
10:50

Elegant känga av vitt läder,
med skridsko av härdat stål.

GUSTAVSBERG
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Baddräktsringad nylonunder
klänning med figurskärning
och rik spetsgarnering i ecru
färg. Finns i vitt och hud
färg i storlekar 38--4 6.

22:so

KONSUM

HELT SLÄTT LJUSBRUNT
KALVSKINN
är materialet i den här ele
ganta herrtoffeln i s!ipper
modell - för Er som sötter
värde på hög kvolite

27:so

MODEDOCKAN MED HÅR SOM VÄXER!

Tressy är en ung dam, brunhårig, mörkhårig eller blond, med en
modern, elegant garderob. Hon byter frisyr lätt och ofta, kort
hårig, page, flätfrisyr - hur Ni vill. Hon kommer till Er, fullt
klädd i jerseyklänning, underkläder och skor för endast

14:75

Specialsaltad
MÄSTERSKINKA
till lägsta pris i
KONSUM/DOMUS

DOMUS

alltid fest att få
Kalmar
PR E SE NTCHOKLAD

150 g 3:50
250 g 6:50

500 g 9:50

GUSTAVSBERG
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Nya skolpaviljongen visades för kom
munalfullmäktige, skolstyrelsen och re
presentanter från lärarna, hälsovården,
föräldraföreningen m. fl. den 2 novem
ber. B. Norbelie demonstrerade de mo
derna klassrummen och deras förnämliga
inventarier och de tekniska hjälpmedel,
som numera anses nödvändiga för mo
dern undervisning. Efter kaffe i skol
matsalen, redogjordes för besvärlighe
tera vid bespisningen i de trånga loka
lerna. Till detta meddelades resultatet
av en undersökning om simkunnigheten
vid grundskolan i Gustavsberg, som vi
sar ett beklämmande dåligt underlag.
Lösningen av dessa och andra skolprob
lem hoppas man finna i förslaget till det
nya skolbyggnadsprogrammet, som pre
senterades av arkitekt Runefelt. I detta
projekt ingår liten simbassäng, gymnas
tiksal, bespisningslokal och andra nöd
vändiga lokaler. Rektor Westling kom
pletterade det hela med en översikt av
nödvändiga investeringar under samhäl
lets tillväxt, varefter följde diskussion.
Red hoppas att få närmare data och
skisser återgivna i Gustavsbergaren. Alla
var ganska eniga om att Så ska vi ha't.
Några tänkte högt: Var ska vi ta't?

Dbg

HÄNT OCH SANT
ur skoldagboken

1. Den 22/9 1965 sammanträdde den
nyinrättade skolsamarbetsnamnden
för första gången. Nämndens vikti
gaste uppgifter är:
a) Främja trivsel och effektivitet in-

om skolorna.
b) Delge informationer.
I denna samarbetsnämnd ingår rep
resentanter för skolstyrelse, lärarkår,
elevråd, ekonomipersonal och för
äldraförening.

2. Skolbyggnadsprogrammet har f.n. föl
jande utseende.
år 1965 ombyggnad av f.d. Ingarö
ålderdomshem till skolmatsal etc.
år 1966 etapp 2 av Ekedalsskolans
utbyggnad (gymnastik- och matsal).
år 1 967 Hästhagens lågstadieskola.
år 1968 Lugnets mellanstadieskola
år 1969 Lugnets lågstadieskola.

3. Skolorna har ihågkommits med ett
30-tal konstverk vid fördelningen av
tavlorna ingående i konstnär J. Ek
bergs donation.

4. Tandvårdsinspektör Dahl har hållit
ett föredrag över ämnet förebyggan
de tandvård och demonstrerat mun
sköljning med fluoridlösning. Denna
förebyggande tandvård kommer att
införas i skolorna i början av nästa
termin för de elever, som så vill.

5. Alla elever i åk 9 har liksom lärarna
i kommunen genomgått civilförsva
rets kurs i självskydd.

6. Nackapolisen har under lit utbildat
ett 10-tal nya skoltrafikpoliser.

Stina skriver
Nu har vi gått i den nya skolan i

snart en termin. Vilken fin skola vi fått.
Magistrarna och fröknarna har blivit
riktiga tekniker. Bandspelare, grammo
fon och stillbildsprojektor finns i varje
klassrum. Vi flickor behöver inte längre
jäkta iväg till Kvarnbergsskolan, när vi
ska ha slöjd. Vi slöjdar i en sal i Gula
skolan. Tjejerna i 6a och 6b måste fort
farande upp till Kvarnbergsskolan och
slöjda där. Det krånglade visst till sig
för schemaläggarna på den punkten.
Men oj, oj, oj va vi längtar efter en
gymnastiksal. Kan dom inte skynda på
med den? Ni skulle också se, så trångt
vi har i skolmatsalen. Ibland får man
maten på sig i stället för i sig. Rektorn
sa, att han trodde, vi skulle få ny skol
matsal och gymnastikbyggnad i slutet
på nästa år. En kompis till mig hade
fått höra, att dom kanske får bygga en
10-meters bassäng. Ska vi verkligen få
lära oss simma i skolan? I våran klass
kan bara några stycken simma 25 meter
och det är likadant i många andra klas
ser. Dom på högstadiet är visst inte så
mycket bättre, 43 0/o av dom kan sim
ma, har våran magister sagt.
Ni är väl nyfikna på hur vi har det

i vår nya skola. Jag har skickat med ett
par bilder från klassrummen. På bilden,
där kon hälsar er välkommen, ser ni
magister Norbelie med några av sina 6;e
klasselever. Dom sitter i grupper och
jobbar. På den andra bilden pekar ma
gister S. Lundgren ut några resmål på
spanska medelhavskusten för sina 5 :e
klasselever. Dom har nyss tittat på en
film från Medelhavsområdet. Nej, nu
har redaktörn slut på utrymmet i skol
spalten. God Jul på er allesammans.

Stina
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Gustavsbergs handelsskola i nya lokaler

Vem visste förut att Gustavsberg ha
de en egen handelsskola för utbildning
av blivande kontorister? Förutom de
elever, som under en rad av år fått
"plugga" där, och under senare år ock
så grundskolans elever, som lyssnat till
de speciella morgonprogram från "han
delsskolans raketradio", är det väl inte
så många som visste det? Det berodde i
så fall på det faktum att handelsskolan
var inhyst i klassrum i Kvarnberget och
på så sätt försvann i mängden.
I somras blev emellertid kostymen

för trångt för grundskolan på Kvarnber
get och yrkesskolan fick lov att flytta
sin handelsskola - men vart? Nya skol
lokaler är en dyrbar historia, och därför
såg man sig om efter redan befintliga
gamla lokaler.
Handelsläraren fick förslaget att göra

sig hemmastadd i gamla 'Fölungen' någ
ra källarlokaler vid Hästskovägen. Det
ta lät till att börja med föga tilltalande,
lokalerna var nedslitna och inte plane
rade för sitt nya ändamål.
Skall man så här i efterskott ge nå

gon en blomma för att lokalerna blev
så bra som de nu är och som vidstående
bild ger en föreställning om, bör det va
ra till skolstyrelsen i Gustavsberg, tyc
ker den som haft nöjet och arbetet med
att ställa i ordning och inreda lokalerna.
T. ex. kom läraren redan i april månad
med ett förslag om ett fördelaktigt in
köp av kontorsmöbler i stället för van
liga skolbänkar. För att priset skulle bli
speciellt lågt fick beslutet om inköpet
fattas snabbt. Skolstyrelsens ordförande
Harald Persvret och rektor Sixten
Lyngander följde samma dag med till
Stockholm, där man tack vare ordfö
randens snabba beslut kunde göra upp
en affär, som sparade kommunen exakt
9.823: - kronor och som dessutom gav
vår handelsskola förstklassiga kontors
möbler till ett pris lika med det för van
liga enkla skolbänkar.

Gustavsbergs nya handelsskola, uarje
elev har sitt eget skrivbord; lärarnas pul
pet är ett litet kontor, men den gamla
hederliga tavlan finns kvar

Samarbetet med de ansvariga har
hela tiden präglats av förtroende och
snabbhet i viktiga beslut. Under några
hektiska sommarmånader med de van
liga handverksbekymren ömsade 'Föl
ungen' skinn och steg till slut - sista
dagen före terminens början - som få
gel Fenix ur askan.
"Hur fungerar nu de nya lokalerna?",

frågar vi handelslärare Hans Develius.
Svaret lämnas med en både nöjd och li
tet stolt uppsyn: "Hitintills fungerar
den nya skolan mycket bra. Gustavs
bergs Handelsskola är ju namnet på vår
yrkesskolas ettåriga kontorskurs, till vil
ken vi tar emot 15 elever per läsår. Un
dervisningssalen, som är störst, är till
räcklig för detta antal, maskinskriv
ningssalen kan också ta emot så många
men tar hellre 12 - om den får välja
själv. I år fick den välja själv, d. v. s. vi
har tagit in 12 elever varav en har flyt
tat till annan ort.
Det är ju alltid en fördel med en

mindre grupp, där man kan ägna sig
mer åt den enskilde eleven. Kontors
möblerna och den övriga inredningen
valde jag i första hand med tanke på en
miljö som successivt kan fostra en ung
människa från skolelev till kontorist.
Det är självklart inte möblemanget som
ensamt omformar en ung människa i
den önskade riktningen, utan det är till
sist handelsläraren som måste ge liv åt
miljön med den yrkeserfarenhet han,
liksom andra yrkeslarare, skall kunna
ösa ur. Med de lokaler skolmyndigheten

har ställt till yrkesskolans förfogande,
tycker jag man kan nå ett gott resultat.
Jag har sett en hel del handelsskolor
både i landsorten och i Stockholm, men
något liknande som i gamla 'Fölungen'
har jag inte kunnat finna. Här kan Gus
tavsbergs ungdomar få en god start på
kontorsbanan. Låt mig också nämna att
lokalerna används även för kvällskur
ser, för tillfället är det stenografi och
maskinskrivning."
Vad säger då eleverna? Margaretha

Pettersson, 16 år gammal som de flesta
i handelsskolan, säger: "Den här skolan
är inte så stel i sin helhet jämfört med
den vanliga skolan." En annan elev,
Gunnel Siggesson, framhåller särskilt
fördelen med den 'lilla gruppen'; "man
lär känna varandra på ett annat sätt,
och miljön förbereder bättre för arbetet
på kontor."
För de flesta andra eleverna gör sig

Ingrid Jacobsson till tolk när hon säger:
att inredningen förhöjer trivseln och
gör det lättare att stå ut med det ofta
ganska påfrestande skolarbetet. Lars
Åke Smedslund håller med Gunnel om
den lilla gruppens fördelar och säger nå
got om trevliga och lärorika utflykter
under friluftsdagarna till t. ex. Nämndö
eller gamla Stan med gemensamt bio
besök efter skoltidens slut. "Såna där
tillfällen gör, att man känner sig mer
som arbetskamrater på firmautflykt än
en skolklass på skolutflykt".
Summan av kardemumman uttrycker

Anita Nilsson så här: "Det är bra".
Läraren och hela klassen vill här pas

sa på tillfället att tacka för en fin skola
och önska alla Gustavsbergare en riktigt
god jul.
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Vad tycker, tänker
och gör skoleleven?

För att få exakta uppgifter om vad
ungdomen i Gustavsberg tycker och tän
ker om sitt samhälle, genomfördes en
enkät med ett frågeformulär. Detta be
svarades av alla elever från klass sex
upp till Handelsskolan. Eftersom alla
blanketter samlades ihop av elever och
inga lärare hade inblick i svaren, kan
man anse att svaren var ärliga och upp
riktiga.
Av enkäten framgick att vi bor i ett

föräldramässigt ungt egnahemsområde,
där endast 1/3 av ungdomarna önskar
att de hade större bostäder. Det anses att
ett eget rum är bra för att man skall
trivas hemma och pengarna har alls inte
så stor betydelse som äldre anser.
Skolarbetet är man positivt inställd

till och endast 17 ·0/o tycker ej om att
gå i skola, men eftersom 40 0/o lägger
ner 30 minuter eller mindre per dag på
läxarbete kan man förstå att man inte
är hårt studieinriktade. Lite förvånande
var det kanske att se engelska och slöjd
på toppen av skolämnenas poplista, me
dan kristendom och matematik var minst
omtyckta.
Att bedöma elevens prestationer kan

bli vanskligt då man ser att 3 °/o alltid
fuskar för att nå bättre betyg och 27 0/o
fuskar då de behöver. Tyvärr brister sko
lans undervisning i sexualundervisningen,
ty endast 14 0/o anser sig tillräckligt upp-
1ysta. Merparten av eleverna anser att
skolan skall tala mer om t.ex. preven
tivmedel och där är flickorna över 13
år de största förespråkarna för detta.
När det gäller sovvanor kan man sä

ga att endast 14 0/o sover så pass myc
ket att de är utsövda i skolan för jäm
nan. 40 -O/o av ungdomarna lägger sig
klockan 22.00 eller senare varje dag i
veckan. En liten del av ungdomarna har
arbete utanför skolan för att få pengar.
Den veckopeng som delas ut ligger mel
lan en och fem kronor, ty endast 22 0/o
får mera än 5 kronor per vecka.
När det gäller att ge ut pengar går

den största delen till nöjen 15 ·0/o, klä
der 12 0/o, tidningar 8 '°/o, snask 7 0/o,
rökverk 5,5 '°lo och motorfordon och
skivor 4,5 0/o vardera.
1/4 av ungdomarna är med i en före

ning eller sammanslutning och där träf
fas man vanligen en gång per vecka.
Ingen fritidssysselsättning dominerar,
förutom idrotten i olika former. Detta
trots att eleverna inte har möjlighet arc
vara i en gymnastiksal förrän de h~r

nått 14 års ålder. Betydelse för valet
av sysselsättning är hur verksamheten
bedrivs, mindre än vad man sysslar med.
Att sitta hemma hos familjen en helg

kväll föredrar 36 10/o, men denna höga
siffra kan bero på att det inte finns nå
gon sysselsättning i Gustavsberg, som
tilltalar den lite mera seriösa delen av
ungdomarna. Alla tidningar och pop
litteratur till trots är det 40 0/o av ung
domen som helst läser riktiga böcker
utan pratbubblor.
Rökare är 30 •0/o och de flesta röker

mindre än 10 cigarretter, vilket ofta
sker på skoltid.

Det är nästan hälften som inte tycker
om att dricka öl, vin eller pilsner, men
45 0/o tycker om att dricka starksprit
mer eller mindre ofta. Tydligen vill man
också prova på hur mycket man tål, ty
25 0/o har någon gång varit så berusade
att de har tappat balansen och mått illa.
Det är dock endast två procent som
dricker sprit regelbundet på detta sätt.
När det gäller att berusa sig på annat
sätt har 3-5 0/o använt sig av andra
medel, t.ex. thinner.
Det omtalade snatteriet har liten ut

bredning bland dem som bedriver detta
ofta, mindre än 1 ·0/o, men 19 0/o har
stulit i affärer. Man vet tydligen vad
som är lagligt eller olagligt, ty 27 -O/o
säger att de har gjort något brottsligt,
utan att upptäckas eller bestraffas.

Redaktionen vill passa p/1 att tillönska läse
kretsen GOD JUL och GOTT NYTT AR.

I tidningen finns ett postgirokort för dem
som vill betala sin prenumerationsavgift för
1966 denna väg. De som tar avgiften genom
löneavdrag eller kontant eller erhåller tid
ningen som gåva behöver givetvis inte an
vända postgirokortet.

Nu bör man inte stirra sig blind på
dessa siffror, som ger en klar bild av
hur regler och morallagar ignoreras allt
mera av allt flera människor. Det som
dock är värt att lägga märke till är, att
vi har ett mycket stort antal ungdomar
som har sunda intressen och vettiga åsik
ter. Man får hoppas att de kan klara sig
mot den negativa påverkan som de ut
sätts för i det dagliga livet, så att de
inte avviker från sina egna ideer och
ideal.
Man kan inte lasta de unga utan röst

rätt för att de lever i ett samhälle utan
ordentliga fritidslokaler och möjligheter
att odla sina skiftande intressen. Kom
munens styrande har visat att de är in
tresserade av att verksamhet för ung
domarna kommer igång, men man måste
anvisa mera pengar för att ge stöd åt de
ideer som kommer fram. Dessutom bör
man ge en viss ersättning till dem, som
tar på sig ansvaret och fungerar som
instruktörer eller ledare. Ytterst få är
intresserade att arbeta ideellt, men får
man en ersättning känns det arbete som
läggs ner betydelsefullt och uppskattat.
De pengar som investeras i ungdoms
verksamhet ger verkligen ränta och ut
delning, om man genom verksamheten
får in ungdomen i tankebanor som är
nyttiga och vettiga för dem själva och
samhället.

Carl-Eric Tempte

En liten kommentar·

Red:s anm.

Red. vill nog understryka att enque
ten gäller skolelever. De representerar
ju inte ungdomen i allmänhet, varför
det vore intressant att få en liknande
undersökning för åldersgrupperna 16-
21 år. Innan man gör några slutsatser
om ungdomens attityder. - Låt mig sä
ga något om föreningsanslutningen. Till
hör inte eleverna i skolan dess idrotts
förening, Enok, Seco e.d.? Att man inte
är betalande medlem i de allmänna för
eningarna som skolelev är ju rätt van
ligt, men man ansluter sig sedan man
slutat skolan och i varje fall när jobbet
börjar. Då blir man i regel medlem i en
fackförening om inte annat. Skoleleven
påverkas och deltar säkert i verksamhe
ten bland idrottsliga, religiösa, politiska
eller andra ideella föreningar. Det kan
man se bl.a. i föreningars anslagsäskan
den. Ungdomsträffen, som vänder sig till
den "föreningslösa" ungdomen är bun
den till att deltagarna har medlemskort.
Nej, jag tror inte ens att 1/4 står utan
fär föreningsverksamheten.

Dbg
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EN SEMESTERRESA
Vår inbjudan till läsarna att berätta om
sina semesterupplevelser väckte ringa gehör.
Här är i alla fall ett litet bidrag.

Eftersom den första snön har kom
mit, kan det vara ett härligt minne att
skriva om sommarsemestern. Det är ju
sällan man får uppleva vintersemester.
För att börja från början, så hade man
ju bekvämt med att beställa biljetter i
Gustavsberg och färden begynte från
Folkets-Hus i Stockholm. Det var väl
tiotalet bussar som startade till olika
Reso-mål.. Vår egen färd ställdes till
Norge och varade i tio dagar. Första
dagsresan gick till Oslo, med uppehåll
i Eskilstuna och sedan i Värmland, på
Klaras konditori. Klara gjorde besök i
bussen och läste egna dikter för oss.
Klara är ju känd från TV (Hylands hör
na).
Till Oslo anlände vi inte förrän kloc

kan tio på kvällen. Logi och mat serve
rades i studentbyen. Alla tänkbara bygg
nader måste nu användas för att taga
emot turister, ja det är en viktig nä
ringsgren i Norge. Nu fick vi säga far
väl till både buss och chaufför, ty för
allt skall gå så säkert som möjligt så
har Reso ordnat en van förare i Norge.
Andra dagsetappen gick på ytterst sma
la och krokiga vägar, som rundade berg
väggarna. Då hade man fjordarna på den
yttre sidan. Efter övernattning i Usta
oset, som ligger mitt i fjällen, fortsattes
vår färd till Bergen. När vi åkt en bit
sade vår chaufför att om ni reser er så
får ni se ett par renar, vi var nyfikna
och gjorde som han sa. Men han sade
att han mena dikesrenar, vilket också
var sällsynt för vi åkte bara i snö. I Ber
gen var vi en hel dag. Med särskild ci
ceron fick vi besöka Edvard Griegs hem.

Aven det stora akvariet i Bergen hann
vi se. Där kunde man fundera om det
var djur - eller om man hamnet på
trädgårds-föreningen i Göteborg. Efter
att ha sett den stora hamnstaden ägna
des nästa dag åt fjällen. Den ena hårnåls
kurvan efter den andra passerades med
idel stigning. Det slog lock för öronen
då man skulle åka nerför, men tugga
och svälj var förarens råd. Vi hade nu
övernattning vid Lekanger. En del av
våra resenärer var djärva nog att ta ett
dopp. Trots solsken, så var det snö i
omedelbar närhet, så man tyckte att de
var duktiga, men de flesta var pensionä
rer och det säger ju en hel del. En hel
dag att sola sig vid Elvesäter, är det
bästa man kan önska sig. Vi vandrade i
två timmar upp till en fjällstuga. En
77-åring gick i teten och han var först
upp. På högsta delen av fjällen, som
bussen passerade, var det 2 500 meter
över havet, en kraftig stigning med tan
ke på att åka buss. Nu närmar vi oss
svenska gränsen för varje dag, fjällen
blev lägre och fjordarna upphörde.
En resa som denna vill jag varmt re

kommendera, men res med buss och
inte med egen bil för då får man ingen
behållning av det vackra! Vår reseleda
re, som var Rexhammar även han känd
från TV, ansåg att denna resa kunde
man jämföra med en i Osterrike. På
dessa vägar var det av vikt att visa hän
syn. De norska bilarna gjorde alltid så
vid möte att bussen fick stanna in mot
bergväggen och själva tog de risken mot
djupet mot fjorden.

E. Linnea Carlsson

=ö.Q.~li =ö.Q.~li
Bilderna nedan togs just som den första
snön hade kommit i november. Den vackra
segelbåten fick skyndsamt söka hamn. Till
höger har stockverket i grunden börjat läg
gas för SMU:s ungdomsgård i Hästhagen.

Fotbollen
För fulla segel har Gustavsbergs fot

bollslag länsat undan under höstens
drabbningar med seriens ledarlag och
klarat sig strålande till glädje för sina
trogna supporters.
Ett par grundkänningar har vi dock

noterat, men de har inte nämnvärt ska
kat laget i fogarna. Det var Karlberg
och Enköping som lät oss dansa med
kvasten, men absolut ingenting att gå
i däck för.
Med sikte mot ledarstjärnan Sirius, så

länge den strålade i täten, fick man se
dan rikta in sig på Väsby och Gimo en
ligt maximen "att sikta mot skyn och
träffa i skogsbrynet". Det blev vinst
med 1-0 i bägge matcherna. Slutligen
hamnade man på Zinkens damm och
där avfärdade man Högalid med 2-0
och blev på så sätt 7 :a i serien med 2
oavgjorda, 10 förlorade och 10 vunna
matcher.
Gimo vann alltså serien på 30 poäng.

Enköping kom tvåa och omskrivna Si
rius kom trea på 27 poäng. Så följde
Vargarna från Norrtälje och City från
Eskilstuna på 24 samt Verdandi på 23
poäng. Sen kom Gustavsberg, höstens
bästa lag på 22 poäng följd av Väsby
och Malmköping på 20.
Nedflyttade till div. IV blev Karl

berg på 20 och Högalid samt Tellus på
resp. 19 och 8 poäng.
Det har varit vind i seglen för Gus

tavsberg under höstsäsongen och bevi
set därför är att man kapat åt sig 15
poäng på 10 matcher.
Bakom lagets framgångar står också

fotbollssektionens ledning: Rolf Mann,
ordf. Sven Johansson, v. ordf.; Ove
Thunell, kassör och Sven-Erik Viman,
sekr. samt lagledarna Sven-Olov Eng
lund, A-laget, Bengt Hedberg, B-laget,
Lars Persson, juniorlaget och G. Söder-

Axman
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U ngdomsträffen

Ungdomsverksamheten i Bergasalen
har under hösten omfattat 4 dagar i
veckan. Måndagar har reserverats som
spelkväll. Vi har då haft en "pingisse
rie" igång. Den fortsätter ännu några
veckor framöver. Vi har i samband med
denna blivit inbjudna att deltaga i en
bordtennisturnering mellan Nacka, Salt
sjöbaden, Gustavsberg och Boo. För ar
rangemanget står Fritidsnämnden i Boo.
Som ledare för vår serie i Bergasalen
har Henry Sjökvist fungerat. I övrigt
har på måndagarna lokalen stått öppen
för spel såsom schack, domino m. fl.

Torsdagar som är den andra öppna
veckodagen är inbokad som film och
programkväll, med varannan vecka film
och programinslag de övriga torsdagar
na. Av de filmer vi visar kan nämnas,
Formby Flygmalajen i Flottan, Tåg 56
och Krypande handen. Programkvällar
na har handlat om skilda ämnen. Claes
Lindh från frisksportarförbundet visa
de en torsdag sina utmärkta bilder un
der rubriken "På resa i Amerika". En
mycket uppskattad kväll mycket tack
vare en väldisponerad uppläggning samt
ett publikvinnande uppträdande från
Claes sida. Efter föredraget med den åt
följande diskussionen "drog" han igång
med tävlingar och lekar som även de
uppskattades av de deltagande samt av
åskådarna.

Claes återkom senare under hösten
ytterligare en gång då han talade på te
mat "Tvärt emot" som är en del av
frisksportarförbundets verksamhet. Den
kvällen hade han 49 deltagare aktiva
samtidigt i en tävling. Av övriga inslag
i torsdagsprogrammen kan nämnas en
judodemonstration där två flickor de
monstrerade sporten för en synbart upp
skattande publik. Lördagarna har hit
tills varit anslagen för varannan dans.
Vid dessa har vi haft ca 150 betalande
per kväll. Ordningen har varit god men
tyvärr har ett fåtal av besökarna vid
några tillfällen insmugglat en aning för
starka drycker. Tyvärr har resonemang
et från en del äldre varit, "Fyllan kom
mer du aldrig att få bort". Detta är ett
resonemang som man inte får acceptera.
Jag tror på ungdomen och ungdomens
förmåga att visa att vi kan få trevliga
nyktra tillställningar. Jag tror också på
en bättre ordning när vi kan få så
många villiga medhjälpare att vi kan
hålla öppet varje lördag.
Söndagsverksamheten har dels varit

matinefilm kl. 13.00 dels den så kallade
Söndagsklubben mellan 17.00-20.00.
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Matineerna har visat sig bli mycket
uppskattade. Publikens genomsnittsålder
har stadigt sjunkit. De senare söndagar
na har även föräldrar varit närvarande
vilket är glädjande då det verkar stabi
liserande på publiken. Vi har medvetet
sökt få sådana filmer som skall tillgodo
se de yngre årsklasserna. Tyvärr har
även på rnatineerna funnits en liten
grupp som stör ordningen med rökning,
som då är absolut förbjuden, samt spring
och prat i lokalen. Alla är välkomna på
rnatineerna, men tänk på att ej störa
dem som har kommit dit för att se fil
men. Passar inte filmen din smak så har
du lika närma ut ur lokalen som du ha
de in. Söndagsklubben är en verksamhet
som ungdomarna själva står för. Klub
ben har för närvarande en helt odemo
kratisk tillsatt styrelse.
För att få fart på programförslags

verksamheten har vi gått med i Nacka
stads kurs för fritidsgårdsledare som var
je måndagskväll samlas i Settervallska
villan i Finntorp. Kursen behandlar ord
ningsfrågor, programförslag, dagens ton
årssituation m. m. Vi har från Gustavs
berg deltagit med 6 man. Denna sats
ning skall framöver ge som resultat en
bättre fungerande Bergasal, en trevligare
miljö samt en större aktiv del i pro
grammen.
Målet för verksamheten i Bergasalen

måste vara ett bredare verksamhetsregis
ter med inslag som skapar aktivitet
bland publiken, och tillfredsställer de
flesta smakriktningar. Föreningslivet
skall här ha sin självskrivna plats att gö
ra programinslag och rekrytera. Berga
salen och den övriga kommunala verk
samheten skall ej vara en konkurrent
utan ett komplement till föreningsverk
samheten.
Nyårsafton skall vi fira i Ungdoms

träffens regi i Bergasalen, Vi har för
nyårsfirandet bestämt oss för en annor
lunda kväll, en kväll där praktiskt taget
vad som helst kan hända. Alla skall ha
plats vid dukade bord vilket gör att
kvällens insläpp kommer att maximeras.
Musiken skall bli annorlunda, det mesta
blir annorlunda, kvällen ser ut att kun
na bli lyckad. Biljetter kommer att säl
jas i förköp genom undertecknad.
Något mer om Nyårsfirandet kom

mer ej att yppas, kvällen får bli en över
raskning.
Som en nyårsönskan. Vi slutar med

att var och en dras åt sitt håll. Samar
bete bör bli melodin för oss alla som
jobbar för en bättre och rikare fritid.
Föreningsfolk hör av er, och välkomna
med programinslag. Med hopp om ett
gott samarbete önskar jag och hela ung
domskornrnitten Ett gott nytt och ar
betssamt år.

Sture Eriksson

Ungdomsnytt

Ungdoms- och fritidsfrågan har, som
också synes på andra ställen i denna tid
ning, varit föremål för stort intresse.
Det är alltid nyttigt att frågor av olika
slag ställes under debatt. Kan sedan dis
kussionerna leda till konkreta förslag
som realiseras genom praktiskt hand
lande så har man vunnit mycket. En
god lösning uppnås i regel genom sam
verkan mellan olika intressegrupper. Lö
senordet för det framtida arbetet bör
vara samarbete.
Under det att diskussionerna i sam

hället gått höga och många levererat
patentlösningar har man i Barnavårds
och Ungdomsnämndens kornmitte för
ungdoms- och fritidsfrågor, målmedve
tet arbetat vidare med lösningar på fri
tidsfrågan. En del av resultat kan åter
ges på denna sida.

Ekonomiska bidrag.

Föreningar och klubbar kan hos ung
dornskomrnitren söka bidrag i form av
starthjälp, bidrag till hyra eller drift
kostnader. Ansökan bör dock styrkas
med redogörelse över det program för
eningen bedriver och hur många som
är med i verksamheten. Bidrag som sö
kes för redan erhållna kostnader bör
styrkas med verifikationer.

Fritidslokaler.

Under verksamhetsåret har ett flertal
lokaler stått nästan outnyttjade. De som
önska nyttja lokaler för ungdoms- eller
fritidsändamål kan genom ungdomsas
sistenten få sina önskemål framförda till
ungdomskomrnitten, som även hand
lägger lokalfrågan i sådana ändamål.
Ungdomskommitten följer kommunens
byggplaner för att på ett tidigt stadium
vara med och planera in lokaler för skil
da fritidsaktiviteter.

Ungdomsgårdar.
Hästhagsområdet kommer att betjä

nas av den ungdomsgård som missions
förbundet håller på att bygga. Den mål
medvetenhet med vilket arbetet hittills
bedrivits kommer, tillsammans med den
goda ledartillgång församlingen synes
ha, att medföra ett fruktbärande ung
domsarbete.
Lugnet får en kvartersungdomsgård i

det lekskoleprojekt som redan är under
uppförande vid Björnskogsvägen. Aven
lokaler för hobbyarbete av större slag
är under planering. Man beräknar kun
na uppföra dessa i nära anslutning till
ungdomsgården i Lugnet.

B.W.
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Vad är det som gör att kvinnan trots
alla yttre tecken på jämlikhet inte ock
så anses som en med mannen jämlik va
relse? Hur kommer det sig att vi inte
ändrar våra attityder, när själva premis
serna för dessa attityder förändrats?
Utan att ha fått ett plausibelt svar på
den frågan lär vi inte komma problemets
lösning mycket närmare.
Jag tror svaret ligger i att vår kultur

i ovanligt hög grad lider av en åkomma,
vilken i och för sig inte är sällsynt i
samhällen som undergår snabba och ge
nomgripande förändringar. Den kallas
kulturell eftersläpning och innebär en
tröghet i anpassningen av invanda för
hållningssätt till nya levnadsbetingelser.
Somliga folk har relativt lätt att överge
traditionella beteendemönster och tros
föreställningar, när de ställs inför fakta
som motsäger dessa. Som ytterlighets
exempel kan nämnas polynesierna på
Hawaii i början på artonhundratalet,
som över en natt avskaffade sin religion
bl. a. därför att de sett de vita bryta
mot deras tabun utan att ha blivit straf
fade. För andra samhällen är det svå
rare. Varför just vi skulle ha så relativt
svårt att förnya våra attityder är inte
lätt att säga. Det tycks mig dock rimligt
anta, att en kulturs förmåga att inta nya
attityder är beroende av elasticiteten i
de gamla. Ju mer dogmatisk en inställ
ning är, desto besvärligare är den att
rubba. Första förutsättningen för att en
värdering skall kunna förändras eller

bytas ut är givetvis att den betraktas
som föränderlig, utbytbar. Så har emel
lertid aldrig varit fallet inom vår kul
tur. Att kristendomen är överlägsen alla
andra religioner eller att västerlandets
kultur är lika med civilisation är för oss
inte åsikter som man kan diskutera, det
är axiom. Överhuvud präglas vår syn
på oss själva av en markant brist på
objektivitet, en oförmåga att sätta in oss
i ett större sammanhang och se våra
värderingar, institutioner och ideal som
något specifikt för oss.
Som jag ser saken har denna oför

måga varit orsak till att vi aldrig gjort
klart för oss hur nya och i grund an
norlunda de värderingar var som vi
sökte införa i och med de demokratiska
ideernas genombrott (fr. o. m. franska
revolutionen och industrialismen unge
fär). Genom att vi aldrig på allvar ifrå
gasatt de nedärvda grundvärderingarna
har vi undgått att inse både att en de
mokrati kräver sina egna värderingar
och att dessa till sin natur är milsvitt
skilda från dem som gäller i ett kristet
patriarkaliskt, rasmedvetet ståndssam
hälle. De demokratiska kraven på en
universellt jämlik människosyn var en
lika stor utmaning mot detta samhälle
som någonsin mot det kinesiska. Mycket
av den förvirring i våra normer som
finns i dag och halvheten i praktise
randet av de jämlikhetsformer vi instif
tar tror jag beror på att vi inte en gång
för alla gjort rent hus med det gamla
samhällets förlegade värderingar. Man
kan inte framgångsrikt införa nya atti
tyder, om man samtidigt släpar med sig
diametralt motsatta.

Ur en artikel i Tiden
"Vår heliga ko och kvinnofrågan"

av Inger Hellström

MOT LJUSARE TIDER
Bland andra händelser att bemärka

i slutet av december är ju också det s.k.
vintersolståndet.
Jorden vrider sig på något konstigt

sätt i sitt kretslopp och den rätta sidan
kommer alltmer i rampljuset. Dagarna
blir längre och snart börjar det ljusna
redan i gryningen, som någon en gång
lär ha uttryckt sig. Nu räcker det val
inte alltid till bara med att solen lyser
men lyser den med sin frånvaro vill
det gärna bli litet kulnare,
På hösten skall det, enligt bestämmel

serna, var mörkt, regnigt och stormigt,
men naturkrafterna går ibland sina egna
vägar och låter regnmolnen tömma stör
re delen av sitt innehådl under somma
ren i stället.
På det sättet kan det bli soliga fina

dagar med frisk klar luft lire på efter
kälken.
Nu ligger väl ändå inte hostmörkret

så tätt över nejderna som på den tiden
då fenixlyktan var en vanlig hushålls
artikel och kastade romantiska skuggor
på kvällsvandringar. Bl.a. strålar det
bågljuslampor nästan överallt och t.o.m.
ljusranden bortom Kråkholmen verkar
starkare.
Det är inte heller längre bara en svart

vägg bakom Haga och Kamrerns, och
vill det sig riktigt väl går det att, i för
biglidande ljusbokstäver på Norrmalms
torg, läsa ett segerresultat av Gustavs-
berg i Div. III östra. Emson .

För att bidra till den allmänna popglädjen har de här gubbarna försett sig med nödvändig
hårprydnad och ämnar enligt hörsägen lansera sig som "Always Stars" med besättningen
gitarr, munspel och lergök. Till vänster en bild ur livet.
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Vet tant hur mycket klockan är?
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Jpara till en insatslågenbet
Med jämna mellanrum försäkras all

mänheten att bostadsbristen skall byg
gas bort. Tyvärr finns det ingen saklig
grund för detta påstående: inte ens om
antalet färdiga lägenheter per år ökas
med åtskilliga tusen lär det förslå för
att möta den stigande efterfrågan på
bra, moderna bostäder.
Den mycket tålmodiga ställer sig för

stås i bostadskö, den som tillhör "lotteri
typen" litar på turen, några enstaka får
ärva ett kontrakt. Svartabörsaffärer är
vanliga· - tyvärr eftersom de från alla
synpunkter är både osunda och oheder
liga.
Faktum är att det i dag bara finns

en säker och relativt snabb väg till en
egen bostad: att spara ihop till den.
Många ungdomar stegrar sig inför tan

ken att lägga av något av lönen för ett
mål, som verkar så avlägset och osäkert
som en bostad. Men tänk efter: antin
gen man gifter sig eller inte vill man väl
inte bo i föräldrahemmet hela livet. Ett
eget hem är varje vuxen människas
självklara rättighet. Behovet av en egen
vrå blir knappast mindre med åren -
även om man just i tonåren kan känna
vara-ifred-kravet särskilt starkt.

Bil eller bostad?

- Det finns väl ingen normal män
niska som kan spara av löningen? hörde
jag en ung man säga häromdagen. Bilen
tar ju det mesta. Just det. Bilen, de
många nyanskaffningarna till gardero
ben, årliga utlandsresor kanske. Den sor
tens budget ger inte många kronor över
sedan skatten dragits.
Det finns hos många - både äldre

och yngre - en viss benägenhet att
fastna i den här typen av resonemang:
jag måste ha en bil, för det har alla
andra. Eller man måste resa till Spanien
för där har alla andra på jobbet varit.
Men man har faktiskt något så fint

som valfrihet ifråga om hur man vill
disponera sina inkomster, ja, inom vissa
rimliga gränser förstås ... Och den val
friheten är störst just i ungdomen -
innan man bildat familj och fått flera
att tänka på än bara sig själv.
Åtskilliga ungdomar har faktiskt upp

täckt det där, ungdomar som medvetet
går in för att ta vara på den chans som
de tidiga ungdomsåren erbjuder. Det
visar de senaste siffrorna i ungdomens
lönesparande, 173000 ungdomar lönspa
rar nu 224 milj. kr och 40.000 nya ung
domssparare kommer till varje år.

"Jag grät en skvätt"

Lars-Olof och Kerstin är två av dem.
Han är färdig bilmekaniker och har
just gjort rekryten, hon är ett par år
yngre och hoppas bli färdig damfrisörs
ka inom några månader. De träffades i
höstas medan Lars-Olof ännu "låg inne".
Det dröjde inte så värst många veckor

innan de kom underfund med att de
förfärligt gärna ville tänka sig en fram
tid tillsammans. Ringförlovning kunde
de gott vänta med tills Kerstin blir fär
dig, tyckte flickans föräldrar.
Men det hindrade förstås inte att ung

domarna tog sig en ordentlig funderare
över bostadsfrågan.
- Vi fann snart att det egentligen ba

ra finns en chans för oss att få en lägen
het inom rimlig tid, att spara till in
satsen. Men åtta, kanske tio tusen kro
nor . . . det verkade ouppnåeligt med
våra löner, suckar Kerstin.
- Vi räknade och kalkylerade, jag

grät en skvatt och Lars-Olof muttrade
något om att han väl aldrig skulle se
röken av den där folkan som han läng
tat så länge efter. Uppriktigt sagt var
det inte någon särskilt rolig kväll. Men
hur det nu var fick vi i alla fall ihop en
budget som verkade hållbar. Mamma
och pappa lovade att jag skulle få bo
hemma särskilt billigt de närmaste åren
och Lars-Olof har möjlighet att jobba
över två kvällar i veckan.
- Den extraförtjänsten får bli et:t

extra tillägg på lönsparkontot, säger
Lars-Olof, som också hade svårt att
vänja sig vid tanken på att avstå från
både bil och en planerad utlandsresa med
Kerstin under semestern.
- Men vad gör man inte för att få

någonstans att bo! Om fyra år kan vi
ha en insatslägenhet och dessutom en
slant så att vi kan köpa det viktigaste
till hemmet. Och det bästa av allt: vi
startar skuldfria!

Kortare väntetid på mindre ort

Naturligtvis varierar väntetiden på
olika platser i landet. HSB i Stockholm
t.ex. räknar med att nyanmälda bostads
sparare får vänta tre-fem år om de
accepterar erbjudande om bostad i nå
gon förort. I centrala staden, där ju
bostadsproduktionen är begränsad, kan
det bli avsevart längre väntetid.
- Generellt kan man våga säga att

väntetiden är kortare ju mindre orten

Tandläkare M. Brills nya lokaler i Lugnet
besiktigades den 26 november av kommunala
representanter och annat känt folk.

är, säger direktör Owe Lundevall i
HSB. På en plats som Avesta råder all
deles speciella förhållanden och där kan
man också få en insatslägenhet tämli
gen omgående.
På senare år har insatserna stigit kraf

tigt, mer än själva byggkostnaderna.
Orsaken är att låneunderlaget inte har
följt kostnadsutvecklingen; de stora
byggföretagen måste därför ta ut skill
naden i högre insatser. Om denna ten
dens skall fortsätta de närmaste åren är
omöjligt att säkert yttra sig om. Så
mycket kan emellertid tas för givet:
insatserna lär inte komma att sjunka
de närmaste åren.

Svårt var värre

Det talas med rätta om vår svåra
bostadssituation, Men tro det eller ej:
det som är svårt i dag var faktiskt
värre i går. 1939 var 17 procent av alla
gifta par i åldern 20-25 år utan egen
bostad. I dag är motsvarande siffra 7
procent. Förhållandet uppmärksamma
des kanske inte så mycket i tider då
möjligheterna att betala för en modern
bostad var ytterst begränsade.
I dag har de flesta ungdomar, som

lämnat tonåren, möjlighet att klara hy
ran för en modern bostad - om det
bara funnes någon att flytta in i. Om
fem år har de unga förmodligen ännu
bättre ekonomiska villkor, vilket för
med sig att efterfrågan stiger ytterligare.
Samtidigt stiger också antalet perso

ner i de familjebildande åldrarna kraf
tigt. Man vet att 20-30-åringar om
fem år är c:a 160.000 fler än motsvaran
de åldersgrupp i dag.
Det beror faktiskt mest på dem själva

om morgondagens ungdom skall få nå
gonstans att bo.

Monica
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Vår nya
ekonomiska överklass
Efter att i mitten av JO-talet ha fallit

djupare än på över 100 år började den
svenska födelsekurvan åren strax före andra
värld;kriget åter att peka uppåt. Annu fram
emot 1950 höll sig det årliga antalet födslar
på en förhållandevis hög nivå. Man talar
med rätta om "de stora årskullarna". Dessa
kullar befinner sig nu i åldrarna 15-25 år,
och större delen av dem är ute i förvärvs
livet. Och de tjänar mycket pengar. Kon
kurrensen om deras tjänster är hård. Ung
domen - inte minst tonåringarna - har
blivit något av en ekonomisk maktfaktor,
skriver Einar Sjöblom i Skandiakoncernens
tidskrift "Oss emellan".

Ungdomen-under 25 tjänar
sex miljarder

Enligt den officiella statistiken fanns
förra året i vårt land c:a 1.177.000 ung
domar i åldrarna 15-24 år. Jämfört
med t.ex. 1957 betyder detta en ökning
med mer än en kvarts miljon eller drygt
31 '0/o. För att ytterligare belysa denna
siffra kan nämnas att Sveriges totala
befolkning under samma tid ökade med
endast 3,9 ·0/o, under det att åldersgrup
pen 0-14 år gick ned med 7,6 "l«
En mäktig våg av ung arbetskraft

har alltså vällt in över marknaden de
senaste åren - och detta utan att helt
kunna täcka behovet.
Hur konkurrensen om arbetskraften

bidragit till att pressa lönerna i höjden
vet vi blott alltför väl. Och ungdomen
ligger i täten då det gäller relativ in
komstökning. Tiderna har på ett revolu
tionerande satt förändrats sedan början
av 30-talet, då en praktiksökande ung
man med stabil skolunderbyggnad kun
de gå från arbetsplats till arbetsplats
och erbjuda sina tjänster - utan er
sättning - och få nej.
Den relativa inkomstökningen torde

vara störst bland industriarbetarna. Med
1939 som basår uppgick index år 1962
för de vuxna inom denna kategori till
575. För de minderåriga (under 18 år)
var motsvarande siffra 695. Men även
inom de s.k. manschettyrkena är begyn
nelseinkomsterna goda. En månadslön
på 800 kronor är ganska vanlig för en
18-åring med enhetsskola och utan ti
digare praktik. Och detta belopp stiger
ganska snabbt vid litet högre skolutbild
ning eller ett fåtal års praktik.
Ar 1962 hade 20.550 svenska ton

åringar mellan tio och femton tusen kro
nor i årsinkomst. Tar vi med ungdomar
na i åldrarna 20-24 år, stiger antalet
till 102.080. Av ungdomarna från 15-
24 år hade 45.481 över 15.000 och 7.941
över 20.000 kronor i årsinkomst. Själv
fallet ligger dessa siffror i dag avsevärt
högre.

Det förekom för ett par år sedan upp
gifter om att den svenska ungdomen
under 25 år tjänade sammanlagt 3,3 mil
jarder kronor om året och att tonåring
arna kom upp till 1,2 miljarder årligen.
Den senaste siffran för ungdomarna upp
till 25 år slutar på 6 miljarder. Det är
inte precis några småbelopp det rör sig
om.

Vart går pengarna?
Tyvärr är det statistiska underlaget

för en bedömning av de svenska ung
domarnas köpvanor synnerligen brist
fälligt. Den enda officiella konsumtions
statistik vi har är Statistiska Central
byråns "Hushållens konsumtion". Den
senaste upplagan är från år 1958. Där
finns visserligen en tabell med uppdel
ning i åldersgrupper - men den yngsta
gruppen omfattar åldrarna 0-29 år!
Den vägen går det alltså inte att kom
ma fram.
Det säger sig självt att intresset för

ungdomens köpvanor är stort både hos
konfektionsindustrin, turisrvasendet,
popindustrin, sötsaksfabrikantcma, ban
kerna och försäkringsvärlden - för att
nu nämna några representativa storgrup
per inom näringslivet. Det gäller ju den
köpstarkaste delen av landets befolkning.
Enligt en uppgift från Finansdeparte

mentet beräknas antalet ogifta anställda
inkomsttagare mellan 16 och 24 år i
landet till 660.000. Uppgiften avser in
nevarande år.
En mycket stor del av ungdomarna

bor kvar i föräldrahemmet, där en del
av dem får betala ett ofta närmast sym
boliskt månadsbelopp för rum, mat, te
lefon, tvätt, TV m.m. Aven sedan skat
ten dragits får de den största delen av
lönen över "för egen del". Tag t.ex.
en 18-åring med 800 i månaden, som
betalar 150 där hemma och ungefär lika
mycket i skatt. Där blir 500 kronor
över. Men även de några år äldre, som
har kommit upp litet högre i inkomst
och lyckats få egen lya, får rejäla slantar
över till vad som kallas lyxkonsumtion.
Som en medelålders herre sade till mig
härom dagen: "När jag var ung var
frågan alltid den: Hur skall jag kunna
skrapa ihop pengar till en cykel eller
vad det nu var jag just önskade. I dag
är frågeställningen den motsatta: Vad
skall jag köpa för pengarna?"

Tonårsgruppen 12 procent
av landets befolkning
Man räknar med att tonårsgruppen

f.n. omfattar c:a 12 •0/o av landets be
folkning. Sett mot den bakgrunden kan
det vara intressant att titta på några
sifferuppgifter som lagts fram av Spar
främjandets förlag i ett kompendium.

Enligt detta svarar tonåringarna - allt
så 12 ·Ofo av befolkningen - för inköp
av

75 ·0/o av alla mopeder
50 ·Ofo av alla grammofonskivor
90 ·0/o av alla skivspelare
40 0/o av allt stickgarn.

Det har vidare uppgivits att tonåring
arna köper ungefär en fjärdedel av alla
skönhetsmedel som säljs och att de sva
rar för lika stor del av alla biobesök.
Sådana nöjen som dans och pop-galor
slukar stora summor. Ungdomarna är
vidare mycket klädmedvetna - även
om vi lite' äldre inte alltid förstår oss
på deras smak. Och det är inga billiga
saker de köper. Enligt uppgift beräknas
en tonårig skolflickas klädbudget till i
det närmaste tusen kronor. För en för
värvsarbetande flicka i samma ålder
springer beloppet snart upp i det dubbla.
För de något äldre ungdomarna till

kommer numera ofta kostnader för ut
landssemester.
En annan uppgift av intresse är att

redan år 1960 77.422 ungdomar i åldrar
na upp till 24 år hade egen bil. Antalet
torde ha ökat avsevärt under de senaste
fem åren.
Jag frågade för en tid sedan en taxi

chaufför hur det kunde gå ihop för ho
nom och hans kolleger nu när var och
varannan människa har egen bil. Svaret
kom utan betänkande: "Vi har ju ung
domen. Dom åker mycket taxi".

Sparar ungdomen?
Enligt uppgift deltar drygt var fjärde

av de förvärvsarbetande ungdomarna
mellan 16 och 25 år i Ungdomens Lön
sparande. Och det låter ju inte så illa.
Denna form stipulerar ett lägsta spar
belopp av 10 iO/o på bruttolönen och man
måste binda sig för tre år. Som stimu
lans får lönspararna deltaga i ett sär
skilt lotteri.
Naturligtvis tecknar en hel del ung

domar också försäkringar. Allt som allt
får man dock konstatera att endast en
relativt sett liten del av ungdomens
pengar går till sparändamål. För försäk
ringsbolag och banker rör det sig här
inte endast om att göra affärer, att dra
nytta av ungdomens penningöverflöd.
De har samtidigt en rent ideell uppgift.
Större delen av ungdomarna kommer
inom de närmaste åren att ingå äkten
skap. Många av dem har om några år
hustru och kanske ett par barn att för
sörja och detta utan att inkomsterna på
långt när hunnit stiga i motsvarande
grad. För den som tidigare har vant sig
vid att lägga kanske större delen av in
komsten på s.k. lyxkonsumtion blir det
ofta svårt att anpassa vanorna till de
nya förhållandena.
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Gemenskapens fest

JULEN är hemmets och familjens
högtid. Kanske beror det på dess sär
skilda relationer till julens firningsämne
- ett litet barns födelse. En sådan
händelse knyter särskilt starkt till hem
met. För den lilla familjen i Nasaret,
blev julen de heliga minnenas högtid.
Och det är som om hemmet i allmänhet
ärvt denna lycka och glädje inför julen.
Hur räknar inte små och stora, unga och
gamla med iver och förväntan dagarna
till jul. Julen är särskilt barnens högtid,
därför att den är BARNENS.

julen är framför alla andra högtider
familjens samlingsfest, Den är gemenska
pens stora fest och såsom sådan Fylld av
gemenskapens glädje. Då söker sig alla,
som har någon möjlighet därtill, från
när och Fjarran till hemmets ,härd. Julen
och hemmet hör samman, ty de har sam
ma ursprung. Det ar kärleken, som givit
. oss både hemmet och julen, och det är
kärleken som utgör det levande innehål
let i dem båda. Under julens samvaro
säger vi varandra hur mycket vi värde
sätter varandra. Och våra tankar går
med särskild värme till dem, som är nöd
sakade att fira jul utanför familjens krets.
Vi glömmer inte heller de många därute
i den kalla, mörka världen som inte har
någon jul alls, därför att de saknar bå
de hem, vänner och anförvanter. Inte
minst dem sluter vi in i vår julbön.

Ingen kan väl undgå att i sitt inners
ta gripas av julbudskapets hälsning, att
"han, som var rik, [ikväl blev fattig för
vår skull, på det att vi genom hans fat
tigdom skulle bli rika." Gud kom till oss
så i Jesus Kristus för att öppna vägen
till ljus, gl:ädje, frid och rättfärdighet.
Därför kan han också göra våra jor
diska hem till hem i verklig mening.
Hans närvaro ger den sanna hemkäns
lan, och hans välsignelse skapar den
verkliga hemtrevnaden. I sannaste be
märkelse blir julen fest, endast om Her
ren Jesus är hemmets högtidsgäst.
Julens välsignade ljus faller inte en

dast över hemmets härd i den heliga
högtidens stilla stämningsstunder. Om vi
öppnar våra hjärtan för dess strålglans,
skall denna lysa upp hela jordelivet och
visa oss vägen till det eviga hem, som
är våra själars rätta mål.

"Ditt hjärta öppne sig,
Bjud Kristus hem till dig.
Han aktar hos dig gästa
Och dig för evigt fästa."

Gunnar Österberg

Jul och Nyår i Missionskyrkan
Söndagen den 19 dec. kl. 15

Juldagen kl. 7

Annandag Jul kl. 15

Nyårsafton kl. 18

Nyårsdagen kl. 11.15

Söndagen den 2 jan. kl. 11.15

Trettondag Jul kl. 14

Söndagsskolans julfest

Julotta
Missionshögtid
Missionär Birgit Lindberg
Nyårsbön gemensamt med
Baptistförsamlingen
Tal av pastor Gunnar t5sterberg
Nyårsgudstjänst

Gudstjänst

Möte i Skälsmara Missionshus

I Gudstjänsterna medverkar församlingens pastor, Musikföreningen, Ung
domskören samt solosångare och musikanter.

Med tillönskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År,
hälsas allmänheten välkommen till högtidens gudstjänster.

Alliansmöten hålles:
Tisdag den 18 jan. kl. 19.30 i Hyddan
Onsdag den 19 jan. kl. 19 .30 i Baptistkapellet
Torsdag den 20 jan. kl. 19.30 i Missionskyrkan
Söndag den 23 jan. kl. 18.00 i Hyddan.

Jul- och Nyårshelgen
BAPTISTKAPELLET

Söndagen den 19 dec. kl. 14.00. Söndagsskolans offentliga julfest
Juldagen kl. 7.00. Julotta. Pastor t5sterberg. Julsånger
Nyårsafton kl. 18.00. Gemensam Nyårsbön i Missionskyrkan
Nyårsdagen kl. 11.15. Årets första gudstjänst. Amne: "Guds trofasthet"
Söndagen den 2 jan. kl. 11.15. Evangelium i predikan och sång
Trettondagen kl. 11.15. Församlingens årsmöte. H.H.N.
Söndagen den 9 jan. kl. 15.00. Församlingens julfest

(Alliansmöten hålles den 18-23 jan. Tid o. plats meddelas senare!)

I gudstjänsterna medverkar församlingens pastor Gunnar Osterberg m.fl.
samt sångarna.

Med hjärtlig inbjudan till gudstjänster och högtidsstunder tillönskas

EN FRIDFULL JULHELG och ETT VKLSIGNELSERIKT NYTT ÅR!
Gustavsbergs Baptistförsamling och dess pastor

FöRSÄKRI NGSSKADOR
REPARERAS MED

0

SEX MANADERS
GARANTI
0

BILPLATSLAGERI
TEXT & REKLAM + MÅLNING

B00 BILLACKERING
Lövdalsvägen 24, Klinten Tel.: 715 0318
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- Det bästa sättet att lugna en ung
hysterisk dam lär vara att kyssa henne,
säger en känd psykolog. Men hur ska
man få henne hysterisk?

- Pettersson här mitt emot kysser
alltid sin fru innan han går till arbetet.
Varför gör inte du det.
- Men kära Evelina, jag känner hen

ne knappast!

- Har ni ingen rekommendation från
er förra arbetsgivare?
- Jo, han rekommenderade mig att

söka ett nytt jobb.

Torparpojken Jonas går ett ärende åt
närige storbonden Anders och hans lika
näriga hustru. Någon fägnad måste han
ju ändock ha och han får något som
föreställer honungssmörgås, men det är
skam till sägandes lite honung på.
Jonas suger på brödbiten och ser nå

got misstrogen på bondmoran, men så
slipper det plötsligt ur honom:
- Dä ä te å ha ett bi.

Två gustavsbergsgubbar lånade en
roddbåt och gav sig ut på den stora
fjärden för att fiska. De hittade ett bra
ställe och fick mycket fisk. De beslöt
att göra en ny fisketripp nästa dag och
funderade på hur de skulle märka ut
det fina abborrgrundet.
- Du, sa den ene, vi gör ett märke

här i båten!
- Toker, sa den andre, är du säker

på att vi får låna samma båt i morgon?

En präst talade om för några kolleger
att han brukade väcka sina årörare med
ett och annat chockerande inlägg t. ex.
"Mina kära vänner! Jag har en gång
vilat i en annan mans hustrus armar."
Församlingen spärrade förstås upp ögo
nen, varpå prästen fortsatte: "Det var
min mors ..."
Det var ett bra knep tyckte en av

kollegerna och beslöt att tillämpa det
vid nästa mässa. Han talade och sade:
"Jag har en gång vilat i en annan mans
hustrus armar." Det blev en lång tyst
paus. - "Tja, nu har jag glömt vems
det var."

Jag läste i en veckotidning som ges
ut i grannskapet, en insändare, där det
berättades om 12 ungdomar i Gustavs
berg, som inte hade annat att sysselsätta
sig med på kvällen än att tränga ihop
sig i bussens väntkur.
Skulle det möjligen vara något av ne

danstående som kunde passa?
ABF har studiecirklar, t. ex. i foto, film,
batik, litteratur m. m.

Yrkesskolan har kvällskurser i språk,
sömnad vävning, teckning m. m.

Biblioteket är öppet ett par kvällar i
veckan och har läshörna.

Gymnastik pågår torsdags- och fredags
kvällar. Plats finns för handboll.

Orienterarna har täta övningspass, och
en stuga att träffas i på söndagspro
menaden.

Farstaborg, vars löpar- och kastbanor
väntat på ungdom under sommaren,
har en lokal, som passar bra för träf
far, och som samlingspunkt för vand
ringar och skidturer.

Skevik är ett annat lämpligt mål.
Bandy, ishockey är en vintersport, var
till isbana finns. Träningen inom
idrottsföreningen är i full gång - och
plats finns för många juniorer.

Skolan lär också ha fritidsverksamhet.
Missionsförsamlingen har mycket att bju
da på i sin ungdomsverksamhet. Lo
kaler.

Schacksällskapet ser gärna att ungdomen
intresserar sig. Spelkvällar i Tretton.

Scouterna har sin verksamhet igång, och
lär ha en lokal i Skyttepaviljongen.

Bergasalen är öppen 2-3 kvällar i vec
kan och på söndagarna. Där finns
pingis, schack o. d., film, dans och hob
byverksamhet står på programmet. Lo
kaler för ytterligare gruppverksamhet
lär kunna ställas till förfogande i sko
lan, i Kommunalkontoret och i ensta
ka lokaler i bostadskvarteren.
Det finns också en del andra organi

sationer än ovan nämnda som tar emot
ungdom, Röda Korset, IOGT, SSU, Or
kestern, Scenstudion, Hemvärnet t. ex.
Hemma sysslar många unga med studier,
musik, bokläsning eller ser på TV.
Jag tror inte på den där insändaren.

Det är rena förtalet mot gustavsbergs
ungdomarna, som sannerligen är mera
företagsamma och ambitiösa. -

Måns

Koop. schackserien är nu slutspelad
och som väntat blev det Folksam som
tog hem vandringspriset för alltid. Vi
gratulerar så mycket till den bravaden.
En ny serie är redan påbörjad med Folk
sam, Tre Kronor och Gustavsberg som
deltagare. Denna serie spelas med 10-
mannalag. Folksamkamraterna har satt
upp vandringspris och serien spelas med
samma regler som vid tidigare turne
ringar.
Inom schacksällskapet har en halv

timmesturnering spelats under hösten.
Denna turnering gäller även den ett
vandringspris att erövras tre gånger
utan inbördes ordning. När detta skri
ves är turneringen ej färdigspelad och
vem som kommer att vinna den är myc
ket osäkert. 13 deltagare är med och
kämpar.
För vårsäsongen planerar vi ett klubb

mästerskap, avsett att kora en klubb
mästare. Denna turnering spelas i två
grupper och från varje grupp går de
två bästa till finalspel. Fabriksschacket
skall vi försöka hålla vid liv, en alltid
lika spännande turnering. Blixt blir det
en gång i månaden och om möjligt en
och annan vänskapsmatch. När allt det
ta är genomfört är vi nog i närheten av
den kommande ljuva sommartid. Men
vi tar väl ett i taget. Alltså: God Jul alla
schackspelande (och övriga) människor!

B. Arvidsson

Gustavsbergs bridgeklubb
Klubben har omkring 50 aktiva med

lemmar, som träffas varje måndagskväll
för att spela tävlingsbridge. Förutom
rent interna tävlingar, spelar klubben
med ett lag i Svenska Bridgeförbundets
Stockholmsserie div. 2. Vi har också
tavlingsutbyte med andra klubbar runt
Baggens.fjärden, bl.a. spelas varje år en
tävling, "Baggensträ.ffen", med ett del
tagarantal av 30-40 par. Klubben har i
höst deltagit i Kooperativt SM i Karl
skoga. Ett av våra par fick en hedrande
12 placering i hård konkurrens med 52
andra.
Vi önskar intresserade hjärtligt väl

komna och vänder oss särskilt till ung
domen, som vi tror kan finna stimulans
i denna form av tävling.

Bridgeklubben
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lngarö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 272 88

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

FARSTA
TRÄDGÅRD

Gustavsberg
Tel. 307 26

Julgrupper, blomsterkorgar, kruk
växter, snittblommor i riklig sorte
ring.

God Jul och
Gott Nytt År!

Till goda helgköp

i vår butik

önska vi våra kunder

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR

Mjölkförsäljningsföreningen
Tel. 0766/300 81 Gustavsberg

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskas alla kunder

Skomakare F. Stein
Välkommen till snabb service
Algatan 1, Gustavsberg
Tel. 0766/319 92

Gubbar! Spara frugan inför jul
stöket.
Tag med hela familjen
på middag till

WÄRDSHUSET
Välkomna för beställningar
Mat levereras även till hemmen.

Samtidigt vill vi önska Er
En God Jul och Ett Gott Nytt Ar

Renate och Sven Grönberg
Tel. 302 58-319 85 kl. 9-18

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

tillönskas alla våra kunder

Bojans

CfJamfri.sering
Terrassen 20, Tel. 0766/310 01

God iul!
Goll nyll -Ar!

tillönskar

1apelse,a,e S. N,etlner
Tel. 0766/312 96

Kellners Heminredning

Åsögatan 164

s: .:
ATELJE och AFFAR
Björnskogsvägen 8 B
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

Tagningar endast efter
tidsbeställning

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla våra kunder.

God jul och Gott Nytt år

tillönskar vi alla kunder

Kiosken, Lugnet

Gustavsberg

mätare
Martin Lövgren
utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 19 94 59

qod iut
och qoU ttyU år

Gudrun Stenströms

CJJam{risering
Övre Stenhuset Tel. 309 63

Till ärade kunder en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT AR!
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[IJ
Födda

28/8 Camilla Birgitta, dotter till banktjrn
Thure Göran Elvin och h. h. Inga Birgitta
f. Johansson·
28/8 Graziella Miriam, dotter till fabr.arb.

Giovanni Buscato och h. h. Laura f. Castelli
30/8 Fredrik Jean Pierre, son till källarm.

Gustav Lennart Holmström och h. h. Karin
Margareta f. Hedström

1/9 son till rörmontör Hans Axel Eriksson
och h. h. Brita Mary f. Jönsson
9/9 Marie Elisabeth Susanne, dotter till

garagearb. Johan Sune Einar Åkerström och
h. h. Sonja Elisabet f. Nyborg
11/9 dotter till packare Jonas Erik Jons

son och h. h. Marget f. Johansson
15/9 son till Sven-Arne Harald Eliasson

och h. h. Ulla Mariana f. Rosen
22/9 dotter till fabr.arb. Viking Tore Ed

vard Pettersson och h. h. Berit Anita f.
Sandberg
23/9 Lars Roger, son till byggn.arb. Bo

Assar Vijnja och h. h. Rosa Ann-Marie f.
Svensson
2/10 son till resemontör Sven Olov Nim

rod Dolk och h. h. Gunhild Birgitta f.
Strömberg
4/10 son till ekonom John Otto Gustaf

Ponton och h. h. Zeva Gunilla f. Erlandsson
4/10 Hans-Mikael, son till div.arb. Rolf

Oskar Emanuel Lund och h. h. Gunvor
Anita f. Persson
7/10 son till svetsare Karl Åke Engström

och h. h. Gunvor Inga-Lill f. Pettersson
9/10 son till förs. Sture Erik Elof Eng

strand och h. h. Siv Elisabet f. Ullberg

12/10 son till slöjdlärare Sven-Olov Lind
blad och h. h. Eva Marianne f. Axelsson

16/10 Ulf Daniel, son till fabr .arb. Stig
Ole Ångerman och h. h. Hertta Helena f.
Kivilä
21/10 son till chaufför Erik Kauko Wall

björk och h. h. Inger Margareta f. Rinn
ström
29/10 son till aff.bitr. Hans Christer Lund

qvist och h. h. Kerstin Elisabet f. Tägtström
31/10 dotter till ing. Hans Erik Gulliksson

och h. h. Lena Ingrid Birgitta f. Vedin

Vigda
25/9 Ulf Arne Fransson och Ingrid Mar

gareta Fredblad
8/10 Bror Sigvard Simonsson och Britt

Margareta Bergsren
18/9 Kennert Bertil Johansson och Birgitta

Maria Hjerpe
25/9 Sven Oskar Jonsson och Sirkka Liisa

Similä
16/10 Stig Arne Holmström och Anita

Christina Englund
23/10 Gösta Tommy Pettersson och May

Barbro Hammar
25/9 Per-Olle Nilsson och Anna Christine

Margareta Eriksson
2/10 Bert Olsson och Gun Ann-Britt Bäc

kar
16/10 Sven Bertil Björklund och Siv An

nika Andersson
29/10 Karl-Heinz Preissler och Agneta

Birgitta Åström f. Nordqvist
6/11 Börje Lennart Carlsson och Svea Inge

gerd Andersson
8/11 Bengt Viljem Sandström och Gerd

Hallberg
30/10 Bo Harry Nyman och Maj-Britt

Sonja Christina Vesterlund

Döda

25/9 Chaufför Karl Evald Flodmark,
Mörtnäs 57 år
27/9 Fru Inez Erika Katrina Hedberg f.

Björk, Sadelv. 4 B 58 år
7/11 Fröken Amanda Karolina Persson,

Betsede 78 år
12/11 Fru Gertrud Urania Kjellberg f. Jo-

hansson, Mariag. 6 83 år

TACK
Ett Hjärtligt tack för vänlig hågkomst

på min 60-årsdag. Assar Kropp

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning och arbetskamrater, släkt och vän
ner, ett varmt tack för den vänliga upp
vaktningen på min 60-årsdag.

Frits Naenfeldt

För vänlig uppvaktning på min 60-
årsdag ber jag att till Gustavsbergs
fabriker, förmän, släkt och vänner få
framföra mitt varma tack.

Ragnar Johansson

Ett varmt tack till släkt, vänner och
f.d. arbetskamrater samt pensionärsför
eningen, som uppvaktade mig på min
75-årsdag M . S d ..· ana an stram

För vänlig uppvaktning på min 50-
årsdag ber jag att till fabriken, arbets
ledning, förmän, arbetskamrater, Stock
holms-Tidningen, släkt och vänner fram
föra mitt varma tack. Greta Svärd

Till arbetsledning, kamrater och uiin
ner mitt varma tack för vänlig hågkomst
på min 60-årsdag. Axel Petersson

Till Gustavsbergs Fabriker, chefer, ar
betskamrater, Scenstudion, Blåsorkestern
vill jag säga ett hjärtligt tack för den
angenäma uppvaktningen på min 50-års-
dag. Birger Säfström

Mitt varma tack till fabriksledningen,
avdelningschefer, arbetskamrater, släkt
och vänner för vänlig hågkomst på min
?0-årsdag.

Karin Svensson (Säfström)

Till BKF:s samarbetskommitte, verk
stadsklubb och arbetskamrater ett hjärt
ligt tack för vänlig hågkomst på min
GO-årsdag. Harry Eriksson

Till Gustavsbergs Fabriker och mina
arbetskamrater ett hjärtligt tack för vän
lig hågkomst på min 60-årsdag.

Enar Andersson

Mitt varma tack till Gustavsbergs
Fabriker, gamla arbetskamrater, Pensio
närsföreningen, släkt och vänner för
vänlig uppvaktning på min 70-,irsdag.

· Elsa Andersson

Hjärtligt tack till alla vänliga män
niskor för uppvaktningarna på min 60-
årsdag. Ingeborg Lindgren

För vänligt deltagande vid lnez Hed
bergs bortgång och för den vackra
blomstergärden vid hennes jordfästning
ber vi få framföra vårt varma tack.

Einar Hedberg
Barnen
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Tandläkare

MANFRED
BRILL
har öppnat ny praktik

Björnskogsvägen 12 C.

GUSTAVSBERG

Telefon 323 90

Medlem av Sthlms

Tandläkarförening

Färghandeln
har "Julklappen"

för den äldsta till den yngsta

GUSTAVSBERGS FÄRGHANDEL
Mariagatan 12, Gustavsberg

Tel. 0766/316 55

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!

FÖRE TOMTEFESTEN

KOM TILL VITA HÄSTEN

Tel. 304 29

VIENNALINE® ::Modellglasögon från'Wien.,

Den ovala formen gör renässans inom glasögonmodet. Gigi II repre
senterar "den nya Rokoko-linjen", linjen som accentuerar det kv inn
'i1sa i Ert utseende. VKLKOMMEN in och prova Gigi Il!

4>
s11·· . OPTIKERN
har Ert bästa for ögonen

THtJRNQVIST
UR OPTIK GULD
T E L E F O N 309 90
GUSTAVSBERG

Även om julen är årets största högtid
möter vi dock årsskiftet med en alldeles
särskild begrundan och förväntan. Gott
nytt år - det är mera än ett tomt ord.
Det ligger i denna önskan en förhopp
ning om ljusare dagar och en bättre
framtid för oss alla. En önskan som vi
själva måste bidra till att förverkliga.
När Heidenstam genom sin Medbor

garsång ville sjunga samman nationen
kring vad han uppfattade som ett rätt
färdighetskrav, formulerade han orden:

Vi vilja bliva ett enda folk, ·
och vi äro och bli det vi vilja.

Det ligger en stor och bestående san
ning i dessa ord. Vi kan i väsentlig grad
forma våra öden. Vill vi en annan och
bättre ordning, kan vi också skapa den.
Kravet på medborgarrätt åt alla, som
diktaren levandegjorde, är för längese
dan förverkligat. Det finns andra krav
och må1, som väntar på våra insatser.

Det lönar sig att ställa viljan och kraf
terna i förnuftiga strävandens tjänst.
Kanske kan vi bara åstadkomma små
styckeverk, men när de fogas samman
blir det stora ting.
Stora förändringar och förbättringar

i den mänskliga tillvaron skapas genom
många små, tåliga och trofasta bemödan
den i arbetslivet och hemmet, förenings
livet och samhället. Genom trohet i det
lilla ger vi vårt bidrag till en bättre sa
kernas ordning, med mera av trygghet;
trivsel och kultur. Detta kommer inte
genom något underverk utan genom al
las våra helhjärtade ansträngningar.
I denna förvissning möter vi varje

nytt år, vars tillfällen och möjligheter
vi sedan tar väl vara på.
Endast då blir det nya året vad vi

vill:
Ett gott nytt år.

V. J.
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Skall aldrig vintern taga slut?
Kom ljuva sol igen,
om du har strålar än,

och driv all köld ifrån oss uti
Låt källors sorl och fåglars sång

få lätta min förtret
att ej min enslighet
må bli för lång

Men tänk om din värme dreve bort
ett hjärtas köld och is,

hur då var årstid skulle vara kort
och som ett paradis!

Olof von Dalin

En besvärlig vinter
Väderleksrapporten talar mest om fortsatt kyla, om låg

tryck från Atlanten och om en envis köldpol, som ligger och
lurar däruppe i Ishavet. Häromdagen var det 26 grader kallt,
när jag på morgonen drog ned öronlapparna för att pulsa ner
till kontoret. Då och då kom snöbyar och lappade på det vita
snötäcket, och skymde sikten. När jag alltså plöjde mig fram
i gatans modd, mötte jag karavanen av ungar - ännu inte
mods·_ på väg till Ekedalsskolan. De fyllde den breddade
uppfartsvägen, till men för bilar och ensamma vandrare. Min
uppmaning till massan att gå på höger sida, möttes av en
pipig röst i hopen med "håll käften gubbe". Så nu vet jag
vilken åldersklass jag tillhör, ooh ,kan stappla vidare.
Höga vallar täckte trottoaren mot Farstaviken. Förr skyff

lade man rätt fort ner snömassorna i viken, nu har de stap
lats länge nog, som om det gällde att bygga en isbarriär mot
översvämning. Sen jag gjort ovanstående utkast har jag i
slutet av januari sett motorskyfflar gå till sporadiska angrepp
för att åstadkomma en plats att gå på. Efter skyfflingen blev
vår trottoarbit som ett nybonat golv. Aldrig förr har jag sett
så många ostadiga människor på gatan. Och nu ropas det åter
på sand och åter sand. Som om det skulle vara enda botemed
let i våra besvärligheter att hålla balansen. Egen omtanke
är bästa skydd, är ocks.å en bra devis att erinra sig i tider
som dessa. Att ge sig ut på cykel eller moped när vägen är
glashal - det passar bäst för cirkusartister.

Besvärligt har det varit litet varstans längs gator och torg
denna vinter. Både bilar och gångtrafikanter har fått lov att
ta sig fram i lutande ställning längs gamla Algatan, och vid
Centrum och kring Domus kunde man gå vilse, eller sjunka
i dyn efter vattenflöde lit frusna rör. Bästa sättet att ta sig
fram till kvällsmötet i Kommunalhuset hade vännen Rolf,
som jag såg med skidor och pannlampa smygande över fältet
från kyrkan. Vid det här laget kanske skoporna förstört också
den chansen. Nu när det är mörka kvällar gäller det ·ännu
mer att bära reflex. Jag undrar om vägdirektionen också
reflekterar.

Besvärligt är det visst för restauratörer och andra mathålla
re. Skevik har haft det svårt att klara biffen, och ska nu ny
ordnas på något smakligt sätt. Konkurrensen mellan för
täringsställena hårdnar, Värdshuset och Säby kämpar om
bröllops- och födelsedagsgäster, mötesmiddagar och konferens
lunoher. Som påbröd har vi fått en permanent korvkiosk, där
ungdomen "rycker slang", som det så vackert heter. Ham
burgare, skinkburgare, potatispure och stekta ägg löser många
kvällsvandrares enkla matbehov. Riskabelt för svaga magar,
men skylten försäkrar att man äter och mår gott av den
dieten. Jag hämtar en grillad endera dan för den gratis
reklamen.
Prosit! Vad det är besvärligt med den här snuvan vi fått.

Det blir töväder och blask! .

Under nyårs- och trettondedagshelgen blev man utan värme
m.m., först i Lugnet och senare i Hästhagen. Det kunde ha
blivit som i Vällingby, där 15.000 människor fick frysa duk
tigt under flera dagar. Enligt vad vi läst i vår ärade grann
kollega klarades grabbarnas attentat mot centralen i Lugnet,
tack vare en fru, som bjöd montörerna på kaffe, därmed sti
mulerande till forcerad övertid. I Hästhagen reparerade man
snabbt utan stimulans och notis, tror jag. I samma tidning,
som tycks ha det besvärligt med stoff, namnges några töser,
som fick var sin Loranga i pris i en misstävling på nyårs
natten, stor rubrik ges en kurs i engelska för småttingar liksom
önskemålet om att Gustavsberg ska ha en scen. Så vi måste då
i alla fall hålla med om att det rör sig i Gustavsberg.
Den här vintern är besvärlig också ur ekonomiska synpunk

ter. Tur att vi har stora förråd av lera, nu när hamnarna och
Ostersjön håller på att frysa till, tidigare än förr. Genom snön
och kylan, som nu hållit i sig sedan mitten av november, blev
det förstås paus på en hel del byggen. Det hjälpte inte ens med
byggnadstillstånd utan det blev förseningar. Hoppas nu bara
att de hinner ikapp så vi får ut våra tystspolande i rättan tid.
Kommunen har på sin sida besvärligt med pengar och be
höver ytterligare låna en och annan miljon för att klara det
stora vattenreningsprojektet och för att kunna planera för
ytterligare bostadsbyggande. Men ingen vill låna oss mera.

Låt oss titta ut i naturen ett slag. Rådjuren t.ex., de har
verkligen haft det besvärligt att ta sig fram till våra tomter
för att nypa eventuellt kvarvarande grönt ovan snötäcket.
Ekorren är ilsken för att han inte är en liten fågel, som kan
krypa in i fågelholken. Vinterfåglarna, av vilka flera säkert
Frysit ihjäl i mitten av januari, är vilda t.o.rn. på solrosfrö
och gamla brödkanter. Vännen Åke Berglind ber oss fylla på
foderborden, men hans upprop om samling en lördagsmorgon
med skyfflar för att åstadkomma några utrymmen i skogen
åt rådjuren, samlade bara tre man. Så det är besvärligt också
för djurvännerna. Men Åke, Hilding, Greger och några till
har i alla fall varit ute och röjt upp på sina ställen och fällt
några: aspar. Litet senare fick man bistånd av en hel skolklass.
Nu har det gått några dagar. Temperaturen har gått ned

och upp igen. Det blåser snålt - och jag tycker faktiskt det
var varmare när det var kallare.

I Indien och Pakistan har man visst haft det besvärligt
med orkan och flod och brist på föda. I Rio de Janeiro var
det översvämningar som gjorde c:a 50.000 hemlösa. I Viet
nam ...

Och så jämrar vi oss. Fy s·käms!
Det är nu bara två månader kvar, så är den här, snösmält

ningen och våren. Varje dag kommer att bli ljusare och var
mare. Du klagar, men du klagar dumt! Ta en åkarbrasa och
var som en människa!

Red
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- Ack, det var mycket roligare förr
Detta omdöme fälldes en gång av en

åldring med erfarenheter ända från för
ra seklets senaste årtionden. Resoneman
get gav anledning till några frågor om
hur han haft det i sin ungdom. Den
skildring han gav av barndoms- och
ungdomsåren var inte enbart ljus. Där
fanns drag av hårda försakelser och
små möjligheter. Det var mycket knappa
och kärva förhållanden, om vi jämför
dem med dagens. Men den tidens t<rång
mål låg så långt borta att han sällan
ägnade dem en tanke. I det förgångna
dröjde han hellre vid de små ljuspunk
terna ooh glädjeämnena.
Det var naturligtvis inte roligare förr.

Den gamla goda tiden är ett fantasifos
ter. Om någon sjunger den gamla tidens
lov, är detta ett uttryck för vår benä
genhet att helst minnas de ljusa upp
levelserna. Vi har en iochförsig välsig
nad förmåga att undantränga det olusti
ga, för att istället låta det lustiga och
trivsamma framtona. Vi ser gärna ung
domstiden i ett ljust skimmer, medan
vi kanske pressas av dagens arbete och
bekymmer.
Det finns ingen anledning att roman

tisera vad som varit, tiden omkring
sekelskiftet var en svår och bekymmer
sam tid för flertalet. Utkomstmöjlighe
terna var små, produktionsapparaten
ganska outvecklad och medborgarratten
begränsad till ett fåtal. När vi mot det
ta ställer dagens situation, inser vi att
vi fått uppleva något av en fredlig re
volution. Den ekonomiska utvecklingen
har skapat underlaget, och sedan har de
gemensamma ansträngningarna inom
främst det fackliga och politiska livet
bidragit till utjämningen och omdanin
gen.
Ingenting blir alldeles färdigt. Det

är lätt att peka på eftersläpningar och
brister, och dessutom stiger kraven och
behoven. Vi har fått det bättre i mate
riellt avseende - men välfärden är dock
ännu ojämnt fördelad. Skrivaren har en
gång haft skiftarbete med 12 timmars
arbetsdag, men en sådan arbetstid hör
nu till det förgångna. Vi har nu en be
gränsad arbetstid, vilken väl med tiden
kommer att ytterligare förkortas. Den
na utveckling har i sin tur haft vissa
följder, exempelvis fritidsproblem och
dubbelanställningar, men detta är en
särskild historia.
De stigande anspråken på detta livets

goda torde bidra till att öka brådskan
och hetsen. Kanske är det i många fall
vår ambition som bjuder oss att ligga i
allt vad tyget håller. Nathan Söderblom
uppges ha sagt: "Varje anständig män
niska är jäktad". Han torde ha menat
att varje ansvarsmedveten person mås-

te gnpa in och åta sig skilda uppgifter,
och att det då gärna blir för mycket
av det goda. Detta är en ganska van
lig erfarenhet, som många goda krafter
kan bestyrka. Samhällsarbetet, förenings
verksamheten och kulturlivet har sitt of
ferväsen, och tack vare många enskildas
lysande insatser har mycket uträttats.
Man skulle önska en mera allmän ar
betsvilja och bättre arbetsfördelning i
sådana sammanhang, till lättnad och
gagn för de mest arbetstyngda. Om var
och en tar sin del av ansvaret och be
styren kan mycket jäkt och stress und
vikas.
Den gamle, som hävdade att det trots

allt var roligare förr, motiverade sitt
påstående med hänvisning till vår tids
brådska och hets. "Det var en gång då
vi hade tid att stanna och lyssna till
varandra, då det var naturligt att visa
vänlighet och hjälpsamhet i mån av for
måga." - Ungefär så föH hans ord. Man
bör nog inte avfärda dem som enbart
en idealisering av vad som varit. Sen
dess har mycket nytt kommit till, och
vi slits mellan olika intressen och fri
tidssysselsättningar, vilket kan leda till

en viss isolering gentemot omgivningen.
Det kan kanske vara nyttigt att stanna
inför denna fundering.

I ett avseende kan man konstatera
att det var bättre och lättare förr. Då
tyckte vi oss leva i gryningen till en ny
tid. Vi säg ,i andanom en ny värld med
frihet, jämlikhet och broderskap, fred
och folkförbrödring. Nu har vi bakom
oss två stora krig och fruktar ett tredje.
Det finns skuggor över horisonten, och
det är lätt att förstå den oro och ångest
som vi exempelvis möter i litteraturen.

Vi har dock inte lust att förlamas av
pessimism. Mycket har vunnits, tack va
re ljusa visioner, framtidstro och goda
insatser. Vi vill föra verket vidare och
göra vårt bästa för att i olika samman
hang främja humanitet och medmänsk
lighet. Vi kan ge vårt bidrag till arbe
tet för en bättre och fredligare värld.
Arbeta och förtvivla icke! - denna ma
ning är ett utmärkt motto för all vår
strävan.
Vår är den stora och stimulerande

uppgiften att under våra snabbt flyen
de år föra utvecklingen vidare. Tack
vare allas våra insatser vågar vi, trots
allt, se fram mot en ännu bättre och.
ljusare framtid.

V.].
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Svenska Institutet har nyligen givit ut en handbok "Ny i
Sverige". Den riktar sig till myndigheter, chefer och personal
folk med sakliga upplysningar om utlänningars rättigheter
och skyldigheter. Boken kommer i vår i en finsk version, och
troligen senare också på andra språk. Inledningskapitlet i
boken har skrivits av fil. mag. Inga Gottfarb, som för sina
förstudier också besökt Gustavsberg.
Artikeln har enligt vår åsikt många synpunkter, särskilt

värda att läsas i ett samhälle, där folk från 20 nationer umgås
i helg och säcken.
Handboken kostar 6:- i bokhandeln och rekommenderas

till alla som har att möta och hälsa invandrare välkomna.
Red

"Här såg nykomlingarna de redan hemmastadda, de
hemmavana, de som hunnit finna sig till rätta i landet, de
som kunde röra sig obehindrat här, de som kunde spatsera
omkring trygga och sorglösa och säkra och tala med var
och en de mötte. Själva var de vilsna människor, som
sökte en tillflyktsort."

Så var det i det nya landet för Karl Oskar och Kristina som
med Vilhelm Mobergs övriga utvandrare seglade med briggen
Charlotta från Karlshamn den 14 april 1850 med New York
som destinationsort.

Så är det också idag, mer än 100 år senare för dem som av
fri vilja eller tvång beger sig härifrån, från det invanda ooh
bekanta till det osäkra och okända. Invandrarna bryter upp
därför att, de inte är nöjda med förhållandena i hemlandet,
oftast därför att man inte kan finna ett nog lönsamt arbete.
I det nya landet är det materiellt bättre. Men liksom Karl
Oskar och Kristina möter dagens invandrare svårigheter.
Främlingskapet med landet och människorna hör till det mest
prövande, särskilt som nykomlingarna samtidigt känner sak
nad efter hemorten, efter dem de fostrats av och vuxit upp
med.
Nu, med så många invandrare bland oss, finns det skäl för

oss, hemmastadda, hemmavana, att tänka på hur det känns
att vara främling, att vara ny i landet. Humanitara orsaker
bör föranleda oss att sätta oss in i dessa människors situation
och liv, men det är ookså i vårt eget intresse att hjälpa dem
till en anpassning till vårt samhälle. Gränserna mellan län
derna blir öppnare, avstånden kortare. Vi behöver människor
som rycker in där våra arbetskraftsreserver sinar. Om vi inte
vill ha en främmande och missnöjd grupp, måste vi göra stora
ansträngningar att hjälpa dem till rätta. Väl till rätta. Endast
på det sättet kan vi undgå att själva få de minoritetsproblem
som vi med sådant ogillande ser olösta hos andra folk. Det
gäller inte bara myndigheterna; det angår oss alla.

Varför kommer de? Varför reste de igen?
Problemet är nytt. Från Sverige har i modern tid fattiga

människor alltid gett sig iväg. Nu har strömmen vänt. Varför
kommer invandrarna hit? I många fall lockar den höga
svenska levnadsstandarden och den fulla sysselsättningen, me
dan brist på arbete, låga inkomster, social och politisk oro i
hemländerna tvingar människorna att söka sig ut.
Hur infrias deras förväntningar? Nästan hälften av in-

vandrarna beger sig av igen inom en ganska kort tid efter
ankomsten, hem eiler till ett tredje land. Har de från början
tänkt sig att komma hit för något år och sedan bege sig hem
igen och handlar de alltså planmässigt? Eller har de trott sig
snabbt bli delaktiga av Europas högsta levnadsstandard och
inte funnit "paradiset" här utan återvänder hem, besvikna?
Är det allmän vantrivsel, en känsla av främlingskap, ett
kyligt mottagande som driver bort dem? Vi vet det inte.
Trots denna återutvandring har vi 350.000-400.000 utlän

ningar här i landet om man räknar in dem som sedan kriget
blivit svenska medborgare. Invandrarna är en tillgång för
vårt samhälle inte bara rent materiellt utan därför att de ofta
är kulturbärare, impulsgivare och förnyare.

Fönster mot världen
I en tid då vi alltmer söker oss ut, då de internationella

kontakterna och utbytet intensifieras är utlänningarna också
betydelsefulla som språkbärare. Vi har ont om folk här i lan
det som behärskar andra språk än engelska. Invandrarnas
barn blir ofta tvåsprå,kiga. Den nya generationen, född och
uppfostrad i Sverige, kommer att kunna tala grekiska, tur
kiska och ungerska lika bra som svenska, om vi hjälper dem
att vidmakthålla föräldrarnas modersmål. V.i kommer att få
civilingenjörer, läkare, journalister, verkmästare och program
merare som är produkter av två språk- och två kulturområ
den.
En ny aspekt på invandrarna är också att de sprider kun

skaper om Sverige ute i världen. Precis som en gång vår
kännedom om Amerika grundades på emigranternas brev hem
och på berättelser vid besök i det gamla landet, förmedlar
nu våra invandrare genom sina hemlaridskontakter en Sverige
bild till utlandet, baserad på sina erfarenheter, åsikter och
anpassning. De öppnar vårt fönster mot världen.

Låga löner och höga hyror
Men låt oss återgå till -invandrarna som arbetskraft. Vi har

1965 omkring 150.000 arbetsanmälda utlänningar i landet.
De är i sina bästa och mest produktiva år, i genomsnitt yngre
än sina svenska arbetskamrater. Fyra procent av Sveriges
totala arbetsstyrka är utlänningar. Liksom -i andra länder
flyttar den inhemska befolkningen upp i yrkena och lämnar
plats åt utlänningarna, som därför ofta kommer i de lägst
betalda näringsgrenarna och på de otacksammaste arbetena.
Det rör sig alltså om en stor och viktig grupp som måste

infogas i vårt samhälle. Så här sammanfattar en direktör i
Svenska arbetsgivareföreningen situationen:

"Vi har det absoluta intrycket att den invandrade ar
betskraften lyckats anpassa sig till svenska förhållanden
i förvånansvärt hög grad. Invandrarna har vant sig vid
tempoarbete, vid ackordsbetalning och många andra an
ställningsformer som de kanske inte har tidigare erfarenhet
av.
Men hur de innerst inne känner om sin situation i

Sverige, hur de trivs med klimatet, med maten, med
grannarna ... ja, det är någonting som man ju aldrig får
höra något om, eftersom det inte talas om det. Och det
måste ju ligga i arbetsgivarnas och landets intresse att de
verkligen känner sig hemma, inte bara säger att de gör
det."
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För en god anpassning fordras social och ekonomisk trygg
het. Utlänningen måste ha det ekonomiskt bättre än i sitt
hemland och inte sämre än sina svenska kamrater. Visserligen
får den utländska arbetskraften avtalsenliga löner i de flesta
fall, men inom hotell- och restauranganställdas för:bund t.ex.
räknar man med att det inom branschen finns omkring 10.000
utlänningar som på grund av okunnighet blir mer eller mindre
hån utnyttjade av arbetsgivaren.
Och under rubriken "Nio utlänningar bor i ett rum för

ockerhyra" beskrivs hur nio restaurangarbetare bor hopstuvade
i ett naket och tröstlöst rum och betalar 120 kronor i månaden
vardera för att bo där.

"Törs jag organisera mig"
För en god anpassning måste utlänningen trivas på arbets

platsen och känna sig accepterad där. Många finner arbets
takten så mycket högre än i sina hemländer att det är svårt
att orka och kunna följa med. Förhållandena människor emel
lan är ofta annorlunda än i det egna landet. Människorna är
inte så tillgängliga som i sydliga länder och det speglar av
sig också på arbetsplatsen, där man kan gå ensam och utan
kontakt med svenskar. Man påpekar försynt att till och med
under tiominuterspausen känner sig utlänningarna isolerade,
talar med varandra men inte med sina svenska arbetskamrater.
Man vill känna sig uppskattad på arbetet och höra ett upp
muntrande ord. Det är naturligt att oskolad arbetskraft får
sämre betalda arbeten, men missförhållandena får inte perma
nentas. "Men", säger en polack, "i Sverige kan en utlänning
vistas utan friktioner så länge han accepterar de enklaste och
sämst avlönade arbetena. Vill han klättra högst upp på den
sociala och fackliga skalan, något som ju bör uppmuntras i
ett invandrarland, blir det omedelbart stopp ... Jag kan inte
föreslå er till ordinarie tjänst, för vad skulle de andra säga?"
De fackliga förhållandena kan vara en orsak till friktion

på arbetsplatsen. Många utlänningar känner inte till fack
föreningarna i sitt hemland, där de kan vara av ringa bety
delse eller så politiserade, att många avstått från medlemskap.
Eller de kan ha hållit sig utanför av fruktan för en arbets
givare, för vilken fackföreningen varit ett rött skynke. Många
var jordbrukare och därför aldrig organiserade. De inser ofta
inte vikten av att vara medlem och undrar vad arbetsgivaren
skulle säga om de går in i en fackförening. De kan vara ove
tande om att en svensk arbetsgivare finner det naturligt, t.o.m.

Tjugo nationer finns representerade i arbetet vid våra fabriker.
Här har vi lyckats fånga enstaka representanter. På bilden
nedan t.v. vid formmaskinen Frankrike och därefter Österrike,
Tjeckoslovakien, Spanien, Estland och en av de många kvin
norna från Finland. - Bilden till höger har vi tagit på Konst-

självklart, att hans anställda är organiserade.
Om den nykomne sålunda ställer sig tveksam till medlem

skap i fackföreningen, ser hans svenska arbetskamrater med
ovilja på detta avståndstagande. Utlänningen i sin tur känner
sig diskriminerad och betraktad som inte fullvärdig. Det gäl
ler således för både arbetskamrater och arbetsgivare att för
klara att medlemskapet i fackföreningen är frivilligt, men att
det betraktas som en akt av solidaritet av arbetstagarna och
rekommenderas av arbetsgivarna.

Språket klyver familjen
För relationerna med omvärlden är språket av största be

tydelse.
"Många förödmjukelser hade han fått utstå för att han

inte kunde tala landets mål ... Han förstod att hans barn
i främmandes närvaro skämdes för sin fars, engelska ...
För honom återstod bara att låtsa som om han ingenting
märkte, när de blygdes för sin fars sätt att tala."

Det är Karl Oskars känslor i Sista brevet hem, känslor som
förmodligen praktiskt taget varje invandrare skulle kun
na bestyrka.
Det är svårt att lära sig svenska. Det krävs verkliga an

strängningar. Hur skall den som är ovan vid att studera, som
bara har några års byskola bakom sig, som tveksamt stavar
sig fram på sitt eget modersmål, som med nöd och näppe kan
plita ihop ett brev hem, hur skall han efter en lång och
tröttsam dag vid maskinen kunna ge sig i kast med imper
fektum och perfektum, med "sju" och "sjö" och "tjuv"?
Ju större skillnaden är mellan vårt språk och invandrarens,

desto svårare är det för honom att lära sig svenska. Även
andra omständigheter försvårar språkstudierna, Finnarna kom
mer ofta hit för att så snabbt som möjligt spara ihop till en
viss sak - en matsalsmöbel, en TV. De vill därför inte offra
tid och pengar på undervisning i svenska, som dessutom är
ett så helt främmande och så svårt språk för dem. Men de
kan också ha varit här i många år utan att ha lärt sig svenska
och det finns exempel på familjer där barnen talar bara
svenska och föräldrarna bara Finska. Man undrar vilka sor
ters familjebostad som utvecklas under sådana förhållanden, hur
föräldrarna kan fostra barnen, vilka krav som ställs på bar
nen, då de måste vara föräldrarnas talesmän och tolkar inför
myndigheter eller lärare.

avdelningen, Arbetskamraterna här kan representera Schweiz,
Jugoslavien, Italien och Tyskland. - På nästa sida t.v. upp
till fann vi på TPF följande land: Norge, Rumänien, Israel,
Indonesien och Polen. Och till höger Grekland, Holland, Dan
mark och Ungern kring nytt gods från dekorugnen.
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En annan grupp som har svårigheter med svenskan är hus
mödrarna. Deras arbetsplats är hemmet, de saknar arbets
kamrater. Besök en livsmedelsaffär som har kvällsöppet, och
ni får se hur männen översätter åt hustrurna, som gör inköpen.
Hur kan husmödrarna veta vad de bör köpa, vilka varor som
är häst och billigast för årstiden och hur kan de följa bruks
anvisningarna? Genom sina bristande språkkunskaper förvisas
kvinnorna än mer till den andrarangsplats som i många kul
turer ändå tillkommer dem. Kvinnan får det svårt att sköta
till och med sin traditionella roll som husmor.
De geografiskt isolerade utlänningarna med udda språk är

en tredje grupp. Det finns sällan svenskundervisning för dem
och de har inga landsmän som hjälper dem med de första
kontakterna och som tolkar för dem. Riskerna att de miss
lyckas i sin anpassning är stora. Det finns exempel på ryska
arbetare vid mellansvenska bruk som varit i Sverige i många
år och som endast kan göra sig förstådda med rådbråkad
svenska.

Språkbarriären utestänger invandrarna från ett normalt liv.
Tänk att inte kunna tala med grannen, att inte kunna läsa en
tidning eller att se på TV. Genom en tolk får man aldrig den
rätta kontakten, man kan aldrig få fram just det man vill
säga. Så många missförstånd uppstår, då man vill förklara sin
situation för arbetsgivaren, skyddsombudet eller polisen.

.i\ven för dem som hjälpligt behärskar svenska är språket
en tyngd. De vaggsånger och barnramsor som man vuxit upp
med är främmande för barnen och man måste kanske tala
med dessa på ett främmande språk. Smeknamn är svåra lik
som lämpliga uttryck för en berättigad ilska. När man är
sjuk eller trött blir det nya språket tungt, uttryckslöst och
oformligt och det är svårt att beskriva för en läkare vad
man lider av - vare sig plågorna är fysiska eller psykiska.

Mat för kropp och själ
"Men jag skulle nog gärna ha velat se hur det är i

Polen, än en gång äta det polska brödet och den polska
maten. Tänk er bara på hösten, fortsatte han drömmande,
när surkålen är färdig ... Minns ni hur det doftade, hur
det smakade? ... Maten här smakar mig inte, den är an
norlunda än hemma."

Så säger Eryka i Zenia Larssons Livet till mötes till sina
hemlandsvanner, lyckliga att nu vara på svensk jord. Maten
har en sådan primär betydelse, också emotionellt, den kan ge
associationer om en lycklig barndom och en vänlig bygd.

Läkare har påpekat att invandrare ofta lider av nervösa
besvär, magsjukdomar och depressioner. De kan vara fysiska
uttryck för ett dåligt psykiskt tillstånd därför att invandrarna

känner sig uppryckta med rötterna, isolerade, mindervärdiga,
fyllda av ångest. En vanlig följd av bristen på anpassning är
en aversion mot 'det främmande köket som kan gå så långt
som till hungerstrejk. Spaghetti, ris och annan italiensk mat
har visat sig vara bättre medicin för en del italienska arbetare
i Schweiz än lugnande medel och psykoterapi.
Också de nyanlända som känner sig väl till freds i Sverige

kan drömma om "sitt hemlands surkål" och stå helt främ
mande för vårt "söta" matbröd, vår inlagda sill och våra
lingon till steken. Och oskalad potatis ger man i en del länder
bara till grisarna.
Till och med vackra saker kan i invandrarnas negativa

sinnesstämning kännas irriterande och fula. Tänk bara på
Gustav II Adolfs änka som efter 20 år i Sverige flydde åter
till Preussen. Hon hade aldrig kunnat vänja sig vid landet och
sade: "Sverige är så förfärligt kallt, det har så många fula
berg." Säkerligen kan de flesta av våra dagars nyanlända från
sydliga trakter - liksom vi själva - hålla med om det
svenska klimatets besvärlighet. Men för utlänningen, van
vid intensivt solljus också under den kalla årstiden, kan mörk
ret och den långa vintern bli en verklig påfrestning, som
ökar känslan av isolering, av främlingskap, av övergivenhet.
Det finns många gripande vittnesbörd om hemlängtan och

kluvenhet mellan det gamla landet och det nya. Vi har så
lätt att förstå Kristinas längtan till det äppelblommande
Småland, men kan vi känna med dem som drömmer om det
fula gruvsamhället i Schlcsien, den förtorkade stenbyn i Apu
lien eller den asfalterade stadsöknen i Centraleuropa? Ligger
det inte nästan på tungspetsen att säga "om det är så bra där,
varför reser du inte tillbaka då?"

Men det är inte bara en längtan "till marken, till stenarna"
- det är kanske mer en längtan till människorna, till föräld
rar, syskon, barndomsvänner. Man är van vid gemenskap, vid
släkten och familjen.

Tre viktiga områden
Den allmänna erfarenheten säger att det är tre områden

som är särskilt viktiga för utlänningens anpassning, områden
som kan avgöra om det bär eller brister för honom i Sverige:
det religiösa livet, arbetsplatsen och fritiden.
De utlänningar som så önskar bör hjälpas till kontakt med

sin kyrka eller trossamfund - de kan ge stöd och hjälp och
göra övergången från det gamla landet till det nya mju
kare. På arbetsplatsen bör de först och främst få en god
introduktion i förhållanden, helst av både arbetsgivare och
arbetskamrater ooh en möjlighet att utveckla sig i såväl arbe
tet som i den mänskliga gemenskapen. Fritiden är säkerligen
ett stort problem för utlänningen. Svensken tillbringar tradi-
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Tant Selma 90 år

Det gläder mig alltid när jag får reda
på att någon "tant" eller "farbror",
som jag minns från min barndom, fyl
ler jämna år och att vederbörande är
vital och pigg. Så var det nu sist när
Selma Olsson från Strandvillan fyllde
90 år, och vilket gav redaktören anled
ning att skicka mig för en liten intervju.

Selma Olsson bor numera i Värmdö
gatan, i samma hus som dottern och i
en liten lägenhet ovanför farbror Knut
Andersson. Kaffebordet stod dukat och
det serverades förstås i Blå Blom-kop
par, och snart var vi igång med att pra
ta om gamla tider. Selma minns mycket
väl hur hon en gång för länge sedan
räddade mig från Holmgrens hund
"Trick", som jagade mig när jag kom
med Social-Demokraten, de flestas hus
organ på den tiden.

Selma Olsson berättade att hon är

född i Rödeby församling i Blekinge den
31 december 1875. Sin make, Sven
Olsson, träffade hon i Stockholm. Han
var värvad vid anrika Göta garde. Ef
ter att en tid ha bott på Mälaröarna
kom paret till Gustavsberg 1915, då
mannen började arbeta som eldare i el
verket på Kattholmen. Selma, som var
stark och van vid friluftsliv, tog jobb i
Farsta trädgård hos dåvarande träd
gårdsmästare Purjer. När det skulle
tvättas eller städas hos någon av Odel
bergama var Selma självskriven. Hon
fick till och med ge sig ut till Elvinge
för att sköta det jobbet hos Elsa von
Horn, född Odelberg, likaså till det
Odelbergska hemmet på Drottninggatan.
Jobbet var tungt och lönen 4-5 kro
nor om dagen. Selma minns mycket väl
alla Odelbergarna och berättar en del
små glimtar kring barn och barnbarn i
släkten och om deras mäktige hund Bar
ry. Hovjägmästarens yngste son Vilhelm,
med smeknamnet "Ponken", var be
stämd av sig. En dag, han var då 6 år,
kom han in i tvättstugan och sa ifrån
till tanterna, att från och med nu får
ni inte kalla mig Ponken utan Vilhelm.
"Det var värst, vad du blivit fin av
dig", sa tvättanterna. Och Vilhelm sva
rade kavat: "Jojomensann!"

Selmas man dog 1944, varefter hon
flyttade till Mariagatan och i sinom tid
till Värmdögatan.
Det var massor av blommor som hade

kommit till 90-årsdagen och det är ett

En spänstig BO-åring

bevis så gott som något att Selma har
många vänner både bland gustavsber
gare och bland barn, barnbarn och
barnbarnsbarn. Barnen hälsar flitigt på
i vardagslag. Det är Margit, gift
Scholtze och Malkolrn. Selma är förstås
med i Pensionärsföreningen, som hon
gillar högt, och sällan missar hon en
sammankomst i den. Hon har en god
tanke för alla och hoppas att alla hen
nes släktingar ska ha hälsan och få leva
lika länge som hon. Hon önskar själv
att få vara med ännu längre och hälsar
oss välkommen på kaffe till 95-årsda
gcn. Vi bugar, lovar komma och säger:

Lycka till Selma! Rolf

tionellt en stor del av sin lediga tid i hemmet och tillsammans
med släkt och vänner, lyssnar på, radio, ser på TV, läser
tidningar. För utlänningen är dessa möjligheter ofta stängda
- han bor kanske trångt och dåligt, han har ingen familj
och inga vänner och hans bristande kunskaper i svenska
hindrar honom att njuta av läsning, radio eller TV. Särskilt
fritidsorganisationerna har här en insats att göra.
De som representerar det svenska samhället gentemot in

vandrarna har en grannlaga uppgift. Myndigheterna bör ta
hänsyn till deras speciella situation. Genom ett smidigt och
mänskligt handlag bör man hjälpa utlänningarna till rätta.
Det är inre bara på utlänningarna anpassningen beror. Vi har
själva ett avgörande inflytande på deras acklimatisering och
inlemmande i vårt samhälle.
Vi måste börja med att rannsaka oss själva och vår tradi

tionella inställning till invandrare. Svenskarna är främlings
ovana, kanske till och med främlingsrädda. Ja, kanske än vär
re, likgiltiga. Den svensk som då han i TV tillfrågades vad
han tyckte om utlänningarna i sin stad svarade: "Ja, mej
stör dom inte", får inte vara normgivande för oss. Vi måste
visa ett aktivt intresse för invandrarna, i vardagslivet, på ar
betsplatsen, i sociala och sällskapliga sammanhang.

"Annorlunda svenskar"
Vårt sätt att leva skall vi inte söka tvinga på utlänningarna

och heller inte ta ifrån dem deras eget. Anpassningen blir
lättare om invandrarna kan förbli sina traditioner trogna och
känna att .ingen ser dem över axeln för deras hemlands och
dess kulturs skull. Vi kan hjälpa dem och vi skall hjälpa dem

med acklimatiseringen. Men vill de så skall de behålla det
som binder dem vid det gamla: kultur, traditioner, språk,
religion, mat, kläder - det ger dem stöd, något att falla till
baka på, innan de känner sig hemmastadda här. Låt dem
gärna bli "annorlunda svenskar" _ vi har plats för och
behov av olika kulturella grupper i vårt land.

Vi har blivit ett resande folk - Mallorca, Riva del Sole
och Rhodos tycks ligga inom räckhåll för alla. Vi trivs där
och vi är förtjusta i spanjoren, italienaren och greken hemma
hos sig. Varför kan vi då inte tycka om honom här också,
bjuda hem honom på en kopp kaffe och prata med honom
och söka visa honom någon liten vänlighet? Det är klart att
det kan bli klent med pratet i början men det är lättare än
man tror att hitta gemensamma intressen. Vi är så gästfria
och anstränger oss så då en utländsk turist kommer susande
genom landet, men de utlänningar som kommer hit för att
studera och arbeta och på så sätt berikar vårt samhälle, dem
gör vi litet eller inget för. Ber vi dem vara med i vårt före
ningsliv, vill vi höra deras åsikter i fackföreningarnas sty
relse? Talar vi med dem på rasten på fabriken, tar vi med
dem till fotbollsläktaren eller skidbacken? Ger husmödrarna
dem en hjälpande hand, ett gott råd? Får de en inbjudan till
en ungdomsgård?

Visst gäller myoket av det som sagts även förhållandet
svenskar emellan - vi är litet tafatta kanske, föga utåtrik
tade och ganska snåla med vår spontanitet. Många svenskar
har också samma problem som utlänningarna - trångboddhet,
låga löner, isolering på arbetsplatsen och på fritiden. Men de
som kommer utifrån har ännu en börda att bära, främling
skapet. Det är något som vi måste hjälpa dem att övervinna.
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.ar jag ringde till Oskar Wadström
för att få en intervju, meddelade makan
Jenny att han gått för att bada bastu.
Det var 20 grader kallt ute, men det
avskräcker inte den spänstige SO-åringen
från att frångå sina vanor, bastu två
gånger i veckan. Därt<iH morgongymna
stik med dusch och långa promenader.
Det måste man göra, säger Oskar, för
att hålla sig i form. Nu sitter vi här i
Mariaplan . 5 och 83-åriga Jenny har
kaffepannan på.
Karl Oskar Wadström fyller sina 80

år den 19 april. Han är född i Höjden,
där Familjen, som var stor redan cfå,
bodde i ett rum. Samma kväll, berättar
han, brann snickarverkstan ned, darför
att nattvakten tappat en lykta.
Wadströms farfar kom som rättare till

Aspvik 1861, sedan flyttade han till
Farsta för att på äldre dar bli bas i
slamhuset. Fadern började som dräng
vid det bryggeri, som låg vid Farsta.
ölet var en begärlig vara och man fick
passa på vagnen, alldeles särskilt nar
man hade att köra ut trll tegelbruket
vid Älstaket. Då måste kusken binda
tömmarna i kuskbocken och ställa sig
på vagnen med en piska för att hindra
tegelgubbarna från att nappa åt sig öl
flaskor. - Padern kom senare över till
fabriken och blev en skicklig handmo
dellsformare och senare förman intill år
1917.
När Oskar var tre år, flyttade famil

jen till Klubben, där fadern fick upp
draget som vaktmästare. Från sina unga
år minns Oskar att Klubben alltid hade
gott om folk, ty där fanns tidningar
och böcker. Det blev mycket jobb för
alla i familjen. Det var massor av foto
genlampor, enris som skulle plockas till
spottlådor, sopning och reparationer,
snöskottning och renhållning. Dans ord
nades var 14:e dag, kostymfester var
vanliga liksom teaterföreställningar, där
Ekberg, bagar Lirrdsrröm, Severin och
Calle Petterson var en del av de akti
vaste. Man hade också folkdamlag och
sydde sina dräkter själva. Till Lovisa
kalaset på hösten klädde man ut sig,
gjorde tablåer och ordnade med kaffe
och dans i parken.

Oskar var nyss fyllda 12 år, när han
började jobba som biträde åt Ernfrid
Hedblom på fabriken. Vid 15 års ålder
var han formare på Herrverkstan, och
till slut, sedan Lutteman fått pension,
förman på verkstan och i massabered
ningen 1913. Som formare fick man hål
la sig med redskap och verktyg själv.
Det blev att göra steg för dylika grejer,
att köpa fotogenlampa, kanna och sop
borsten. Som arbetsledare fick Oskar
mycket att hålla ögonen på, inte minst
för att kontrollera massan. Han vand
rade ett par mil om dagen i fabriken,

Bondbröllop i Klubbpurleen

Teater och kostymbal på Klubben i seklets början
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säger han. På den tiden var massan bätt
re än nu. Man hade sina såar, och i
dem rörde man om flitigt, och under
långvarig lagring mognade massan. Nu
omsätts den alltför fort för att kunna
bli riktigt prima. - Brukspatron var
ofta nere i fabriken och då iakttogs
sror respekt. Man lyfte förstås på hatten,
men det lär ha hänt att en gubbe som
bar en kapsel på huvudet, löste proble
met med att niga. Det första bruks
pa tron gjorde var att peta med sin käpp
i sophögar och bräckage, för att se att
man inte -kastat något användbart. Man
brände i de stora rundugnarna, och det
, ar ett hårt jobb vintertid för dåtidens
brännare, allrahelst då det var lika kal
-la vintrar som nu. Före Wadströms tid
a11 vände man torv, som togs och torka
des uppe i Hästhagen, ungefär där nu
varande Trallbanevägen ligger. - Till
verkningen var utöver massafabrikatio
nen av hushåUsgods mycket av konst
gods, majolika, parian, skönt bemålade
vaser, trädgårds-bord ooh mycket annat,
som numera är rariteter. Man gjorde
också sina prov med sanitetsgods, ty
Odelberg tog hjt en engelsman, som
skulle lära Gustaf Andersson och Oskar
att gjuta. Pjäserna formades för hand
i fast massa och man hann med fyra
om dagen. På andra jobb hade vi ac
kord, berättar Oskar, och kunde tjäna
3 kr. om dagen, men här kunde ett ac
kord inte åstadkommas ooh timpennin
gen gav en alltför låg förtjänst. Bruks
patron löste problemet så att gjutarna
fick skriva 40 dagar i månaden a 3 :-.
På den här sidan Skurusundet gällde

Odelbergs lag. Det han inte ville blev
inte heller gjort. Skolan försåg honom
med folk, ty det var en regel att alla
ungar, sedan skolan var slut skulle an
mäla sig till jobb på fabriken. Magister
Lagerström sa också en gång, att ni
pojkar behöver inte kunna annat än
att äta, sova ooh bära lera. På våren
togs det in mlnga extrajobbare, som
gav sig iväg på hösten, många för att
komma igen nästa vår, när lossningarna
av leror och kol skulle börja.
Rangordningen var det noga med på

bruket. En porslinsrnakare t.ex. var inte
en arbetare i vanlig mening. Han var
fabrikant, Kom hans fru in i bolagsbon
så skulle hon betjänas före de andra.
Och tjänstemän o.d. hade alltid de bästa
bostäderna.

Fritiden nyttjades väl under de unga
åren. Man hade idrottsförening och man
hade Klubben, så inte gick man sysslo
lös. Sommartid badade man ofta och
friskt, pojkarna vid Haga och flickorna
vid Strandvik eller vid resp. Klippud
den och Sjöstugan. Man tävlade om vem
som simmade snabbast till Grynnan,
över viken eller att gå på sjöbotten

med en tung sten. Man fick inte bada
tillsammans, även om man hade sim
dräkt. Man fiskade förstås, inte minst
i ån, där man fick så mycket att många
hade nedsaltade förråd långt in på vin
tern. Vinterns främsta nöje var skrid
skoåkning. Oskars stora hobby var
skridskosegling, och han har många gån
ger gjort snabbfärd från Farstabrohål
till Sa!tsjöbaden så där på en 5 minuter.
En annan gång for han på så vis från
Saltsjöbaden till Dalarö på 20 minuter.
För övrigt var vintern ofta trist och
kall, medan man på sommaren levde
upp desto mer. Man idrottade i Bleks
äng eller följde med skyttarnas musik
kår på utmarscher till Grisslinge, Kol
ström eller Lagnö. Ofta kom inte skarp
skyttarna så långt, ty i utrustningen
ingick då och då en ölkärra. Templar
nas musikkår kom i regel fram. Lagnö
hade ofta sommardans.

Som 17-åring var Oskar med i Klubb
styrelsen och i Skytteföreningen och har
upplevt många basarer, fältskjutningar
och andra jippon i sina dar. Oskar er
känner att man också gjorde bus som
ung, att palla t.ex. hörde liksom till
ungdomssynderna, men han fick på taf
sen, när han på sina kamraters vägnar
nallade äpplen i farfars trädgård vid

Besök vårt Nationalmuseum !
I cir är det 100 cir sedan National

museum öppnade sina portar för all
mänheten.
Det hände mycket 1866. Stockholm

hade en stor industriutstallning och lan
det fick en ny representanionsforrn, den
nuvarande riksdagen. Visserligen dröjde
det ända till efter det första världskri
get, innan alla vuxna svenskar genom
valdeltagande kunde se sig represente
rade i riksdagen. Det skedde i och med
det s.k. demokratiska genombrottet för
drygt en mansålder sedan.
Hur är det med Nationalmuseum? Ja,

alla har haft tillträde dit, men få, allr
för få har hittat vägen. Publikundersök
ningar har visat att många, alltför mån
ga aldrig satt sin fot vare sig på Na
tionalmuseum, Moderna museet, Ostasi
atiska museet eller Gustav III :s antik
museum (i nordöstra slottsf!ygeln).
Till hundraårsminnet slår National

museum inklusive ovannämnda institu
tioner söndagen den 27 mars upp sina
portar klockan 10 på morgonen och
håller dem öppna - gratis - till kloc
kan 10 på kvällen. Varannan timme
med början klockan 10 visar tjänstemän
nen samlingarna i alla fyra museerna,
alltså även kl. 12, 14, 16, 18 och 20.

Franska byggena. Numera är han själv
farfar, och förser ungarna med både
äpplen och godsaker, ty nu råder andra
seder. - Stadsbesök blev inte många.
I skolan fick han en gång vara med på
en båtutflykt till Utställningen 1897,
där Gustavsberg hade en stor monter.
Men ungarna gillade Sagogrottan bäst.
Sommartid gick ju båtarna flitigt, vin
tertid fick man vandra över isen till
Neglinge och därifrån ta tåget til:l stan.
Samma väg gick också porslinsfororna,
då bönderna häromkring tjänade pen
gar på transporter av porslin till lagren
och kunderna i Stockholm.

Värnplikten gjorde Oskar vid Wax
holms grenadjärer och 1914-16 var han
förstås mobiliserad, Men därom anser
han att Stjerna har gett de bästa skild
ringarna. - Som förman kom han med
i Sif och var ordförande och sedan
kassör i många år.

Efter sin pensionering 1951, har Os
kar jobbat på deltid, en tid som ström
avläsare och sedan 1952 som ciceronbas,
där han synnerligen väl tagit hand om
besökarna och blivit en riktig PR-man.
Nu tänker han faktiskt sluta med det.
Nåja, 68 års jobb vid fabriken är ju
onekligen ett bra dagsverke. "Men det
är klart att jag kommer för att se hur
det går. Jag har ingen särskild hobby,
så inte kan man helt lägga av sitt in
tresse för porslinets öden", säger Oskar
Wadström. - Och vi tackar för inter
vjun och önskar honom ännu många
friska år, samtidigt som vi ger Gustavs
bergarens hyllning till en äkta gustavs
bcrgare.

Dbg

Gustavsberg 1895
(Bilden sid. 9)

Då det här bildrnotivet gjordes, hade
fabriken en försäljning på 1,3 miljoner
och en arbetsstyrka på 800 man. I sam
hället bodde 1 865 personer i tillsam
mans 500 lägenheter. Tre musikkårer
konkurrerade om Gustavsbergarnas
gunst. Fyra båtar gjorde turer flera
gånger dagligen till Stockholm och åter
med porslin och passagerare. Bruks
patron, löjtnant W. Odelberg styrde med
mäktig hand. Så här står det på bilagan
till tavlan: Annu varande i sin krafts
bästa dagar, tillhör han de män, af hvil
ka vår industri i sin helhet har mycket
att hoppas, liksom det etablissement han
främst egnat sina krafter under hans
ledning har utsigt att fortfarande gå till
mötes dagar af säker och fortgående ut
veckling.
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ar1 fabriken

Nitton nya veteraner

med 50 års tjänst

installerade i Veteranklubben

Nära ett 70-tal veteraner jämte ett antal inbjudna från
fabrik, kommun och konsum samlades fredagen den 11 feb
ruari till Veteranträff med middag. Transport upp tiH Kvarn
berget sköttes av två bussar med Torsten Rolf och Erik Nor
berg som färdledare, och de såg ookså till att samtliga väl
sattes av vid hemmaadressen efter festens slut.
Tack vare välvilja från rektor Westling och skolstyrelsen

fick träffen en rymlig mötesplats, där Värdshuset gjort en
smakfull dukning med blommor och levande ljus för de 91
deltagarna. - Sven Petterssons kvintett spelade gamla väl
kända melodier medan gästerna letade upp sina platser vid
borden. - Välkomstskålen höjdes av Gösta Dahlberg, som på
vers harangerade var och en av de närvarande veteranerna
och deras gärning. Vi citera ett par strofer: "Er gärning i sam
verkan vi måste beundra. Den ger oss en tanke, som man bör
begrunda: hur ska vi åt framtiden rädda den sfär, som gett
Gustavsberg sådan stabil karaktär." Om Samuel hette det:
"Du Samuel Svenson, du lugne och trygga, du var också med
om att samhälle bygga av fattiga Sverige till välfärdens stat.
Du fick inte ens på din fritid va lat." "Å Lövborn i porten,
han är allt bra trygg han, och han släpper inte nån fan över
bryggan. För Ingarö har han satt hjärtat i pant, trots att han
vid Kvarnsjön är närmast vår kant". O.s.v. och till slut: "Må
kvällen ni minnas till dess att harnast på nytt vi ska mötas i
veteranernas fest. Ett tack nu för jobbet i SOOO åren. Väl
somna ni nya i veterankåren till än många år i porslinets
fabrik, den lyckliga kallad av blad och publik." Och de som
var närvarande var Samuel Svenson, Sven Jonasson, Oskar
Wadström, Johan Hellqvist, Anton Kock, Oskar Fredriksson,
Sven Löfbom, Albin Olofsson, Gerhard Pehrson, Gunnar Ek-

Gamla och nya veteraner jämte gäster bänkade för [estmåltui
i Kvarnbergsskolan

Hilma Andersson, årets enda kvinnliga veteran, mottar
"medlemsbeviset" av dr Hjalmar Olson.

berg, Rosa Jansson, Linnea Sverin, Georg Box, Ellen Anders
son, Gustav Blornberg, Karin Fredblad, Maria Fredriksson,
Gustav Gehlin, Martin Lätt, John Dahlqvist, Anders Bonne
vier, Ester Oberg, Elsa Andersson, Alvar Wallius, Oskar An
dersson, Signe Englund, Sven Johansson, Hjalmar Jonsson,
Valter Johansson, Johan Sigfrid Andersson (87 år), John
Ahlqvist, Gustaf Bengtsson, Uno Hultgren, Anton Mattsman,
Karl Vilhelm Svensson, Anders Steen, Edit Johansson, Ebba
Möller, Teresia Andersson, Lilly Frcdblad, Erik Hallberg, Lisa
Johansson, Tore Soholtze, Anders Lindgren. Och så de, som
invaldes för i år coh som vid glassen av Hjalmar Olson fick
motta medlemsbeviset, ett gratifikationskuvert med sköna
slantar, nämligen Bertil Andersson, Erik Andersson, Ernst
Andersson, Hilma Andersson, Ragnar Andersson, Werner
Andersson, Karl Hedberg, Osvald Hultgren, Gunnar Petters
son, Herbert Bergschöld, Herbert Eriksson, Evald Gustavsson,
Vilhelm Olsson, Evert Johansson och Harald Persvret. Därtill
kommer Artur Svahn, Olof Andersson, Per Box och Evald
Bodelsson, som hade förhinder. Vår ålderman, Knut Anders
son, 94 år, måste också ge återbud, då han råkat ramla och
inte trodde sig orka med. "Vi saknar i klubben en del vid
vår stämma, ty krämpor har tvingat dem att stanna hemma.
Vi sänder en hälsning, en önskan ett hopp att de ska få halsa
och krnft i sin kropp." Det var inte mindre än 27 stycken,
som ej kunnat .kornma till veterankluhben, som nu har 86
medlemmar, varav hälften fortfarande arbetar efter minst
SO års tjänst. "Det är något unikt och har mången förvånat,
att ännu dom jobbar fast håret har grånat. I SO års tid, en
rätt ovanlig gräns. En fin prestation - man är helt överens!"

I sitt tal till de nya veteranerna erinrade Hjalmar Olson

Vid mittenbordet hade clrets nya veteraner sina reserverade
platser



Dr Hjalmar Olson talar till de nya ucteranlelubbsrnedlemmarna
och överlämnar gratifikation

om de tider, då de började arbeta vid porslinsfabriken, och
den grund dåtidens pionjärer lade i både fabrik och samhälle,
och som resulterat i det samhälle vi upplever idag, där den
skola vi ikväll fått träffas i är ett förnämligt tecken på
framåtskridandet. Han erinrade om Odelbergarna, som för
sin tid gjorde mycket för att bygga ett samhälle kring fabri
ken, och vilket de icke ville avhända sig, annat än om det
kunde fortleva. Alla våra veteraner har varit med om att
bygga det, och lämnat ett arv, som är värt att slå vakt om.
De som nu verka bör besinna att denna tradition borde full
följas, kring ett väl balanserat samhälle, där människor karr
bo, finna sin utkomst och trivas tillsamman. Vi bör söka finna
den form, som bevarar och utvecklar vårt samhälle med ar
betsplats, hem, skolor, föreningsliv, natur, samtidigt som vi
inte isolerar oss från omvärlden, utan lever med i och tar
vara på de möjligheter som samhällsmvecklingen i stort ger
oss. Men vi ska inte stå likgiltiga för hur det sker, så att vi
inte förlorar vår egenart och samhället blir ett kvarter i en
sovstad. Solidaritet och kvalitet är ett gott signum för Gus
tavsberg, och de som kommer efter oss ska, om vi lyckas be
vara detta, tacka oss för att miljön fått forrleva och traditio
nen bevarats. -
De nya veteranernas tack framfördes av Harald Persuret,

som erinrade sig de första försöken vid 13 års ålder, då Oskar
Wadström gav de första instruktionerna. Alla hans veteran
kamrater känner varandra sen skolåldern, och har i arbetet
för livsuppehälle och för sin hemmamark alltid haft €11 sär-

Dags att servera kalkon

skild känsla för miljön. Företaget tillönskas en god utveck
ling, till nytta för alla som här verka och bo, sa Persvret.
Artur Hald höjde en skål för kvinnan, den förnämsta

formgivningen, och hoppades på god återväxt med tanke på
att endast en av det täcka könet ikväll återfanns bland· de
nya veteranerna.
Under allsång, bl.a. Bagarns träsk förstås, förflöt aftonen

under god stämning. Rektor Westling gav vid kaffet en in
formation om dagens skola, antalet klasser, lokaliteter och
moderna hjälpmedel och om önskemålen för framtiden, ett
aktuellt ämne som tydligen intresserade, då många frågor
ställdes.
Då det blev bekant att Albin Johansson samma dag fyllde

80, beslöts att avsända följande telegram: Gustavsbergs vete
raner med 5.000 arbetsår, samlade till årsträff, sänder Dig var
ma lyckönskningar på SO-årsdagen. Torsten Rolf kommende
rades fram för några äkta gustavsbergshistorier, vilka möttes
med stort jubel. Axel öhlund berättade också några muntra
episoder från sin första tid i fabriken, och kom så, i sitt tacktal
för förplägna·den, in på minnen från arbetslöshetens år och
känslan av det underbara att ha sysselsättning, foll sysselsätt
nmg.
Klockan 22.15 körde bussarna fram, och medan marschal

lerna falnade tog nöjda och glada veteraner plats för att un
der ·muntert eftersnack bege sig hem i sängen. Väl mött igen
till nästa träff! Varför inte en sommarutflykt?

Till vänster:

Harald Persuret tackar pJ de nya
veteranernas vägnar.

Till höger:

Från den här hörnan kom välkomst
vers, allsång och musik.
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enasre sammanträdet i nämnden var
förlagt till Säby. Efter avsmakning av
julbordet samlades ledamöterna i kon
ierenssalen, där marknadsläget ägnades
en mera ingående översikt. På försälj
ningssidan för hushållsporslin och konst
gods konstaterades en ökning enligt ti
digare prognoser, trots en del leverans
svårigheter. I år väntar man en ytter
ligare ökning, då nya varuhus och hal
lar tillkommer inom den kooperativa
sektorn. - För Plast är orderingången
tillfredsställande och man undersöker
möjligheterna att komma ännu bättre ut
med varorna inom det kooperativa varu
nätet. Inredningsfack och dylika atti
raljer är nya produkter som väntas få
god avsättning till byggnadsföretag,
ratliga verk m.fl. Maskinparken behö
ver ökas och ska delvis omdisponeras.
En grupp av anställda har deltagit i en
speciell kurs ang. plastfabrikation. -
Den nya ornamin-tillverkningen är un
der utformning och prognosen för den
na marknad ser lovande ut. - Sanitets
godset söker utöka sin produktion och
behöver troligen mera ugnskapaciret. En
del arbetsuppgifter ska mekaniseras och
rill de nytillbyggda våningarna omdis
poneras en del av dessa arbeten. - Bad
kar har genom rationaliseringsårgarder
a\" olika slag ökat sin presskapacitet.
Panntillverkning och kyldisk flyttar nu

in i de nya lokalerna. Orderingången på
kyldiskar o.d. är god.
På grund av under närmaste åren

väntade pensioneringar, förebådas vissa
omdisponeringar och nyanställning av
ledarepersonal.
Ordf. framhöll i sina allmänna syn

punkter på marknadsläget att planerin
gen framåt har att ta hänsyn till och
kan ha besvär av minskningen av valu
tareserven, stegrade kostnader, förskjut
na igångsättningstillstånd o.d, Vi fort
sätter att i möjligaste mån göra nya in
vesteringar både här, i Oxelösund och
Gånghester för att göra vår produk
tionsapparat ännu mer rationell och ef
fektiv. Ur rapporterna från de olika
underkommitteerna gav vi några glim
tar redan i julnumret. Dessa kan vi nu
komplettera med att notera att 50 för
bättringsförslag kom in under 1965, 40
premierades med tillsammans 3. 955 :-.

Sleyddskommitten vill ordna en kon
ferens för skyddsombuden under våren.
Antalet yrkesskador under 1965 uppgick
till 86 och därtill 17 färdolycksfall. Det
betyder 10.800 förlorade arbetstimmar
och en yrkesskadefrekvens inom själva
industrin på 7,5 -O/(). - Personalstyr
kan är c:a 1.840 och personalomsätt
ningen totalt 12,6 0/o.

Som vi anat blev fabrikens omsättning
över 200 miljoner. Bengt Thyren på
Ek.avd. meddelade att ökningen under
året var 11 0/o eller i det närmaste 20
miljoner kronor. Den egna tillverknin
gens andel av försaljningen utgjorde 164
miljoner kronor, en ökning med 18,5
nrkr. Första gången försäljningen över
steg 100 miljoner var 1959. En fördubb
ling av summan har alltså åstadkommirs
på 6 år. God fortsättning

Sekr.

ORNAMIN
en ny Gustavsbergsprodukt

I slutet av 1965 inköpte AB Gustavs
bergs Fabriker från AB Konstharts i
Trelleborg maskiner som övrig utrust
ning för tillverkning av härdplast, för
sett med dekor enligt det s.k. Ornamin
förfarandet. I samband därmed över
tog vi också tillverkningsratten för så
dana produkter för den skandinaviska
marknaden. Metoden, som är en schweiz
isk uppfinning, består däri att en en-el
ler-flerfärgs-dekorerad härdplastfolie
spegel vändes och lägges på den pressade
härdplastprodukten, varefter pressen slu
tes ytterligare en gång. Denna dekore
ringsmetod kan närmast jämföras med
vår sedan länge använda cromotrycks
dekorering av keramiska produkter.
Den nya produkten, som kommer att

marknadsföras under namnet Ornamin,
har flera goda egenskaper som gör den
synnerligen attraktiv för såviäl hem som
industri. Den har förhållandevis hög
speoifik vikt, som tillsammans med det
porslinsartade ytintrycket förlänar ma
terialet en egen karaktär. Vi avser nu
att skapa ett nytt begrepp på markna
den, inte som en ersättning tilll porslin
eller andra material, utan som ett ma
terial med egna och intressanta egen
skaper.

KajW.

KF:s nya styrelse - och också Gustavs
bergs Fabrikers - samlad med Harry
Hjalmarson i mitten ordf. På hans högra
sida Mauritz Bonow, John Gillberg och
John Sallborg. Till vänster om ordf.
sitter Gunnar Ekman, Bertil Tronet och
Karl-Eri!e Persson.
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Hur man lyckas med en remsa .. .utan att anstranga sig
Den som under senare tid haft sina

vägar förbi PR-avdelningens tidigare
lokaler i kontorets övre våning har kan
ske undrande stannat till och lyssnat på
smattret innanför en av dörrarna. Utan
orsak öppnar man inte främmande dör
rar för att stilla sin nyfikenhet. Låt oss
ändå glänta på dörren. Då det bakom
den döljer sig början till en ny epok på
kontoret - automationens intåg - kan
det måhända vara av mera allmänt in
tresse att presentera det nya och att
kanske även snudda vid framtiden.
Hur mycket sanitetsporslin och bad

kar Gustavsbergs Fabriker producerar
vet de flesta i samhället. Att det går åt
115.000 fakturor för att fakturera 200
miljoner kronor vet Du kanske inte. In
te heller vet du kanske att fakturor
skrivs på ett 15-tal ställen inom före
taget.

En faktura måste föregås av expedi
tionshandlingar, I vissa fall lyckas man
kombinera skrivningen av order och fak
tura. Då antalet papper i ett sådant set
kan uppgå till 15-20 förstår man att
det krävs muskelkraft ooh förmåga att
träffa rätt tangent hos orderskrivcrskan
medan den som skall arbeta med pappe
ren längst bak i setet bör vara utrustad
med god syn och förmåga att tyda en
skrift oläsligare än vad mången läkare
kan åstadkomma. Har or dcrskriverskan
otur och använder fel tangent uträttas
inte mycket produktivt arbete när hon
skall radera sig genom hela pappershö
gen.
Kan det verkligen vara nödvändigt

med så mycket papper för att t.ex. sälja
några tvättställ? Skrivaren av detta har
haft samma undran men Percy Gelin på
Fleminggatan har övertygat mig och

andra. Kunden, en i detta sammanhang
inte oviktig person, vill ofta ha faktura
i 3 ex., ordererkännande, packsedel och
avsändningsavi - summa 6 papper. För
säljningen, lagret, planeringen och bok
föringen behöver sina exemplar och så är
man uppe i 15 ex.

En av våra större kunder ringde för
några år sedan och talade med Svea Box.
Kunden ville sedan bli kopplad till fak
tureringen. Det var sannerligen inte lätt
för Svea att koppla samtalet. Vilket av
de 15 ställena skulle hon välja?
En strävan har varit att sammanföra

det mesta av företagets fakturering cill
ett ställe - faktureringscentralen. Av
delningen döljer sig bakom tidigare om
talad dörr och startade under försom
maren.
Genom att sammanföra faktureringen

till ett snälle har vi strävat efter att upp
nå de större seriernas goda ekonomi och
fått möjligheter att sätta in moderna och
effektiva maskiner som hjälpmedel. Vi
räknar med att kunna klara hela före
tagets fakturering med 3 st. fakturerings
maskiner.

Samtidigt som fakturorna nära nog
helautomatiskt skrivs och räknas stan
sas en hå.lremsa innehållande de data vi
behöver för lagerbokföring, försäljnings
statistik, reskontra och lönsamhetsana
lyser. Denna remsa skickas till en servi
cebyrå, där den behandlas i en elektro
nisk databehandlingsmaskin.

Nedan t.v. Orderskrivning med hjälp
av hå/stansade kort.
T.h. Automatisk fakturering, där maski
nen styrs av hå/remsan från orderskriv
nmgen

Innan fakturan skrivs måste man ha
en order. Det är här nydaningsarberer
startat. Sedan några år tillbaka har
försäljningskontoret på Fleminggatan
skrivit order på sanitetpsorslin och bad
kar med hjälp av skrivmaskiner som
kunnat läsa kundkort och artikelkort
försedda med hål i kortens övre kant.
Hålen betecknar bokstäver och siffror.
När man stoppar in dessa kort i maski
nens läsanordning, skriver maskinen
automatiskt den information, som hålen
innehåller, på orderseter. Samtidigt pro
duceras en remsa som används vid fak
tureringen ooh gör detta arbete betydligt
enklare och snabbare. Faktureringen ger
som ovan nämnts i sin tur automatiskt
en remsa som innehåller den information,
som bl.a. erfordras för statistik och bok
föring.
Detta är ett exempel på hur man kan

lyckas med en remsa utan att anstränga
sig. En gång för alla lägger man upp
kartoteken över kunder och varor. Se
dan plockar man korten efter kundens
beställning, stoppar dem i maskinen och
låter denna göra resten, Orderskrivers
kan spar muskelkraft och radergummi
och den som skall expediera ordern kan
lägga de extra starka glasögonen på
hyllan. Även kunden kan räkna med
att få den vara han beställt, förutsatt
att den finns på lager.

Från datacentralen får bokföringsav
delningen med jämna mellanrum ett hål
kort för varje faktura. Hålkortet talar
om vem som skall betala, fakturabelopp,
datum och mycket annat. Kortet för
varas i ett kartotek tills kunden har be
talat sin skuld. Det plockas då bort från
kartoteket för obetalda fakturor. De
kunder som inte betalar får kravbrev
och dessa skriver datamaskinen ut åt oss.

Strax före jul installerades en order
skrivningsmaskin på plastavdelningen
och en i Oxelösund. Inom den närmaste
tiden skall en undersökning starta för
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att se om systemet kan passa försälj
ningen av hushållsporslin. På heltid ar
betar Lasse Hillbcrg bI.a. med detta och
till sin hjälp har han Laila Andersson.
De resultat som uppnåtts med dessa

experiment har varit så lovande att man
kan räkna med ett fortsatt intensifierat
arbete. Det gäller att med den personal
vi har kunna möta den ökning av arbe
tet som företagets fortsatta förutsedda
expansion kommer att medföra.

B. T.

Här producerar Signe Klinthäll och
Ingrid Ström fakturor

Maj-Britt Pettersson plockar upp hål
kort, ett för varje faktura. När likvid
skett plockas kortet bort. Nedan grans
kar Laila Andersson och Lasse Hillberg
en avstämningslista från dataserviceby
rån. Listan framställs i elektronisk data
maskin. Remsan kommer från Jakt.ma-

skinen och har styrt datamaskinen.

Vem är väl denna jänta,
som målade Argenta,
så sirligt och väl
med värme och själ,
sjöjungfrur och bård,
tyvärr på ackord?

Vem är hon denna böna,
som kunde revy försköna
med rim och reson
på varje person,
som tålde en pik
i solig kritik?

Vem är då denna tärna,
vars tankar flyger gärna
till bränning och dal,
för ofta på tal
sitt steniga län,
med blom i morän?

Vem är just denna kvinna,
som får oss att besinna
i salta små stänk,
i novell som blänk,
att våld eller split
det hör inte hit?

Vem är nu denna fruga
med krav åt hem och stuga
om daghem för vård,
för ungdom en gård,
som inte är spak
föra kvinnosak?

Vem är här denna flicka,
som vet att väl sig skicka
och gör sig bekant
som PR-tant
för gäst och publik
vid lycklig fabrik?

Vem är alltså den gumma,
som ej är bland de stumma,
käring mot ström
hon är som en dröm,
en manusfavör
för sin redaktör!

Jo, Edla Sofia,
i mars en Femtia.
För Dig vill vi sia
en lyckosam via!
Tack för Din trivselkria.

Dbg

Meddelande från Gustavsbergs skolor
Inskrivning av skolpliktiga nybörja
re, d.v.s. barn födda 1959, äger rum
torsdagen den 24 mars 1966 på föl
jande tider och platser:
Ekedal, Bruna skolan, biblioteket
Barn bosatta i Lugnetområdet,
Gossar kl. 8.30- 9.30
Flickor kl. 9.30-10.00

Barn bosatta i Hästhagsområdet,
Gossar o. flickor kl. 10.15-11.15

Barn bosatta i Mörtnäs,
Höjdhagen och övriga
områden inom Gustavsberg

Gossar o. flickor kl. 11.15-12.15
Pil.hamns skola, lngarö, klassrum 1

Gossar o. flickor kl. 13.30-14.00
Enligt lagen om skyddnkoppsympning
skall barnet vara vaccinerat, innan
skolgången påbörjas.

Tid för skolmognadsprövning med
delas vid inskrivningstillfället. Om
barn, som fyller 7 år under första
halväret 1967, anmäles för skolgång
redan i höst, kommer barnets skol
mognad att särskilt undersökas..
Event. ytterligare upplysningar med
delas per telefon 308 25.

Rektor

Kvarnbergsskolan
behöver vikarier för skolmatsalsbiträ
den och städerskor. V. god tag. kon
takt med skolkontoret, tel. 308 25, för
vidare upplysningar.

REKTOR
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Samlen Eder icke skatter på jorden ...
0 nej, det gör inre vi moderna människor. Vi "köper, sliter

och slänger" och välsignar insamlingsmänniskorna, som rea
listiskt nog har kommit på att samla välståndets lump. Den
som vi, utan knot kan avvara till förmån för våra fattigare
världsmedvandrare. På det att vi måtte få plats med nytt
överflöd och våra inte särskilt skrymmande samveten Hr
gott plats i den nya lumpsäcken.

Finansministern
han samlar skatter han. På tjänstens vagnar. Denna skrivande
stund är dagen före den dag då deklararionsblanketten skall
lämnas vederbörligt ifylld.

En svår uppgörelsens tid för många, en lättsammare för
små löntagare. Det kan vara knepigt för den som ·drabbats av
för stora inkomster att hitta de rätta kryphålen. Vi andra vi
sitter och plitar ner blygsamma siffror i, tror vi, rätta kolum
ner, räknar ner och skriver under, utan att ens behöva slita
på det förut nämnda samvetet. Det duger numera med en
enkel underskrift. Sen sitter man och jattetrivs i de lågavlö
nades skrå en lång, ljuvlig stund. Den enda dag på året då
den tillhörigheten är enbart angenäm.

Den första skatten
jag minns var en vägskatt i tjugotalets vastsverige. Jag gick
i skolans andra klass och vi ungar hade fyra kilometer att
traska till skolan i kyrkans skugga. Hela första skolåret hade
vi valt genvägen över Balrom, som var minst en kilometer
kortare än stora landsvägen. Det var en vacker väg, den
över Baltom. En smal stig längs en åker ner mot en dalgång,
som blommade rikt under sommarhalvåret och gnistrade
grannt av rimfrost på vintrarna. En spång över bäcken, spän
nande och farlig i sin gungande bräcklighet, ännu ett par gär
den och sen ett vänligt lövskogsområde, som skyddade mot
salt-bittra västerhavsvindar.

Det var,
inte medvetet i varje fall, varken för skönheten eller tidsnö
den vi valde genvägen första skolåret. Vi ville nog som ungar
mest, vara där som någonting kunde hända. Och var skulle
det hända saker om inte på riksvägen mot Norge. Alltid rul
lade mjölkskjutsarna förbi oss, de var många före lastbilarnas
genombrott, och vi kände dem alla såväl körsven som hästar.
En och annan motorcykel knattrade fram och kastade upp
makadamen mot dikeskanten och det hände att en automobil
brummade förbi oss, livligt beundrad.
Det var bara det att vi inte vågade passera bron vid Val

ens i strålande solsken. En osalig döing med huvudet under
armen promenerade under bron. Vi hade aldrig sett honom
men många, många av de vuxna, som vi var lärda att hedra
och tro på, de hade sett honom otaliga gånger. Och berättade
viskande om sin skräcksyn, sin gastkramning, om sin slutliga
frälsning genom korset, som de till sist förmått teckna mellan
sig och den onda synen.

Därför valde vi genvägen över Baltorn första skolåret, and
ra skolåret föredrog vi att springande, hand i hand forcera
bron. Då var Baltom fyllt av minnet av bråd, ond död. Nå
gon vi kände hade sökt döden i vår skog under dramatiska
former och vi förmådde inte längre gå den vägen.

Det var i den vevan
pappa började tala om vägskatten. Den var honom förhatlig,
som påbröd till allt annat som skulle betalas i denna arbets
knapphetens tid. Det var, tyckte han, inte mer än rätt att stor
bönderna skötte väghållningen, som brukligt hade varit. Jag
råkade i samvetsnöd. Det var naturligtvis jag som otillbör
ligt slet på den dyrbara landsvägen istället för att begagna
genvägen. Till råga på eländet måste jag gå förbi kommunal
huset varje dag. Jag trodde fullt och fast att där satt de och
iakttog och räknade för framtida skattepålagor och mitt hjär
ta var tungt för vägen över Baltom var oövervinnelig.

Ja, så småningom
fick jag egen vägskatt och förstod sen länge, att skattens
storlek inte hade mycket med det per-sonliga slitaget av väg
beståndet att skaffa. Skatterna var inte höga, kontantlönen var
ringa ooh naturaförmånerna vanliga och hävde låga skatte
satser. Men det var alltid svårt ändå att komma ut med slan
tarna och oftast tog man av de kronor man samlat för tän
dernas behov. När kallskattereformen kom kändes den som
en befrielse. Men en sak förbryllar mig. Vart tog alla skatt
masar vägen? Det måtte väl i all sin dar ha blivit en nedrans
massa pliktmedvetna, ihärdiga, ansvarskännande karlar ar
betslösa. Vem reser äreminnet över skattmasen, vem skriver
historien om ett kufiskt yrke som försvann.

0, vad nitiska de var.
Jag minns en folkhögskoledag som alla andra i mitten av
trettitaler. Jag hämtades under en lektion av vår vaktmästare,
som hemlighetsfullt viskande förde mig ner till vaktstugan,
där en guldbeprydd Kronans Befallningsman väntade mig för
att avkräva mig personligen, en skatteskuld på två kronor
och fyrtiosju öre. Jag betalade tacksamt. Overväldigad av att
en stor, stark karl hade offrat en halv arbetsdag för att ta sig
från fastlandet per färja och cykel till mitten av Tjörn, för
att hjälpa mig att fullgöra min skyldighet mot stat och kom
mun.

Nåja, skall sanningen fram
så svor jag sen över honom i fjorton dar. Han beslagtog det
kapital, som jag skulle köpt fyra öres kanelbullar för i så
många dagar. Vi ansåg att vi behövde dem, vi elever, för att
berika den magra internatskosten. Men det kunde ju inte han
veta, stackarn. Skattmasarnas obevekliga nit har jag aldrig
tvivlat på, men vart tog dom vägen?

Med skattepliktig hälsning
Edla Sofia
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N VACKER VINTERSONDAG satt den granna domherren på fönsterblecket vid
den röda stugan invid skogsbrynet och knackade med näbben på rutan. Flickan och
pojken, som just slutat med sin frukost, tittade förväntansfulla ut genom fönstret. "Väl
komna till isgala på skogstjärnen", kvittrade den lilla fågeln. Och så flög han iväg nedåt
skogsstigen. Nu blev det fart på de båda barnen. Vinterutrustningen kom på i en hast
och med de nya julklappsskridskorna över axeln traskade de om en stund på stigen
mellan de snöhöljda tallarna. Pojken hade ett stort märkvärdigt paket under armen.
Snart hörde de en melodi, som de kände igen från Björnebo. Skatan, dirigenten, hade
nämligen fått syn på dem och samlade sin fåglakör till en sångarhyllning. Där nere vid
tjärnen skymtade barnen ett myller av skridskoåkande små och stora figurer, som rörde
sig runt, runt på den blanka isen. När pojken och flickan kommo fram till den öppna platsen
i skogen, möttes de av ett igenkännande jubel från sina vänner i skogen. Bimse och
Bamse skyndade dem till mötes och hjälpte dem på med skridskorna och drog dem ut
till mitten av isbanan. Där stod Björnfar och hälsade alla och särskilt de båda barnen
välkomna till skogsdjurens egen stora isgala.
Nu stämde fåglakören upp en smäktande vals. Grenarna i trädet, där fåglarna samlats,

gungade i takt, och färgerna från domherrar, talgoxar, mesar och sidensvansar passade
bra till den vackra musiken. Barnen lade märke till att kören fått en ny uppsättning. De
flesta av sommarens fåglar voro tydligen på sin sedvanliga semester i Afrika. De små
nätta gärdsmygarna och grönfinkarna voro nu de flitigaste sångarna, och de hade god
hjälp av pigga små nötväckor och vackra sidensvansar, medan hackspetten och grön
gölingen skötte trumvirvlarna, och ugglan tillsammans med några gästspelande orrar
ackompanjerade i basstämman.
Alla skogsdjuren voro på ett strålande söndagshumör, och alla komma också

bra överens. Till och med mårdarna och ekorrarna skojade friskt med var-
andra. Ekorrarna hade tagit på sina nya pärlgr& pälsar och styrde och
balanserade elegant med sina bruna svansar. Skridskorna voro av alla
möjliga former och utseenden, de flesta av trä och fastsatta på tassar
och bakben med snören.

· Det var ett sådant ståhej och liv på den frusna skogstjärnen, att
till och med igelkotten och grävlingen vaknade upp ur sin vin
terdvala. Förvånade tittade de ut ur sina gömslen på det
livliga skådespelet. Men de voro alldeles för sömniga och
kröpo snart med många gäspningar åter in i sina varma
och lugna vinterkvarter. Desto flitigare roade sig
hararna, klädda i nya vita vinterpälsar. Lika upp
sluppna och ivriga varo några vildkaniner och ett
par söta gråspräckliga katter från ödetorpet.
Rävarna roade sig med ett slags spel med träd-
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grenar och tallkottar. Det kallades fö r rävspelet och till sam
mans med mårdarna tränade de tydligen fö r' en kommande
match. De foro fram och åter genom den roterande kaval
kaden av paråkande. Denna leddes av Bimse och Bamse, tätt
fö ljd av flickan och pojken. Efter dem kom hararna, ekorrarna,
°katterna, kaninerna och många fler.

Nu slog hackspetten en trumvirvel och grönfinkarna läto höra
en klingande fanfar. Konståkningstävlingen skulle börja. Björn
fa r presenterade deltagarna bland skogsdjuren och inbjöd
flickan och pojken att tävla med dem. Du förstår att de blevo
väldigt glada att få visa sina färdigheter. Räven började.
Snabbt men ryckigt knixade han iväg med trippande skritt. En
åtta klarade han fint men i piruetten blev han yr i huvudet
och satte sig pladask på isen. Nu blev det flickans tur och fast
hon var nybörjare fick hon högt betyg fö r vacker åkning på
ett ben. Haren briljerade med djärva värmlandskast, avverkade
ett välfo rmat klöverblad och gjorde fina växelvändningar.
Ekorrens figurer voro litet kantiga, men mården var riktigt
duktig på treor. Och så kom pojken. Djärvt och säkert utförde
han sina skär och öglorna blevo skapliga. Det tyckte åtminstone
Bimse och Bamse, som efter kaninens och kattens ·smidiga åk
ningar visade paråkning av fin klass. Ugglan och skatan fick
ett · riktigt huvudbry att rökna poäng, men slutligen kommo de
överens om att välja haren till mästare i konståkning. Ja, haren
blev förstås strålande glad, och då ingen protesterade hängde
Björnfar lagerkransen över hans huvud. Med de långa öronen
flaxande och med strålande, stora ögon åkte haren sitt ärevarv
på skogstjörnen.

Under tiden hade flickan och pojken pysslat med den över
raskning som de fört med sig hemifrån. Deras mamma hade
sytt en hästdräkt av brunt tyg. Pappa hade gjort ett roligt häst
huvud. Och så hade de lånat en liten kostym åt haren. Omärk
ligt hade barnen krypit in i sin förklädnad, flickan satt på sig
hästhuvudet, och pojken dragit ihop skynket över sig - och
där stod den skojiga hästen Vanja. Jösse Hare var också färdig.
Klädd i hög hatt, röd frack och randiga byxor och piska from
förde hon den ystra fålen för de förvånade festdeltagarna.
Det blev jubel och skrott, när det lustiga djuret i skär, hopp och
krumbukter åkte runt banan. De fyra benen steppade, knäböjde
och dansade, så det var en lust att skåda. Ibland dansade from
ändan med boken, ibland drog hösten ihop sig och rätade
återigen ut sig som ett dragspel. Strax därpå sott hästen på sin
bok och gnäggade, och till slut gjorde den en fin bugning för
de tacksamma åskådarna, som funderade och funderade vad
det kunde vara för ett konstigt djur. Men då lyftes huvudet av
och flickan tittade ut med ett soligt leende, och ur bokdelen
stock pojkens fryntliga ansikte ut. Jo, det tyckte allo var en
skojig överraskning.

"Få vi musik!" brummade Björnfar. "Vi ska dansa långdans."
I en lång rad ställde mon upp. Först älgen och rådjuret med
skridskor på allo fyra, sedan kom björnfamiljen, pojken och flic
kan och så hela raden av skogens djur, hållande varandra i
svansen. Jo, pojken och flickan hade ingen svans, men det
gick bro ändå.

Skatan satte igång sin fina orkester, och så böljade den långa
sladden efter älgfar i bukter och vindlingar runt tjärnen. Ekorren,
·som kom sist i raden, hängde för det mesta i luften. En gång
släppte hon taget i kattens svans och seglade upp i närmsta
träd, dör han gömt några nötter. När hon knaprat i sig dem,
kilade hon ner igen och högg tag i kattsvonsen, som om ingen
ting hänt. Än långsamt, än fort bar det i väg i karusellen på isen,
allteftersom fåglalåten minskade eller ökade i tempot och tak
ten. På så vis roade man sig en bra stund, till dess stararna
hade dukat upp förfriskningar av rönnbär, nypon, nötter och
friskt källvatten. Då rusade alla från långdansen och läto sig
väl smaka av läckerheterna.

Under pausen passade rävarna på att sopa banan ren med
sina svansar, ty nu skulle finalen i det ädla rävspelet i division
VI, södra, spelas mellan gnagarna och rövarna. Krokiga trädgre
nar tjänstgjorde som klubbor och tallkottar som bollar. I gnagar
laget ställde hararna, ekorrarna och kaninerna upp. Rävlaget

-· - ··g];-~
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hade förstärkts med några värvade mårdar. Rävlaget började
övertygande, när ugglan satte matchen i gång. Högersidan drev
upp det ena vackra anfallet efter det andra. Särskilt den lilla
smidiga högeryttern utmärkte sig och smet igenom gnagarnas
försvar som en vessla. Det var också en vessla, som rävlaget
plockat in i sista stund och gnagarnas lagledare lade omedelbart
in protest. Men den ville ingen lyssna på, ty något mål blev det
inte Hararna voro flitigare med skotten och briljerade med
finurliga passningar och i 7 :e minuten lyckades en ekorre smita
igenom och göra 1-0 med ett snärtigt skott. Strax före ugglans
slut-uhu kom ett nytt rungande skott från harcentern. Gnagar
åskådarnas jubelvrål förkunnade att rävmålvakten på nytt måste
vittja sin bur. Och gammelälgen överlär.mode högtidligt voncl
ringspriset, en ståtlig älgkrona, till de glada segrarna.

lsgalans sluttävling följde. Det var hastighetslöpning mellan
kaninen, katten och ekorren. "Uhu, uhu, uhu !" skrek ugglan och
så bar det i väg. Med framtassarna på ryggen och bakbenen 1

långa kliv satte de små tävlingsåkarna full fart, varv efter varv.
Kaninen gjorde då och då små skutt, som förde honom framför
de andra, men katten svarade med långa, smidiga skär och sög
snart in försprånget. Ekorren pinnade på med snabba steg och
kom i fett de andra. På sista varvets upploppssida lågo de jäm
sides och kommo också samtidigt i mål. Det blev ett kå!huvud för
kaninen, två strömmingar till katten och tio nötter till ekorren i
pris för den spännande trekampen.

Månen tittade sakta upp och förkunnade, att det led mot kväll,
Älgfar samlade alla i ett hurrarop för segrarna, för flickon och
pojken och för skogsdjurens egen isgala. Så drog man iväg, var
och en åt sitt håll och till sin vardag igen. Björnfamiljen för·
klarade, att den nu tänkte "lägga upp" för säsongen och krypa
i vinteride, men alla de andra hoppades på att snart få se sina
vänner igen. Ekorrarna lovade att redan nästa dag komrno till
pojken och flickan för att leka vid den stora tallen invid stugan.

När flickan och pojken vo
ro hemma igen berättade de
ivrigt om sina upplevelser för
pappa och mamma, som
blevo mycket förundrade.
Snart sovo de båda barnen
skönt i sina sängar och
drömde troligen om isgatan
på skogstjärnen.
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VJr Gårds 50,000:e kursdeltagare,
ekonomichef Ove Håkansson, Lagercen
tralen, Malmö, blev firad och ägnad
3 dagars intensiv sightseeing i Gustavs
berg, med besök i fabrik och samhälle,
skärgårdstripp och Säbylunch. Här en
bild från besöket hemma hos konstnärin
nan Lisa Larson.

Besöken vid våra fabriker har varit
talrika på det nya året. Yrkesskolor, oli
ka fackskolor som hushållsskolor, ekono
miföreståndare, hushållstekniker o.d. läg
ger in studiebesök här under sina vinter
kurser. Elever från Konstfack, KF:s arki
tekter och sköterskor från Södersjukhu
set finns också antecknade, jämte en sti
pendiat från Senegal, Ale Sama Diouf,
som noggrant studerat både kommun,
fabrik och konsum under tre dagar. Fö
rebud har getts om att deltagarna i X
internationella Keramikkongressen är att
vänta på besök i mitten av juni.

Ridklubb bildades i Gustavsberg sön
dagen den 23/1 1966. Den interimssty
relse som vid tillfället valdes fick föl
jande sammansättning. Herr Carl 'I'illy,
Hemmestavik, ordförande, Fru Anny
Tilly, Hcmmestavik, vice ordf., Fru
Maj-Britt Vallin, Hernmestavik, Herr
Bill Wiman, Gustavsberg, Fru Ulla Sjö
lund, Gustavsberg, sekreterare.
Klubbens avsikt är att främja ridin

tresset i Gustavsberg med omnejd. Till
en början bedrives ridning med fyra
hästar vilka för närvarande äges av herr
Carl Tilly.

Intresserade har nu möjlighet att rida
lördagar och söndagar. Meningen är att
man så småningom skal] kunna driva en
mera kontinuerlig ridning varje dag på
bestämda tider,

Då de intresserades antal är stort kom
mer man tyvärr att vara tvungen be
gräma mottagandet av ridintresserade
till endast klubbmedlemmar. Vill du bli
med i klubben kan du göra en ansökan
härom hos Fru Ulla Sjölund, Ingaröga
tan 2, Gustavsberg.
Klubbavgiften för förvärvsarbetande

kommer att bli 20 kronor per år. Stu
derande har möjlighet bli medlemmar
för 15 kronor. Skulle flera medlemmar
av samma familj ansöka om medlem
skap bör detta anges. Familjemedlem
mar har möjlighet få medlemskap mot
5 kronor om någon i familjen redan be
talt full avgift.

Bättre innehåll Jt ungdomens fritid
var temat för en estraddebatt i Kvarn
bergsskolan den 28 februari, då inspek
tör Harry Videmyr inledde. Arrangör
var Nykterhetsvännernas samarbetskom
mitte.

Helkaflickorna, en trupp på unga tö
ser från Helsingfors, gjorde succes med
sina danser, folkvisor och körsång vid
en soare, som Finska Klubben anordnat
i samarbete med fabrikens personalavdel
ning den 22 februari i Bergasalen.
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Korporienteringen pJ skidor hölls sö
der om Stockholm den 20 februari, där
våra deltagare från Fabriken hade goda
framgångar. Sålunda placerade sig Veik
ko Kaasinen som etta på långa banan
och Bertil Fall som trea. Björn Nordin
vann juniorklassen och hans bror Kent
kom tvåa i pojkklassen. Aven yngre och
äldre oldboys höll sig väl framme med
3 :e och 4 :e placeringar.

Koop. RM pJ skidor ordnas i år i
Umeå den 6 mars. Gustavsbergs Fabri
ker ställer sin vana trogen upp med en
trupp på 9 man, nämligen Folke Ane
vret, Birger Andersson, Valfrid Berg
lund, Arto Koivisto, Björn Nordin, Jou
ko Mustonen, Veikko Kaasinen, Kjell
Lundberg och med Arvid Olsen som lag
ledare.

Elever ur 8:an J 9:an på fjällfärd
under skollovet.
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Efterskörd

En bild av scouterna i Gustavsberg som
under vintern gjort propaganda för re
flexer under mörker.

Teknikbacke invigdes i Hemmestavile
i januari månad. Initiativtagare till bac
ken var fritidsnämndens sekreterare Bo
Blomfe!t och Värmdö Idrottsförening.
Häradsdornare Gunnar Boman invig
ningstalade, och medan stockvedsbrasor
na flammade bjöd ortens affärsmän på
varm korv.

Oirka 500 personer hade mött upp.
En fin satsning till glädje för alla

skidintresserade i trakten.

En permanent korvkiosk har tillkom
mit i närheten av Domus, där Artur
Göthe lockar många med sina hambur
gare.

Segelklubben ordnade i januari en
filmafton för sina juniorer. Man bildade
samtidigt en jolle-grupp, som skall ägna
sig åt bygge, en kurs i segling och så
planera för sommarens utflykter på
Farstaviken och Baggensfjärden.

Pensionärsföreningen inledde sitt jul
firande med Cirkelkaffe vid Luciafest i
Bergasalen, där Fabriken stod för värd
skap och underhållning. En tolv man
stark orkester under ledning av Sven
Pettersson spelade de gamla kända melo
dierna, allsång, lekar och dans leddes av
G. Dahlberg och en söt Lucia med tär
nor från Kvarn bergsskolan sjöng jul
sångerna. - På nyåret var man gäster
hos Missionsförsamlingen, där Konsum
stod för traditionella gröten och annan
lekamlig spis. Församlingen var arrangör
och bjöd på riklig underhållning, bl.a.
violinsolo av fröken Englund och solo
sång av Åke Henocksson. Dessutom
medverkade musikföreningen och ung
domskören.

Frågesport och några muntra tävling
ar utfyllde. En andaktsstund leddes av
pastor Roland Elf.

Hemvärnet firade under det gångna
året sitt 25-årsjubileum, vilket gick oss
förbi, men här har vi fått ett par bilder.
så vi ändå får det med i vår krönika.
Samling skedde vid Hemvärnsgården
för hela Värmdö-Ljusterö-kretsen. Bland
de närvarande syntes ing. Axel Nilsson,
som tillsammans med landsfiskal John
son och ingenjör Hjalmar Olson starta
de hemvärnet i maj 1940. Bland lotterna
såg vi flera duktiga kvinnor, som under
åren vid många tillfällen hjälpt hemvär
net inte minst med maten. Vi såg Lisa
Fall, Astrid Neuman och Anna Larsson
61.a. Tal hölls av FO--chefen, överste
Bertil Larsson, ingenjör Artur Teglund
och hvch Torsten Rolf. Gustavsbergs
hemvärns musikkår spelade.

Julen dansades ut kring Trettonhelgen
och Tjugondag Knut på flera håll i Gus
tavsberg, bl.a. i Bergasalen.

Finska klubbens tomte hälsar på barnen.

TPF:s julfestavslutning med blomma och
barn samlade en stor skara i muntert
glam.

Långdansen går på Tjänstemannaklub
bens julgransplundring.
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Brandordning och brandsläckningsav
tal har upprättats mellan Gustavsbergs
kommun och AB Gustavsbergs Fabriker.
Ungdomskornmitten har på Evert An

derssons motion i fullmäktige om ung
domslokaler i samhället gjort en utred
ning och funnit att Bergasalen är bra för
större samlingar. Man påpekar att det
finns ytterligare lokalbehov i Lugnet och
Hästhagen, Dessutom vill kommitten ha
en större lokal i det planerade kommun
centrat. Fullmäktige godkänner utred
nmgen.

Fullmäktige har beslutat anslå 7 000
kronor till upprustning av "Vita Sko
lan". Samtidigt har man beslutat upp
rätta en gångväg från Lövhamra till
Pilhamns skola.

En omorganisation i kommunen med
för att vi får behålla arkitekt RoH
Runefelt som 1 :e stadsarkitekt och ge
neralplaneförfattare. Till sin hjälp har
han erhållit Karl-Erik Ljunggren.

Fullmäktige har givit det ansvarsfulla
uppdraget att omarbeta kommunens ge
neralplan till arkitekt Runefelt. Denne
är ju en mycket skicklig arkitekt och
kommer säkert att göra en god plane
rmg.

Björnöområdet har exploaterats som
fritidsområde. Vackra men också dyra
fritidshus har växt upp som svampar
ur jorden. Detta har föranlett fullmäk
tige besluta att vid den kommande bygg
nadsplaneringen av Björnöområdet ve
derbörlig hänsyn tages till områden för
det rörliga friluftslivet.

Vårt hygieniska samhälle kräver sto
ra mängder av vatten. De vattentill
gångar vi nu har, främst på Ingarö,
kommer inte att räcka till för framti
dens behov. Boo, Värmdö och Gustavs
bergs kommuner har därför beslutat att
bekosta en utredning om möjligheten att
ansluta till Stockholms stads vattennät.

lngarö har av fullmäktige erhållit
16 000 kronor i anslag till en ishockey
rink vid Pilhamns skola. Den är redan
i bruk.

Kommunalkamrer Gunnar Olofsson,
har till fullmäktiges ledamöter distri
buerat en av honom gjord utredning
med förslag kring bostadsproduktionen.
Fil. lie. Per Holm har prognosmässigt
kommenterat Olofssons förslag med ett
till fullmäktige inlämnat PM. Fullmäk
tige har lagt ärendet till handlingarna.
Frågan kommer upp i andra samman
hang.

Fullmäktige har anslagit 5 000 kronor
för byggnadsplan över Brunn centra.

Gustavsbergs kommun har antagit en
ny organisationsplan och skall i det
sammanhanget få en kanslichef. Tjäns
ten har annonserats ut i lönegrad 27 vil
ket medför en lön av 3 419 kronor per
månad. Ett tjugotal ansökningar har
inkommit till kommunalnämndens ord
förande. Nu gäller det bara för kom
munförbundet att bedöma vilken som
har de bästa meriterna.

Tillsammans med Värmdö och Djurö
kommuner skall Gustavsberg få en skol
sköterska i lönegrad 15. Det gör 1 788
kronor i månaden. Hon skall arbeta i
Gustavsberg 4 dagar per vecka, i Värmdö
en och en halv dag per vecka och i
Djurö en halv dag per vecka.

Kommunens nya parkföreståndare i
löncgrad 15 är Gösta Weiborg, som ti
digare tjänstgjort som vaktmästare i
Ekedalsskolan.

Kommunens förra kommunalingeniör,
Sune Englund, har slutat sin tjänst i
kommunen i december. Hans efterträda
re blir lng. Nils Persson, Sollentuna,
som börjar sin tjänst någon gång i maj.

Program

för Gustavsbergs Skytteförening
JAN.
23. Kretsfaltskjutning
30. Kretsfältskjutning
FEBR.
6. Skiddaltskjuming
13. Odcnsala-Marsta jub, Faltskjurning
20. Haningefejden, faltskjutning
27. Ultunarraffcn, fältskjutning
MARS
6. Kretsfältskjutning
13. Kretsfältskjutning
20. Förbundsfälrskjutning
27. Fältskyttekåren
APRIL
17. Koop. D.M. i ,faltskjutning
24. Länsskyttens vårmönstring, Banan
MAJ
8. Dagbladskorpen.Stora Skuggan

15. Sollentuna jub. fältskjutning
19. Skolskjutning i Rosersbcrg
22. Gustavsbergs korpen. Banan
29. Traningstavl. .liggande. Fritz Olsson.

Banan
30. Overstyrelsens propaganda,

Odelbergs v-pris. Banan

SKYTTES PALTEN
För Skytteföreningen är det alltid

skottår. Vi går nu mot vår och sommar,
så det är hög tid att presentera skjut
programmet för 1966. Den 17 april gäl
ler det att försvara Gustavsbergs färger
i Koop. D.M. i fältskjutning som alltid
går i Gustavsberg, då finns det tillfälle
att träffa olika figurer i skogsterrängen.
Ingen brukar gå hem utan pris även om
man skjuter mellan målen.
Den 8 maj smäller det på Stora skug

gan, nämligen "Dagbladskorpen". Vi
hoppas på ett massdeltagande från Fab
riken då vi vet att det döljer sig många
goda skyttar inom området, och det kan
ske blir en fin reklam för Fabriken. För
2 år sen vann Gustavsbergs, Fabriker
nämnda korp i sin klass.
Den 22 maj går "Gustavsbergs-Kor

pen". Som synes har den bytt namn,
vilket innebär att alla i samhället kan
deltaga. Upp till kamp!
Det har redan gått en del tävlingar

på året. Den 6 febr. gjorde Sixten Wes
ter, som vann sin klass genom en fin in
sats att nå toppresultat på skidor sam
tidigt som han sköt bra på stationer
na med bara 2 bom.

Åldermannen inom skytteföreningen,
Bertil Bergström, visade fina takter ge
nom att åka och skjuta bra, och blev
2 :a i klass oldboy. Synd att underteck
nad trodde fel på en figur som stod
på 170 m, jag trodde 80 meter för långt
och det går inte i skjutning. Annars
kanske vi rott hem lagseger trots kylan.

Intresset i skytteföreningen har visat
sig vara i starkt uppåtgående, men vi
behöver mera skyttar. Vi skall bevara
Skytteföreningens 100-åriga tradition
och föra Gustavsbergs färger i topp. Det
finns en god stomme av toppskyttar,
4-5-klassare, men det är från lågklas
serna det skall byggas upp. Det finns
gott underlag och intresse. Vi har även
fått nytt område av Fabriken till den
skjutbana, som vi får återkomma till
nästa gång.

Skjut inte upp till i morgon det Du
kan skjuta ned i dag.

Omar

JUNI
5. Traningstavling liggande. Banan

12. Stockholms Tidningen. Banan
19. Frösundaträffen fältskjutning
AUG.
7. Träning på banan

14. Statsprisskjutning. Banan
21. Kretsmasterskap
28. Förbundsmästcrskap
SEPT.
4. Koop. D.M. i skolskjutning. Ka:knäs

11. Fö11b. rhemmaJbanstävling. Banan
18. Föreningsmästerskap. Banan
25. Hågadalsträffcn
OKT.
2. Hernvarnstävl ing
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Gustavsbergs ungdomsråd,
vars status är mej obekant
är initiativtagare till Varrndöguiden.
Bra! Gustavsbergs ungdomskommitte,
med kommunalstatus, tycks enligt en
introduktionsskrivelse, ha ansvaret för
guidens utgivning. Också bra! Nu vän
tar man sej förslag från läsarna till
framtida utformning av densamma. Det
kan behövas! Enkla kartskisser, tänk
bara utflyktsmål, sevärdheter, badplat
ser m.m. saknas helt i denna första ut
gåva. I förening~förteckningen är vår
mest livaktiga fritidsorganisation ABF
inte medtagen. ABF bör underrätta
Värmdöguidens redaktion om sin exi
stens. Kommunala myndigheter, polis,
brandkår, ambulans, pastorsexpeditioner
m.fl. hittar man, men inga läkare. God
hälsa inom redaktionen förstås? En god
orientering är historikerna över Gus
tavsbergs fabriker och Gustavsbergs
kommun. Rekommenderas som grundläg
gande kunskapsstoff för nyinflyttade och
politiskt intresserade gustavsbergare.

Nya och gamla "grepp" praktiseras
då och då inom föreningslivet för att
stimulera till ökad medlemsaktivitet, el
ler för att värva nya medlemmar. Man
bjuder på kaffe, film, musik, dam och
annan underhållning. Man gör si, man
gör så. Ibland med resultat, ibland utan.
Ett åtminstone för mej alldeles nytt
grepp är "förberedelsegreppet". Uppfin
nare tycks Gustavsbergs Nykterhetsvän
ners Samarbetskommitte vara, som redo
gör för det i en inbjudan till estradde
batt om ungdornsfostran. Greppet är, att
man i god tid inte bara redogör för de
frågeställningar som skall debatteras
utan också talar om vilket svar som
debattdeltagarna ska komma fram till.
Så här kan det låta: - För att få en
ram till debatten kommer vi att försöka
hålla den kring vissa frågeställningar.
Det första vi vill ha fram är: Hur skall
vi ge våra barn en målsättning i livet?
Vem eller vilka skall göra det? Det är
här avsikten att få åhörare och delta
gare att själva tänka efter. Svaret bör
bli: Föräldrar, skolan och friridsgrup
perna! -

Detta är god ser-vice åt debattörer
och säkert mycket inspirerande. Man
tänker och tänker och när man tänkt
färdigt så jämför man med det svar som
man skulle tänkt sej fram till. Och har
man inte tänkt sej fram till det så· är det,
bara att börja tänka om igen. Har man
ett par veckor på sig så bör man väl
kunna hinna tänka sej fram till det svar
som debattarrangörerna vill att man ska
tänka sej fram till. Skulle det inte gå
så undviker man givetvis att gå upp i
debatten. Men vill man ändå gärna yttra
sej för att få litet applåder, så kan man
hoppa över tänkandet och acceptera det
givna svaret. Alltså: Hr ordförande, mi
na damer och herrar. Vem skall ge våra
barn en målsättning i livet? Jag anser
att föräldrarna, skolan och fritidsgrup
perna skall göra det! - (Man sätter sig
under det att applåderna smattrar.)

Sedan är det Jörståss önskvärt
att debattörerna i enlighet med "förbe
redelsegreppets metodik" kommer med
olika konkreta förslag till de olika grup
perna. Skolan kan ... o.s.v. Kommunen
kan ... o.s.v. Föräldrarna bör ... o.s.v.
Det är önskvärt men inte nödvändigt.
För nu har det genast blivit litet svå
rare. Debattarrangörerna tycks ju inte
själva vara på det klara med vad de
nämnda grupperna kan åstadkomma. I
annat fall hade väl debattörerna kunnat
få åtminstone något litet tips om vad sko-

Som sagt var
Under hela sin föregående historia

har världen aldrig stått inför en så ho
tande katastrofsituation som nu. Medan
oerhörda, växande folkmassor väller
fram över jordens yta, försummas och
fördröjs utnyttjandet av dess ännu rika
och kanske fullt tillräckliga resurser för
befolkningsökningen. Krafter splittras i
stället för att enas, ekonomiska och so
ciala ideologier bekämpar varandra med
samma dogmatiska fanatism som i de
stora religionskrigens dagar, och de för
sök, som görs att samla skilda länder
i ekonomiska gemenskaper, lider av sto
ra bräckligheter och är för sin del i stor
utsträckning behäftade med den gamla
nationella egoismens svaghet att vilja
behålla fördelarna för sig själva.

I en sådan situation är den koopera
tiva rörelsens ide om en enad och för
samma mål samarbetande · mänsklighet
en av ljuspunkterna.

Med en sådan situation som den nyss
skisserade måste var och en vara opti
mist för att själv kunna handla och in
gjuta handlingskraft hos andra.

Thorsten Odhe

la och kommun kan och vad föräldrarna
BOR? Istället är debattarrangörerna nog
så insmickrat generösa och säjer: - Här
föreligger möjlighet för debattören att
företräda egna eller någon förenings
syn på möjligheterna. -

Nu skrivs det här
ett par veckor innan den nog så intres
santa debatten ska äga rum. Kan alltså
inte upplysa om allt gått efter ritningar
na. Hoppas det, för de där debatterna,
där diskussionen ska utgöra svar på frå
gan har aldrig tilltalat mej. Entydiga
svar ska man komma fram till, och kan
man enas om dom innan man börjar de
battera, så tycker jag, att själva debatten
blir så mycket meningsfollare. På nå
got sätt? Eller möjligen på något annat
sätt? Visst är kylan svår. Visst kan det
bli isigt även i hjärnvindlingarna, men
vi ska inte ge tappt!

Apropå Peggy i NST
så skrev jag i julopuset, att vårt företags
dynamiska expansion och den därav
möjliggjorda kraftiga kommunalpolitis
ka given är betydelselösa skeenden gent
emot allt som NST upptäcker av "rö
relse" i samhället. Men Peggy är kvick
tänkt. Misstänker ironi. Går till angrepp.
Slår fast att Fanfar måste vara en "han".
Enkelt konstaterande men polemiskt
mycket starkt. För givs det någon man,
som väger ord och meningar emot var
ann för att en enda rimlig mening fin
na? Det givs icke! Därtill krävs en
kvinnsperson med mycket vett och in
tuition. Som Peggy!
Vad gäller fabrikens expansion så vill

jag rekommendera Värmdöguidens his
torik. Vad gäller kommunens "kraftiga
kommunalpolitiska giv" och vari den
består just nu, så tycker jag att Peggys
ovetenhet är synnerligen anmärknings
värd. Nerlortningen av våra sjöar och
vattendrag är ett akut problem för de
flesta av vårt lands kommuner. Inte
många anser sig ha råd med reningsverk.
Andra åter gör som strutsen. Men en del,
Gustavsberg. har insett lägets allvar och
är nu i full gång med anläggande av
nya avloppsledningar, pumpstationer och
reningsverk. Detta är miljonprojekt även
för Gustavsberg. Kan det inte betecknas,
som en kraftig kommunalpolitisk giv i
nuet? Visst återstår det mycket att ut
rätta i Gustavsberg, men det innebär
långt ifrån att ingenting gjorts, som inte
förtjänar betecknas som resultat av en
kraftig kommunalpolitisk giv. Har man
en annan uppfattning är man antingen
oinformerad eller tendentiös av speciella
orsaker.

Fanfar
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ATT VÄCKA DE SOVANDE ANDARNA
Red tillät sig i ett tidigare nummer ovanstdende ndgot van

vördiga ord vid avslutandet av debatten om ungdomsledare.
Vi tillät oss ocksd efterlysa praktiskt handlande och nya
initiativ. - Nyligen kom vi att tänka pd detta, det var när
vi fick i vdr hand en nyutleommen bok vid namn Skolans
elevvdrd, (Libers förlag 1965), med bidrag av ett stort antal
författare, pedagoger och experter av olika slag, Torsten
Husen, Jonas Orring, Jacob Palme och flera andra. När vi
bläddrade i boken stannade vi för en uppsats om ett som vi
tycker mycket aktuellt och viktigt ämne: hur ska ui fd igdng
en god kontakt mellan hemmet och skolan. Uppsatsen är skri
ven av Gunnar Höglin, som bdde teoretiskt och praktiskt har
stora erfarenheter av detta arbete. Eftersom han tillhör vdra
gamla bekanta bad vi honom ge några synpunkter pd de onek
ligen praktiska förslag till handlande, som han presenterar i
uppsatsen. Här kommer nu hans bidrag.

Vår nya skolsituation präglas av riksdagens beslut om
grundskolan. Hemmens och föräldrarnas engagemang i sko
lans arbete och utveckling har fått en betydande plats. De
nya förordningarna ger klara belägg för detta - föräldrarnas
rätt och ansvar är inskrivna i lagen.

Först kan vi stanna inför några ytterst viktiga grundsatser.
Vi återfinner dem i Läroplan för grundskolan, Mål och rikt
linjer.

Allra först slår man fast det stora ansvar som vilar på
hemmet. Man säger det så här: "Det gemensamma ansvaret
och ·intresset för de ungas utveckling bör förena hem, skola
och samhälle i ett fruktbärande samarbete."
Det är värdefullt att detta blir utsagt. Skolans arbete är en

uppgift, inte enbart för skolmyndigheterna, utan ett arbete
som skall ske i gemenskap och, som man säger i lagtexten, en
gemenskap som förenar hem, skola och samhälle. Att samar
betskravet så här framträdande understryks är tillfredsstäl
lande.

Förpliktelse att informera
Vi kommer ännu närmare skolans vardag i den fortsatta

texten. "Skolan kan självfallet inte ensam leda barnets ut
veckling. Aven under barnets år i skolan har hemmet det
primära och huvudsakliga ansvaret för dess fostran och vård.
Av största betydelse är då att söka överbygga de olikheter i
uppfostringsnorrner, som kan finnas mellan hem och skola.
För en individualiserad fostran behövs därtill en god känne
dom om elevens situation i dess helhet. Skolan bör hålla sig
orienterad om elevens hemmiljö, och föräldrarna bör få till
fälle att ta del i skolans vardag och fest. Kontakten mellan
skola och hem gynnas av att båda parter lär känna varandras
verksamhetsområden. Aven om det bör vara lika naturligt
för hemmen att ta kontakt med skolan som för skolan att
kontakta hemmen, måste dock ansvaret för att samverkan
kommer till stånd i sista hand vila på skolan. I en skolorgani
sation, som successivt ställer eleven inför olika valmöjligheter,
får skolan en starkt ökad förpliktelse att informera hemmen
i samband med viktiga avgöranden under elevens studietid
och inför dess övergång till fortsatt utbildning eller till upp
gifter -i arbetslivet. Föräldrarnas aktiva intresse i dessa för
deras barn så viktiga frågor bör initieras och stimuleras genom
lämpliga åtgärder från skolans sida med sikte på att åstad
komma ett intensifierat och breddat samarbete mellan hem
och skola till gagn för trivseln i det dagliga skolarbetet och
till stöd för både föräldrar och lärare i deras fostrargärning."

Behovet av ett aktivt föräldraintresse borde väl strängt ta
get inte behöva diskuteras. Hela den nya skolsituationen in
begriper helt enkelt föräldrarnas medansvar och aktiva intres
se. Från lagstiftarnas sida har man dragit konsekvenserna av
detta, vilket framgår av ovan i korthet angivna klara ställ
ningstaganden. Lagstiftarna har säkerligen inte förhastat sig.
Kravet på och behovet av en aktiv föräldraanknytning till
skolan har växt fram och vunnit ökad fasthet samtidigt som
de nya skoltankarna växt fram och förts över från allmän
skoldebatt till praktisk vardagsgärning.

Behov av kontakt
Från. föräldrarnas sida har behovet av kontakt i olika for

mer under senare tid varit en växande företeelse. Behoven
kan för all del ha varit skiftande, men de har dock funnits.
Låt oss försöka finna några av de krafter som drivit fram
inte enbart ett allmänt kontaktbehov utan kanske framför allt
ett aktivt samarbetsförhållande.
Varför går föräldrarna t.ex, till möten i skolan? Ar det för

att de är intresserade av möten i allmänhet? Söker de helt all
mänt gemenskap med andra föräldrar?
Frågorna kan bli många, svaren likaså. Vi kan begränsa

oss till några centrala grundfrågor.
Föräldrarna går till möten och träffar av olika slag i

skolan därför att de vill ha informationer, framför allt "mat
nyttiga" upplysningar och fakta i omedelbar anknytning till
deras eget barns skolsituation.

Eleven i centrum
Det är nog nödvändigt att vi har detta klart för oss för

att rätt kunna klarlägga drivkrafterna till föräldrarnas, intres
se. Det är koncentrationen till barnets/elevens situation som ut
gör det primära. Varje form av verksamhet, som går vid
sidan därom, leder bort från det centrala i denna situation.
Det är inte föräldrarna i inskränkt bemärkelse som står i
förgrunden. Föräldraintresset är blott ett medel, ett viktigt
medel i detta sammanhang, men under inga förhållanden nå
got mål, långt mindre något sjalvandarnäl. Ett engagemang
i ett extremt föräldraintresse skulle ofelbart leda till så många
sidovägar, att man kanske till slut förlorade kontakten med
det ursprungliga målet för aktiviteten: att hjälpa det egna
barnet.

Föräldrarnas utgångspunkt är naturligtvis att de önskar
medverka till bästa möjliga utveckling för sitt eget barn. En
nykter förståelse för barnets, skolsituation är här den alldeles
nödvändiga inkörsporten. Sedan föräldrarna själva gick i
skolan har hela vårt samhälle och därmed också i särskilt
hög grad skolsituationen förändrats. Det egna barnets utveck
ling är i de olika detaljerna inte så självklart tecknad som
fallet var under föräldrarnas. egen skoltid. Att här nå fram
till en klarsyn måste ses som en av huvudpunkterna i det
moderna föräldraarbetet i samband med skolan, Ofta händer
det, att man möter inlägg i debatten om nutida skolförhål
landen, som allt för mycket är präglade av inlevelser för flera
tiotal år sedan utan annat än möjligen läpparnas bekännelse
till dagens rådande skolsituation,

Drömmar och mål
Naturligtvis har föräldrarna sina drömmar och mål å bar

nets vägnar. - Mitt barn ska inte behöva slita som jag fick
göra. Mitt barn ska naturligtvis fortsätta i verket; på sjön;
i industrin - allt efter familjetraditionen. Mitt barn är ett
så känsligt barn, skolan måste ta hänsyn till detta. Mitt barn
tål inte vilken mat som helst, jag måste verkligen tala med
fröken om detta så att mitt barn inte blir sjukt.

Aven här kan listan bli lång, exemplen utgör endast smak-
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prov. Föräldrarna har, naturligtvis, ambitioner å barnets väg
nar. Dessa ambitioner kan självfallet bedömas olika av låt oss
säga föräldern, läraren, skolpolitiken, skolpsykologen. Men vi
måste ha ett viktigt förhållande i minnet. Det är föräldrarnas
egna ambitioner det rör sig om, starkt förknippade med nå
got som de ser som det kanske viktigaste i sitt liv: att ge en
ärlig insats för sitt barns utbildning och harmoniska utveck
ling.

Föräldrarnas ambitioner
Någon kan säga, att dessa ambitioner är felaktiga, kanske

falska, någon anser dem som objektiva. Men låt oss återigen
tänka på att det är fråga om föräldrarnas egna, allvarligt
upplevda ambitioner, starkt känslobundna till deras vilja att
på bästa sätt hjälpa barnet. Här möter vi den andra avgörande
huvudpunkten i detta problemkomplex. Att skapa samklang
mellan å ena sidan föräldrarnas goda vilja och ambitioner ooh
å andra sidan skolans möjligheter, det är den kanske viktigaste
samarbetsuppgiften.

Låt oss ett ögonblick stanna inför det som händer när för
äldrarna första gången lämnar barnet till skolan. En föränd
ring av djupt ingripande karaktär inträffar vid detta tillfälle.
Hemmet, syskonen, kamraterna i lekskolan är inte längre
barnets enda värld. Nya intresseområden anmäler sig. Först
och främst skolkamraterna och skolans värld med fröken i
centrum, nya och främmande erfarenheter som skapar helt
nya förankringar. Sedan kommer efterhand allt flera: kotte
rier, gäng och grupper, det som händer på vägen till och från
skolan etc.

Föräldramötet i klassen-det bästa kontaktmedlet
Klassrnötet är utan tvekan den bästa kontaktpunkten för

föräldrar och lärare. Eftersom alla föräldrar har barn i samma
klass så har de också likadana problem som de ställs inför.
Ibland kan det vara så, att föräldrarna ser endast sitt eget
barn och dess problem. Detta är i och för sig naturligt, det
egna barnet ligger ju föräldrarnas, hjärtan så nära, att de
naturligtvis i första hand intresserar sig för de förhållanden
som här uppstår.

Likafullt kan man påstå, att en god grund för att förstå
det egna barnet befinner man sig på, när man blir i tillfälle
att se det egna barnets problem i belysning av andra barns.
Det är just detta som sker vid klassmötet. Man finner snart
att problemen är ganska lika, i varje fall återfinns likartade
problem i flera hem. Men eftersom barnen är olika blir ju
också erfarenheterna av deras upplevelser varierande, vilket
leder just till de värdefulla erfarenheter man möter när man
vid klassmötet konfronteras med de övriga föräldrarnas er
farenheter. Denna avspegling av de egna problemen i de öv
riga föräldrarnas erfarenheter ger perspektiv och balans av
stor nytta för både föräldrar och lärare. Beteenden hos det
egna barnet, som föräldrarna kanske har gett onödigt stora
proportioner, blir mindre oroande, liksom att man av andras
erfarenheter bättre kan förstå vissa sidor hos det egna barnet
som man tidigare inte fäst Dig vid.
Klassmötena kan ju vara så olika. Det finns ibland risker

för att det obligatoriska kaffet och det oorganiserade pratet
kan få allt för stora proportioner. Kaffet har sin betydelse.
Samtalet kring kaffekoppen verkar uppmjukande på sinnena,
man öppnar sig och får lättare kontakt med varann men det
utgör endast ett kontakrskapande moment, en förberedelse till
mera kvalificerade samtal.

Vänliga samtal
När man nu kommer samman är det viktigt att detta sker

på ett sådant sätt att föräldrarna känner att de har nytta av

sammankomsten. En förälder, som efter ett klassmöte på frå
gan om hur detta varit svarade "jo, tack, kaffet var gott"
- den föräldern fick antagligen inte ut så mycket "matnyt
tigt". Det är faktiskt rent sakliga klarlägganden föräldrarna
vill ha. Här nedan presenteras utdrag ur ett program, som
framkommit under flera års praktiskt föräldraarbete i gott
samarbete med skolans folk. A.mnena kan ses som exempel
på vad man funnit vara nyttigt och nödvändigt att samtala
om. Overläggningarna bör nämligen ske i samtalsforrn, då får
man större möjligheter att få kontakt med så många som
möjligt, i första hand de tysta och blyga. Man ska framför
allt akta sig för att låta mötena domineras av "diskussions
hästar".

En kontaktgrupp
bestående av två av föräldrarna valda klassombud och klass
läraren förbereder mötet, kommer överens om hur det ska
genomföras, vilka frågor man i första hand ska tala om etc.
Det är alls inte nödvändigt att behandla alla de frågor som
finns med i programmet, man bör välja ut den eller de frågor,
som i första hand är av intresse just i en klass, som är den
aktuella.

Vi börjar med förskolan, det är nämligen av mycket stor
vikt att man börjar redan där. Sedan tar vi också de tre
årskurserna i grundskolans lågstadium. Därmed får det räc
ka för den här gången.

Förskolan

Förskolebarnens situation Motto: Att vara tillsammans
6-åringens beteende. Fysisk utveck!.ingsperiod, tandömsningar,

sträckningsperioder, växandet, trötther, benagen'het för labilitet, den
första puberteten. Psykiska utvecklings.förhå,llanden, modersbunden
het, förtrolighet till lekfröken, till kamrater. Hur barnet möter kon
takten med individer utanför hemmet. Förutsättningar för vänkon
takter, uppvaknande til1 gruppkontakter, samarbete i lek och arbete.
Förutsättningar för fritt skapande, känsla for form och färg. Lust
att lyssna på sagor oc/h berättelser. Barnets fabulcringsförmåga. Barn
oc/h böcker. Förberedelse för obligatoriska skolan, för barnet och för
föräldrarna. Barnets mognad, testens betydelse.

Grundskolan
Motto: De första skolJren
ÅRSKURS 1

En ny verklighet - en ny gemenskap. Samarbete hemmet och
skolan: föräldrarna, barnet, läraren. Skolan förr och nu. Läxor. In
tel.ligens, begåvning, något om målsättningen. Vad föräldrarna be
höver veta: praktiska frågor, psykologiska faktorer. Regler för
samvaron i skolan. Friluftsdagar. Rytmisk gymnastik, skapande
dramatik. Snask, tandvård, födelsedagskalas. Sovrider, fasta tider
för TV-tittande och radiolyssnande. Skolans sociala förmåner. Vec
kopengar-e-månadslön. Sparande, skolsparbössan, SkoLbarnsförsäk
ring. Kläder.

ÅRSKURS 2
Människans värde. Olika bcgåvn·ingstyper - möjligheter till rätt

utbildning åt alla. Något om individen - gruppen. I hemmet: sam
varo, gemenskap. Uppfostran hemma: några grundläggande synpunk
ter. Kärlek, borts!kämdhet. Skolkning, nyckelbarn. Serietidningar.
Barn odh böcker. Veckopengar - månadslön. Skolsparande, för
säkring.

ÅRSKURS 3
Begynnande kamratskap, Grunder för samarbete på fritid och i

skolan, grupparbete. Uppfostran hemma: ,frilhe,t, disciplin, självs
våld, Något om föräldraansvaret. Beröm, respektive kritik hemma
och i skolan . Serietidningar, böcker. Lojalitet i hemmet och skolan,
föräldrar och lärare. Orientering om mellanstadiet.
Till sist: glöm inte att göra det enkelt men ändå givande.

Låt klassmötet bli en enkel samtalssammankomst där alla kän
ner att de har ett värde. Och det är ju barnets/elevens fram
tid det gäller. Lycka till.
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Tandlossning,

folksjukdom

som kan förebyggas

Om man skulle fråga folk vilka de
tror våra vanligaste folksjukdomar är,
kanske inte många skulle nämna tand
sjukdomarna. Ändå är det på det viset
att våra allra vanligaste sjukdomar har
just med tuggapparaten att göra. Den
första är - och det kanner väl de flesta
till - tandröta eller karies. Men den
andra har många aldrig ens hört talas
om: taridlossningssjukdornen, den som
gör att vi kan tappa tänder som ser
helt felfria ut. Det är om den det föl
jande skall handla.
När man tänker efter erinrar man

sig ju att de flesta gamlingar är tand
lösa, även om majoriteten av dem har
protes. Det är ju naturligt, eller hur,
att man tappar tänder när man blir
gammal.
Nej, det är vanligt, men det är var

ken naturligt eller normalt. Tandläkar
vetenskapen har numera helt klarlagt att
tandlossning är en helt banal infektions
sjukdom, som kan botas, hejdas och -
bäst av allt - förebyggas.

Smygande förlopp
Precis som i fråga om tandröta är det

vid tandlossningssjukdomen bakterier
som är orsaken. Vid karies är det bak
teriernas "giftermål" med kolhydrater
na som utlöser snabba foätangrepp. Vid
tandiossnings"jukdomarna, de s.k. paro
dontpartierna, är det de sörjiga bakte
rieanläggningarna på tänderna som ger
upphov till inflammationer i tandköttet.

Skrapa med pekfingernageln på en
oborstad tand. Ni får en liten rulle av
vit massa på nageln. På tänderna är
den nästan osynlig. Men den finns där
och den innehåller bakterier. Den un
derminerar tandköttet genom att krypa
ner i tandköttsfickorna och infektera
tandköttet. Det kan börja redan i barna
åren om man inte sköter munhygienen.
Men sjukdomen arbetar oftast mycket
långsamt och man kanske inte märker
något obehag förrän långt fram i livet.

'I'andlakaren lägger naturligtvis mär
ke till förändringarna. Hans patient nr
1 har ett tandkött med skär frisk färg
och en viss knottrighet i den fasta ytan.
Det är en patient som är frisk i mun
nen. Nästa patient klagar över att tand
köttet blöder när han borstar tänderna.

Tandläkaren kan skrapa av massor med
vita beläggningar och ser att tandköttet
blivit svullet, glansigt och rodnande
mellan tänderna. Patienten har en be
gynnande tandköttsinflammation.
Hos nästa patient, som får represen

tera nästa stadium, kan tandläkaren
sticka ner sin sond flera millimeter mel
lan tand och tandkött. Det betyder att
tandköttet inte fäster tätt intill tanden
som det skall. På tandens rot hittar
tandläkaren tandsten. På röntgenbilden
ser han att käkbenet, där tanden sitter
fast, har börjat tillbakabildas, d.v.s.
krympa. Hade han ett mikroskop skulle
han se att de tusentals fina trådarna,
som håller tanden fjädrande upphängd,
börjat minska i antal.
Nästa patient har ännu mera avan

cerad tandlossningssjukdorn. Tandköttet
och käkbenet har nu dragit sig så långt
tillbaka att tanden kan vicka hit och
dit. Var tränger fram ur tandköttet.
Annu sitter tanden kvar i sina fästen,
men inte så l,änge. I många fall förlorar
den patienten tänder som kanske är i
övrigt felfria.

Bot och förebyggande
Kan nu inte den här dystra utveck

lingen brytas. Jo, i de allra flesta fall
är detta möjligt. Även i ganska långt
gångna fall kan tänderna ofta räddas
genom ett lagarbete mellan tandläkaren
och patienten. Tandläkaren avlägsnar
tandsten och andra beläggningar från
tanden. I vissa fall gör han ett enkelt
kirurgiskt ingrepp för att ta bort de
djupa tandköttsfickorna. Sen beror res
ten på en själv. Det vill säga att man
själv i hemmet utför de munhygieniska
åtgärder som tandläkaren rekommen
derar.

munhygienen är knuten i det hela.
Ar den dålig kommer tandköttsinflarn
mationer och tandlossning som brev på
poeten. Sköter man sin mun väl kan
man hålla dem på avstånd.
Vad innebär då en god munhygien?

Jo, det betyder att man håller varje
tand ren. Därför måste man lära sig
borsta tänderna på ett effektivt sätt, in
te bara vispa omkring med en gammal
sliten tandborste några sekunder. Här en
snabblektion enligt en av de många
tandborstningsmetoder som finns:

Borsta alltid från tandköttet mot tugg
ytan (från rött till vitt, som amerikan
arna säger). D.v.s. borsta uppifrån och
ner i överkäken, men nerifrån och uppåt
i underkäken. Precis som när man gör
ren en kam: längs med tänderna, inte
tvärt över dem. Borsta alla tänder, även
dem som sitter längst in i käken. Borsta
tandköttet också, det behöver massagen.
Ha inte bråttom och var inte för hård
på hand. Använd lugna och fasta hand-

Från c!lngarö
Vi har bett vännen Sven Löfbom att

berätta något om vad sig tilldragit ha
ver på Ingarö under det gångna året.

Församlingen hade vid årets början
631 medlemmar. Antalet ökade med 39
och var vid ingången till 1966 670.

Året 65 började med en del fester.
Arbetarkommun tog initiativ till en jul
gransfest i Skälsmara den 23 januari och
hade öjälva sin årsfest på Hemvärns
gården den 27 mars,
Den 15 juni hade pensionärsföreningen

bussutflykt till Waxholm. Man tittade
på Oscar Fredriks borg, där många av
gubbarna gjort sin militärtjänst. Efter
lunch på Waxholms hotell ställdes fär
den till den vackra och intressanta Mil
lesgården. Alla var mycket nöjda med
sin dag.
En annan dag bjöds pensionärerna på

katfe på Säby av Stiftelsen för Gamla
hemmet.

Syföreningen
deltagare den
Iugarö-träff på
kaffe och tårta

Enkronan samlade 82
21/11 till sedvanlig

Säby, där man bjöd på
och musik av Nils-Erik:

Pettersson. Föreningen har nu 51 med
lemmar.
Den 15 december var Ingarös pensio

närer tillsammans med gustavsbergarna
på Luciakaffe i Bergasalen. Fabriken
bjöd och Gösta Dahlberg var som van
ligt värd.
Ur vaderlekssynpunkt har året varit

litet si och så med en regnig och blåsig
sommar och en tidig vinter. Andå har
campingområdet haft lika stor anslut
ning under sommaren som året förut.
Vi på Ingarö tackar alla goda vän

ner, och alla glada givare för nytta och
nöje. Vi tillönskar ett gott nytt år och
en verkligt fin sommar.

s. L.

rörelser som ger tandborststråna möjlig
het att komma in i alla skrymslen.

Ofta kan man inte komma åt över
allt med tandborsten. Då kan man ta
en tandpetare till hjälp. Men det skall
inte vara tunna vassa stickor, utan me
dicinskt riktiga tandpetare, som köps på
apotek. De är av mukt trä, som kan
forma sig efter tandmellanrummen och
skrapa borr beläggningarna där. De som
har riktigt trångt mellan tänderna kan
köpa tandtråd på apoteket och lirka
ner mellan tänderna.

ETT GOTT RÅD: GÅ TILL TAND
LAKAREN TVÅ GÅNGER OM
ÅRET!

Lars-Erik Lingström
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---KONSUM• DOMUS
Vår förenings 46:e verksamhetsår

Vi har nu summerat ihop siffrorna för
de olika avsnitten av 1965 års verk
samhet. Man kan då konstatera att ut
vecklingen varit synnerligen god. För
säljningen har ökat med 4,1 miljoner till
23,3 miljoner kronor. Detta gör en ge
nomsnittsförsäljning av 78 tusen kronor
per dag. Om vi debiterar omsättnings
skatten över varukonto så har varuför
medlingen givit 19,33 procent i brutto
överskott, vilket är 0.64 procent lägre
än året förut. En närmare analys av
verksamheten visar att det inte bara är
varuförmedlingen som givit tillskott på
intäktskontot. Vi har nämligen c:a 200
tusen kronor i övriga inkomster (räntor,
hyresinkomstcr etc.). Detta gör i procent
0,86, som utslaget på försäljningen på
verkar det överskott, som ställes till
medlemmarnas disposition. Ser vi på
kostnaderna för driften av verksamhe
ten så slutar dessa på 14,64 procent,
vilket är 0,69 procent lägre än året
tidigare. Detta är ungefär den summa
vi redovisar i margina'lsankning. Resul
tatet av verksamheten medgiver även
fullgod avskrivning på inventarier och
varulager. När dessa transaktioner verk
ställts redovisas ett nettoöverskott på
886 tusen kronor. Denna summa tillsam
mans med kvarstående överskottsmedel
50 tusen gör att 936 tusen ställes till
stämmornas (medlemmarnas) disposition.
Förslaget till fördelning av överskottet
innebär att reservfonden tillföres
152.700:-, vidare förräntas medlem
marnas insatskapital med 5 procent och
åte11bäringen på gjorda köp föreslås till
4 procent. Före bokslutet har medlem
marnas sparkonto förräntats med 5,5
procent och de som kommit upp till
tusenlappar på sina personliga konton
trllföres enligt stadgarna en hundra
krona, som sparprernie - alltså en myc
ket god förräntning.

Återbäringen
Enligt rörelsens principer utgår åter

bäringen på det överskott, som uppstår
sedan stadgeenliga avskrivningar verk
ställts och erforderliga konsobideringar
skett. En av de mest uppmärksammade
händelserna under år 1965 var vid halv
årsskiftet när konsumtionsföreningarna
inom Stockholmsområdet beslutade att
inte taga ut den höjda omsättningsskat
ten när det gällde livsmedel. Denna
prisaktion har givetvis påverkat margi-

nalen, men den har också medfört större
uppslutning av kunder ooh därmed stör
re volymökning, som påverkat kostna
derna i positiv riktning. En titt på ba
lansen visar att tillgångarna är upptag
na till ett värde av 4,45 miljon kronor.
Det verkliga värdet är givetvis mycket
högre då de redovisade värdena fram
kommer sedan avskrivningar skett på
fastigheter, inventarier och varulager.
Till detta kommer att fastigheternas vär
de stigit på grund av inflation. Mot
dessa tillgångar finner vi på skuldsidan
kortfristiga skulder på 1,4 miljoner kro
nor. Därför kan man utan överdrift sä
ga att det finns god täckning för med
lemmarnas insatskapital, som är när
mare en halv miljon. Denna goda eko
nomiska grund uppbyggd under åren,
medlemmarnas uppslutning omkring för
eningens verksarnhet, de anställdas in
satser samt stora försäljningsenbeter är
i sammandrag förklaringen till att vi
trots pressade marginaler kan redovisa
detta resultat. När det gäller återbärin
gens storlek så kan man saga att den
varit något monoton under åren och
låsts vid vissa jämna procent. I detta
hänseende måste vi i ett hårdnande läge
räkna med att komma dit hän att pro
centsatserna kan bli mera rörliga.

Vi samlas till rådslag
I årsberättelsen kommer verksamheten

att närmare presenteras. Medlemmarna
inbjudes till rådslag vid de tre distrikts
stämmor, som kommer att avhållas i se
nare hälften av mars. månad. Vid stäm
morna kommer årssiffrorna att kom
menteras och vidare blir det underhåll
ningsprogram. Vi hälsar hjärtligt väl
kommen.

Våra sparkasseavdelningar
Behållningen vid våra avdelningar

Kontoret, Varuhusets information samt
butikerna i Fruvik och Grisslinge var vid
årsskiftet 1965/66 3.934.000:-.

Många besökande under året
Det har varit folk från alla jordens

hörn, både från Ost och Väst, som under
året besökt Gustavsbergs Fabriker och i
dessa sammanhang har även vår före
ning haft nöjet att ,få visa vår verksam
het. Dessa kontakter stärker känslan i
vårt samarbete inom konsumentkoope
rationen - en samverkan över gränser
na.

G. M-n

Radhusmästerskapen
De traditionella skidtävlingarna Radhus

mästerskapen hölls den 13 februari under
Ernst Bäckströms och hans trogna medhjäl
pares översyn. Vädret var vaokert, lagom
kyla och snabba spår för de 100 entusias
tiska ungdomarna, och vi tar med de första
platserna i varje klass. Samtidigt vill Bäck
ström taaka alla som hjälpt till för att stöd
ja tävlingen ooh ge priser, Gustavsbergs Fab
riker, Kommunen, Konsum, Kvinnogillet,
Föreningen Hem och Skola och alla de som
genom insamling av tidningar och tom
flaskor htadkommit många siköna små slan
tar.

Flickor, födda 1957-58-59, 1 1h km
1. Britta Rikinen 6.55
2. Ann Poroli 7.33
3. Lena Ekrat 7.48

Flickor, födda 1954-55-56,
1. Ulla Andersson
2. Annette Hagelin
3. Kristina Göransson
4. Anneli Gustavsson
5. Ingela Thalin
Flickor, födda 1951-52-53,
1. Rosali Andersson
2. Karin Göransson
3. Leena Lekto
4. Gunilla öberg
5. Lena Nilsson
Pojkar, födda 1957-58-59,
1. Göran Wdberg
2. Jan Östgren
3. Jan Lyngander
4. Bernt Lindblom
5. Mikael Strömberg
6. Per Göransson

2 1h km.
17.13
18.53
20.26
20.30
20.34

2 1h km.
15.14
19.13
19.22
20.05
25.18

1 ½ km.
6.32
6.38
6.46
6.50
6.50
6.58

Pojkar, födda 1954-55-56, 2 1/2 km.
1. [an Eriksson 15.30
2. Mats Ostgren 15 .41
3. Torbjörn Sundin 15.46
4. Krister Ostlund 15.58

Pojkar, födda 1952-53, 5 km.
1. Lars-Anders Svensik 22.57
2. Jerry Sippida 24.06
3. Göran Eriksson 24.51
4. Sven-Erik Svanberg 27.09
5. Sven Andersson 27.31

Pojkar, födda 1950-51, 5 km
1. Kent Nordin 22.40
2. Äke Eriksson 23.01

Juniorer och äldre, 10 km.
1. Arto Koivisto 40.36
2. KjeU Lundberg 41.36
3. Björn Nordin 45.13
4. Olle Samuelsson 46.55
5. Nils-Henry Freyne 47.25

Är prenumerationsavgiften betald?
Vårt postgiro har nr 27 51 73. Glöm
inte att ange avsändare på talon
gen. Nästa nummer utgår endast
till dem, som hor sin prenumeration
ordnad, t.ex. genom verkställd in
betalning för 1966 eller avdrag på
lön, och till dem som har friexemp
lar, d.v.s. vissa kunder, medarbe
tare och tidskrifter o.d.

Redaktionen
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Semesterminnen

En resa till USA

Låter man tankarna gå tillbaka till
barnaåren i Gustavsberg, så där en 40
år hade man väl aldrig en tanke på att
resa till U.S.A. Nog spelade fantasin
många gånger när vi som barn låg och
rensade rovlandet på Farsta gärde -
men så långt fram i tiden såg man inte.
Men även de vildaste fantasier kan bli
verkliga.
Vid jultiden 1964 kom ett julbrev

från min makes kusin om en inbjudan
till U.S.A. för oss alla tre. Vi reflek
terade väl inte så mycket på detta just
då men fram på vårsidan blev dock
klart att vi skulle tillbringa vår semes
ter i det stora landet i väster "där ingen
kung finns och inga kittsliga präster"
stod det i visan om Petter Jönsson.
Innan jag berättar lite om U.S.A. är

en presentation på sin plats. Min make
Howard Ahl (mest känd i Gustavsberg
som lottförsäljare utanför Domus) och
hans kusin Astrid Ahl-Winter är båda
från Motala. Astrid Winter är 77 år
gammal och varit bosatt i U.S.A. i 74
år. Trots sina alla år i U.S.A. skriver
läser och talar hon god svenska.

Min make har på inbjudan av Motala
Tidning skrivit ett par artiklar därstä
des om vår resa och från dessa försöker
jag med hans hjälp utforma mina in
rryok - vilka dock på grund av tid
ningens utrymme blir mycket beskurna.
Den 29 juni startade vi från Arlanda.

Vår son Leif med familj som bor på
Rådjursvägen hämtade oss med bilen ute
i Västertorp och så gick färden till Ar
landa. Lena och Mona var förskräckta
över att farmor skulle till det landet
där det fanns indianer - men vi trös
tade dem med att vi snart skulle vara
hemma igen. De stod länge ute vid
flygplatsen och såg oss försvinna i
rymden.

Vår bestämmelseort var Boston. Flyg
Arlanda-Boston med uppehåll i Kö
penhamn-New York tog 16 timmar.
När vi gick ned på Kennedy flygplats
meddelade piloten att vi hade 33 grader
varmt Celsius. Formaliteterna voro snart
avklarade och tur var ju att Ingmarie,
vår 19-åriga dotter var med. Varken
jag eller min make behärskar engelska
men Ingmarie klarade av den detaljen.
Här ser man nyttan av att ungdomen
i skolan får lära sig språk. Hon klarade
alla situationer och själv blev jag för
vånad över hennes kunnande. Det var
mörkt på kvällen när vi lämnade New

York och vilken panorama hade man
inte från luften. Detta myller av ljus i
olika färger var verkligen fascinerande
att beskåda.

Mrs Winter mötte med sin bil vid
flygplatsen i Boston och vår färd gick
till Salem en stad på 41.000 innevånare
belägen några svenska mil utanför Bos
ton. I 14 dagar hade vi vårt högkvar
ter i Salem. Härifrån gjorde vi våra ut
färder. Besökte åtskilliga svenskar och
svenskättlingar. Som både Howard och
jag är verksamma inom det fackliga som
det politiska och N.O.V. i Stockholm
ville vi få en inblick i de problem som
stod oss nära. Som jag är affärsanställd
så tog jag tillfället i akt att studera
affärslivet. De stora varuhusen här i
Sverige och även Domus i Gustavsberg
är ju kopior från Amerika. Salem, som
jag tidigare antydde en stad på 41.000
innevånare, är en död stad när det gäller
affärslivet. Mer här än i Boston, Was
hington och New York möter man bu
tiksdöden. Det är precis som här. De
små butikerna får ge upp för de stora
varuhusen. Och orsaken när det gäller
Salem är detta. Cirka en halv svensk
mil utanför Salem har man byggt ett
shopping centra med plats för 8.000
bilar, och vilka affärer här fanns!

Som jag här antytt besökte vi många
svenskar. Ett par fall vill jag inte
förbigå. I Hamilton utanför Salem be
sökte vi en kväll mr och mrs John
Petersson. Mr Petersson från Arvika och
Mrs Petersson från (Hand. Varit bosatta
i U.S.A. i 45 år men inte varit på besök
i Sverige någon gång. Mr Petersson var
målarmästare till yrket och denna kväll
i deras magnifika hem blev en helsvensk
afton med mycket sång och musik och
mrs Petersson anförtrodde oss att när
tankarna på Sverige kommer spelar hon
någon skiva på grammofon av jussi
Björling.

En annan svensk som vi mötte var
Lennart Wingqvist i Middleton. Han
hade besökt Sverige senast 1960 och
var 75 år gammal. Varit i U.S.A. sedan
han var 18 år och varit hem till Sverige
ungefär vart tionde år. Han var född
i Främmestad utanför Vänersborg och
släkt med Anders Orne. Han hade varit
i den amerikanska statens tjänst i många
år. Var mycket vital för sina år och
därtill en mycket beläst och politiskt
intresserad person. Givet var att här
kom den svenska politiken, fackföre
ningsrörelse, litteratur och mycket annat
in i samtalet. I sitt vackra hem i Middle
ton hade ·han bevarat mycket av svensk
kultur - men som han framhöll svensk
heten försvinner mer och mer och det
är ju ganska naturligt när någon in
vandring numera inte förekommer. An-

ders Ornes tidningsartiklar som för någ
ra år sedan utgavs i bokform fanns na
turligtvis i hans hem. Wilhelm Mobergs
"Ut- och Invandrarna" hade han läst
men han framhöll att Mobergs vulgära
språk knappast kan översättas och utges
här i Amerika. "Sista brevet hem" har
dock fått fin kritik i U.S.A.-pressen.

I regel alla svenskar vi mött har
framfört två problem att besvara. Det
har varit nazistaffären i Carlbergs-stif
telsen och dels det syndfulla Sweden.
Båda dessa problem har vi vederlagt
och när det gällde det syndfulla så
skrev prof. Gunnar Myrdahl, i en av
Bostons ledande tidningar just i de da
garna att Sverige var inte mer syndfull
än något annat land. Amerikansk ung
dom är nog ganska likartad isåfall. Vi
besökte Boston Esplanad park när Bos
tons Symfoniorkester gav en konsert in
för 20.000 åhörare. Alla dessa ungdo
mar som låg på sina filtar under träd
och utmed sjöstränderna hade säkerli
gen inte gått för att höra på musiken,
man har ögon att se med, så vi förstod
mycket väl att synd finns överallt om
det ska kallas för synd när ungdomen
kommer samman, tvärtom är det vi
äldre som tar till uppgift att klanka på
ungdomen, både i tid och i otid.

Söndagen den 4 juli besökte vi meto
disterna i Asburu Grove. De hade här
en förtjusande sommarplats. De äger
stora områden här och man kan få hyra
mark och uppföra sig en sommarstuga.
Sjö saknas, men istället finns swimming
pooler av olika format, tennisbanor och
mycket annat. För den andliga spisen
är det väl sörjt med kyrka och frilufts
estrad. Här fick Howard tillfälle att
tala om våra svenska förhållanden, vårt
arbete inom nykrerhctsrorelsen då han
presenterade nykterhetsorganisationen
Verdandi N.O.V. Vi sjöng här som på
många andra ställen svenska folkvisor
och Barndomshemmet av Ernst Rolf
stod alltid på repertoaren.

Men de 14 dagarna i Salem rann snart
undan. Vår resa upptog även besök i
Boston, Washington och New York.
Howards kusin mrs Winter har under

30 år varit sekreterare i The Capita! i
Washington. The Capitol är en motsva
righet till vår svenska riksdag. Hon
hade här många kontakter som blev till
stor nytta. Vi ,hade här tillfälle att få
en inblick i den amerikanska riksdagen
och dess arbete. Vi fick besöka låsta
lokaler där kommitteer var i arbete. Gå
in i stora kongressalen och när Howard
tog sin plats i talarstolen förklarade vår
ciceron, som var ingen mindre än kong
ressmannen William H. Bates, att här
har landets presidenter, många av värl
dens främsta statsmän, som Churchill,

26



Haile Selassie m.fl. framfört sina syn
punkter. Som avslutning på besöket i
The Capitol blev det en rundtur med
tunnelbanetåget. (The Capitol är så stort
att man har eget tåg inom detsamma).
Washington var en vacker stad. Den

har mycket av monumentala byggnader
att beskåda. Den färgade befolkningen
lär ska utgöra 60 procent. På idrotts
platser, i varuhus, i sällskapslivet, i den
statliga, som kommunala förvaltningen
möter man dem och vad man kunde se
var de accepterade. Framför Vita Huset
demonstrerade de med sina plakat men
allt gick städat till.
Världsutställningen i New York som

har öppet andra året gjorde skäl för
namnet "Världsutställning". Svenska pa
viljongen tilldrog sig ett mycket stort
intresse. Sveriges större ledande företag
såg man här. Men mest av allt var det
nog det "Svenska smörgåsbordet" som
tilldrog sig ett enormt intresse. Här ha
de Tore Wretman åstadkommit Kulina
riskt för en finsmakare, från köttbullar,
kåldolmar, kyckling etc. Rätternas an
tal rörde sig kring 100-talet. Och detta
smörgåsbord kostade 6 dollar, ungefär
30 svenska kronor att avsmaka. Man
åkte runt utställningen med ett tåg och
detta kostade 1 dollar, (5 kronor) och
när man passerade svenska paviljongen
passade man på att tala om smörgåsbor
det vars make inte fanns i hela världen.
Många utlänningar som känner våra
vanor uppfattade detta att det var ett
utställningsföremål. Som vi var 4 i säll
skap så kostade det 150:- svenska kro
nor ooh då ingick endast mjölk och
kaffe och serviceavgift i denna summa
- men det var det värt.
Den svenska paviljongen hade 42 an

snallda, uteslutande svenskar. Att vi
väckte ett visst uppseende kunde vi inte
ta miste p!l, Inte varje dag hade man
besök från Stockholm och hovmästare
och kypare gjorde allt för att vi skulle
bli nöjda. Bland servitörerna fann vi
en son ti:ll skådespelaren Hasse Ekman
och Howard kunde bland servitörerna
se en nära släkting, Uno Stolt, från
Motala, en ung skönlockig yngling på
19 vårar som stannade i New York
efter utställningen. I övrigt var Motala
även representerad i informationen, där
Marian Lejefors tog hand om besökarna.
Hennes morfar var ingen mindre än
framlidne redaktör Georg Scheutz
Motala-Posten,

Från centrum av New York tog vi
tunnelbanan till utställningen, Den åk
turen kostade 15 cent eller 75 öre. Bil
ligt får man säga för den långa turen,
men komforten är inte ·lika fin som vi
är vana vid från Stockholm, men så är
ju våra tunnelbanor av betydligt färska
re datum.

New York, världens största stad, har
mycket att bjuda på. Vad hinner en
turist med på några dagar. Att se dessa
skyskrapor, deras avenyer lämnar en
besökare inte oberörd. Det storslagna
Rockefeller Center med alla världens
flaggor var imponerande. På kvällarna,
när belysningen ar tänd, är det något
enastående, som hos besökaren kvar.läm
nar ett bestående intryck av vad det
vackra New York har att bjuda.

Mat och dryck är relativt billigt. En
bra middag behöver inte kosta mer än
8-10 kanske 12 kronor. Varje liten
affär har i regel sin bar och matsal. En
svensk affär där det var 9 anställda,
uteslutande svenskar, var Nyberg &
Nclson på 937 Sekond Avenye.

Att komma till Amerika med 1 000 :
svenska kronor som omväxlat blir knap
pa 200 dollar är inte mycket. Att jäm
föra priser och löner är mycket svårt.
Skor och kläder köper vi lika billigt i
Sverige, ja kanske billigare i många fall.
När det gäller löner så finns i USA lik
som i Sverige låg.lönegrupper. Målare
och snickare, för att ta ett exempel, har
ju goda löner, vilket som mr Wingqvist
framhöll man får tillmäta deras starka
fackföreningar och även detta går igen
här hemma?

Men man måste även ta med i beräk
ningen att skatten inte kommer förrän
man har relativt goda inkomster. Ingen
TV-licens har man och mycket annat
man sparar pengar på. Dock får man
inte glömma att Amerika saknar prak
tiskt taget allt av sociala förmåner som
vi har i Sverige. Barnbidrag, sjukför
säkring och mycket annat saknas och här
måste det bli en avvägningsfråga vilket
som bäst tjänar individen.

Flera sjukhus och vilohem hade n
tillfälle att besöka. För att nämna ett
pris betalade en god vän till mrs \\in
ter 110 dollar eller 570 svenska kronor
pr vecka. Detta var enskilt rum med
eget bad och TV. I övrigt kunde detta
rum jämföras med den klass vi numera
har på våra åJderdomshem. Gustavsbergs
nya ålderdomshem ekulle mycket väl
kunna jämföras med de vilohem vi be
sökte i USA. Den som saknar medel, -
hur ska den kunna klara sig vid sjuk
dom i USA?
Vår resa blev i alla hänseenden myc

ket lyckad. Vi fick möta så mycken
kärleksfull omtanke från så många lands
män. Nästan dagligen då vi befann oss
i Salem, var det svenska och ameri
kanska vänner till mrs Winter som
bjöd oss ut på bilturer och middagar.
En älskvärdhet som vi aldrig kan åter
gälda och inte minst Howards kusin
mrs Winter, som bekostade resan i öv
rigt, gjorde mycket för att vårt intryck
av USA skulle bli det bästa.

Som sagt, mycket mera kunde berät
tas men jag är rädd att tidningens ut
rymme blir allt för hårt anlitat. Och
med detta vill jag gärna även tacka tid
ningen Gustavsbergaren, för allt trevligt
vi får från Gustavsberg. Själv har jag
liksom Hilrna och Herrnan Nordqvists
barn, kommit bort från Gustavsberg.
Dock inte längre än att vi ofta kan
besöka vårt kära Gustavsberg. Lennart
och jag bor i Stockholm och Bertil vid
Saltsjö-Boo. Ernst och Stina har gått
igenom den yttersta grinden varifrån in
gen återvänder, endast 50 år gamla med
blott 5 månaders mellanrum. Och till
sist min hälsning till alla er i Gustavs
berg från

Margit Nordqvist-Ahl
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~
~t ensionär å veteran
V tillhör en växande skara.

En betygade häromda'n:
på taket är ingen fara.
FP, KP å ATP
närapå råkade honom ge
lika många sekiner
som förr vid bord å maskiner.

lr7t\\ el som jog fått för extrcklobb
~åt kommun, å för Bladet,
togs i brorsdel av restskattens labb.
Så vill jag inte mer ha det.
Jobba är min hobbyparoll,
men inte om pluskan blir som ett såli.
Bort med kvällsjobb å möten,
så slipper man skatteböten.

@

~lerhållsam, begär herr Sträng,lmalt vi ska vara i mycket.
Men alla kräver ännu en päng,
av kakan det största stycket.
Kommunen lånar å bygger opp
bostad, skola å reningsavlopp.
I år kan ni inte få
folkpark eller idrottschateau.

Tänk om man fick vara
med dom stora ...

~olf, chef för ,å, hemvörnskrets
~sänl· några bilder av kåren.
Stadiga gubbar, förutan hets
firades kvartsekelåren.
Tal å musik. För var pionjär
ger vi ett tack för allt besvär,
som de lagt ned så gärna
oss mot fienden värna.

i#ada,t görn ved styret ha, soqt,
~ ~ullmäktige tjäna å lyda.
Inte vara en extra makt
med åtgärder svåra att tyda.
Tjänsteman är en serviceman.
I politiken nog önskar man
han borde va' en immun en.
Jag tänkte nu på kommunen.

©

~TT ulkort vissa organ oss ger.
@Är det nu värt besvären?
Om frivilligt bidrag sen man ber.
Sluta med den affären!
Lika vykort att växla till jul
är ej vidare fiffigt å kul.
Sök att som vanligt dem sälja,
å låt oss då själva välja.

~
nö, snö å ännu mer snö
virvlar i blåsig yra.

Lågtryck å vindar står som i kö.
Idag var det minus tju'fyra.
Skottar jag gången till gatan ren
kommer plogen å täpper igen.
Snön ligger vit på taken.
Av vinter jag sällan såg maken.

~
alkon å glass stod på menyn
för krukmakareveteraner.

5000 å,r har de gjort i byn,
fyllda av livsromaner.
En av dem, Oskar, är 80 nu.
På sidan sju har jag intervju.
Sommaren år 98
han format sin första potta.

~

Il s å snövall, stenor å fals
lärt oss att fint balansera.

Den som ska sköta't ej skötte det alls.
Nu vill jag skarpt protestera.
För bilar å bussar gör saltet klart,
så åka på landsväg är underbart.
Vi andra vi svär å halkar
på gångbanans ojämna valkar.

~ita Tanden var en gång
~ en liten klubb mor röta.

Mot snasket var man djärvt på språng,
försökte att tänderna sköta.
Nu kanske en förnyelse går
om vattnet ges en smula fluor.
Intresset sen återvänder
för friska å vita tänder.

~. cklirnotiserinq ,;d klimat,fn matvanor, konstiga seder,
för kolleger från utländsk stat
stundom till hemlängtan leder.
Nitton nationer vill ha ditt stöd,
helst utan trubbel tjäna sitt bröd.
Vi kan vara mera snälla,
liksom internationella.

fil@ yss jag hörde en aspirant
på pryo-visit för praktiken,

som träffat i verksta'n en kverulant,
som förkastade jobb i fabriken.
Kacka i eget bo, så dumt!
Finns det verkligen sådant skumt?
Klokt ör ej alltid, för katten,
att gå över ån efter vatten.

LERGOKEN
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Historien
om/ Jocke

randet, sa sonen Stefan medan vi satt
och drack kaffe i köket en tidig mor-
gon.

gammal Verkare som berätta om en - Nä du vet ja har annat på gång.
ung kille som fick spardille. - Skam köpa en plåt te matchen?
D De va ganska lätt å få, sa Verkarn. - Nä ja hör på radio hos Sven-
De börja me vanligt lönsparande som ne.
inte va så vanligt å organiserat på den Så där lät de på Jocke å han be-
tiden. Killen la undan en hacka var rätta aldri om sitt sparande för då
löningsda å gick då å då å. titta i visste han att han skulle åka på tusen
bankboken. låneförslag i månan å få anbud på af
Till slut blev de nästan som en färer me begagnade mopeder å knar

last när de steg å blev ränter - klö- rar å sånt vet man ju hur de går.
ver som man fick alltså utan vidare. Sparböcker får vingar när killar
Killen hette Jocke å bodde hemma börjar dona me mopeder å knarrar.

så han hade de inte dåligt, men dom O Jocke höll på i fem år å hade lärt
andra killarna på verkstan gick om- yrket å fått högre lön å va en av dom
kring i slutet av veckan å hade inte lugnare å stadigare typerna på jobbet
till en fika me brö en gång i då små- så Verkarn gilla honom högt.
log Jocke för sej själv. - Nå hur gick det? sa jag. Hur
När sen en av dom äldre jobbarna mycke fick han ihop och hur sluta

□
D f

. • • k I på verkstan en da kom å sa att farao de? Han sparde väl inte i evighet.
.- e inns en viss rrs me spa- D k • • b. d- e om en myra m 1 il en,

sa Stefan. De gör de allti.
De va en liten röhårig å argsint

brud som jobba på kontoret.
För henne berätta Jocke sin hem

lighet sen han hade bjude henne på
bio å kondis en kväll å dom blive

Utanför fönstret svirrade tre talg
oxar i solen kring en uthängd frusen
fläskbit som dinglade i ett snöre vid
knuten.
Jag tänkte först hålla en kort pre

dikan utgående från talgoxarna som
lade in fläsk för nattens kyla. Men
exemplet verkade inte riktigt väl valt

- de sparade inte
och såg ändå pigga
och glada ut.
Fåglar är faktiskt

\ ·--.
({r~
f/i:___,

ii/
)

m:'l( 1--~✓-:::;

i~ it
att man inte har lite pengar för hade
ja en långschal till hands nu så skul
le jag kunna göra en fin affär då va
de nära att Jocke hade sagt me lent
tonfall:

ingenting att peka I - Va de bara frågan om en tusen- ' en änka me hembageri i en förort
, lapp,

pa om man vill un- ·

dervisa i sparsam- I de inte mycke mer på boken. _
het. I stället såg han dom äldre 1 ett

Vad menar
du med risker? sa
jag. Spara är väl
inte riskabelt?
- Inte i läng

den, sa Stefan med

Men han hejda sej i tid för han ha-

annat ljus så att säja.
Han höll nästan på att bli lite

studdig för han hade sin hemlighet.
□ A om man tänker efter så ä de ju
mycke som man kan va utan utan
att de gör någe vidare. Dom flesta

skrovlig röst. Men I killar låter stålarna åka kana, men
på de första jobb blir de bara en vana ä de rätt lätt
ja hade för diverse I å
år sen hade vi en

spara:
- Skam va me? sa dom te Jocke.

riktigt bekanta:
- Jag tycker vi kan gifta oss, sa

han högtidligt. Ja ha nietusen på ban
ken.
D Flickan va klok som en råtthunn
å stirra häpet å nicka bara å log.
Hon kunde ha sagt att hon själv

hade lika mycke å va enda doter te

som va rik som ett
litet troll.

Men röhåriga
argsinta brudar vet
ofta när dom ska
hålla klaffen å när
dom ska använda
den.

De ble ett mycke lyckat äktenskap.
Dom köpte sej en villa i en förort å
fick tvillingar i ett nafs.

Så där va de slut me sparsamheten,
mena Verkarn å la in en pris snus.

Eld.
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Finska spalten Suomalainen palsta

Kuulumisia ...
Suomalaisen Kerhon vuosikokous pi

detriin 15/1 -66. Toimintavuosi 1965 oli
eteenpäin menoa joka alaHa. Yhteisiä
viihdetilaisuuksia oli yksitoista. Jäsen
maana kasvoi kolmanneksella. Taloudel
linen tilanne parani myöskin, kiitos lah
joittajille.
Nyt alkaneella vuodella voidaan ro

teuttaa jotain nuorison ja urheilun hy
väksi. Asian oikeutus on tiedetty mutta
parasta on puuttunut (rahaa).
Tilinpaatös osoitti "Nuoriso ja ur

heilurahaston" varojen karttumisen hy
vään alkuun, siis askel eteenpäin on pääs
ty tässäkin träkeässä asiassa. Vuosikokous
muutti osittain, kuten on tavanomaista
johto-ynnä muiden toimikuntien kokoon
panoa.

Vuoden 1966 johtokunta on seurovaa:
Puheenjohtaja Erkki Sievinen.
Varapuheenjaht. Edv. Pääskylä.

Varsinaiset jäsenet:
Kauko Eskonniemi, Pentti Dahlberg,

Kalervo Oksanen (sihteeri), Urho Lei
mujärvi, Asko Saarinen ja Salme Hoff
man.
Johtokunnan varajäsenet:
Jouko Mustonen, Urpo Vartiainen Ja

Kauko Tokkari,
Rahastonhoitajana on edelleen Pekka

Varriainen.
Uutta toimintasuunnitelmassa on talle

vuodelle se etta, järjestettään ornat as
kartelu-illat niin tytöille kuin pojil
lekkin,

Kerho hankkii lennckkirarpeita pojille
ja tytöille sopivaa materiaalia, niin, etta
askartelu rupeaa käymään.
Ohjaajat ovat lupautuneet siis toirninta

voi alkaa väLittömästi.
Myöskin on jo alustavasti järjestelry

kaitafilmi esityksia kaiken ikäisille lap
sille, jotka toimeenpantaisiin sunnuntai
sin päivällä.

Siis pienimmätkin Kerholle "Kalle
Ankan ja kumppanien" pariin.
Naiselle hankitaan tarvikkeita käsi

töiden tekoa varten ja kun va,lmista
syntyy, pannaan markkinat pystyyn. Jä
sen hankintaan kiinnitetään entistä sm,
rempaa huomiota, sillä nukkuvien puo
lue on vielä aika suuri.
Herätys.
Liity jäseneksi, siren kannat kortesi

kekoon suomalaisen yhteishengen vaini
olla.

E. Plä.

Kolmannet jokamies-hiihdot suoritet
tiin Farstaborgissa 12. 2. -66. Noin kak
sikymmentä kilpailijaa ilmestyi lähtöpai
kalle ja he jakautuivat tasaisesti eri sar
joihin. Tänä vuona sarjoja oli neljä.
Ensimmäistä kertaa oli tänä vuonna kil
pail tavana komeat kiertopalkinnot, jotka
antoivat lisävauhtia kilpailuihin. Ennak
ko~uosikit pitivät pintansa ja veivät
kiertopalkinnot vuodeksi eteenpäin hal
tuunsa.
Naisten sarjassa vei voiton jo kolman

nen kerran peräkkäin Hilkka Kaasinen
ja sai samalla nimensä kirlpailtavaan
kiertopalkintoon.

Kuumassa sarjassa Arto Koivisto, joka
on jo osoittautunut hyväksi hi:htäjäksi
kovissakin kilpailuissa, vei voiton ylivoi-
maisesti ja sai näin kiertopalkinnon hal
tuunsa vuodeksi eteenpäin.
Ikämiehissä voiton vei odotetusti Ola

vi Koikkalainen, joka tuloksellaan olisi
sijoittunut toiseksi mikä on huomattava
saavutus.
Yleisessä sarjassa kilpaili virallisen

kilpailun ulkopuolella viime vuoden
voittaja Kari Dahl ja vo1tt1 myöskin
tiinä vuonna saaden ensimmäisen palkin
non. Koska kierbopalkinnot koskevat
parhaita Gustavsbergiläisiä saivat tässä
sarjassa Urpo Vartiainen ja Pentti Siu
konen kumpikin kiinnityksen kiertopal
kintoon.
Kilpailut päättyivät samana iltana ta

pahtuneisiin palkintojen jakoon ja iloi
siin kisatansseihin.

Tulokset:
Valiosarja
1. Arto Koivisto z
2. Kjell Lundberg
3. Veikko Kaasinen
4. Folke Amfel.d
5. Jouko Mustonen
6. Björn Nordin

Yleinen sarja
1. Kari Dahl
2. Urpo Vartiainen
3. Pentti Siukonen
4. Kalervo Oksanen
5. Ossi Peltomäki

Ikämies sarja
1. Olli Koikkalainen
2. Beni;J Bergström
3. Greger Åberg
4. Matti Sipilä

Naisten sarja
1. Hilkika Kaasinen
2. Anni'kki Blomberg
3. Ky,llikki Saastamoinen
4. Lisa Rolf
5. Eeva Piirainen

35,22
37,13
37,42
40,10
40,12
40,49

Gustavsbergsbandy
Gustavsbergs div. III-lag i bandy hade

i år alla chanser att vinna serien, men
detta är ju inget enastående eftersom
den chansen finns varje år, åtminstone
är det ett önsketänkande, som i olika
grad behärskar sportens intressenter.
Gustavsberg började mot Dalaförenin

gen och där kom den första bakstöten.
Uffe Sjödahl ooh Sven-Er,ik Viman gjor
de 2 mål men Dalaföreningens mannar
gjorde 3 mål och så var den dan för
störd. Mot Essirige gick det bättre för
"de våra" och man vann med 4-1. Må
len gjordes av "Krigarn" 2, Sven-Erik
Viman och Håkan Viberg 1 vardera. -

Matohen mot Stureby blev en hård
uppgörelse. Uffe Sjödahl gjorde 2 mål
men "Sturarna" orkade med 5 stycken.
Gustavsbergarna fick sedan möta Hä
gersten och noterade en knapp seger med
3-2. Det var Håkan Viberg, Kaj Berg
ström och "Krigarn" Ander~,son som
svarade för målen.

Sedan följde två matcher, som slutade
3-3. Det var mot Bagarmossen och
Stockholmspolisen. Kaj Bergström, Sven
Erik Viman målade för Gustavsberg mot
Bagarmossen och Kaj Bergström, "Kri
garn" Andersson och Uffe Sjödahl ~täll
de allt tillrätta mot polisen. Hemma
på Ekvallen avslutades ser,ien mot Grön
dal och det blev ett salomoniskt dom
slut i den stränga kylan med 1-1.

Gustavsberg har gjort 18 mål och
släppt in lika många. Det blev en fjärde
placering i tabellen med 7 erövrade
poäng. Publiken har svikit på matcher
na. Det är ganska egendomligt det hela.
Vi har en fin bandybana och ett skap
ligt bandylag, men vi har ingen publik,
vi har en i~hockeybana men inga spelare,
vi har banor för allmän idrott men inga
idrottsmän. Vi har fotbollen och det är
den sporten, som vi snart ska möta, bara
den evinnerliga vintern tar slut.

Axman

22,00
22,43
22,43
23,49
25,52

22,21
24,45
24,52
24,58

27,17
27,35
28,22
30,36
32,57

Välkommen till

Syateljen
på Mejtens Väg 25 n.b.

Vi syr eder nya vårdräkt
f.ö. allt i Dam- Barn- och Tonårs
kläder samt reparation och om

syningar av pälsar.

Telefoner:
kl. 12-13: 316 19,

efter kl. 17:00: 30718, 314 68
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Födda
1965

6/11 Mats Jdhan, son ril] elekt, Karl To
mas Nordgren, Rutensv. 2 ooh h. h. Alice
Margareta f. Wallström

11/11 son till maskinist Hans Erik Karls
son, Farsta och h. h. Inga Kristina f. Ny
ström

14/11 Markku Sakari, son till byggn.arb.
Sakari .Elias Maki, Björnskogsv. 27 och h. h.
Yvonne Elisalbetlh ,f. Bohlenius

15/11 Anna Katarina, dotter tiH traarb,
Johan Gustaf Ove Lundkvist, Meitens v. 1
och h. h. Anna Barbro Gunilla f. Hedström
21/11 Anna Maria, dotter tihl srud. Renzo

Gamiba, Thun-Ollev. 11 och h. h. Britt Inger
f. Pettersson

22/11 Siv Anneli dotter till Sven Bertil
Björklund, Mörtnäs 1 :375 och ,h. h. Siv
Annika f. Andersson

28/11 Lars Erik, son ti.ll tekn. Lars Gösta
Bryngelsson, Björnskogsväg. 18 B och h. h.
Inga Christina .f. Holmsten

1/12 son ti.J.l regissör Gustaf Harald Skogs
berg, Meitens v. 17 odh h. h. Margit Inge
gerd f. Ferneby

1/12 Ingrid Marie, dotter till ing. Bengt
Sigvard Nilsson, Trallbanev. 6 a och h. h.
Ann-Marie f. Nylander

2/12 Leif Jörgen, son til,I byggn.arb. Lei,f
Gunnar Isdahl, Meitens väg 5 och h. h.
Inger Gunnel .f. Fall

2/12 Irene Helen, dotter till svarvare
Sture Sören Jangenlid, Hästhagsterr. 3 och
h. h. Silja Irene f. Kurppa

4/12 son till fabr.arb. Pauno Johani
Karkulahri, Mariag, 8 och lh. h. Eeva Marja
f. Pinola

10/12 Mats Gunnar, son till styckm. Karl
Gunnar Sten Ornsved, Björnskogsv. 4 B
och 1h. '.h. Herta Viola f. Olsson

16/12 Giancarlo, son till fabr.arb, Sergio
Sartin, Skeviksväg. 4 och h. lh. Maria f.
Tamiso

20/12 dotter till ,fabr.arb. Matti Richard
Johannes Tok'kari, Kullen 1 och h. 'h. Maija
Liisa .f. Tähtinen

27/12 jerri Bill, son till fabr.arb. Sune
Folke Eriksson, Skevrksgat. 8 och h. h.
Helka f. Kleemola

1966
2/1 Elena, dotter rill Fabr.arb, Vinicio

Mazzini, Ingarög. 7 och h. h. Edi f. Telloli
4/1 dotter till rjm, Björn Korn, Höjdg. 9

och h. lh. Lilly Mariann f. Olsson
7/1 Hans Roger, son till verkst.aro. Hans

Mauritz Hagelin, Meitens väg 25 och h. ,h.
Gunilla Ulrika f. Lydin

9/1 son till dhaufför Rolf Leo Andersson,
Meitens v. 11 och !h. h. Gunnel Hedvig f.
Uusitalo

14/1 son ti.ll murare Hans Olof Stenberg,
Rutens v. 4 och :h. ,h. Kerstin Veronica f.
Almen

14/1 son till fabr.arb, Romeo Barattino,
Mariag. 12 och h. lh. Vincenza f. Miglietti

16/1 dotter till faibr.arb. Tan Koelman,
Villag. 7 och h. :h. Ingegerd Elisabeth f.
Forsell

17/1 Sten Magnus, son tidl isolerare Bengt
Rune Douhan, Björn~kogsv. 12 A och h. h.
Ingr,id ,Marianne .f. Löfda,hl

22/1 dotter tiil1 ing. Lars Olof Alander,
Mörtnäs 1 :580 och h. h. Ulla Emma Mar
gareta f. Elgentberg

23/1 son till folkskol.J. Karl Olof ,Forsberg,
Ekedalssikolan ooh rh. :b.. Birg.i,c Ingeborg
Matlhilda ,f. Nilsson

26/1 son till fabr.arb. Seppo Julhani Harju,
Mariaplan 3 och h. :h. Tuula Anneli f.
Heisikanen.

Vigda
13/11 Björn Karl Gustav Jansson och

Bl'itt-Marie Andersson
20/11 Stig Åke Ingvar Nord och Stina

Helena Andersson
20/11 Hans Gmta.f Fr,idolrf Holmström

och Anna-Karin Anfra Johansson
20/11 Lars Olof Sjölund och Ulla Lille

mor Schyldt
27/11 Bengt Gustav Klinr,häll och Signe

Johanne Öyen
27/11 Björn Korn och Lilly Mariann

Olsson
4/12 Sune Harry Fick ooh Inez Edit Mar

gareta Lek
11/12 Bemt Ingemar Jonsson och Märta

Margareta \V'aJhlström
18/12 Rolf Georg Lindberg odh Gerd

Helen Svensson
18/12 Leif Henning Lindroovh och Ulla

Inga-Maj Bergström
19/12 Knut Viljelm Sundgren och Toini

Edit Liljamaa
31/12 Gunder Lundgren och Eva Lillemor

FreJin
31/12 Bo Robert Ni,lsson ooh Britt-Marie

Qvist
5/1 -66 RoLf Einar Lorens Rehnlund och

Gunilla Anita Birgitta Johansson.

Döda
1965

15/11 Anke.fru Hulda Fredrika Otrilia
Pettersson .f. Jansson, Ålderdomsihemmet80 J.r

17/11 Portvak,ten Erik Axel Isberg, Mört-
näs 63 Jr

2112 Fru Ebba O~tilia Alfrida Lind'holm
f. Andersson, Rutens väg 10 65 J.r

6/12 Lagerarb. Nils Oden Box, Höjd-
hagsv. 3 75 Jr

11/12 .f. Trädgårdsm. Ernst Vilhelm Svens-
son, Ålderdomshemmet 85 Jr

24/12 Fru Siv Ingegerd Mehlqvist f.
Lindahl, Munkv. 3 · 51 Jr

1966
4/1 f. Kyrkogårdsvarktm. Karl Johan Back-

man, O~bytorp 80 Jr
13/1 Fru Astrid Vi,lihelmina Karlsson f.

Johansson, StenkuHen 1 43 år
21/1 f. Banlkdirektören Theodor Raaschou,

Långsunda gård 83 Jr

Tack!

Till alla som gjort min 90-årsdag till
ett så ljust minne, släkt, grannar, pen
sionärsföreningen och många andra vän
ner, ber jag att få framföra mitt hjärt
liga tack.

Selma Olsson

Till företag, förmän, arbetskamrater
och verkstadsklubb, släkt och vänner,
som gjort min 50-årsdag till ett rikt och
kärt minne, framför jag mitt hjärtliga
tack.

Stig Persson

Ett hjärtligt tack till förman, arbets
kamrater, Missionsförsamlingen och släkt
och vänner för all uppvaktning på min
50-årsdag.

Kajsa Sjöström

Jag kan icke personligen tacka dem
alla som uppvaktade mig på min 85-
årsdag med blommor och gåvor, men vill
dock genom Gustavsbergaren ge ett
hjärtligt tack till Fabriksledningen,
Kommunen, Konsum, Missionsförsam
lingen, Pensionärsföreningen, och i öv
rigt till alla vänner och bekanta.

Samuel Svenson

Tack till alla, som uppvaktat på 60-
årsdagen.

Albert Rydberg

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst
på min 60-årsdag.

Margit Andersson

Härmed framför jag mitt varma tack
för all vänlig uppvaktning på min 50-
årsdag.

Anton Mörtl

För minnesgod hågkomst på min 60-
årsdag ber jag få framföra mitt hjärtliga
tack.

Gustav Magnusson

För allt vänligt deltagande vid min
käre makes och min fars, Nils Box,
bortgång, och för den vackra blomster
gärden vid hans bår ber vi få framföra
vårt varma tack till AB Gustavsbergs
Fabriker, arbetskamrater, Veteranklub
ben och Pensionärsföreningen.

Mia Box
Torsten Karin
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- så formulerades en gång mål
sättningen för de kooperativa
föreningarna. Den består fortfa
rande. Men sätten att förverkliga
den måste bli annorlunda i ett
samhälle där de flesta har jobb
för jämnan, alltfler åker bil och
bor i tätort.
Våra kommuner går ihop för att
klara uppgifter med stor spänn
vidd. Fackföreningar slås ihop
för att skapa effektivare verk
samhetsformer. Stordriften slår
igenom på alltfler områden.
På samma sätt går de koopera
tiva föreningarna samman för att
bättre kunna tillvarata sina med
lemmars intressen. Genom att
arbeta i större enheter kan man

• göra stora egna inköp - som
blir ännu förmånligare genom
inköpssamverkan med landets
alla konsumtionsföreningarvia
KF,

• bygga rationella lagercentra
ler och butiker - för effekti
vare varuhantering och bättre
varuvård,

• lönsamt utnyttja databehand
lingstekniken för annars tids
ödande rutinuppgifter,

• skapa underlag för en fortsatt
utbyggnad av varuhuskedjan
Domus - och därmed ut
sträcka det kooperativa pris
inflytandet till alltfler viktiga
varugrupper,

• gemensamt lösa personalut
bildningsproblemen,

• få resurser till ökad medlems
kontakt - och aktivare med
lemsinflytande inom förening
arna.

Vår levnadsstandard beror i sis
ta hand inte på hur mycket peng
ar vi får utan på hur mycket varor
vi kan få för våra pengar. Det
kooperativa rationaliseringsar
betet syftar till att ge hushållen
mer varor - och mer kvalitet -
för pengarna.

l<ONSUM•DOMUS
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Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom. med på vandringsfärd
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål
till brädden fylld med vin.
Så drick min vän, drick sol och doft,
ty dagen, den är din!

Evelyn Lindström

Nu blommar det
Forum hade årsmöte i mars, och där var man ganska enig

om att Gustavsbergaren borde komma ut oftare, ja helst en
gång i månaden. Nu vet förstås inte många hur svårt det är
att få fram en tidning varannan månad med bibehållande av
tidaingens stil och karaktär. Det går tack vare att pysslet
med tidningen är en hobby, som roar redaktör och medarbeta
re, så pass att det mesta jobbet görs hemma på fritid. - Om
tidningen, som någon ansåg, enbart var ett Plc-organ för
fabriken (dnget dumt betyg förresten) fick vederbörande nog
lov att satsa större peng.ar på redigering, tecknare, honorar,
layout, reklamfotos och konsttryck och anlitande av annons
byrå m.m. Men likaval hål:ler jag på att Gustavsbergaren
är och kan förbli ett slags PR-organ för kommun och fabrik,
ja samhället - om det kom mera bidrag från folk, som vill
omhulda tidningens karaktär av både ortsorgan och perso
naltidning och gynna en tidskrift som ges ut av en diskussions
cirkel med intressen från allt som rör sig inom våra hank
och stör. Tidningen Studiekamraten var också någo,t i den sti
len, ooh där gav många kända och lärda män sina bidrag
gratis för idens skull. Gack du och gör sammaledes - så
kanske vi uppnår och överlever 25 årgångar.

I torsdagstidningen NST påstod man att vi inte förde någon
samhällsdebatt, Vad är då de här ämnena, för att ta några ur
förra årgången? "Nu behöver vi ungdomsledare", "Hur ut
nyttjas våra arbetskraftsresurser ?", "Att umgås med ton
åringar", "Rent hus - framtidens hygienutrymmen", "Vad
tycker och tänker skoleleven?".

Verop från kvirrare eller insändare från kroniska antikoo
peratörer har vi tack och lov inte sett tiU - om det är det
man menar med samhällsdebatt. Vi har en spalt "Ett ögon
blick, redaktörn", som kan utnyttjas för "ordet fritt", om man
uppger namn och i övrigt iakttar den hyfs som yttrandefrihe
ten innebär.

Bemälda tidnings nya redaktör erkänner nu att den liHa
anmärkningen var en redaktionell kommentar, alltså rätt
oinitierad. Vi förlåter gärna för hennes vackra ögons skudl,
och för att hon säger sig gilla demokrati. Kunde hon bara
intala sig själv och sina lokala medarbetare att inte tendensiöst
så uttryck som "diktaturstyrd kommun", "propp i utveck
lingen", "patriarkaliskt styrelseskick", "inmutat område" m.m.
- ibland i en nog så listig frågeform upa - så kanske hon
kunde få fler prenumeranter, nu sen ST föJl bort. Det finns
inte mycket att välja på. - Men tack för meningsutbytet! Nu
måste vi ägna oss åt lokalt betonade spörsmål kring vårt sam
halle, vår kommun, vår ,industri och våra organisationer. Där
alla har rätt atr ställa krav, men också har förpliktelser för att
få samverkan i fo)iJ funktion, kooperativt, politiskt och social
poliniskt. Provet som den kooperativa rörelsen visat i Gustavs
berg sedan 1937 är säkert värt att föras vrdare. Nog så intres
santa synpunkter på den viljan fiok vi genom Ruben Edqvists
redogörelse vid Forums årsmöte, som vi refererar på sid. 4.

Vår lilla ridnings roll är mycket anspråkslös, men att den
accepteras kan vi bl.a. se i att ingen någonsin ifrågasatt en
prenumerationsavgift och tidningen finns så gott som i varje
familj.

Men nu är dec våren 1966, då äntligen grenars •knoppar
sväller i solvärmen, då vitsipporna [yser genom det torra Fjol
årsgräs,et och den första fjärilen fladdrar över slänten med
snödroppar och krokus. Jag påminner våra ärade läsare på
nytt om blåsippan, denna väna blomma som Kungens befall
ningshavande lär ska fridlysa, om vi inte bättrar oss och låter
blåsippan ute !i backarna stå. Säg sen tiU era ungar, när det
blir så dags, att de unte gläder mamma med att rensa ängen
på gullvivor. De är vackra där de står och en kompakt mass
bukett av dem ,i en trång vas på byrån är «lersamma som ett
visitkort för vandaler.

Medan jag nu är i farten, snälla föräldrar, •lärare, medbor
gare! Se hur våra vägkanter, våra hållplatser, våra stråk är
nedskräpade av papper, plastflagor, skal och askar. Efter
några veckors stor antiskräpkampanj med jippo och allt!
Tycker ni att detta är trevligt? Ser ni ,det inte? Vem ska
plodka upp det? När -det nu finns papperspellar - och rym
J,iga fiokor -i vårpa'1etån - varför i hela fridens namn ska
du då, när du viver av ett omslag, tömmer en ask, slickat fär
digt på din glass, bara ,helt nonchalant släppa avfa!Jet ifrån
dig där du går och står. Det är ,minst sagt ohyfsat! - Nej, nu
blommar ,det! Fick .följa med på en biltur nyss utåt Värmdö.
Tror ni inte att ,det stod en tös V!id vägkanten och sträckte ut
handen full med blåsippor. Och från bilen som körde föribi
virvfade några tomma glassbägare i dtiket. Men tösen var vän,
som våren själv ...
Tänk om man nu skulle vara litet snäill och so-l,ig. Ja, man

behöver ju bara titta åt annat hål.I, mot jord, himmel och sjö
så blir blodtrycket normalt igen. Flytt.fåglarna börjar åter
vända, den ena efter den andra, och sädesärlan vippar på
vägen och vänder vita sidan till. Det måste vara starar eller
kolitrastar, som är så ivriga därnere ,i dungen vid åkern. Vilken
dag som helst får jag rapport från Wadström att svalorna
inspekterat lerla:gren i fabr:~ken. Där ,i backen upp mot Eke
dalsskolan lyser vitsipporna, som nyss de snödrivor som täokte
sluttningen. Luften är ljum och man andas in en doft av
spirande jord. Vid det här laget hörjar det se riktigt hyfsat
ut på tomten. Ty nu blommar det! - Nere vrd tjärnen har
besefåmt gr-odorna vaknat oah >börjat sin vårkonsert. Ute på
viiken har änderna dragit iväg ut åt fjärdarna, ,i Baggen bör
jar doppingar och viggar tänka på bosättn~ng. Och sländor
och granna fjärilar är på segelf!ykt i vinddraget. Vilken 'ljuv
lig tid! Och ändå på nå.got sätt vemodig. Man hinner ju knap
pas,t med att njuta av allt, förrän det är sommar. Manuskript
til:l sommarnumret ska vara inlämnat före den 1 juni.

Red



en kålla till glädje
- Jag har gjort mitt, men nu lägger

jag av. I fortsättningen ska jag bara ta
igen mej. Det ska bli skönt att få ta
det med ro.

Så talade en gång en ganska trött per
son, och han avsåg i detta sammanhang
särskilt sina föreningsengagemang, som
han tänkte avveckla,

Ett förkilarligt resonemang, om man
känner sig trött, sliten och nere. Då
måste det vara lockande att se fram
mot en tid av v,i1a och ro. Men efter en
period av stillhet och vila kommer i
regel en ny längtan tiH verksamhet och
nya insatser.
Det blev också ·så i det här fallet.

Efter en tids avkoppling förklarade han
att overksamheten var påfrestande och
gick honom på nerverna. Det blev för
trist ... En naturlig reaktion.

Vi människor är skapade för verk
samhet, liksom för samhörighet och sam
verkan. Får vi inte utlopp för energin
och krafterna, vantrivs vi. Vi behöver
också den omväxling och glädje, som det
mänskliga umgänget kan ge. Isolering
och eremitcillvaro är inre vår melodi,
såvida vi inte hör till de annorlunda
funtade undantagsmänniskorna.

Vi behöver vänlig samvaro och lagom
aktivitet, Dessa behov söker vi tillgodo
se på olika vägar. Hemliv och familje
liv, arbetsliv, föreningsliv och kamrat
samvaro ger oss en värdefull mänsklig
kontakt och förankring. Det kan vara

en styrka om en del av gemenskapen
odlas just inom den ideella förenings
verksamhetens ram. Att samlas kring
nyttiga intressen och gemensamt verka
för dem, ger livet mera mening och in
nehåll.
Detta är en alirnän erfarenhet. När

vi träget och trofast verkar för vad vi
finner rätt och Iömufuigt, ger detta till
varon ett högre värde. Ett frivilligt ar
bete för en god strävan behöver inte
göra oss trötta och utschasade. Det bi
drar tvärtom till att hå;lla oss i form. Vi
får något intressant att tänika på och
syssla med. Det verkar stimulerande att
få hjälpa till med de ting och strävan
den, som leder framåt och uppåt. Kan
vi dessutom värma upp omgivningen
och intressera denna för att ocks:å hjälpa
till, bLir resultaten så mycket bättre. Då
kan vi kanske slippa ta ,hand om mera
uppdrag och bestyr än v,i går iland
med, och då behöver vi inte heller kän
na oss olyckliga över alltför betungande
uppgifter.
Det är en förmån att få vara lagom

verksam. Vi växer med uppgifterna och
gläds åt att få vara med på ett hörn.
Med en positiv och sund syn blir Före
ningsinsatserna lockande och roliga. Vi
kommer •in i ett gott och meningsfullt
kamratskap, Vi trivs med det förtroen
defuhla samarbetet och finner här en
källa ti,H glädje.

V. J.
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Två dikter

MAJELD

Till våren

av Arne Thulin

Vc'irkväll sin skymning giver
sluter var blommas knopp
tystnad kring vida vatten
flämtande stjärnors bloss

Öppnas det rika flöden
fc'iror mot livets flod
fjärran frc'in bitterheten
fjärran ifrc'in allt smått

Brinner det eld i natten
majeld kring byars hägn
speglar de ljusa tankar
fria frc'in vinterns frost

Brinner ditt hjärtas lc'iga
för högre ideal
bär du ett ord till någon
som ännu söker svar

FÖDAS ÄNNU EN GÅNG
Födas ännu en gc'ing
ur vinterns sköte till vc'iren
smältas till yra bäckar
smeksamt mot moderns barm

Födas ännu en gc'ing
till förundrans dagar
finna ännu nåden
att leva i människors land

Dc'i regnet smeker
dc'i livet smakar mull och syra
att skynda mot dig
andas din första doft
kyssa vart spirande strc'i

Annu en gc'ing
frc'in isbundna relationer
och hotet om vedergällning
följa första fc'igelsträcket
mot häckningsplatser

Ännu en gc'ing
fc'ir vi följa
vc'igornas böljande rytm
och bära i hjärta och sinne
all markens skönhet
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Prisbalans 1966 - 1970

Långridsutredningen aiktualiserar det
alltid för såväil den enskilde som sam
häHet inte okända problemet att ansprå
ken är större än resurserna. Utredningen
har noga undersökt våra reala resurser
ur produktionssynpunkt för kommande
Femårsperiod 1966-1970 och kommit
fram oiH slutsatsen att vår nationalpro
dukt då kan bedömas öka med 4,2 0/o
per år, men mot denna siffra står an
språk från enskilda konsumenter, nä
ringsEv, stat och kommun som är såpass
stora att skuHe dessa tillgodoses måste
produktionsökningen bli en procenten
het större eller 5,2 0/o per år.
Detta är det eviga ekonomiska proble

met: man måste hushålla, göra avväg
ningar, prioritera, skära bort det minst
väsentliga . . . allt för att räknestycket
ska gå ihop. Men detta är inte ett van
Iigt räknestycke. Det gäller ju vår fram
tida försörjning, möjligheterna för att vi
alla ska få det bättre efter hand. Ar
ka1:ky1en realistisk?
Någon kanske v,ill säga att den lång

tidsutredning som förutsade utveoklin
gen för 1960-1965 tog miste just be
träffande produkrionsurveckiingen, Man
sade då att produkoionsökningen skulle
kunna brl,i i genomsnitt 4,0 0/o per år,
men den faktiska siffran blev i stället
5,0 0/o, ailltså en slcillnad med en procent
enhet eller just så mycket som behövs
för att räknestycket för 1966-1970 ska
kunna gå ihop. Jobbar vi blott bättre,
ar effektivare och utnyttjar våra resur
ser maximalt bör vi väl kunna tillgodo
se alla redovisade anspråk även för
kommande femårsperiod.

Självfallet kan våra anspråk ti'11lgodo
ses bättre om vår gemensamma kaka blir
större än beräknat. Men denna gång
förefaller det nästan som om långtrids
utredningen räknat ganska optimistiskt
nä,r man kommit fram till en väntad
produktionsökning med 4,2 °/o per år
för åren 1966-1970. Man har räknat
med en kraftig höjning av arbetsproduk
tiviteten, långt större än vad som upp
nåtts under 60-talets första del. Man
har vidare räknat med ett kraftigt till
skott av arbetsinsatser från hemmakvin-

nornas sida, Man har vidare inkalkyle
rat en arberstidsförkortning som för oss
närmare 40-tirnmars, veckan. Man tror
på fortsatt full sysselsättning odh antar
att inga större eller aUvarl,igare stör
ningar i vår utrikeshandel ska inträffa.

Om detta är realistiska antaganden
eller ej får framtiden utvisa. Man kan
blott hoppas att Iångtidsurredningens
prognoser avseende vår framtida pro
duknion ska visa sig riktiga. Ar de inte
detta utan visar sig vara för optimis
tiska blir svårigheterna för framtiden
inte bara stora utan veriroligt allvarliga,
horande både vår sysselsättning ooh vår
uppnådda levnadsstandard,

Problemen för den ekonomiska poli
tiken blir därför mycket invecklade för
kommande femårsperiod med de anta
ganden utredningen gjort betraffande re
surser och anspråk På något sätt måste
anspråken hå'1ilas uililbaka för att mot
svara våra ti'llgångar. Men vems an
språk? Ar det de lågavlönade konsu
mentgruppernas anspråk? Pensionärer
nas? Ungdomarna som önskar bättre
och effektivare utbildning? De bostads
lösas? De sjukas? Ar det bilismen som
måste :hållas efter? Ar det fritidsfolket?
Medelhavsresenä·rema eller småibåtsägar
na?

Lis,tan kan förvisso göras lång men
fakuum kvarstår. Ansprå:ken från viis\Sa
grupper eNer från aHa grupper måste
skäras ned. Ty vaid är alternativet? Jo,
att vi hev:iljar oss själva olika silags pen
nirugrtättigheter som sedan inte kan inlö
sas där.för att vaJru- och tjä.ns.teprodnk
t~onen inte hå:llit jämna steg. Resultatet
blir i sfälJet för högre levnadsstanda11d
högre ,priser, prisstegring, inflation -
öppen eHer dold, upp 1sikjuten eliler a!kut,
fördröjd e1ler av engångsnatur.

Fortsatt prisstegring kan ej tolereras
Vi har ba1lmm oss en lång ra·d av å,r,

högkonjunktursår med full sysselsätt
ning ooh höjd 1evnadsstandard, men
oakså med stigan,de konsumentpriser
trots att betingelserna i vår utri:keshan
del vaflit gynnsamma för prissta.bilitet,
trots att vii har stabila relationer på
arbeusmarknaden och tmts att vi har en
regering som i den :elkonomisJm politiken
kan räkna med en stabil majoritet i dks
dagen. Tfiot:s detta har vii upplevt en
genomsnitdig prisstegriing om c:a 3 0/o
per år. Man kan anföra olika förkla
ringar cill att prisstegringen blivit sådan:
omshöjningarna, kostnadsstegringen för
olika slags tjänster, soLidarisk lönepoli
trk, jordbrukspoiitikens sooiaiia innehåll,
etc, men såväl porlitiker som ekonomer
av facket kommer a'11tmer ciH den upp
fattningen att i fortsättn1ingen kan vi
inte toleflera en sådan prissoegring. Skä
len är bl.a. dessa:

Långtidsutredningen aktualiserar tvån
get att hushålla. En hårdhänt ekonomisk
politik är nu nödvändig fär att vi skall
få slut på prisstegringarna, som inte
längre kan tolereras, hävdar riksdags
man Nils Kellgren, förutvarande LO
ekonom, nu sekreterare i Arbetsmark
nadsstyrelsen. Artikeln är hämtad ur
Kooperatören nr 2.

Under 1965 råkade vi in i en utvedk
ling som medfört stömingar av vår by
tesbailans. Vi exporterar helt enkelt för
liitet ni11 utlandet jämfört med va,d vi
imporoernr. Uruders1rnttet är idag c:a
1.000 mi'lj. kr. men det kan lätt stiga
vid en ofördelaikrig utveckling. Alltför
stor efterfrågan här hemma i kombina
tion med vissa svårigheter för vår ex
port kan med en gång föra oss in i ett
aikut krisläge. En sådan utvedklring kan
ske ser något osannoliik ut idag men kan
inträffa.

AvtaJlsförrharudlingarna är långt ifrån
avsfota:de. Ingen vet ännu idag om ar
betsfreden kan bevaras. Det är väl san
nolikt att så kommer att s:ke men det
blir säkert till priset av betydande löne
höjningar. Dessa kommer att få konse
kvenser liksom tidigare för prisnivån,
ooh detta i ett läge då e:x,port,industf!ier
na har ~vårt att kostnadsmässigt hävda
sig på många viktiga marknader.
Det sooiala rreformarrbetet går vidare.

Rik1S,da.~en ska denna vår besluta om en
förbättrnd sjuMörsäikring. Detta är skä
ligt ooh önS1kvärt men beviljade förmå
ner böir ,inte urholkas alltför snabbt ge
nom stigande Ievnaidsfoostnader. Samma
intresse har alla pen~ronärer och grupper
med fasta inlkiomster.

Som folkhushåH har vii aHa engagerat
oss i mycket ambitiösa program för ut
bildning, forskning och investeringar in
te minst ifråga om bostä.der ooh stads
byggnad. Vi kan inte avibryta dessa en
gag,emang. Vi måste viidare ooh upp
fylla våra förpLiktelser. Men varje onö
dig pfiisstegring, varje höjnring av pris
nivån med någon ri•ondel för mycket
är stenar i vägen i arbetet på att klara
vårt follkhushåMl5 uppgifter.

Hårdhänt politik nödvändig
Dessa kärvare yttre och inre villkor

ställer de högsta krav på den ekonomis
ka politi:ken. Den måste vara på en
gång förutseende, snaibb ooh effektiv.
Den kan ime lämna något åt slumpen,
åt en optimism som litar till vårt folk
hus,håHs traditionella förmåga att över
vinna kriser ooh att visa hög export
kra.ft. Optimilsmen ä,r int:e längre på s-in
plats utan i sräUet realismen, kärVJheten
och de hårda tag,en. Den ekonomiska
pol,iviken måste ha hårda nypor och ve
ta när det behö,vs att ta i ooh kläirnma
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åt, men också när det gäller att ge nöd
vändig stimulans.
Långtidsutredningen har inte haft till

uppgift att föreslå lampliga åtgärder
för att få anspråken att stämma bättre
överens med resurserna, Det har legat
utanför utredningens befogenheter. I
stäblet blir det finansministerns och r1e
geringens sak att redovisa de mera lång
siktiga avvägningsproblemen för riks
dagen i vårens kompletterirrgsproposition
avseende finansplan för 1966/67.

Vissa antydningar görs dook i lång
tidsutredningen som exempel på de pro
blem man kommer att ställas inför. Kan
en utväg inte vara att i någon ökad
omfattning avgiftsfinansiera oli·ka slags
samhällsnyttigheter, t.ex. sjukvårdstjans
ter? Det måste anses orimligt att
det är billigare för den enskilde att bli
passad på sjukhus än det är att vara
sjuk i hemmet. Vissa slag av trafoktjäns
ter och annan samhäHsservice ter sig ock
så alltför billiga i pris jämfört med kost
naderna. Om priset inte används mer
som medel vid fördelning av olika slags
sociala nytnigheter, riskerar vi att få
omarbiga anspråk, som aldrig kan till
godoses. Inte heller den absolut nöd
vändigaste vården kan i en sådan si
tuation med en omätlig efterfrågan till
godoses.
Rörligheten på arbetsmarknaden mås

te ytterligare uppmuntras. Vi har inte
råd längre att låta vår dyrbara arbets
kraft arbeta i orationella företag eller
branscher. Lokaliseringspolitiken måste
bi,i kärvare, då alltför stor utspridning
av våra kapitalresurser redan om fem
eller tio år kan vara oekonomisk, rena
felinvesteringar något som blir allvarfi
gare ju större efterfrågan på kapital blir.

Bostadsbyggande måste göras ratio
nellt och effeknivt. På detta område
måste otidsenliga produktionsformer
snabbt ersättas av nya, moderna och bil
liga. Pris- och kostnadsskruven uppåt
måste ju på detta område först av alla
bringas att stanna. Den drar för myoket
med sig. Konkurrensen mellan företags
formerna måste göras större, hyresregle
ringen avvecklas och marknadskrafterna
medges större spelrum.

Lika viktigt är att konkurrensen på
alla övriga produktions- och. distribu
tionsornråden skärps och effektiviseras.
En inte helt oväsentlig roll därvid spe
lar samhällets olika instrument för att
övervaka privata prisregleringar och an
nan oekonomisk samverkan mellan· före
tagen. Pris- och kartellnämnden måste
förstärkas, Likaså de konkurrensöverva
kande samhällsorganen. Konsumenterna
måste göras mer medvetna om pris- och
kvalitetsfrågornas betydelse.

Endast om detta sker kan prisbalan
sen upprätthållas under 1966-1970.

Nils Kellgren
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Årsmöte i Forum

Forum hade årsmöte på Strandvik den
14 mars. Harry Pettersson utsågs att le
da förhandlingarna. Verksamhetsbcrät
telse och revisionsberättelse godkändes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet,
och omvaldes enhälligt. Staten för 1966
godkändes och i samband därmed beslöts
att från 1967 höja prenumerationsavgif
ten till 8:-, resp. 10:- för utlandet.
Lösnummerpriset blir 1 :75, julnumret
3 :-. För att räcka förlust för 1965 be
slöts. att anhålla hos företag, kommun
och konsum om tiHläggsanslag. - Med
anledning av en ,intervju i NST, som
kunde tolkas så att man ansåg att Gus
tavsbergaren inte gav utrymme för fri
debatt, hävdade ordf. F. Berg att tid
ningen givetvis alltjämt står öppen för
olika meningar i samhällsfrägor. - En
tätare utgivning av Gustavsbergaren dis
kuterades. - Vidare föreslogs att Forum
skulle göra en vårutflykt till Vikingshill
för att där sammanträffa med rörelse
hämmade och gemensamt diskutera de
ras speciella krav.

Ärsmötet avslutades av tjänstgörande
ordföranden, som uttryckte ledamöter
nas och läsarnas tack till styrelsen och
redakrionskommitten för prestationen
med Gustavsbergaren under det gångna
0aret.
Efter årsmötet ha:de Ruben Edqvist

uppdraget att ge oss en frnmtidssyn på
fabrikens ooh därmed odkså -samhällets
utveckling. Han tog till utgångspunikt
långtidsunredningens kartläggning av pe
rioderna fram tiH 1980 ocih. med jämfö
rande taheHer av läget i dag för hela,
landet. Trots att vi bl,ir en milion mer
innevånare i det här -landet, så kommer
ändå arhetskraftsbristen att bli markant.
Det blir mindre folk ,i jord:bruiket, men,
då serv.icenäringar och offentliga tjäns
ter för väLBärdens upprättihållande öka,r,
blir det inte så myoket över för indu
strin. Här måste man -satsa på 1kloka in
vesteringar, höja arbetskraftens kvalitet
genom utbildning, r:ationaiisera, bilda
större produiktionsenheter och samtidigt
göra arbetet psykiskt ocih fys.isikt anpass
ligt för människan genom ergonomiska
aktiviteter. Vi måste över<huvudtaget
planera ooh anpassa vårt arbetsfält syn
nerligen· noga. - Fö,r Gusoavsbergs fab
rikers del innebär det att sikta på ökad
produk6on av vad som nu tillverkas,
och för den delen har också redan stora
investeringar skett i tillbyggnader, nya
maskiner, mater,ial ocihmetoder.

med framtidsvyer

Sär~kilt viktiga •är åtgärder som ger
produ-hivitetsökning genom besparing av
arbete och kapita-1.
Det gäl:ler odkså att se ri'11 att det finns

expansions.utrymme för nya pPodwkter
och tillverikningsmemder i framti1den.
Med exempel också från andra industrier
kan man pe!ka ,på det hastigt ökande
behovet av ma:rk för industribyggnader,
transportleder, Utpplagsplatser etc. Om
företaget inte vore så relat•ivt välförsett
på detta område, skulle man 1Jv,ingas kö
pa mar1kr,eserver. Ett exempel är Gus
tavsbergs plaströrsfabriik i Gånghester
öster om Borås som inte har ti1lräcldiga
expansionsutrymmen varför i stäUet ut
byggnaden sker i Fr,istad norr om Borås,
där c:a 400.000 kvm industr•imairk köpts.

Samma sak gäller företagets engage
mang i bostadsfrå,giorna. Det skuHe vara
omöjligt att u1Jv,eokla en industri i Gus
taivsberg basernd på a11betskraft från
Täby, Jäirvafältet, Salem eller Järfölla.
St•ock!ho:Ims-Tidrningen och MetaHarbeta
ren har i vinter haft artiklar om industri
döden i Stocikholmsområdet. Man är aI!
va,rligt ,orolig på fackföreningshåII Ö•ver
den stora utflyttningen av metallindu
strier fr~n Stoctkholm. Over 15.000 med
lemma,r anser s,ig MetaHettan ha förlo
rat genom detta och den kräver att
mark- och ihostadsfrågorna underlättas
för metallindustrierna.
V.i kan förr,esten citera:
"Att åderlåta Stockholm på alltfler

'1ivs:krnftiga metallindustrier äir ,olyokligt
för stadens !,iv. -

Bosta•dssituationen 'är ett svårt !krux
för ,den ,industriella utvecklingen. -
Försvinner metal:lindustrin helt från hu
vwdstadsregionen får vi väl kräva att
man kör lokal,iser.ingsprograimmet baik
länges!"

För,uoom av tvånget att även i fram
tiden rkunna nyrekrytera ar1betskraft leds
företaget av ett intresse för miljöfrågor
na som både sträcker sig över egna miljö
sikapande produ!kter inom hem, hushåll,
hygienutrymmen o.s.v. till saunhällsmil
jön och dä.r särsikiit den egna orten. Man
har sedan många år häcvdat att samman
hanget mellan kvahteten vå miljön och
produkt,ionsresultatet ·är starlkt. I syn
ner,het bör detta ·intresse vara st.a,rkt i
ett 1konsumenriägt företag. :Konsumenter
na kommer att mer odh mer uppmärk
samma miljön som konsumtionsobjekt.

Fiöretaget har s.åledes engagerat sig i
ett sairnlhällsP'laneringsa11bete av betydan-



Hur arkitekterna tänker sig utställning och museum.

de omfång såsorn flygfotograJering och
kartframställning, deltagande i vatten
och avloppsfrågomas lösning, trafikut
redningar, bebyggelseplaner.ing och fram
tagning av stadsplaner, Kostnaderna har
uppgått till miljonbelopp men de anses
vara nödvändiga coh produktiva, både
fö.r företaget ooh samhäl'lsmedborgarna.

För närvarande, upplyste hr Edqvist,
pågår projekteringen av ett nytt bostads
område ,i Osbyskogen, d.v.s. bergs- ocih
skogspartierna mellan vattentornet, Asp
viksvagen, skjutbanan och Lugnet. Om
rådet bEr ju mycket centralt med kort
väg till Centrum och fabri:k och har
alla chanser att bli trivsamt. Noggranna
studier av terrängens möjligheter ooh be
gränsnirigar har gjorts, och flera intres-
santa alternativ niH bebyggelse har pre
senterats av en jugoslavisk arkitekt, M.
Jernejec inom KFAI. Vidare pågår stu
dier och grovprojektering av andra om
råden, lämpliga för bostadsbebyggelse.
Allt detta sker i samråd med Kommu
nens ansvariga, främst i byggnadsnämnd
och kommunalnämnd.
Under året uppförs av fabriken i

Hästhagen c.a 45 radhuslägenheter av
BORO:s tillverkning samtidigt som
Kommunen :i Lugnet bygger både åt bo
stadsrärtsföreningarna Styrmannen och
Björnen.

I Centrum hoppas företaget att få
komma igång med andra etappen, in
rymmande bo - teater och diverse ser
vicelokaler. Förra året fack vi inget ar
betstillstånd men trots att man från
regeringen signalerat ytterligare åt
stramning anser vii behovet här så stort
att vi borde komma före en lång rad
byggen i Stockholm, som också väntar
i arbetstillståndskön.

Stig Lindberg har till denna Centrum
anlaggrring gjort ett Iockande förslag tiH
kombinationen av torg, lekpark, konst
närlig utsmyckning, servering, trädgårds
anläggning och mycket mer som det
verkligen skllle vara roligt att se utfört.
V,i hoppas att han i ett kommande num
mer av Gustavsbergaren presenterar för
slaget.

En .anlaggning som också skulle fylla
en viktig uppgift i kontakten mellan
företaget ooh kunder, anställda och all
mänhet ·är den utställnings- och musei
by,ggnad, som arkitekterna Kjell och
Britta Abramson ritat. Det är en luftig
glasbyggnad, avsedd att placeras mellan
gamla kontoret och nedre stenhuset. Där
skulle den gamla museikollektionen pla
ceras tillsammans med miljöbilder från
fabrikens och samhällets fornstora dar.
Men framförallt skulle dagens produk
ter presenteras. på ett attraktivt sätt och
utställningar och aktiviteter inom pro
dukt- och miljöutveolclingsornråder äga
rum. I detta sammanhang har också
några urbyggnadsalternativ för konto
ren undersökts 1,~ksom förslag trll förskö
nande av strandområdena vid Farsta
viken genom trädgårdsanlaggningar etc.
Men allt detta kostar stora summor och
även om myctket skulle betala igen sig
rätt snart [igger inte dessa investeringar
med första prioritet.

OKAMMADE TANKAR
Av den polske diktaren Stanislaw
Jerzy Lec (f. 1909)

Om ett djur skulle döda överlagt,
vore det ett mänskligt beteende.
När argumenten är bräckliga, stel
nar ståndpunkten.
Bristen på karaktär kompenseras
av bristen på talang.
Han har ett enormt tomrum inom
sig som är bräddfuHt av lärdom.
Ibland vilar en trött upprorsman
i maktens fåtölj.
Först när han for in på triumf
vagnen märkte man, att han var
kusk.
Ibland behöver man brutalitet för
att lansera sin subtiliter.
Människan har ännu det för
språnget framför maskinen, att
hon kan sälja sig själv.
När skall människan besegra den
rymd som finns människor emel
lan?
Jag är inte ense med matematiken.
Jag anser att summan av alla
nollor gör ett stort och farligt tal.

Översättning: Johan Malm

Arthur Hald 5 0 år
Många delegationer och enskilda upp
vaktade Arthur Hald på högtidsdagen i
mars. Här en glimt då direktör Harry
Hjalmarsson överlämnade KF:s gåva.
Jubilaren och hans ärevördige fader, den
kände Orreforskonstnären professor
Evald Hald, lyssnar intresserat på Hjal
marssons hyllningsord.
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Det gäller oss alla
En översikt på skyddsarbetet mot

yrkesskador och ohälsa
av Gösta Dahlberg

Då vi vid fabriken, sedan vi för ett tiotal år sedan talade om
arbetarskyddet ,i denna tidning, under senaste år fått många
nya anställda och därmed också många nya familjer i sam
hället, anser jag att det kan vara skäll att med hjälp av våra
instruktionsböcker göra en lätt översikt på begreppet skydds
arbete i allmänhet och hur vi möter riskerna hos oss.
Vår sammanlagda produktion är förutsättning för att vi

ska kunna bibehåHa och öka vår levnadsstandard, Ur den
synvinkeln, den ekonomiska, är det nödvändigt att nedbringa
förlusterna som varje fall av yrkesskada eller ohälsa drar med
sig i förlorad arbetsinsats. Å andra sidan är det av humani
tära skäl av synnerlig v,rkt att i största möjliga mån söka före
bygga olycksfall som bringar den enskilde lidande och .för
sämrad ekonomi.' Omsorgen om den enskilda människans trygg
het ska vara den bärande tanken i skyddsarbetet,

Om vi vid vårt företag slapp alla de sammanlagda kost
naderna yrkesskador och olyckshändelser medför för företa
get och för den a,m;tä:liide, så skulle man t.ex, kunna använda
de pengarna till årliga semesterstipendier för varje anställd.
På sin tid räknade man ut att olyoksfallen ,i arbetet inom
svenskt näringsliv kostar landet över 1 miljard kronor årligen.
Det är klart att bara den nätta summan säger att det måste
löna sig med ett effektivt skyddsarbete, För att få fram en
välordnad skyddsrjänst har det lagts ner mycket pengar, många
åtgärder, ingrepp och propaganda har verksrablts , Numera
har vi över hela industrilinjen mycket gott skyddsarbete i
verksamhet, men riskerna inom arbetslivet är alltjämt så stora
att man ständigt måste vara vaksam, så att skyddet är och
förblir rationellt. Vi måste alla hjälpa til:l för att öka säker
heten och tryggheten och anpassa den efter ständigt ändrade
förhållanden.

Man vet ate många olycksfall beror på trötthet, dålig kon
dition och faktorer av själslig art som lynne, bekymmer och
anpassnings.svårigheter. Man brukar då skylla orsakerna till
olycksfallet på "den mänskliga faktorn". Det är alltför lätt
vindigt, om man inte har spårat de verkliga orsakerna. Det
visar sig då att ofta influerar de hygieniska och materiella
förhåJlandena eller ordningen på arbetsplatsen.

Skyddsarbetets verksamhetsområden

Det skulle föra för långt i detta kompendium att peka på
alla de skyddsområden där initiativ .kan och bör sättas in,
Det gäller t.ex. att se upp med belysning i olika avseenden, vi
har vissa buller som kan undvikas, vi ,har ventilationsproblem,
dammbildningsfrågor och utsug, vi har maskiner och verktyg
som innebär stora risker om de inte brukas på rätt sätt och
vi har den farliga el-strömmen att se upp med. Olampliga
arbetsmetoder och arbetsställningar ägnas numera särskild upp
märksamhet inom industrin. Detsamma gäller skyddsutrustning,
skyddsskor och arbetskläder. Olycksfallsorsaker kan ligga i
nedsatt syn och behov av glasögon. Lyfter vi rätt? Här be
hövs en särskild teknik för att undvika muskelsträckningar.
Ryggskador har under senare år blivit ailrmer markanta och
bör ägnas stor upprnarksamshet. Vi har personalrum som ska
vara ett prov på vår hygien och vär standard. Här måste man
hålla efter kamraterna. Osnygga toaletter är frånstötande,
spottning på golvet torde vara ett övervunnet problem.

Arbetsplatsens beskaffenhet betyder mycket

Tittar vi närmare på arbetsplatsen och arbetslokalerna och
hur dom bör vara beskaffade förstår vi att det fordras till
rackligt Iuftutrymme för att inte hälsan ska ta skada, att
ventilationen måste vara rillfredsställande och att drag inte
bör få förekomma. Vi ser på belysningen, där en dålig sådan
kan ge trötthet och huvudvärk, vidare prövar vi luftens tem
peratur och att fuktighetshalten är lämpl ig och vi märker
att buller och starka ljud är tröttande och påfrestande.

Brandfaran får inte underskattas. Brandskyddet sorterar
hos oss under skyddskommitten och var och en på arbets
platsen bör ta reda på var brandskyddsmaterialen finns.

Maskiner och verktyg ska vara fullgoda

Alla maskiner ska vara försedda med erforderliga skydds
anordningar, alfa roterande maskindelar ska förskyddas, sär
skilda ögonskydd ska användas vid slipning. Arbete vid trä
arbetningsmaskiner är ofta riskfyllt.
Verktyg och redskap i bruk ska vara av fullgott material

och utförande, och ska underhållas väl. Mejslar, hammare o.
dyl. får inte ha stukrofsar eller stukgrader, Det har hänt att
arbetstagare förlorat synförmågan genom att en bit av en så
dan grad studsat upp ,i ögat.
Motordrivna handverktyg ska vara förskyddade, kablar

fullgoda, strömbrytare och luftventiler m.m. ska fungera. För
svetsningsarbete gäller att ha ögonskydd eller ansiktsskydd
ooh att l.u:ftväxling är anordnad. Svetsning får inte heller ske
inne eller nära rum, där det finns eldfarligt material.

El-ström kan förorsaka skador

Redan en så låg spänning som 75 volt kan under vissa
förhållanden vara farlig. För arbeten med el-ström finns sär
skilda bestämmelser. Spanningsförande delar ska vara så an
bragta att dom inte oavsiktligt kan beröras, motorhöljen o.dyl.
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ska vara skyddsjordade, handlampor, sladdar ska vara felfria,
hemmagjorda säkringar får inte förekomma.

Hälsofarliga luftföroreningar måste förhindras

I många arbetsprocesser bildas ju damm, rök, gas eller ånga,
som försämrar luften i arbetslokalerna. Här hos o~ var sili
cosrisken förr ett stort problem. Man hade för ett 40-tal år
sedan och före den tiden inte fullgoda utsug. Man spolade
inte golv etc. man hade trägolv som samlade damm och många
drabbades av den s.k. stendammslungan. Sedan 1937 har
egentligen inte något nytt faJll av silicos ,int1'äffat vid våra
verkstäder. Det får man i första hand ti,llskriva en bättre ord
ning, bättre utsug, noggrannare spolning av golv etc. som allt
s.å förhindrat denna dammbrldning.

Giftig rök och ånga kan uppkomma vid skärning och svets
ning, halscfarlig gas alstras ofta vid sprutmålning. Giftiga äm
nen ska förvaras på betryggande sätt, lösningsmedel som ben
sin, terpentin o.dyl. som är lättantändliga ska alltid förvaras
i explosionssäkra kärI.

Hantering av gods fordrar hjölpmedel och omdöme

Många olycksfall inträffar i samband med att gods lyftes,
bärs eller hanteras på fel sätt.

Genom användning av handskar, särskilda hållverktyg etc.
kan vissa arbeten göras mindre riskabla. Ryggskador är ofta
förorsakade av ett felaktigt sätt att Iyfta, det gäller att an
vända rätt lyfttekrrik ooh skona armar och rygg. - Att gå un
der hängande last ä•r livsfarligt. Truckar och lyftkranar få ej
överbelastas. Halkningen är ett annat problem, som man bör
se upp med och där det finns enkla åtgärder för att förebygga
olycksfaäl.

Även kontoren har olycksfallsrisker

På kontoren är riskerna för yrkesskador av naturliga skäl
mindre än .inom verkstäderna. Men riskerna finns, i vissa
fall av annan karaktär, i andra av samma art som i fabriken.
Numera används alltmer maskinella hjälpanordningar på
kontor. Arbetslokaler kan !ha sina <brister, belysning orill
racklig, hala golv är inte ovanliga och arbetsställningarna ofta
fixerade.

Den psykiska hälsan måste skyddas
Personlig hygien-hälsovård hör hit

Det är mtc <bara riskerna för kroppsskador, som skydds-tjäns
ten har att bevaka. Man har också att observera och förebygga
då det gäller risk för skador på den psykiska hälsan. I orsaks
sammanhangen kan ligga otilifredsstaliande arbetsförhållan
den.

~
cb

Till höger prov p!J, mek. hörselskydd

En tredjedel av dygnet tillbringar v1 1 genomsnitt på vår
arbetsplats, Det är givet att våra arbetslokaler därför måste
vara välordnade ur hygienisk synpunkt. Det gäller att hålla
ventilation, belysning, värme, rengöring i bästa skick, men
det gäller också en rent personlig hygien, att utnyttja de möj
ligheter som finns att själv vårda sin person. Sånt är absolut
viktigt vid arbete där det fanns risker för förgiftningar. Vi
har klädrum, tvättrum, duschrum, toaletter och matsalar som
förutsätter att arbetstagarna själva iaktar ordning. Avlagda
kladespersedlar i klädskåp bör inte få förekomma. Att var och
en tvättar sig före måltid och efter toalettbesök bör vara en
självklar sak, liksom att man iakttar försiktighet och hänsyn
mot sina arbetskamrater om man t.ex. skulle vara förkyld
eller lida av någon smittosam sjukdom,

För att orka med ett ansträngande arbete måste man ju
vJrda sig om sin hälsa. Vii måste ge vår kropp de mått av
sol, sömn och frisk luft, motion, näring som den behöver för
att vi ska kunna ha motståndskraft mot ev. sjukdomssymptom.
Därför bör rasterna användas till återhämtning. Man bör
äta ordentligt och på regelbundna tider, koppla av på fri
tiden, sporta eller .idka någon trevlig hobby. Värdet av regel
bundna levnadsvanor, regelbundna måltider, tillräcklig sömn
ooh vikten av att sysselsättning på fritiden blir en stimulans
av såväl Fysisk som psykisk art.

I detta sammanhang kommer vi något in på alkoholproble
met, som på vissa arbetsplatser, dock inte hos oss, har gett
orsaker till speciella åtgärder.

Vår olycksfollsberedskap

Alla skyddsårgärder till trots måste man räkna med att
olycksfall kommer att inträffa. Då kan den anställde ställas
inför uppgiften att ta hand om en skadad människa.

Vi har på våra avdelningar en slags olycksfallsberedskap.
Vi har våra arbetsplatssamariter, som genomgått speciella kur
ser för olycksfallsvård. Varje anställd bör känna till var för
bandslåda o. d. finns. Därom finns anslag på varje avdelning.

Det är rätt viktigt att en skadad får snabb och rätt behand
Iing. Snar vård kan i vissa fall rädda en skadad till livet.
Man ska heller inte förakta små sår, som det gamla ordstävet
säger, särskilt sticksår kan vara farliga och leda till inflam
manioner.

Skyddsverksamhetens organisation

De offentliga hjälpmedel som ställts till förfogande för
kampen mot olycksfall och ohälsa är Arbetarskyddslagen, de
statliga tillsynsorganen och överenskommelser mellan arbets
marknadens parter. Andra lagar och förordningar har också
inflytande på arbetarskyddet t.ex. den allmänna ordnings
stadgan, arbetstidslagen, hälsovårdsstadgan m.m. Både arbets
givare och arbetstagare har åhgts ansvar. Båda parter kan
åtalas för vårdslöshet, oförsiktighet eller försummelse, som
vållar någon annan S1kada, och båda är skyldiga med verka
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positrvt i skyddsarbetet. Om de stadiga organen kan man i
korthet säga aitt arbetarskyddsstyrelsen utarbetar anvisningar,
yrkesinspektionen ser till att de följs.
På varje arbcrsstäl'le ska'll det finnas en skyddsorganisation.

Hos oss har vi då först sjäilva nyckelmännen som är skydds
ombuden.
Det finns etr skyddsombud för varje begränsat arbetsområde

i fabriken. Det är arbetarnas fackli,ga förtroendemän, som ska
ha informationer och rätt till översyn av vissa skyddsanord
ningar som förekommer inom deras område. Därmed är inte
sagt att ajla skyddsärenden ska passera skyddsombudet, den
normala vägen är över närmaste arbetsledare, som är den
andre nyckelmannen i skyddsarberet. För varje fabrik har
vi dessutom ett huvudskyddsombud, tredje mannen om vi så
vill, som tillsammans med fabrikschefen gör en månatilig rond
för a:tt inspektera skyddsarbetet och kontakta skyddsombuden
på resp. fabriker. Vid dessa ronder skrivs protokoll av verk
ställda liksom kvarstående åtgärder, och denna rapport grans
kas sedan inför den samlade stora skyddskornmitten, som
sammanträder första månaden i varje kvartal.

Skulle ett olycksfall 1inrt:rä.ffa så måste orsaken utredas och
en yrkesskaderapport göras. En liten skada eller nillbud ska:U
ookså rapporteras, ty uppgifter härom kan vara värdefulla
och peka på skyrddsårgärder som kan behövas. På den blan
ketten skall bl.a. anges om var det brister, fel på material el
ler olämpiig arbetsmetod o.d. och vad man tidigare gjort för
att undvika dylika skador, samt vad man kan göra för att
förebygga dem i Fortsättningen,
Sleyddskommitten sammanträder en gång ,i kvartalet ooh

tar då närmast upp frågan om skyddstillståndet på de olika
fabrikerna, genom att som ovan namrnts gå igenom de skydds
rapporter, som vederbörande fabrikschef tillsammans med
huvudskyddsombudet och förmän protokollfört på sin rond
till skyddsombuden.
Nästa punkt på dagordningen är yrkesskadestatistiken.

Skyddskommitten granskar fall för fall och kan få anledning
tiU att genom arbetsorder eller andra åtgärder förebygga ett
återupprepande.

Under dessa sammanträden diskuteras också en rad av andra
frågor som har med särkerhetstjänsten art göm. Vidare arran-

Särskilda tavlor p/1, de olika avdelningar
na ger upplysningar om skyddsverksam
hetens kontaktvägar, jämte andra nyttiga

anvisningar.

gerar kommitten åvliga skyddsträffar och gör propaganda
m.m. för att på så sätt på alla fronter försöka förebygga ohäl
sa och minska riskerna för olycksfall.

Hälsovården

Företagets hälsovård syftar tiU att bevara ett gott hälso
tillstånd och att söika återställa anställdas vigör vid sjukdom.
Hälsovårdens omedelbara företrädare är verksläkaren med
sjuksyster. Läkarens uppgift är också att följa arbetets hälso
risker, a,tt bestämma den enskilde arbetarens lämplighet för ar
betsuppgiften och att medverka tjll rehabjlirering eller be
handling för årerplacering i arbetet efter en yrkesskada eller
sjukdom. Undersökning av nyanställda och den årliga under
sökningen av minderåriga ombesörjes av vår läkare, som
också leder den successiva halsokontrollen. Läkaren är också
ledamot av skyddskommirten och gör speciella undersökningar
eller analyser om hälsofarliga yrken. Dessutom svarar han för
den allmänna sjukvården, såsom behandling, omläggning etc.
På alla större avdelningar finns [orbandslåda, i regel pila

cerad på förrnanskontoret, där småskador kan bli omsedda.
Bårar o.d. är placerade i närheten av personalrummen, Plat
sen för dessa anges på de s.k. skyddstavlorna, där skyddsom
bud, huvudskyddsombud och skyddskommritteens samman
sättning också är angivien. Här finns vi,dare tefofonnummer etc.
till läikare, ambulans och polis. Förbands!lådorna på avdelnin
ga•rna ska ha en viss standardutrustning, som Ö•verses, och
successivt ,kompletteras, av sjuksyster. Närmaste ansvar för
lådorna är anförtrodd särskild person på av,delningen. På flera
avdelningar finns ans-rä:llda som genomgått kurser i olycks.
fallsvår<d ocih kan ge första hjälpen.

God ordning är arbetarskydds A och 0

Att god ordning råder på arbetsplatsen är en absolut förut
sätt111ing om man vill undvika olyckshändelser på arbetsplat
sen. Hä,r kan aHa ooh envar medverka för att skapa ordning.
Den som är slarvig, stäHer föremål eller kastar t,ingestar i
gångar etc., utsätter sig sjä'1v ooh andra för olycksfallsrisker.

Det gäller oss alla

/..._____
/;;;$-,':&.--""~',.,~~~l!:.- ~i'°

~
Säkerhetstjänsten kommer ovillkorligen också i ,kontakt med

och måste medverka till åtgärder för samhällets hälsovård och
brandskydd. Vi har t.ex. anledning aJtt intressera barnen i
skolan och de hemmavarande husmödrarna för hur man före
bygger risker och s:kydda,r s.ig mot skador. "Det gäller oss alla"
heter det träffande nog i en av ,de utmärkta filmer, som ut
givits om ri&ker och skydd i arbetslivet. På alla fronter
måste vi ~.öka förebygga ohälsa och minska riskerna för
olycksfall, fysiska ooh psykiska skador,



Hur ska v1
kunna göra kakan större?

Något om företagets utveckling med långtidsutredningen
som bakgrund

Inom Finansdepartementet har utarbetats en utredning om
Sveriges ekonomi 1966-1970 med utblick mot 1980 som efter
en återiblick på den förra Iångtidsutredningen och de senaste
5 åren talar om att de anspråk som nu stalls är större än vad
som rimligtvis ,kan presteras. Ett studium av boken kan re
kommenderas, här kan vi inte närmare gå in på anspråks
sidan, vad som redan är utlovat eller aHmänt krävs inom
sjuk- och ål,dringsvård, undervisning, bostäder, vägar och
allmän service av olika slag. Mycket av detta är ju högst
produktivt, men vi skulle nu närmast studera resurs- eller
prestationssidan i Iandet i stort och i vårt företag.
Produktionsökningen per år blev 1960-1965 drygt 5 ¾

men utredningen räknar med att den fram tiH 1970 sjunker tiH
4,2 ·0/o och efter 1970 till under 4 -O/o. Därvid sjunker utrym
met för privat konsumtion till 2 a 2,5 ·0/o. Viktigaste orsaken
till detta ·är att de produktiva arbetstimmarna relativt sett
minskar starlot och att de offentliga tjänsterna sysselsätter
alltfler människor.

Sveriges hefo1kning beräknas öka med 950.000 pers,oner
mellan 1965 och 1980. Därav ökar barnen upp tiH 15 år med
400.000 och äldre över 65 år med 400.000 varför ökningen
mellan 15 och 65 år bara blir 150.000. Därav går alltfler i
Jkola, samtidigt som arbetstiden per vecka minskar, vilket
betyder en reell minskning av den totala produktiva arbets
tiden.
Vissa möjligheter att öka denna torde dock finnas bland

kvinnorna. Men reserverna finns inte på de orter där arbets
rillfällena finns. I Värmland, Dalarna och Norrland förvärvs
arbetar knappt 1 kvinna på 5 ,i åldern 40-64 år, i Borås
varannan. Och om husmödr,ar med småbarn går till förvärvs-

_Produktion__os:_h_sysselsättning sektorvis på 197o~talet. En illustrativ kal.kyl~
Antal förvärvsarbetande1 Produktion2-l.000-tal perSoner

1965 1970 1980 1965 19703 1980

Jordbruk 265 195 80 3,549 3,372 2,700
Skogsbruk 70 55 35 3,731 4,324 5.600
Industri och hantverk m.m, 1,120 1,165 1,165 30,394 38,783 65,700
Kraftverk m.m~ 35 35 35 2,821 3,667 6,000
Byggnads- och anläggningsverk-

0,647 lS,000samhet 335 365 385 7.644
Summa varor 1,835 l,825 l, 700 48.139· 59,793 95,900

Sam:färdsel 265 270 280 7,826 9,854 16.000
Vs.ruhandel 4 455 465 .465 12,467 14,960 21,300
Privata tjänster 325 '340 360 6,370 7,5i7 10. 700
Bostadsnyttjande 5,460 6,803 10.600
Offentlige: tjänster 515 605 895 10.556 12;042 10.200

Summa tjänster 1·,560 1,680 2,000· 42;679 Il 52,076 77,800

Summa varor och t.i.änster 3,400 3,510 3,·100 90,818 111,869 173,700

1 Folkräkningarnas definition.
2 Preliniinära uppskattningar av sektorprodUkter till prciduktions:itostnad i 1964

Ars pr-Iaer-,
3 Enligt prognoskalkyl .föi- perioden 1.966-1970.
4 Sysselsättning i sektorn bosta.d.Snyttjanö.e. inräknad.

arbete minskar effeiktiviteten ibland ner till O genom ökad
kostnad för barntillsyn,
Utredningen har från industrin fått mycket expansiva pla

ner, som dock .i praktiken knappast kan förverkligas på grund
av bristen på arbetskraft. Man tror ändock på en stark pro
duknionsökoing inom industrin, ca 7 '0/o per år, och i själva
verket är denna ökning grunden för hela tillväxtökningen i
samhället. Man säger att det är nödvändigt att säkerställa
ett gott internationellt konkurrensläge, särskilt i en tid, när
andra industriländer hålller kostnadsstegringarna tillbaka och
EEC:s yttre tullmur successivt höjs. Utredningen säger också
att det nu är nödvändigt att öka produktiviteten i offentlig
tjänst genom rationalisering. En illustrativ bakgrund till detta
finns i tabell 1 som visar act 1980 är vi färre människor som
producerar varor an tjänster. Varuvärdet fördubblas trots färre
arbetande. Antalet sysselsatta med offentliga tjänster ökar
med 75 •0/o.

Vad finns det •då För grund ci:Il förhoppningen om stark
produktionsökning inom näringslivet trots arbetskraftstill
gångarnas stagnation? Utredningen diskuterar de faktorer som
står bakom frarnstegstakten hittills och -de kan systematiseras i
följande uppställ11'ing:
1. Voiymökrring av a) arbetsinsa.rs

b) kapital, maskiner, byggnader etc.
2. KvalitMiv utveckling av

a) arbetet genom ökade kval,ifikationer
och bättre utbildning,

b) kapital genom hättre tekniska egen-
skaper vid nyinvestering.

3. ökad arbets,intensitet.
4. Förbättr.ing av råmaterial.
5. Utv,eokiling av produkter ooh produkoionsprocesser.
6. Rationalisering av organisa.t,ionen bl.a. g,enom stordrift och

specialisering.
7. Oma.llokering av arhet·skraft och kapital mot mer produk
tiva områden. (Allokera = tilldela, anvisa.)

8. Gynnsam utveckling på marknaden inom ooh utom landet
och ostör'<ia po1itiska förhållanden.

Utredningen bedömer faktorerna 2 a och b samt 7 och 8
som särskilt virktiga för utveoklingen. Ökaide insatser av
kvalificerad arbetskraft, produktionsutrustning med bättre
teknis1ka egenskaper och omfördelning av resurserna mot mer
produ1kaiva områ:den, det är .dessa faktorer som gett ökat väl
stånd under senare år och som också skaH rädda den ekono
mi.ska utveckLingen kommande år. Fred och i övrigt stabila
polici-ska förhållanden är naturligtvis första förutsättningen.

Som exempel på omallokering kan nämnas omflyttning av
arbetskraft från jordbruk och skog till mer produktiva närings
grenar, överflyttning av arbetsmoment från skogen tiU :indu
strin, t.ex. barkning och från byggna;dspfatser till iindustrin
och omkonstruering inom handeln mot större butiks- och
lagerenheter. !

I denna utveckling får man givetvis en rad problem, t.ex.
svårigheten att flytta arbetskraften från mindre till mer
expansiva områden. Ett annat är maq~inalskattens effekt, som
gör att grupper som presterar mycket just inom produktivii
tetshöjande områden v:id ·en solidarisk lönepolitik får räkna
med konsumtionsminslming.
Utredningen innehåHer också en bedömning av utvecBingen

inom ,de o1ika branscherna. Där Gustavsbergs marknader lig
ger, byggna·dsmateria'1, hushållsutrustning, vatt,en och avlopp,
beräknas de närmaste åren bli gynnsamma, även om bostads
produktionen inte kommer upp i de allra mest optimistiska
siffrorna utan &tannar vid 100.000 lägenhet-er per år.
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~ • är man sätter in vårt företag, dess möjligheter och be
gränsningar i totalbilden av de närmaste 5-15 åren är det
uppenbart att kraven på de expansiva företagen är mycket
stora. Det finns inga möjligheter att överleva under stillestånd,
både kraven från samhället i stort och konkurrensen inom
och utom [andet gör att en produktionsökning på minst 10 0/o
per år är alldeles nödvändig. Och det är naturligtvis denna
fråga som för oss, i Gustavsberg år den alltid aktuella: ökning
av produktiviteten med minsta möjliga 1insats av knappa re
surser, hur åstadkommer vi den?

Svaret, våra möjligheter, Liknar i hög grad svaret som lång
tidsutredningen ger på frågan om vilka faktorer som betyder
mest för frarnstcgstakzen totalt i landet. Vi kan repetera dessa
faktorer och se på vilket sätt vi i Gustavsberg också påverkar
utveoklingen.

Investeringar ,i byggnader och maskiner kan uppdelas i
expansions- eller volymökningsinvesteringar och rationali
serirrgsinvesteringar, som främst görs för att sänka kostnader.
Våra aktuella objekt Iigger unom båda områdena, men bad
kars.fabrikens tillbyggnad för ökad tillverkning av värme
sidans produkter och sanitetsporslinsfabrikens tillbyggnad för
höjd WC-produiktiion ligger i första hand på expansionssidan.

Finansministern underströk nyligen att förutsättningarna
för vårt lands ekonomiska ,tillväxt är en stark ökning av
industriinvesteringarna och pekade särskilt på möjligheterna
att fånga upp produktivitetsförbattringarna genom ett mera
intensivt utnyttjande av stordriftens fördelar.

Badkarsfabriken och sanitetsfabrikcn är även i ,internatio
nella sammanhang mycket stora, badkarsfabriken näst störst
och sanitersporsldnsfabriken bland de fem största i Europa,
och dessa volymer är också mycket rationella.
Den nya plaströrsfabriken i Fristad beräknas både ge ökad

volym och lägre kostnader.
Bland pågående rationaliseringsinvesteringar märks särskilt

de nya ugnarna i Oxelösund, som skall ge lägre kostnader
och högre produktkvalitet, Även i Gustavsberg sker föränd
ringar pi ugnssidan,

När det gäller användning av bättre eller billigare material
kan som typiskt produktivitetshöjande nämnas övergången
till koppar i stället för mässing i armatur i korrosionsförhind
rande syfte. ö'verhuvudtaget är det få saker som så starkt
sänker landets produktivitet som användning av byggnads
material, som snart måste repareras. Underhåll av byggnader
är mycket dyrt och underhållsfria byggnadselement är verk
ligen värt att satsa på.

Produktutveckling är ett av de allra viktigaste sätten att
öka produktiviteten inom ett företag och i ett helt folkhus
håll. Vi har många exempel både på genomförda och på
gående objekt. Ett typiskt sådant är det installationsfärdiga
badkaret, som presenteras här nedan. Texten i illustrationen
talar för sig själv. Propensirsen till vår WC-stol är också ett
bra exempel på en både enklare och bättre produkt än före
gångarna. övriga WC-tillverkare i Sverige har nu också gått
över cill propensits, Utvecklingen av nya hushållsporslins- och
konstgodsprodukter har ju alltid varit en stank sida i Gustavs
berg.

Färbättring av produktionsprocesserna pågår kontinuerligt.
Bland det allra viktigaste bålde dnom keramiska industrier och
järngjuterier är höjning av primautfallet.

Området organisationsrationalisering och resursanpassning
kan också ge betydande vinster. Långa serier i tillverkningen
är starkt kostnadssänkande men hänsyn måste aldtid tas cill
marknadens behov. Att låta specialfirmor göm byggen och
installationer innebär ofta tidsbesparingar och tid är pengar,
särs:bLt i ett högt ränteläge.
Även inom kontorsrutinerna måste man sträva mot stor

drift, och för närvarande pågår mekanisering av orderskriv
ning och fakturering och integrering av efterföljande rutiner.

Stora kapitalbelopp kan sparas genom minskning av lagrens
storlek och höjning av omsättningshastigheten. Samma gäller
utestående fordringar. En ständig bevakning sker av utveck
Lingen inom dessa områden.

Det ser ut så här när det levereras från fabriken, när det staplas
på bilen och när det bärs in och sätts ner på sin plats i badrum
met. Här skall montören ställa in det i våg, ansluta till golv
brunnen och fästa fronten. Vattenpass, bågfil och händerna är
de enda verktyg som behövs. Arbetet i badrummet har blivit en
injustering - "installationen" är gjord på fabriken.

Sänkningen med nästan en hel decimeter gör badkaret väsentligt
lättare att stiga i och ur. Man får bättre balans och större säker
het i sina rörelser. Något som alla kommer att sätta värde på -
inte minst äldre. Iden med det lägre montaget öppnade vägen för
förbättringar åt båda hållen - både för installationen och funk
tionen. Badkaret är bekvämare för bJde byggare och badare.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Ja, hur skall man nu bära sig åt
på den här andra halvan av sin levnads sekel. Måste man
iakttaga sans, måtta och värdighet eller kan man fortsätta
som vanligt? Tack, då gör jag det så snart jag kommit över
alla de vackra och berömmande ord, som strömmade över
mig under jubileurnsdagens upphöjelse och fördunklade mitt
vanligen kritiska sinne. Jaja, tids nog kommer jag ner på
jorden igen. Efter en vinter som denna, så skulle vi behöva
en dag av vanlighet och blomster allesammans. Vi kan ju alltid
hoppas att det slutat snöa när vårnumret av Custavsbergaren
drabbar samhället.

Vi har alla våra drömmar. Den att blomsterhöljas och firas
som drottning för en dag gick alltså i uppfyllelse på min
Födelsedag. En annan av mina drömmar förverkligades några
dagar innan. Jag har alltid velat delta i en herrmiddag. Hur
det nu skulle gå till ...
Laster har vi alla. En av mina är "historier". Korta, långa,

lustiga, fräna, mustiga, milda, nimida eller vad sjutton som
helst med rnänslolig anknytning. En speciell sort av dem har
ständigt förmenats mig. Den som enligt samstämmiga vittnes
börd lär förekomma just på herrmiddagar.

En gång
under krigsåren trodde jag mig ha fått chansen. Jag råkade
(tro aldrig annat) bli instängd ,i ett utrymme innanför Strand
viks säliskapsrum där ett glatt gäng från en herrmiddag
slagit sig ner och hindrade min reträtt. Förväntansfullt satte
jag mig tätt inoill dörren och litade på min goda hörsel. Re
sultatet blev inte lysande. Efter den betan kan jag de flesta
saftiga historier till fem sjättedelar. Själva poängen drunk
nade i skrattsalvor. Alltid var det någon som hade hört
historien förut och satte igång garvet för tidigt. Obligatorisk
tjuvstart kan tänka och där satt jag och gnisslade tänder.

Personalutbildning sker ju löpande genom arbetsledning
o.s.v. och även speciell och högre utbiidning erhålles genom
företaget. Utvecklingen går så snabbt inom både produktions
teknik, marknadsföring och administration att den personal,
som inte följer med, snart kommer efter. A andra sidan har
den som underkastar sig besväret att tillägna sig nya kunska
per och färdigheter fler och fler chanser till nya och intressan
tare jobb.
Omallokering av resurser är ett av de allra viktigaste med

len till ekonomiska framsteg i stora som i små sammanhang. I
företaget kan vi som exempel ta den omläggning som skett
inom hushållsporslinfabriken. När vi kan köpa billiga kaffe
koppar utifrån är det bättre att använda resurserna på värde
fullare varor, som bara vi tillverkar och som är attraktiva
för konsumenterna. Nedläggning av mindre produktiva av
delningar och produkter och upptagning av nya torde ske i
ökad omfattning i framtiden. Att snabbt kunna få,nga upp nya
konsumtionsbehov med nya produkter blir ett livsvillkor.

Liksom vi i Sverige har bättre Förutsättningar än de flesta
andra länder rill en hög framstegstakt har vårt företag också
utmärkt goda förutsättningar i den hårda konkurrensen inom
och utom landet. Våra möjligheter ligger ,j hur vi utnyttjar
fömrsätmingarna.

Ruben Edquist

Tjugofem år tog det unnan den verkliga chansen kom. I
denna långa vinters snötyngda marsmånad.

Tillsammans
med en av våra vanligaste demokraniska Gustavsbergsstyrel
ser, där kvinnor ansetts valbara sen decennier, kom jag till
en jubileumsrniddag i K. Huvudstaden. Fullständigt aningslös
skulle jag till att kasta upp min virkade mössa på hatthyllan
när min arm började sloka som en tulpan som inte når vat
tenytan. Tätt, tätt, sida vid sida, hängde mörka paletäer i en
obruten rad och på hatthyllan tronade svarta hattar som
prickar över i. Jag smög utmed denna oändlighet av manliga
statussymboler för att söka (vad man kan inbilla sig) den
kvinnliga garderoben. Nej, det var som ni trodde, det fanns
ingen. Nå skam den som ger sig, jag krängde av mig min
gamla gröna och kilade in den bakom två trygga, mörka
Gustavsbergare, Fördelen med virkade mössor är bl.a. att man
kan gömma dom ,i ärmen så ditintills hade jag inte nämnvärt
stört ordningen.

Men det var bara en fråga om tid.
På tröskeln till foajen upptäckte jag sanningen. Det hade

kommit in en katt bland hermelinerna. En kvinna bland män
på en herrmiddag ooh hade det inte varit för min eldröda
klännings skull så hade väl någon vänligt visat mig vägen
eill serveringsrummet.

Säga vad man säga viH om de framgångsrika gossarna inom
svensk folkrörelse men de klarar upp de brydsarnmaste situa
tioner. Efter några laddade ögonblick vart katten upphöjd
till något slags hedersgäst som lapade grädde vid honnörs
bordet.
Det var alldeles som jag trodde. En herrmiddag är en av

de trevligaste nillstablningar man kan hamna på. Men det var
avgjort för lite kv.innor, För -det känner vi Gustavsbergare
till. Det skall vara just så mycket konkurrens att spänningen
finns där men inte så mycket att framgången äventyras.

Men de där historierna
blev jag återigen lurad på. Jag hörde nog en och annan
skrattsalva, men vad som förorsakade den det vet jag ingen
ting om. Min ställning, inbillar jag mig, var närmast som
prästens på ett syrnöte. De roligaste historierna får vänta tiUs
han har gått.
Det fanns nog en och annan som tänkte, att det var för

bedrövligt att det skulle komma ,käringar och förstöra stäm
ningen på jubileumsmiddagar. Min fulländade bordskavaljer
uttryckte samma tanke men på elegant kavaljerssvenska: Det
behövs bara en kvinna med för att det skall bli stil på en
tillställning.
Jag, stackare, som vill dela mäns bördor och glädjeämnen

på lika villkor.
Men det är klart, kommer det någon och bjuder mig på

herrmiddag igen så kommer jag som ett skott. Det är väldigt
trevligt på herrmiddagar.

Edla Sofia
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ELLEN KEY

Vi har helt nyligen - den 25 april -
passerat en minnesdag, som antagligen
ganska få ägnat en tanke. Det var näm
ligen detta datum år 1926 som Ellen
Key gick ur tiden. Vid tiden före och
omkring sekelskiftet var hon en mycket
känd och omstridd person. Hon var i
många avseenden före sin tid, och vi har
ännu inte hunnit fatt hennes höga etiska
krav. Hon var en lugn och behaglig na
tur men tvekade aldrig att redovisa sina
åsikter, även om dessa var impopulära
i vida hetsar. Ellen Key hade modet att
visa färg och att kämpa för sin överty
gelse, och med detta kynne kan även den
allra fridsammaste råka i blåsväder.
Ellen Key var dotter till den liberale

politikern och skriftställaren Emil Key
och hans maka Sophie, född Posse. Det
var i ett harmoniskt hem dottern Ellen
föddes, och hon har vittnat om vad det
ta betydde för hennes livsinställning.
"Varken av far eller mor fick jag en för
dom i arv, och aldrig har jag av dem
hört annat än aktning för människovär
det, friheten, framsteget, arbetet".

Läslusten vaknade redan i tidiga bar
naår, och i tioårsåldern hörde Viktor
Rydberg, Runeberg och Goethe jämte
många andra författare till hennes lektyr.
Hon fick enligt egen utsago "alla sina
avgörande livsintryck av läsning i barna
åren ifrån de vuxnas böcker".

Som helt ung flicka fick Ellen Key
följa sin far till Stockholm för att vara
honom till hjälp under riksdagsarbetet.
Där vann hon erfarenheter och fick vär
defulla kontakter. 1880 blev Ellen Key
lärarinna vid Whitlockska skolan i
Stockholm och från 1883 medverkade
hon som föreläsare vid Stockholms ar
betareinstitut. Hennes första föreläsning
samlade femton åhörare, men det kom
en tid då salen inte rymde alla dem, som
kom för att höra henne.

Som talare stod Ellen Key i särklass.
Hon hade stor förmåga att fängsla och
övertyga. De starka orden och de agita
toriska tonfallen använde hon inte. Hen
nes argumentation var lugn, klar och sak
lig, och bakom orden fanns ett varmt
patos för den sak, hon ville främja. Det
var också genom det talade ordet som
hon först väckte allmän uppmärksamhet.
Under 1880-talet duggade åtalen tätt
- mot Strindberg, Axel Danielsson,
Hjalmar Branting och många andra -
och rätten att hävda nya och misshagliga
åsikter var i fara. Då trädde Ellen Key
fram för allas lika rätt att förfäkta sina
åsikter. Detta skedde 1889 med två före
drag, "Hur reaktioner uppstå" och "Om
yttrande- och tryckfrihet", där hon fram-

höll friheten som elementär rätt och för
utsättning för socialt framsteg. Hon vil
le "skaffa frihet inte blott för någras
personliga övertygelse, icke blott för
mångas, utan för allas". Dessa föredrag
utkom i tryck i serien Verdandis små
skrifter, och spreds i många upplagor ut
över hela landet. ·

Senare uppträdde Ellen Key ofta som
opinionsbildare, främst med pennan men
ofta även som talare. Hon talade för
kvinnornas rätt vid förstamajdemonstra
tionen på Ladugårdsgärde 1894 samt ta
lade och skrev för föreningsrätten, när
denna kränktes. Hon manade också våra
storsvenskar till besinning, när rösten och
tonen höjdes mot det norska broderfol
ket under unionsstriderna. Där rätten
och förnuftet var i fara, var Ellen Key
inte sen att ge sin mening tillkänna.

Sitt egentliga författarskap inledde El
len Key 1889 med en biografi över
"Ernst Ahlgren" och avslutade det 1924
med Allsegraren. Hennes produktion om
fattar ett 40-tal skrifter av varierande
omfång och innehåll, från biografier och
litterära studier till samtidens stridsfrå
gor och problem. Kvinnosaken, barnupp
fostran, folkbildningen, livsåskådnings
frågorna, kulturen, freden och framtiden,
dessa o. a. områden belyste hon från sina
synpunkter. Och hennes röst nådde långt.
Så översattes en av böckerna, Barnets
århundrade, som utkom 1900, till 11
språk, och den citeras ännu på sina håll
i skoldebatten utomlands. I detta verk
yrkade hon på en omfattande skydds
lagstiftning för kvinnor och barn, på
självverksamhet för barnet och tidig spe
cialisering för kommande verksamhet.
Mycken diskussion väckte Ellen Key,
men kritiken bottnade ofta i ovilja eller
missförstånd. Många av de srridsskrifter
som på sin tid utkom mot Ellen Key är
ganska olustig litteratur, eftersom man
saknar den goda viljan till förståelse och
saklig argumentation.
Det är inte lätt att i få ord karaktäri

sera Ellens Keys livssyn. Hennes kristna
barnatro värkte bort och ersattes av en
konfessionslös religiositet. Hon bekände
sin tro på de andliga värdena, på person
lighetens fria växt, utveckling och föräd
ling. Hon trodde på livet och människor
na, trots allt. Hon trodde på en tid av
fred mellan folken och harmoni männi
skorna emellan, men hon visste att det
var lång väg dit. Sin syn och tro gav hon
det betecknande namnet livstro. Hennes
framtidsvision var ett friare, bättre och
lyckligare släkte. Vägen dit innebar bätt
re samhällsförhållanden, en högre kultur
och en högre grad av personlig levnads
konst.
Vad som skrevs omkring sekelskiftet

kan självfallet inte vara lika aktuellt nu.
Mycket av vad Ellen Key skrev kan dock
ännu läsas med intresse och behållning.

Foto: Text o. Bilder

Man fängslas av den värme och inlevelse
hennes böcker vittnar om. Hennes åsik
ter kan diskuteras, liksom hennes ibland
alltför ordrika och känslosamma utlägg
ningar. Men hennes ridderliga väsen, tro
het mot sin kallelse och varma medkäns
la med de tillbakasatta och förtrampade
inger beundran och tillgivenhet. Det har
med rätta sagts att det största hos Ellen
Key var det varma hjärtat, den rika per
sonligheten. Den som i unga år läst en
del av Ellen Keys skrifter och lyssnat till
hennes muntliga förkunnelse, glömmer
aldrig mötet med denna fina och inspire
rande gestalt.

Ellen Key var inte uteslutande skriv
bords- och katedermänniska. Hon var en
praktisk natur, och var inte sen att gripa
in när det gällde att göra nytta. Så tog
hon 1892 initiativet till Tolfterna, en
bildningsverksamhet bland arbetarkvin
nor i Stockholm. Hon medverkade gärna
i mån av tid på föreningsmöten utan ho
norar med anföranden och föreläsningar.
Och hon donerade sitt hem, Strand vid
Vättern, till ett vilohem för arbetande
kvinnor.

Apropå Strand, så har det omvittnats
av personer som besökt denna plats un
der de senare åren, att hemmet är i
trängande behov av omsyn och förbätt
ringar. Det belopp som stiftelsen en gång
ägde har under årens lopp använts till
dess syfte, och nu saknas resurser till nö
digt underhåll och fortsatt verksamhet.
Här finns plats för enskilda mecenater
och det allmänna. Det bör vara oss an
geläget att väl vårda Ellen Keys hem och
låta hennes stiftelse få medel till fortsatt
verksamhet. Vi bör också ta vara på det
hon gett oss av frihetspatos, rättfärdig
hetskänsla och framtidstro, så att vi kan
få inspiration till fortsatt strävan att för
verkliga våra egna bästa drömmar och
visioner.
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Kan jag hjälpa
en politisk fånge till frihet?

Stanna ett tag, Du som tycker att
detta är en naiv fråga. Tänk efter en
gång till sen Du har läst nedanstående.
Det finns millioner politiska fångar i

vår värld. Samvetsfångar kallas de ook
så. De flesta av dem sitter ofta i isole
rad cell, tortyr förekommer, de har in-
gen eller ninga tilUgång t-iN läkarvård
och medicin, de har knappt någon för
bindelse med yttervärlden. Dessutom är
deras familjer i en fruktansvärd sirua
tion genom att andra människor är räd
da att ll:l111gås med dem, ofta Iider de
också brist på pengar, mat och kläder.
Amnesty International är en rörelse,

som verkar för fnigivn~ng av fångar,
som berövats sina mänskliga rättigheter
på grund av sin ras, religion eller poli
piska övertygelse, och vilka icke begag-

nar våld som kampmedel. I London
1961 bildades Amnesty ooh är nu ut
bredd över hela världen. Den har i dag
c:a 400 grupper ,i verksamhet, huvud
sakligen i Västeuropa, därav 23 i Sve
rige. Rörelsen är helt opolitisk och grup
perna, de s.k, Tre-grupperna, får "adop
tera" tre fångar, en från ett östblocks
land, en från vastolocket och en från
ett icke blockbundet land. Amnesty har
skymtat i flera sammanhang i TV, radio
och tidningar,

Arbetet i grupperna ger faktiskt resul
tat, även om det är mycket svårt. Vid
Amnestys internasioneila årsmöte i Haag
i september förra året kunde man rap
portera, att c.a 200 av Arnnestys adop
terade fångar hade frigivits.

Ellen Key var en gång en mycket om
skriven och omstridd kvinna. Men även
om mycket smärtade henne under de sis
ta tolv åren - världskriget och den där
på följande våldsfreden, som hon frukta
de skulle leda till ett kommande krig,
jämte personliga sorger - så hade hon
dock glädjen uppleva att mycket av ,gläf
set och gnyet tonades ner. Hon blev allt
mer respekterad som en fin och nobel
kämpe för sin syn och sina ideal. Vid
hennes bortgång fällde vår ärkebiskop,
Nathan Söderblom, det omdömet: Vi har
i vårt land haft tre helgon: Birgitta,
Fredrika Bremer och Ellen Key. Söder
blom officierade också vid jordfästning
en, där han i sitt tal flätade samman bi
belord med citat ur Ellen Keys skrifter.

Ellen Key var i hög grad en ungdo
mens vän, och hon bar inom sig något
av den eviga ungdomen: ungdomens tro,
kärlek och hänförelse. Denna sida av
hennes väsen hade Ossian Nilsson i tan
karna, när han tillägnade henne en dikt.
En vers lyder så:

Håret glänste grått kring tänkarpannan,
och gestalten var ung ej mer,
men för andens gudar finns en annan
ungdom än den, som på kinden ler.
Den är ännu ung, som än kan skänka
ungdom andens rus,
och vars stora, varma ögon blänka
för de unga än i morgonljus.

V. J.

Det är hög tid att ungdomen i alla
klasser inser att den lever alldeles för
dyrt, när den på andefattiga nöjen och
livsfarliga njutningar spiller sin kraft,
men däremot lever alldeles för billigt,
när den icke avfordrar livet allt det inne
håll, detta kan ge som svar på de ungas
ädlaste längtan.
Ungdomens härliga rikedom består

just däri att den ej endast är utan har
rätt att vara längtans ålder. Längtan in
i den underbara halvbekanta värld, som
är den egna själen.
Alltför snart står den unga människan

mitt i det, som kallas "verkligheten".
Hon når ett eller flera av sin längtans
mål: ett arbete, en kärlek, t. ex. Men då
blir snart målen ämbete, förvärv, ära och
mera sådant. Inför de livsvärden, män
niskan en gång kände som de högsta -
kärleken, naturen, vetandet, skönheten,
sanningen, den ideella tron - firar hon
ej längre stilla andaktsstunder. Samling
inåt blir omöjlig, rytmen mellan arbete
och vila, söcken och helg blir alltmer ore
gelbunden. Själen, som är underkastad
samma lagar för vila, näring och ämnes
omsättning som kroppen, blir utsvulten,
utfrusen, utsliten av allt detta, som kal
las "verkligheten". Inom denna är män
niskan vorden taxeringsföremål, styrelse
medlem, rangsperson, partikamrat. Men
inom själens värld har hon blivit fattig
hjon.

Ur Ellen Keys Tal till Sveriges ungdom
(utkom 1910)

Fångarna är från många Iander. En
grupp i Johanneshov har sina fångar
i Mexico, Pakistan, Sydrhodesia och
Tjeckoslovskien. En grupp på Lidingö
arbetar för fångar i Sydafrika, Dsttysk
land och Spanien. I Sadtsjö-Boo finns
det också en grupp. De har fångar i
Guanea, Portugal och Cuba. Portugisen
är en ung banktjansteman, som polisen
bara tog utan vidare på grund av något
fredsvänligt han skrivit ooh yttrat. Un
gefär likadant var det med en ung man
i Cuba, som, för övrigt oillsammans med
undervisningsministems son, var med i
en organisation som agiterade mot
Castro,
Det finns hur många exempel som

helst av liknande karaktär. Exempel
som i sin gripande dramatik .ger oänd
ligt mera av spanning och engagemang
än mycket av det som annars står till
buds t.ex. ifråga om spännande läsning.

Kan vem som helst hjälpa?
Vem som helst kan hjälpa. Och att

det finns många som vill, det märker
man när saken föres på tal. Ingen be
höver av ideologiska eller andra skäl
känna sig hindrad, eftersom detta ar
bete är helt opartiskt i förhålfande till
maktblocken, Man kan ge en slant och
nöja sig med att vara passiv sympati
sör. Man kan också ge en aktiv insats
genom deltagande i en grupp. 'Aven and
ra möjligheter finns.

FN :s deklaration om de mänskliga
rättigheterna har skrivits under av så
gott som alfa jordens stater. Deklaratio
nen innebär bl.a. att varje människa har
rätt till tanke- och yttrandefrihet samt
att •ingen skabl utsättas för tortyr eller
grym, omänsklig och förnedrande be
harrd'ling, Trots det är i da,g omhing en
miljon mänrnisilmr i världen fängslade,
enbart därför att deras åsikter är miss
hagliga för de styrande i landet.

FN:s deMaTation är inte ett tomt pap
per ba,ra, det kan ges ett levande inne
håll genom att vi själva ger en aiktiv
insats. Det kan vi genom att medverka
i Amnesty Internauional.

I vårt områ1de finns vad vi vet inte
f.n. några a,kuiva på detta område. Re
daktionen har lmntakt med en del in
tressera·de. V,änd er trll Gustavsbergarens
redaktion, så förmedlas kontakterna.
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~, ersonolföröndrinqcr sker,
~måste komma med åren.

I kommun å fabrik ja'g ser
hur rangskalan ändras ,i kören,
Jag tänker på mamsell Lenngrens bikt
om ljuva åren i Pojkarnes dikt
å hur de blev män i staten
- kivades sedan kring faten.

@

~

r,

rsmöte hölls i Forum i mars
styrelsen omvaldes åter.

Flera nummer man önskar bevars,
kanske, om tiden tillåter.
Ämnet för mötet var aktuellt,
framtidsprognos hade Ruben ställt.
Rroducera mera å bygga:
villkor att välfärden trygga.

En g&ng skall det varda sommar
Foto: K. Enhus

1171\\ emus offörer fromåt gå,,
~tydligen nyttig näring.

27 miljoner på tvenne år
Då får vi återbäring!
Nu kommer sommargäster i kö,
handlar redskap å blomsterfrö.
Båtfärg tar största summan
- kanske en vå,rhatt åt gumman.

~ödo Korset få, en oppell
~ för verksamma 30 åren.
Bidrag har gått till många tjäll
att hjälpa å hela såren.
Flaggan hissar vi nu ,på svaj,
RK:s dag är den 8:e maj.
Vad de har gjort var av vörde,
till människors hjärtan bär de'.

i#,gooom;, ö, åte, på tol,
~ dags att pröva å bruka.
Människan har inget annat val,
annars blir vi lätt sjuka.
Nya former å nya rön
för arbetsglädje - å bättre lön.
Träning å noggrann planering
ger arbetsplatsen sanering.

©

~
ollebygge i går å i dag.
Skillnaden märks i tiden.

Ge genast peng å fokal i ett slag,
var inte njugg eller gniden.
Nu man kräver allt på ett fat,
medan den sysslolösa är lat,
väntar att hon ska serveras.
Bara det också gouteras.

s ällan jag såg en optimist
som rektorn för juvinaler.

Barn kan ej simma, på motsol är brist,
ge me] bassäng å lokaler!
Dyra pengar på många sätt.
Kan inte hjälpas, kcrl'n har ju rätt.
Fullmäktig tar argumenten,
ökar snart skatteprocenten.

~
anhändo ändå vår motorväg
blir dragen sydvart i trakten.

Kanhända min tjärn å stig å teg
slipper sprörrqskott å schakten.
Kanhända vi slipper att delas itu,
att lösningen blir en sydavenue.
Kanhända att slut blir på bråket
å alla blir nöjda med stråket.

~

Il mportöverskottet är för stort,
produktionen synes dock Iöpo.

Vi kanske nog inte hade bort
så mycket lyxvaror köpa.
Nu måste vi visa måtta å sans
å uppnå jämnare handelsbalons,
å mer producera av värde
- i företogsnämnd jag det lärde.

~andringor, hojker, lägerliv
~ frisksportförbundet vill pröva

för unga pojkar, vars tidsfördriv
en frisk impuls kon behöva.
Intresset finns, det är bekant,
men ,pappa å nämnden får offra en slant
så grabbarna ska få turen
att berika sej i naturen.

1A ffischer fladdrar från plank,
tablettaskar ligger på vägen.

Det är så man kan bli krank,
för osnyggheten förlägen.
Låt vara dessa avfallskast!
Det är en ociviliserad last.
Sätt upp på centrala ställen
allt mer av pappers-pellen.

u drar jag på nytt en lans
för blåsippan, som man

förgörer.
Tänk om den ej mera fanns,
vad vore då vårens primörer?
Vad vore en hage eller en ängd
förutan sippors å gullvivors mängd?
En ram som saknade spegel,
en skuta som ej hade segel.

LERGOKEN
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Wr gulnabt papptr
Socialvård på Värmdö på 1820-talet

Författaren Carl jonas Love Alm
qvists ekonomiska mellanhavanden med
ryttmästaren J. J. von Schewen på Sigge
stad, förgiftningsförsöken och Almqvisrs
dramatiska fly<kt undan en hotande rät
tegång är händelser, som så ofta be
handlats ,i Iitteraturen, att något väsent
ligt nytt icke torde kunna letas fram.

Personerna i dramat och själva hän
delseförloppet har dock icke bleknat
mera, än att vi spärrar upp ögonen av
förväntan, då namnen Siggestad och von
Schewen dyker upp på de gulnade bla
den i Värmdö sockenstammoprotokoll
från 1820-30-talen.

Meningarna om ryttmästaren von
Schewens karaktär har ju varit delade.
Kyrkoherden i Värmdö betygar att han
känner ett djupt förakt för herr rytt
mästarens oädla och fruktlösa skadeför
sök. -

Författarinnan Ellen Key betecknar
honom som "en ,gammal usel procentare,
som njöt av att pina sin omgivning." -
"Han var illa känd", sades det, "en
cyniker och ockrare, som levde skild från
sin familj i förbindelse med tvetydigt
folk." -

Men advokaten ooh förf. Hemming
Sjöberg påvisar genom stöd av fakta att
von Sohewen icke blott hade d&Liga si
dor, utan även goda. "Han var girig och
osnygg i sin klädsel och han procentade
och levde i fiendskap med sin familj.
Men felet här låg icke uteslutande på
hans sida. Han hade ursprungligen va
rit en rik man, men genom sin godtro
genhet hade han förstört större delen
av sin förmögenhet. öknamnet "Sigges
tabusen" var ett arv från flera före
gående ägare av Siggestad, Ett huvud
drag hos von Schewen var hans starka
Svedenborgska religiositet. Hårdhjärtad
var han alls icke. Han hade ett vekt
känsligr lynne, var i själva verket en
godhjärtad människa, och hans huvud
fel i det praktiska livet var en långt
driven godtrogenhet, varigenom han lätt
råkade ut för bedragare." -

Men nu åter till ryttmästarens beteen
demönster vid stämmorna. 1823 reserve
rar han sig bestämt emot gemensamma
åtgä,rder för utrotning av de talrika var
garna. Han ämnar ordna den saken själv
vid sin gård. Han begär också socken
stämmans utlysande för att få till stånd
en redogörelse för vargskattemedlen ooh
för an Föreslå "Iämpligaste och kraf-

tigaste sättet att utrota ortens lönn
krogar och fylleriets oah sturskhetens
överdåd hos dess tjanande folkklass." -
Kyrkoherdens förslag år 1824 att fat

tighjonen skulle slippa att med egna me
del skaffa sig nödig vedbrand, "vann
ingen framgång emedan herr ryttmästa
ren von Schewcn och f..d. tolvmannen
Jan Jansson i Arboda ansåg, att denna
omsorg för de fattiga skulle lämnas åt
den enskilda välveljan,

Förslag väcktes om att anställa or
dentligt utbildad barnmorska. Detta
ogillades. av von Schewen, som ansåg,
"att det är bra som det är med de gamla
kvinnorna, som sköter den saken." -
Han viill inte vara med om att öka

organistens lön.
Förslag hade uppkommit om att ord

na skjutshållning och gästgivargårdar på
Värmdön. Ryttmästaren yrkade att hela
denna fråga skulle förfalla: "Det måga
de herrar, som trott gästgiverianordnin
gar nödvändiga, själva på sätt och ort
de helst behaga söka genomdriva denna
plan."
· Den närvarande allmogen instämde
allmänt, emedan de fruktade att genom
gästgivaregårdars inrättande å denna ö
något nytt orrus skulle blii dem ålagt
Då herr häradshövding Tryggdahl

började yttra sin tanke i ämnet blev
han av ryttmästaren von Schewen till
spord med vad rätt herr häradshövdin
gen, som i församlingen ej ägde egen
fastighet, kunde i sookenstämman upp
träda eller om han av någon socken
man ägde fullmakt att föra dess talan.
Häremot genmälde denne, att han i

närvarande ögonblick icke kunde före
te den fullmakt han äger att vid före
fallande sookenstämmor i Värmdö be
vaka Församlingens patroni general
adjutanten herr baron D. Stierncronas
rätt och föra dess talan; vilken fullmakt
han för några år sedan i allmän socken
stämma producerade och till följd av
vilken häradshövdingen allt sedan detta
uppvisande ägt talan vid sockenstam
morna harstädes utan att någon försökt
att )äva honom ...

Och ordföranden, som väl hört f.d.
vice pastor Nordkvist nämna detta för
hållande för sig men som ej sett full
makten och ej kunde påminna sig om
den i något sockenstämmoprotokoll
finns intaget nödgades av denna anled
ning ej lämna herr ryttmästarens på-

Tidigare har berättats om stridigheter
i sockenstämma och kyrkoråd mellan
prosten Zielfeldt och ryttmästaren von
Schewen med anledning av beteendet mot
tvenne tjänstegossar från Siggestad
Den ene hade varit affer för vanvård
och avlidit, innan han hunnit föras till
länslasarettet. Den andre tjänstegossen
hade också dött och vid forslandet till
begravningen hade kistan placerats på
landsvägen utanför kyrkoherdens föns
ter helt utan följe av någon enda med
hjälpare eller kristendomsbroder.

stående utan avseende, varför herr hä
radshövding Trygg,dahl anmodades att
vid första sockenstämma uppvisa ovan
nämnda fullmakt, då den skulle i soc
kenstämmoprotokol1et införas och för
framt:iiden bli gällande.

Ar 1826 anmälde kronolänsman Sö
derg,ren, att häradshäktet var i så uselt
s,kick, att arresterade personer under de
senare åren utan särskiiid möda utgått
ur detsamma och nu fr1gades försam
lingen om den gamla arresten skulle
repareras, eller om man skuHe bygga ett
nytt fånghus. Länsmannen ansåg för sin
del nybyggnad vara oundgängliigt.

Under överläggningen gick flera le
damöter ut för att besiktiga den gamla
tingsbyggningen. De kommo snart till
baka och försäkrade att nämnda hus,
som till väggar och taik va,r follt bibe
håHet, med lindrig ,kostnad kunde för
sättas i ändamålsenltigt skick. Det beslöts
att reparera.

I detta beslut instämde även ryttmäs
taren von Schewen, vilken likväl an
mälde till protokol,let, att han bestrider
all utgift för ifrågavarande reparat:iion,
som lagen menigheten ej ålägger ...

Sedan ryttmästaren protesterat och re
serverat sig även bet•räffande ett huse
syneinstrument gällande en logbyggnad,
meddelade ordförande nu ånyo och för
sista gången, att alla de reservationer
herr rytvmästaren gjort och kommer att
föra emot beslut fattade å sockenstäm
mor, ingen kraft äger, såv,ida han ej i
den ordning kungl. förordn. angående
socken- och kydrnråd föreskriver, miss
nöje anmäler och utför.
Härpå svarade ryttmästaren: "Det vet

jag, men jag förn1odar att jag får mina
reservationer till protoko1let, de må ut
rätta vad de kunna. Det blir för min
räkning." -
Detta var von Schewen i hans krafts

dagar. Då han som 70-åring var en av
Stockholms främsta procentare måtte
han ha luttrats åtskilligt för att mot
svara skönmålningen: en godhjärtad
människa med ett vekt känsligt sinne.

Vilh. Gezelius
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hade vårsammanträde den 30 mars på
Strandvik. Där rapporterades bl.a. från
skyddskommittf:n om föregående års yr
kesskadefrekvens. Antalet yrkesskador
för sjal va industrin stannade vid 7 ,5
pr 100 årsarbetare, så fackföreningen
fick en check på 1.500 :- ti.Jl premier
för sin försäkring för det resultatet. -
Förslagsverksamheten hade årsträH den
28 mars med falmvisning och utdelning
av minnesfat och bokpremier tall Frans
Andersson, Bertil Fall, Axel Ullberg och
premieböcker till Gunnar Nilsson, An
tonio Pilotto, Olof Ericsson, Georg
Oberg, Edor Svensk, Giovanni Pizzoni,
Rolf Nygren, Hilding Löfgren, Elof
Engström, Gunnar Bylund, Karl-Erik
Forslund, Verner Rehn, Gösta Olsson,
Tage Bjurling, Ragnar Lindblad och Gus
tav Larsson. De som får bokpremier har
tidigare mottagit rninnesfar.

Som pris för arbetsskyddsförslag till
delades Polke Karlsson och Tage Bjur
ling väggplattor med inskription. -

Personaltjänsten har sammanträffat
med fabrikschefer m.fl. två gånger un
der kvartalet. Under den första disku
terades, utöver personalbehov och om
f!yttningsfrågor, den praktiska yrkes
orienteringen jämte informations- och

inrroduktionsfcågor för nyanstäUda.
Möjligheterna till en systematiserad in
tern utbildningsforrn för ungdom ska
prövas. För höstens information for pryo
föreslås en gemensam aktion inför samt
liga elever, förslagsvis i Kvarnbergssko
Ian, där anföranden ska hållas om före
tagets organisation, utveckling, om våra
samarbetsformer, anstallningsviblkor m.
m. kompletterat med fiilm och fråge
stund och visning av fabrikerna. En
utvidgning av antalet pryo-platser re
kommenderas. - Vid Koop. RM i
Umeå representerades Gustavsbergs
Fabriker av 8 skidlöpare, som tog en
4:e inteckning i KF:s vandringspris och
likaså Karlholrns bruks lagpris. - I riks
insamlingen mot cancer har Fabriks och
SALF:s avd. rekommenderat ett bidrag
från de .anstälida med i regel 15:-.
SIF har beslutat 1 0/o av lönen för sina
medlemmar.

Ur Samarbetsleommitteernas redogö
relser noteras att matsalsverksarnheten
på HPF lämnat bra överskott, varför
man .kan ställa 26 semesterbidrag och
en del andra anslag för personalarrange
mang till förfogande. HPF:s stipendie
fond uppgår nu tiII 8.561 kr. - Ang.
HPF:~, produktion informerades om en
rad nya maskinella utrustningar och för
bättningar. Informauionsträffar har hål
lits med tolk för italienska, finska och
jugoslaviska anställda.

TPF har haft problem med städning
och ventilation på vissa håll. Nya Top
Hat-ugnar har besrälirs och undervis
ning pågår för ytterligare ugnsförstärk
ning. En del lokailändringar jämte in-

rattande av ett provningslaboratoriurn
meddelades.

För BKF, som i sin samarbetskom
mitte upptagit ikyldisks representanter,
noteras information om tekniska prob
lem etc. i samband med til'lverkningen
av det nya badkaret. På pannverksta
den är ordergången god, men svetsare
fattas. - Kyldisk har god orderstock.
- Lager och transporter har i sin sam
arbetskommitte behandlat produktions
och lagersituationen. Ett par monterings
bara Iagerbyggnadcr kommer att med
verka till bättre utrymmen. I övrigt har
önskemåd framförts om en del nyan
skaffningar av apparater o.d., varjämte
förslags- och skyddsverksamheten disku
terats.
Hr A. Teglund gjorde en överblick på

dagens läge i vår produktion av sani
tetsgods, ba,dkar, ky,ldis:kar, smidda pan
nor och hushålhporslinet. En viss efter
släpn1ing har skett på sanitetsgodset, be
roende på ~vånigheter med massan och
bränningen jämte personalbrist.

Större brännutrymmen planeras bl.a.
genom Top-hatugnar och mjndre tunnel
ugnar. Hr Teglund presenterade också
den nya apparatur som ska anskaffas
för HPF och inriktnirngen av tillverk
ningen av hushåililspors'l,in genom delv,is
nya mewder och eli!ffilinering av en del
äldre. Rati·onaEsemngsfrågorna står på
dagordningen ooh här ska en konsult
firma hjälpa oss med organisationsfor
merna. En kursverksamihet i arbetsstudie
spörsmå:l och kring MTM-metoden är un
der utformning. I bilden kommer också
studier och åtgärder av •ergonomisk art.
Hr Edqvist gav en kort ö,versikt på

förutsättningarna för den framtida pro
duktionen med utgångspunkt från lång
tidsutredningen. En pmduktJionsökn:ing
i framni,den kräver både kvantitativt
ooh kval1ita~ivt okad insats av arbete,

,kapital och maskiner, förbättrade pro
dukter, rationalisering m.m. Hr Edqvist
berörde också de ökade insatserna för
produktutv.edkling och omfördelning av
resurser. Ett närmare referat a'V anföran
det återfinnes på annan pla-ts i denna
t:idn,ing.

P.S.

sekr.

Till Riksinsamlingen mot cancer
hlev bidraget från de anställda -kr.
20. 981 :-. Då företaget tillskjuter sam
ma belopp hlir summan som !insatts å
Riksföreningens postgiro ,kr. 41. 962 :-.
Ett hedrande resultat att stödja forsk
ningen för cancersjukdomarnas bekäm
pande.

T. v. Pannverkstaden i nya lokaler
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Värt att veta

om plastmaterial

Olika slag av plaster blir allt vanliga
re i hemmet och till ledning för våra lä
sare har vi samlat en del rön om de oli
ka plasterna ooh deras användning.
Uppgifterna har vi lånat ur en folder
från Svenska ätoikfabriken.

Kom ihåg att alltid använda synte
ciska diskmedel till plast. Repande ren
göeingsmedel, som t.ex. skurpulver, sli
par bon den blanka pressytan, vilket
gör att färgande ämnen kan missfärga
godset.

Etenplast är den mest typiska hus
hådlsplasten och finns i såväl styva som
mjuka kvaliteter. Den kan framställas
i ljusbeständiga färger i hela färgskalan.
Etenplast tål alfa hushåldskemikalier
utom kristallolja (varnolen, dilutin).
Den här sortens plast är smak- och lukt
f,ri, men kan ta åt sag lukt från starkt
luktande ämnen och bör därför diskas
ooh luftas omsorgsfullt. Mjuik etenplast
används dl! kylskåpsburkar, bestiokslå
dor och Flaskor. Styv erenplast används
till baljor, hinkar, tunnor och transport
lådor.

Melaminplasten - smak-, lu:ktfri och
färgbeständig. Den används tibl skålar,
muggar, slevar, kåpor och höljen. Plas
ten tål de vanliga i hushållet förekom
mande syrorna, men angrips av starka
syror. Den tål också att kokas. Låt inte
kaffe, bilåihärs- eller rödbetssalt stå kvar

Den första kolb!hen från Stettin bröt sig in den 31 mars

i karien. Då missfärgas de. Skulle ni ha
sådana missfärgade kärl kan ni få bort
missfärgningen genom behandLing med
natriumperborat som finns att köpa i
färghandeln.

Styrenplasten ar färgbeständig, smak
och luktfri. Denna plast kan ta åt sig
lukt från starkt luktande matvaror. Ma
terialet påverkas av aceton, fotogen och
kristallolja och angrips även av aroma
tiska oljor. Den är därför inte lämplig
för förvaring av ingefära, malda krydd
nejLikor, apelsin- e1ller citronskal. Den
normala styrenplasten förekommer i kyl
skåpsinredningar, speceriskåplådor, kak
skrin och bägare.
ANS-plast används vanligen till hus

hålilsburkar och ar i ofärgat skick glas
klar, men svagt blåronad, ABS-plast är
ett annat sifag av samma plast som an
vänds tiU bl.a. darnmsugarrnunstyckcn.

Propenplast används ti:ll berednings
kärl, förvaringsboxar och resväskor. Det
är en plast som är lätt och t:H hög vär
me (upp tiU 150 grader). Förem:H av
propenplast är kokfasta och tål slag ooh
stötar och har stor nörningsbestandighet.
Det är en plast som inte tå'l saltsyra,
svavelsyra ooh bensin.

P. S.
Det finns ännu fler plaster, som vi

inte tagit med ur broschyren. Karbamid
plasten, som används för el-artiklar,
kapsyler m.m., fenoplasten i kastrull
handtag och telefoner och den glasfiber
armerade esterplasten, som vi också syss
lade med en gång, i båtar, skyddshjal
mar o.d. Propenplasten använder vi ii
våra WC-sitsar. En broschyr över Gus
tavsbergs plaster och plastprodukter vän
tar V'i inom den närmaste tiden.

AB Gustavsbergs Fabriker 1965 Ur årsredogörelsen
Den rörelse som Gustavsbergs Fabriker driver ingår som en

del av Kooperativa Förbundets rörelse. Detta innebär bl. a.
att n:9igon vinst- och förlusträkning av vanligt utförande ej
upprättas. Vissa siffror publiceras dock och dit hör nedanståen
de specifikation över tillg:9ingarna och skulderna. Siffrorna är
uttryckta i miljoner kronor och som jämförelse har även 1964
års siffror medtagits.
Tillgångar
Fastigheter
Maskiner
Varu lager
Kund- o andra fordringar
Ovriga tillgångar
Summa tillgångar

Skulder
Leverantör o div. avräkningar
Ovriga skulder (löner, semesterersättn.,

varuskatt, garantirisker, ber. kostn.
m.m.

Summa skulder
Disponerat kapital

1965
56,3
21,9
37,8
33,5
2,5

1964
42,2
15,6
27,9
31,8
2,6

152,0

23,3

17,6

120,1

20,2

13,3

Året har kännetecknats av stora investeringar. Bland fastig
hetsinvesteringarna kan nämnas inköp av Säby, tillbyggnad av
TPF och BKF, ny kaj, bostadsfastigheter i Gustavsberg och
Oxelösund, mek. verkstad och laboratorium i Oxelösund samt
köp av mark m. m. för ny plaströrsfabrik i Fristad.
Av större maskininköp kan nämnas "Top Hat"-ugnar, rna

skinutrustning till BKF i samband med utbyggnaden, form
sprutmaskiner, normalrörsmaskiner i Oxelösund och maskiner
för tillverkning av plaströr i Gånghester.
Varulagret har ökat bl. a. på grund av den tidiga vintern

samt en ökad produktionsvolym.
Omsättningens fördelning framgår nedan.

1965
163,9
37,0

Försäljning egen produktion
Försäljning främmande produkter

1964
145,3
35,6

Summa försäljning 200,9 180,9
Antalet anställda under 1965 var 2.360, en ökning med 133.

Utbetalda löner utgjorde 42,7 mkr mot 37,6 mkr året innan.
Kven om det nya året börjat svagare än 1965 räknar vi för

1966 med fortsatt expansion och ökad omsättning.
40,9

111,1
33,5
86,6

22.4.66
XT
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Gustavsberg på Nationalmuseum

Det är i år hundra år sedan National
museum öppnade sina portar för allmän
heten. Med anledning av detta jubileum
visade museet under april månad en ut
ställning kallad "Modernt 1866". Med
huvudsakligen målningar och konstindu
striella produkter, moderna och uppskat
tade för hundra år sedan, fångade denna
utställning något av 1860-talets anda
och smak. Den förmedlade en stämning
av gedigen högborgerlighet som var för
utsättningen för inte minst den konst
närliga och konstindustriella produktio
nen. "Modernt 1866" var uppbyggd
kring det årets händelse i Stockholm, den
stora konst- och industriutställningen
som under sommaren hölls öppen i södra
delen av Kungsträdgården. Det var
Skandinaviens första utställning av be
tydelse och den svenska industrins första
samlade framträdande. Här deltog Gus
tavsbergs porslinsfabrik framgångsrikt
liksom förövrigt även Rörstrand.

Gustavsberg visade bland annat servi
ser som Minerva, Fruit och Celestial och
lyxföremål i benporslin, en exklusiv ny
het lanserad två år tidigare. Vidare ställ
de man ut praktvaser och en stor kollek-

tion föremål i parian. Detta var en
engelsk uppfinning som fått namn av
sin likhet med parisk marmor. Gustavs
berg hade sedan 1860 tillverkat statyet
ter och vaser i parian och på utställ
ningen 1866 väckte dessa föremål stor
förtjusning och parian blev för mer än
femtio år framåt en betydelsefull gren av
fabrikens tillverkning. På 1866 års ut
ställning fick framför allt Gustavsbergs
pariankopia av Molins fontän uppskat
tande omdömen. Fontänen hade skulp
tören modellerat för utställningen där
den gjuten i gips prydde industrihallen.
Aven på "Modernt 1866" kunde man
beundra en pariankopia av Molins mäs
terverk lånad från Gustavsbergs museum.
Fabrikens museum bidrog för övrigt med
en rad föremål från 1860-talets mitt. De
visades i ett pyramidliknande arrange
mang, uppbyggt efter den tidens utställ
ningsideal. Bilden härovan visar denna
pyramid i utställningens blickfång. Den
övervägande delen av det utställda till
hör alltså fabrikens museum och åtskilli
ga föremål visades på liknande sätt på
Stockholmsutställningen 1866 och har
sedan dess bevarats i fabrikens ägo.

Personalnytt
I den starka expansion som företaget är

inne i kommer förstärkning att ske på den
tekniska sidan. Utannonsering har skett till
en chefsbefattning för de allmänna fabriks
avdelningarna, och för projekt- och grupp
ledare, som kommer att anförtros upplägg
ningen och tillsynen av MTM, rationalise
r,ingsåtgärder, arbetsplatsers utformning o.d.
- Många bland våra ingeniörer och arbets
ledare har varit på studier inom facket
utomlands, några går på specialutbildning.
Samtidigt har en del omflyttningar skett
inom fabriken. Ingeniör Backman är t.ex.
placerad på TPF i samband med att massa
beredningen lagts till resp. fabriker. På
plastavdelningen har Knut Olsson utsetts till
förman och Gunnar Sundin efterträtt Ver
ner Lindberg på efterbearbetningen. Inköp
har fått en ny man i Bertil Bergman. På
Fleminggatan har Lars Ramsell anställts som
försäljare.

Studierna av MTM har intensifierats, och
f.n. är arbetsledare och annan teknisk perso
nal engagerad en dag i veckan i föreläsnin
gar och övningar under Iedning av expertis
från Maynard-instituter. Jämsides deltar re
presentanter från fackföreningen i en något
större kurs i MTM-systemet med utförande
av analyser m.m. för mätning av arbets
mängder, rörelser och normaltider p1 olika
arbetsoperationer. Denna MTM-orientering
är avsedd att följas upp med specialträning

,i den tekniska tillämpningen inom industrin.
Ergonomi är den vetenskapliga betecknin

gen på arbetsfysiologi, arbetshygien och dess
tillämpning för skyddet åt människorna p1
arbetsplatsen. Förursatrmingen för arbetsstu
dier och MTM är ju att betingelserna för
människan vid maskinen är fullgoda. En
föreläsningsserie för arbetsledare, ingeniörer,
[ackföreningsfolk, arbetsstudieman m.fl.
hölls i mars på Säby, då den kände doktor
Adolf Yllö från Volvo, Göteborg höll myc
ket givande föreläsningar.

Blommorna ihär överlämnades till Anders
Lindgren, som slutade i Packboden härom
dagen efter 52 hs rjanst. Mest av hälsoskäl
lämnar han jobbet, beredd att rycka in om
det iblir plats i porten, säger .han. På nästa
sida går blommor till en annan kämpe,
Verner Lindberg, som ännu jobbar hos oss,
men här avtackas av Konsums ordförande
för många års insatser ,i styrelsen.
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KONSUM• DOMUS
1965 års verksamhet slutredovisad

Vid de tre distriktsstärnmorna vadda
fullmäktige (till antalet 60 personer)
samt styrelseledamöter, revisorer och fö
reståndare, var samlade till föreningens
drsstämma i Kvarnbergsskolans samlings
sal den 5 april. Där hade man att en
ligt stadgarna slutligt behandla 1965 års
verksamhet, fastställa bokslutet, fördel
ningcn av överskottet, bevilja ansvars
frihet för styrelsen samt välja styrelse
och revisorer. Årsstämman s:kall också
välja ombud tiH KF:s distriktskongress,
som hålles i maj månad. Distriktskon
gressens uppgift är bl.a. att förberedan
de behandla Kooperativa förbundets
verksamhet samt välja ombud till KF:s
rikskongress, där centrala riksfrågor be
handlas och beslut i dessa fattas.

Förändring i styrelsen
Verner Lindberg hade av åldersskäl

begärt att ej ifråga:komma vid nyval för
två år. Som ny [edamot av styrelsen
valdes vägingenjör Linus Lindvall. Ver
ner Lindberg, som varit medlem av sty
relsen ,i 22 år samt dessförinnan varit
aktiv funktionär som medlemsråd av
tackades i hjärtliga ordalag av styrelsens
ordförande Harry Pettersson. Till herr
Lindberg utdelades. även Pionjärplaket
ten, som instiftades till KF:s jubileum
1959. Vidare erhöll han en minnesgåva
och blommor.

Besparingar i samverkan
Av återbäringen, som fastställdes till

4 °/o, har våra medlemmar begärt att

få kontant disponera något över en halv
miljon kronor eller 511.000:-. Dessa
pengar sändes över postgiro omkring den
25 april. Till personliga sparkonton ha
de man dessutom begärt att få överfört
94.000:- och omkring 50.000:- över
Fördes enl. stadgarna tili insatskonton.
Vidare har vi att vänta debiteringar från
andra konsumtionsföreningar i [andet,
som till sina medlemmar utbetalt åter
bäring på köp som dessa gjort i Gustavs
berg. Den ojämförligt största posten när
det gäller transaktioner med andra för
eningar så 'är givetvis vår stora
granne Konsum Stockholm. Till insam
lingen "Utan gränser" har våra med
lemmar lämnat 4.432:- av sina åter
bäringsmedel.

Hur ska det gå med prisstabiliteten?
I förordet till vår förenings styrelse

berättelse för 1965 talades bl.a. om hur
vi såg på vår förenings förutsättningar
att klara sista ledet när det galler varans
väg till konsumenterna. Man kan väl då
säga att vi var rätt optimistiska. I dessa
dagar är det och kommer att bli ännu
mer aktuellt med prisdiskussioner och
jämförelser. Vi måste då betänka att det
är många faktorer, som påverkar varans
pris på dess väg från råvara tills den
är fäPdig att överlämnas till konsumen
ten. Som ett exempel som säkerligen
kommer att följas, av flera kan nämnas.
För några dagar sedan fiok vi en skri
velse från en livsmedelsindustri där man
meddelade att man på grund av stegrade
rdvaru- och tillverkningskostnader ser sig

nödsakad att från en viss dag höja sina
nettopriser med 4-5 procent. Om vi
antar att denna höjning netto är 20 öre
så måste man i butiksleder taga ut 22
öre för att få täckning för omsättnings
skatten, som är 10 ;o;o på nettobeloppet.
Man måste också rätkna med konsekvens
ökningar i de olika leden (löner, frak
ter etc.) i de fall där det inte finns ut
rymme för rationaiisering eller rnargi
nalminskning, Det räcker föga med en
prisövervakning som bara sättes in i bu
ti:ksledet. Den måste följas även i tidi
gare led så att man får klart för sig vad
som är anledningen tiH en eventuellt
ofördelaktig prisutveokling.

Aktiviteter i och omkring Varuhuset
I 'slutet av mars månad var båtägarna

inbjudna till en "Bdtafton". Båtägarna
med sina fruar hade mött upp i stort
antal. Under kvällen lämnades värde
fulla informationer, vidare var det för
täring och trivseln syntes vara god.
En "Tonårstrdj]", som anordnades i

Varuhuset den 21 april, blev uppskattad.
"Gustavsberg Rent"-dagen den 23

april hade vi nöjet att ha Thore Skog
man i Varuhuset, där han signerade eg
na skivor.
Domus Gustavsberg - 2 cir firades

med ett omfattande jubiieumsprogram
under tiden 25-29 april. jubrleumsda
gen fredagen den 29 var det artistfram
trädande .av Oscar Rundqvist, Tosse
Bark, Maud Nygren.
Inför sommaren rustas det för fullt

med aktualiteter, som rör sig omkring
fritiden sommar!fritidsstugan
sjön ... semestern etc.

I livsmedelsbutikerna
har vi gjort en viss make-up ifråga om
kyl- och frysdiskar av Gustavsbergs till
verkning, som gör det möjligt att bättre
förvara ooh presentera varorna.
När detta skrives har våren gett var

sel - och i Varuhuset/Möbelbutiken och
våra övriga butiker rustar vi för en
intensiv sommarförsäljning.

G. M-n.
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En grupp elever i Kvarnbergsskolan
har under vintersäsongen med regihjalp
av Scenstudions Sven Andersson gjort
ett dussin föreställningar av Ludvig
Holbergs lilla enaktare Den förlorade
brudgummen. Senast var de hos Pensio
närsföreningen med sin trevliga pjäs. och
sina vaokra dräkter.

Mjölkförsäljningensföreningen jarnte
handelsmännen på Ingarö hade en kväll
i mars •års.träff med sina kunder i Berga
salen. Kaffe och dopp, allsång och under
håHning av lutsångaren Elon Dahl stod
på programmet. Många husmödrar hade
passat på att ifå en kaffetår, och ett gra
tisprov med sig hem.

Rödakorskretsen höll årsmöte den
16/3. Det var samtidigt 30-årsjubileum.
Mötet inleddes med musik av den nya
Gustavsbergsorkestern, som spelade glad
musik, som väckte åhörarnas verkliga
jubel.

Vid mötet framkom att medlemsanta
let nu är uppe i 437, att kretsen hållit
två av sina möten på ålderdomshemmet
tillsammans med de gamla och att kret
sen till deras hobbyverksamhet bidragit
med 1 143 kr. Till social- och hälsovår
dande uppgifter hade kretsen givit 2 100
kr. och till internationell verksamhet
3 503 kr. Den nu organiserade klädin
samlingen hade givit 38 säckar med rena
och värdefulla kläder till katastrofhjäl
pen. Bland dessa kan nämnas 60 gedigna
babyutstyrslar. Medel till dessa hade in
samlats under dec. då kretsen fick till
stånd till insamling inom Domus. För
vilket kretsen ger ett varmt tack.

Följande utmärkelsetecken utdelades:
Silverplakett till tekn. dr. Hjalmar 01-
son,Gustavsbergs Fabriker, konsumchefen
Gunnar Mattsson, fruarna Anna Larsson,
Elsa Cedergrund. Bronsplakett till fru
Maj Olson. Förtjänsttecken till Mimmi
Åberg, Elin Stornberg, Britt Sefyrin, Em
ma Rattaggi, Ida Goldman och fr. Em
my Sundin.

I allt kan sägas att kretsen haft ett rikt
verksamhetsår och styrelsen vill till alla
medlemmar framföra ett varmt tack för
allt intresse och arbete.

Mötet avslutades med att syster Margit
Henocksson talade om en resa i Kongo
varvid hon visade en vacker film om
hjälpverksamheten därstädes. Avslut
ningsvis sjöng herr Henocksson en sång.

Pimpelfiske i tävlingsform hölls den 20
mars i Sportfiskeklubben på Osbysjön
med ett 50-tal deltagare. Sigvard Söder
lund vann med sina 8 abborrar. Veckan
före hade man anordnat en Fabrikskorp
på Baggen med ett SO-tal deltagare. Där
vann Flintavdelningen en första inteck
ning i lagpriset. Här var det Rolf Lind
kvist som vann individuellt med massor
av sunpor.

Edmund och Elisabeth Deinböck, de
senaste årens trogna medhjälpare till
Berndt Friberg, slutade sin anställning i
mars, för att flytta till Schweiz och där
starta egen liten rörelse i hopp om att få
många turister intresserade av deras ke
ramiska skapelser. En bild från avskeds
kaffet på konstavdelningen.

Duvhöken, en av de tjusigaste rov
fåglarna du kan få se. Stor, stark, vin
densnabb glider han fram över ungsko
gens toppar eller jagande över öppna
ytor söker han nogsamt betäckning i di
ken eller gärdesgårdar. Hans taktik är
överrumpling.

Den här som Hilding plåtat har kalas
på duva inne på fa:brilksgården. Har
med all sannolikhet sitt bo vid Lems
haga, där honan synts med mat i klorna
flera gånger.
Den som har intresse och ser något

i rovfågelväg kan vara snäll och ringa
mig. Jag tror nämligen att det finns
2 par duvhökar i grannskapet.

Ake B.
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Vårstädning

Kampanjen Rent i Gustavsberg blev
en fullträff - måtte den också hålla i
fortsättningen. Det berättas att en liten
tös med sin mamma från en grannkom
mun frågade: Kan inte vi också skräpa
ned litet, så Tore Skogman kommer å
sjunger? Men glasspinnen hon sög på pla
cerade hon läraktigt i papperspellen.
Från arla morgonstund var patrullerna
ute, i skärgårdsnaturen, utmed vägar och
torg med sina plockpinnar och påsar eller

_ sina tomsäckar för fyllning med s. k. en
gångsglas, oförskämt kastade vid väg
kanter och i skogsbackar, troligtvis inte
av gustavsbergare och Ingaröbor. Flask
samlandet hade påbörjats tidigt, så den
gamla båten i karnevalståget höll knappt
ihop för c:a 4 000 flaskor. Men betalades
också 5 öre flaskan, så den uppgiften var

populär hos de yngsta. Skolbarnen över
lag var mycket duktiga i skräpsamlandet,
bilarna räckte inte till att ta emot allt.
Så dagarna efter körde våra bilar ännu
omkring för att samla ihop resterna.
Karnevalståget med ungdomsorkestern

blev en pampig demonstration och skräp
tomobilerna var festliga, särskilt kul en
med vännen Omar bakom pajasförklad
naden och det vinnande bussåbaket, som
pyntats av "sexan". - Många lade An
ders Malms ord om naturvården på hjär
tat. Höjdpunkten var enligt alla ungars
utsago Tore Skogman med sina varma
visor. I Domus blev trängseln stor kring
idolen, när han signerade sina skivor.

Organisationskomrnitten med Hasse
Skogsberg som regissör och med lands
tingsman Bertil Svenson som ankare och
ungdomsassistent Sture Eriksson som en
tusiastisk pådrivare kan vara ganska nöjd
med städkampanjen. När de nu fått blo
dad tand kan vi räkna med fortsättning.
I källare, vindar och bodar, i sommar
stugor och kring stränderna finns mera
att hämta till den stora tippen vid Ko
vik.
Kampanjen för ett renare Gustavsberg

uppmärksammades i pressen. Synd bara
att man inte också rensade ut litet skräp
snack om att det egentligen är fabriken
som är ansvarig för att folk skräpar ner.
Sagesmannen lyckades också blanda in
generalplanen i sin sakkunniga skräp
glädje. Var får man allt ifrån? Håll na
turen ren!

Tore Skogman sjunger

Harald Lindholm var amiral på ölbåten.

Nedan: Omar Edvardssons praktiska
Jkdon
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Den framtida kommunblocksamman
slagningen har föranlett ett aktivt sam
arbete ,komm unerna emellan. Organet
för detta samarbete är samarbetsnamn
den.

Som ett led i blockarbetet hade arki
tekt Sven Lindström för kommunaifull
mäktige i Gustavsberg gett en oriente
ring om Värmdö Kommuns generalpla
nearbete,
Optimistiska förslag i samband med

detta arbete förutser att Värmdö Kom
muns fol,kmängd kommer att öka från
nuvarande 2.200 ti:11 14.000. Allt under
förutsättning att vattenfrågan kan ord
nas. Fritidsbebyggelsen kommer i fram
tiden kraftigt att begränsas.
En trafrksäikerhetskommitte för kom

munblooket har .inrattats med två re
presentanter från vardera kommunerna
Djurö, Värmdö och Gustavsberg. Repre
sentanter för Gustavsberg är herrarna
Haraid Lindholrn och Walter We,imark
med Elis Sander och Arne Jansson sorn
ersättare.

I samband med omarbetning av gene
ralplanen i Gustavsbergs Kommun har
man bordlagt följande förslag till bygg
nadsplaner.
Anneberg 1 :3, 1 :4 och 1 :5
Kulla 1 : 1 m.fl.
Björnö 1 :1 m.fl.
Brunnsnäs 1 :8 m.fl.
Fågelsången 1 m.fl.
S. Lagnö 1 m.fl.

allt i avsikt att inte binda generalpla
nearbetet.

För att råda bot på samling av skrot
bilar i samhället har beslut fattats att
AB Gustavsbergs Fabriker ooh Gustavs
bergs Kommun skall dela på kostnader
na för skrotbilarnas bortforsling.

Skolan har tilldelats 3.000 kronor för
instruktörsanslag i skolans Friridsverk
samhet.
Kommunen har upptagit lån på 1 mil

jon kronor från Postsparbanken samt
ytterligare 1 miljon :kronor från Riks
försäkringsverket. Pengarna skall använ
das till finansiering av det nybyggda
vattentornet.

GUSTAVSBERGS VATTENFORSORJNING
Några utblickar mot framtiden

I Gustavsbergaren nr 1 1966 skriver
signaturen VJ under rubriken "Ack, det
var mycket roligare förr" följande tänk
värda slutomdöme: "Vår är den stora
och stimulerande uppgiften att under vå
ra snabbt flyende år föra utvecklingen
vidare. Tack vare allas våra insatser vå
gar vi, trots allt, se fram emot en ännu
bättre och ljusare framtid". Artikeln be
ledsagas av en utblick med vattentornet
i bakgrunden, symboliserande den ljusare
framtiden.
Det ligger nära till hands att ta detta

till utgångspunkt för några utblickar
mot framtiden när det gäller vattentör
sörjningen.

I samma nummer av Gustavsbergaren
står under kommunalt att de vattentill
gångar man har inte kommer att räcka
till för framtidens behov och att man
därför beslutat om en utredning om möj
ligheten att ansluta till Stockholms stads
vattennät. Denna utredning har nu av
lämnats och det skall här för den som är
intresserad lämnas en liten information
på grundval av jämförelse mellan denna
utredning och de utredningar som tidiga
re gjorts för vattenförsörjningen med
vatten från lngarö.

Grundvatten från den nya vattentäk
ten i Brunn på lngarö började levereras
i Gustavsberg i början av år 1963. Strax
därefter byggdes det nya vattentornet. I
och med detta har trycket på vattnet i
ledningsnätet höjts och detta har fått till
följd att man haft besvär med en hel del
läckor på det gamla ledningsnätet. I
samband med läckorna har rostavlag-

ringar i de gamla ledningarna lossnat och
en del abonnenter har fått obehag av
detta. Detta sammanhänger således med
det ökade trycket i ledningarna och har
ingenting med lngarövattnet såsom så
dant att göra.

Grundvattnet från lngarö kostar i dag
levererat inne i Gustavsbergs samhälle ca
20 öre per m3• Om ledningar i dag skulle
byggas ut för leverans från Stockholm
skulle det vatten som kommer därifrån
under första året kosta mer än 75 öre
per m3. Det är därför uppenbart att en
anslutning i dag till Stockholm icke är
särskilt lockande, och den kan också
skjutas betydligt på framtiden.
De regionala synpunkter som man all

tid måste lägga på vattenfrågan innebär
för Gustavsbergs och Värmdös del inte
nödvändigtvis att man omedelbart måste
ansluta till Stockholm. De vattentill
gångar som finns på lngarö är nämligen
så goda att de kan klara såväl Gustavs
bergs som Värmdös beräknade behov så
långt fram som till inemot år 1990, var
vid man räknat med att ca 20.000 perso
ner skall försörjas med vattenlednings
vattnet sistnämnda år. Kostnadsberäk
ningar har visat att de investeringar som
erfordras kommer att medföra att vatt
net från lngarö fram till år 1990 i ge
nomsnitt blir minst 20 öre billigare per
m3 än om man tar vatten från Stock
holm.
Vattentäkterna på lngarö kan dess

bättre användas även efter år 1990 eller
den tidpunkt då man måste leverera till
skottsvatten från Stockholm. Detta inne-

Debatt har våUats i samband med byg
gandet av det nya servicehuset vid kom
munalkontoret. Det har varit delade
meningar om man skulle inrätta hiss i
det endast tvåvånings höga huset. Her
rarna Harald Lindholrn, Fritz Berg,
Yngve Nyström m.fl. motiverade en hiss
med att det är ett hus för allmänheten.
Alltså även för rörelsehindrade och in
valider, Fullmäktige beslutade också
bekosta en hiss för 25.000 1kronor.
Den 26-27 februari höll föreningen

Teaterforum konferens vid Säby säteri.
I samband därmed bjöd fullmäktige del
tagarna på middag.
En antiskräpkarnpanj på initiativ av

Herr Skogsberg har f.ått stöd av kornmu
nalfuilmäktige, vars ledamöter lovat stö
da kampanjen ·även genom personligt
deltagande. Skolan och föreningarna
deltager ,ocikså i "storstädningen" vilken
begynner med uppslutning vid parke
ringsplatsen, Domus, den 23 apri].

Anm. Sedan detta rapporterats har
fullmäktige haft ännu ett sammanträde,
varvid taxan för hämtningsavgifter fast
ställts, och ett anslag på 5.000:- bevil
jats för fornminnessamlingarna i Värmdö
kyrkstall. Anbud på reningsverk med
2.382.000:- har antagits. Två barack
byggnader inköpes a 5.000:-, varav
den ena iordningstal les till postlokal på
Ingarö för 25.000:- ooh den andra
ställes till lngarö idrottsförenings för
fogande. Kommunalnämndens förslag
till kanslichef föranledde diskussion, där
hr Pettersson redogjorde för sin stånd
punkt i nämnden och hrr Edqvist, Oh
lund, Steen, Dahlberg och Nyman yr
kade återremiss medan hrr Svensk,
Malmstedt och Lindholm yrkade bifall
till förslaget. Med 19 röster mot 9 åter
remitterades ärendet. Utöver det offent
liga protokollet har någon sagesman i
NST åstadkommit ett mera ingående
diskussionsreferat. Red
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bär en stor fördel ur kostnadssynpunkt,
därför att man då kan hålla nere vatten
priset även efter sen man erhållit det
dyrare Stockholmsvattnet.

Större delen av de grusavlagringar som
finns i grusåsen mellan Återvall och
Brunn ligger under grundvattenytan. Det
är därför så utomordentligt gynnsamt att
utnyttja dessa grusförekomster för vat
tenförsörjningen. Genom s. k. konstgjord
infiltration 'av tillgängligt ytvatten kan
detta ytvatten renas av naturen själv på
ett betydligt effektivare sätt än vad som
kan ske i ett ytvattenverk. Detta sätt att
utnyttja naturen för rening är också be
tydligt billigare. De ytvattentillgångar
som man här tänkt sig utnyttja är i förs
ta hand Återvallsträsket med dess neder
bördsområde och i andra hand Säbyvi
ken och Björnöfjärd. De senare har ge
nom ett trångt sund förbindelse med ha
vet och vattnet är därför bräckt. För att
vattnet skall bli tillfredsställande sött
måste fjärdarna avskärmas från havet
med en damm, i vilken emellertid en
sluss avses utföras så att båttrafik icke
skall förhindras. En fördel som kan vin
nas med denna avskärmning är att man
får ett betydligt konstantare vattenstånd
i fjärdarna än vad som nu är fallet. Bad
och fiske kommer ej att förhindras ge
nom projektet.
Närmast i tur står att utnyttja Åter

vallsträsket och för detta ändamål skall
utföras infilrrationsbassänger och en ny
vattentäkt i grusåsen. Genom denna för
stärkning beräknas emellertid inte vatt
net räcka längre än till år 1975. Säby
viken-Björnöfjärd måste då börja nytt
jas. Om Värmdö redan dessförinnan skall
anslutas, tvingas man dock att bygga ut
Säbyviken-Björnöfjärd något tidigare.

Efter denna utbyggnad beräknas vatt
net räcka för såväl Gustavsberg som
Värmdö långt in på 80-talet och kanske
ända in en bit på 90-talet. Det spelar
strängt taget ingen roll när den tidpunkt
inträffar, då man måste gå till Stock
holms stad efter vatten. Det väsentliga
är att man då uppnått en så stor för
brukning att en anslutning till Stock
holm icke blir ekonomiskt betungande.
Genom att man skaffar sig ett eget bil
ligt vatten såsom grundkvantitet, blir det
ekonomiskt så mycket mer gynnsamt när
man kompletterar med vatten från
Stockholm i stället för att då ta allt vatt
net därifrån.
Ett gammalt känt ordspråk säger: "Gå

ej över ån efter vatten". Detta synes va
ra väl tillämpbart för Gustavsberg så
länge vattentillgångarna på Ingarö räc
ker. Och gustavsbergarna är väl inte
sämre grannar än att kunna avstå till
Värmdö det Värmdö behöver av dessa
vattentillgångar.

BoC

Den nya administrationsbyggnaden
.på gamla tvättstugans domäner börjar växa oill och blir val färdigt att tas i bruk
under året. Arkitekt Runefelt har ritat huset, som v,i hoppas får ett roligare namn.
Men ·inte Långa raden, som någon föreslog!

Entren blir åt Bagarvägen som kommer att planeras som gångväg och för begränsad
trafik med personbilar. På nedre våningen med den stora entrehallen (nedan) kom
mer distriktssköterska, barnmorska och givetvis läkare att få sina lokaler. Rymlig
plats beredes för sjukgymnastik och väntrum. Till höger har försäkringskassan regis
ter och expedition. Bibliotek med läsesalar och utlåning är förlagda en trappa upp.
Folktandvården får utmärkta lokaler i övre våningen med minst fyra behandlings
platser. Med hänsyn till handikappade har kommunalfullmäktige beslutat att anlägga
en hiss.

-n.. .. " ' "] 1 dr 1
'.] l ~

tJil.~~
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Gustavsbergs avloppsreningsverk

Avloppsfrågan för Gustavsbergs sam
hälle har under åren varit föremål för
omfattande utredningsarbete. Särskilt
har utsläppspunkten och reningsmero
den studerats ur ekonomisk ooh vatten
vårdande synpunkt. Syftet har varit att
för framtiden befria Farstaviken från
fortsatt förstörelseverkan av avlopp
från nuvarande och framtida bebyggel
se.

Enligt vattendom från år 1964 skal l
avloppsvattnet undergå biologisk rening
med en förutsatt reningseffekt av 90-
95 °/o avseende biokemisk syreförbruk
ning samt avledning av det renade vatt
net ske utanför Tjusrviken i Baggens
fjärden på 30 meters djup. Samtidigt
med att reningen av det kommunala
avloppet ordnas skal] Farstaviken be
frias även från föroreningar från Gus
tavsbergs Fabriker. Avledning av föro
renat industriavlopp skall Iikadedes ske
utanför Tjustviken sedan särskild rening
företagits vid fabriken.
Det kommunala avloppsverket förläg

ges 500 meter söder om idrottsplatsen
Farstaborg, dit vattnet pumpas från en
pumpstation nära kyrkan. Avledning av
det renade avloppsvattnet sker genom

självrinning, bl.a. i en 400 meter lång
bergtunnel.

Reningsmetod
Reningen skall ske enligt aktiv slam

metod med syresättning och slarncirku
lation, ooh destruknion av avskilt slam
ske i värmda rötkammare med torkning
på efterföljande slarntorkbäddar. Bort
transport av torkat slam utföres med bvl
viH Iännphg tipp. Klorering skall efter
särskilda överväganden av den hälso
vårdande myndigheten kunna insättas
mot smittspridning,
Reningsanläggn:ingen utgöres av ma

skinrensat galler och sandfång för av
skiljning av grövre föroreningar. Den
egentliga avloppsreningen sker i tre bas
sänger - försedimentering, luftrring och
eftersedimentering. Vid s:lamrötningen
bildad rötgas skall normalt räcka för
uppvärmning av bl.a. maskinhus och
rotkammare. Uppsamling av rötgasen
sker i en särskild gasklocka. I maskin
huset har verkets automatiska funktio
ner samlats centralt till en kontrollravla,
där man erhåller en totalöversikt över
driften genom signallampor, kapacitets-

mätare, nivåmätare, temperaturmätare
m.m.

Skötseln av ett biologiskt reningsverk
är ett krävande arbete, som fordrar spe
ciella insekter. Den oklanderliga Funk
tionen Förutsätter daglig provtagnings
rutin och fortlöpande trimning. Larm
system med anknytning till brandkår,
telefonväxel e.d. är önskvärt.

Dimensionering och kostnader

Avloppsverket har dimensionerats för
anslutning av 10.000 personer. Möjlig
heter finns att i framtiden fördubbla ka
paciteten genom tillbyggnad av renings
bassängerna med ytterligare bassäng
Lock samt genom tillbyggnad av sand
fång, rörkarnmare och slarntorkbäddar.
Maskinhuset kan fungera oförändrat vid
ökad anslutning.

Anläggningen fönläggs med byggna
derna grupperade längs bergkanten mot
nuvarande åiker. På satt som är karak
teristiskt för den kuperade Värrndöter
rängen får grundläggning ske delvis på
utsprängt berg ooh delvis på pålar i lös
lera.
Totala anlaggningskostnaderna beräk

nas till cirka 3,5 miljoner kronor och
kostnaderna för elström, personal, slam
transport, driftkontroll m.m. men exklu
sive kapitad- och underhådlskostnader t~ll
70.000 kronor/är.
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Vi rösträttslösa

Åldern mellan 18 ooh 20 år är en un
derlig period i livet. Då anses människan
mogen att:

lära sig hata
hantera ett vapen
spränga broar och hus
utradera städer
döda andra soldater
döda kvinnor och barn
krossa drömmar
mista armar och ben
och
som
en "hjälte" dö för sitt
fosterland ..... ! ! !

Men samtidigr anses individen omogen
att välja dem som kan orsaka allt det
här. Omyndig aot genom val försöka
hindra krig och elände. Mogen att dö
på slagfältet men omogen att välja sta
tens styre.

Ar det rim1igt??????
Ar detta kanske något som närmar

generationerna till varandra? Förvisso
inte,
Det är heller ingen som begär att

kommunalgubbarna i Gustavsberg skall
ändra på Svea Rikes lag. Men däremot
kan man begära att de skall anstränga
sig för att vinna ungdomens respekt
och förtroende. Men vad kan de då göra
för att skapa sig ett förtroende hos ung
domen ... och vad gör de? Javisst görs
det försök här och var, men de tyc:ks
mig ungefär som enstaka vattendroppar
i badkaret. Ooh när det görs någonting,
så tar sig verksamheten ofta underliga
uttrycksforrner.
Några aktuella exempel:
En grupp ungdomar sätcer ,1gang en

kampanj för en ungdomsgård. (observera
att den var helt opolicisk) Vad händer?
Jo, man delandrar dem for att ha höjt
rösten. Och varför? Därför att det är
va'lår, och motståndar-pressen kan ju få
nys om saken l l! Undra då på att ung
domarna blir konfunderade. En grupp
där åtminstone 7/8 av medlemmarna är
politiskt ointresserade uppmanas att ta
valtaktiska hänsyn!!!
Ar detta ett sätt att öka förtroendet

mellan generationerna?
Knappast?

En u.-org. visar att de verkligen är
intresserade av hur samhället styrs. De
diskuterar samhällsproblem. De föreslår
några kandidater som utan tvekan har
ås,ikter och har täckning för dem. Kan
didater som bevusligen är insatta i mys
teriet hur en kommun fungerar. Men vad
händer??? Jo, man föreslår visst att ung-

domen borde få komma tiH tals. Och
nästa åtgärd? Jo ... man sätter upp nå
gon för ungdomsföreningen helt okänd
ung representant på valbar plats!ll

Befrämjar kanske detta ett gott för
hållande mellan generationerna?

Knappast.
Så en av vattendropparna.
Fullmäktiges ordförande besöker in

tresserat en u+org., deltar i debatten och
ger sina synpunkter. Utmärkt! Ett efter
strävansvärt exempel! För hur är det an
nars? Attityd: - De besöker inte Ar
betarkommuns möten i någon större ut
sträckning, alltså är de ointresserade av
politik.
Detta är ju onekligen en ganska pas

siv mstälhung. Man tar för givet att
trafiken skall vara enkelriktad och na
turligtvis enkelriktad åt det bekväma
hållet. Varför kan t.ex. inte Arbetar
kommuns medlemmar visa ett större in
tresse i omvänd riktning???

Så därför ...
Kommunalgubbar ryck upp er! Det

vore utmärkt om ni åtminstone reflek
terade över följande:

-1-
Försök att övervinna attityden:

"Det där vet jag mycket bättre
·än du."

Lyssna alltså Iite oftare till vad de unga
säger och slå unte bort det med en hän
visning cill er egen vis-dom.

-2-
Gör inte policiken tråkigare än vad den
är. Försök att tvätta bort uppfattningen:

"Politik ... ? Tja, det är väl gub
bar som gaggar."

Visa att politik är ett medel att få på
verka sin egen trllvaro.

-3-
Visa att ni existerar:

Den förste: Vad bygger de där?
Den andre: Ingen aning.

Sätt lite fart på informationen. Upplys
gusravsbergarna om vad ni sysslar med,
när ni t.ex. sätter ,igång ett bygge.

Med andra ord:
Kommunalgu:b:bar! ! ! Visa att ni inte
slöat till!

Gösta B. Arvidsson

Världen år 2000
Februarinumret av "The Unesco

Courier" sdäller frågan hur vi skall över
leva år 2000. Världens befolkning beräk
nas då ha ökat till 7 miljarder män
niskor, mer än dubbelt så många som nu.
För att livnära sig kommer dessa män
niskor att behöva tre gånger mera mjölk,
kött, ägg och fisk än vad vär Iden i dag
producerar. År 2000 behövs oakså 7 mil
joner läikare - det finns nu 1,5 miljo
ner - och 60 miljoner lärare för två
miljarder barn mellan 5 och 14 år.

Som sagt var

Om det står Nils Karlsson eller Anna
Johansson i toppen på valsedeln betyder
mindre än att ,det f.inns rätt partibe
teckning på wdeln.

Frågan är om inte en 1kontinuer:lig
växling av de främsta namnen på våra
valsedlar sikuHe ge ett större intresse åt
valen. Det skulle utåt, ibland väljarna,
demonstrera att idet var möjligt för fle
ra personer att nå fram till en position
där man kan göra en bestämd insats för
landet "Och rörelsen.

Som det nu lär frågar s.ig många -
med aU rätt - om ,det fönar sig med
politisk aktiv,itet. -Där sitter en grupp
placerad och det fordras ett politiskt
jordskred eller att någon gammal avli
der för att 1det ska komma in ett nytt
namn.

Det är tyvärr så att många som fått
ett uppdrag anser sig ha fått detta på
livstid. Det hoPde inte vara så. Ibland
hör man påståenden om att ingen skulle
vrlja åta sig ett politiskt uppdrag om
de inte får stå kvar på listorna så länge
de själva vill.
Den som resonerar på det sättet blottar

en självupptagenhet som det inte ligger
i arbetarrörelsens intresse att uppmunt
ra.

Harry Levin i Metallarbetaren

Den vuxna världens uppgift är att
hjälpa tonåringarna att bli vuxna genom
att höja deras normer ocih värderingar
till mognad och inte genom att s,änka
de vuxnas värld ti11 deras •otrygga omog
nad.
De vuxnas uppgift ·är att gö·ra ung

domstiden til:l ett steg mot mognad, inte
till ett privilegium att :dra fördel av.

Ur "Ton!irstyranni"
av G. o. F. Hechinger
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Suomalainen palsta Folkparkföreningen
Helkatyttöjen vierailu oli kohokohta

miellytoävä elarnys, Kosketus Kaleva
laan oli useimmille vuosien toiseLle vuo
sikyrnmenien asia.

Esitys suu11isena ryhmä- ja yksilö
lausuntana toi suomen runokielcn kaune
uden enikoisesri esille,

Se oli. kuin keväisen puron solinaa se
pulppusi syvältä kaukaa korpien kät
köistä jo amrnoin maatuneiden esi-isien
ja ä:itien viestinä ohjaten ja opettaen.
Yleisvaikutelma katsomossa oli innostu
neen myöntcinen. Mikähän vaikutti sii
hen?

Lienee ollut se, että jokainen sana oli
yrnmärrettavissa, joka tehostui siitä, etta
oltiin vieraalla ckielialueella puhevaike
uksineen.
Kalevala sisällöltaän on monipuolinen

siihen sisä:ltyy ihmiselon ilot ja surut
huumorinkaan puuttumatta. Meille on
jäänyt perinnöksi ,kJirjallinen helrni, jon
ka kirjoitti aika näkymineen ja koke
muksineen seka uskornuksineen kirjan
oppimaton suomen heimo ajan aamussa.
Kansallis-epoksemme arven on ulkomaa
ilma tunnustanut ainutlaatuiseksi.

Kiitärnme "Hclkatyttöjcn" tilaisuu
den järjestäjiä saamastamme myötätun
nosta.

Ruotsalaisen yhteiskunraopin opinto
piiri, jaka on toimeerupantu A.B.F. ja
Suomafaisen Kerhon toimesta on puoli
meneiHään. Meille on tärkeä tietää miten
rakentuu se yhteis,kunta, miss,ä asumme,
elämme ja olemme.
Ei pidä sanoa "niin meillä Suomessa"

sillä täällä on ornat eroavaisuutensa,
vaikkakin pohjoismaisessa l,ainsäädän
nössä onkin yhtäläisyy1ksiä.

Me työskentelemme nyt toisen nstl
lipun aiila ja olemme sen Iaki,en ja säädös
ten aiaisia. Sosialisessa mielessä olemme
täysin maan kansafaisten asemassa, joka
on paljon, s,illä se voisi olla toisinkin.
Niille jotka ovat pätättäneet jäädä :lopul
lisesti rajan täHe puoleHe on ammatil
linen, rkunnallinen ja valtiollinen raken
ne tärkdä tietä. Jos ens1ivuotena saada11
aikaan samaUai11e11 kurssi 011 tilaisuus
päästä myös ensierän tietouden saaman.

Jo jonkin aikaa 011 harjoitellut vahvi
stettu kvartetti tähtäimessä, ett'ä premi
äri on äitie11päiv1ä juhlassa. Se että hc>
ensiesiintymisellää11 hafoavat ku1111ioittaa
äitejä lauluillaan on ilahduttavan kau-
11is teko. Uskoisi että laulut kohentaa
juhlavieraiden mielialaa, "sillä laulusta
me voiman saamme, lau1u syömmet
aukaisee."

E. Plä.

har haft årsmöte i Kommunalhuset den
30 mars 1966.
Ur årsberättelsen framgår att somma

ren har varit den bästa i Parkens his
toria med 23.600 besökande, vilket ut
gör 525 st. per gång.
Artister, dansorkestrar och popgäng,

vakter och rekfam har vi köpt i paket
för en summa av 67.300 kronor genom
Skandinav,isk Aroist och Musik, som är
en firma i branschen. AHtsammans har
ju varit av god klass ocrh helt i tidens
anda, vi1Lket kaMke i någon grad har
irrioerat de, som tagit till sin uppgift
att kämpa mot tidens strömningar.

Vi har trots detta inte försakat idyl
len med manskör och blåsmusii1k, Val
borgsmässoeldar och fyrverke11ier samt
eftermiddagsprogrammen för hela famil
;en.

Styrelsen har fått två nya medlem
mar Knut Jansson och Stig Jansson i
st. f. Gustav Roos och Sven Wadström,
som avsagt sig.

Gustav Roos var med redan från bör
jan och han blev vice ordförande då
Gustavsbergs Klubb överilät rörelsen på
Gustavsbergs Folkpark den 1 mars 1948.

1958 blev han ordförande för Folk
parken, en uppgift som han skött med
intresse för föreningens bästa och han
överlämna'de nu klubban till Edor
Svens-k, som blev ordförande, Bertil Ar
vidsson blev sekreterare ooh Axel Björk
man kas,sör. Ovriga medlemmar av sty
relsen är Gunnar Sundin och Gunna,r
Larsson samt nuva1lda Knut Jansson och
Stig Jansson. R:ev1isorer blev Gunnar

Olofsson, Axel Ohlund och Evert An
dersson.

I en diskus,s,ion angående en framtida
folkparks piacering yttrade s,ig bl.a. Erik
Li11dblom och Sven Wahrenberg, som
bägge utvecklade synpunJkter från egna
orter till framtidsvi,sionJen om en parik
anläggning vid Osby träsk. Från park
styrdsen erinrade man om att Parkens
placering var bra för dagen, att Par
ken bör ligga centrnlt, viJket underlättar
bevakning både inom som utom områ
det, par,keringsproblem o.d. Det utjäm
nar generationsmotsätmingarna om alla
har möjlighet att lätt komma till en
Park, pernionärer, föräldrar och ung
dom.

Sune Ni'lsson tyckte att det var god
tid och ingen fara på taket, man hade
ju bara fullbordat byggprojekt n:r 1 än,
och ingen vet när n :r 2 och n :r 3 får
påbörjas. Så lovade Sune Nilsson att se
till, att marken framför entren snyggas
upp tiJll premiären på Valborgsmässoaf
ton.
Gunnar Olofsson tyckte att han kunde

instämma i styre'1,sens syn på frågan som
kunde konta,kta ankiitakt Runefelt, som
i s,in generalplan odkså bör föreslå en ev.
fo 1likpatiks placering. Från styrelsehåll
ville man att folkparkernas arkiuekt när
tiden är mogen sku1Je få tiHfälle att
grans,ka förslaget. - Så avslutades mö
tet med att Axel Björkman avtackade
Gustav R:oos och Sven Wadström för
deras uppoffrande arbete i föreningens
tjänst.

Elbjörk

Förslag till nytt skolbygge
Här nedan fasaden, vettande mot skolplanen, på etapp 2 i Ekedalsskolans utbygg

nad. Till vänster synes huvudentren. Som synes är det rikligt ,ljusinsläpp i gymna
stiksalen. På den högra bilden, souterrängvåningen, ser vi i centrum undervisruings
bassängen, bastun m.m. T.v. om bassängen ligger hälsovårdsldkalerna och ett av
omklädningsrummen. T.h. syns, förutom det andra omklädningsrummet, bl.a. lärar
rum. I våningen ovanför gymnastiksal och matsal.
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Från Skolfronten

Nybyggnad och nytt läsår
förberedes

Läsårets indelning, lovdagar etc. 1966/67

ons. 24/8 - ti. 20/12 =
24/8. 26/8 =
(lördagen fri)

må 29/8 kl. 8.oo - 8.45
ti 20/12

119 dagar

3 dagar

Efter allt ståhej kring antiskräpkampan
jen med dess utmärkta resultat vill jag
allra först i dessa spalter uttrycka både
tacksamhet och beundran för det sätt, på
vilket elever och lärare fullföljde sina
uppgifter. Ett särskilt tack också till de
föräldrar, som hörsammade skolans in
bjudan att hjälpa till som gruppledare.
Låt oss nu hoppas, att den praktiska un
dervisningen i naturvård skall ge beståen
de resultat i form av en fortlöpande
kampanj mot nedskräpning; att vi alla
- små som stora - unga som gamla -
lär oss att i fortsättningen placera skrä
pet, där vi har tillåtelse att placera det.
Då så sker och först då kommer vi att
kunna glädjas åt vårt alltid rena Gus
tavsberg.

Så över till en rapport om den plane
rade och efterlängtade tillbyggnaden vid
Ekedalsskolan. Det har gått framåt, se
dan jag sist hörde av mig i denna tid
ning. Statsbidragsansökan är inlämnad
och kommer att behandlas i slutinstansen
troligen i juni detta år. Ritningarna, som
vi delvis återger i detta nummer, omfat
tar matsal (200 m2), gymnastiksal (200
m2), lokaler för skolhälsovård samt sim
undervisningsbassäng (12,5 m X 5 m).
För egen del tror jag, att spaden kan sät
tas i jorden någon gång på höstkanten.
Byggnadstiden har beräknats till c:a 10
månader. Om allt går väl, skulle vi allt
så få ta de i sanning efterlängtade loka
lerna i bruk vid höstterminens början
1967.
Indelningen av nästa läsår har -god

känts av skolstyrelsens beredningsavdel
ning. Indelningen följer helt Nacka stads.
Eftersom jag vet, att många föräldrar
redan nu är intresserade av att få veta,
hur det nya läsåret är planerat, återges
förslaget 1här bredvid,

Antalet klassavdelningar tycks öka
med två till 45. I stort sett bibehålles
fjolårets organisation. En del lärarva
kanser uppstår, dock inte så många som
vi varit vana vid under senare år. Vi har
ju tidigare haft lyckan med oss vid re
kryteringen ay lärare till Gustavsberg,
och jag vågar hoppas på samma tur även
denna vår.
Till sist önskas alla medarbetare i sko

lan, alla skolelever och föräldrar en rik
tigt god svensk sommar, en sån där av
den gamla härliga typen, då solen sken
och utebaden hade en behagligt svalkan
de temperatur.

HOstterminen 1966:
Studiedagar:

Allmänt upprop:
Term:l.nsavslutn.i,ng:

Helgdai;1;ar Antal Lovdagar Antal

Söndagar 18 fr 4/11 allm lov 1
Allh.dagen lo 5/11 1 må 28/11 Il fl 1

må 19/12 11 11 1

Summa 19 3

Vårterminen 1967: må 9/1 - sö 11/6 = 154 dagar
Läsårsavslutning: fr 9/6
Helgdagar Antal Lovdaa:ar Antal

Söndagar 21 Vinterlov
Långfredag 24/3 1 20/2 - 25/2 4
A. Påsk 27/3 1 (24/2 - 25/2 är
l:a maj (må) 1 friluftsdagar)
Kr.H.-f.d. 4/5 1 Påsklov
A. Pingst 15/5 1 20/3 - 23/3; 25/3 5

samt 28/3 1
fr 5/5; to 8/6 2

Surnma 26 12

119 dagar - 19 - 3 = 97 verkliga läsdagar.
154 dagar - 26 - 12 = 116 verkliga läsdagar.
97 + 116 = 213 verkliga läsdagar 1966/67.
11 fria lördagar motsvaras av 5,5 friluftsdagar.
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Kalle Bi/len hade provkört
sin nya kärra
sen morgonsolens första strålar hade
glittrat över trädtopparna. Nu en sväng
utåt Ingarö. En Goca-Gola vid kiosk
serveringen. Motorn ,gick på frigång.
Han njöt av den mjuka spinnande to
nen. Hans ögon smekte vagnens fullän
dat strömlinjeformade ikurvatur, den blå
svarta djupglänsande Iackeringen ooh
den silvervita solblixtrande förkrom
ningen. - Oh! Det var härliigt att leva!
- Det kändes som feber i kroppen ...
som ville han sjunga? (Men Kalle kunde
inte sjunga.) Som ville han finna ett ord
med Halleluja i? (Men Katle visste in
genting om Halleluja.) Det ibfov samma
ord han tankte, som han mest tänkt
och sagt: - Skaplig grunka! Hundra
tjugo knutar utan en skälvning, Tolv
långschalar. Men det var den värd! Sex
hade han betalt kontant och resten skul
le klaras på två år.

Ifyra år hade han lagt krona till krona
gnetat och stått i ... åsså säjer dom att
ungdomen inte e ·spa,rsam ... va? Fan,
hade inte dom där jävla skatterna varit
skulle han betalt hela kärran på mo
mangen. Men betala till andras ungar,
det måste man. Själv hade ... jo, förres
ten, morsan fick ju barnbidrag och stab
ben hade ju först sjukkassa och sen för
tidspension, tills han lämnade in. Mor
san hade det nog inte så lätt med se
kinerna ... å stabben ... undrar va han
skulle sagt om han sett mej med den här
kärran. Han som aidrig fock råd att
köpa sej en cykel ens. Jaa, lite måste
man väl vara med om att betala, när
man är frisk och tjänar något så när
skap:lii,gt? Men bilskatterna, va? Ska inte
alla vara med om att betala vägarna,
va? Den där blekfete sossefantasren Ber
ka på jobbet trodde nog att man gick
på hans valser, när han sa att bilismen
framtvingat en vägplanering, som for
fyra år sen beräknades kosta 21 milliar
der och att det då bara fanns 700 rnillio
ner i bilsrkattefonden. Och så sa han,
att Sverige var det bidtataste landet i
Europa, och att de verkliga kostnader
na för samhädlet var mångdubbelt större
än inkomsterna av bilskatter och annat,
som vi b~l,ister tvingas att betala.

Sånt där snack hoppar man inte på
Inte för att Kalle visste hur, men ro

ligt skulle det vara att kvadda en sån
där stortrut, som tror sej veta allt.
Kanske man skulle fråga den där "ä1ge"?
Han som skrev det där om att "konser
vatismen och rädslan i Gustavsberg mås
te överges." Nej, förresten, "älge" visste
nog inte sjä1lv ri1hiigt vad han ville ha
sagt. Han bara "känner" ... precis som
en annan. Först säjer han ju, att sosse
majoriteten kansike har gjort den styran
de klicken maktfullkomlig, Men trots
detta "kanske" har det bldvit konserva
tism av maktfullkomligheten, i nästa
mening. Fast efter ytterligare några me
ningar så är makrfuldkomligheten inte
större än att man "snällt" går i KF:s
ledband. Konservatism är ju att bevara
men ändå tycker sej "alge" se stora
förändringar och Förbattringar i Cus
tavsberg de senaste åren. Vari "de skräm
mande resuiltaten av bf!istande plane
ring" bestå,r, säjer han ingenoing om.
Inte heller upplyser "äi!ge" om de brister
som i den "Gustavsbergsika" ,demokratin
hindrnr kommu,nailmedbor,gama tiH lika
rättigheter -och samma ,förutJSättningar
för liv och arbete i saimhäJlet.

Kalle Bi/len intresserar sig inte för
politik
i egent!lig mening men läs,er gärna po:li
ti$ka in:särrdare och är ofta tvungen att
höra på at1betskompisarna, nä,r dom käf
tar om löner och priser, skatter, bostads
byggande ooh allt mellan himmel och
jord, som har med sånt att göra. Ja,
den där Berka hade ju var.it på honom
flera gånger och tjafisat om att gå på
arbetarkommunens möten. - Du, s.om
bara ä,r tjugoåtta år gammail, du hör
till den generation som måste ta över,
som har friska ideer. Vii behöver dej,

Jag ger chefen rätt i att tiden kräver
rationalisering, men den här gången tyc
ker jag att det går för långt ... !

ha;de han sagt. - Du, s-varaide Kalle då,
ja,g har ,inga friska ideer. Har inga
i!deer aUs, föntårru. Känner inga andra
heUer som har det. Om någon hade en
frisk ide så skulle han väil för fan tala
om va:d den gick ut på? Nä, Bet1ka fick
tji. Men det förstå•ss . . . inte ,kan· man
s,äja att "gamlingarna" i Gustavsbergs
arbetar!l.mmmun s,itter i vägen för ung
dom som vill fraim. Ånej! Då svamlar
man, bergis !

Jäklar! Kalle sätter Coca-Cola-flaskan
på bordet med en smäH. Va i helsi<ke
har han fått på hjärnan? Glömma bort
sin fäna bil för ,sånt larv? Ja, ja, ...
KaHe hoppar in i kärran och susar iväg
i samma sekund. Vad i hela firidens
namn ... ! Kalle slår ti11 bromsen så det
svischar om dädken. Bortom musikpa
vilj,ongen stod det en massa människor ..
i,öda fanor oah hela blåsorkestern! Visst
sjutton! Det v.3Jr ju Första Maj! Tänk,
att dom orkar? Ar efter år? Sjäilv hade
Kalle aldrig gått med i en demonstra
tion. Va skulle det vara för lattjo med
det? Stabben hade varit noga med att
stäHa upp, så länge han or'kade. Köpte
aUoid en ask Havanna Il den dan.
Annars rö1kte han aldrig. Hade inte råid.
- Men sossarna har ju makten, farsan.
Va.rför då demonstrera? - Det kan väl
hända, s.va-rnde hans far, att vi inte
längre behöver vara hotJfmla mot de
styrande, men demonstrationen s1ka vi
ha kva,r. Inte bara av käns'lomässiga
skä'1 utan än mera för att manifestera
socialdemokratins stanka samhörighet
med folket självt.

Så började blåsorkestern spela
Arbetets Söner

Alltmer människor samlades bakom
fanorna. Där fanns säkert många som
i den kaHa grå vardagen var missnöjda
med det mesta i villvaron. Med sej sjä,1-
va, med sina förtroendevai1da i både
kommun och riksdag, med arbete, löner,
priser, ja, med a<Jlt ,som det går att vara
missnöj,d ö,ver och det är ju, som sagt,
det mesta i tililvaron. Men ändå drevs
dom som av en obetvingEg kraft att
samlas här under fanorna? - Undesr
hgt? tänkte Kalle. - Han kände p1öts
ligt en lust att vara med. Ooh utan att
rirktigt klart veta, vad han gjor 1de, fann
han sej i :detsamma stående utanför hi
len. Och sen, först tvekande, sen aUtmer
målmedvetet, styrde han sina steg mot
ett glatt lee11'de, där i tågets mitt. Det
va,r Berka. - Vä1l,kommen hem! sa
Berka, och faiknis,kt kände sej KaUe just
då som om han kommit hem, efter en
lång, lång resa.

Fanfar
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Föreningen
H E M och S K O L A
En presentation

För att underlätta och förbättra kon
takten mellan hem ooh skola, startades
för omkring tre år sedan denna före
ning i Gustavsberg. Vi skulle här vilja
redovisa en del av dess arbete och vad
som kunnat uträttas under de gångna
åren.
Eftersom föreningen skall vara ett

kontakrorgan startades det omedeLbart
arbeten för att få igång medlen för
skapandet av denna kontakt. Detta sker
främst genom klassmöten, som håils i
regel ett möte per termin. På lå,g- och
mellanstadiet har detta [yokats bra men
på högstadiet har det visat sig något
svårare. För högstadiet arrangerar vi
därför ett större möte varje år i samband
med linjevalet. Detta är då ordnat så,
att föräldrarna får möjlighet att tala
med respektive klassföreståndare och
ämneslärare och av dessa får upplys
ningar, som kan vara .dem till hjälp
innan valet skall ske. TiH detta möte
brukar mellan 300 oah 400 förä,ldrar
samlas. Vi ordnar även ett möte för de
föräldrar vars barn skall börja skolan.
Där får de informationer om skolans
organisation, ordningsregler och annat,
som barnen behöver upplysningar om
hemifrån innan de kommer till skolan.
De får även tillfälle att träffa barnens
blivande lärare och trllsammans med
dessa diskutera gemensamma problem.

Barnens trafiksäkerhet är en annan
angelägenhet, som vi arbetar för. Där
har vissa av våra förslag blivit genom
förda men flera .kvarsrår. Vägen till
Ekedalsskolan har blivit breddad, vil
ket begärdes 1963. Busshållplatsen vid
Grisslinge har förlagts till annan plats
så att barnen numera inte behöver pas
sera Värmdö-vägen för av- och påstig
ning.
Något som vi ännu inte lyckats ge

nomföra ·är, att skyltar om lekande barn
borde finnas ipå vägarna där skolor och
daghem finns. Sista ordet !år dock inte
sagt om detta utan Trafiknämnden i
Nacka kommer att få höra av oss flera
gånger.
Program under skolbarnens sportlovs

vecka har vi varit intresserade av ooh
med ungdomsledarens hjälp har detra

kunnat genomföras. Ekonomiskt bidrag
har även lämnats till skidtävlingen
"Radhusmästerskapen" där c:a 150 barn
och ungdomar deltar.

Stipendiefonden kommer i år att för
första gången dela ut premie ur Dagny
Bjurlings fond. Fonden består i dag av
Kronor 1.000:- och avkastningen av
dessa pengar skaH delas ut till elev ur
avgångsklass, som utses genom elevråd
och kollegie.

Skolsköterska har vi länge önskat få
till Gustavsbergs skolor och skrivelse
har tidigare sänts till kommunalnämn
den om detta. Tjänsten har fastställts,
vilket vi tacksamt noterat. Skolsköters
kan kommer bland mycket annat att ha
hand om den fluorsköljning av barnens
tänder som diskuterats en tid.

Skolpoliserna vill vi passa på tillfäl
let att tacka för ett gott arbete under

en absolut hopplös vinter. För detta ar
bete har vi bjudit alla skolpoliserna på
ett "Drop-in" -program som TV sänder
från Cirkus och därefter får de te och
smörgås på Solliden.
De som skött snöröjningen på trotto

arerna längs Värmdövägen kan dock
inte påräkna någon uppmuntran från
oss, då de absolut inte gjort något till
för att underlätta skolpolisernas arbete
med att få barnen att gå på trottoarer
na. Mestadels har det inte funnits några
trottoar utan barnen har varit hänvi
sade till att gå på vägen, vilket inte
kan anses särskilt <lämpligt.

Men varför skall vi förarga oss över
vad som varit, låt oss i stället hoppas
att snön försvinner även detta år och
att det blir bättre snöröjning till nästa
vinter.

Sekr.

Dag hemsverksam heten utvidgas

Gustavsbergs barnvänliga hygge i Lug
net har kommit en bra hit på väg mot
invigningsdagen, Vintern var ihård och
har försenat arbetet en dryg månad men
den första september hör vi kunna sätta
igång verksamheten.
Institutionen får ett daghem för trettio

barn, en [ekskoleavdelning för tjugo sex
åringar, en avdelning för 4-5-åringar,
ett fritidshem för femton barn ooh en
kvartersungdornsgård.

Vid ansökningstidens utgång visade
sig tillgången på sökande överraskande
god och alla tjänster är tillsatta med
välutbildade förskollärare och. barnskö
terskor. Daghemmet får egen matmam
ma och kökspersonal, Det här tillskottet
r.ill samhällets barna- och ungdomsvård
är välbehövligt, ooh det är dags att

planera ytterligare dag·hem i andra de
lar av Gustavsberg.
Daghemsföreningen hade föräldramöte

20 :e april på Värdshuset. Där var för
äldrar till daghemsbarn och familjedag
hemsbarn jamte fosterrnammor, som
lyssnade till barnpsykologen Rella Plat
schek, som talade om barnens utveckling
från födelsen upp till tonåren. Hon gav
ookså sin syn på lekmaterialens uppgift
och betydelse för utvecklingen.
Apropå lekmaterial och inventarier

behöver både Blornkulan och Åkerlyckan
en upprustning och man ska söka bidrag
från Allmänna arvsfonden. - En vår
utflykt för de minsta planeras till Skan
sen. - Åkerlyckan ska så småningom
ha •halvdagshem på förmiddagen och lek
skola på eftermiddagen.
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Bussigt

När gamla Gustavsbergare tänker till
baka på sina Stockholmsresor minns de
väl främst sjöresorna med de gamla he
derliga Gustavsbergsbätarna. Det tog
visserjigen sina modiga 1 1/2-2 tim
mar, men var vädret vackert ooh humö
ret prima så kunde stadsresorna ofta
forma sig cill rena nöjesutflykter, Dook
var inte alltid vädergudarna på sitt bäs
ta humör och då gäMde det att finna
någon skyddad plats under tak. Ibland
kunde kanske den medförda matkorgen
skapa den inombordsvärme, som rätte
ligen hörde solen till. Nu •är emellertid
dessa båtar sedan början av 40-talet en
dast ett minne blott.
När de något yngre och framförallt

ungdomen tänker på sina Stockholrnsre
sor, så frammanas bilden av de gula
bussarna. Aven bussar lär ha en lång
historia, om det nu ligger någon san
ning i att Leonardo da Vinci i början
av 1500-talet gjorde en första skiss på
en Omnibus, som förresten betyder "för
alla". De "Gu,lais" saga börjar emeller
tid först år 1920 eller 21, men dryga
40 år är en lång tid för ett bussföretag,
Skulle man placera in Busstrafiken
Stockholm-Björknäs-Värmdö på en
lista över de svenska bussföretag som
drivits Hest antal år, skulle det inta en
god plats i täten.
Det är givet att ett bussföretag ut

vecklas enormt under detta tekniska ti
devarv. B.S.B.V. utgör inget undantag.
Bussarna har, från att de ailra första
åren bestå av i bästa fall presennings
övertäckta Iastbilar med säteri på flaket,
utvecklats till bekväma, kör- och drift
säkra fordon.

När man i början på 30-talet började
trafikera Stockholm-Gustavs.berg gick
det c :a 30 turer om dagen med bussar
som tog 25-35 passagerare. Numera
passerar 75-85 bussar tiLl och från
Gustavsberg varje dag. Bussar som kan
ta över 70 passagerare. Det innebär
förutsättning för en ökning på över
600 ·0/o, medan samhällets innevånare
antal under samma tid ökat med c:a
250 10/o. Detta får ses i relation till
den ökade levnadsstandarden, fler som
har sitt arbete i Stockholm och en viss
folkökning även utanför Gustavsberg,
men inte att förglömma den enorma ök
ningen av privatbilar. Det är klart at)t
många -ans•er att det ändå ä,r för få turer,
men turtätheten kan inte jämföras med
t.ex. Stockholms tunnelbana. Dartill är
förhållandena alltför olika.

Passagerarnas bekvämlighet har för
bättrats alltefter teknikens Iarrdvinnin
gas. Bussarna har ständigt följt med i
utvecklingen. Med moderna bussar har
också följt snabbare bussar. Huruvida
detta har förkortat restiden kan ifråga
sättas? Vägarna har naturligtvis förbätt
rats kollossalt genom åren, men bredare,
snabbare och framföralilt fler fordon
har under det sista decenniet gjort att
vägarna inte hunnir med i utvecklingen.
Vår gamla "fina" Länsväg har ju upp
höjts i rang och värdighet och kallas
Riksväg, men därmed försvann inte vå
ra pålitliga, vårliga tjälskott. Dessa får
vi säkerligen dras med till dess den se
dan årtionden tillbaka planerade motor
vägen ev. blir eot faktum.

Bussfacket kallas för ett serviceyrke,
men vilket yrke är inte serviceyrke.
Varje arbetare, tjänsteman och företa
gare inom alla förekommande branscher
utövar genom sin verksamhet en service
i en eller annan utsträckning. Skillnaden

Den här vagnen som gick i trafik på
20-talet är ett chassi modell Man Saurer,
med bensinmotor, fyrcylindrig 37-60
hkr. I bakgrunden skymtar Danviksbron.
Nog är våra dagars bussar rymligare,
och de som kommer vid högertrafiken
ska säkert också bli bekvämare - hop
pas Red. Foto: Malmström

ligger bara i åt vem servicen riktar sig,
Generellt utför vi alla en service åt
vårt land eller om man så vill åt oss
själva.
Av alla yrken kan man räkna sådana

som direkt utför service åt allmänheten,
som de känsligaste, Alilt blir så beroende
av resp. parters tillfälliga humör. Detta
gör act det ibland kommer tiH små
kontroverser, som tyvärr gärna blir
normbildande för en allmän uppfact
ning om yrkeskåren, Kårens uppfatt
ning om passagerarna är emellertid en
bart positiv och det är vä'1 bara att
hoppas att förhåUandet är detsamma åt
andra hållet. Åtminstone är det att hop
pas att så skall bli, Det blir definitivt
en vinst för båda parter.

Framtiden pekar på att det allt fram
gent kommer aut rulla "gula bussar",
oavsett om vägen kommer atc heta Riks
väg eller Motorväg, Gustavsberg att för
bh en egen kommun eller en Förstad till
Stockholm, privatbilarnas antal ökas el
ler förbli vad det nu är eller en T-bana
kommer att sträcka sig genom Nacka.
Däremot kommer det med största sä!ker
het att bli en annan sa,mor,dning mellan
alla trafikför,etag i Stoc:kho•lms omnejd.

Engis

Mycket folk färdas med Björknäsbussar
na till sommarstugorna
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Våra små barn

och trafiken ...
(Ur en broschyr av NTF)

■ När man är liten, kan en så enkel sak
som att knyta skosnörena vara en iät
teuppgift.
Och ingen fordrar väl heller att ett så
litet barn skall kunna det.

■ Däremot verkar det ibland som mån
ga föräldrar anser att deras barn
skall kunna klara sig ensamma i en
omgivning som kan vara direkt livs
farlig för dem, och vars risker dom
inte förstår.

■ Förr var gatorna lugna platser, där
barnen kunde leka utan större risker.

■ Tempot idag är så mycket hetsigare.
Bilarna har blivit så många fler och
snabbare.
Redan 1972 räknar man med att varje
familj skall ha en bil. Vi kommer då
att ha 3 miljoner bilar.

■ I den omgivningen skall våra barn
leva, leka och utvecklas - och över
leva, skulle man vilja säga ..•

■ - för samtidigt med ökningen av an
talet bilar ökar också riskerna för bar
nen i trafiken.

■ Barnens vanliga lekställen är de plat
ser där trafikolyckorna oftast inträffar.
Ja, en del anser till och med att egna
hemsområden är minst lika farliga som
höghusområden. De saknar ofta spe
ciella lekplatser, och det medför att
barnen ddr ofta leker på gatan.

■ En av barnens stora svårigheter i tra
fiken är att dom är så SMA. De har
svårt att överblicka gatan och man
har svårt att upptäcka dem bland per
kerade bilar. En fyraåring är sällan
mer än en halv meter lång. Det gör att
barnen lätt kommer i farliga situatio
ner. De måste ju ofta långt ut i gatan
för att se något.

■ Men även om barnet tycks ha sett en
bil som närmar sig, kan det springa
rakt ut framför bilen. Små barn SER
- men kan inte snabbt nog bedöma
vad ögats näthinna registrerar.

■ Det är vanligt att små barn uppmärk
sammar EN bil i sänder och missar
allt annat.

■ Eller också upplever de en obestämd
massa bilar, vars hastighet och av
stånd de inte har möilighet att be
döma.

■ Barnens förmåga att se och förstå
VAD de ser utvecklas genom träning.
Först i 14-16-årsåldern är barnens
synförmåga fullt utvecklad.

■ Även barnens förmåga att uppfatta
varifrån ljud kommer är mycket be
gränsad, och barnen kan därför lätt
ta miste på varifrån motorljud kom
mer. Den förmågan liksom förmågan
att se och förstå i trafiken är någon
ting som man inte kan lära barn, den
måste mogna och utvecklas genom
träning ocli lek.

■ Den vuxne Öir alltid på väg någon
stans. Han styr målmedvetet sina steg
i en viss riktning. Barn däremot - är
ute för att leka, och en lekplats kan
för dem lika gärna vara en gata som
en park.

■ Barn SKALL ha möjliqhet att leka. Det
är enda sättet för dem att kunna ut
vecklas, mogna, och växa in i samhäl
let. Det är vi vuxna, som skall se till
att samhället får en sådan utformning
att barnen verkligen kan växa och ut
vecklas.

■ Att skydda barnen mot riskerna i tra
fiken är i de flesta fall detsamma som
att skil]o dem från trafiken.

■ I ett bostadsområde som är trafiksä
kert för barn är gångvägar och lek
platser skilda från fordonstrafik och
parkeringsplatser.

■ Det är viktigt att det finns ett stort
lekområde, som barnen kan nå direkt
från porten.
Små barn går inte runt huset till gårds
sidan, för att leka där - utom kanske
- om gårdslekplatsen har en mycket
bra lekutrustning.

■ Men hur välplanerade bostadsområ
dena än är, eller kommer att bli i
framtiden, så kommer man inte ifrån
att små barn behöver mycket god
tillsyn. Det räcker inte med att man
förmanar, varnar och förbjuder. Även
om barnen förstått alla förmaningar
na är de i alla fall snor+ glömda.

■ GRUNDEN till barnens trafikfostran
måste läggas redan i 2-3-årsåldern.
Eftersom barn i den åldern främst lär
sig genom att härma de vuxna, blir
föräldrarnas uppträdande i trafiken
ett föredöme för barnen och grund
läggande för deras trafikfostran.

■ Först fem-sexåringen kan lära sig enk
la trafikregler.
Man skall då främst försöka göra bar
net försiktigt och träna det i sådana
situationer som det ofta måste klara
på egen hand.

■ Vägen till och från lekskolan eller sko
lan är full av faror.
Barnen måste läras att gå den minst
farliga vägen, även om den är läng
re - och också läras att rätt uppträ
da på den.

■ Den trafikundervisning som barnen får
i förskolan skall komplettera hemmens
trafikfostran.

11 Men det krävs att föräldrar, lärare
och polis samverkar. De vuxna har
gemensamt ansvaret i alla trafiksi
tuationer. Ansvar och föredöme får
inte bli tomma ord.

■ Det är föräldrar och äldre syskon,
som genom sitt eget uppträdande i
trafiken skall få barnen att förstå hur
viktigt det är att uppträda på rätt sätt.
Vuxna, som inte respekterar trafikreg
lerna, kan göra barnet våghalsigt el
ler osäkert eller få det att uppträda
felaktigt.

■ Varje vuxen måste ingripa för att
skydda barnen i trafiken. Barn som
råkar i en farlig situation måste få
hjälp att klara sig ur den.

Il Barnen löper stora risker i trafiken.
Det är vi vuxna som har ansvaret för
dem. Vi måste betrakta dem som le
vande varningsmärken !
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Vandra min väg
När jag i vintras trampade mej ige

nom den djupa snön, där förr Gamla
Bageriet lå1g vid Bagarvägen, kom jag
på tanken att för den nya generationen
berätta [itet om hur det var i trakten
kring Bagarns träsk för 50 år sedan.

Byggriadsmässigt l1iknade Bageriet
Skuggan. På nedre planet låg bageriet
med ugnar och butik, på andra planet
bodde Bagarmästaren Lindström med fa
milj och överst på vinden fanns enkel
rum för personalen. Utanför fanns en
med ett rött plank kringbyggd gård
med stall och loge, en smedja, upplags
plats under tak för ved tiH ugnarna
samt en liten vacker trädgård. På norm
slidan om Lindströms område låg Ba
garns träsk eller Grundmaren, som det
stå,r på kartan. Från Farstaviken gick
fisken upp för att leka i sötvattenssjöar
na Bagams träsk, Sniokarns träsk, Ru
tens träsk samt Osby träsk genom den
s.k. Klubban, som förresten ansågs dela
samhället i Norr och Söder. Vid Ba
garns träsk låg Tvättstugan, poetiskt
kallad "Vita huset vid Bagarns träsk".

I Tvättstugan var det alltid många
fruar, som borstade randigt eller kokade
linne i pannmuren samt sköljde i den
stora bassängen. Här spreds också alla
nyheter från orten och skvallret flödade
i kapp med tvållöddret. Vattnet till
tvättstugan kom 1i ledning från Kvarn
sjön och var mjukt och lent. Luten ko
kade man ooh delade med sig eftersom
man var vänner. På andra planet låg en
mangel, som man fick veva fram och
tillbaka med hjälp av ett stort balans
hjul. Gubben Sand bodde i Stenhuset
och han skötte tvättstugan och han tvät
tade också på lediga stunder åt "bättre
fol!k". Under första världskriget rekvi
rerades den ena tvättstugan av Land
stormen, som upprättade sitt högkvarter
där. Då kokade man ärtsoppa i pann
muren och det luktade härdigt. Många
gånger var jag där och fick överbliven

ärtsoppa i en rrelicersflaska. Det var
dåliga tider och maten bestod av molla
och :kå:lrötter. Potatis fanns inte i han
deln, den var beslagtagen av Livsmedels
kommissionen och låg lagrad i fabri
kens massakaldare, där den troligen rutt
nade bort.
Hos Bagar Lindström fick man köpa

skummjölk, och när brödransonen inte
räckte kunde man komma över bröd
kanter, som blev över då man skar till
kryddskorpor. Man kunde också suga
i sig doften av nybakat bröd, som låg
och svalnade i ett ställage på gården.
Man kunde gå in i stallet och klappa
hästen.

Bagar Lindströrn hade en utkörare som
hette Hedlund, som hade uill uppgift att
köra ut brödet till affärer i Lagnö och
V11k, vidare ordnade han med veden och
smidde ablt som behövdes tiU gården.
Veden tidl ugnarna kom till "Varma
rännan" med skutor och då blev det
fullt pådrag ui:Lls den låg under tak.

Lindström hade aMtid två gesä.ller och
han arbetade även själv, I butiken stod
fröken Haglund och dä1r var alltid pryd
ligt och fint. När det nalkades Jul skyl
tade man med pepparkakor och sotar
gubbar. "Sockerråreor" av marsipan var
en stor ardkel på den tiden.

Sommartid plockade man hasselnötter
utmed Bagarvägen, Det gäUde att hinna
före ekorrarna, som väl hamstrade de
bästa nötterna, men på Lindströrns gård
fanns det två träd med paradisäpplen,
som var ovanligt höga och vissa år gav
stor skörd. Appiena var små och syrliga
och när dom började falla ned, fick man
plocka så mycket som fanns. Några
vackra rönnar flankerade en grön träd
gårdsmöbel på gården och där satt
Lindströms ofta sommartid och drack
kaffe.
Det var ganska vanligt att man gick

ned till 7-båten på kvallama, och satt
Lirrdströrn utanför, så hälsade man artigt

på honom, för han var en snäll man,
som hjälpte många under kristiden. Vid
båten kunde man också hämta hem jäst
paket tiH Lindström och det gillade han.
Kalle Liljekvist brukade hjälpa till i
stallet och fiak köra hästen åt Hedlund,
och väntade man råvaror från båten
körde Kalle ned med hästen och hjälpte
Hedlund au hämta grejorna, Då hängde
man hellre med på lasset, än att kanske
vänta på att fjärsman skulle haffa nå
gon fyl1lerist, som sedan fick tiHbringa
natten i finkan i Stenhuset. Fjärsman
Lundin var en lugn man, som kände
folket vä,I och vfrsste hur man skulle ta
hand om de flesta. Han satt alltid lugn
och trygg på den I.illa bäniken vid Hamn
kiosken tills båten lagt till, och då reste
han sig ooh gick fram till landgången
och t:ittade på passa:gerarna, pratade med
Styrman el:ler Kapten. lntil:l Posthuset
fanns den s.k. "junikmojen", dit många
styrde sina steg efner resan, och kanske
dom även tog sej en dragnagel inför den
vacklande vandringen hem till frugan
och barnen. Sist kom Fjärsman och led
de s,in cy,kel. Det var inte så ofta han
behövde ingripa •eftersom blomman av
samhäHets ungdom var in:kaUad till
kri,gstjänst och låg på Gråbo eller Kus
ten.

Så tog kriget s,lut ooh man bilda,de
facfoförening och då svarade Odelberg
med att slopa Midsommarkalaset. Men
Kfobbån rann som vanligt och fisken
gick upp och lekte, och vi grnbbar lekt,e
också i Osbyån och fångade abborr och
mört, så som man gjort i tidigare gene
ra,tJioner ...

Min far bodde 1i Skuggan på 90-talet
och han berättade hur man foka:de i ån
på den tiden. Då var vattnet fint och
fisken stannade på olika platser. Gäd
dan kunde man ta med snara, den stod
på samma platser jämt. Meta gick också
bra eller också kunde man lägga lång,rev.
Oskar Wadström har berättat för mej
om hur farsan hoppa,de i ån ooh form
ligen skyfflade upp en stor ål, som väg
de 2 ki~o. Den sålde dom tiH Bagar
Lindström för 2 honor.
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På 20-talet var fisket formellt för
bjudet, men det pågick som vanligt i
hela ån. Längst ner vid Farstaviken
hade Nordblom sin ryssja och vi:d Lind
ströms trädgård fiskade KaiHe Severin
och Hamlet Lowndes, mellan Tvättstu
gan och Nya vägen hade vi 'en ryssja
och Abbe Nordberg och Erik Fagerströrn
hjälpte farsan, och längre upp i Rurens
träsk fiska-de Karlsson och Poijes. Dom
hade en specialbyggd båt, som dom drog
förbi bron over Rutens å.

Vissa år plockade man undan de
största gäddorna, så småfisken f,iok vara
i fred. Det var aldrig någon risk för
att man tog för mycket, det kom stan
cLi,gt mera fisk från Farstaviken.

Först på våren kom isgaddorna och
ismörten och giok upp. Då var det ofta
is i ån, så det var svårt att fiska, ty
det frös om nätterna. Sedan kom gräs
gäddorna och sist lövgäddorna. Däre
mellan kom abborr och mört och annan
småfisk mest nattetid, medan gäddorna
överlag gillade morgonljuset. Efter
Pingst korn så Iindare, som också kallas
surare eller skomakare, ibland i så stora
stim att det kolkade i hela ån. Men se
dan var fisket slut för året. Viid Mid
sommartid började växtligheten ta över
hand och kabbelekor och åcallor pryd
de årkanterna och även näckrosor
skymtade på de djupare ställena. And
ungar i flockar ooh sophöns tryckte i
vassarna och när man gick från Klub
ben efter Iördagsdansen kunde man höra
savsångaren från vassarna vid Bagarns
träsk
Klubbparken elder Folkparken är ju

en gammal företeelse i vårt samhälle och
har upplåtits av Fabriken sedan 1890.
Då byggdes K!luibbloikalen och Oskar
Wa1dströnrs fader blev den förste vakt
mästaren. Så byggdes staketet runt
Klubbparken och dansbanan. Parken
brukades om nätterna sommartid tiM
betesmark för hästar, som också ibland
trampade sönder dansbanan ni,11 lördags
dansen, men Jå spikade man ba:ra på en
bräda ovanpå det eventuella hålet. Det
var inte ·så noga då.

Vintertid hölls man på Klubben, där
man kunde bli medlem vid 16 års ålder,
Där fanns biH,ioteik och tidningar och
spel av olika slag och en teaterscen för
amatörerna. När någon pjäs hade pre
miär var det brukligt med ett orkester
framträdande av Lindströms orkester.
Bagar Lindsrröm var en duktig fiolspe
lare och han hade regelbundna övningar
i sin bostad med orkesrerrnedlemmarna.
Då strömmade tonerna ut genom det
öppna salfönstret från det Gamla Ba
geriet, hästen stampade i stallet och
Hedlund stängde gårdsgrinden och gick
hem tiill sitt.

Axman

Koop. schackserien 1965-66 är nu
slutspelad och resultatet blev följande·:

1 :a Gustavsbergs Schackklubb 3 poäng

2:a Tre Kronor 2½ poäng

3 :a Folksam ½ poäng

Som tidigare omtalats är det en ny
serie som startat, och vi har då den förs
ta inteckningen i det nya vandringspri
set.

Klubbmästerskapstävlingen pågår, och
på grund av det stora deltagarantalet
blir den långt utdragen. I grupp 1 leder
A. Lindström och grupp 2 har I. Elvin
i täten.

B. Arvidsson

Smånytt
I samhällslära har ABF och Finska

klubben i Gustavsberg under våren full
följt en cirkel för finländarna omfattan
de 20 timmar. Deltagarna har lyssnat
till Axel Ohlund, som givit fackföre
ningsinformat~on, Harald Lindholm, som
berättat om statens och kommunernas
organisation och •de politiska partierna,
BeniJ Svensson, som redogjort för lands
tingens a11betsuppgifter oah K.-E. Jans
son, som förklarat försäkringslagstiftnin
gens problemanik. Cir:kelledare har varit
Gita Zimmer.

Avslutning hölls den 27 april ii Finska
klubbens lo'kaler med stort deltagande
av klUibbens medlemmar, som hade till
fälle att ställa frågor om bl.a. kommu
nen och fackföreningen till Harald
Lindholm, Axel Ohlund och Erik Lind
blom. Diskussionen var livlig.

SVENSKA HANDELSBANKEN
Kvällsöppet fredagar 17-18.30

Lördagar stängt.
Ovriga daga,r 9.30-15

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Kommunalhuset

Måndag-fredag 9-14.30
Telefontid 8-16

SKYTTESPALTEN
När det skjuter skott i skogen, är vå

ren på väg och då skulle våren ha kom
mit till skogsterrängen i Farstaområdet
den 17 april för då sköts det verkligen
skott. Kooperativa DM i fältskytte gick
av stapeln.

Ett hundratal skyttar vandrade ut i
markerna dom flesta i förhoppning att
skjuta ett toppresultat 30 träff, men detta

lyckades endast för en av deltagarna,
Lennart Ländin från Stockholm. För öv
rigt den första som nått detta träffantal
på koop. DM. Prislistan i övrigt visade
fina takter av Gustavsbergs fabrikers
deltagare. Bertil Bergström, bara en
poäng efter segraren.

I lägre klassen belade Gustavsberg
dom 3 första platserna med (Bucke) Lars
Jansson som segrare 27 träff.

Prislista
Klass Högre:

1 :a Lennart Ländin, Konsum, Stockholm 30 tr. guldm.
2:a Bertil Bergström, Gustavsbergs fabr. 29 tr. silv.m.
3 :a Lennart Peterson, Gävle 29 tr. silv.m.
4 :a Thore Mohem, Konsum, Stockholm 27 tr. Bronsm.

Veteraner: 1 :a Harry Liden, Gävle 20 tr.
2:a Olof Nilsson, Pub 16 tr.
3:a Gunnar Skogberg, Luma 15 tr.

Klass Lägre: 1 :a Lars Jansson (Bucke), Gustavsberg 27 tr. silv.m.
2:a Bo Palmer, Gustavsberg 23 tr. bronsm.
3 :a Ingvar Jansson, Gustavsberg 21 tr. bronsm.

Länsskyttens Vårmönstring, "som går på hemmabanor", avverkades den 24 april.
Resultat: juniorer: Roger Kastman 87 poäng

Klass 1. Sune Nyman 146
3. Kaj Bergström 129
4. Bertil Bergström 133
4. Omar Edvardsson 131
5. Sixten Wester 134
5. Leif Ullberg 133

"

Omar
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Fotbollen

Från vinterträningen

Gustavsbergs fotbolls/ag

har inför säsongen 1966 legat i rationell
träning under ledning av Berndt Anders
son, som också är spelande tränare och
nyförvärv från Djurgården. Ett annat
nyförvärv är också "Pärlan" Johansson,
som återkommit efter några år i Lands
krona.

Gustavsberg började träningen den
10/1 i Kvarnbergsskolans gymnastiksal
och så snart Stora Mossens ip blev spel
klar började man med en match mot

AIK:s reserver och vann med 4-3. Så
mötte man Djurgårdens reserver och den
matchen slutade 0-0. Mot Enköpings
S.K. fick man på tafsen med 0-3 men
man klarade IFK Stockholm med 3-1.

Så noterade man 4-0 mot Karlberg
och spelade oavgjort 1-1 mot Djurgår
dens reserver. På Ostermalms ip förlora
de Gustavsberg mot Stockholms IF med
0-3 och slutligen mötte man Ljusdal på
Nackas sandplan och vann med 2-1.

Gustavsberg spelade sin ,första serie
match mot nyuppflyttade Alvsjö ooh
det blev en jämn matoh, där Alvsjö
spelade fint på plan och Gustavsberg
kämpade emot så gott man förmådde.
Några mål noterades inte eftersom spe
lande tränaren Berndt Andersson lyc
kades "bränna" en straff i ett psykolo
giskt ögonblick, Matchen slutade 0-0
och gustavsbergsförsvaret gjorde en del
fina saker, så man fidk. med sig ena
"pinnen" hem till Gurraberg. - Den
1 :a maj kom Malmköping ti:11 Farsta
borg och där lyckades Gustavsberg slå
Straffen i mål och det räddade båda
poängen uiU "Porslinsbyn", Men någon
stor och publikdragande match var det
inte och publiken var bekymrad över
det defensiva spelet, som presterades av
hemmalaget. Bättre takter behövs, om
man vill ha folk på matcherna. Leif
Fredblad och "Pärlan" Johansson debu
terade i serien ooh Berndt Andersson och
Fred Andersson var skadade. Så går
spelet vidare.

Axman

Kommunala m.fl. sammanträdes
dagar 1966

I I
Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. I Sept. 0kt. Nov. Dec.

Kommunal-
fullmäkrige (1) - 2 2 20 18 15 - - 7 5/26 16 14 onsd. 18.30

---- -
Kommunal-
nämnden (2) 17 14 28 25 23 6 - 15 19 0/31 28 - månd, 18.30

Socialnämnden 25 22 22 26 24 28 I - 23 27 25 22 20 tisd, 19.00

Skolstyrelsen 12 9 9 13 11 8 - 10 14 12 9 7 onsd .. 18.30

Beredn.avd. 14/18!1/15
1
1115 5/19 3/17 7/21 - 2/16 6/20 4/ 18 1/15 6/20 risd. 17.15

Byggnadsnämnden I 20 10 10 14 12 9 - 11 8 13 10 8 torsd. 18.00
I -•---- -------

Barnavårds-
nämnden 11 8 8 12 10 14 - 9 13 11 8 13 tisd. 18.00

Hälsovårds- I I
nämnden I 3 3 7 5 i2/30 - 4 1 6 3 1 torsd. 19.00-1

Fabriks. 1 1 5 I 6 4 1 6 tisd, 18.30

Grupps. 3i 28 - 18 16 13 - -I 5 3/24 14 12 månd. 18.00
-

(1) Kommunalfullmäktiges ordinarie sammanträden. Vid behov extra sammanträden.
(2) Kommunalnämndens ordinarie sammanträden för ärenden till kommunalfullmäktige.

I regel hålles ytterligare etr sammanträde per månad.

Kooperativa

Persona 1-A 11 iansen

KF:s vandringspris

Koop. RM på skidor i björkarnas stad
Umeå den 5-6 mars blev en fin fram
gång för våra skidåkare. Vårt blandade
3-mannafag Kjell Lundberg, Birger An
dersson och Valfrid Berglund tog en 4:e
inteckning i bronsskulpturen "Sjösätt
ning" och 3-mannalaget för seniorer
jouko Mustonen, Veikko Kaasinen och
Kjehl Lundberg en 2:a inteckning i
"Karlit-kannan". I stafetten 3 x 5 km
kom vårt 1 :a lag in på 2 :a plats och
2:a Iaget på 7:e plats, Piskeby vann med
44 sek. över Gustavsberg. Individuellt
blev det följande placeringar: Kjell
Lundberg 3:a i klass 1 A, JO'Uko Mus
tonen 4 :a i klass 1 B, Birger Andersson
3:a i YO, Valfrid Berg:1und 2:a i AO,
Folke Anevret 1 :a i Veteranklassen och
Arro Koivisto 1 :•a i juniorklassen. Ut
över plaketterna medförde grabbarna fi
na priser åt sig själva i bagaget på hem
resan, Där Fanns ryggsädk., solparasoll ,
skidor, grill, träskulptur m.m. Arrange
mangen var fina, men så anlitade man
oc:ks.å Svenska Skidspelens vältrimmade
banläggare och tidtagare, Avslutnings
middagen hölls på Sävargården, där sta
dens kommunala ledare höll trivsamma
ta.rl,

Koop. RM i bowling i Malmö hade
samlat 175 deltagare och pågick dagen
lång den 23 april i Ostercentrum med si
na 40 bowlingbanor. OK, Göteborg do
minerade i lagtävlingarna. I klass 1, ha
de Centrifugalrör 2 man i mitten, i klass
2 vann Gösta Eriksson från Centrifugal
rör, Ivan Johansson kom på 9:e plats.
I 2-mannalag fick vi ett sjättepris. Red:s
lag kom på 60 plats av 67 och är på
uppåtgående. I 4-mannalag tog Centri
fugalrör en 2:a plats. Prisutdelning med
middag hölls i Kungsparken.
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Har ni .hört historien om gumman
:som kom till Amerika på äldre dar? Ni
vet hon var ju dåligt förberedd och
kunde naturligtvis inte engelska. Men
en dag skuHe hon i alla fall gå ut och
köpa en skurborste. Vad skurborsten
hette på engelska visste hon absolut .inte,
men nöden är ju som bekant uppfinning
arnas moder, så hon lade sig ner på knä
och låtsades skura allt vad kjoltygen
höll.
-Jaså, en skurborste sa expediten.
- Va, sa gumman, kan ni prata svens-

ka? Ooh här ligger jag och talar engels
ka.

Vad är er uppriktiga mening om
min nya roman, frågade författaren.
- Den är värdelös, svarade förläg

ga-ren.
- Ja, det kan ju hända, sa författaren,

men jag skulle gärna vilja höra den än
då.

Om inte Per sitter still i bänken
får han inte vita vingar av Gud när
han blir ängel, utan svarta.
Per funderar på saken och säger slut

ligen:
- Det skiter jag i bara jag får flyga.

En a•rg herre kom in på arbetsförmed
lingen, steg fram till föreståndaren och
sade:
-Mitt namn är Berg, vi fick en ko

kerska från er i förra vecikan.
- Ja, jag vil'l minnas det.
- Just det, ooh nu undrar jag om ni

vill komma hem och äta middag?

Tack!
Till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled

ning, kamrater, släkt och vänner ett
varmt tack för den vänliga uppvaktnin
gen p!i. min 60-!i.rsdag.

Olof Isaksson

Ett varmt tack till gamla arbetskam
rater, pensionärsföreningen, släkt och
vänner för vänlig h!i.gkomst och upp
vaktning p!i. min 75-!i.rsdag.

Agnes Thun

Till alla dem som bidragit till att göra
min 60-!i.rsdag s!i. högtidlig vill jag här
med framföra mitt hjärtliga tack. Ingen
nämnd, ingen glömd.

John Lundin

Mitt hjärtliga tack till Plastavd., pen
sionärsföreningen, släkt, vänner och
grannar för vänlig uppvaktning p!i. min
70-!i.rsdag.

Alvar Wallius

För vänlig uppvaktning p!i. min 70-
!i.rsdag vill jag till Pensionärsföreningen,
släkt, grannar och andra vänner fram
föra mitt hjärtliga tack.

Maria Wallius

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning och arbetskamrater, Gusta·vsbergs
B!i.tklubb, släkt och vänner, ett varmt
tack för den vänliga uppvaktningen p!i.
min 50-!i.rsdag.

Ivan Berglind

Till Gustavsbergs Veteraner!
I flera dar har jag funderat över hur

jag på ett värdigt sätt skulle kunna
fram/öra mitt tack för all den vänlighet,
som visades mig p!i. min 80-!i.rsdag, men
har inte kommit till annat resultat än att
säga: Tack kära vänner!

Albin Johansson

För vänlig uppvaktning p!i. min 60-
!i.rsdag ber jag att till Gustavsbergs fabri
ker, förmä'n, arbetskamrater, släkt och
andra vänner få framföra ett hjärtligt
tack.

Karin Andersson

Till företaget, förmän, arbetskamrater,
grannar och alla vänner mitt varma tack
för uppvaktningen p!i. min 60-!i.rsdag.

Naemi Hallberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning
p!i. min 60-!i.rsdag.

Helge Lithander

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning och arbetskamrater, släkt och vän
ner, ett varmt tack för den vänliga upp
vaktningen p!i. min 50-årsdag.

Sixten Jansson

Ett hjärtligt tack för vänlig hdgkomst
på min 70-årsdag.

Mimmie Äberg

Ett varmt tack för all vänlig uppvakt
ning p!i. min 60-!i.rsdag.

Sten Pettersson

För den förnämliga och vänliga upp
vaktningen på min 50-årsdag tackar jag
hjärtligt företagsledningen, fackförenin
gen, idrottsföreningen, fotbolls- och
bandypojkarna, grannar, släkt och alla
andra vänner.

Birger Thunström

Ett tack för Gustavsbergaren och en
hälsning. Jag lämnade Gustavsberg i sep
tember 1909, då hade jag arbetat under
herr Rydstedt i packboden. Jag var till
baka 1954 och såg alla ändringar och
allt nytt och underbart. Min syster var
Hilda Karlsson och min kusin Karl
Backman.

Victoria Andersson
Berwyn Ill. USA

0sepa
villor...

. . . . . . i den nya villakatalogen
från BORO! Studera planrit
ningar och bilder - här finns
till rimlig kostnad den mo
derna villan i hög kvalitet, som
Er familj längtar efter. Klipp
och sänd kupongen idag till
HSB:s Industrier AB Borohus,
Landsbro.

Enplansvilla med källare,
114 m2, 5 rum och kök .

Namn _

Bostad _
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Födda
7/2 Mats Pontus, son till ifaibr.arb. Tord

Greger Johansson, Hästskov. 12 och h. h.
Monica Lillemor if. Axelsson

8/2 dotter till div.arb, Knut Tryggve Jans
son, Meitens v. 21 och h. h. Ruoh Ingeborg
f. Jo!hansson

10/2 Matts Anders Rainer, son til] fa1br.
arb, Kaj Helmer Rainer Liudblom, Meitens
v. 1 och h. 'h ..Birgit Marita f. Halmberg

13/2 son till ,fabr.arlb. Sven Oskar Jonsson,
Bergsg. 1 a och :h. :h. Sirkka-Liisa f. Similä

14/2 Birgitta Maria, dotter till hokh.
Gunnar Kristian Ekström, Farsta och h. h.
Ella Anita .f. Karlsen

24/2 Marika Laila, dotter till bilmek.
Hans Erik Flodman, Kullen 4 och :h. h.
Dorrit Linnea f. Johansson

2/3 son till ifabr.ar1b. jan-Erik Axexander
Ekfors, Villag. 6 och 'h. ,h. fala Helena f.
Häkkinen

6/3 dotter till ritare Sven Hugo Larsson,
Mariag. 5 och h. lh. Marita Christina f.
Kronqvisr

6/3 Anja Helena, dotter till tulltjm Ingvar
Karl Axel Lorin, Mörtnäs 1 :580 och h. h.
Majbritt Alice f. Sjödin

7/3 son till rörmont. Hans Runar Dahl
gren, Strandvillan och h. h. Kerstin Marga
reta f. Nyström

9/3 dotter till typograf Börje Lennart
Carlsson, Björnskogsv, 8 A och lh. h. Svea
Ingegärd f. Andersson

9/3 son till lfalbr.a<t'b. Sergio Mineni, Björn
skogsv. 16 B och h. lh. Pierina Angela f.
Barcellandi

12/3 son till faibr.arb. Olavi juhani Vir
ta,l, Mariag. 1 odh h. h. Martta Marietta
Marketta f. Tuomela

14/3 Liisa och Monika, döttrar till kont.
Hans-Erik Gustarv Sandström, Meitens v. 1
och :h. ih. Ritva Liisa f. Laapotti

16/3 dotter rill 'hamnarb. Hans Herman
Jansson, .Meitens v. 21 och h. h. Gunilla
Margareta if. Fahlander

17/3 Annika Elisabeth, dotter till rjm Jan
Ha!Lberg, Meitens v. 17 och ih. h. Ulla-Greta
Christina f. Andersson

18/3 Lars Anders, son till ing. Hans Erik
Nordgren, Trallbanev. 8 a och h. h. Siv
Inger ,f. Lund

20/3 Jouni Jari, son ti/.1 fabr.arb. Taisro
Olavi Karkulahti, Mariag. 1 och h. h. Eeva
Elina Irmeli f. Myllyoja

2/4 son till Jan Roger Persson, Höjden och
h. 'h. Elsy Margareta .f. Nilsson

4/4 son till folkskoll. Ulf Johan Albert
Lindstedt, Björnskogsvägen 12 B och h.h.
Verna Marianne f. Persson

9/4 dotter till jur. stud, Lars Gunnar Röök,
Björnskogsv. 4 c och h.h. Agneta Marianne
f. Hammar

12/4 dotter till timmerman Bengt Klas
Göran Karlsson, Rutens v. 2 och h.h. Monika
Elisabet f. Karlsson

15/4 dotter till repr. Börje Gustav Neder
gård, Björnskogsv. 4 a och h.h. Britt Astrid
Desirce f. Karlsson

15/4 dotter till fabr.arb. Pier Luigi Barat
tino, Kullen 3 och h.h. Guiliana f. Marzolla

Vigda
12/2 Sune Tommy Eriksson och Kristina

Skånberg
12/2 ;,Lars-Göran Ake Lorentzi och Inga

Lena Pettersson
12/2 Nils Jan Osvald .r-Jyman och Londy

Mary Amanda Sergman
14/2 Istvan Medved och Christine Schwedt
19/2 Kaj Ronnie Andersson och Doris

Marga·reta Pettersson
25/2 Sune Torsten Hjalmar Sandqvist och

Vivi-Anne Ljungblad
19/3 Egon Sven-Olof Johansson och Inger

Linnea Dahlgren
19/3 Bengt Olov Rolander och Gunl1ild

Linnea Olsson

Döda
19/2 tjm. Althin Aihberg, Kvarn torpet

81 år
1/3 byggn.snick. Karl Magnus Larsson,

Mörtnäs 73 år
8/3 fru Ida Matilda Karlsson, f. Petters-

son, Grindstug. 2 90 år
23/3 fru Berta Kadsson f. Pettersson, Ål-

derdomshemmet 88 år
9/4 f. Linjearb. Per Bengtsson, Mörtnäs

1: 230 84 år
18/4 Emaljarb. Johan Gunnar Blomqvist,

Hästhagsv. 8 B 55 år
18/4 dotter till Bengt Klas-Göran Karls

son, Rutens v. 2 och h.h. Monika Elisabet f.
Karlsson 6 dagar

19/4 Änkefru Selma Viktoria Olsson f.
Karlsdotter, Värmdögatan 2 90 år

För allt vänligt deltagande och den
vackra blomstergärden vid min älskade
makes och vår käre pappas, Gunnar
Blomqvist, jordfästning frambäres till
Gustavsbergs Fabriker, BKF, förmän,
arbetskamrater, Avd. 205, kom. arb.
kommun, skolstyrelse, hyresgäst/är.,
grannar och vänner, vårt varma tack.

Lisa Blomqvist
Barnen

Nacka och Wärmdö
Begravningsbyrå
Ernst A. Gardell

Folkungagatan 89, Stihlm Sö
Tel. 40 50 15, 42 20 50

Efter affärstid: 40 40 90

Assistent: Carl A. Cardell
Tel. 44 35 50

Sommarhostad:
Värmdö 0766/400 50, 64 10 77

... hos oss
kan Ni köpa
en Omega

för198:-

Seamaster 30 innehar 3
av 4 möjliga precisionsre
kord i Geneve. Och Sea
master 600, höstens ele
ganta nyhet i två storlekar.
Alla dessa "bestsellers"
finns nu hos oss för en
dast 198:- (inkl. oms)

Auktoriserad
Omega-representant

THÖRNQVIST
UR OPTIK GULD
T E L E F O N 309 90
GUSTAVSBERG
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Fotos: Hilding Ohlson
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Ur innehållet:
Ta av ,dej skorna, 1 - Keramisk industri i Sverige, 2 - Midsommar, 2 - Fågel Fenix för
Folken, 3 - Forum: Alkoholproblem på jobbet, 4 - Sommarvädret, 6 - Internationella
Keramikkongressen, 7 - Utställningen Keramik, 8 - På Drejskivan, 10 - Saltstänk från
Farstaviken, 11 - Företagsnämnden, 12 - Kommunalt, 13 - I Förbifarten, 14 - Ris och
Ros, 16 - Soc.dem. Arbetarkommunens valprogram, 17 - Konsumspalten, 19 - Från
skolfronten, 20 - Vallbo betongvarufabrik på lngarö, 21 - Ungdomsträffen, 22 - Fotboll,
23 - Från Pastorsämbetet, 24.
Omslagsbild: En sommarvy över fabrikerna



Det uar 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 alla dagar.

Olof Lagercrantz

Ta av dej skorna!

Om jag vill skryta, och det vill jag, så är det ganska duk
tigt att få ut ett sommarnummer mitt i värmen och inför
semestern. Erkänner gärna att det var trögt. Försökte få upp
slag till den här sidan genom att bläddra i en del bildtidningar,
men där var mest kungligt, rnake-up och flera meter byst
hållare. Lite för torftigt som inspiration, även om man skulle
vilja göra en sommarlätt tidning.

Men man kan alltid tala om vädret att börja med. Jag hop
pas att vi får mer sol och värme nu. Det var för svinkallt
under blomstermånaden, och vi har mycket av sol att' fordra
som kompensation för den långa vintern.
Aldrig förr har väl läkarna gett så många vaccinationer

som nu. Tydligen drar halva Gustavsberg iväg till Medel
havet. Skönt, då stannar jag hemma och tar vara på solen,
som brukar återvända hit, ·så snart semesterfararna till Sol
kusten gett sig av. Jordbrukarna häromkring önskar förstås
regn, men jag litar på salig Odelberg, som vid sommartid lär
ha hävdat att "fan håller visst siot paraply över Värmdö".

Apropå Odelberg, så hittade jag i bokhyllan ingeniörns skrift
om Gustafsberg, som kom ut för precis 50 år sedan. Den var
faktiskt intressantare än veckotidningarna. Där förtäljes att
arbetarna i allmänhet fick ledigt en vecka vid midsommar. I
juli arbetade man for fullt. I redogörelsen finns en matsedel
från Värdshuset av den 2 juli 1916. Frukosten bestod av pann
biff, smörgås och kaffe, middagen av surstek och choklad
pudding och kvällsvarden av the och kallskuret - allt för
1 :25. Det räcker inte med det tiodubbla nu för tiden - även
om företaget subventionerade hälften som då.
Jag bläddrar vidare i det lilla häftet. Jag kan ju citera

litet som spaltfyllnad. Där poängteras att alla måste arbeta
från skolåldern ända tills läkarens intyg sätter stopp, antingen
för sjuk- eller ålderdom. I sjukkassan betalade den anställde
en avgift mellan 1-4 kronor per månad och fick sjuklön
med 0:45-1:80 per dag. Det gavs också barnbidrag till den
som hade flera iän tre barn under 14 år med hela 4:- per
barn och månad. Uppköpsfören:ingen gav sina delägare föru
tom ränta på insatt kapital 14,38 ·0/o på ,köpesumman i åter
bäring. Härliga tider, tänker jag, tills jag läser att årsförrjäns
ten för en porslinsarbetare var 1600:- per år. Det tjänar
han minst per månad numera. Men därtill hade han fri bo
stad och halva kommunalskatten.

På sidan 36 finner jag något som stämmer med dagens läge.
Jag citerar: "Under sommarmånaderna med sina ljusa. kvällar
finnes cillfälle till god rekreation från det arbetsamma fabriks
livet i den vackra sikä:rgårdsomgivningen. Många arbetare äro
ägare av större eller mindre motorbåtar, och utfärder i skär
gården för fiske och annat tidsfördriv äro mycket gouterade.
För motorbåtarna finnes slärskild plats anvisad, såväl som ett
litet varv för uppläggning oah utrustning." - Alltjämt ligger
där de många båtarna med motor och segel vid bryggorna i
Farsraviken. Den populära blå färgen på kapellen dominerar
bilden, och det ser tryggt och lugnt ut. Kanske blandade färger
skulle verka oroligt.

På ett annat ställe ser jag att man fick 100 kronor i bo
sättningsbidrag, när man skulle gifta sig. Det är ungefär vad
brudskorna kostar ,idag ...

Sköna kvinnor tar av sej skorna i dunklet under ett bord,
Tog soldaten av sej skorna så blev det inga mord. Vilka djup
sinniga associationer Beppe och jag kommer på. Låten hör jag
just nu i Svensktoppen och medge att texten är givande för
att vara en modern schlager. Och melodin är lätt att sjunga
och behaglig att dansa efter. - Det ä,r förresten modernt att
ta av sej skorna och gå barfota. Det kan vara hälsosamt om
man ser sig för, men att gå i skogen barfota bland kottar och
barr är väl inte många som törs sig på nuförtiden. Det gjorde
vi grabbar i seklets början - förresten fanns de inte ekono
miskt underlag för skonötning sommartid. - Men när du nu
kommer ut på sommarbete - ta av dej skorna. Medge att
det klanns skönt!

För dej som inte valt solkusterna vid Medelhavet kan jag
ge tips på andra marker, som man når snabbare med båt, tåg
ooh flyg, om man nu ändå ska utrikes. Finland ägnade jag en
vecka förra året, och också i år. En färd på insjövattnen i
ljusa sommarnätter, god mat och finsk bastu, i en fantastiskt
naturskön omgivning, ja det kommer man in i under välarran
gerade dagsturer från Helsingfors med omnejd. - Varje lyck
lig morgon glimrar världen ny! - Ta gärna en avstickare
till Hyvinge. En inte så liten stad med vackra anläggningar,
som i sin moderna sida duger till förebild för ett framtida
Gustavsberg, och där landskommunen är vår vän-ort.
Ta av dej skorna!

Red



Keramisk industri
i Sverige

MIDSOMMAR

Keramik är en sammanfattande be
nämning på produkter som tillverkas av
lera och efter formgivning torkas och
bränns vid hög temperatur. Det kan
vara vanligt tegel, porslin, stengods, fa
jans etc. och produkterna är ofta konst
gods, hushålls- och sanitetsporslin och
numera och inte minst, byggnadsmaterial
av olika slag. För att nu bara nämna
några produkttyper på den keramiska
sidan. Det är en av de äldsta konsterna
- utövad långt före vår tidräknings
början - men samtidigt en av de yngsta
vetenskaperna.
Konkurrensen har drivit fram en allt

hårdare rationalisering. Automation och
mekanisering är dagens lösen också i en
tidigare så hantverksmässigt betonad in
dustri som den keramiska där inte heller
starka inslag av konstnärlig verksamhet
saknats. Det låter kanske paradoxalt i
sammanhanget, men den svenska kera
miska industrin har högre investerings
kostnader per anställd än de flesta andra
industrier.
Teglet, golvplattan, kaklet i väggen,

koppen vi dricker kaffe ur, alla är de
produkter ur den keramiska industrin
liksom utsmyckningar och konsthant
verk av mångahanda slag. Men inte bara
den enskilda människan utan också den
övriga industrin lär beroende av kera
miska produkter. Det kan vara elpors
lin, pressgods, gjutsilar, rör, pumpar,
vaskar, murbruk och massor eller slip
material. Den keramiska industrin spän
ner över ett stort fält och sysselsätter
för närvarande omkring 15.000 personer,
av dem c:a en tredjedel enbart på tegel
sidan.
Exportmässigt är den keramiska bran

schen inte bland de största - uppskatt
ningsvis exporteras 30 procent av den
samlade svenska produktionen - men
det svenska namnet klingar likväl gott
utomlands. Kvalitet och design är det
man främst säljer på och när det gäller
design är Sverige :här ett föregångsland
och ett av de ledande i hela världen.
Byggnadssidan intar också en framträ
dande roll på det internationella planet,
även när det gäller konstnärlig utsmyck
ning av byggnader eller andra monu
mentala verk med keramiska produkter.
Tidigare än de flesta andra industri

grenar tog den keramiska branschen
konstnärens och forrngivarens krafter i
anspråk vid framställning av industriel
la produkter. Det kom - och kommer

främst till uttryck på hushålls-, sani-

Sommaren är ett gladjearnne för oss
nordbor. Vi har vintern och våren ba
kom oss, och nu har vi nått solens och
sommarens höjdpunkt. Nu kulminerar de
långa dagarna, den fagra grönskan och
den ljuvliga blomningen i ängar och
hagar.

Även om vi för egen del nått långt
förbi livets midsommar, känner vi oss
väl till mods inför sommarens fröjder.
Vad gör det att håret glesnat eller att
hjärtat barkats en smula med åren, bara
man kan ·klänna friskt och varmt inför
livets alltid nya under! För de unga är
sommaren en särdeles härli,g tid, som ger
en vision av den Livets sommar man ser
fram emot. I livets första blomning gläds
vi alldeles särskilt åt naturens skönhet
och rikedom. Naturen själv harmonierar
med vår egen unga längtan. Alla känner

tetsgods- och den byggnadskeramiska
sidan. Det är nu snart 50 år sedan de
första heltidsanställda konstnärerna och
formgivarna kom in som en aktiv faktor
och medverkade till utformningen också
av industriella produkter. Nu skulle det
anses helt uteslutet att arbeta utan så
dana konstnärliga medarbetare. Att ge
uttryck å funktion och material i en för
ögat tilltalande form har blivit väsent
ligt. Det är till stor del formgivarnas
förtjänst att Sverige fått så gott namn
om sig ute i världen.

Om man räknar drejskivan som en av
människans första maskiner kan den ke
ramiska branschen sägas ha en av de
äldsta industriella traditionerna. Annars
är det ju porslinsindustrin som går till
baka till 1700-talets början, Även om
det var en industri som mycket skiljer
sig från den i våra dagar.

En intressant kvarleva finns dock än
idag - bruksrniljön. De flesta företag
i branschen - också när de ligger myc
ket nära stora centra - är av typisk
brukskaraktar där företag (bruk) och
samhälle vuxit fram i intimt samarbete.
För en svensk kan denna miljö kanske
förefalla naturlig. För turisten utifrån
- kanske van att se ett gytter av hus
och fabrikslangor trängas om 'utrymmet
i ett nedsotat landskap - är emellertid
bruksmiljön ofta en upplevelse. Bostä
der och fabriker som en idyll i ett ofta
också vackert landskap. De gamla bru
ken omhuldas också på ett alldeles sär
skilt sätt - just för att bibehålla den
gamla brukstraditionen,

det kanske inte så, trots att sommaren
helst borde upplevas just på detta sätt.
Känslolivet kan ha skadats av livets
frostnätter.
Midsommarfirandet är något som vi

nordbor är ensamma om. Det är helt
naturligt att de människor som bebor
nordliga nejder och en lång tid av året
har en kall och besvärlig vinter, känner
en särskild glädje över den varma och
ljusa blomstertiden. Tidigare generationer
har säkert känt en intensiv längtan till
sommarens fröjder. Även vi nutidsmän
niskor, som dock har stora möjligheter
att betvinga eller mildra den olust, som
tidigare släktled plågats av under vin
tern, .kanner samma starka glädje inför
sommarens ankomst. Den spontana gläd
je och naturkänsla som hör sommaren
till, är en sund och naturlig företeelse,
som bottnar i våra innersta känslor och
behov.

I den tid, då naturens fägring över
glänser varje människoverk och somma
rens skönhet i all sin fullhet möter oss,
bör vi ge oss tid att betrakta allt det
vackra omkring oss. Det händer lä,tt att
vi så helt går opp i våra tankar ooh
sysslor, att blicken skyms för allt annat.
Om vi lägger våra omsorger och be
kymmer tungt på sinnet, kan detta leda
till att vi förlorar kontakten med livets
skönhetsvärden och gl'ädjeämnen, och
detta begränsar våra upplevelser. Livet
!är sådant som vi själva ser det, upplever
det och gör det till!
Har vi syn och ,intress,e för det vaak

ra omkring oss, får vi något av den
oskattbara förmågan art "höja oss till
högre ting än sorgen över nöden", för
mågan att mitt i vardagsbekymren gläd
jas över livets rikedom och naturens
evigt nya under. Detta ger ökad kraft
att även ur det tunga och svåra pressa
fram något av lugn och glädje.
Dessa erinringar ar alltid lika akruel

la, men de anmäler sig särskilt inför vå
rens och sommarens helger och högti
der. Om vi alltid möter livet med ett
friskt och vaket sinne och med blick för
såväl naturens växlingar som andra före
teelser, får vi mycket att iaktta, fundera
på och fangslas av. När våra oroliga
tankar samlas kring intressanta upplevel
ser av skilda slag, kan detta innebära nå
got av läkedom och förnyelse. Detta
vidgar möjligheterna t-ill förankring och
trivsel i tillvaron, något som kan betyda
mycket för vårt inre välbefinnande.
Trevlig sommar!

V.].
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Andigen har höga vederbörande i
Länsarbetsnämnden efter många upp
vaktningar lämnat tillstånd för uppfö
randet av det efterlängtade Centrum
bygget med biograf, hobbylokaler och
affärer. Ritningar har länge legat på
lut vid KF:s arkitektkontor och pengar
avsatte KF:s styrelse tidigare för byg
gandet av ny samlingslokal, då gamla
Folkan revs. för Domus-bygget.
Tillståndet innebär att vi får börja

bygget den 1 september och ritningar
och arbetsbeskrivningar är just utlämna
de till ett 10-tal byggnadsfirmor för
anbudsgivning. Dessa handlingar ska in
lämnas till byggnadskommitten den 1
aug., då entreprenör antages.
De lokaler som nu kan väntas till

hösten 1967, förutom biograf- och tea
terlokal, är för apotek, post, bank, op
tiker, blommor m.m.

I nästa nummer ger vi närmare de
taljbeskrivning över bygget. Dessutom
har Stig Lindberg anlitats för förslag
till utformning av miljön kring den nya
Centrumanläggningen. Därom mer i
höstnumret.

Fågel Fenix för Folkan

Centrumbygget får börja!

Ett glädjande budskap åt Gustavsberg

Den andra etappen i Centrumbebyggelsen illustreras här nedan av arkitekt Claes Tottie från KF med en perspektivskiss, där
vi i första hand lägger märke till entren till teatern och butikssidan åt sydväst, med apotek, bank och några· andra butiker.
Den andra fasadlängan åt varuhuset, som ger ytterligare lokaliteter, inramar en inkörsgård för avlastning av gods. I sam
band med nybygget kommer entreri till Folkparken att förläggas åt norrsidan mot parkeringsplatsen.
I Etapp 3, som ännu inte är annat än skissad, tänker man sig ett trivseltorg med lekpark och konditori, inramat av blommor
och konst.
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Varför. blir vissa människor alkoholis
ter och andra inte? Det var en av de
frågor som docent Curt Amark belyste
vid en konferens i Göteborg. Hans an
förande refereras här efter en artikel i
Byggnadsindustrin 4:66

Alkoholisten utvecklar en viss
grupptillhörighet under den tid hans
alkoholism pågår, t.ex. den grupptillhö
righeten att han känner sig dragen till
människor som han tycker förstår ho
nom och som super ihop med honom.

Så sa bl.a. docent Curt Amark, Stock
holm, nlär han talade om arbetsplatsens
alkoholproblem vid en konferens i Gö
teborg nyligen, anordnad av byggnads
industrins skyddskornrnitte i Göteborg
och folkrörelsernas samorganisation mot
alkoholmissbruk. Ett 100-tal företagare,
arbetsledare och skyddsombud samt re
presentanter för Länkrörelsen deltog i
konferensen som öppnades av kommit
tens ordförande, byggmästare Gösta An
dersson.
Ett resultat av konferensen och den

där förda diskussionen blev bl.a. att
arrangörerna kommer att iordningställa
en förteckning över alkoholkliniker,
Länkorganisationer och andra nykter
hetsvårdande organ och organisationer
för att ge arbetsplatserna ooh företagen
möjlighet att snabbt komma i kontakt
med de olika möjligheter till hjälp för
alkoholskadade som Iörefinns.

50.000 om året anhålls för fylleri
Eftersom alkoholisterna på arbetsplat

sen inte bara är farliga for sig själva utan
också för sin omgivning är det av vikt
att de blir upptäckta. Innan han gav
anvisningar i det fallet inledde docent
Ämark med att berätta att vi dricker
ungefär sex liter brännvin och annan
starksprit pr år och innevånare hä,r i
landet, en hög siffra, dock inte den
högsta i världen.
Ungefär 5 '0/o av männen och 1/2 ~lo

av kvinnorna har alkoholproblem av
svårare karaktär . Två tredjedelar av
dessa dricker alkohol dagligen. Enligt de
sista undersökningarna tycks det vara
så att denna grupp förtär 100 liter
brännvin per år och invånare mot ge
nomsnittsbefolkningens sex liter. Det
tycks också vara ,så att ungefär 80 ,0/o
av vår konsumtion av alkoholhaltiga
drycker faller på 10 '0/o av befolkningen.

Alkoholproblem på jobbet

Den är alltså koncentrerad till vissa
grupper av människor.

Ungefär 50.000 personer i landet an
hålls årligen av polisen för fylleri och
ungefär 20.000 står årligen under över
vakning av nykterhetsnärnnder eller är
intagna på vårdanstalter för alkohol
missbrukare. På varje arbetsplats som
är någorlunda stor finns det flera per
soner som har alkoholproblem, och det
underliga med dessa personer är att de
ofta förekommer tillsammans. De har
en underlig dragning till varandra, och
de letar lätt upp varandra. Om det kom
mer en person med alkoholproblem, som
är okänd på en arbetsplats är han snart
känd av den här kategorin. Det tycks
vara så att männen har mera öppna for
mer av alkoholism, och man är oftare
och snabbare på det klara med vad det
rör sig om än när det är fråga om
kvinnor. Kvinnorna har en dold alkoho
lism, och det kan dröja åratal innan
man kommer underfund med att de har
alkoholproblem.

Alkoholistens tre stadier
Hur skall man känna igen dem som

har alkoholproblem på en arbetsplats?
Den amerikanske forskaren Jellinek har
försökt att beskriva utvecklingen av al
koholismen och dela in den i vissa sta
dier.
Det första som brukar visa sig är att

man försöker komma åt alkohol oftare
än man i vanliga fall brukar. Man för
söker att komma åt litet extra och man
får ett glas till utöver det som de andra
får, eller man passar på att dricka litet
innan man kommer eller innan man
skall gå, eller man kommer åt någon
ting som andra inte har druckit ur. Det
är ju lätt att få en extra påfyllning, det
är inte något märkvärdigt och ingen
tänker särskilt mycket på det.
Detta kan vara ett av de första symp

tomen, ooh det är anledning att obser
vera personer som beter sig på detta
sätt. Det händer också att människor
som gör så här då och då förlorar kon
trollen över sig själva och sitt beteende.
Förlusten av kontroll över sitt beteende
och handlingssätt är alltså något som
man har anledning att observera.
Då och då händer det också att man

berusar sig ordentligt, inte bara en gång
utan ett par tre gånger över ett vecko
slut, t.ex. fredagen, lördagen och sön
dagen, och då och då händer det också
att man tappar minnet (s.k. black-out).

De här småsymptomen, som inte be
höver betyda att det är fråga om alko
holism i egentlig mening, kan vara
de första signalerna, och vi har anled
ning att observera dem och säga till vår
vän eller väninna att det här kan bli
allvarligt. ·

Gärna hemma måndagar
Det andra stadiet innebär att man kän

ner igen symptom på verklig alkoholism.
Nu 'har den manifesterat sig i symptom
som är farliga. Det viktigaste av dessa
symptom är återställarbehovet, som inne
bär att man inte kan börja en dag utan
att dricka något som innehåller alkohol.
Det kan vara en starköl, ett glas· vin,
en sup till frukosten. Man kan över
huvud taget inte existera, inte gå till
jobbet, utan att man har sprit i sig. Det
innebär alltså att man har kommit in
i ett läge då man inte behärskar sin
konsumtion. Man kan inte kontrollera
den, ooh man har ett behov att fort
sätta att dricka nlär man en gång har
börjat. Dessa symptom är de viktigaste,
när det gäller alkoholism som sjukdom.
Här kommer vi alltså in på något

som avviker från normala människors
reaktionssätt på alkohol. Till symptom
bilden hör nu, att man har återställar
behov så att man inte kan arbeta effek
tivt. När man har återställal.'behov på
måndagen kan man inte gå till jobbet
med detsamma, och måndagen kanske
går utan act man kan gå till arbetet.
Ett av symptomen brukar vara att en
person i farozonen stannar hemma flera
måndagar. Detta är något som man
också kan lära sig att känna igen. Den
som är hona på måndagarna hör man
ha uppmärksamheten på i det här av
seendet. Det kan också hända att det
är lördagen eller fredagen som ter sig
på det här sättet. Det beror Iitet grand
på när man får avlöningen. En del av
dem som är på väg att bli alkoholister
dricker när de fått avlöningen, och da
gen efter måste de ha å,terställare och
kan inte gå till jobbet.

Periodsuparen
Till bilden hör nu också, att man inte

,kan kontrollera sitt beteende, sina rörcl
ser och sitt uppträdande över huvud ta
get, inte heller sina affekter. Gång på
gång händer det att vederbörande för
lorar kontrollen över sitt handlingssätt.
Nu är det ofta så att när vi säger till
en människa, att "bestämt håller du på
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att bli alkoholist", så in träder genast
ett försvar mot detta och man värjer
sig med all kraft emot påståendena. Det
gäller andra och inte mej, hur kan du
tro detta om mej o.s.v,

Men det händer också, att den som
håller på att bli alkoholist har en djup
och allvarlig insikt om vad det är frå
gan om och vet att han inte kan styra
det. Den insikcen kan leda rill att man
vill visa att man kan vara nykter. Detta
är också ett viktigt symptom i det andra
stadiet. Då och då ålägger sig alkoho
listen nykterhet, då och då bestämmer
han sig for att vara nykter en vecka
eller en månad. Men när han sedan
börjar igen ä,r det precis samma sak.
Det går inte att kontrollera konsumtio
nen, och snart är man inne i återställar
behovet igen. Det som man hade tänkt
att visa, nämligen att det går att bota
genom nykterhet, det galler ,inte. Har
man en gång få,tt de här symptomen, så
finns de kvar.

"Andras fel"
I det tredje stadiet av utvecklingen

finns många psykologiska och många
kroppsliga symptom. De kroppsliga
symptomen består i darrningar och skak
ningar och oförmåga att styra rörelserna
även i nyktert ti'1htånd. De psykologis
ka består i nedsättning av minnes- och
uppmarksamhetsfunkeioner och i att det
uppträder ångest och oro.

Man försöker att förlägga orsakerna
till denna ångest och oro utanför sig
själv, på omgivningen. Det är ditt fel,
det är deras fel, det är arbetsplatsens
fel, det är de och de omständigheterna
på jobbet, som gör att jag är så här.
Det är tråkigheterna hemma som gör
att jag är så här. Man finner alltså or
saken till sjukdomen inte hos sig själv
utan hos andra.

Det hör till bilden att alkoholisten
har väldigt svårt att erkänna det läge
vari han befinner sig och svårt att ta
sig ur detta läge själv. Han .får allt svå
rare skuldkänslor, som också medver
kar i att han förlägger orsakerna utan
för sig själv. För att komma ifrån ång
esten, oron och skuldkänslorna finns det
ingen annan väg !än att dricka. Om al
koholisten upphör med alkoholförtäring
en får han svåira avvanjningssyrnptom
(abstinenssymptom).
Den som är verklig alkoholist brukar

se cill acr han har möjligheter att fort
sätta act dricka. Han lägger upp ett för
råd av alko110lhaltiga varor, och den
som är riktigt svår brukar ha flaskan
under sängen, så att när han vaknar på
natten har han bara att sträcka ut han
den för act få tag i det livsnödvändi,ga
ämnet. När man röjer upp efter en al
koholist brukar man ofta hitta flaskor

undangömda både här och där i lägen
heten eller i källaren. För att komma
ifrån det här händer det att man car
med sig flaskor till sjukhuset eller vilo
hemmet eller ordnar så att människor
kommer till en med de åtrådda varorna.

Varför dricker man sprit?
Vilka är orsakerna till att man dricker

sprit? Ja, det skall jag inte dra upp här.
Men vad är orsakerna till att somliga
människor blir alkoholister och andra
inte? Varför blir inte alla som dricker
alkohol eller som är berusade med re
gelbundna mellanrum alkoholister?
Ja, det är en fråga som forskningen

hiotills inte har kunnat besvara. Men
jag skall ta upp två omständigheter som
jag tror är av betydelse att känna till.
Den ena är av psykologisk och djupt
personlig art, och den brukar man sam
manfaota med beteckningen "behov av
självförvandling". Det gäller behovet att
vara någon annan än den jag är, be
friad från personliga svagheter eller psy
kiska symptom. Det mest lättillgängliga
medlet som finns för atc uppnå detta,
är alkoholen, Ju mera olycklig en män
niska är, dess niärmare ligger det till
hands för henne att använda alkohol
för att åstadkomma denna självförvand
ling.
Den andra faktorn är den att det fö

religger en kroppslig eller psykologisk
ucvecklingsprocess, som innebär en fort
skridande tillvänjning till alkoholen. Or
ganismen eller människan som helhet
vänjer sig vid alkoholen, ställer in sig
på att använda den, ooh det finns t.o.m.
den synpunkten att organismen behöver
alkoholen för sin ämnesomsättning.
Det är också nödvändigt att försöka

att särskilja alkoholmissbruk och alko
holism. Om missbruket brukar vi säga,
att det kan karakteriseras som en ovana
eller en vanart, beroende på hur starkt
man vill uttrycka det. Men alkoholism
är en sjukdom.

Alkoholmissbrukaren kan vara till
gänglig för uppfostrande åtgärder, un
dervisning, propaganda och påvenkan.
Den sjuke kan man hjiälpa endast med
behandling.

En flyktmöjlighet
Den finske sociologen Kettil Bruun har

ryokt sig finna, att en del människor
blir bundna till varandra i grnpper där
alkoholförtäring pågår och att det upp
står en viss sammanhållning i grupper
na. Där tillåter man sig att spela ut af
fekter, som man inte kan spela ut i
nyktert tillstånd och bland vanliga män
niskor. De kan utgöras av aggressiva
känslor, destruktiva tendenser och käns
lor av speciell sexuell karaktär. Ofta är
vederbörande inte själv medveten om

det känslospel som pågår, men bind
ningen i en grupp kan vara sådan att
den tillfredsställer en.
Dessa dunkla och för individen ofta

omedvetna känslor driver honom att
gång på gång söka upp den grupp, där
han vet att han kan förtära alkohol och
umgås på ett speciellt sätt. Detta hind
rar honom också att umgås med andra
uttryck åt det som han kan ge uttryck
människor, för att där får han inte ge
åt i den speciella gruppen.
Det kan också vara på det sättet att

alkoholen undan för undan betyder nå
got i livet för den som har blivit alko
holist. Alkoholen får betydelse som livs
värde. Den betyder då så mycket att
man har svårt att avstå ifrån den och
siäga att jag får aldrig mera förtära
sprit. Det är nog också detta som gör
att behandlingen av alkoholism är svå,r.
Man stöter på •den omständigheten, att
det är ytterst få alkoholister som verk
ligen i grunden vill göra sig av med
denna flyktmöjlighet i tillvaron.

Behandling och befrielse
I behandlingen av alkoholism gäller

det som en viktig synpunkt att försöka
finna motiv for måttlighet eller för hel
nykterhet, motiv för att avstå ifrån att
berusa sig eller för att avstå från spri
ten över huvud taget. Det kan hända
att alkoholismen ,eller alkoholmissbru
ket inte har fortskridit längre än att
man kan nöja sig med att rätta till över
drifterna. Man kan nöja sig med att
korrigera beteendeavvikelserna och över
drifterna i konsumtionen. Det kan hän
da att detta är en framgångsrik väg.
Men det kan också hända att alkoho
listen är så fången i behovet, att han
inte ,kan ,klara ens den minsta lilla kvan
titet alkohol utan att ,få ett återfall.
I så fall hjälper ,det inne a•tt tala om
måttlighet, inte heller att tala om ka
raktär. Det hjälpe<r bara att tala om,
att det finns vissa saker i tiUvaron som
man måste avstå ifrån för att kunna
utvinna någonting bättre. Det gäller att
finna motiv att avstå från alkoliolför
tiäringen eller från berusningen för att
kunna leva vidare.

Målet för vårt a,rbete både med alko
holmissbrukare ooh med alkoholisten
är att .försöka hjälpa <honom att befria
sig från den börda som ligger i det här
och att känna sig vara fri både i för
hållande till sig själv och till sin om
givning. Det gäller att försöka att bli fri
från tvånget att fortsätta att dricka d
ler från tvånget att använda denna
flyktmöjlighet. Ofta ligger befrielsen i
en utveckling som innebär att personlig
heten mognar och att man känner att
man kan existera på ett annat, lyokliga
re och bättre sätt som männis,ka.
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Äntligen en sommar av det gamla hederliga slaget

Sommar med kontinentalvärme,

en sommar för bad, fiske, sport, semester

Det var inte småsmulor det och inte
"i går heller" som vi fick uppleva nå
got sådant. Regn, kyla och rusk har vi
annars fått uppleva de sista somrarna
men i år blåser det andra vindar efter
vad den så optimistiske Vaxholmsgub
ben säjer. Så här blir det.

ALLMAN ÖVERSIKT
Efter en så här kall och snörik vinter

kan vi logiskt räkna med en varmare
och torrare sommar än normalt. Arets
medeltemperatur är nämligen i stort sett
konstant liksom nederbörden. Ett över
skott eller motsatsen uppväger under
nästa årstid ett under- eller överskott.
Vi har också soHläcksmaximum i :?t:r och
det infaller med ungefär 11 års mellan
rum. Sist vi hade detta var åren 1947
och 1955 och vilka somrar var det inte
då? Jo, varma och torra i överkant.
Något liknande blir det även nn, det ty
der också mina upptecknade gamla he
de:r liga tecken, märken och väderleks
regler p:?t. Vi får vlärme från kantinen -
ten med ostvindar och sydliga sådana.
Varmetopparna särskilt kännbara i in
landet men från ooh med andra veckan
i juli har vi finaste och bästa vädret i
kustområdena. Att ostkusten, inte minst
Oland-Gotland, Roslagen och Södra
Norrlands kustland i år samfällt gör
skäl för benämningen NORDENS RI
VIERA kan racksarnr noteras som följd
av värmen från öst-er och syd.

JULI
Den goda värmen från juni står sig

men sydvästvindar med regnskurar tro
ligen i samband med åska uppträder fli
tigt, men tack och lov, även kortvarigt.
Varmast mellan 8-14 och perioden mel
lan 19-26. Den förkattrade Fruntirn
mersveckan med sitt av ålder dåliga ryk
te blir således i år övervägande torr och
varm. Som fjolårets månad blir den ur
väderlekssynpunkt "lynnig" med täta
växlingar mellan varmetopparna och
oväder troligen i samband med åska och
då blir det samtidigt svalare tillfälligt.
Sista hälft-en av juli rycker så just Ros
lagen fram och bjuder på fin-fint bad
vläder med höga vattentemperatur-er.
Åskvädren blir mest kännbara •i inlan
det.

AUGUSTI
Bästa sernestcrmånaden över huvud

taget för hela landet. Nederbördsrikast
i de norra delarna. Samtliga kustdistrikt
står i absolut särklass. Vattentempera
turerna når upp till närheten av rekor
den från tidigare och det framför allt
efter den 10. Högsta dagsvärmen om
kring den 5, 14, 22 och mot månads
skiftet. De efterträdes av tillfälligt sva
lare väder troligen i samband med åska
och då även lokalt rikliga regn. Dessa
oväder blir dock mindre kännbara i
kustdistrikten där däremot snabba och
hastiga vindkantringar av oberäknelig

Vid Rosenmalm p!!i lngarö tog Bengt Oskar den här tjusiga sommarbilden
av betande hjortar, varav en vit.

Som sagt var
För många betyder detta att sluta sitt

arbete något av en katastrof, De har just
ingenting att syssla med. Visserligen för
söker de odla något slags skensyssel
sättningar, men innerst inne vet de, att
det bara är ett sken. Känslan av att inte
behövas längre är svår att uthärda. Bara
detta att gå till sin arbetsplats varje
dag som man gjort i trettio, fyrtio år
och kanske längre blir plötsligt ett för
lorat livsvärde. Det sköna i att få göra
vad man vill, känns inte längre som nå
got skönt utan som en tomhet, som
måste fyllas med något annat innehåll.
Men att hitta ett nytt innehåll vid
fyllda 65 eller 67 år är inte allom givet,
blott några få egentligen.
Till ålderns nödvändiga beredskap

hör att besegra tråkigheten. Här sitter
tusentals äldre personer i landet och li
der av just tråkighet. De vet inte, att
man måste själv hjälpa till och inte bara
sitta och vänta på rolighet, som inte
kommer. Och här tycker jag nog, att
man kunde hjälpa till att skapa en
smula mer lustighet i de gamlas tillvaro.
Det är skönt att få skratta, inte bara
sitt årsskratt utan sitt vardagsskratt.

Ur en art. av "Corinna"
i Socialt Forum

karaktär bör varnas för. Augustimåna
den kan till alla delar för Roslagen och
ostkusten i övrigt rekommenderas som
semesterrnånaden framför andra.

SEPTEMBER

För denna månad kan som helhet sä
gas att dess första hälvt går i sommar-ens
tecken. Den tidigare höga uppvärmnin
gen av havsvattnen gör att badsomma
ren saklöst kan utstrläckas över denna
tid. Visserligen uppträder kortvariga
varningar för den annalkande årstiden
med dess hoststormar men det hindrar
ej att ett råd blir som facit: spar gärna
några semesterdagar till dess - det lö
nar sig ... -

Slår denna min spådom in för kom
mande månaders väderlek följer analogt
därmed att kan viinra oss ett gott
frukt- och bärår. Fruntimmersveckan ger
oss bra skördeväder och till syvende
och sist medför värmen med åskväder
och åtföljande regn mycket goda förut
sättningar för ett bra s.k. svampår. Det
gamla ordstävet "ihållande östanvind
och kärringträta slutar sällan utan vä
ta ..." för således även det goda med
sig att det befrämjar växtligheten till
allmän båtnad tror och hoppas för
Gustavsbergarens läsekrets

VAXHOLMSGUBBEN
Gert Wikner
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Wc X. INTERNATIONELLA KERAMIKKONGRESSEN

Den tionde internationella keramik
kongressen har hållits i Stockholm un
der tiden 12-18 juni med omkring 800
deltagare från ett 30-tal nationer. Den
öppnades av Prins Bertil måndagen den
13 juni i Konserthuset, där också en
första föreläsning och diskussion hölls
om "Swcdish Design", inledd av vår dr
Arthur Hald, Välkomstlunchen hölls på
Skansen, varefter kongressdeltagarna
tittade på den stora keramikutställnin
gen i Liljevalchs Konsthall.
Under följande dagar gjordes utflyk

ter till olika industrier, bl.a. Bergsbrun
na, Rörstrand, Iföverken, Höganäs, Up
sala-Ekeby, Oxelösund och Gustavsberg.
Några grupper tog sig också över till
Finland för att gästa bl.a. Arabia, Par
gas, Åbo, Riihimaki och andra kera
miska fabriker.
Några dagar ägnades åt sammanträ

den, vetenskapliga föreläsningar och dis
kussioner i olika lokaler. - Speciella
arrangemang för damerna inbegrep dess
utom bl.a. besök i Millesgården och en
tur under Stockholms broar.
På torsdagen gavs bankett i Stads

huset och under fredagen gjordes slutli
gen visit på Drottningholmsteatern med
Haydns La Canterina.

Avslutningsceremonin
ABF-huset lördagen den

ägde rum
18 juni,

Under två av leongressuecleans dagar hade några grupper studiebesök vid Gustavs
berg, där man såg på HPF, Konstavdelningen, TPF och BKF, alltså hushållsporslin,
sanitetsporslin och badkar. P/1. plattan vid TPF hälsar här dr Hjalmar Olsson gäs
terna välkomna. Efter studiebesöket var det lunch på sommarfagra Säby. Hemresan
företogs per b!i.t, s/1. man fick ocks/1. njuta någo: av den tjusiga skärgårdsnaturen,
för många en första behaglig upplevelse av säreget slag.
Bilden nedan är från vernissagedagen, då kongressdeltagarna hälsades välkomna med
en låt på porslinsklockor utförd av musikern Jan Carlsson. T.v. Kongressmärket,
en miniatyrtallrik fr/1.n Gustavsberg.
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utställningen

KERAMIK

Keramik - det är något som varje
människa kommer i kontakt med dagli
gen. Koppen vi dricker ur, tallriken vi
äter på, tvättfatet, kakelväggen eller
kanske plattorna på golvet, allt är det
keramik. Skulle mot förmodan inget av
detta komma från den keramiska indu
strin kan man vara säker på att elkraften
bärs fram på ledningar som vilar på
elektroporslin - också en keramisk pro
dukt. Det här fick man belägg för på
utställningen Keramik på Liljevalchs i
Stockholm.

På ett väldigt podium hade de fem ut
ställande industrierna - Gustavsberg,
Höganäs-Billesholm, Iföverken, Tegelin
dustrin och Upsala-Ekeby med Rör
strand - demonstrerat bredden i till
verkningsprograrnmer genom att visa upp
de produktslag industrierna framställer.
Det var en intressant och imponerande
samling både för daglig personlig an
vändning, för byggändamål och industri
ellt behov.
Utställningen arrangerades i samband

med X:e internationella keramiska kon
gressen, utländska fackmän från ett 30-
tal nationer såg utställningen.
Historik, tillverkningsprocesser, före

tagsinformation etc. fanns självfallet med
i olika sammanhang men det var de
moderna keramiska produkterna i alla
dess former som dominerade.

Servisporslin
Servisporslin - både för hushåll och

restaurang - fanns i fylligt urval. Ut
över att visa olika servis-er och modeller
ur den aktuella produktionen, gav fabri
kerna här konsumentupplysning såväl
som varuslag och olika dekortyper.

För den som är intresserad av äldre
porslins-produkter, och fajans, visades i
en särskild monter ,en kräset utvald sam
ling från 1700-ta:let-1900-talet, som
åstadkommi,ts genom lån från National
museum, Gustavsbergs, Rörstrands, Up
sala-Ekebys och Höganäs museer. Flera
av pjäserna är aldrig förr visade för
allmänheten. En monter för finsmakare
som också gav en god bild av våra kera
miska traditioner.

Form - funktion
I en särskild avdelning kunde man

följa utvecklingen av en del keramiska
produkter när det gäller formgivning
som en integrerad del av produktutveok
lingen, där man också har att ta hänsyn
till material, frarnställningsteknik och
marknadens krav och behov.

Formgivaren, som en del av arbets
teamet vid skapandet av keramiska pro
dukter, kom tidigt in i den keramiska in
dustrin. Det skedde för snart 50 år se
dan i samband med Svenska Slöjdföre
ningens kampanj för vackrare vardags
vara.

Idag är formgivaren-konstnären helt
accepterad när det .gläller produktut
veckling på servisporslinsidan och han
får en allt större betydelse också på
andra områden inom den keramiska in
dustrin.
Konstgodssidan presenterades i två

olika rum. Det ena under rubriken pre
senten, där prydnadsgods som är fram-

ställt i kortare eller längre serier visades.
Där var flertalet av porslinsfabrikernas
konstnärer representerade.

I ett annat rum kunde man också ta
del av konstnärernas konsthantverkliga
produktion som också inrymde keramis
ka utsmyckningar. Där visade de sedan
decennier välkända konstnärsnamnen
och de yngre begåvningarna sina pro
dukter.

Byggnadsmaterial
Den till omfånget största delen av

utställning-en: rörde material för bygg
nadsändamål och sanitetsporslin. Ett yp
perligt tillfälle för byggherrar och arki-

Teglet, golvplattan, kaklet i väggen, koppen vi dricker kaffe ur, alla är de produkter ur den
keramiska industrin liksom utsmyckningar och konsthantverk av m!J.ngahanda slag. Men inte
bara den enskilda människan utan ocks!J. den övriga industrin är beroende av keramiska
produkter. Det kan vara elporslin, pressgods, gjutsilar, rör, pumpar, vaskar, murbruk och

massor eller slipmaterial.
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rekter att skaffa sig kännedom om den
bredd den keramiska industrin har när
det gäller produkter, avsedda att göra
såväl hem som offentlig miljö vackrare.

En väsentlig del av produktionen in
om byggnadsmaterialbranschen Iigger på
väggplattor av olika karaktär. En del
där materialet som sådant fick tala sitt
eget språk, annat där man genom glasyr
eller på annat sätt gett ursprungsrnatcri
alet, leran, en speciell lyster. Kakel,
mosaik liksom golvplattor var ett annat
fält där det finns mycket att välja
bland.

Ett rum upptogs helt av tegel, som
numera också finns som byggelernent. Ett
intressant inslag var en uppmurad fris,
som med samma tegel men med olika fog
djup och fogbruk visade vilka enorma
variationsmöjligheter teglet ger.

Sanitetsgods
Tre av konsthallens tolv rum upptog

sanitetsgods och därmed sammanhäng
ande produkter. Här kunde man låta
ögat vila vid fyra olika, komplett inred
da badrum. Eller ett modellbadrum för
framtida standard i full skala med an
given måttsättning och inrett med sani
tetsgods. Dessutom visades sanitetspja
ser och porslinsernaljerade badkar på
podier ooh informationer gavs om funk
tioner och platsbehov,
Inte heller den stora simbassängen var

bortglömd. Det byggs allt fler simbas
sänger, både ute och inne vilket ökat
fabrikanternas intresse för att utveckla
sina produkter på detta speciella om
råde. På Keramik hade man byggt upp
två simbassängshörn med siffror, start
pallar och andra specialdetaljer från
konkurrerande fabriker. De låg mitt
emot varandra och antyder en hel bas
släng. För den som ändå inte kunde ma
na fram simhallsstarnningen hjälpte ar
rangörerna till med inspelade ljudeffek
ter.

Industrikeramik
Industrikeramiken - eld- och syra

fasta material, slipmaterial etc. - som
fått allt större betydelse för den kera
miska industrin, hade en framskjutande
plats.

Utställningen gav ett tvärsnitt av da
gens på marknaden tillgängliga keramis
ka produktion. Tekniska experiment och
utvecklingsarbete tillhör ännu labora
torie- och försöksstadiet. Utställningen
omfattade av naturliga skäl inte heller
konsthantverklig produktion från indi
viduella ateljeer, hemslöjdskeramik eller
i större skala bedriven lergods-produk
tion. Det var den keramiska storindu
strins register och därmed den allt do
minerande keramiska tillverkningen i
landet som här för första gången visa
des i hela sin bredd.

Lisa Larssons Lejon och Flickor i sällskap med Stig Lindbergs Springare på utställ
ningsbordet,

Nedan utför Jan Carlsson "Keramislet samspel" vid Keramiks öppnande på klockor
av benporslin, stengods, flintgods, fältporslin och vitroporslin.
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~ . . .~ J remier utgett som vanligt
~ förståss
~till ljusen med bästa chansen

at;· klara sej när det ·gäller att slåss
kring kalven av guld i dansen.
Jag tvivlar på sättet i en tradition
som inte märker en prestation
där smärre lågor förbränner
å sällan en uppmuntran känner.

@

...-,W., lderdomshemmet, de gamlas
hamn

borde ha solig benämning.
Vem ger förslag på ett bättre namn,
fritt från vardaglig hämning?
Gyllene år har fått en gård,
där de ska trivas å få sin vård.
Pris får den som är trägen
med namntips till Trallbanevägen.

ll7r\\ ebet å kredit gå, väl ihop00 i kommunen å vid fabriken.
Sparandet tycks inte vara i rop.
Jag vågar hävda kritiken.
Kommunen höjer sitt traktament,
fabrikens generositet är känt.
Nog borde man mera furnera
sin sparslant att nyinvestera.

~enhållninqsdriven å, över ""·
~Jag trodde ej på visionen.
Allt är som förr, både man å fru
är åter i traditionen
med papper på vägen av alla slag.
Dags igen för en rengöringsdag.
Att oseden kraftigt bemöta:
låt skräparna plikta å böta.

i#xt,a täta ö, sornmorns besök,
~ :plats finns för fler ciceroner.
Extra förtäring från vårt kök.
Vad kostar oss dessa portioner?
Jag undrar om inte vårt överskott
äts upp genom Gustavsbergskarott.
Min vän försäljaren jag spörjer.
Hans svar: de är sån't som smörjer.

©

1(- TT uni å juli ska bli så bra,® om man får tro prognosen
som Waxholms·gubben brukar att dra
i fjärrsyn på abborn å måsen.
Nu är på tid vi för sommar i Nord,
men minns å be.önk ett visdomsord,
att vinden från öst å kärringaträta
så sällan tar slut utan väta.

~keviks saga lä, vore all.
~Synd på de gamla profeter!
Brist på besök för gården på fall.
Sörjer gör friluftsesteter.
Konstigt att inte ett slikt pensionat
med härlig natur å stärkande mat
sig hu,rtigt i glädje förräntar,
när ökade fritiden väntar.

,,)/1:Z erornisk konqress av store måtl-.Js~ har hållits i mitten av juni,
då värd å värdinna hade så brått
alt hålla sällskapet "uni",
Fackmän från skilda nationer å färg
sakkunnigt synade Gustavsberg
å andra keramiska ställen
i Schweden å iiber den Wellen.

~

Il dyllen naggas i kanten var dag
av sprängsten, skopor å sågar.

Tjustvik har ej ens namnets behag,
strandpromenad jag ej vågar.
Diken inom ingenmansland,
sommarstugo.r vid varje strand.
Visa mig stig eller gata,
som ej är vikt för privata.

~årgöken kallade sig, helt fräckt,m gossen i tidning för Nacka.
Observera att vi ej är släkt!
Låt honom snacka och kacka.
Ska det kallas politiskt hörn
borde det palla för en törn.
Valfläsk av den kulören
skrämmer genom odören.

vtal ska bättras för företags
nämnd,

där gick vi tidigt i spetsen.
Luckan för medverkan är inte stämd,
mer finns att ge inom kretsen.
Klyftan blir mindre, samverkan fast,
träning rättar till vad som brast.
Vi får mer att bestämma
i sån't som i nömnden hör hemma.

'®
og snurrar vi runt· i vår karusell
- en del åker gratis

förresten -.
Den som är beskedlig, lugn å snäll
får inte sitlo på hästen.
Vi borde nog lära oss filosofi,
som inte går vardagsmänskan förbi.
Nu ömkar vi kring problemen
eller prisar överbohemen.

LERGOKEN
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Kolström i juni -66.

Farstaviken får förlåta
men badvattnet i vår salta vik är inte vad det har varit och
inte vad det ,kommer att bli när avloppen så småningom hun
nit ut till Baggen. Annu måste vi söka andra vatten när väd
ret behagar oss under veckosluten. Nåja, det är mest ungarna
som badar. Skall sanningen fram så odlar jag den sköna
konsten att hitta tusen undanflykter. Sommaren inföll dagen
för skolavslutningen. Precis som alltid. Skönt är goda före
teelser upprepar sig. Har Ni någonsin upplevt en kall och
regngrå examens- eller skolavslutningsdag? Jag kan inte min
nas annat än sol över sommarfina barn och ungdomar, fräsch
grönska och en förledande doft av syren och liljekonvalj.

Badar man i Kolström så kretsar tankarna ändå kring
Farstaviken.

Björnö Sandarne i juni -66.

Ja, så går det
när redaktionen befaller fram manus att avlämna på mån
dagsmorron efter sommarens varmaste veckända. Det finns
gränser även för samveten som drillats i västsvenska schartau
anbygder. I skogen hitom Björkviks brygga växer Fritidsbe
byggelsen tätt som maskrosorna i Gustavsbergs gräsmattor.
Ung kärlek är ofta hemlös kärlek, men medelålders par nytt
jar ofta stor våning i stan och vinterbonad fritidsvilla på
landet. Borde man kanske falla på knä av beundran.... Det
är väl frågan om det. Betänk hur svårt det är att få alla nöd
vändiga tillstånd för långt angelägnare husbyggen. Eller är
den människovariant, som bär namnet "myglare" vanligare
än man tror. Ingen skall missunnas sina mödosamt byggda
sommarvisten, men det bör finnas gränser för kornforten, så
länge som bostadsnöd är en realitet för många unga människor
med föräldraansvar. Jaha, så blev jag riktigt sur i alla fall.

Tjustvik i juni -66.

Nix, den badplatsen
talar vi tyst om i denna sommar ... Men håller jag på med
detta saltstänk tillräckligt länge bör jag få en tolvårig dröm
förverkligad, den att få skriva: Skriäddarviken i juni ... ja
när ... eja vore vi där ...
Nu blommar syrenerna i trädgårdarna runt Farstaviken och

jollarnas ljusblå segel står vackert mot vattnets, hm, tegelröda
färgtoner. Så skönt att tänka tillbaka på under semestertidens
lågtryck med spridda skurar och svalka emellan regnperioder
na.

Livet är gott och vad i fridens dar skall man nu kvirra
om när solen skiner och centrumfrågan är löst.

När det finns byggnadstillstånd, sysselsättningstillstånd,
igångsarrningsriilstånd, upplåningstillstånd, anbudsgi vnings
tillstånd, folkparksrivningstillstånd, vinterarbetskraftstillstånd
och samtliga andra tillstånd som jag inte är människa att
komma ihåg. Själv har jag vördsamt sökt och fått tillstånd
att vässa pennan, ifall att det skulle behövas en menlös andra
vers för invigningspreludiet. Nyhetstidningen för Nacka, Salt
sjöbaden, Boo, Gustavsberg och Värmdö kommer att lösnum
mermässigt sjunka katastrofalt i samhället om icke något
ungt, samhällskritiskt lejon hittar ett lika matnyttigt angrepps
mål. Och det går säkert med så mycken god vilja.

Grisslingebadet i juni -66.

Detta är badet
framför andra för oss i Hästhagen. Trängseln är trivsam och
total, så snart solen tittar fram och simskolans tappra elever
kämpar även i regn och snålblåst. Liksom mittöver fjärden i
Södersved, favoritbad för många generationer gustavsbergare.
Från mitt köksfönster ser jag rara små radhus växa upp på
mina inmutade blåbärsställen. Nu blir där i stället många
familjers trivselställen, väl bekomme, en bra bostad går utan
på det mesta här i livet.
Det rör på sig runt Farstaviken.
Det bör röra sig runt Farstaviken, det är härligt när det

rör sig kring Farstaviken. Men i pensionärernas ögon möter
man utvecklingen som ett stilla vemod. Bebyggelsen äter sig
fram på minnenas rastplatser och deras lekhagar och k<ärleks
stigar finns inte mer i denna världen.
Jag blir helgalen den dag då Knuts hav blir parkeringsplats

och höghusen reser sig på hallonbergen mot Mölnvik. Men än
finns det gott om grönområden och ungdomen banar nya
kärleksstigar i tysta skogar.

Värmdövägen i juni -66.

Vilket underbart färdmedel
är inte trarnpcykeln. Vilken underbar känsla att få trampa
sig förbi den oändliga bilkön som segar sig fram meter för
meter mot den hägrande huvudstaden. Inte ens det flottaste
fartvidunder med tigrar i tanken och tuffing vid ratten kom
mer så smärtfritt cill målet som jag på min velociped. En
modern variant på sagan om kapplöpningen emellan haren
och snigeln.

Efter en minnesvärd veckända med tjugonio graders värme
går en gustavsbergare nöjd in i sitt hus och öppnar fönstren
mot hägg och syren. Samt avlämnar, som den trälsjäl man är,
ett virrigt saltstänk på måndag morron kl. 08.00 pip ...

Edla Sofia
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Den 28 juni, när denna tidning ligger
i press, har företagsnämnden samman
träde. Man sysslar huvudsakligen med
genomgång av årsredogörelsen ur vilken
vi i förra numret publicerade några
siffror. Ordf., dr Hjalmar Olson, redo
gör närmare över siffrornas innebörd
och besvarar frågor om tillgångar och
skulder. -
Ur inkomna rapporter noterar vi ett

20-tal förbätrringsförslag intill början
av juni. Premier har hittills utgått till
14 förslag med sammanlagt 1.385:-. -
Antalet yrkesskador under 1 :a kvarta
let var 16 med 1633 förlorade arbets
timmar. Under 2:a kvartalet har vi
hittills noterat ett 20-tal anmälningar,
varav två färdolycksfall. Färdolycksfal
len var under vinterperioden hela 10
stycken, vilket understryker nödvändig
heten av skärpt beredskap under kom
mande säsong. - Från resp. avdelningar
har som vanligt inlämnats önskemål om
en rad av skyddsåtgärder i förebyggande
syfte. - I en arbetarskyddskurs på
Sravsjöholm 31 rnaj-3 juni deltog sys
ter Margit och skyddsombudet Arne
Andersson. -
Personaltjänsten redovisar 1.877 an

ställda vid fabrikerna i Gustavsberg, däri
ingår 1.450 arbetare och 420 tjänstemän.
Under 1 :a halvåret har anställts ett 30-
tal italienare och ett 40-tal finländare.
- Tio nya ungdomar har anställts från
skolan, flera väntas till hösten. Ett 60-
tal skolelever har begärt och fått arbete
under sommarlovet. - Protokoll från
Företagsnämnden har tryckts och utde
lats till samtliga anställda.

Rapport ges ytterligare från Keramis
ka kongressen, utställningen och om sto
ra besökarskaror under juni.
Under träff med fabrikschefer m.fl.

har personalbehov och omflyttningar
diskuterats. Med skolan Jiar pryo-frågor
behandlats, samt ett uppslag om en ny
form för undervisning i svenska åt ut
ländska anställda beslutats att prövas.
Personalkonsulenten har deltagit i

KPA:s årsmöte i Kalmar, där kampan
jen Fritid med mening utformats jämte
formerna för nästa års 20-årsjubileum.
bl.a. vill man lägga en veckas nordiska
idrottsspel i Gustavsberg i augusti 1967.

sekr.

TPF:s nybygge inrett för ökad
produktion

FORETAGSNÄMNDEN

Hjalmar Olson
Artur Teglund
Ruben Edqvist
Fredrik Möller
Bertil Dahllöf
Bengt Bram ........•...
Harry Nordgren .
Arnold Erdcrvd .
Arthur Hald ..
Olle Östgren .
Walter Weimark .
Lennart Backman
Lennart Svensson .
Harald Persvrct .
Einar Svensk ..
David Hjerpe .
Birger Andersson
Valfrid Holmberg
Bernhard Mähler .
Birger Thunström .
Bertil Hedberg .
Kurt Hagelin .
Gösta Enhus ........•.
Axel tlhlund .
Gösta Dahlberg .

SKYDDSKOMMITHN

Bengt Bram .
David Hjerpe .
Fredrik Möller .
Gunnar Bylund
Bertil Dahllöf .
Harry Dahlgren .
Helge Lithander .
Arne Andersson .
Olle Ostgrcn .
Walter Weimark .
Jaroslav Tupy .
Lennart Backman .
Torsten Box .
Tage Stridh .
Gösta Göransson .
Harry Nordgren .
Ivan Johansson .
John Bellander .
Syster Margit .
Axel öhlund ..
Gösta Dahlberg ...•....

Bengt Bram .
Lennart Backman .
Erik Svensson .
Ragnar Lindblad .
Birger Thunström .
Albert Rydberg .
Robert Johansson ..
Gösta Dahlberg .

Samarbetsorgan 1966
- Ordinarie ledamöter

ordf. VD tel. 100
TL ., 120
Ek ., 110
HPF ., 130
TPF ., 237
BKF ,, 154
Lab. ,, 132
Förs. ,, 128
Konst, PR ,, 264
Kyldisk ,, 272
Trpt SIF ., 250
TPF, SIF 226
HPF, SALF ., 230
TPF, SALF 261
v. ordf. Kyld. ,, 260
Pressu, ,, 111
Pannv. 11 227
Konst n 240
San.avsyn. ,, 229
San. gjut • ,, 190
Trpt ., 129
Matris ,, 187
Mälard. Tgbr 08-23 33 65
Fackf.exp 0766-307 00
sekr. PK 114

BKF tel. 154
8KF huv.sk.omb . ., 111
HPF 130
Mek, HPF ,, ,, 186
TPF 237
TPF ,, ., 190
Plast 158
Mek. Afa ,, ,, 186
Kyldisle 272
Trpt o. lager 250
HPF, arb.led. 142
TPF, SIF 226
El. o. Ugnar 135
Mek. 235
Byggn. 191
Lab. 132
Brandk. ., 177
Läkare ,, 31875
Läkarmott. ,, 215
Fackför. ,, 30700
sekr, PK 1!4

FORSLAGSKOMMITHN

BKF
TPF
Formgj,
Benporsl.
San.gjut.
Presso,
Plast
sekr. PK

tel. 154
1, 226
., 184
., 197
., 190
., 111
., 158

114

SAMARBETSKOMMITTeER

HPF F. Möller, S. Johansson, L. Svensson,
E. Lowndes, E. Norberg, B. Pettersson,
Ingrid Forsman, R. Lindblad, G. Nannini,
T. Havia, Ruth Björkman, Sven Eriksson.

TPF
och Plast B. Dahllöf, H. Persvret, E. Karlsson,

L. Nordström, K. Olsson, B. Thunström,
E. Lindblom, K. Hagelin, B. Jonsson,
E. Hansson, H. Dahlgren, G. Poroli, E.
Similä, V. Ielmini, T. Norling, N. Karls
son, H. Jönsson, B. Sontag,

BKF
och leyldisle B. Bram, Hans Andersson, 0. Östgren,

A: Sundin, 0. Forsman, M. Algotsson,
B. Sandin, H. Eriksson, D. Hjerpe, B.
Andersson, G. Engvall, S. Johansson, G.
Björklund, G. Olofsson, K. Jansson, E.
Hansson, S. Nordström, Edor Svensk.

Trpt
ocb lager W. Weimark, H. Möller, A. Klasen,

A. Gustafsson, S. Svensson, E. Nyberg,
E. Andersson, Sara Andersson, K. E. Sidc
branth, S. Pettersson, H. Hagberg, V.
Wahlqvist.

Skyddsombud
Gösta Thunström
Edvin Pettersson .
Sven Höglund .
Antonio Pilotto .
Karin Johansson .
Sven Eriksson .
Lars-Erik öberg .. , .
Elin Lindberg .
Axel Karlsson .
Roland Fröberg .
Sven Hagrnan .
Sven Fingal .
Börje Skohg ..
Margit Pettersson .

Alf Kaiberger .
Tore Norling ..
Harry Dahlgrcn .
Karl Nyman ..
Sven Wallius .
Gösta Olsson .........•
Karl Strömberg .
Sven Lindahl ..
Harald Karlsson •.•••.
Helge Lithander .

Anton Stock ...•••....
Gunnar Olofsson
Martin Holmgren
Sven Nordström

Arne Andersson
Kurt Hagelin ........•.
Folke Lindblom ......••
Erik Sjökvist .
Sigvard Larsson .
Evcrt Nordström .
Karl A Karlsson .
Stig Englund .
Kjell Hu!tström .
Elis Sander .
Rör je Eriksson .
Erik Nordström .

Skyddsområde
Slamhuset, HPF
Gipsgjuterlet
Ugnarna
Flinta-vd.
Flinta-vd.
Benporsl.
Glattgodsberedn.
Rlgodsaodeln.
Ugnsporslin
Tryckeriet
Målarsalarna
Packboden
Konstavd.
Dekorsort., dekorugn.

Klosettbanden, TPF
Bänkgjutningen
S prutglaseringen
Tekn. porslin
Gipsgjuteriet
Lagret
Lådbundet
El.ugnarna
Slamhuset, TPF
Plastavd.

Pannverkstaden, BKF
Press-verket
Emaljverket
Kyldisk

Mek.avd.
Verktygsavd.
El.anläggn.
Snickarverkst., SJgen
Byggnadsavd.
ByggnadsafJd., ,amb.
Transport o. Bilverkstad
Kontoret
Lantbr., Skog
Ängcentralen
Lagret, Arbetargat.
Kontoret, Fleminggat.
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HEMHJKLPSVERKSAMHETEN har
växt i omfattning. Den ökade arbetsbe
lastningen har medfört att kommunal
fullmäktige inrättat en deltidsrjänst i
lgr. 9. Den nya tjänstemannen har till
huvudsaklig uppgift att vara arbetsle
dare för 'hemvärdarinnorna.
Ungdomsgården BERGASALEN fick

av fullmäktige ett anslag på fyratusen
kronor för inköp av inventarier. Det
som "finns kvar" av de gamla inven
tarierna skall placeras ut i andra av
ungdomskomrnitten förhyrda lokaler.
Till CIVILFORSVARSOMBUD ut

såg fullmäktige Lennart Backman.
Brunns Vägförening på Ingarö har er

hållit ett anslag på 1600 kronor för in
köp av gatunamnsskyhar.

Gustavsbergs Mjölkförsäljningsföre-
ning hade inkommit med begäran 0111

ersättning för minskad omsättning. Mo
tiveringen var att kommunens arbete med
vatten och avlopp, som medfört att
man under en längre tid haft vägen
kring affären uppgrävd, skulle inverkat
menligt på besöken i affären. Framställ
nmgen avslogs.
KANSLICHEF i kommunen är från

och med den 18 maj förre kommunal
kamreraren Gunnar Olofsson.
Till ny socialassistent efter assistent

Bill Wiman har förordnats herr Frithiof
Olofsson. Olofoson kommer att handha
handläggning av barnavårdsnämndens
ärenden m.m.

Den 15 juni hade kommunalfullmäk
tige sitt sommarsammanträde, där bl.a.
redovisningen för 1965 genomgicks och
granskades, och ansvarsfrihet beviljades
kommunens förvaltningsorgan och
nämnder.

I balansräkningarna noteras att fas
tigheter och anläggningar ökat i värde
från kronor 16.978.619:54 till kronor
19.590.613 :91 samtidigt som anlägg
ningslånen endast ökat från kronor
7.966.301 :72 till kronor 8.738.357 :94.
Detta visar att kommunens investering
av skattemedel och tillgängliga medel
är c:a 2,5 milj. kronor under året. Av

fondmedel har investerats kronor
600.000 :- och direkt från driftbudge
tens skatteinkomster har tagits c:a kro
nor 650.000 :-. Återstående belopp ut
göres av reserverade medel som över
förts. till att täcka utgifter på kapital
sidan.
Av utgifterna på kapitalbudgeten är

det särskilt exploateringskostnaderna som
synes svåra att överblicka i förväg. Det
samma gäller för vägbyggen och vatten
och avloppsanLäggningar. Det vore önsk
värt att projekteringskalkyler ligger fär
diga vid budgetbearbetningen.
Anmärkningsvärda överskridanden av

anslagen har gjorts. för polisväsendet där
bidragen till staten blev högre än be
räknat. Detta har tidigare anmälts till
kommunalfullmäktige. Driftskostnader
na för vägar och vatten och avlopp
överstiger med c:a kronor 30.000:- de
beräknade kostnaderna.
Inom skolväsendet har kostnaderna

för fria läroböcker överskridits med c:a
kronor 46.000:- och inkomsterna inom
grundskolan är kronor 35.000:- lägre
än beräknat.
Taxeringskostnaderna under 1965 var

osedvanligt höga kronor 22.000 :- på
grund av den allmänna fastighetstaxer
mgen.
Kommunalfullmäktige som till sitt för

fogande hade c:a kronor 260.000:- har
- på förslag av kommunalnämnden -
överskridit detta belopp med kronor
200.836 :- vilket tagits av de tillgäng
liga medel som uppstått genom över
skott på andra anslag.

Fonderna utgjorde vid årsskiftet
Kapitalfonder:
Kassaförlagsfond 100.000:
Särskild skatteregleringsfond 300.000 :
Allm. investeringsfond 1.377.550:26

Summa kronor: 1.777.550:26
Driftfonder:
Pensionsfond
Skatteregleringsfond

76.301 :68
556.000:-

Summa kronor: 632.301 :68

En del anslag beviljades, bl.a. fick
byggnadsnämnden 5.000:- till möble
ring av sina kontor, Södersved 3.000:
för elström. Till att hålla rent på vä
garna under sommaren kostade man på
sig 500 :-. Fullmäktige lämnade också
tillstånd att inköpa nya gardiner till
Kommunalhuset. - Det meddelades att
kommunen får låna 700.000:- av Fab
riksarberarcförbundet, så vi klarar oss
ett stycke till.
Den nya barnstugan i Lugnet behöver

ny personal, för vilka rum saknas. Till
det ändamålet, och även för andra funk
tionärer inom skola och kommun, före
slogs att följa fabrikens exempel och
hyra en AMS-paviljong. Den är fullt

inredd med värme, kök, WC och dess
utom möblerad. -

Från fabriken hade ingått meddelan
de om att Skidfrämjandet icke längre
kan driva Skeviks frilufts.gård, som nu
alltså är disponibel. Likt god föregånga
re i Riksdagen läste en fullmäktigele
damot en liten vers om Skevik och ivra
de varmt för att denna friluftsgård med
många lämpliga resurser, bastu, bad,
skidbackar och strövområden måtte få
fortsätta i form av en fritidsgård, och
att kommunen skulle engagera sig för
att rädda den och dess kulturminnen
för friluftsesteter och naturälskare. En
kornmitte hade redan utsetts av kom
munalnämnden som ska undersöka de
ekonomiska möjligheterna. Från flera
håll var man rädd för ett för starkt
engagemang från kommunen och före
slog ett samgående med Stockholm. Går
den kräver nämligen kostsamma repa
rationer.

Ett annat muntert inslag i debatten
kom i samband med beviljande av an
slag till Folkparken. Flera talare passa
de på att protestera mot de alltför star
ka förstärkare, som popbanden nyttjar
för att också få sina rytmer in i sömn
lösa gustavsbergare på kilometers av
stånd. Även här hade kommunalnämn
den varit förutseende och beslutat titta
på bullercentralen. Man var tämligen
enig om att musiken borde anpassas till
dem som avnjuter den på dansbanan.
Den nya organisationsplanen för kom

munen antogs att gälla från 1 juli. I
samband härmed utsågs Yngve Nyström
till socialvårdschef. Vidare beslöt man
höja arvodena till ordförandena i vissa
nämnder, detta efter jämförelse med
likartade kommuner.

Stiftelsen Gustavsbergs bostäder rap
porterade försämrad ekonomi, men då
redovisningen för stiftelsen, liksom för
daghernsverksamheten, ej förefanns
skriftligt till behandling, bordlades god
kännandet till nästa sammanträde. Det
är uppenbart att stiftelsens bostäder mås
te vidkännas en hyreshöjning,

En gammal fond från sekelskiftet, av
sedd för skolbespisning för barn på
lngarö, och som sällan anlitats i modern
tid, är nu uppe i 21.000 kronor. Man
beslöt att fråga Länsstyrelsen om man
i stället kan få disponera avkastningen
för stipendier åt studerande från Ingarö.

Det finns så fördömt mycket folk men

så förtvivlat få människor.
Nils Ferlin
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Inrikesminister Rune Johansson och
hela hans stab tog sig ledigt den 1 juni
och valde Gustavsberg för studiebesök,
här ovan fångat i en glimt från badkars
fabriken. På kvällen var hela styrkan på
middag och dans på vårt vackra Säby.

Midsommaren firades i Folkparken
med påkostade program och särskilda
tivolianordningar. Bl.a. fick vi se Helgo
net för åtskilliga tusenlappar.

RK:s södra krets, d.v.s. en del av Rör
ledningsfirmornas Riksorganisation, gäs
tade Gustavsberg den 6 maj för en vår
information. Fem bussar med herrar och
damer, hälsades välkomna av Hjalmar
Olson vid TPF, varefter en stor stab
välinformerade ciceroner informerade
och visade TPF och BKF och särskilt
nybyggena för värme- och sanitetspro
dukter. D.v.s. damerna ägnade sig mera
åt hushållsporslin och konstgods. Her
rarna fick sedan en narrnare produktin
formation i Bergasalen, medan damerna
fiok se filmen Form i funktion och höra
dr Halds kommentarer på Strandvik.
Och desslikes handla i personalbutiken.
Efter lunch blev det båtfärd till Stock
holm. Med båt färdades kretsen också
till Herrgarn, diär middag med dans av
slutade Gustavsbergsvisiten. "Auf Wie
derseh'n, vi ses igen, det är vår avskeds
sång. Vid festens slut vi backar ut och
tackar denna gång" sjöng deltagarna
bl.a. i en improviserad tackvisa under
middagen på Herrgårn.

Bengt-Olof Hecktor, fabrikens forsk
ningsingeniör inom uppvärmnings- och
ventilationstekniken har den 16 maj
fullgjort teknisk licentiatexamen på detta
cmråde.

Italiens president, Guiseppe Saragat,
tog vid sitt besök i Stockholm emot
italienarna, som arbeta i Stockholm med
omnejd. Från Gustavsberg gick 2 bussar
med italienare till Konstfackskolan, där
president Saragar hälsade fd n hemlan
det och tackade italienarna för deras
goda insatser på svensk arbetsmarknad,

En rävunge hade för en tid sedan för
irrat sig upp till Hästhagen, där ungarna
blev glada åt en ny lekkamrat. Men när
han råkade bita blev man rädd och en
modig man erbjöd sig att skjuta rävun
gen. Djurvännen Åke tog då rävungen
till Räknäs, och byggde en bur åt den
för att mata och vårda den ett tag. En
dag hade rävungen tagit sig ur buren
och var borta. Några dagar senare upp
täckte Åke ett gryt i trakten och där
satt 4 rävungar. Tre sprang iväg, den
fjärde satte sig att titta på Åke. Det
var hans skyddsling. När ungen nu
hade upptagits i rävfamiljen fiok han
stanna i den miljön. Slutet gott, allting
gott.

Ny golfbana har invigts vid Torpa på
Värmdö. Det är en 18-hålsbana, som
torde tillfredsställa de flesta golfbitna
med fina greens och naturskön omgiv
ning. För att bli medlem i sällskapet
Värmdö Golf- och Countryklubb bör
man förstås ha 1.000 kr. till medlems
avgift och en inte så biHig utrustning.
Vid anläggningen finns också ett fint
klubbhus med sällskapsrum, swimming
pool och bar - allt bör tilltala golf
noblessen. Prins Bertil invigde förstås.

Vid förarbetena för ordnandet av den
stora keramikutställningen deltog många
gustavsbergare. Hilding Ohlson tog den
na charmanta bild av Olle Hägglöf un
der en paus i arbetet.
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Den s.k. pors/inseglingen för ungdomar med Örnar och Mothar hölls
på Farstaviken den 4-5 juni med kanske alltför bra vind. Några
kapsejsade också men klarade förstås både båten och sig själva.
Anhöriga och segelklubbsmedlemrnar var intresserade åskådare till
de olika seglingarna och Rolf Eriksson, ordf. i segelklubben var
belåten med prestationerna. I Mothklassen vann Lennart Lind, Rosl.
Näsby, örnklassen vanns av Rolf Levin, Gustavsberg.

Sol

Sommar

Segling



Sommar, sommar, sommar!
Och trångt på Domus. Men kaffet är

gott och smörgåsarna goda. Just som
jag placerat min bricka och själv ska sät
ta mej vid fönsterbordet, blir jag lätt
attackerad av en mycket fullvuxen dam
med stål i blick och en kaffebricka mel
lan händerna. Hon ser strängt och upp
fordrande på mej. Vill [iksorn påskina
att hon markerat platsen före mej. -
Aj, aj! majorskan, tänker jag, vill du
se en tuffing? Se på mejl - Och full
komligt oberörd av hennes harmsna atti
tyd börjar jag sörpla och mumsa. -
Nej, men Sofi, Sofi! Står du där? Kom
ooh sätt dej hos mejl - En gladlynt
röst, vars ägarinna först nu upptäckt
Sofis trångmål, kvittrar inbjudande. Och
Sofi, min majorska, hon ger upp ett
igenkännande hästgnägg och slår sej ned
hos sin väninna. Det är bordet intill
mitt. Jag hör allt vad dom säjer och får
så småningom klart för mej, att det finns
åtskilliga i deras bekantskapskrets, som
båda två tycker hjärtligt illa om. Halvt
omedvetet registrerar jag det medan jag
samtidigt konstaterar att kassorna inte
tycks klara av de alltmer växande
köerna.

Ute pa bi/parkeringen
är det också ganska fullbelagt. Knap
past rådligt för en korvsugen helikopter
förare att försöka sej på en landning
vid denna tid på dagen. Man påstår
nämligen att de goda dofterna från
Göthes korvbar lockat kunder från skyn.
Helt otroligt är det väl inte, för Göthes
korvbar är en fullträff såväl service
mässigt som kulinariskt. Det är 'ettrna'
varor där, sa han som läste prima, som
det skrivs ibland. När sen glädjebudska
pet om igångsättningstillstån:det för
Centrumbiografen m.m. blivit realiserat,
vad har vi då att klaga över? Ja, sanna
mina ord! T.o.m. för oss kverulanter
kan det bli magra år. Eller ... kanske
inte? Jag ser Vilde Bill släntra In på
cafeterian. Vilde Bill bär revolvrarna
lågt. Han har kunskaper, insikter! Det
har inte 'kommunalgubbarna'! De har
bara erfarenhet! - Erfarenhet är inte
kunskap och insikt, säjer Vilde Bill, det
är bara någonting som är förborgat. -

Vilde Bill har en bläddermapp
Från bladdernappen pladdrar han

och anser enligt ett referat i NST, att
det finns en orättvis fördelning av ansla
gen till fritidsorganisationerna! Alltså
behövs en fritidsnämnd i Gustavsberg.
Vari den orättvisa fördelningen består
blir inte läsarna upplysta om. Han an
ser också att en Fritidsnämnd behövs för
att tillgodose nybyggda områden med
lekplatser, ungdomslokaler m.m. Om
man alltså inrättar en fritidsnämnd så
får man alltså allt detta och dessutom
det där "m.m." Gossen talade på ett
FPU-möte. - För övrigt hälsar jag den
nystartade FPU-avdelningen välkom
men i den politiska debatten.

Det där med ''sosseskaJJeriet"
i en samtidig insändare i tidningen ifrå
ga, är värt att bemötas en smula. Tänk
att förolämpa våra husmödrar så grovt!
Först "när solen lyst från en klar him
mel har man upptäckt hur mycket damm
som lagrats i Iägenhetenl Alla bor väl
inte på solsidan, lilla "vårgöken"? Rik
tiga gökar brukar försråss lägga sina
ägg i andras bo men inte ens vårgökens
blad kan i längden vara tillräckligt gäst
vänligt rede för så ruttna ägg.
Hör här! 'en sol på Gustarvsbergs him

mel har NST varit! Tack vare en del
verkligt belysande artiklar har man upp
täckt hur mycket skräp som samlats i

En liten sommardikt
Barnet klättrar lekfullt
i den krokiga rönnen

grenarna gunga sakta.
Barnet skrattar jollrar

Gunga, Gunga.

Barnets bruna hand
plockar små blommor

Lutar kinden smeksamt

mot de späda bladen
Blomma, Blomma.

Sjönk mina blickar hungrigt

ned bland de gröna grenarna

Såg mina vintersvultna ögon
åter blommans skönhet

Sommar, Sommar.
ALICE

kommunerna på värmdölandet!' Vilka
artiklar och vad för slags skräp? Bäste
ivårgök! Om man inte på något sätt
konkretiserar vad rnan menar eller syftar
till, då lär man en dödergök, en svam
lare, en ramlare! Dom måste haft semes
ter på ridningsredaktionen för att vår
gökens äggröra skulle kunna komma i
tryck. För så politiskt okunniga är dom
inte, att dom inte ser skillnad på ett
'politiskt hörn' och ett vanligt dass.

Men ater till damerna
vid bordet intill mitt. Just nu berättar
Sofi om sin Valborgsmässoafton. Hon
säjer att hon och hennes Anders planerat
att uppliva ungdomens vårkänslor. Att
hon t.o.m. köpt hem en stor mellanöl
för att vara säker på att Anders känslor
skulle vakna på riktigt. Att dom sedan
gått till folkparken för att glädjas som
folk bland folk. - Men vilken besvi
kelse, kära du! Vi betalade vårt inträde
och när vi gjort det, så ville en ung man
stämpla mej på handen. Ja, minsann!
Med en riktig stämpel. Precis som om
jag vore ett stycke griskött. Får jag inte
gå in utan att stämplas, så går vi hem
igen, sa jag. Och det tog skruv. Vi fick
komma in. Men det var en besvikelse,
kära du. Klart att det måste finnas ord
ningsvakter på en Festplats, men måste
dom vara så amerikaniserade, att man
tror sej ha hamnat i en så'n där amerika
stat där alla människor inte är människ
or, utan en del till för att plågas. Tänk
dej! En av dom där gråskjortorna hade
en stor hund, som han löpte omkring och
skrämde upp folk med. Jag tog min
Anders och gick hem. Och det säjer jag:
- Hade inte min goda uppfostran för
bjudit mej, så skulle jag sagt ett högt
och tydligt "fy fan", när Anders och
jag gick ut genom grinden.

I mitt stilla sinne
ger jag Sofi rätt. V,i får akta oss för att
bli för opsykologiskt effektiva i vår
vilja till ordning och reda på torpet.
Ordning och reda, ja! På tal om det så
vill jag be hr vattenverkschefen att inte
glömma informera aHmänheten när av
brott i vattendistribution sker eller mås
te ske. Det hände sej i början av juni
att Hästhags- och Tallåsområdet blev
avstängt från vattentillförsel kl. 09.30.
Påsläpp först efter fabrikens middags
rast. Irritationen blev givetvis mycket
stor bland de berörda. Många hårda ord
fälldes. Och ändå, hr vattenverkschef!
Det var ju inte fråga om nonchalans
från er sida? Nej, bara ren glömska? Ja,
det är slarvigt men mänskligt, så det får
väl gå. Alltså önskar jag !även vatten
verkschefen en god och myckt lång se
mester.

Fanfar
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INSÄNT
Kommunalt handlingsprogram
för Gustavsbergs kommun
utarbetat av
Gustavsbergs
Socia !demokratiska
Arbetarkommun

Under en lång följd av år har social
demokratin haft svenska folkets förtro
ende att leda utformningen av det nya
samhallet, vilket medfört inte bara hög
re standard man även en utjämnad stan
dard. Materiella och sociala privilegier
har undanröjts. Men ännu finns mycket,
som behöver förändras och förbättras i
enlighet med socialdemokratins strävan
den för ökad jämlikhet och rättvisa. Just
jämlikhetstanken utgör själva kärnan i
vårt partis. idevärld, och den har på riks
planet lett till en rad ingrepp om mate
riell standard och materiella möjligheter.

Men även ute i kommunerna kan man
se, att där dessa ideer fått vara ledstjär
nan, en utveckling skett till ökat väl
stånd åt alla. Trots ökning av välstånd
och skatteunderlag är dock utrymmet
för ökade utgifter i de Flesta kommuner
starkt begränsat. I Gustavsbergs kom
mun har dock under de senaste åren
stora summor nedlagts i grundläggande
sociala investeringar såsom det förnäm
liga ålderdomshemmet och barnstugan i
Lugnet med lokaler för· fritidsverksam
het, för att nämna två inrättningar, som
ger ökad service åt de äldre och de yngs
ta. Ungdomsverksamheten har på olika
sätt genom ekonomiska bidrag erhållit
verksamt stöd. Under den gångna fyra
årsperioden har dessutom Gustavsbergs
samhälle säkerställts med vatten från
Ingarö, en förvaltningsbyggnad i Cent
rum med mödravårdscentral, tandvårds
klinik och bibliotek har snart slutförts,
och Ekedalsskolan har utbyggts, allt för
en sammanlagd kostnad på c.a 11 miljo
ner kronor.
Det är alltså å:rskilligt, som förverk

ligats men vi är väl medvetna om att
mycket återstår att göra, vilket inte
minst framkommit genom interna och
offentliga debatter arrangerade av Gus
tavsbergs arbetarkommun. De önskemå
len och synpunkterna har vi tagit stor
hänsyn till vid utarbetandet av det hand
lingsprogram, som följer härnedan:

Undervisning
Inom en växande kommun är under

visningsfrågorna alltid aktuella. Den
socialdemokratiska fullmäktigegruppen
har tagit initiativ till en skolplan för
Gustavsberg, som syftar fram till beho
vet av kommande skolbyggnation ända
till år 1980. Vi vill här nämna vad som
narmast kommer.

Ekedal
I denna skola kommer lokaler för mat

bespisning samt en gymnastiklokal att
uppföras.

En bassäng avsedd för simundervis
ning inrymmes också i anläggningen.

Hästhagen
Inom detta område vill vi uppföra en

lågstadieskola innehållande sex klassrum.
Kvarnbergsskolan skall byggas ut i

erforderlig utsträckning.

Lugnet
En skolpaviljong är vårt närmaste

mål.
Kostnadsberäkningen för de här nämn

da anläggningarna slutar på en summa
av åtta miljoner kronor.

Vatten och avlopp
För att möjliggöra en fortsatt bostads

produktion är det också nödvändigt att
såväl vatten som avloppsfrågan löses.
Våra närmaste planer är att uppföra
vatten- och avloppsanläggningar inklu
sive reningsverk i erforderlig omfattning.
Under åren 1966-1968 beräknas dessa
anläggningar draga en kostnad av sex
miljoner kronor.
Ett utökat samarbete med Storstock

holmsområdet för en gemensam lösning
av dessa frågor står på vårt program.

Mark och bostäder
a. Anskaffning av mark är en väs

entlig angelägenhet för samhället. Vi
kommer att arbeta för att kommunen
skall kunna skaffa eller förhandla sig
till dispositionsratt av mark i sådan om
fattning, att planering av bostäder skall
kunna ske efter en rullande femårsplan.

Givetvis innefattar även behovet av
mark för fritidsändamål i denna mål
sättning.

b. Det har visat sig, au behovet av
bostäder ökat, ooh därför skall vi arbeta
för att minst 150 lägenheter skall produ
ceras per år. En ökning av denna ·kvot
skall genomföras, såvida icke kostnader
na för de därmed uppkomna följdin
vesteringarna lägger hinder i vägen.

Av de nyproducerade lägenheterna
skall övervägande delen vara insatslä
genheter och en mindre del hyreslägen
heter.

I princip lär Gustavsbergs arbetarkom
mun emot ett boende, som regleras av
tjanstebostadskontrakt. Emellertid kan
sådana hyreskontrakt möjligen upprättas
för en nyanställd under en viss tid, me
dan denne anpassar sig efter den nya
omg1vnmgen.

c. För att kunna administrera ny
produktion av bostäder och effektivt och
ändamålsenligt förvalta de färdigställda,

i kommunens regi uppförda bostadsom
rådena, är det vår avsikt att skapa en
organisation, som under den kommunala
bostadsstiftelsens ledning helt skall kun
na ägna sig åt denna angelägenhet. Där
vid skall samarbete med hyresgasterna
och deras intresseorganisationer upprät
tas.

Vi vill rekommendera att flera arki
tekter anlitas för utformningen av de
kommande bostadsområdena.

d. I samband med att antalet bostä
der ökas, kommer arbetet med förmed
ling av bostäderna att öka. Då det dess
utom pågår en utredning om en gemen
som bostadsförmedling i Storstockholm,
vilken troligen kommer att uppbyggas
på de lokala förmedlingar, som finns i
varje kommun, anser vi det nödvändigt
att en styrelse tillsättes, vars uppgift
skall vara att dels sköta förmedlingsar
betet och dels vara kommunens kontakt
organ med Storstockholmskommunerna
i dessa frågor.

Hantverk och service
I general- och detaljplaneringen för

Gustavsbergs kommun skall områden
anvisas för hantverks- och småindustri
lokaler. Vi anser nämligen att behov
föreligger för utökning av exempelvis
småbutiker, hantverkshus och servicean
läggningar. En gemensam parkeringsplats
för bussar, lastbilar och husvagnar kan
också vara erforderligt i dag. För att få
en uppfattning av hur stort detta behov
kan vara, skall en utredning utföras och
med ledning av denna kommer planer
sedan att utarbetas och verkställas.

Centrumanläggningar
a. I anslutning till varuhuset Domus

har en fortsatt utbyggnad planerats.
Denna skall inrymma såväl ett antal ser
vicebutiker som fritidslokaler av olika
slag, varav en större samlingslokal med
möjlighet till film- och teaterverksarnher.
Gustavsbergs arbetarkommun har ofta
mött kritik för att det dröjt med verk
ställandet av planerna.
Emellertid har dröjsmålet berott på att

de statliga myndigheterna skärpt bestäm
melserna för sådan byggnation. Efter
upprepade framställningar, då man fram
hållit nödvändigheten av att denna cent
rumbebyggelse kommer till stånd så snart
som möjligt har nu byggnadstillscånd be
viljats.

b. Vi anser att en cenerumbebyg
gelse i Brunn snarast skall komma till
stånd.

Kultur, idrott och fritid
Det är viktigt för alla kommuninvå

nare att möjligheter skapas för en aktiv
och berikande fritid. Vi vill medverka
till att så skall kunna ske och kommer
att arbeta efter en målsättning som pekar
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Iångt fram i riden. Bland annat önskar
vi:
a. Planera och projektera en ny folk

park inom lämpligt område
b. Uppföra den planerade ungdoms- och

medborgargården i Brunn.
c. Projektera idrottsplats i Brunn enligt

detaljplanen
d. Uppföra en mindre fritidsanläggning

i Mörtnäs.
e. Genomföra en utredning angående

förutsättningarna för och behovet av
en större idrottsanläggning i centrala
Gustavsberg med möjlighet •till ut
övande av olika former av inomhus
idrott, såsom bad, simning, handboll,
bowling, gymnastik rn.m.

f. Utöka stödet åt den frivilliga folk
bildningsverksarnheren och öka stö
det åt ungdomsverksamheten, som de
ideella organisationerna bedriver. Det
ta stöd skall omfatta såväl ekonomisk
som servicebetonad verksamhet.

g. Medverka till att den praktiska och
teoretiska skolningen av de kommu
nalt verksamma vidgas till att omfat
ta aven kultur- och miljöfrågor.

h. Stimulera konst-, teater- och musik
verksamheten i kommunen.

1. För att kunna planera, utreda och
analysera: de ekonomiska villkoren
inom denna programpunkt och för
att i samarbete med de ideella organi
sationerna kunna genomfura verksam
heten anser vi, att ett särskilt kom
munalt organ i form av kultur- och
fritidmämnd erfordras, Arbetarkom
munen håller för närvarande på med
en utredning om detta.
Gustavsbergs Arbetarkommun vill

med detta handlingsprogram visa, att vi
är öppna för alla allvarligt menade för
slag till kommunalt handlande. Vi vill
också understryka, att vårt program in
nefattar en stor del av planering och
att allt vad vi här önskar genomföra ej
kan komma på en gång. När och hur
ett beslut om genomförande av varje
punkt skall ske, måste helt byggas på
tidsläget och kommunens ekonomi. Det
föreliggande behovet skall helt vara av
görande.

Gustavsbergs Socialdemokratiska Ar
betarkommun tror att föreliggande hand
lingsprogram är så förberett och genom
arbetat, att möjligheterna att genomföra
det är stora. Det beror till sist på Dig,
som läser detta, att vid årets kommunal
val ta ställning till hur kommunen skall
styras i framtiden.

Ett starkt stöd åt Socialdemokratin
på valdagen är den bästa garantin för
en effektiv utveckling av Gustavsbergs
kommun.

Gustavsbergs Socialdemokratiska
Arbetarkommun

Socialdemokraterna och Folkpartiet

har bett oss presentera resp. kandidatlistor

för höstens kommunalval

Soc.dem. Arbetarkommunens förslag till kandidatlista
till kommunalfullmäktige i Gustavsberg

1. Lindholm, Harald
2. Ohlund, Axel
3. Pettersson, Alice
4. Björck, Ando
5. Malrnstedt, Göran
6. Nyström, Yngve
7. Svensson, Bertil
8. Jansson, Nils
9. Edqvist, Ruben

10. Berg, Eritz
11. Johansson, Elsa
12. Rydberg, Albert
13. Svensk, Einar
14. Andersson, Evert
15. Andersson, Birger
16. Sander, Elis
17. Rolf, Torsten
18. Andersson, Ingrid
19. Wahrernberg, Sven
20. Holmberg, Valfrid
21. Sjöqvist, Erik
22. Möller, Gunnar
23. Eriksson, Ingemar
24. Jacobsson, Carl-Arne
25. Rolf, Conny
26. Åkerblom, Gunnar
27. Sidebranrh, Karl-Erik
28. Westrin, Roland
29. Hedberg, Bertil
30. Andersson, Erland
31. Mann, Rolf
32. Lindblad, Ragnar
33. Lindberg, Arne
34. Andersson, Leif
35. Nilsson, Karl-Erik
36. Berlin, Ove
37. Wahlström, Thore

1. Steen, Anders
2. Fröberg, Erik
3. Weimark, Walter
4. Larsson, Erik
5. Englurid, Stig
6. Henrikson, Göran
7. Baokrnan, Lennart
8. Wennerholm, Erik
9. Liljevall, Alf

10. Boghelt, Ragne
11. Bellander, Ingvar
12. Gustavsson, K.-E.
13. Ernetoft, Ulf
14. Larsson, Marianne
15. Lindberg, Mats

Hälsovårdsinsp.
Ombudsman
Tjänsteman
Förman
Byggmästare
Socialvårdschef
Förrådsförman
Telereparatör
Kamrer
Rektor
Affärsbiträde
Fabriksarb.

Förman
Fabriksarb.

"Planeringsman
Fru
Fabriksarb.

"Snickare
Lagerarbetare
Yrkeslarare
Verkmästare
Arb.förrnedl.
Ingeniör
Fabriksarb.
Förman
Fabriksarb.
Ingeniör
Svetsare
Fabriksarb,
Verktygsarb.
Sekreterare
Fabriksarb,
Faktor
Chaufför

El.ing.
Yrkesvalslär.
Ing.
El.inst.
Avd.chef
Skeppn.chef
Ing.
Tjänsteman
Ing.
Tjänsteman
Prod.chef
Tjänsteman
Repr.
Fru
Civ.ing.

Gustavsberg

Ingarö
Gustavsberg

Mörtnäs
Gustavsberg

"

"
"
"Ingarö

Gustavsberg

"

"

"
Ingarö

Folkpartiet Gustavsberg-Ingaröavd.
Gustavsberg

Ingarö
Gustavsberg
Mörtnas
Gustavsberg

"

"Norra Lagnö
Gustavsberg

"lngarö
Gustavsberg
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·ONSUM• DOMUS Tack!

Konsum/Domus - sommarmålet
Med detta tema vänder sig vår rörel

se i år till Kunder/medlemmar, som un
der högsommaren firar semester - hem
ma eller borta på resa i vårt land.
Vårt vackra Värmdö och skärgården

har ju sedan årtionden varit sommar
mdlet för folk som kommit från när
och fjärran och vi kan säkerligen för
vänta att antalet sommarfirande i år
kommer att bliva större än någonsin.

Sommarplaneringen
När det gäller förberedelserna att kla

ra den stora sommarruschen så har des
sa varit igång sedan lång tid tillbaka.
Under våren har vår personalchef Henry
Ericson uppvaktats av arbetssugen skol
ungdom, som önskat arbeta i våra bu
tiker och varuhuset under sommaren.
Det är över 100-talet ungdomar, som
under en viss tid av sitt sommarlov
kommer att fylla olika funktioner. Bland
vår Fast anställda personal har som van
ligt förståelsen och viljan till samarbete
varit god när det gällt att göra upp
semesterplanerna. Inköpen av sommar
varorna inom specialvarugrupperna gjor
des i stort sett i höstas. Leveransen av
t.ex. sommarmöblerna kom till våra la
ger flera månader "innan drivan smalt".
Aven när det gäHer inköpen av vissa
livsmedelsvaror måste inköpsplaneringen
ske flera månader i förväg om leveran
serna skall kunna ske så att varorna är
på plats när kunden har behov av dem.
Inom parentes kan nämnas att lutfisken
för leverans till jul beställdes redan i
januari/februari. När det gäller daglig
varorna inom livsmedel så rör det sig
under högsäsongen om rätt stora kvan
titeter. Som exempel kan nämnas att
till midsommar förra året gick det åt

6.000 kg färsk potatis i Varuhusets livs'
och i våra övriga butiker rörde det sig
också om stora kvantiteter. När det gäl
ler drycker av olika slag så blir antalet
"drickabilar" vätt många.

Köpvanorna förändras
För endast nå;sra år sedan köpte vi

för första gången in en trädgårdsgunga,
som skulle säljas i möbelbutikerna. Men
det kom ingen köpare under hela som
maren, varför vi realiserade den efter
säsongen. Nästa år köpte vi två träd
gårdsgungor och av dessa sålde vi en
under säsongen och den andra blev rea
vara. Nu säljer vi i år omkring 75 träd
gårdsgungor. Som synes ändras köpva
norna (standarden) rätt snabbt.

Omsättning i juli månad
Vi torde sälja för omkring 3,5 milj.

kronor i vår förening under denna vår
största Försaljningsmånad. Det blir i ge
aornsnitt 140 tusen per dag. Fre-lör
dagen är givetvis genomsnittet högre.

Konsumfesten
Den sedvanliga familjefesten blir i

Gustavsbergs Folkpark söndagen den 2.1
aug. Dessa fester brukar vara välbesökta
ooh vi hoppas att så blir fallet även
i år. Notera dagen till minnes och kom.
Alla är så välkomna.

Så till sist ...
Vi hoppas att trivseln i våra butiker

och varuhuset skall bliva god - att det
bli ren härlig sommar med sol och bad
och att allt fler skall finna vägen till
KONSUM/DOMUS - SOMMARMA
LET.

Trevlig sommar.
G. M-n

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning
pci min 60-cirsdag.

Johan Skoog

För all uppvaktning och vänlig hcig
komst pci min 60-cirsdag ber jag fci fram
föra ett varmt tack.

Iris Holm

Ett varmt tack till släkt och vänner
samt arbetskamrater för all uppvakt
ning pci min 80-cirsdag.

Lilly Berglind

För vänlig hcigkomst pci min 75-cirs
dag ber jag härmed att fci framföra mitt
hjärtevarma tack.

Oskar Eriksson

Ett hjärtligt tack för vänlig hcigkomst
pci min 70-cirsdag.

Anton Mattsman

Till företagsledning, hemvärn, arbets
kamrater, släkt och vänner ett varmt
tack för upp;vaktningen pci min 60-
årsdag.

Axel Ullberg

För allt vänligt deltagande och för
den vackra blomstergärden vid vcir
älskade moders, Selma Olsson, jordfäst
ning framföres till släkt och vänner, pen
sionärsföreningen och grannar vcirt var
ma tack.

Barn
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Ur en artikel om sparandets historia har
vi hämtat dessa bilder av världens äldsta
bank i Babylon och ett antal sparbössor
frcin 1800-talet.
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3rån Jkolfronten
Stipendiekornmitten har premierat föl

jande elever vid vårterminens slut:
Premium i teckning: (Gåva av anonym
givare)
1. Marion Ytreberg, 9g2

2. Kerstin Arvidsson, 9g1

3. Lena Nyman, 9g1

4. Gert Elfvin, 9h
5. Åke Bonnevier, 9t

Premium i slöjd: (Konsum, Gustavsberg)
1. Björn Eriksson, Sa
2. Anders Eklund, Sa
3. Åke Bonnevier, 9t
4. Annelie Hallstener, 9g2

5. Kerstin Wallin, 9g2
6. Eva Larsson, 9h

Premium i musik
1. Kenneth Wadström, 9g3

2. Rebecca Olsson, 9g1

3. · Sonja Söderling, 9g2

Idrottspremium: Resa till idrottsldger,
Visby
1. Eva Brandin, 9g2

2. Göran Forsström, 9g1

3. Ann Boström, 9g2

Reserver: Jan-Olof Björk, Sb och
Yvonne Bergsten, Se.

Skolpolispremium:
1. Karl Edvardsson, 6c
2. Inger Hamberg, 6a
3. Tomas Wester, 6a
4. Jeanette Poroli, 7c
5. Gunilla Meurell, 7c

Dagny Bjurlings minne (utdelas till aktiv
medlem av elevrådet):

Rebecca Olsson, 9g1

Vän av skolan (bästa studieresultatet
avgångsklasserna)
,1. Bo Norlin, 9g1

2. Marion Ytreberg, 9g2

3. Kerstin Le Moine, 9h
4. Ann-Marie Lundin, 9m
5. Lars-Erik Lundin, 9t
6. Gunilla Rydell, 9ht
7. Jan Krister Nilsson, 9tp

Premium till klassens bästa kamrat
1. Bo Norlin, 9g1

2. Kim Kristensson, 9g2

3. Kerstin Le Moine, 9h
4. Ann-Marie Lundin, 9m
5. Lars Lundin, 9t
6. Eva Byström, 9ht
7. Jan Krister Nilsson, 9tp

Barlowska fonden (Målsmannen skall
vara anställd vid AB Gustavsbergs
Fabriker
1. Sonja Fallstig, 9h
2. Gunilla Olsson, 9g1

3. Eva Brandin, 9g2

Premium i trafik 1965/66
Arne Andersson, 9tp
Ulla-Märta Teglund, 9ht
Ingvar Andersson, 9t
Solbritt Gäwerth, 9m
Håkan Cedercrantz, 9h
Lars Persson, 9g2

Gunnar Weiss, 9g1

Pablo Wiking, Se
Kurt Franzen, Sd
Sören Thörnkvist, Se
Lars Sandkvisr, Sb
Jan Löfblad, Sa
Lena Svensson, 7f
Kjell-Olof Andersson, le
Ove Westerber1g, 7d

Båtpropaganda i Gustavsberg
Måndagen den 6 juni hade eleverna

i Kvambergsskolan i Gustavsberg, sam
lats vid Farsta.viken för att få lite infor
mation om båtar och båtvett, Det var ett
par båtintresserade lärare som ha:de ord
nat visningen, vilken livligt uppskattades
av åskådarna.
Det visades olika båtar både segelbåtar

och motorbåtar, Variationerna var stora
från snurreförsedda motorbåtar till stora
salongsbåtar och lilla havskryssaren .P 18
till den snabba catamaranen Flying Kit
ten. Stor vikt lades vid att framställa
de olika båtarnas egenskaper och navi
gationssvårigheter, lämpligheten för oli
ka vatten och väderleksförhållanden.
Problemet att snabbt gira eller väja vi
sades också liksom de elementära sjövägs
reglerna, som kom via en högtalare och
speaker.

Framför den ungdomliga publiken ut
förde en junior ur segelklubbens jolle
grupp en avsiktlig tippning i en Moth
jolle. Innan den vattenfylldes blev den
upprätad av grabben som klev på cen
terbordet och kom i båten igen utan att
få annat än fukt på seglarskorna. Av
bifallsstormen att döma en mycket upp
skattad prestation.

En annan seglare gjorde ännu en tipp
ning i sin Örnjolle, men ,blev istället
bärgad enligt konstens alla regler av de
motorbåtar som deltog. Även denna
tippning var en prestation, med tanke
på konsistensen av vattnet i Farstaviken.

En enkel kappsegling mellan lärare
och elever följde och under rungande
skrattsalvor såg publiken många dråp
liga situationer som dock avlöpte väl.
Stor munterhet väckte en lärares envisa
försök att gång på gång sänka en :' rotor
båt, som var rundningsmärke. En annan
lärare specialiserade sig på att segla slör
ut mot Baggensfjärden, vilket man med
våld fick avstyra. Som sig bör vann en
elev den kappseglingen.

Som avslutning följde sedan prov
segling av alla båttyperna, Optimistjolle,
Ornjolle, Moth, F 18, Flying Kitten
Catamaran.

Mycket arbete får man lägga ner på
ett dylikt arrangemang, men vi vill råda
andra att göra samma sak, ty det är
mycket givande och stimulerande för
alla och tillför nytt blod till klubben
på orten. Carl-Eric Tempte

Börje Auvinen, 7c
Rune Peterson, 7b
Monica Wester, 7a
Göran Fagerström, 6a
Rosalie Andersson, 6a
Jonny Malmstedt, Sb
Tommy Johansson, Sa
Isabella Rondinini, 4
Kristina Göransson, 4
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Vallbo Betong
på Ingarö återinvigt

Betongvarufabriken Vallbo på lngarö
invigdes den 1 juni efter att ha åter
uppförts ·då den natten till den 15 juni
1965 totalt ödelades av brand. Etthund
rafyrtio inbjudna såg på då landshöv
dingen Erik Westerlind förrättade invig
ningen.

Vi får dra oss 35 år tillbaka i tiden
för att nå starten av betongvarutillverk
ningen på VaUbo. Herr Rickard Eriks
son, numera närmaste granne med Vall
bo-fabriken, inköpte år 1929 fastighe
ten Vallbo l1. Med sin son byggde de
en liten verkstad och gjorde sin första
investering i form av en maskin för till
verkning av grundsten. Albert Eriksson
(nu innehavare av Ingarö Trävaru AB)
hyrde in sig med sin takpannemaskin
hos Eriksson på Va11bo och där uppstod
nu en småindustri med tre man anställ
da, som producerade grundsten, takpan
nor samt en del specialplattor. Detta
pågick till 1945 då direktörerna Fredrik
Enequist och Henning Nilsson samt
Eriksson på Vallbo inledde förhand
lingar om inköp av fastigheten med
maskiner och befintliga byggnader, ett
köpeavtal slöts och samma år bildades
AB Vallbo Cement & Byggnadsvaror.
Då marknaden visades kunna ta emot
nya produkter såsom betongrör och
brunnsringar togs även den tillverknin
gen upp, den fordrade nya maskiner
och större utrymmen, fabriken tilLbygg
des och moderna maskiner anskaffades
och hela tiden till år 1964 modernisera
des maskinparken efter marknadens
krav. 1962 tillträdde ingenjör Lage
Svärd befattningen som fabrikschef och
med honom kom nya ideer och friska
initiativ in i företaget, och under Svärds
direktiv tillbyggdes 'och rationaliserades
så långt det var möjligt med hänsyn

Elektronstyrd
datamaskin
för betong
blandning

till de bundna förutsättningar byggna
den gav. Bland de ingrepp som gjordes
kan nämnas block-tillverkningen, som
från att ha tillverkats med helt manuell
skötsel med besättning på 6 man. Här
genomförde Svärd ett system där det åt
gick endast tre man samtidigt som det
höjde produktionen med 100 -O/fr. (Dagens
maskin besätter en man samt en truck som
samtidigt sysselsättes med upplastning
av bilar). Den då nya fabriken var klar
1964 och var i drift till branden 1965.
Företaget beslöt att bygga upp en ny
fabrik på samma plats som tidigare och
efter utomordentliga insatser av alla be
rörda parter på byggnaden kunde den
första provkörningen äga rum redan
i mitten av november samma år. Sedan
dess har intrimning pågått och till in
vigningen var automatiken fulländad.
Den nya anläggningen är en av Europas
modernaste i sitt slag, där betongbland
ningen är elektronstyrd och skötes me
delst hålkort. Rörrnaskiner och block
maskinen är automatiska. För att kunna
motsvara de ständigt ökade kraven på
kvalitet finnes ett laboratorium med en
provningsutrustning som är vida känd
i betongvarukretsar.

Invigningen började på kommendör
Bror Ramels Fogelvik, där lunch servera
des i golfklubbens restaurant. Därifrån
begav man sig upp till Vallbo där rep
resentanter samlades för närliggande
kommuner, maskin och byggnadsleveran
rörer, fackexperter inom vatten och av
lopp, bland annat två ryska ingenjörer
vilka var mycket imponerade av fabri
ken. Kommendör Ramel höll hälsnings
tal och sedan gav direktören för före
taget Fredrik Enequist en kort historik
om fabriken, varefter ingenjör Lage
Svärd redogjorde för hur anläggningen
fungerade. Landshövding Erik Wester
lind gratulerade kommunen och företa
get till den fina anläggningen och för
klarade densamma invigd. Med ett lätt
tryck på startknappen av landshövdin
gen började automatiken fungera inför
hänförda närvarande. Betongvarufabri
ken, som sysselsätter 23 anställda ingick
från och med årsskiftet 65-66 i AB
Byggförnödenheter. Detta bolag har nu
grustagen och betongvarufabriken på
Ingarö samt en byggnadsmaterialaffär i
Nacka. Direktör i företaget är Fredrik
Enequist.
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U ngdomsträffen

Under vårsäsongen har ungdomsverk
samheten i Bergasalen bedrivits under 4
kvällar i veckan i Ungdornsträffens regi.
På måndagskvällarna har vi som van

ligt haft öppet hus med spel o.d. Tyvärr
har det för speciellt flickornas. del varit
"knapert" med aktiv sysselsättning, vil
ket måste rådas bot för till nästa sä
song. Torsdagarna har ägnats åt varie
rande program med filmer varannan vec
ka varvat med föredrag om organisatio
ner inom landet och reseskildringar.
Den 27/1 var Kjell Ohlsson och pre

senterade Frisksportarförbundet för Ung
domsträffen i Bergasalen. Kjell arbetar
som förbundssekreterare inom förbundet.

En grekisk afton hade vi torsdagen
den 24/2 då Bengt Granath tillsammans
med två grekiska kurskamrater från
Tollare folkhögskola underhöll oss med
sång och gitarrspel. Bengt visade sedan
en film som han tagit vid en resa i
landet. Filmen och programmet uppskat
tades allmänt av den närvarande publi
ken. Bengt Granath återkom en månad
senare och chockade publiken med att
visa en amerikansk film om en lung
operation. I anslutning därtill talade
han med några ord om vådorna som kan
bli följden av tobaksbruk,
På skärtorsdagen gästade Olle Carapi

oss och genomförde ett program under
rubriken "Sansibar Kongo". Det pro
grammet bestod av en film som han in
spelat under en expedition genom Afri
ka. Denna utgick från Köpenhamn och
vidare längs en rutt genom nordafrika,
ostafrika och de centrala delarna av
kontinenten för att slutligen upplösas
på den västra kusten. Filmen var en
omväxlande och trevlig skildring av
expeditionens upplevelser på de stigar,
som där kallas vägar och som tydligen
trots allt var farbara med bil.
Av de filmer vi visat på torsdagarna

kan nämnas, Spiraltrappan, Filmen om
ett Ghetto, Rififi, Utrikeskorresponden
ten, Jag och min ko och Sardinmysteriet.
Lördagsdanserna har även under vå

ren "gått av stapeln" varannan lördag.
Orkestervalet har under denna tid varit
något annorlunda med mer tonvikt lagd
på dansanta tongångar. Gällande lör
dagsdanserna har vi haft diskussioner
om att till hösten satsa på dansorkest
rar på lördagarna och låta söndagarna
stå för popen.

Söndagsprogrammen har under våren
bjudit kortfilmsmatineer for de yngre.
Programmen som börjat kl. 13 har blivit
mycket uppskattade. Kl. 17 har sedan
kvällsprogrammen för de äldre börjat.

Dessa program har de flesta gångerna
varit popspiskvällar, med undantag
för en del folksångsprogram o.d. Som
avslutning på Söndagsklubben hade vi
i skolans gymnastiksal ett program som
började med ett popband för att sedan
avslutas med ett framträdande av akro
batgruppen "Florodins" från Motala.
Dessa framförde en show som var nå
got enastående med fart, flykt och hu
mor i festliga tappningar. En mycket
fin avslutning på en populär program
serie, men det bästa av allt, en publik
som utan att diskutera gladeligt lydde
uppmaningen att ta av skorna i om
klädningsrummet.
"Rent i Gustavsberg" var en kampanj

som började lördagen den 23/4 och
skall uppföljas med en del punktaktio
ner. Det var glädjande att se vilken
uppslutning kampanjstarten fick från
skolan och organisationerna samt från
kommunens förtroendevalda vilka man
grant ställde upp på kampanjens mor
gon. Dessa positiva yttringar lovar in
för kommande perioder gott, och är be
vis på en trevlig laganda i samhället.
Till hösten hoppas jag att förenings

skaran, som vill göra presentationer av
sin verksamhet och program vid Ung
domsträffen, blir större s å att alla in
tressegrupper kan få sin chans att ställa
upp som medlemmar inom den grupp
som intresserar dem mest. Undertecknad
är tacksam för uppslag och står gärna
till tjänst för att diskutera l,ämpliga tid
punkter och andra praktiska detaljer.
Slå en signal till kommunalkontoret el
ler kom upp personligt.
Till sist har jag förhoppningen att det

nya verksamhetsåret måtte bli ett rikare
år materiellt och verksarnhetsmassigr,
samt att de få provokatörer vi har på
Fritidssektorn sluter upp, gärna uppkäf
tigt, för att genomföra en rikare och
mer differentierad fritidsverksamhet. Vi
skall även under året ha igång ett före
ningsråd där föreningarna skall driva
sin linje och påverka samhällets fritids
politik. Det sistnämnda blir under upp
byggnadstiden en arbetssam uppgift men
med arbete blir den stimulerande för
alla inblandade och berörda föreningar.
Till höstsäsongen räknar vi med att

komma igång med verksamheten i den
nya kvartersgården i Lugnet. Där kan
vi erbjuda trevliga lokaler för klubb och
öppen verksamhet. Vi har där tänkt oss
att driva ett ungdornskafe, samt att det
jämnsides med detta skall finnas till
gång till en mer organiserad klubbverk
samhet.
Jag vill även rikta ett upprop till

föreningarna, Ni som vill vara med,
Hör av Er. Ni som hyr lokaler. Se till
att Ni bokar in dem ordentligt. Det
sistnämnda har ej skett det senaste året

RÄDDA BARNEN

Kampen mot nöd är lika aktuell för
Rädda Barnen i dag som vid starten.

Under en följd av år har insamlings
aktionerna skett för huvudsakligen kata
strofhjälp och hjälp på lång sikt. Exem
pel på senare slag kan nämnas för 1965
det sjukhus för tuberkulösa barn som
invigdes i Skoplje, den jugoslaviska stad,
som 1963 drabbades av en svår jord
bävning.

F.ö. har årets insamlingsteman varit
"kampen mot tuberkulosen," samt kam
pen mot ·två andra sjukdomar, lepra
och trakom, vilka bäst kan bekämpas
med hygien.

Länder som kunnat hjälpas i detta
hänseende har varit Algeriet, Tanzania
och Jemen.

Aven för hjälpbehövande i Sverige
har en del av insamlingsmedlen använts
och främst handikappade och storbarns
familjer har kunnat hjälpas.
Rädda Barnens resultat av höstkarn

panjen 18. 9. 1965-31. 1. 1966 gav till
resultat summa kronor 5.609.297:25.

Lokalavdelningen i Gustavsberg hade
sin årliga insamling under höstmånader
na i fabriken, kommunalhuset, Domus
och Konsurnbutikerna samt skolornas
låg- och mellanstadier. Resultatet blev
summa kronor 2.374:10.
Vid årsmötet i mars d.å. beslöts, på

uppmaning av länsförbundet, att kontakt
skulle tagas med representanter för
Värmdö och Djurö för sammanslagning
av respektive lokalföreningar till en
stor.

Förhandlingar om detta kommer att
upptas i höst.

Vidare beslöts att en informations
stämma skulle hållas för samtliga delta
gare med inbjuden representant för Cen
tralstyrelsen som talare.

Styrelsens v.u. fick följande samman
sättning: G. Dahlberg, ordf., Birgitta
Corrias, v. ordf., S. Nilsson, kassör,
Gita Zirnmer, sekr.

vilket medfört en del kollisioner. Beställ
lokal i tid. Vi kan i fortsättningen inte
lita på att "vår förening har ju alltid
haft lokalen den dagen i månaden".
Kom in med beställningen så att räven
jag vet när Ni tänker utnyttja lokaler
na. Det gäller både Bergasalen och kvar
tersgården i Lugnet.
Med förhoppningen att sommaren

1966 blir en varm och skön bad- och
friluftssommar, som ger oss alla stimu
lans att till hösten ta nya friska tag väl
komnar vi er tillbaka med nya initiativ
inför hostsäsongen

Sture
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1-0 är Gustavsbergsmelodin

Gustavsbergs insatser i serien har va
rit goda och man har samlat poäng över
förväntan med den minsta målfabrika
tion.som överhuvud taget är möjlig.
Det började den 23 april mot Älvsjö

AIK och den drabbningen slutade 0-0.
Sedan slog man Malmköping på Farsta
borg med 1-0, som sedan skulle visa
sig vara det resultat, man alltid kunde
kalkylera med. Några undantag från
denna regel fick vi bevittna i Uppsala,
där vi förlorade med 3-0.

Sedan kom turen till Vargarna, som
invaderade Farstaborg utan framgång
och norrtäljegänget fick bita i gröngrä
set, sedan Ove Thunell slagit en straff
i mål.

Så reste "Bergurna" till Eskilstuna och
slog Verdandi med 0-2.

Mot uppåtgående Spånga blev resul
tatet 0-0 på Farstaborg, men tre dagar
senare slog vi Väsby på samma plats
med 1-0.

Så bar det av till Harg, som visade
sig vara . starkare än vi trodde och det
blev 0-0.

Sen stacks emellan en match i D.M.
mot Älvsjö, som man mött i serien i
första matchen. Nu gick det bättre för
Gustavsberg, som vann med 5-2. Bernt
Andersson gjorde 4 mål och Brune Sol
dati 1 mål. Björn Berglund och Jan
Hult målade för Älvsjö.

Seriematchen mot fruktade Sirius på
Farstaborg var nog toppen i alla fall.
Vid senaste mötet i Uppsala vann Gus
tavsberg med 0-2 och man trodde nog
allmänt, att med Arvidsson i målet och
Tjalle Mild, Furukranz och Mats Allan
Johansson i halvbackskedjan, skulle Gus
tavsberg inte ha så stor chans att rädda
någon poäng. Men "Porslinsgänget"
skärpte sig berömvärt och när det blev

litet tjall på Tjallevallen sprang Bernt
Andersson igenom och gjorde 1--0. En
bilburen lycklig skara på c:a 800 per
soner rev upp dammet på den osaltade
breda vägen ned mot samhället och
ingen kunde se eller höra om Blåsorkes
tern satt i "Blåsut" och övade till Mid
sommarfesten i Parken. Den gamla
bruksgatan Kullen kunde knappt urskil
jas i töcknet och man drog en suck av
lättnad, när man kom fram till gamla
400-metersvallen och man kunde andas
fritt, men då höll man på att bryta
fötterna av sig på grund av den dåliga
väghållningen.

Axman
PS. Hörde i pressläggningen att GIF
vann också över Råsunda med 1-0
(sätt. anm.)

hår?
Mamma, varför har pappa så lite

De ä nog för att han tänker så
mycket.
- Men mamma, varför har du så

mycke hår?
- Ät nu och var tyst!

- Fick du ingen fisk i dag heller?
- Jo, en, men den var så liten att

jag inte brydde mig om att ta hem den.
Sven, Oskar och Egon hjälpe mej att
kasta cillbaka den i sjön.

Droppa nu om du kan

En kul grej
Beställning till Mek. Den här ritningen har vi sett i Industria och i en del andra
personaltidningar, som ett mönster på en omöjlig grej. Red undrar om inte Stridh och
hans tuffa gossar på verkstan skulle klara beställningen i alla fall.
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Födda

25/4 Birgitta Ann-Christin, dotter till el
montör Nils Olov Oskar Bergkvist, Björn
skogsv. 41 och h. h. Rut Solveig f. Dahl

27/4 dotter till konsulent Sune Ingemar
Hansson, Meitens v. 25 och h. h. Monica
Irene .f. Grönqvist

27/4 son till randtekn. Emile Clapsakis,
Meitens v. 21 ocih h. h. Aune Aulikki f.
junttila

14/5 son till byggn.arb. Gunnar Eugen
Kjellberg, Skeviksg. 3 och h. !h. Lenny Hele
na f.. JO:hansson

20/5 dotter till ing. Hans Georg Belin,
Björnskogsv. 21 och h. !h. Ester Birgitta f.
Lindroth

26/5 Birgitta Ulrika, dotter till guldsmed
Karl-Heinz Preissler, Trallbanev. 6 B och
h. h. Agneta Birgitta f. Nordqvist

28/5 Maria Elisabeth, dotter till Fabr.arb.
Hans Sven Eriksson, Skeviksg. 9 och h. h.
Eivor Berta Sibylla f. Johansson

29/5 dotter till folkskoll. Per Staffan
Lundgren, Meitens v. 3 och h. h. Kerstin
Maj-Britt f. Gustafsson

1/6 dotter till folkskoll. Göran Lemer
Lundgren, Ekedalsskolan odh h. h. Gerd
Linnea f. Jansson

8/6 dotter till snickare Sune Gunnar Ols
son, Björnskogsv. 20 B och h. ih. Gunvor
Marianne f. Karlsson.

Vigda
22/4 Björn Gösta Sigurd Lindstaf och

Berta Olga Peisler
21/5 Gösta Kenth Olof Karlsson och Ulla

Britt Maria Johansson
21/5 Asko Anrera Saarinen och Selma

Kyllikki Saastamoinen
28/5 Sigvard Horst Svanström ooh Elisive

Britt-Marie Edlund

28/5 Erkki Antero Laitinen och Raija
Kyllikki Hedberg

28/5 Kennet Sture Lennart Olausson och
Rosa Linnea Karlsson f. Rydberg

28/5 Sven Erling Eriksson och Kristina
Enberg

29/5 Allan Erling Vincent Strand och
Anita Lundgren

4/6 Nils Gunnar Gustafsson och Asta
Ing-Britt Johansson

Döda
11/5 f. porslinsbrännaren Erik Albin

Karlsson, Bergsg. 3 73 Jr
14/5 f. byggn.arb. Johan Viktor Jonsson,

Älderdomsh. 82 Jr
25/5 fru Hi1dur Charlotta Box f. Eriks-

son, Sadelv. 1 74 Jr
30/5 ugnsarb. Anton Torvald Karlsson,

Ingarög. 9 75 Jr
7/6 fru Gunvor Maria Nylander, Björn-

skogsv. 14 B 36 Jr
11/6 Fru Tekla Eugenia Severin f. Holm-

berg, Ålderdomsh. 87 år
11/6 åkeriäg. Karl Tage Arnold Undin,

Björnskogsv, 6 C 50 Jr
13/6 fru Gunborg Cecilia Eriksson ,f.

Andersson, Ekedalsv. 6 56 Jr
17/6 J. lantarb. Karl Edvin Larsson, Ovre

Stenhuset 77 Jr

Årets konfirmander
FLICKOR
Birgit Kristina Berglund, Yvonne Maria Berglöf, Maj-Britt Brun,
Britt Inger Byström, Christina Gloria Cadario, Anne Linnea Eriks
son, Yvonne Margareta Flink, Lena Christina Hansson, Lena Britt
Inger Ivarsson, Linnea Inga-Lill Jansson, Helena Margareta Jo
hansson, Mona Kristina Lindfors, Gunilla Eleonor Meurell, Eva
Birgitta Olsson, Anita Geanette Poroli, Raili Anneli Seppi, Anne
Marie Sundelius, Eva Christine Svensk, Gun Ulla-Britt Svensson,
Marie-Louise Thalin, Inga-Maj Anita Vesterberg, Eva Klara Irene
Vikström, Tuula Marja öberg, Gunilla Margareta öberg.

POJKAR
Sven Göran Andersson, Lars Börje Aucincn, Nils Ingvar Eklund,
Jan Mikael Engblom, Hans Eriksson. Jesper Fellke, Hanna Havia,
Göran Olof [antson, Bengt Johansson, Lennart Levin, Bengt Mar
tinsson, Conny Nordmark, Arne Nordström, Bo Torbjörnsson
Nyström, Kjell Olsson, Rune Lars Bertil Pettersson, Kjell Persson,
Ulf Gunnar Larsson, Jan Krister Strid, Bo-Erik Storbacka, Lars
Anders Erik Svensk, Harry Karlsson, Lars Skoglund, Jari Sipilä,
Lune Lindeberg, Ove The/berg, Jan-Erik Rönnlund, Lars Wallen,
Stein Ytreberg.
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~ngd färdig soppa :
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~' dl vatten, ger 7 dl soppa.
~ genomsnittsportion = 2,5 d I.
V~aminvörde:
fn port. nyponsoppa innehåller
minn 100 mg vitamin C. Det dag-
1
00 C-vitaminbehovet är 75 mg
~rvaring:
ijöppnad burk kan förvaras i
1Urni1emperatur två år efter på
lillen stämplat förpackn i ngsd a-
1U111, utan att det angivna C-vi-
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Blanda 3 dl kallt vatten och1111llglll
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Omslagsbild: Hösten har ännu gröna mattor vid nya egna hem i Lugnet



September, min egen månad
med starkare vindars sus,
rymder med klarare blånad,
skyar i gyllenljus!
Jag hör din stämma, den tunga
med klang likt en klockas malm,
sorlande skogar som sjunga
sommarens avskedspsalm.

W. Björkhagen

Så tänder vi studielampan

Om ingen annan har märkt det så kan jag meddela att
semestervädret i juli ,i Gustavsberg med omnejd var det var
maste och jämnaste på hela kontinenten. Mina grannar var
som vanligt på annat håll, varför frugan och jag från vår
balkong behärskade ett stort stycke tyst revir. Vi hade säll
skap av hackspetten, ekorren och olika slags småfåglar. Fa
saner trippade nere i dungen vid åkern och koltrastarna le
tade mask. Men räven syntes inte till, han är tydligen mycket
besviken över de nya soptunnorna. Vi andra lyssnade emel
lanåt till gamla skivbekanta från min antika radiogrammo
fon. Herr Tulpan hade äntligen levererat en stor jordhög,
vilken 'gav mig motion - och leran i landen behaglig om
växling. Någon gång, när det var litet svalare, vandrade vi
bort till odlingarna och vårt hemliga blåbärsställe och fick
sålunda också nyttig diet för magarna. - Givetvis ringde
telefonen någon gång och påminde om vardagen, men det är
man van vid.
Av inkomna tack till Red och Waxholmsgubben att döma

var också herrar båtägare nöjda med tidningens utlovade se
mesterväder, och från Grisslingebadet rapporteras att den
folkliga avdelningen var välbesökt. Att fiske och skörd ut
fallit bra i värmen erfar jag av från goda vänner inlämnade
prov på gädda, strömming och nyupptagen potatis. Och dom
som poppat i Folkparken säger att myggen inte alls var så
besvärlig och att man trivts med den kontinentala prägel
parken haft med spelhall och pariserhjul. Så sommaren får
betyget hedrande. - Men våra italienare, som for hem till
Laveno ooh Golasecca ( = den galna tuppen) var inte glada
åt vädret vid Medelhavet. Vännen Villa, som fortsätter att
ge oss ansökningar på porslinsjobbare till fabriken, råder oss
att till ett annat år spara en vecka till september, då det är
som skönast därnere. Från hotellägarna i Sanremo, den glade
bagarens stad, har vi fått broschyrer med inbjudan till de
allra ljuvligaste begivenheter i fråga om rum, mat och syssel
sättningar till nedsatta priser under september till november.
Så har du en vecka kvar kan du få tips av Red eller PK.
Men nu är det obevekligen höst, inte utan solglimtar mellan

molnen. I kvällens mörker Fångar man kräftor och illuminerar
sig själv och omgivningen på traditionellt sätt och under av
sjungande av Var skog har nog sin källa. Min balkong har
fortfarande sitt behag och har varit källan till att Drejskivan
just är fiärdigrimmad och att denna sida kommit i skrivmaski
nen. Medarbetarna har också kommit med en del manus. Så i
skrivande stund ser jag ljust på läget och tycker inte det är
så besvärligt att få höstnumret färdigt i lagom tid. Vilket
kanske kan roa eller reta någon - som inga vägar gått och
inga backar mött. - För övrigt ser jag att rönnbären rodnar
tidigt i år.

Så har vi då valet i faggorna, med mycket papper i brev
lådorna. Ja, saken är väl klar när tidningen kommer ut. Just
nu kan jag inte bli klok på kastvindarna som ylar litet smått.
Där finns en del kavata fläktar om nya friska tag, om kom
munalgubbar som ska ersättas av ungt folk, och allt vad man
nu kan hitta på. För egen del har jag av rent tillmötesgående
mot dessa unga viljor avsagt mig mina kommunala uppdrag.
Men så har jag ju också åldern inne och full sysselsättning
ändå. Men nu väntar jag att de där fläktarna inte bara var
munväder och att det kommer fram villiga friska krafter,
som vill ta ett tag - inte bara i politiken utan också i aktivt
föreningsanbete - och helst lämna mer ifrån sig än vad de tog
emot.

Studiesasongen börjar igen. Jag läste under semestern om
en kommun, där både äldre och yngre gått samman i en cir
-kel i hernbygdskunskap och g;,ort bra insatser för att rädda
en del kulturmateriel och åstadkommit både beskrivningar
och registreringar. En melodi som tonade ett tag härute och
försvann. Vi har visserligen museet i Värmdö med redskap och
annat från bonde- och fiskeku.lten, v~ har en förening och
fornminnen. Men vi har inte för Gustavsbergs del så mycket
väl bevarat av data, berättelser, verktyg, arbetsmetoder och
levnadsförhållanden, annat än det som finns återgivet i våra
24 årgångar av Gustavsbergaren och vad som kulturnämnden
samlat. Sent började vi mera privat banda de gamlas berättel
ser. Många bilder och handlingar från förr har gått till spillo
- och om folkets liv i helg och söcken har vi nog ett vakuum
mellan 1840-1870. Allt det där borde en cirkel ta upp och
planlägga närmare.

Brevskolan erbjuder rikhaltigt av kurser för alla cirklar.
Som bekant får anställda vid fabriken bidrag till kursavgif
terna, så det är ju bara att välja. Yrkesskolan kommer med
kvallskurser ,i allehanda matnyttiga ämnen från svetsning till
matlagning, Konsum, ABF, TBV, Kursverksamheten, Fabriks
anordnar cirklar och kurser - och hela föreningslivet börjar
bli aktivt igen. Gymnastiken har väl börjat när detta läses och
med trogna Torsten och Tora som ledare förmodar jag. Så nog
finns det att pyssla med under hösten för den som har håg,
intresse och vilja. Härtill har vi KPA:s hurtfriska kampanj
Fritid med mening, där man ska ha "Kul i klubben" och
samla poäng genom att delta i årsmöten, motionera i grupp,
se KF-film, sitta på ergometercykel eller delta i varjehanda
jippon. Startkort finns i mängd på P-avdelningen, men arma
människor som ska notera och räkna poäng i denna pappers
exercis. Tidigare har vi också många förslag genom Korpen,
från familjeorientering till snöstjärnor. Det hela verkar litet
för ambitiöst, men ger onekligen sysselsättning både åt ar-
rangörer och deltagare. V. g. v.
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NU BÖRJAR LIVET
Under en studiecirkels första moce får

deltagarna disponera några minuter var
dera för en liten presentation. En kvinn
lig kamrat berättar därvid följande:
- Jag har under hela mitt yrkesverk

samma liv arbetat på samma plats. När
jag för något år sen nådde pensionsål
dem och slutade' mitt arbete, blev jag
högtidligt avtackad. Min chef höl] ett
ml, vari han prisade mej som en god
och påliclig medarbetare och tackade
för lång ooh trogen tjänst. Avslutnings
vis råkade han ti:llfoga: Jag förstår att
det måste kännas vemodigt veta att livet
glider utför, att det egentliga och verk
samma livet är slut, men det gäller för
oss aila att med gott mod finna sej i
det oundvikliga.
Jag blev glad över talets första del

men däremot förvånad över den i mitt
tycke både onödiga och oriktiga avslut
ningen. När jag omedelbart tackade för
de vänliga och uppskattande orden, sa
jag så här:
Jag är mycket glad för de bevis på

vänlighet, som här kommit mej till del.
Det här blir ett ljust minne i fortsätt
nengen, Ett varmt tack. Men lå:t mej trLl
foga att jag inte delar den synen, att
man måste känna vemod en sån här dag,
för det gör jag inte alls. Tvärtom. Jag
har trivts med arbetet och så helt gått

opp i det att jag inte fätt tid för mina
andra intressen. Först nu kan jag på all
var odla och utveckla mina privata och
personliga ineressen. Lyckan . består i
att utvecklas och gå vidare har en tän
kare sagt. Nu börjar livet på allvar, och
det är jag mycket glad för. Det ska bli
skönt;

Som jag gav detta svarstal en mjwk
och vänlig ton, blev det ingen vidare
diskussion. Kanske fock chefen något att
tänka på, som gör aot han framdeles
håller inne med onödiga och diskutabla
funderingar.
Nu har jag varit pensionär drygt ett

år, och det har varit en härlig tid. Jag
är glad att min föreställning om denna
period i livet visat sig alldeles riktig. -

Här kan ri,J.Jfogas att denna pcnsio
närskamrat är en mycket vaken och
verksam kraft, aktiv inom sin pensio
nätsförening, intresserad studiekamrat
och värderad hjälpreda i sin krets. Hon
har ett ljust och glatt humör och en god
vilja att i alla sammanhang göra sitt
bästa. Har vi tillräckligt av decta friska
och positiva kynne, bör vi vä,l lite var
kunna känna det på samma sätt. Då in
stämmer vii i de stimulerande orden:
Nu börjar livet.

V. ].

'Vivas, crescas, Jloreas

Ros å rim i efterhand
ville jag ge åt Stickan,
Lekaren Lindberg, känd i vårt land
för många idåer i fickan.
Nyss blev han 50 vår charmiga narr,
penselns riddare med gitarr.
Din form å Din färg också gillar
både lärde å vanliga killar.

För många är Du en skön stimulans,
som visar på nya Stigar.
Ditt arbete är Din fritids skans,
där estetiskt å praktiskt Du krigar.
Egentligen har av försynen Du fått
en ganska lycklig å trivsam lott
att bjuda hållbara värden
ur matsäck Du fick på färden.

Dbg

På högtidsdagens afton hämtades Stig
L med maka av vänner och kolleger i
utsmyckad farkost, som gick mot Torpa
och golfklubbens restaurant på Värmdö.
Med raketer och bloss hälsades de vid
ankomsten. Kräftor, dans och många
spirituella tal till den glade 50-åringen
präglade kvällen till en munter hyll
nings/est. Bilderna togs av vår utsände.

Biblioteket flyttar nu in i nya förnämliga lokaler vid
Centrum. Här gör samhället sedan länge en fin insats och
kan i folkbiblioteket erbjuda tusentals band, väl registrerade
och lätta att hitta i hyllorna. Dessutom finns kunniga råd
givare vid bokvalet. Det ,är väl på sätt och vis det billigaste
och lättast tillgängliga bildningsrnedlet för var och en, där
alla tiders största tänkare, skalder och vetenskapsmän bjuder
ut sin visdom och sina upplevelser. Det hedrar gustavsbergar
na att så många, unga som äldre, gärna förgyller sin fritid
med en bok. - Av en god vän fick jag till semestern Charles
Chaplins självbiografi, en ganska diger volym, som höll mig
fången i vilstolen mellan trädgårdsbestyren. Charlies filmer
minns jag från min ungdom som efterlängtade glädjespridare

med humor och mänsklig värme. Sedan jag läst hans memoa
rer, och om hur han förvaltade sitt pund, gillar jag Chaplin
ännu mer och unnar honom hans framgång och goda ekonomi.
På många ställen i boken har han också ,rätt förnuftiga tan
kar i olika ting. Jag ska avsluta det här med ett enda citat,
som jag ger som inLägg till olika aktuella förkunnelser, krav
på rituella seder, Tutarydståg och andra propåer:
"Man behöver inte bära kristendomens insegel på pannan.

Den finns hos både syndaren och helgonet i samma mån. Den
heliga andes ingivelse finns i allting".

Så tänder vi studielampan då!
Red
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Fastare former

för företagsnämnden

År 1946 fick vu vårt första avtal om
föreragsnärnnder. Den 1 januari 1967 är
detta avtal omarbetat ooh vi kornmer nu
att få arbeta efter delvis andra grund
Förutsättningar.
Vad träffarna inom Företagsnamnden

har betytt för de anstadlda och därmed
även för industrin är allrid svårt att
mäta. Det är som att sända folk uiH
kurser av o1ika sil.ag: De kommer till
baka från kursen utan att konkret kunna
berätta vilka kunskaper man .inhamtat.
Men ett är säkert - det blir liksom
lättare act förstå varandra, man kommer
varandra närmare, och det behövs ofta
endast antydningar om ett problem, me
dan det tidigare var nödvändigt med
långa och vidlyftiga förklaringar, för
att mötas på samma v,ågHingd.
Låt oss nu citta närmare på vad det

nya i avtalet om föreragsnämnder inne
bär.

En1l~gt de nya bestämmelserna skadl in
formationen från företagsledningen ske
innan beslut i viktigare frågor fattats
inom företaget. Detta betyder att före
tagsnamnden kan påvefika de beslut och
frågor som behandlas av respektive före
tagsledning.

Av detta får man inte dra för stora
växlar. En fackförening eller en före
tagsnänmd har alltid, om och i ringa
urstrackraing, kunnat påverka de beslut
som fattas inom en Företagsledning.
Fortfarande kvarstår ratten att fatta be
slut hos företagsledningen. Den upp
mjukning av avrailstexten som har skett
får varken underskattas eller överskat
tas. Kommer information i fortsättning
en att ske inför Företagsnamnden innan
besluten fattas i föreragsledningen blir
det givetvis lättare att påverka besluten
än vad som varit faHet med nuvarande
ordning.
Inför en nedläggning eller inskränik

ning av driften skall samråd och rappor
ter lämnas de anställda. Detta ska:H ske
innan besluten fattas medan det tidigare
hette innan åtgärden "vidtages".

Den nya formuleringen i avtalstexten
innebär att varsel om inskränkning i
driften skall lämnas på ett tidigare sta
dium än som angetts förut.
När det gäHer information kring per

sonalfrågor och sociala kågor kommer
fortlöpande kontakter att uppratthåilas
mellan föreragsledrringen och .förerradar
na för den fackliga orgarrisationen.

I sådana för de anstäU,da så väsent
liga frågor som nyanställningar, princi
per för urval ooh befordran bland de
anställda skaiU samråd och informationer
lämnas. Utbildningsfrågor, principer för
ornplacening eller omskolning av äldre
arbetskraft, förflyttning av personal i
samband med strukturförändringar hör
också bir. Inforrnacion skaU vidare läm
nas angående personalens hälwtiHstårud,
sjukfrånvaro, personafoms·ättning, m.fl.
för de anstä11J:da viikciga personalpoJ,itis
ka frågor.
Den ekonomiska informatJion som skaH

lämnas bör enligt avta'1stexten vara
"framåt11i!ktad" för a,tt därmed ge de
ansuäUda en uppfattning om företagets
eikonomiiska förhåHanden och framtids
utsikter.
Angående årsredoviming,en samt vinst

och förlusträkningen kommer nå,gon mall
eliler försJag ~H förenikling att urnrbetas.
Detta är särskilt viikuigt då tekniiken i
indust'liiboiklöring ooh bofosfoten endast
behärskas av ett fåtal.
Dessa problem blir för.emåll för be

handling i det Utveoldingsråd s,om kom
mer att tilJisättas med representamer för
SAF-LO-TCO. Detta råid får siig även
förelagt viissa fors'kningsuppgifter som
skall främja och väg!leda företagsnämn
derna, samt sörja för utbilidn:ing ooh in
formation för de sama11betsorgan som
finns på arbeosmarknaden.
De gam:la bestämmelserna som före

skriver att företagsnänmdens samman
trä,de skall hållas efter af\betstidens slut
har silopats. Detta innebär att samman
träde kan hållas viJd vilken tidpunkt på
dagen som helst. Givetviis även efter
a·rbets1Jidens slut.

Sammanträdesarvodet har höjts från
10 tiJ.1 25 kronor.
För att effoktiV'isem företa,gsnämndens

arbete bör, eller kan, kommitteer eller
arbetsmskott trllsiäcttas. Des'sa bliir då rap
por,tsikyldiga tiLl för,euagsnämnden.
Riktlinjerna i den nu träffade övererns

komme'Isen är i första hand av•s:edd att
utgöra en vägledning för samarbetet på
de lokala a,rbetspfats,erna. Det står par
terna foitt att gå längre elrler söka siig
fram <:lfter andra vägar som bättre pas
sair· deras respeiktive arhetsplatiser.

För många aDbetsiplaus,er utgör det nya
avtalet ett srort steg framåt mot medin
flytande ooh industrieH demokrati. För
andra, och där kan vii räiknas, är det nya
i avtialet in,genting nytt. Viissa av de nya

Utdrag ur

Avtal om
företagsnämnder

Företagsnämnden, som är ert organ
för information och samråd mellan fö
retagsledningen och de anställda genom
deras fackliga organisationer inom före
taget, har, på sätt närmare angives i det
följande, till uppgift att verka för ökad
produktivitet cch ökad arbetstiHfreds
ställelse.
Härvid åligger det nämnden

att upprätrhålla fortlöpande samver
kan meUan arbetsgivaren och de anställ
da;

a t t bereda de anställda insikt i ve11k
samhetens ekonomi~ka och tekniska be
tingelser samt rörelsens resu1ltat;

a t t ve.11ka för de anställdas trygghet i
anstä:llningen samt för arbetarskydd,
trivsel och i övrigt en god arbetsmiljö;

a t t främja yrkeS1Utihil,dning inom fö
retaget;

s a m t a t t i öv,rigt verka för goda
produktions- och arbetsförhållanden vi,d
företaget.
Arbetsgivaren må till företagsnämnden

delegera rätten att fatta beslut inom vissa
avgr,änsade områden, t.ex. sociala frågor
inom en given budgetram och er'sättning
för i!lll,ä:mnade förslag. Sådan delegering
gäller ti!1l dess den återkallas.

samarhetsfor.merna har vi redan prak
tiserat. Det måste dock betraktas som
en tiHgårng och ett steg framåt att få de
nya bestämme'lserna införda i avtalet.
Det bör kunna ge oos impulser ooh upp
sfag n~lrl ökade ldkaila insats'er. En knuff
i ryggen kan då och då vara nödvändigt
att få. Har vi tidigare vacit ett steg före
förpliktar det nya nämndavtalet att vi
fortfarande ligger ett tuppfjät före. Men
det fordras fantasi, uppsilagsrikedom, in-
tress,e och goda kunskaper för att nå de
framgångar som vi har siktat in oss på.
Och det fordras männi,skor - män

nis1mr som vill något utö1v1er det vanLiga
rutinarbetet. Paragrafer, avtal, s.krifdi,ga
överens<kommelser i all ära, men aHt det
vi har i vårt samhä,lle måste uppbäras av
människor med en positiv vi:lja att göra
s1itt bästa. Och - i våra sama!'betsorgan
kan vi hitta outnyttjade begåvn,ingar
som det gäller att ta vara på. Vi må,ste
visa intresse för människan i produkt~o
nen. Då kan vi även räkna med att
uppnå fastare former för samarbete på
arbetsplatsen.

Axel öhlund
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Det nya avtalet om förctagsnämnder
torde bli huvudpunkten på dagordnin
gen vid höstsammanträdet. Vi hoppas få
ombudsman Olle Gunnarsson från LO
som inledare. Avtalet som odkså antagits
av KFO trycks i dagarna och sänds ut
tiH ledamöterna för studium.
Rapporter och protokoll från nämn

dens underkommitteer talar bl.a. om en
rad nyinvesteringar i form av maskiner
på olika fabriksavdelningar, monterings
bara lagerbyggnader och transportme
del. -
På Skyddskomroittens senaste sam

manträde föredrogs dr Bellanders för
slag til:l bullerprofylax, Nu ska narrnarc
utredas hur arbetsplatser med hög buller
nivå larnpligast ska kartläggas och re
gistreras med skalor och kurvor. En per
sonlig bullerjournal för arbetare, kon
troll ooh uppföljndng ,ingår i förslaget,
där en sarskild lokal med apparatur för
hörselprov förursattes, - Skyddskom
mitten har också diskuterat sin organisa
oionsforrn och uttalat önskemå! om att
en särskild skyddsingeniör skulle rillsät
tas och som också tog uppdraget som
ordförande. Läkarfrågan behöver också
ventileras, dr Bellander har t.ex. förut
anmält att han inom en nära framtid
önskar avgå, och har påpekat att mera
oid behöver ägnas mentalsjukvård. Kon
takten med skyddsombuden bör ökas ooh

stärkas genom vidareutbildnung t.cx. vid
årligen obligatoriskt återkommande in
formations- och diskussionsträffar.
Pörslagsvenksamheten har t.o.m. augus

ti fått in 24 förslag ooh premierat 18
med ri1\1lsammans kr. 1.815:-. Intresset
för förbatmingsförslag har bLiviit något
av rutin, vi får regelbundet in ett 40-tal
om året. I kommitten grubblar man på
hur man ska öka skörden; vi hade ett
par extra tävlingar förra säsongen, men
resultatet var skäligen magert. Ja, det
är åtminstone undertecknads åsikt, som
inte kan komma på hur man ytrerligare
ska stimulera.
Inom personaltjänsten brottas vi med

arbetskrafrsbehov och brist på ej alltför
stora Lägenheter. Efter färdigställande av
pågående bostadsprojekr, brukar det rö
ra på sig, så man kan ju aHtid hoppas.
- Vi har ju många utlänningar, som
inte kan ett ord svenska. Nu samarbe
tar vii med skolan om en ny undervis
ningsform för i första hand under året
nykomna italienska och fon~ka arbetare.
- Inom korpidrotten har vi fått iväg
en stark trupp tiH RM i orientering i
Ludvika, skytrar, schackspelare och bow
lare m.fl. har korpmatcher igång. Våra
fotbollsjuniorer har fått resa eill Pors
grunn för en korpmatch mot därvarande
Fabrikslag jämte en titt på fabriken. -
Noteras kan också att många hör sig för
om Brevskolan, Yrkesskolan och kväHs
kurser. Vi samarbetar där bl.a. med
ABF.

Sekr.
P.S. Apropå skyddsverksamheten så

pratade vi sist också om arbersstädlnin
gar, stolar etc. Någon påpekade att nu
för tiden kan lämpligt djup på stolsitsen
vara ungefär lika med normal kjollängd.

In Memoriam

HARRY NORDGREN

Civilingenjör Harry Nordgren avled
den 26 ju:li 1966. Budet om hans bor.t
gång kom plö,tsligt och oväntat och mot
togs med sorg och bestörtning av a,Lla
hans vänner.
De första åren efter s,in ingenjörsexa

men vi<d Chalmers ägnaide Har,ry Nord
gren åt arbetet på en kemisk kontroH
station för att därefter ge sig den kera
miska industrin i våld först vid Lidkö
pings Porslins.fabrik och Rörstrand och
sedan 1942 vid AB Gus·navsbergs Fahri
ker. Hans. stora kunnande specieUt inom
det kerami·ska området har varit till stort
gagn för företaget och har också gjort
honom k-änd inom viida kretsar.
No11dgren sikulle vid år<>skiftet ha pen

s~onerats från sin tjänst som bboratorie
chef. Vi kan blott beklaga hans alltför
tidiga bortgång, som ej gav honom till
fäHe att njuta det otium, han så värl
förtjänat. Han fick dock förmånen att
avsluta ~itt liv mitt uppe i den miljö,
som han älska1de mest, ombord på sin
segelbåt ute i havsbandet.

Vila i frid! Ditt minne skall leva.
Gunnar Lander

Nya radhus igång
Vid Hovvägen i Hästhagen börjar man

nu flytta in i de första lägenheterna i
fabrikens radhusbebyggelse. Annu åter
står dock beklädnaden med tegel för
dessa. Under tiden pågår successivt re~
sandet av väggar för ytterligare lägen
heter och grundarbeten för kommande
eller inalles 44 ra:dhus i för~ta etappen.
Det är Borohus, som levererar husen och
Firma Axelson & Son som bygger .och
lägenheterna består av 4 o. 3 rum och

· kök + några ettor o. enkelrum.
Vi har varit där och tittat och tyc

ker husen är trevliga och inredningen
förträfflig.
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En centralkommitte inom Svenska
Vanförevården, med vår gamle kände
kooperatör Birger Kock som medarbeta
re, gästade oss i höstas för att studera
arbersställningar och stolar för handi
kappade. Man utarbetar nya modeller av
rullstolar, som är anpassade på olika
sätt. Fabriken bestäl.lde ett par stycken
och här ovan har Kalle Liljekvist nu ta
git en i besittning.

Vtfra fotbollsjuniorer fick hjälp till en
resa till Oslo och Porsgrund den 17-18
september, där de spelade mot två av
fabrikens korplag. De fick också se
fabriken, äta gott ooh sova gott. Vid ett
trivsamt samkväm på lördagskvä:llen
hyllades grabbarna och Gustavsberg av
driftschefen, som föreslog en "porslins
serie" mellan de nordiska länderna. Som
pricken över i följde landsmatchen på
Ullevål, med Sveriges uppryckning till
4-2. Lagledaren hade ett pris med hem
till vår hylla, och tackade varmt på
grabbarnas vägnar.

Fabrikskorpen i skytte avgjordes den
17 september. Vinnare blev Skogen. -
Vid Koop. DM vid Kaknäs placerade
sig bl.a, Kaj Bergström på första plats
i klass 3.

Till nästa nummer får vi veta mera
om skyttarnas höstsäsong.

Koop. RM i orientering gick i Ludvika
den 18 september i Nåjdes träningsmar
ker kring Blötberget. Individuellt kam
made vi hem två förstaplaceringar, i
veteranklassen genom Folke Anevret och
för juniorer genom Björn Nordin. Vi tog
också en första inteckning i stora lag
priset. Torsten Rolf som varit med på
de flesta RM betecknar arrangemangen
och p:rissamlingen som alla tiders,

Jeg fik ideen for/eden i natklubben

Förslagsverksamheten behöver upp
muntras. Får vi bidra med ett uppslag
ovan.

Gustavsbergs Fabrikers stipendier till
skolelever i Gustavsberg för utlandsvis
telse under sommarlovet tilldelades i år
stud, Kerstin Arvidsson för England,
Kim Kristensson, England, Gunilla Ry
dell, England, Jonas Fellke, Tyskland,
Marion Ytreberg, Tyskland. - Till nas
ta nummer hoppas vi .få en intervju med
resenärerna.

Under en rundvandring i fabriken såg
vi bl.a. nedanstående nyheter. T.v. en
lagerhall och t.h. kortvågsapparatur på
läkarmottagningen. Vi fortsätter vandra
på nästa sida.

Den här bilden tog vi ur Fackföre
ningsrörelsen. Den tillhör en artikel om
samhällsservicen och som har mycket att
säga utöver vad som antydes härovan.
- I det här sammanhanget vill vi passa
på att tacka för de nya sopskåpen
i samhället. Det är bara det att många
skickar sina små till dessa. När de inte
når upp slänger de soppaketet i stället z

den stora öppna kantinen - med vid
riga dofter som följd.

Invandrartidning

planeras att utges i Stoclcholm nästa år.
Det skulle bli på fem språk, grekiska,
jugoslaviska, tyska, ita'lienska och finska
och innehålla informationer om arbets
marknad, skolan, hemmen jämte senaste
nytt från hemlandet.

Arbetsgruppen för invandrarfrågor
kommer inom närmaste tiden ut med en
finsk upplaga av "Ny i Sverige". Vidare
blir det småskrifter på olika språk med
koncentrat av vad som finns att hämta
i "Ny i Sverige".

Vid LO arbtar man med en inforrna
tionsskrift på sju språk om våra avtal.
Till detta kommer också bildband,
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En liten rond genom fabrikerna Att det händer en hel del inom fabrikerna, nya lokaler tas
i bruk, avdelningar flyttar, nya arbetsmetoder och maskiner
sätts igång, blir man snart varse, om man sedan någon tid
inte gjort sin inspektionsrond över området inom stängslet.
Jag tar fotografen med mig på en lekmannens nyfikna upp
täcktsfärd.

Vi går vägen förbi packboden och dekor fram mot kolupp
laget, och där ser man genast att det är mycket berg som
Göransson & Co sprängt undan. Ner mot den forna Smedje
gatan är det ju rena autostradan och här och på andra ställen
ser man nya lagerhallar vackert målade i Lindbergsblått. De
har tydligen kommit upp under semestern. I en av dem ska
väl främmande glas och porslin flytta in, som har det trångt
i den gamla packboden. Det berättas mig att dessa hallar är
av plåt, monterbara och lätt kan flyttas, om man finner bättre
plats för dem e.Her behöver dem på annat håll inom området.
- I västra porrstugan har vi provningslaboracoriurn, där di
verse apparater provas och bullermatningar göres bl.a. för
"den tysta". Det sägs att Dahllöf en dag råkade slå igen dör
ren bakom sig i det ljudisolerade rummet. Det var effektivt
- ingen kunde höra honom och han fick bryta sig ut.
Framme vid TPF tar vi hissen upp i de nya våningarna, där

vi från den översta skådar ner genom golvets stora öppning
över pågående arbeten för iordningställande av nya klosett
band, torkanordningar och andra automatiserade tempon för
ökad produktion av sanitetsgods. Snygga, ljusa lokaler och
gedigen apparatur syns det mig.

I närheten har konstruktionskonroret sina nya lokaler med
goda utrymmen ooh ritbord för en ev. utökning. Ner med
hissen igen och till Plast, där många nya maskiner tillkommit
sedan i våras. Här står bl.a. en ny stor press, tillverkad i
Sundsvall, jämte fyra automatiska formgjutningsmaskiner, som
sköter sig själva och som vid vårt besök spottade ut någon
slags grej til:l julgransbelysningar. I Arbetsbyråns och perso
nalavdelningens forna lokaler rivs och snickras för att bereda
ytterligare plats åt formgjuteriet. - Vi tittar så ut på lagret
med dess höga staplar av klosetter. Där ser vi bl.a. en ny
metod för emballering, som verkar smidig och måste spara en
hel del trä. Hilding har en bild av det.

Så lämnar vi TPF och kastar en blick på de misshandlade
rosorna vid nedgången till mitt förra kontor, och grymtar
över papper, träbitar och annat skräp som alltjämt ligger kvar
här och där kring väggar och vägar. Men det är klart, här
rivs och byggs och ändras, så det blir väl aldrig tid att putsa
och städa utomkring.
På BKF bygger man just nu tak över lastkajen och när vi

går in i utlastningshadlen och Emaljverket, ser vi genast att
det hela verkar ljusare än förr. Tak och väggar har målats.
På avsyningsbandet monteras nya plastfötter på badkaren och
dessutom tillsättes bottenventil med rör, varefter det hela
förpackas i kartonger, staplas och med hjälp av truck och
rullband smidigt förs vidare för utleverans. Här är alltså inga
brädupplag och inga spikare längre. - Nu är vi framme vid
pressarna, där hela systemet utvecklats på längden med auto
matik av allehanda slag. En sinnrik anordning matar in plå
ten, i andra pressen har ljudet och oväsendet vid nedslaget
dämpats genom nya pumpar och darnpningsfötter, och Längre
fram på "linern" har vi en utbyggnad för svetsning av fotbyg
larna, som också den skall bli automatisk. En automatisk
staplare klasser in karen i rätt hög. - Där bemingskarcn en
gång stod pågår jobb med den nya anordningen för sprutning
av fronter och här dras ytterligare conveyerledningar. -
Pannverkstaden har vi gett en bild av tidigare, och nu ser vi
hur väldiga plåtar svetsas samman för att ge värme åt hela
bostadskvarter. Här står också en komplett reservanläggning,
fullt fix och färdig att anlitas t.ex, i byggen, där pannanlägg
ningar inte blivit färdiga. Den hyrs ut, och säljs också till
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stora byggare. - Vi passar på att titta ner i den stora kul
verten under fabriken. Där går alla slags ledningar och intag
för ström i särskilda kanaler till verkstadens pelare. En sinnrik
anordning, som eliminerar sladdar och ledningar i väggar och
tak. - Badkarsfabrikens stängsel har flyttats långt ut mot
idrottsplatsen och gärdet, och här planeras och asfalteras för
kommande utvidgningar.
Vi återvänder mot Gamla Kontoret, men tar först en titt in
pi HPF - som jag skulle önska ect trivsammare lunchrum.
En nyanländ maskin fängslar vårt intresse. Här formar, torkar
och svampar man både koppar, cefat och tallrikar automatiskt.
Den nya glaceringsauromaten tycks också fungera bra. Det
gläder skyddskornmietens sekreterare att samtidigt se att de
tunga arbetena med kapselavplockningen nu är borta. Man
har nu specialbyggda vagnar, som tar hand om jobbet.

I den garnla isolatorverkstadens och kyldisks f.d. lokaler job
bar målarna för fullt och får fram ljusa rymliga rum för ett
kommande museum, Hit flynas alla våra fina grejer från
museet i gamla kontoret, cills vi en gång får råd att verk
ställa planerna på en charmant museibyggnad i glas nere vid
viken. - Strax intiH det blivande provisoriska museet har
Ornamin sin verkstad och här pressas och putsas barnserviser
med mönster och mycket annat - och de se onekligen mycket
nätta ut.

Vi är tillbaks på mitt kontor. Ja, Gu1a byggningen har
verkligen upplevt en renässans. Förutom personalavdelning
och fastighetskontor, har plastavdelningen just fått sin elegan
ta kontorsvåning möblerad och klar 1i högra "flygeln". PR
avdelningen i mitten har det trivsamt med ljusa rum och ut
sikt utåt viken. Om ni tittar i taket ser ni Fina stuckornament
från den gamla tiden och som märkvärdigt nog bevarats trots
att rummen här förut harbargerar mer eller mindre vilda
unga män. - Museet 1 tr, upp b1ir troligen konferenslokal
med tiden, och en sådan behövs sannerligen. - Läkarmottag
ningen på andra sidan har en del nya apparaturer, 61.a. en
grej som ger kortvågsbehandhng för dåliga ryggar och axlar.
- Genom fönstret ser jag nu en stor lastbåt med lera glida
in riill den nya kajen vid Kattholmen. Skönt aot slippa dam
met, som förut virvlade runt 0delbergsbysten och in genom
fönstren vid lossningarna. - Promenaden var faktiskt givan
de. Jag skulle unna varje ansoälld att få en liknande "flukr"
på fabrikerna. Där är så mycket som förändrats och som är
obekant för många av oss.

Dbg
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Vandra min väg-

Gustavsberg och Värmdö har ju en gång
i •uiden varit en kommun. År 1902 tyckte
man från ledapde gustavsbergshådl aot
man var mogen att bryta sig ur gemen
skapen och brukspatronen samlade ihop
lämpligt folk och for till Värmdö tings
hus och drev igenom sin vilja. Med mo
derna ögon skulle det kanske kunna lik
n:as vid händelserna i en "vilda västern
film". Brukspatron Odelberg vjlle styra
sin kommun utan inblandning från
Värmdös storgodsägare.
Nu är situationen förändrad och all

ting tyder på, att det blir en kommun
förening igen, men nu är det väl
Värmdö, som kanske bromsar.
Därför styr jag nu mina steg till

Värmdö för att höra hur läget är. När
jag lämnar Hästhagen, ser man de stora
förberedelser som Fabriken har gjort för
den nya bebyggelsen, som snart kommer
till stånd nedanför Hasthagsterrassen.

Så kommer jag fram tiiU den plats där
Rallarbanan förr gick fram. Rallarbanan
var en smalspårig järnväg, som gick från
Mossen till Fabriken. Den användes förr
för att transportera torv till ugnarna i
fabriken. Torven var ju ett reservbränsle
som ersatte stenkol. Banan sluttade mot
Fabriken och därför behövdes det bara
en bromsare för att klara nedresan. Tom
vagnarna returnerades med hasrkrafcer.
Många historier finns det om den banan.
En gång tog ett gäng Ålsteksgrabbar en
vagn vid Mossen och åkte ned till Ba
racken, där man hoppade av och träng
de in ,till smålänningarna som bodde
där, slet loss järnspisarna och bar ut
dem på gården. Detta som en hämnd
för ett olyckligt slagsmål vid Gnisslinge
dansbana, som då hette Stockangen. By
slagsmål ,lär ha förekommit på den ti
den och det var väl om f1lickornas gunst,
som striden gallde. Det var blydaggarnas
förlovade vid, och att slita loss järnspi
sar, när ingen var hemma, det var top
pen, som man säjer nu för tiden.

Så kommer jag fram cil,l Skogvaktarna
brunn, där man som barn al1ltid drack
vacrcn ur mössan, när man hade något
ärende förbi. Skogvaktaren bodde ju en
liten bit längre fram i en trivsam stuga
med käHare och äppeltran samt en hund
gård uppe i backen för jakthundarna,
Det var inte så vanligt med telefoner i
varje stuga förr i tiden. Om man på
Farsta fick för sej, att man skulle bjuda
någon gäst på rådjursjakt, så ringde
man tiH Wassbergs affär i Mariagatan
12 och bad honom skicka bud till skog
vaktaren om att det skulle bli jakt mor-

genen därpå. Was,sberg gick då ut och
fick tag i ett par grabbar som sprang
med budet till skogvaktaren. För detra
betalades en hel krona, mycket pengar
på den tiden - men det fick Oddberg
betala.
Nu kommer jag fram tiLl Mossen och

då erinrar jag mej den stora skogsbran
den 1915. Det var en torr sommar och
inget vatten fanns i närheten. Med den
nya Scania-vabis-bilen fraktades vatten
i tunnor från Farstaviken. När man kom
fram tömdes vattnet i en bassäng av
impregnerat tyg och dar stod också ång
sprutan och sög vattnet ur bassängen och
pressade upp det i slangledningen, som
gick i riktning mot brandhärden. En så
dan bassäng räckte Iagorn till att fylla
slangen med, så någon större vatten
mängd kom väl inte fram. Mera fram
gång hade man med en annan metod.
Folk skickades ut från fabriken med
yxor i nävarna och man högg gator i
skogen och på så sätt begränsades elden.
An kan man se förbrända stubbar på
brandområdet från den viden.

Så kommer man fram tiH Mölnviks
lada, som numera är ett upplag för di
verse saker, som inte har med moder
näringen att göra. Några hundra meter
längre bort går rågången mellan Gus
tavsberg och Mörtnas och där börjar
Grisslinge tomtområde. Här i början på
backen ned mot Stockängen låg förr till
vänster "Knorrings lada", där nu han
delsträdgården ligger. Ladan t,i.Llhörde
väl Mörtnas, men vi grabbar kallade den
Knorrings lada, för så sa' de gamla.

Så småningom kommer jag tiH Stock
ängen med de vackra björkarna. Där
låg förr i riden en dansbana, som jag
tidigare ornnärnt i denna skildring, Tor
pet Stockang byggdes 1852 och hörde
då till Mölnvik. Jag fortsätt-er förbi
Grisslinge Havsbad, där Gustavsberg
håller på och ordnar ett allmänt bad för
oss gustavsbergare. Så kommer jag fram
till Å1soäket, det smala näset som skiljer
Torsbyfjärd från Grisslingen.

I Värmdös räkenskaper från 1563 om
talas Ålstäket som ett av staten drivet
ålfiske och vid en undersökning år 1961
påträffades en timrad kana,!, som gick
från Torsby fjärd till Gri,ssrlingen och
ortsbefolkn1ingen kunde berätta, att det
förr varit- ett g,ivande ålfiske just där.
År 1714 fanns där en krog och i början
på 1800-talet ett torp. Ryttmä~tare Brun
krona på Vik anlade c-tt tegelbruk vid
Åhtäket på 1850-ta1let, som vid hans
död värderades till 20.000 riksdaler riks-

mynt. 1906 bildades Värmdö Järnvägs
aktiebolag, men dess saga ble·v kort lik
som den bit järnvägsbank, som man
byggde. Det v,ar tomtpolitik alltsam
mans. Det kom man underfund med •så
små111ingom.
Det var ganska vanligt, att det kom

z,igenare till dessa tmher. Vandringsfol
ket var inte bilburna på den oiden utan
man bodde i tä'1t och levde på tra'ktens
befolkning genom förtenning av kop
parkärl och "sihow-program" med musik,
dans och bröllop. I sandgropen vid Ål
stäket fick dom då hålla ti11 med sina
eildar och andra upptåg.
Det var en aittraktion, när dom kom

dragande med sina magra hästar genom
Gustav~be11g. Först gick hövdingen och
cirka 30 meter efter kom hans hustru,
s•edan söner och döttrar med s,ina fami,1-
jer. Bo1strar och brokiga tyger, sotig,a
kopparkäd och speglar, husgeråd ooh
småbarn fy,llde vagnarna. En lii-v•lig och
högljudd diskussion pågick ständigt och
vi grabbar tyckte nog, att dom gick och
skä:llde på va<randra.
Rätt som det var skrek hövdingen

något kraftord bakåt och rösterna däm
pades något men accellererade snart igen
till den naturEga nivån. Vri grabbar var
ju inte vana vid den exoti~ka mystik,
som tycktes dölja sig bakom dessa skäg
giga gubbar, deras brokiga kvinnor och
mörkögda flickor, som inte hade mera
på sig än en tunn klänning.

Framkomna till Alstäket slog man lä
ger. Varje familj hade sitt tält och dessa
var placerade i en ring och i mitten
brann en eld. En utropare förkunnade
på bruten svenska att det skulle bJ,i
barndop och zigenardans kring elden
och sibylilorna tog emot i tä.lten och spåd
de folk. Silverpengar skuJ:le man beta.Ja
med, så fick man veta mera.

Så fick man gå runt i tälten och titta
de på all grannlåten och det var verk
ligen fint ordnat och med sängplatsen
på hedersplats. Vid elden sjöng man och
spelade fiol och trummade. Ja,g minns
en vina som var ungefär så här i sin
enkla rättframhet:
Vad ska man göra med de blanka gevär?
Dom ska man skjuta vackra fåglarna med!
Vad ska man göra med de fåglarna små?
Dom ska man plocka mjuka fjädrarna av!
Vad ska man göra med de fjädrarna då?
Dom ska man göra mj,uka bolstrar utav!
Vad ska man göra med de bulst-rarna då?
Dem ska man lägga vackra flickorna på.
Vad ska man göra med de f,lickorna då?
Dom ska man låta vackra pujkarna få.
Vad ska man göra med de pojkarna här!
Dom ska ånyo bl.anka sina gevär.
(om igen från början).

I en stuga bredvid zigenar1ägret bodde
en skomakare, som hade sin v,erksta•d i
köket, som. låg i Gustavsberg, och som
bodde i Värmdö för abt sovrummet låg
där, ty gränsen gick tvärs igenom k&ken.
Han ha,de en vedbod med vä1huggen
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och valtravad björkved. Ja, det var så
fint travat ända från bakväggen och
fram till dörren. Det var vinterveden,
som han skulle ha till kakelugnen. Så
hade han höns och kaniner.
Ja, det var frid och fröjd, men ska

sanningen fram, så inte gillade han rö
ken från zigenareldarna om kvallama
och allt oväsen som de evinnerliga bröl
lopen och barndopen åstadkom. Så flyt
tade främlingarna tiill slut och drog vi
dare och han var så glad över att alla
hönsen och kaninerna fanns kvar, för
hur det var, så var han ju litet miss
tänksam. Visserligen hade han fått sina
kopparkärl förtcnta och knivarna slipa
de t'icl1l det bästa, ja han hade också vin
kat adjö åt sina "grannar" och tyckte
att det hade varit en trevlig tid trots
allt.
När vintern kom så började han nju

ta av den goda kakelugnsvärrnen och
när han eldat upp den första traven vid
vedboddörren och gick in i den andra,
så var det alddeles tomt bakom. Kan
man tänka sig! Någon hade plockat ut
veden bakifrån, sedan man först lossat
några bräder i bakväggen. Vart hade
veden tagit vägen? - Ja, det är ingen
som vet än i dag. Var det zigenarna, så
måste dom ha blandat i sur ved i brasan,
för torr björkved ryker inte mycket. Ja,
detta var vad man hörde berättas vid
den tiden.

Traskar man sedan vidare mot Viks
pensionat, så var det en danssalong där
på 30-talet och samlingsplats för alla
renåringar. Från Gustavsberg åkte vi
grabbar och jäntor med Edvin i Gra
ninge, som hade en stor lastbil. Det var
modernt med plommonstop och pa,le,tå
och flickorna hade kjolar, som slutade
ovanför knäna. Ibland var det mer än
10 grader kallt, så grabbarna frös om
öronen ooh jäntorna om knäna. Det blev
bara att tina upp varandra, när man
kom fram till pensionatet.
Nedanför Viks pensionat vid Torsby

fjärden lade Torbåtarna 611, vilka uppe
höll trafiken på norra sidan om Värmdö.
Sommargästerna från Stockholm kom då
ut t,ili) sina förhyrda bostäder och njöt av
lantluften. Bröderna Björk, som var
idrottsintresserade, ordnade till ett fot
bolblag av stockholmare och varrndö
grabbar och utmanade Gustavsberg till
en match på planen framför det raserade
tegelbruket vid Alstäket. Det var en
fest för oss grabbar att vara med och
"käfta" och hålla på Gustavsbergs
Idrottsförening. Så kunde man köpa saft
kobbel för 25 öre och festa på, medan
forbollsgrabbarna klädde om sig. En an
nan möjlighet fanns också, att på hem
vägen gå på Idas Kafe och dricka kaffe
och äta bullar.

Fortsarter man åt Värmdö, så kornmer
man till Fruviksbiografen, men den gam-

An i dag finns en liten vägstump kvar från Rallarbanan.

la vägen gör en slinga till Haghulta, där
det förr i tiden fanns en ankdamm all
deles vid vägen och så kom man ned
tiU affären, som övertogs av Gustavs
bergs Konsum.
Fruviksbiografen var förr i världen

mycket populär bland tonåringar. Man
ordnade med dans och bio, Vid en dans
kommer jag ihåg slutade det med bal
longdans. Alla flickor hade badlonger
fastknutna kring ena smalbenet och grab
barna skulle under dansen försöka tram
pa sönder bahlongerna tills bara en åter
stod, som alltså blev segraren.
Några tallåsgrabbar befann sig på

läktaren utrustade med nyspulver. När
ballongerna började smälla, blåste dom
ut nyspulvret i salen över dom dansan
de. Nu började ett sparkande och ett
nysande, som man sent ska glömma.
Genom att intresset var koncentrerat
på att sparka sönder ballonger och det
var ansträngande, s,å drog man i sig så
mycket luft, att nysandet blev en verk
lig Fullträff. Fiohisten började nysa och
dragspelaren likaså och t,ill slut lät det
som själva dragspelet också nös. Till
slut sprang alla ut i friska luften för att
klara sig, men det följde med i kläderna.
Takfläkten sattes igång och lokalen ut
vadra.des och så samlades man ånyo inne
i salen för att värma sig. Det gjorde
man med en hambo, men om någon tror
att det jag har berättat är en vals, så kan
Ni fråga Einar Ullberg och hans kom
pisar.
Jag går nu förbi Kolviksängen ned

mot Hemmesta vägskäl, där det numera
finns ett Iirct reningsverk för det av
loppsvatcen, som rinner ut genom Hem
mestaträsket ned mot Torsbyfjärd. Där
ligger ju också Hemmestafortet, som förr
i tiden försvarade oss mot eventuella
fiender med sirt grova artilleri. När man
provsköt dessa kanoner gick fönsterru
torna i småbitar och tavlorna ramlade
ned från väggarna på flera kilometers
avstånd.

Men vi ska väl inte "avslöja" det som
alla vet och därför tar jag vägen till
vänster mot Torsby. Först kommer man
till Hemmesta torp, som är omtalat r,e
dan på 1500-talet, då man betalade skatt
ti'll kronan.
På vägen förbi Torsby, mötte jag någ

ra av killarna som brukar besöka Folk
parken i Gustavsberg. Dom är allrid
glada och pratsamma och promenadens
mål var nu kiosken vid Sjövägen.
Här blev det nu ett glass-kalas och

medan jag stod där, kom en gustavsbergs
bil, som stannade och jag erbjöds Eft
tillbaka till Gustavsberg. Frågan om
hur värmdöborna g;illlar en eventuell
kommunsammanslagning får a1lks,å anstå
till en annan gång.

Axman
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mr gulnabe papper
Fångvård, arbetslöshet och trygghet -

debattämnen på sockenstämma i Värmdö 1838
För några år-s,edan spreds i Gustavs

berg ett rykte om en pågående utred
ning rörande eventuell förfäggruing tiN
Ingarö av ett planerat oentralfangelse,
som emellerrid sedermera inrättades i
närheten av Kumla. Många goda gus
tavsbergare upprördes högeligen vid tan
ken på att "så inpå knutarna få en sam
ling förbrytare av värsta slag." Ingarö
borna kände sig inte heller trakterade.

Farhågorna var denna gång ogrunda
de, men drygt 100 år ridigare biev lik
nande rykten besannade, Det gädlde då
förläggning vid Fredriksborg av fångar
från Långholmen. De skulle sysselsactas
med befastningsarbeten.
På sockenstämman vid Värmdö kyrka

den 6 maj 1838 är stämningen upprörd.
Härom berättar protokoldet,
"Sedan det alltmer bekräftat sig, att

en allmän oro väckts inom församlingen
genom ryktet om, att 200 korrektionis
ter skall förfäyrtas ifrån Långholmen
ci,!l Frednsksborg och där hela året om i
flera år kaserneras för att bestrida ar
betet vid uppförandet av ett fastnings
torn å Rindön samt vid försänkningen
i sundet emellan Fredriksborg och Rindö
landet, hade flera av församlingens mest
betydande ledamöter hos pastorsämbeter
anhåUit om sockenstämmas urlysande, på
det att sooknernannen måtte komma i
tillfälle att samfällt rådplåga, huruvida
församlingen borde våga ett försök att
hos Kungl. Maj:t utverka sig förklaring
om korrekuionistemas hitflyttrung, vil
ken, enligt vad huvudstadens olyckliga
erfarenhet ådagalagt, hotar församlingen
och hela orten med förlusten av dess
trygghet och Lugn.
Av denna anledning hade sooknemän

nen i vederbörlig ordning blivit kalla-de
till denna dags sammanträde.
Ordförandens första fråga, huruvida

det vore Församlingens gemensamma öns
kan, att förenämnda försök borde vid
tagas, besvarades med ett enhälligt sam
tycke.

Sedan särskcih:la sockenstammoledamö
ter på det livligaste skildrat de otaliga
brott och våldsamheter för vilka huvud
staden varit en ~kådeplats allt sedan
korrektionshusens förläggande till Lång
holmen och den jämna oro i v;i:lken hu
vudstadens invånare svävar genom de
täta rymningarna, som av Långholmens
vä:l omgärdade, men listiga och i sitt av
skyvärda yrke utstuderade fångar snart

sagt dagligen förövas, samt då man
jämförande Fredriksborgs ooh Långhol
mens lägen och Funnit hur ojämförligt
mycket svårare coh kostsammare det
förras bevakande är mot det senare, helst
Värmdöns yta, som överallt är kuperad,
överhöljd av skogar, berg och moras och
med så få mellanstånd, är omgiven av
trånga vattendrag, oemotsägligen under
lättar brottslingars flykt både tiH lands
och vatten oah tycks liksom gynna de
bmttJsliga företagen och deras döljande.
Ävenså då man betrnktar den oerhör

da kostnad, som avspärrande av detta
stä1le uiill ett om än provisoriellt korrek
t•ionshus medför, och som byggnader av
ordentl<iga borningshus för såväl bevak
ningsmanskap som för korrekvionis,terna
ådrager staten och endast för en tid av
några få år, samt då man tänker på
den tiU tusental srigande persona-len av
arbetsföra män, som hungersnöden i så
många av rikets provinser i år droiver
omkring landet och söker arbetdört;änst,
och vi,lika cill en stor både allmän och
enskild v,inst nu kunde användas vid
ifrågavarande al'bet,en.

Församlingen kunde ej misströsta om
att en förändrad anordning i avseende
på korre,ktionisternas hitflyttning lätt
kunde beviljas och beslöt därför att ge
nom sin pastor samt kyrkvärden Jean
Jeansson i Anneberg, vilka benäget åtog
sig detta uppdrag, ingå till länets vör-dade
höv•ding, som med så varmt deltagande
alltid behjär.tat och sökt avhjälpa den
födiägenhet i v.iLken ortens invånare i
ett eller annat hänseende befunnit sig,
med ödmjuk anhårHan herr baron ooh
landshö,vdingen täctktes hos Kungl. Maj :t
i underdånighet andmga församlingens
närva-rande bekymmer och söka göra de
nu anförda skälen gä:Ilande.
De ahernativför~Iag församlingens de

puterade borde till herr baron och lands
höv-dingens bemedling framställa var föl
jande:

a) Att tiH förrättande av befästnings
arbetet å Värmdön måwe användas per
soner, som icke är vanfrejdade. Då det
åtminswne i år ges så r,i,k t,illgång på
så-dana arbetare vinnes. ju · ett dubbdt
ändamål, om dessa nödlidande blev vid
detta arbete använda. De blev då själva
räddade från hungersnöden, hade något
att sända sina hemmavarande hungriga
anhör1iga, och aUa dessa vore däri,genom
mindre i behov av det aHmännas under
stöd. Arbetet blev troLigen också bättre

och hastigare ver.ksnäHt än genom tvinga
de korrekcionister, och huvudstaden och
heJa orten Mev mindre blottstäUd för
stölder och måhända ännu grövre bmtt,
än om den befarade fäy.ntningen går i
verkstälilighet.

Skulle under de komman.de åren en
lyokligare belägenhet i landet ej erbjuda
denna rika ti'1,lgång till. arbetsmanskap,
så blir <look a1dr,ig brist på a;rbetare, det
har erfarenheten viisa,t, då fråga är om
företiag för kronans räkning.

b) I händelse detta icke s1mlle kunna
bevi:ljas, framstäliles ödmjukligen som al
ternativ, att korirektiron.isterna blir kaser
nerade i Vaxholms, fästning och anvisade
att arbeta på de utJanverik därstädes, som
kommer allt anlägga•s, varemot den indel
ta trupp, som uppgivits vara bestämd
för detta arbete, kurnde i utbyte förräna
byggnaderna å Fredribborg och Rindön.

Inom fästning-ens hHa holme och säk-ra
mura,r vore de okynnige lättare förva
rade och beriäokningsmanskapet mindre
t,ill anta1l och kostnad.

c) SkuL!e även detta så biU.iga ailter;-a
tiv förkastas., så bönfoMer Värmdö för
samling, att den mirn;t brotr~li,ga klassen
av Långholmens persona,l hit-sändes, samt
framför a:Ht, att deras VJistande på Fred
riksbor,g måitte upphöra med den ljusare
å,rsoiden, då sys'Slolösheten eggar och nä
rer spekulationen på äventyr, och mörk
ret och isarna underlättar flykten och
befordrar de därefter företagna il,lbrag
der,na. Des-sutom må'StJe hus av mera so
lid be~kaffenhet byggas till vinterbostä
der, då niH boning under senare delen
av våren, under sommaren och förra
delen av hösten baracker utan särdeles
stora kostnader kan uppföras, var:igenom
staten för detta t•emporära arbete skul,le
lida en förlust, som uNvn olägenhet kun
de på anfört sätt förminskas, ja undvi
kas, då Värmdön ock undgick en v,erkEg
fara ooh den Sltora oro, som korr-ekcio
nis.ternas viistdse inom socknen nauurligt
v-is mås.te väctka hos dess fredliga invå
nare.

Slutl1igen ö·verenskom sooknemännen,
att det den 18 mafis fatta;de i.a-gakrafr
vunna besfotet nu skall på det kraftigas
te förnyas och nrH oryggtl,ig eft.edevnad
upplivas, nämliigen att det icke 5'ku1tle
vara någon värmdöho, eho det vara må,
tillåtet att från fästningarna eller kor
rektionshusen, i synnerhet icke från
Fredriksborgs. korrektiiomhus, uttaga nå
gon fånge i sin tj·ä,nst, samt att den, som
mot detta beslut bryter, skuHe vara an
svar~g för ai!I den skada etJt s:1idant tjäns
tehjon föror1saikar så läng,e det vistas
inom församl,ingen ävensom att, så framt
någon okänd och med vederbörLiga be
tyg ej försedd person tiH något stäJ.le
i församlingen inkommer, skal.I husbon
den .därom genast underrätta närmas.te
kronolänsman.
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FAJANSIGEN
194 2 bröt Wilhelm Kåge och Stig

Lindberg in i de då alltför välansade
konstindustriella rabatterna med sina
friska "fajanser målade i vår ...". Un
der några hektiska månader hade de ar
betat sur cru, d.v.s. med våta färger i
vit täckande obränd tennglasyr. Det var
samma konstnärliga arbetsteknik som an-

Efterlevnaden av detta bes-lut blir hä
danefter så mycket mera vuktig, som
tjänstehjon, tagna från Fredreksborg, lätt
blir rådgivare ooh ledsvenner åt sina
förra kamrater och bäst kan anvisa dem
tillfallen tiU utövandet av deras laster
och brottsliga uppsåt."
Huruvida landshövdingen lyckades

beveka Kungl. Maj:t, så att värmdöbor
na fick behövlig ro och trygghet, därom
ges i protokollen ingen upplysning, men
30-31 dec. 1839 gjordes försök til,I in
brott i kyrkans saknistia, En från Smed
jegården 14 dagar tidigare förrymd fån
ge hade för en .kamrat sagt sig ha för
avsikt att plundra silvret och kassorna
i Värmdö kyrka.
På pastors fråga tiM församlingen vil

ken utväg, som borde vidtagas till skydd
för kyrkans dyrbarheter blev svaret:
"De församlade sooknemännen var en

hälhgt av den tanken, att då varken
pastor eller kyrkviä,rdarna i anseende oiH
den mängd djärva stölder och grymma
rån, som den senare tiden förövats uti
och omkring Stockholm, icke vågade hos
sig hysa dessa dyrbarheter, vii'lket ej hel
ler vore riktigt, skulle under den mörka
de.len av året nattvakt å kyrkokassans
bekostnad håHas-, vi:l,ken varje timme från
kl. 10 om aftonen ti-Ll 4 om morgonen
skulle gå omkring kyrkan ooh ciHse om
något mot henne förövades. En kostnad
av 12-16 sk,i1l1Ling banco i dygnet under
några månader tvekade församlingen ic
ke att använda n~H betryggande av kyr
kans dyrbara silver och den betydligare
penningsumma, som just i dessa dagar in
flutit ävensom av kassornas ciU nära
12.000 kr. banco stigande reverser."
Tiden går - och den 7 jan. 1844 är

sockenstämman beredd att höja lönen för
nattvakten. 12-17 skilling banco anslås
i arvode åt en nattvakt för kyrkan på
grund av de många rynmingarna från
det på Rindön förlagda kronoarbetsrnan
skapet ibland vrl'ka finns tjuvar av värsta
sort, rånare och mordbrännare.

Så gick det tiU och så resonerade man
i den s..k. gamla goda niden på Värmdö,
men redan hade de stora frågorna börjat
bli brännande aktuella: folknykterheten,
skolväsendet och fattigvården. Mera
därom senare.

Vilhelm Gezelius

vändes när den berömda svenska 1700-
taisfajansen målades.
Det blev framför adlt Stig Lindberg

som under det följande decenniet Ian
serade en fajans, som väckte begeistring
både i Europa och Amerika. Han fick
också så småningom dela alla. föregånga
res öde: att bli kopierad och efterbildad
på många håll i världen.
Det var då.
Nu har Stig Lindberg och hans med

arbetare på Gustavsbergs Studio i ny
väckt fajansyra, bland målarpenslar,
färg-pytsar och g,lasyrkannor skapat nya
dekorer på nya modeller. De har laddat
upp för FAJANSIGEN på PUB:s bo
stadshus med en utställning, som var
öppen 10-21 september oc:h väckte
stort intresse bland vernissagegäster och
kunder.

Till höger har konstnärerna Stig Lind
berg och Herta Hilfon en pratstund om
fajans.

Vid hörnet av Drottninggatan-Kungsgatan har i dagarna uppsatts en av Bengt Berg
lund komponerad keramisk dekorationspelare - en kul lösning i en svår miljö.
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~, rata mindre i högtidligt lag,
W handla i vardagen mera.

Där ett motto med välbehag,
som borde prövas ,av flera.
Under semestern vi läste ett
inlägg som visar dåligt vett.
Men ovanpå allt vill man hoppas
att skönare plantor ska knoppas.

@

JJ;i~
ldringsfrågan söker ett svar.
Hur ska det hela fungera?

Många gamla i jobbet är kvar,
medan de unga studera.
Arbetskraften i "bättre" år
ännu förgäves söka man får.
Många av viktiga värven
väntar på kvinnoreserven.

~{&"~ paden sättes i jorden i höst
~ för bygge som stått i väntrum.
Det bör väl vara många till tröst,
som saknat bion i Centrum.
Med filmen, teatern å någon revy
blir kommunen så rnorgonkry,
får både chansen å turen
att odla en del av kulturen.

Å sJ snackar dom om generationsmot
sättningar!

lf7i\\ ag, "" att hälsa höstens föcg,00 tid för att bärga å skörda.
Kvällar blir mörka i Gustavsberg,
det bör ej vara nå'n börda.
Boken finns där som vänlig tröst.
Trevligt sällskap voknor var höst,
klubbar, cirklar å gängen
kommer på nytt i svängen.

enare gator, en idrottssal,
en friluftsgård, nå'n stans att

simma.
Frågorna fördes redan ,på tal
i 40-tals brytningstimma.
Jag bläddrat i årgången 46.
Då var vi 2.686.
Nu är vi mer än det dubbla
- å fortsätter önska å grubbla.

~
ntreprenad i Gustavsberg
har en slags tidning vunnit.

Söker avigsidor med snärj
skarvar sen på, vad de funnit.
Kvirrarna slickar sej om mund,
får en skadeglad högtidsstund.
Uppväcka Fäderneslandet?
Jodå, det finns dom som kon det.

©

@ uli vor sol å VM-final.·
Brassarna föll ur dansen.

Ungern, Italien, Portugal
gav tyskarna silverglansen.
Britter å ryssar kämpat som tanks.
Guldet fick England tack vare Banks.
Argentina var som sin buffel.
Domarna blåste för ruffel.

~ommunen vöxer å mer personcl
~~krävs att medborgarn tjäna.
Sammanslagning är snart på tal,
är det ej dags ,att träna
samarbete inom Värmdös gräns?
Bör man ej söka bli överens
å rat,ionaliseringar pröva,
gemenskap i arbetet öva?

~

Il drotts.föreningen 60 år.
Den är mig ganska bevågen.

Hyllningsdikt blir dock inte i år,
det räcker med 50-prologen.
För ungdomens ,del vill jag renässans.
Aktiva är bättre än håglös svans.
På tid att vi nå'n engagerar,
som unga till sport inspirerar.

~1fjJidareinformationen är
~ ofta en nöt att knäcka.

Kräver vilja å litet besvär,
men tiden tycks inte räcka.
PR behövs dels för allt kommunalt,
med bidrag från dom är det alltför skralt.
Därtill är kommunfolket värt en
kontakt med fabrik på alerten.

tomåldern kallas vår egen
Formar en kommande era,

då nya ämnen å krafter ter vid,
å livets former blir flera.
Standarden höjs med tekniska ting.
I rymden svävar kopslor omkring
med alla slags goda kontakter,
som suddar ut gränser bland mokter.

tid.

ya ledare är i tur
att utveckling vidare bygga.

För flera står pensionen på lur.
Kan vara stolta å trygga.
Onska vill man de nya män
som tar ansvar i lednir,gen,
att lyckas att framgången klara
- å viandan ge å bevara.

LERGOKEN
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Vilken sommar I
Det var väl- en angenäm överraskning? Att slippa leta efter

ljuspunkter i årets serncstermånad, som var full av sol och
värme. Vi glömde kyliga, nordiska normalsomrar och njöt av
ljum vind och tjugotregradigt badvatten. Vem vågade drömma
om att få användning av baddräkt och shorts under en hel
semester. Det var den sommaren, som gjorde resan oiH södern
umbärlig och hembranda soldyrkare återvände tirH jobbet lika
mörka i hyn från Södersved och Grisslinge, som från Rimini
och Rhodos.

Det trodde ni inte, men Vaxholmsgubben och jag visste gi
vetvis innan, långt innan, hur sommaren skulle bli i år. Hur
Vaxholmsgubben hade kommit fram tilJ denna ljuv,l,iga insikt
det undandrar sig mitt bedömande, men hur jag fic:k nys om
det är mig bekant.

Längst inne i min garderob
hängde en kappa, en alldeles ny kappa. Den var frukten av ett
oemotståndligt habegär en vårdag när pengar skänkta till en
minnesgåva fanns nill mitt förfogande. Jag gick och gluttade
på den i hemlighet ooh den gladde mig mycket. Åja, jag är
väl inte den enda människan i modern tid, som inte törs ta på
ett plagg när det är som purfarskasr. Jag känner flera uiLl
mig närstående personer, som också måste vänja sug och låter
plaggen hänga tiill sig i garderobens djup.

Si, det var en regnkappa som doldes emellan två reafynd
från DOMUS. Ooh när köpte jag en regnkappa sist, om inte
tiU den sommaren -55 och en vårdag -59 ... Det var somrar
det, som bekant, soliga, heta, underbara.

Men avgjort inte lämpliga om man önskar snobba med
snygga regnkappor ... Nå, förr eller senare kommer alltid en
regnkappa ui:!l anvandning och kan fyil:la andra funktioner än
den som väderspåman. Vilken vår blrir det mig förunnat att
inhandla nästa ...

Vad vi kommer att minnas

av den här sommaren. Ja det beror väl på vem som minns,
Människan har en i grunden optimistisk läggning och minns
med fönkärdek angenäma ting. Det kan alltså inte bl:i de för
brända hallonbergen vid gamla Stockholmsvägen, i Lemshaga
eller Mölnvik. Det måste, för min del tror jag, bh det över
valdigande hallonsnår, som min lagvigde och jag befann oss
i en saldsynt regnig dag i augusti, Efter en många timmars
fåfäng vandring i regnblöta bärmarker och bara två minuters
väg hemifrån. Turrnomentet ger extra spänning åt bärletandet,
som åter har blivit popudärt i Gustavsberg. Vi har plötsligt
fått sallskap i bärskogen efter år av relativ ensamhet. Bär och
svampletare kliver som älgkalvar kring i våra vackra skogs
områden. Klokt, mycket klokt, det är underbar motion och

som sagt, det kan ge lite av spänning och välsmakande resul
tat. Enstaka personer, som envist vandrar runt Farsta.viken
och blickar för djupt i avloppsvattnet rör sig i för snäva
cirklar, det kan aldrig vara bra för hälsan.

Apropå Farstaviken,
en i sommar ständigt åtenkommandc syn oroar mig. Familje
båtar av skiftande slag seglar, kryssar, puttrar in i viken, sö
kande efter en plats där de kan odla den sköna konsten att
"angöra en brygga", De nalkas kyrkstranden med hoppfoll
håg, med s-eglarmö-ssan tufft på ögonbrynen och familjen deko
raoivt utplaoerad i farkosten. De lämnar vår vik snopet drö;ian
de efter att förgäves sökt tiHäggsplaitis.. .i\ndå är de förv.isso
inga sentida vikingar som gör strandhugg ii avs,ikt att röva
våra snygga porsJinsbrudar. De kommer helt fredligt tilrl våra
stränder för att fylla sina förråd och barnens behov av glass.
Var blev den människovänliga trappan av, den nedanför
lmn:tor,shuset? Ja, var i främi,e Farstaviken kan vi ta emot
våra båtburna gäster? Om svar anhåI!es ...

Det är möjligt att det är det främmande båtfolkens vilsna
sökande, som bl,i,r rnritt starkasue sommarminne men jag tror
det inte. Jag vet, det blir en avstressad stund vid Hjulstabron
v,id Mälaren.

Det var en varm semesterdag,
en av de allra hetaste. Vi bilade emeHan Eskilstuna och Väs-·
verås och hejdades av röot ljus framför Hjulstabmn. fölköerna
väX'te snabbt på båda t>idor, medan bron maMigt svängde upp
for att släppa fram någon större farkost med angeläget ärende
i nyttans tjän\St, trodde vi . . . Alila vägfarande sträckte på
haharna för att beS1kåda det ännu osynliiga fartyget ... Kön
växte ihärdigt ... Folket lämna,de s,ina kära bilar för att söka
skugga . . . Solen sken bedövande, aHa väntaide ...
Det gick ert förvån,ingens sus genom åskådarleden när båten

som förotiSarkat broöppningen gled fram infor våra mer eller
mi,ndre tjusade blickar. En högst ordinär licen s,cgelbåt med
hiälpmotor tuffade så sakteliga genom sundet. En somm::i.r
Hicka satt i fören ooh doppade brunbrända, bam ben i vattnet
oah vid rodret halvlåg en ung man som eftertänksamt sög på
s,in pipa och tyoktes ha aH världens uid till godo. Så borde
de flesta människors semester vara ...

Frukten som sommaren gav
var inte så överväldigande. Trädgårdarna vid Villagatan och
i Höjdhagen lovar inga rika äppelskördar och hallonbergen,
som sagt, stod brunbrända och gåvo intet ... Men lingonen
rodnar vackert, för första året på länge, i skogarna på Värmdö
ooh Ingarö, så nu hastar vi ut och kryper runt tuvo-rna. Vi
ses ...

Edla Sofia
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sommarhem

Vid Näset och intill Torsbyfjärden, 150 meters

Ett soligt

vid

Aspvik

0 ••gangvag
från Iandsvagen [igger DHR:s Stockholmsavdelnings sommar
hem. För någon tid sedan träffade Red samman med kura
torn Harriet W,aHbom, som rekommenderade ett besök. Hus
mor tog vanligt emot och bjöd fotografen och mig på kaffe.
Hon berättade att huvudbyggnaden på sin tid ägdes av en
konstnär.

Sedan 1949 har DHR övertagit huset. Man hål1ler öppet från
maj till oktober. Under våren och hösten är det självhushåll
för gästerna, som då aHtså lagar sin mat och städar själva.
Under sommaren har man pensionatsrörelse.

Anmälningar går in tibl expeditionen och husmor på Hem
met ser till att alla kommer på plats, får sin utrustning, sina
måltider och den hjalp som kan behövas. Avgifterna är ej
höga, 15:- pr dygn för helpension. En lägenhet om tre bädd
platser och fullständig köksutrustrning kostar 50:- i veckan.

· Beroende på inkomster kan man också få fria resor till Hem
met.

Sarnlingsrummet, som samtidigt är matsal, biir rätt trångt,
när man har 60 gäster, och planer finns att uppföra en ny
byggnad, om Stockholm ger pengar och Gustavsberg ,lånar
ut den bit mark som behövs. Därom finns gott hopp ooh då
blir det strax litet lättare för de svårast rörelsehindrade att ta
sig fram till Hemmet och att fullt njuta av vistelsen där. De
fem sovrummen i nuvarande huvudbyggnadens övre våning
är visserligen vackra och praktiska, men givetvis inte möjliga
att nyttja för alla, I ett annex har man lämpligare utrymmen
och i "Lions't-Paviljongen kan man ha familjer med barn.
Dartill finns några småstugor och plats för husvagnar. Tom
ten är stor med vackra planteringar och gröna gräsmattor.
Det finns badstrand och roddbåtar och chanser till fiske. Alla
tycktes trivas, vilket också underströks av Rune Dalheim,
mästare i Boccia, som vi träffade under ett träningspass. Mån
ga Gustavsbergare har han, innan förlamningen, betjänat med
Algots kladcr. Familjen var också med och man hade det
gott. - Vid våm besök pågick en kurs för gäster med dubbelt
handikapp, och många små fina arbeten var på gång vid bor
den invid det soliga annexet.
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En fantastisk

båtutfärd
•

Skärgården

}a, rubriken här ovan kommer från en av gastema vid de

handikappades semesterhern vid Aspvik. Han visste inte hur
starkt han skulle betona allas tacksamhet för den underbara
lördagen, den 20 augusti. Till bilagarna, som så flott hämtade
vid Aspvik, till båtägarna som pysslade om sina gäster på all
ra bästa sätt, och till den hjälpsamma chauffören på bussfar

den tillbaka till Näset. Båtklubben hade gjort noggranna för
beredelser och orienterat sig om lämplig rutt, rastplats och
landsättning genom inspektion veckan före.

Klockan 10.30 hade de 20 gästerna hjälpts ombord av star
ka armar på stadiga båtar med hrr Alf Nordin, Harry Box,
Hugo Persson, BiHy Sandin, Torsten Svensson, Sigvard Lars

son, Karl-Erik Eriksson, Mats Algotsson, Sven Björkman som
skeppare och re~p. fruar som värdinnor ombord. David Hjer
pe spelade avgångslåten på sitt dragspel och så tuffade arma
dan ut mot Farstabrohål i ett strålande högsommarväder. Fär
den gick vidare över Baggensfjärden, där det fläktade skönt

i solgasset, genom den vajande Kolströms kanal mot Tranarö.

På udden vid Hanskroka gjordes strandhugg och här bullade
varje bå1tlag upp smörgåsar, varmkorv, kaffe, dricka och
frukt för sina gäster. Wårby hade bidragit med dricka, Kon

sum med frukt. Tack för det!

Torsten Rolf inbjöd till tävlingar. Där var stenkastning i

hinkar, ringkastning och a.vståndsbedömning och alla fick pri
ser från Gustavsbergs vanldsberömda Studio.

Allsång och muntert samspråk gjorde tillvaron ännu behag

Iigare, men tiden gick och så var det dags att ta sig ombord
igen.

Nu smög båtarna genom Orsundet och utöver Nämdöfjär

den. Solbrännan lyste i glada ansikten när de nio båtarna vid
16-tiden gled in mot slutmålet vid Eknäs brygga. Trots den
höga kajen klarades debarkeringen fint av vana gustavsber-
g1are.

Det blev många avskedskramar innan alla väl lämpats 111

i bussen för hemfärd mot väntande middagsmål vid Näset.
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Christina-utställningen, Europarådets
förnämliga expose om en drottning av
Sverige är öppen t.o.m, 16 oktober.
"Den stora visningsdagen" - den 27

mars 1966 - lockade flera manniskor
till Nationalmuseum än som någonsin
tidigare på en enda dag funnit vägen
dit, närmare 40.000.
"Borde inte Nationalmuseums genom

tiderna största utsral'lning, Ohristinaut
stälhiingen, på 110 dagar locka minst
tio gånger så många besökare?" frågar
sig museets personal, som sedan mer än
tio år förberett denna enastående utstall
ning. V 1i vidarebefordrar deras undran
till våra läsare och hoppas att de skall
vara mottagliga för den maning som
ligger i museimännens fr~:ga.

Nu slutar jag, sa John Dahlqvist, väl
känd gammal gustavsbergare, inte minst
inom idrotten ooh från gamla Klubben.
Vid avskedskaffer, nedan, gav Artur
Teglund några varma ord på: vägen. -
Bland andra gamla kämpar som slutat
under året minns vi Einar Andersson,
Elisabet Karlsson, Edvin Nilsson ooh
Wa-ldemar Wahlgren.

Tyvärr måste vi· med saknad också
notera att det gamla gardet av arbets
kamrater minskat, då: nyligen Ragnar
Erjksson, Helmer Lindström, Eva Gus
tafsson, Fritz Karlsson och Harry Nord
gren lämnat jordelivet.

Trdngt i gamla biblioteket,

Biblioteket i Gustavsberg kommer
september att flytta tålil nya lokaler i
Centrum. Lagom oill öppnandet har
kommunbibliotekarie Hertha Grund
berg fått en ny medhjälpare, småskolia
rare Eva Benjaminsson, som i sommar
gått på en omfattande bibliotekskurs.
Det nya biblioteket skall vara öppet:

Måndag, tisdag, torsdag 18.00-20.00
Onsdag 14.00-16.00
Fredag 17.00-19.00
På onsdagarna ordnas också: en sago

stund för barn.

Gustavsbergs Hyresgästförening ha-de
sitt årsmöte i Bergssalen på vårkanten,
och har meddelat följande uppgift på
funktionärer:
Arbetsutskottet:

Rune Lööf, ordf. tel. 310 97
K. V. Svensson, !kassör, tel. 307 52
Axel Karlsson, sekr., tel. 313 08
Douglas Westerberg, tel. 312 44

Ovr.rga ledamöter i styre-Isen är Sture
Johansson, Bertil Arvidsson, Vittorio
Iielrnini, Harald Holm och Gösta Frans
son.

Gustavsbergs IF fyller i år 60 år. Det
kommer att bli jubileurnssupe på Värds
huset den 7 oktober.
Till denna fest hoppas man kunna

häisa många gamla Gifare. Sålunda har
både Gustaf Lorang ooh Gerhard Pehr
son, som var med och bildade föreningen
liksom Anders Bonnevier, som kom året
efter, aviserat sin medverkan. Vi har
även yngre veteraner såsom Gustav Möl
ler, Edvin Lowndes, Evert Andersson,
Påpan Ohlsson, Bror Söderling, Gustav
Blomberg och många andra som vi gär-,.
na vill se •i kretsen.

Vi räknar också med ytterligare "yng
re" veteraner, såsom Erik Sjökvist, Gun
nar Björk, Rune Lööf, Sven Bylund,
Valter Hå:nel-1, Putte W,iberg m.fl. De
här uppräknade kommer säkert att tri
vas väll med aktiva G IF-are av idag
som naturligtvis bör möta upp mangrant.

Vår äldsta gynnare, Gustavsbergs
Fabriker, Kommunen, Konsum m.fl. som
stött oss under åren blir också represen
terade, liks-om förbunden.

Arrangörerna tror det blir en trevlig
kväll, med lagom diskussion om vilket
lag som var bäst i fotboll eller vilket år
som var det framgångs-rikaste vid Salt
sjöbadstavlingarna. Det blir förstås dans
och förtäring.
Ni som önskar vara med kontakta

sekrionsledarna eller Stig Englund, tel.
314 21.

Vägarna först gjorde man, förnuftigt
nog, och som s-yns nedan i det nypla
nerade området bortom Macro~-en och
Båtsmannen, nämligen i kv. Styrmannen.
Där ska så småningom v:äxa fram 168
lägenheter, varav 1 :a etappen beräknas
vara inHyttnings:klar nästa höst. - I
kvarteret Björnen bygger kommunen
dessutom 20 radhuslägenheter. Just nu
sprängs grunderna och om aUt går väl
och pengarna räcker bör de vara färdiga
till midsommar.
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Bilden ovan frcin Grisslingebadet visar
nästan en kontinental prägel p!i, badlivet

denna ljuvliga sommar.

Till propagandan om rent i naturen hade
Lasse Hansson ritat denna talande

affisch.

Vid Södersved var badlivet mera famil
järt, men så tältade ocks/l. många med
barn och blomma vid den idylliska viken

under sommaren.

Sommar med bad 1966

SODERSVED avslutade sin framgångsrika simsomrnar ,den
14/8 med promotion. Ledare, Vivianne Eriksson. 75 färde sig
simma, 3 guldmagistrar promoverades samt 7 silver- 12 brons-,
22 järnmagistrar och 38 kandidater.

GRISSLINGEba,det,s simfrärnjare, Frk. Norman, avslutade
den 7/8 en glad ooh jobbig sommar med 150 elever. 70 av
dem tog jarn-, 31 brons- och 24 silvermärket. Livräddarmärke
erövrades av en, sju fick silver. Inte mindre än 300 tog sitt
SIMBORGARMARKE. 1 järnmagister och 7 av de 8 kandi
daterna syns här nedan, från vänster:
Dan Wa'llerruan, Per Käverud, Bertil! Arvidsson, Simfröken

Asta Norman, Anette Hagelun, Kristina Ström, Ann Sandqvist
Ulrika Engblom, Ann Hedberg.
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Ur GIF:s

Det var år 1906 och spjutkastaren Erik
Lemmings olympiska guldmedalj disku
terades överallt ,i vårt avlånga land och
aven i Gustavsberg, bland annat ,i Bleks
äng, där idrottsintresserade grabbar sam
lades och -1äste om de olympiska spelen
i aftonridningen Nya Dagligt Allehanda
eller sparkade boll med •käilarrnästare
Canlanders pojkar, som höll bcil åt
grabbarna under sommaren, då de hade
ledigt från skolorna ii stan. Värdshuset
gick bra på den riden, så kärJ.larmästaren
kunde kosta på sina barn utbildning i
Stockholm.
När det så led mot hö-st så hade frå

gan om bildandet av en idrottsförening
mognat och drejaren Sven Johansson,
Gustav Andersson och Ragnar Gustavs-
son jamte ett dussin andra grabbar kal
lade till ett möte på Klubben den 21
september och där bsldades Gustavsbergs
Idrottsförening. Sven Johansson blev
ordförande, Ragnar Gustavsson sekrete
rare och Gustav Andersson kassör.

Löjtnant Odelberg blev intresserad och
donerade 22 hockeyklubbor med vita
tröjor och mössor till två hockeylag,
som -dcbuteradc på Kvarnsjön en söndag
i januari 1907.

Gustavsbergs Klubb, som verkat sedan
1860, och varit tongivande för nöjesli
vet i Gustavsberg, försökte till en början
lägga hinder ,i vägen för idrottsförenin
gen. Men idrottsföreningen Iyckades få
in tre medlemmar i Klubbstyrelsen och
sedan fock man hålla ti:11 ,i Klubbparkcn
och idrotta bredvid ån, som flöt genom
Parken. Så fock man hålfa en basar, som
inbringade 2.000 kronor, en stor summa
på den riden. Oskar Söderberg, som var
biträdande kassör, fick förtroendet att
förvara den ansenliga summan i några
oigarriådor i bostaden i Gröneborg. Se
nare på hösten korn Gustav Andersson
hem från mijitärtjansten och summan
överlämnades högtidligen rill honom.

Svensken Erik Lemming vann spjut
kastningen -i olympiaden 1908 och även
1912 i Stockholms nya stadion.
Men där kämpade också gusravsbergs

grabben och tallniksformarcn Edvard
Möller i stående längd och höjdhopp.
Han var svensk mästare i den senare
grenen och klarade en olympisk fjärde
ooh i den förra en femte placering. Trä
ningen hade han skött i Bleksang på

minnesalbum

sommaren och ,i fabriken vintertid, då
arbetet för dagen var slut. Han la en
s.k. tallriksbrada från golvet och upp
mot en bänk och så hoppade han etter
brädans längd upp på bänken. Tänk
vad det dammade! Men ingen brydde
sig om sådant ·på den tiden.
Om vi återgår tiiH fotbollen så var

Klara Sporrklubb det första dag, som
idrottsföreningen spelade emot och se
dermera Neglinge IF. Löjtnant Oddberg
var niJ.l en början tveksam mot att ta hit
fotbollslag från andra orter. Det var
den patriarkaliska omsorgen om det eg
na folket, som tog sig sådana uttryck,
men den attityden ändrades med tiden.
Bleksäng blev idrottsplats, men när grab
barna v.iHe hugga ned ekarna, så det
blev bättre plats att kasta spjut och
sparka boll, så blev det stopp. Inte ens
det gamla appeltradet, som stod mitt
på plan, fick man hugga ned förrän det
var alldeles förtorkat.
Den allmänna idrotten hade vind i

seglen och på sensommaren 1907 kalla
des idrottsföreningens representanter till
ett sammanträ-de ,i Neglinge. För att kun
na hinna i rid ni.Jl sammanträdet måste
föreningsrepresentanterna begära ledigt
från fabriken någon timma för att hinna
med båten till Skogsö. Det nekades, men
grabbarna hoppade över planket och
hann med båten t.iH Skogsö och gick
sedan nill Neglinge, där man träffade
kamrater från Nacka och Järila och be
slöt att anordna de s.k. Saltsjöbadsräv
lingarna en gång årligen, och de hålla
på än i dag.
Under 1918-20 låg föreningen nere,

men hade aldrig strukits ur förbundets
rullar. Föreningsli vet ,i Gustavsberg bör
jade ta fart och även idrottsföreningen
upptog sin v-e11ksamhet den 1 juli 1920.
Det var Georg Boox, Gustav Lorang,
Axel Unden, John Dahl.kvist, Evert
Fredblad och Ander1s Bonnevier. Senare
kom Gustav Blomberg, Os,vaJ,d Anders.
son ooh Edvin Jansson med i styrelsen.
Den senare kom från IF Söderkamrater
na, som upplöstes 1921 och gick in i
Gustavsbergs I.F.
Föreningen fick a'1drjg någon riktig

löparbana i Blek.säng. Det blev lands
vägen [iOm blev skådeplatsen för dylika
övningar. 100 meter sprang man på vä
gen uuned Kiubbsta·ketet (framför nu-

varande Domus), men 400 meter starta
des vid gamla Bageriet och man sprang
bagarvägen och Väi,mdövägen till eken
nedanför KyrikstaHet.

1500 meter sprang man runt Bagarns
träsk och milloppet gick Osbysjön runt
och ett varv runt Bagarns träsk.

Så fanns det en årlig tävling, kalfad
"Osbysjön runt". Den vanns. för första
gången 1911 av Anders Bonnevier, men
priset tog Gerhard Säfström hem för all
tid efter 3 segrar 1912, 1913 och 1915.
Nästa pnis s·om uppsattes på sträckan

erövrades av Bmr Söd-erhng. Varför in
te uppta en sådan tävl1ing på program
met om igen? Vad säjer t.ex. 01.1ienterarna
om den saken?
Det hade under åren~. lopp pågått en

disikuss-ion om en ny idrottsP'lats. Man
hade prövat åbarna kring Ostra Ekedal
i några matcher, då säden var slagen.
Man ha·de med fabri:ks1edningen diskutc-
ra t att fyilla ut sankmarken vid Karl
XII :s ek, Stu.bbkärret och många andra
plat'Ser.
När Einar Olsson blivit varm i klä

derna ocih tagit hand om fothollen fick
man faibrilkens medgivande att använda
åkern tbakom Kaiffehacken tiH fotbo<Jls
spel år 1931. Med mycket f,riviiligt ar
bete och hj:ä.lp från företaget fock man
i ordning en hy,ggiliig bo1lplan, som seder
mera .under Kamr-er Erikssons tid ut
byggd,es oi],l Farstaborgs idrottsplats. Fot
bollslaget startade så i kva!,ifikations,s.c
rien 19 32 och sprang hem med segern.
Året därpå vann man klass 5 på 20
poäng, men året därpå i 4:an blev det
stopp.

Sedan blev det många års harvande i
Stockhohm,scrien genom de 5 klasserna
tills man kom upp i de nationella serier
na, där man nu k-ämpar i Div. III.
Fotbollen har aHtid varit det största

intresset här på orten ooh sen kommer
bandyn. Det finns en ,krön~ka från 1921
skriven av Al.fred Pehrsson, där det står
följande:

Söndagen den sjätte mars
gick idro-ttsgrahba·r utan "hars"
till bandymatch på Farstaviken
och :kraftigt hördes heja--shiken,
då Ragge, Evers och Lorang
med bollen emot må-ler sprang.
Med fona rör kom Karlberg hit
och tänkte, att ej mydken Hit
behövs för att -spöa våra gula,
men Gustavsberg tog hand om

"kula"
och satte nio uti mål
och på Karlber,g man gjorde kål.

Bandyspelet på Farstav.iiken tog s•lut,
ty kyrkoher,de Norman b:lev s·törd un
der gudstjänsten och klagade på detta.
Då flyttade man vill Osbysjön och

höll ,uiH där, tills man fick EkvaUen.
Bland bandygrabba·r som avancerat til-1
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större klubbar minns man Gustav Lo
rang, Ragnar Eriksson, Georg Gustavs
son och Evald Flodmark samt på senare
oiden Sven Nordström, jens Lindblom
och Leif Fredblad, de två sistnämnda oill
och med i landslaget.
Den allmänna idrotten frodades på

det fuktiga Bleksäng, och man hävdade
sig gott i SaltsjöbacLs1tä,viingarna i hård
konkurrens med Skum och Jär1la. Vid
25-å:rsjubiileet 1932 tävlade bland "old
boys" Axel Eriksson, Georg Boox, Os
vald Andersson, Gerhard Safström och
Anders Bonnevier i en särskild ordnad
3-kamp för Gustavsberg.
Den största framgången hade Gustavs

berg i stavhopp, där man tog de fyra
första platserna. I en krönika från täv
lingarna står det följande:

Stavhoppscavlingen var den bästa
man här sett,

gropen var för smal, men än har
ingen skada skett.

Gustavsberg tog a'1la fyra platserna
med kläm; -

något skulle man väl ha, innan man
reste hem.

Skuru vann och Gustavsberg blev tvåa
och det var man nöjd med. Så samlades
alfa gustavsbergare vid motorbåtarna
och puttrade glada hemåt över den gans
ka lugna Baggensfjärden och solen sjönk
bakom Boo väderkvarn. Det var förstås
några som fortsatte att diskutera tav
lingarna på "Bakfickan", Det finns ju
så många "varför", som måste kiladäg
gas vid en bit mat och ett immigt glas.

Man väntade sig mycket av Farsta
borg, när det ,gä-llde den allmänna idrot
ten, men dessa förhoppningar hölt inte
streck. Det blev en rillbakagång och nu
mera för den en blygsam tillvaro, trots
att man har en välskött idrottsplats.
Damidrotten blomstrade upp under

sommaren 1939 och även handboll stod
på programmet. Ett tjog flickor tränade
flitigt på Farstaborg och där fick man
också en fin haodbollsplan.
Orienteringen togs upp på program

met 1927 och håliler ,i sig än. Det är
ganska vanligt att man läser i tidningar
na om deras prestationer. Evald Steen
blev den första kLuhbmästaren, medan
Anton Andersson blivet klubbmästare 5
gånger. Bland "outsiders" märks Sven
WaUiu:s, kLubbmästare 1932.
Brottningen började man med 1933

och man fick ihop ett 30-tal intresserade
grabbar under brottaren Thure johans
sons Iedning. 1935 arrangerade förening
en nationella tävldngar i Gymnastiksalen,
som samlade en stor publik, I Fyrstads
brottningen deltog man under flera år
med goda placeringar, men numera hör
man inte så mycket från brottarna.
Skidsektionen korn igång 1942 och har

låtit ta-la om sig i större sammanhang

Saltsjöbadstävlingar i modern tid på Farstaborg.
genom Kooperativa riksmasterskap och
Vasalopp. Skidan var ju förr ett fort
skaffningsmedel oah användes av de
flesta, utan att man tävlade med varand
ra. Man åkte skidor ti1:l Osbys1lwmaikarn
och hämtade skor eller över Baggen
till backtävlingarna i Saltsjöbaden, Man
åkte tiH Idas kafe och till Värmdö
kyrka o.s.v. Idrottsföreningen samlade
dem som ville tävla ui<l1l Klubbmäster
skap och stafettävliingar iruom distriktet.
Skididrntten har ime tagit intryck av
t,idens jäkt utan håHer fortfarande på
för fullt.
Kanotsektionen organisera·des 1943 och

Fabriken donerade 5 kanoter tiH före
ningen. Sekvionen samlade tilil en början
ett 25-tal medlemmar. Man fick en upp
läggningsplats för kanoterna på Katt
holmen. Handkraften har väl på sista
tiden fått ge vika för mera snabbgående
farkoster, så det är mera sällan man ser
några "laxar" eiler "kanadensare" i
Farstaviken.
Idrott och humoristiska händelser har

allti:d hängt ihop, särslcilt då Gustav
"Mylla" Möller var i farten. Anders
Bonne med glimten i ögat staterade ut
märkt med a:llvadigt ansikte tills Mylla
lurade honom att skratta, men då sprack
han sönder aUdeles och tappade luf
ten. Det fanns en spec,ielll B:1,ekängshumor,
som man inte kan beskriva. Den hörde
tiH ,miljön. När Mylla tävlade fick han

aHoid en ma,ssa folk omkring sig, både
i Bfoksäng och i Saltsjöbaden, för att
inte tala om Hallstavik och Norrtälje.
När man kom ti11 de stora idrottsplat
serna fick aldrig puhLiken kontakt med
de utövande idrottsmännen, men Mylla
lyckades med yviga gester även då roa
pubBken.

Vid föreningens 50-årsjubileum hade.
man som gäster på Farstaborg A.I.K:s
sfocknade stjärnor, som slog Gustavs
bergs förndetvingar med 0-2. På hö,sten
blev det fest ii Bergasa1en och man fock
diplom från Riksidrot-tsförbundet och
Stockholms idrnttsförbund. Bertil Berg
man uppvaktade från Sahsjöbadsföre
ningarna och Einar San:der ö,verlämnade
Skuru\5 siilvermedalj till Anders Bonne
vier för hans insatser. Gustav Blomberg
ö-verilämnade ett fotoalbum från idrotts
livet i Gustavsberg, där den första bil
den var tagen år 1906. En guldplakett
från Swdk!holms fotboHsiförbund och ett
d,iplom i bandy kunde man bland myc
ket annat notera.

Så har det gått ytte.rEgare 10 år. Livet
går vi:dare. Några drar sig tiHba:ka och
andra kommer nil:1 och för rörehen vi
dare, men må,let är detsamma. Ihlall'd
tar man alltför allvarligt på uppgiften
och kräver för mycket och då kommer
motgången, i andra fall går det lekande
lätt, men idealet är aföid svårt att finna.

Axman
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UTFLYKT FÖR

Kyrkans syförening bjöd oss alfa, som
kommit upp i de "övre tonåren", på en
underbar resa den 11/8, med både and
lig och [ekamlig spis. Surax innan vi
skulle starta vår utfilykt började det
värsta åskväder vi haft i sommar, med
b.lås,t och regn. Där stod vi oppklädda
i våra bästa gå-bort..;kJl,äder. Herrarna
var nyrakade och damerna "make uppa
de" d.v.s. på svenska rryperrnanentade
och målade, och stirrade med förtvivlan
på vädret.

Så tog vi i adla fall på oss regnrock
och paraply och gav oss iväg till mö
tesplatsen, där bussarna skuble plocka
upp oss. Damerna kunde, tack vare sko
modet plöja igenom vattenmassorna på
höga klackar och kom rätt så torrskodda
över vägen, Så kom bussarna några mi
nuter försenade. Så startade resan i sol-
sken.

1

Det var 3 bussar. Vi åkte först uiill
Bnannkyr'ka. Där blev VJi mottagna av
pastorn, iförd vit prästskrud. Kyrkan
var dekorerad med blommor och levan
de ljus och ljuskronorna var tända. Från
orgelläkoaren kom dämpad musik. AU.t
samman var så stämningsfullt. Pastorn
önskade oss vadkomna och talade om att
han tjänstgjort en tid i Gustavsberg. Han
talade några ord om föregående söndags
predikotext som var den 9:e ek Trefal
dighet och handlade om trohet och klok
het sedan berättade han Brännkyrkas

OSS ÄLDRE

historia som var mycket intressant. Vi
sjöngo även ett par psalmer. Fru Hallin
framförde charmfullt vårt tack, och vän
de sig först nil,l dem som medverkat och
sedan till pastorn. När vd reste därifrån
vinkade pastorn av oss, v;i,lket vi upp-"
skattade. Resan gick nu rakt fram och
i cirklar och vinkilar så vi visste knap
past var vi var. Vi fick njuta av be
byggelsen åt alla håll och kanter. Vi
var på Södertäljevägen i Mälarhöjden,
Aspudden, Gröndal bland annat. Så kom
v~ så småningom till Hasseludden som
var vårt slutmåll. Det är en bland de
vackraste platser man kan se. Här blev
vi valkomnade av kyrkoherden som
också berättade Li!tiet om vad vi sågo
mitt emot, på andra sidan av det vida
havet. Så blev vi bjudna på kaffe med
hembakac vetebröd, småbröd och tårtor.
När VJi lå:uit oss detta väl smaka, tog vi
oss en promenad omkring på den vackra
Skepparholmen.

Så blev det dags att tänka på hem
resan. När vi kom till Gustavsberg var
det ingen fråga om att vi skulle stiga
av vid torget, utan bussarna gick runt
och lämnade av oss där vi hörde hemma.
Undertecknad vilil nu på allas vägnar

Framföra ett hjärtligt tack tiiU kyrkans
syförening och tiH kyrkoherde och fru
HaHtin, för att de så uppoffrande bju
der oss varje å,r på så trivsamma och
uppig,gall'de utflyikt,er. A. E.

Bilden nedan frcln Skepparholmen, Spararnas studiehem.

Till klockaren på Ornö

Söndagen den 11 september anordnade
Scenstudion en lustresa med m/s Gurli
till Ornö. Det är nog längesen så många
samlades vid kajen i Gustavsberg en ti
dig söndagsmorgon för att åter få upp
liva minnena från forna tiders skärgårds
turer. Vä,dret var ju ej det bästa, då
sol·en lyste med sin frånvaro, men hu
möret hos ö,ver 100--<talet deltagande var
hela tiden mycket gott. Samtalet ooh
skratten över kaffetåren under utresan
avbröts då och då av Sven Pelle & Co:s
trevliga musik. Vid ankomsten tiU Ornö
kyrkbrygga hälsades vi hjärthgt väl
komna av vännen Filip Olsson m.fl.
I och utanför Hembygdsgården, som för
hyrts för dagen, bänkade vi oss för att
stilla den värsta hungern ur den med
havda matsäcken.

Senare samlades vi i Ornö lilla vackra
kyrka, där filip spelade några stycken
på orgeln samt avslutade med psalmen
"Härlig är jorden ..." som både unga
och gamla tillsammans sjöngo. På kyrko
gården visades vi bl.a. "Karlsons" i
"Hemsöbornas" grav. Efter denna hög
tidsstund gingo flertalet art bese fält
spatgruvorna, vilka en tid varit nedlag
da, men nu åter börjat brytas.
Därefter kunde deltagarna vara sig

sjäJva med promenad, bärplockning m.m.
eller, eftersom sjöluften suger, intagande
av middagsmålet ur matsäcken. Som sis
ta _punkt på programmet s,wd ett par
timmars dans och lekar i Hembygdsgår
den, där våra utmärkta musiker fick
förstär,kning av Filip med sitt dragspel.

Så ställdes stegen tillba'ka till båten,
som efter ett par timmars sjöresa åter av
lämnade oss vid kajen i Gmtavsberg. Det
fåtail regndroppar, som föll under dagen
kunde inte menligt inverka på den goda
trivseln, som rått hela dagen och en
allmän önskan var, att en sådan tur
skulle upprepas nästa sommar. Den som
lever får se ...
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KONSUM •DOMUS
Stoppa prishöjningarna
är rubriker som under senaste tiden mött
oss på affischer, i broschyrer, tidningar
och TV. Alla politiska partier för ju ock
så fram samma tema. Det är ju inte så
lätt att lyckas med det konstsveket att
höja kostnaderna utan att en stior del av
dessa slår igenom i varupriserna.
När det gälder varans väg. tiH konsu

menten så kan man förenklat i stort
räkna med följande led:
RÅVARUPRODUCENTEN
FORi\DLINGSINDUSTRIN
PARTIHANDELN
DETALJHANDELN

Självklart föreligger det inom dessa
olika led en st:tiävan att forrlöpande ar
beta fram oldka former som medför be
sparingar. Men det är givetvis ingen
lätt uppgift att på kort sikt genomföra
dessa många gånger svåra omstruktuerin
gar. I denna spalt skall vi väl inte syssla
med alla de olika etapperna på varans
väg till konsumenten och går därför in
på en liten kort analys av vår egen
förening och dess verksamhet.

Första halvårets verksamhet
Sammansrällmingen för första halvåret

visar att varuförsäljningen givit ett rö
relsebrutto på 19 :48 per 1bo:- kronors
försaljning, vilket är 1 :44 lägre per
100:- kronors försäljning än föregåen
de år samma tidsperiod. Hur har det dJ
gJtt med det slutliga resultatet? Vi kun
de notera en försaljningsökning av nå
got över 1,5 milj. kronor eller 14,5 °/o.
Avsevärt ökad försaljningsvolyrn per an
stäl,ld har medfört att lönerna gått ned

procentuellt trots ökning i kronor. För
säljningsökningen har påverkat de fasta
kostnaderna i positiv riktning. Trots
marginaåsankmngen kan vi därför räkna
med kunna redovisa ett nettoresulrar,
som vid årets slut ger återbäring på kö- ~
pet.

Visst har det varit prishöjningar
Matvarupriserna har gått upp, men i

dessa höjningar ligger 3,1 °/o höjd om
sättningsskatt och uttagna kostnadssteg
ringar i tidigare led på varans väg.

Prisdiskussionerna fortsätter
Pris- och kartellnämnden och intresse

organisationer av olika slag har igång
satt ooh planerar en effektivisering av
prisövervakningen. Inom fo,l1krö.relserna
har förberetts en omfattande information
och studie i form av brevkurser och stu
diecirlclar. J a,g tänker då närmast på
Vi-skolans "Tummen på priset" och
Brevskolan-Vd-skolans stora brevkurs
"Pengar och priser". De som kornmer
med i dessa kurser kommer säkerligen att
få intressanta studieträffar.

1 öre mer för mjölken
- en intressant rubnik ...
Nu har jag tagit så mycket utrymme

i anspråk och talat om priser, så nu mås
te det bl,i något annat innan jag sätter
streck och skickar manuset till Gösta
Dahlberg. Hela livet står oah faller ju
inte om det bhir "1 öre mer edler mindre
för mjölken",

Miljöfrågor
har under senare åren blivit en del i vår
strävan för en trivsam tillvaro. Höstens
nya studiekurs "Inne", vill hjälpa till att
skapa en bovanlig ooh trivsam miljö.
Till denna trevliga kurs, som också är ny
för hösten, hoppas vi få några studie
grupper i verksamhet.

Familjefesten
firades en strålande sensommarsöndag.
Vår förnämliga Blåsorkester höll konsert
under ledning av Musikdirektör Gustav
Svensson. Gusravsbergspojkarna Lennart,
Mats och Ulf spelade gitarr och sjöng.
"Kul på hjul" med Rune och Arne (Gus
tavsbergare) blev också ett uppskattat
inslag. Ulla och Kurt svarade som van
ligt för att det blev fuill fart och ord
ning med ringdansen. Artister som trol
lade och jonglerade var den enda "im
porten" av medverkande från annan ort.
Aula Fcsrdeltagarna blev bjudna på glass.
På inträdesbiljetten, som var gratis, ut
lottades ett antal vinster. Det var som
vanligt en välbesökt familjeträff - upp
skattningsvis omkring 1.300 personer.

Inför hösten
När detta skrives i mitten av septem

ber är det fortfarande ovanligt varmt
och myggorna har ännu inte gått i vin
teride utan surrar för futilt. Någon stör
re försiä1ljning av "myggskrack" torde vi
inte kunna räkna med i år. Nu ställes
verksamheten in på att sä:lja varor som
passar för kyligare temperatur.

T,ill vår förereings butiker och varuhu
set är alla så varmt välkomna.

G. M-n.

Nedan. En glimt från Folkparksfesten
med solig publik och spänstig artist.
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Eftersom Gustavsbergaren blir
ett efteroalsnummer
vill jag inte blamera mej med ett valrips.
Men förhandsgratulera den eller de val
makare som fört sina partier tiU seger i
Gustavsbergs kommunalval 1966, det vill
jag göra. - Alltså grattis, hr Pellke!
Aven gustavsbergarna kommer att anam
ma högertrafiken nästa år. - Grattis, hr
Steen! Vi fattade alla folkpartiets fatt
ning och uppfattning om författningsfrå
gan, och ville därför inte, med hänsyn
tiU det kommunala sambandet, lägga yt
terligare sten på börda. -- Grattis, hr
Chronje! Er kampanj för jordnära ting
har fali!it i god jord. Väljarna har inte
visat sig otacksamma. - Grattis hr
Björklund! Att tänka ratt är stort, att
tänka fritt är större. Eftersom er Parti
ledare allmer börjat leka radikal sosse,
så kunde det ju bara gå som det gick. -
Grattis, 'hr Berg! 1800 trogna finns, men
se upp för ulvar i fårakläder.

Men inga gratulationer åt KDS
eller den i skrivande stund endast ryk
tesvis annonserade sammanslutningen
"Kommunens väl". Framgång åt sådana,
pobitiskr grurrrliga företeelser, kan ju
bara innebära en redovisning av antalet
omogna väljare, Sånt är ju inte så nöj
samt att ta del av, precis. - "Min religi
ösa tro är en Evsåskådruing", skrev en
Bröderskapare, "min paruinillhörighet en
samhällsåskådning." Klokt, tycker jag.
För han måste ju mena, att livsåskåd
ningar är människors enskilda egendom
och inte något som det ska lagstiftas i.
Såv;itt det inte gäller rätten att tro på
sådana eller att tala sej varm för dem.
KDS har, som bekant en motsatt upp
fattning. Den rörelsen vil! r.o.m, att alla
politiska beslut sia grunda sej på kristna
vardeningar, Skulle nog bli ganska svet
tigt för våra poiitiska församlingar om
de utöver sakargument även skulle be
höva leta efter bibliska sådana innan de
går till beslut.
Nej, KDS är till överlopps! Det räc

ker mer än nog med aiUa de små Tuta
rydstankare, som redan fanns inom alfa
våra riktiga partier till större eller mind
re antal. Dessa som "öfvergifva rätta
wägen, och gå wille, och efterfölja Ba
laams Hosor sons wäg, hwilken älskaide
wrånghetens lön. Men han blef straffad
för sin Wrånghet: det stumma arbetsdju
ret talade med menniskoröst, och förtog
Prophetens galenskap." sa Paulus,

En kyrkobroder av modernare snitt
pastor Arvid Svärd, konstaterar i en tid
ningsartikel, att den på~ående avkrist
ningen niLl trots, så har den kristna kär
lekstanken aldrig kommit mera till sin
rätt än i våra dagars välfärdssamhälle.
Sant, som det är sagt. Om det sen är den
kristna kärlekstanken eller mera profana
ideer som väglett oss betyder inte ett
skvatt. Try:gghetens samhälle är måilet.
Sen får vi tänka oss fram som vi vill,
Reakcionarer på såväl kristlig - som
okristlig grund kommer även framgent
att konstra och sparka bakut för att
Framstegsresultaten ska bli så små som
möjligt. Därför måste aHa behornade
avslöjas och oskadliggöras innan de hin
ner förföra alltför många av vår mera
labila väljarekår.

Reaktionärer, ja!
Nog kan man b1i skakad, när man i

media av olika slag blir upplyst om hur
pass miljöskadad en människa kan bli.
I Aftonbladet läste jag härförleden två
imärudare som var nånting i häs,tväg.
Den ena var skriven av en dam, som var
upprörd över våra fänr,ikars dåliga lö
ner. Och för allt i väl'lden, det har man
ju rätt att vara. Dessa unga pojkar tjä
nar ju bara nlgra hrunidralappar mer än
en "väilbetaild" industrial'betare. Hemskt!
Oah kan allrså ibland vara tv,ingade att
anlita socia:lvården för att kunna leva
på den standard som sedan gammalt an
står ,en officer. - Det måste vara di~.tans
meHan en offöcer och POBELN! ryter
den upprörda damen. - Den andra in
sändaren var skriven av en man, som
alildeles utan hjälp kämpat sej upp ur
dyn. Med en inkomst av 50.000 kr. an
ser han sej tiHhöra överklassen. Det-ta
var gott ooh väl. Men att han skulle
behöva betala extra skatt för sin duktig
het fann -han mycket upprörande. -
"Låt dom betala skatt, som inte duger
tiU annat än svarvare, renhåHningsarbe-

Aforismer
Det är ingen konst att vara konserva

tiv, ty ens åsikter är redan prövade i
praktiken.
Det :är ingen konst att vara radikal, ty

ens åsikter är ännu icke prövade i prak
tiken.

Gustaf Lindborg

Analysera noga din nedstämdhet och
du kommer att märka att den nästan all
tid har sin grund i sårad egenkärlek.

Erkki Melartin

Vad folk kallar for åsikter är i de
flesta faj,} ingenting annat än ett slags
andlig tatuering.

Arnold Ljungdal

tare och sånt!" - Det skulle faktiskt
vara intressant att veta vi,lket parti som
fick signaturen "fr F." och den sistrelate
rade "dykämpens'~ röster.

Vad gäller den "gustavsbergska"
samhällskritiken,
med eller utan journalistisk utformning,
så ä,r den fortfarande under aU kritik.
Den består mest av osakligheter om allt
som går att vara osaklig om, och strunt
prat om att al.Jt som går att prata strunt
om. Minoritetspartiernas follmäktigerep
resentan.ter måste skärpa sig! Nån gång
måste det väl fonnas sikäl för en parti·sig
nerad invändning mot "regeringspar
tiets" ståndpull'ktstagande. Förestä1ler
mej att minori tetspartirepresentanternas
väljare väntar sej någonting sådant. Låt
dom inte vänta för länge!

Självklart finns det i alla samhällen
myc,ket som retar än den ene än den and
re av gemene man. Och så är det givetvis
även i Gustavs-berg. Men nog är det
mest sånt, som inte utan myck,et s,ror
viirr.ighet kan ges pohuisk innebörd. -
Man grä:lar med sin äktenskapliga part
ner, med sin arben,ka,mrat, med s-in ar
betsledning. Man tycker att aUtför mån
ga "kommer sej upp" av dom, som har
mer av inbillning än utbildning. Man
anser att det görs ~k,illnad på "folk och
fä", att rygg;böjare och borntamejpåryg
genvännerna kapar åt sej för mycket av
det, som serv,iceinrättningar har skyldig
het att anskaffa och så rättv,ist som möj
Ligt fördda o.s.v. - V,isst kan otillfreds
stäHda människor poföisera sin otiH
freds:stäUelse i sitt val av parti även av
nämruda anl,edningar, men jag tror inte
något par1Ji tj•änar på att fånga upp ooh
underhtlå~a så•dant missnöje. Nej, vetti
gare opposition sika vi ha!

Därmed menarjag inte att
bagateHisera verk!liga eller inbiUade miss
förhå!li\a,111den i vårt vardagsliv. Jag v,ill
t.o.m. göra några påpeikanden tiH de öm
tåade. - Gräl? Tänk efter! Det är sä1l
lan mångas fel att två träta. - K-omma
sej upp? Vad inbiHar du dej sjä'1v? -
Ryggböjare o.s.v. Var glaid över att du
inte själv all'ser dej behöva S'ä!ja själen
för en grynvältling ! -

Och efter detta koncentrat av dum
het ooh virshet i det e.v~gt mänskliga vill
jag överlämna höstens ros åt trädgårds
mästare Karlsson, som enLigt den tidsbe
stämda(?) planen för iol'dningsställande
och försköning av Häs,tlhagen med om
nejd, nästan på klocksla,get (?) påbörjat
och avslutat arbetet med tomten mellan
Gamle Svartens väg och de Ma:lmska,
Berglun.dska ooh Hochber,gska villorna.

Fanfar
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Kommunen borde nog utse en särskild
PR-man eller rapportör till Gustavsber
garen. Red kan inte hinna med att be
vaka allt och det sker ju i alla fall en
hel del, med upprinnelse i Kommunal
huset - och därom borde man tala i
Gustavsbcrgaren. Jag har emellertid fått
sista protokollet från fullmäktiges sam
manträde, och noterar bl.a. att man var
vänlig att tec:kna borgen för lån till
diverse egnahem oah insatser i bostads
rättsförening, att man fastställt bygg
nadsplaner och tillstyrkt ny taxa för
biltrafiken m.m.
Kommunernas Pensionsanstalt har er

bjudit kommunen ett lån på en halv
miljon, vilket antagits och godkänts. Det
ska betalas igen på 25 år. -

Kommunallåneinstituter har vidare
beviljat ett lån på 329.000:-.

Fullmäktige beslutade att söka stats
bidrag för skötseln av samhällets vägar.
Man lär kunna få nära 4.000:- per år
till underhållet. - Intressant är också
ett meddelande att skattekronorna enligt
1966 års taxering ökar med nära 25 0/o
eller c:a 100.000:-.
M-huset, eller vad det nu ska heta -

varför inte Socialhuset - är snart fär
digställt. För inköp av biblioteksinven
tarier anslogs nu 35.000:-. I samband
med utökningen av kommunalkontorets
lokaler gav fullmäktige också till möb
ler o.d. 25.000:-. Och medan man var
igång satsade man 10.000:- för iord
ningställande av gångbana vid Lugnet
kiosken och 2.000:- för restaurering av
ödmans skola, den gamla 1700-tals,bygg
naden vid Ingarö prästgård.
Till drätselkamrer vid Kommunalkon

toret har antagits kommunalkamrer Tor
björn Lindholm, Hällebybrunn. - För

Det glada 20-talet
På den här bilden från en utflykt till
Ägnö 1928 har vi i nedre raden Sofia
Malm, Maria och Oscar Karlsson, August
Malm, Edvard Poijes, Bengt Karlsson
och ovanför Nils Malm, Svea Malm,
Rune Malm, Hans Malm och Holger
Karlsson.

eldstadsbesiktningar har grundarvodet
för sotning höjts upp till 141 0/o. Utöver
protokollet kan vi här påminna om att
den nya brandordningen föreskriver tä
tare sotning. - Påstötning har gjorts om
fuHföljande av planerna på en ungdoms
gård på Ingarö. Det råder emellertid
byggnadsförbud i väntan på byggnads
plan på området vid Brunn, men nämn
den fick i uppdrag att bevaka utveck
lingen. -

Avloppsfrågan och vattenförsörjning
en för Mörtnäsområdet skall utredas i
samband med hela spörsmålet för
Värmdö, Vik, Gustavsberg ifråga om
vatten och avlopp. - Vid Pilhamns
skola ska man ha en gångbana och an
bud ska infordras. Tillsvidare anslogs
15.000:- ur tillgängliga medel för än
damålet. -

Av ingenjör Nils Persson framlagt för
slag till bestämmelser för anslutning tilil
kommunens va-Iedningsnat fastställdes
jämte ny taxa för anslutning och vatten.
- Två skolvärdinnor ska anställas vid
Ekedalsskolan med några timmars tjänst
göring för tillsyn av barnen främst un
der måltiderna. -

Uppförandet av en provisorisk post
lokal pågår vid Ingarö, och kommunal
nämnden ska underhandla med postdi
rektionen om hyran.
Till slut kan nämnas att arkitekt B.

Ahlqvist för kommunen utfört en kost
nadsutredning beträffande grundlägg
nings- och grovplaneringskostnader och
mark- ooh exploateringskostnader för
flerfamiljhus och småhus. Om Bostads
styrelsen följer de kostnadsnormer som
föreslagits som schablonbelopp bör detta
komma blivande hyresgäster tillgodo i
form av lägre bostadskostnader. b

D g

Landshövdingen har ordet
Omläggningen till högertrafik den 3

september 1967 innebär en mycket stor
förändring i varje medborgares upptrö
dande i trafiken i dess vidaste mening -
icke blott på gator och vägar utan även
vid alla förflyttningar såväl utomhus som
inomhus i t.ex. varuhus, sjukhus, skolor,
industrianläggningar o.s.v.

Det är ett oavvisligt krav ott allt göres
för ott omläggningen skall kunna genom
föras så säkert och smidigt som möjligt.
Ju bättre trafikanter vi är i vänstertrafik,
ju bättre kunskaper vi har om de nya tra
fikreglerna och ju bättre organisation av
omläggningen vi kan skapa, desto större
förutsättningar får vi för en säker och
smidig omläggning. För att åstadkomma
dessa förutsättningar erfordras att alla
goda krafter - kommunala, i organisa
tioner, företog och press somt enskilda -
bidrar med upplysnings- och utbildnings
orbere e-fter egen förmåga. Denna verk
samhet leds av Statens högertrafikkom
mission (HTK) i nära samarbete med
Notionolföreningen för trafiksäkerhetens
främjande (NTF). För planläggning och
ledning inom länet svarar länets trofik
sökerhetskommhrå med biträde av HTK
länsombud.

SLUTRESULTATET .ÄR DOCK I HOGSTA
GRAD BEROENDE AV DET LOKALA AR
BETET.
Jag riktar därför en varm vädjan till

kommuner, orgonisotioner, företog och
press, till de lokala trafiksökerhetskom
mitteerno somt till allo och envar inom
länet att efter förmåga bistå i upplys
nings- och utbildningsorbetet för en säker
och smidig omläggning till högertrafik.

Erik Westerlind
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Priffe och en bandspelare

- Varför har ni inte satt upp en var
ningsskylt i den här farliga kurvan?
- Det har vi gjort, men när det inte

hiände några olyckor, så tog vi ner den
igen!

Varför ingrep inte Svensson när
han såg dem slåss med stolar?
- Fanns inga fier stolar!

-Hör på nu, sa pappan. Om du vill
göra mig riktigt glad, så ska du sluta upp
och använda särskilt två ord. Det ena
är knasigt och det andra är döfräckt!
- Aliright, farsan! Vilka är de två

orden?

- Pappa, var kommer jag ifrån
egentligen?
- Hm, ja . . . joser du . . . du för

står ... du vet ... Jag har ont om tid.
Varför vill du veta det just nu?
- Jo, vi har en pojke i vår klass som

säger att han kommer från Åmål.

- Damen får inte hoppa av bussen
förrän den stannat.
- Ja, men jag har bråttom. Ska till

lasarettet.
- Jaså, tiU lasarettet! Var så god, då.

- Vad ritar du min liLla tös?
- Jag ritar av Gud.
- Men .inget vet ju hur han ser ut.

Då ska dom få se det nu då.

- Jan, känner du till någon av de
vise männen?
- Ja, min pa:ppa är vice ordförande.

Stå på dig min gosse, annars gör nå
gon annan det.

Blandaren

Det finns inte mycket humor i medi
cin, men en hel del medicin i humor.

Josh Billing

Man har sagt, atc våra spalter borde
innehålla mera porr och avklädda flic
kor, ty sådant säljer. Vi ämnar dock
framhärda och ser ännu inte någon an
ledning att kasta byxan i sjön.

Grönköpings Veckoblad
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- jagsäjer nog pass!
- Ruter kanske.
- Ja, då sajer jag hjärter.
- Nää, jag får nog lov att passa.
- AH right. förhand börjar då!
Vi sitter i köket hos Gunnar Ploren,

en trappa upp i Skeviksgatan 7. Runt
bordet har fyra veteraner slagit sig ned
till obligatorisk priffejunta. Sedan tolv
år tillbaka, varje vecka, med undantag
för semesternid, sitter de här i muntert
lag. Gunnar Florcn, värden, 77 år, som
jobbade i över 40 år innan han blev
inva!Lidiserad, Sven Jonasson, glaceraren,
83 år, Sigge Floren, 74, Sven johansson,
Ketten kallad, 69. Alla med melian 40-
60 års tjänst i fabriken. Samma gäng, då
och då har man förstås haft reserver,
och några som jobbar har inee kunnat
följa upp. Innan Gunnar fick sina be
svär gick man rill varandra, och den
som var värd fick ordna med en smör
gås, en nubbe och en kaffetår. Nu när
Gunnar Floren har svårt att ta sej ut,
gör han i ordmng skaffnangen hemma
hos sig, och som han är vinbryggare har
han alleid en f,la;sika ädel must att bjuda
på. Man har förstås en kassa, tiH vilken
både vinnare och förlorare får betala,
och när man fån ihop en femtilapp blir
det exrraförtaring. Varje onsdag hinner
man med sådär en fyra ronder, jämte
samvaron vid matbordet, Och man har
det så trevligt, berättar gamla minnen,
och vi lyssnar.
- Ruter? Den där ä så stor så den

måsce man krypa för.
- Jaså. Då lägger vi den här då.

A're din tia. Jag tar den.
- Hjärter igen.
- Jag har ingenting. Jäklar.
- Jag har de ännu värre. Jag slog ut

min spader ess alldeles solo, sen slog jag
på med en spader, för att kasta mitt
hjärter ess å kilövern.
- Fem trick här å en halv honnör.

1 :a utgång mina herrar.
- Änta i marker, var så god.
Förr i tiden var priffe mycket vanligt

som kvällsnidsfördriv, sedan vedboden
fått sitc, Ja på lördagar ooh söndagar
idkade man också det ädla krocketspe
let i backen ved Kullen. Och jag hör be
rättas om några legendariska deltagare.
Gubbarna Trygg, Norsk, Engström och
August Karlsson.
- Klöver!
- Pass!
- Ja, de ä pass här me.
- Passnollan går.

Så blir det kaffe med tillrugg och
snacket går. Om gamla gubbar. Om Eng
ström, han i mangeln i glasyren, om
flintrnjölarn Mudder-Anders, om må!lal"ie
Palmströrn, om Bisse, Svarta Lina och
flera tili. Om Kullens små enrummare,
där Dykar-Sven hade inneboende i sitt
rum med stor familj. Sigfrid Boren
minns flyttningen från Uppsala över
Gamla stan och till Gustavsibergsbåten.
På kajen här mö-rte Tum-Anders med
sin långa kärra. Och de stackars möb
lerna fick många törnar på v:ägen Ö•ver
Algatans leriga !julspår till KulJen. Han
v,ar förresten granne med Ketten. Dom
hade ett rum. "Farsan och morsan låg i
en gustavian'sk säng. Vii ungar fick lig
ga s1kavfötters, systrar ooh bröder, så
got,t utrymme,r niUät. Det var ett himla
liv vi•d sängdags om kväMama", säjer
Ketten.

Sven Jonas'son berättar om de första
tea<teramatö•rerna. Han var själv med
och man övade Per Olsson å hans kärJng.
Den gick samoidigt på Vasan i Stock
holm ooh för a-tt ri,k,vigt leva si,g in i
Poilen, tog man sig in tili stan for att se
hur de rikti,ga skådespelarna bar sig :k
En båt-resa ko~itade c:a 1 :25 tur och re
tur och ha:de man fåtit löning blev det
gäma eitt mål och en knatting a 85 öre
i förs:cdongen. Men där var ett förskräck
ligt oväsen rnär man giok genom isen. En
gång efter jul, det var 27 grader ka:Ht,
gjorde han en båtfä!"id, som tack vare
isbesvären tog trygt fem timmar. Och
det var ändå gamla Sjuan. - Han var
också med när Sexan stötte hop med en
annan båt utanför Kvarnholmen. Skep
parna på de båda båtarna var väl inte
så ny'ktra, så det blev en smäU så passa
gerarna med Olle Bull skrek i mun på
varandra: Oj, oj, nu sjonker vi. Vi kla
rade- oss i land, men båten sjönk på 35
meters djup. - Och så berä.ttJar han om
när Femman brann i sek,lets början.
Kett·en bidrar med en berättel-se hur

han å en lekkamrat, ikJädda sjöman•s
kostym gjor,de en av sina första s-tor
stadi~rbosök. De haJde inte många ören,
men man kunde kionsten att planka om
bord, bara styrman vände ryggen tiU.
I StockhoLm viVle man gå på något fint
- och hamnade på Operan, raden högst
upp under taket. Man kostade tiU ooh
med på sej att hyra en kikare. Men sen
var pengarna slut och det blev att phn
ka med båten hem igen, hoppa av i rätJta
ö,gonbL:oket och kuta för aHt vad tygen
höIJ.



Mikrofonen lyssnar till snacket vid Florens priffejunta.

Efterlysning
Minns ni Gustavsbergs-båtarna, de

"gambla" fina. "Våra" skärgårdsbåtar.
"Ettan" till "Sjuan."

Minns ni vad de betydde, att de utgjor
de en viktig länk ,i kommunikationerna på
sin tid.

Vi söker material om dem, om rederiet,
om människorna ... vi vet att det finns ...
men tyvärr inte riktigt var

Men vi skulle bra gärna vilja veta, och
det ä.r här vi sätter vårt hopp till er kära
läsare!

Allt har intresse: Fotografier av vad
slag de vore må, tidtabeller, reklambro
schyrer, biljetter, ja allt, som har någon,
om än till synes obetydlig, anknytning
till rederiverksamheten

Allt är som sagt välkommet, antingen
ni skickar det direkt till Gustavsbergarens
redaktion, eller med några rader låter
oss veta vad ni har. I bägge fallen bör ni
märka breven med "Rederiet."

Så snart vi kan skall vi presentera det,
som vi hoppas, rikhaltiga materialet.

På ta,! om nuoidens bus, så rådde fri
den förr i Gustavsberg. Men så beord-'
rade också patron fjärdingsman Lundin
act noga studera ankommande passage
rare med båten ooh icke släppa i land
några skumma typer. Och hade någon
av oss Social-demokraten i fickan, riske
rade han att få sparken. Länsman var
Törnkvist, en stor karl, som inte ens
isen höll för när han gjorde en tur med
si111 hasc över sjön. Apropå sjön, så be
rättas att skornakarn föH i en gång, vil
ket replikerades av en smålänning från
kajen: - Mycke har du bottnat i dina
dar, men här bottnar du ramefasen inte!
Gunnar Floren var fackföreningsman,

kassör i Arbetarkommun i 32 år och re
visor i fackföreningen i 27. Sven Jonas
replikerar: Å inte hann du förskingra
ett enda öre! Precis D'Om Nyvikarn, när
dom fråga efter strömmingsprisct: - Jo
de vet du. l'i.di,ghet i handel å vandel.
50 öre! - Ploren bekräftar att den förs
te talaren de hade ute för att Förbereda
en faokförersing var en murare från
Sundbyberg. Han fick inte vara på
Odelbergs domäner. Så han gick på
landsvägen från Gnindscugatan till Lo
visebcrg, baklänges, talande till den ef
ter promenerande folkhopen.

Medan mitt band sakta rullar iväg,
uppsamlande ytterligare glimtar från
gamla rider, får vi besök. Barnbarnets
glada uppsyn niktar intresset mot nuti
den.
Tack gubbar för titten. Hoppas ni får

battre kort nästa gång.

Dbg

Besökstjänst- ett nytt uppslag
Trots vår höga levnadssrandard är

ensamheten bland människor skrämman
de och kanske då främst bland våra
garrsla. Det var för att i någon mån
kunna bryta de gamlas isolering som
komminten för lekrnannaverksamheten i
församlingen i våra1s startade en s.k. be
sökstjänsr, vilker innebär, att män och
kvunnor frivilligt och utan ersarcning
stabler sig till förfogande för att besöka
gamla och sjuka. Låt mig ge några
exempel på vad en sådan besökare kan
uträtta.
Där är t.ex. den gamla, som bor mitt

i ett hyreshus, hon hör röster runt om
kring men hos henne är det tyst, på hen
nes dörr ringer ingen. Hur gåad skulle
inte hon bli, om någon vilde komma och
hälsa på, läsa liret för henne, lyssna på
henne, ty hon har så mycket att prata
om som hon har suttit och rankt på i
sin ensamhet, kanske hjälpa henne skruva
det där brevet, som aldrig blir av eller
fylla i den där blanketten, som måste
Fyllas i men som hon inte alls förstår
sig på eller kanske köpa det d:är i affä
ren, som hon så gärna vill ha. Eller tag
gamlingen, som längtar efter att en enda
gång få komma ut i naturen och njuta
sol och luft. Benen är liit,et darriga, sy
nen är inte vad den varit, det skuHe
va.ra skönt med en fo,st arm att stödja
sig på. EHer där är han eller hon, som
inre ails orkar gå mt:n för vilken en
biltur vore en r~k avkoppli~ng; kamke
en rundtur i samhäHet bara. Man ha,r
berättat, att där förändrats så mycket,

byggts så mycket. Det vore al,lt bra ro
[,igt actt se, hur där nu ser ut. Aven på
Hemmet för gamla sii1ter mången ensam.
Barnen ha få,nt in far eller mor på Hem
met och tycker, att nu ha de gjort, vad
de kunnat, där ha de det så bra och så
blir det långt mellan besöken. Men de
gamla s,itter där ensamma på sina rum,
htet blyga, tafatta, ovana viiid den nya
miljön och med tankarna kretsande
lrning de unga och det gamla hemmet, de
lämnat. Där s-kuJile en pigg, ini1:1iativrik
besökare kunna uträtta mycket.
Jag är viss om a.tt det i vårt samhälle

finns många, många, som sku.Lle kunna
göra en insats på detta omåde. Ni, som
tycker,. a:tt ni har någon cid Ö'Ver -
barnen kanske är stora och fordra mirnd
re passning, de ha kanske ),ämnat hem
met - eller ni är pensionerad, har ,1lutat
er,t arbete och tycker tiden blix lång
eller 111i har b,l,iviit lämnad ensam och
känner det tungt och dystert, kontakta
fru Ast6d Niilsison, TaHåsen 20, telefon
303 09 för närmare upplysnin,gar.

Att göra en insats för en medmänniska
skänker glädje och meningsfoJföet och
att tacksamheten och beilåtenhet,en är
stor bland de gamia, därnm kan våra
besökar'e viitt,na. .i\nnu så länge är vår
besö,kstjänst bara en blygsam börja,n men
det är vår innerliga förhoppning, att
den skall växa ut krafcigt, så att ingen
av våra åldringar i Gustavsberg skall
behöva sitta ensam och bortgiömd efter
ett kanske hårt och st,räv,,amt liv.

D.J.
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3rån Sko/fronten
Det nya skolåret har påbörjats. An

skaffandet av personal till skolan har
i år vanit mera bekymmersam än under
de båda sistförflutna åren, beroende på
knappheten på lämpliga bostäder. Vi
tyoks dock ha lyckats rätt bra i våra
försök att anskaffa goda krafter till
våra skolor. Nyanställda är för i år:
Ulgstadielärare: Hulda Weintz, klass

1 d, Ebba Isaksson, klass 1-3, Inga
Lena Lorenzi, klass 3 b, Ingalill Miller,
klass 3-4 Ingarö.
Mellanstadielärare: Gunnel Kristians

son, klass 4 c, Eva Eriksson, klass 5 b.
Högstadielärare och övningslärare:

Hans Sandhagen, klass 7 d, Göran An
dersson, klass 7 e, Meynard Johansson,
klass 9 g1, Torbjörn Edlund, 9 ha, Gerd
Oreskog i textilslöjd, Einar Sjögren i
träslöjd, Eva Östgren i maskinskrivning
och Gunilla Nilsson i frivillig instrumen
talmusik, instrumenten piano och block
flöjt.
Övrig nyanställd personal:

Allan Ekengren, vaktmästare vid Eke
dalsskolan, Sonja Ekengren, städerska
vid Ekedalsskolan, Birgit Wikman, mat
salsbiträde vid Kvarnbergsskolan, Inge
gärd Hagelin ooh Gullan Norlin, skol
värdinnor vid Ekedalsskolan, Margit
Gavazzeni, skolsköterska i Gustavsberg
och Värmdö. Det totala antalet anställ
da på hel- och deltid är därmed vid
höstterminens början lika med 113.

Under sommarlovet har en del repa
rationsarbeten slutförts vid skolorna.
Ingaröskolan och bostadshuset där har
fått en välbehövlig "ansikrslyftning"
och smälter nu med sina klara färger i
rött och vitt på ett förtjusande sätt in i
den lummiga grönskan därnere. Både
Kvarnbergsskolan och Ekedalsskolan har
också fått sin beskärda andel av under
hållsanslaget.

G/Fvädjar
Som ett led i vårt 60-å,rs firande kom

mer Gustavsbergs IF att arrangera JU
NIOR SM PA SKIDOR.

Detta är ett hedersuppdrag för hela
vårt samhälle. Tävlingarna blir uppmärk
sammade av en samlad dagspress, tele
vision och expertis. Det är alltså viktigt
att det klaffar till 100 %, Men för att
detta skall lyckas måste alla i samhället
hjälpa till t.ex. som spårpatruller, pris
donatorer, funktionärer eller rumsuthyra
re. Det kommer tävlande, härliga ungdo
mar från hela landet och dessa måste in
kvarteras i Gustavsberg.

Ni som har lust att ta emot en eller två
ungdomar som nattgäster fyll i och åter
sänd det kort som kommer att utsändas
i höst.

Beträffande den fortsatta utbyggna
den, etapp 2 vid Ekedalsskolan, kan
nämnas, att anbudsharrdlingar för denna
etapp torde ligga klara i början av okto
ber.

Våra duktiga lärare har tilldragit s:ig
stor uppmärksamhet på högsta skolhåfl.
Sålunda har två av våra övningslärare
tagits i anspråk av Skolöverstyrelsen;
den ena som konsulent på heltid i ämnet
textilslöjd och den andra som sakkunnig
i en pedagogisk arbetsgrupp i ämnet
hemkunskap. Fyra kandidater från lärar
högskolan i Stockholm kommer under
en del av hostterminen att vara place
rade hos lärare vid Ekedalsskolan. Aven
om vi på det sättet måste låna ut duk
t,iga krafter, så hoppas vi ändå, att vi
får dem tillbaka. Genom sin verksamhet
så får de en del värdefuld ny pedago
gisk erfarenhet, och kanske knyter de
kontakter, som verksamt bidrar till att
vi kan rekrytera goda lärare också i
framtiden ti:lrl Gustavsberg.

Gustavsberg den 5/9 1966.
S. Westling

Ungdomsträffen
Ungdomsträffarna i Bergasalen har

den 8/9 startat med en film som hade
titeln "Caspolctten". Vi kommer att
fortsätta filmserien med en film varan
nan torsdag. Filmerna som är inbokade
för detta är Expresso Bongo den 22/9,
Pansar till anfall den 6/10, Flodöver
fallet den 20/10, King Kong den 3/11,
En minut före noil den 17/11, Afrikas
drottning den 1/12 samt Trähästen den
15/12.
Filmtorsdagarna varvas med program

av karaktären föreningspresentation och
gästspel med någon aktuell anknytning.
På söndagarna spelar vi upp våra

rnatinefilmer som består av specialkom
ponerade kortfilmprogram, vilka visat
sig v!äl slå an hos våra yngsta besökare.
Dessa program kommer vi att visa alla
utom två söndagar med start den 11/9
ooh sista program före jul den 18/12. De
två söndagar som på grund av uthyrning
går bort är den 16/10 samt den 27/11.

I övrigt är planerna att vi skall ha
dans varannan lördag där vi startat den
10/9 tiU tonerna från Jörgens dansband
vilka för en tyvärr fåtalig publik spe
lade upp i Sven-Ingvarstil,

Söndagsklubben me1lan lol, 17-20 går
i den popiga stilen. Första band där var
Mixers, från Norrköping, som gjorde bra
ifrån sig inför en uppskattande publik.

Måndagar blir som vanligt öppen för
spel.

Ånyo riktar jag mig till sist till alla
föreningar, kom ner och presentera er
inför vår publik. Tag kontakt med mig
på tel. 301 15 så vi kan planera in er
medverkan, Sture

Tack!
Mitt hjärtliga tack till Företag, Arbets

ledare, B.K.F:s Verkstadsklubb och alla
vänner som bidragit till att göra min
50-årsdag till en så minnesrik högtidsdag.

Herbert Lindefalk

Till fabriksledning, förmän och arbets
kamrater och alla andra vänner ett
hjärtligt tack för vänlig hågkomst pa
min 70-årsdag.

Edvin Nilsson

För minnesgod hågkomst på min 60-
årsdag får jag genom Gustavsbergaren
framföra mitt hjärtliga tack.

Einar Bergqvist

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning, kamrater och vänner mitt varma
tack för vänlig hågkomst på min 50-
årsdag.

Erik Nylander

För vänlig uppvaktning på min 60-
årsdag ber jag att till Gustavsbergs Fab
riker, förmän och arbetskamrater, Social
demokratiska Kvinnoklubben, släkt och
vänner få framföra mitt varma tack.

Ingeborg Holm.

Till arbetsledning, arbetskamrater och
alla vänner ett varmt tack för vänlig
hågkomst på min 60-årsdag.

Signe Nordström

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning
på min 50-årsdag.

Eric Wennerholm

För all vänlig uppvaktning på min
50-årsdag vill jag framföra ett varmt
tack till Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamrater, släkt och vänner.

Ragnar Sandin

För all hedersbevisning och uppvakt
ning på min födelsedag ett varmt tack.

Helmer Persson

Mitt hjärtligaste tack till Gustavsbergs
Fabriker, arbetsledare, arbetskamrater
och alla vänner för den vänliga uppvakt
ningen på min 50-årsdag.

Angelo Cerutti

Ett varmt tack till företaget, arbetsle
dare och arbetskamrater, samt släkt och
vänner för den vänliga hågkomsten på
min 50-årsdag.

Uno Wik
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CD

Födda
10/6 Inga Cathrine, dotter till resemontör

Per Johan Arne Johansson, Björnskogsvä
gen 18 och h. h. Gunnel Inga Marianne f.
Pettersson
21/6 dotter till fabr. arb. Veijo Ahti Ta

pani Hauhtala, Bergsg. 3 B och h. h. Nina
Hjördis Anita f. Nyman

26/6 Bo Melker, son till radiorep. Olov
Harry Karlsson, Mörtnäs och h.h. Siv Clary
Ingegerd f. Wikström

30/6 Herman, son till byggn.tekn. Hans
Tore Looström, Rådjursv. 35 och h. h. Anita
Maria f. Östberg

30/6 son till faibr.arb. Bo Harry Kron,
Bergsg. 1 B och h. h. Margot Karita f. Lind
qvist

1/7 Anita Catarina, dotter till chaufför
Stig Arne Holmström, Björnskogsv. 12 c
och h. h. Anita Christina f. Englund

4/7 dotter till korr. Sven Erling Norrby,
Trallbanev. 8 B och h. h. Birgitta Pia Mar
gareta f. Viktor

5/7 son till fabr.arb. Frank Axel Artur
Pettersson, Mariagatan 10 och 'h. h. Gurli
Viviann, rf. Wallström

16/7 Enrica, dotter till fabr.arb, Sauro
Greghi, Ovre Stenhuset och h. h. Fauzia f.
Scrignoli

17/7 son till tidskrivare Björn Erik Karls
son, Meitensv. 17 och h. h. Dagny Yvonne
Helena f. Westerlund

19/7 dotter till fabr.arb, Kalevi Martti
Ollila, Mariag. 12 och h. h. Eila Eeva Sofia
f. Kiljunen

21/7 Sune Niklas, son till målare Sune
Thelander, Trallbanev. 4 a och h. h. Maj,
Britt f. Andersson

5/8 son till fabr.arb, Emanuele Muraca,
Kullen 6 och h. h. Grazia f. de Luca

5/8 dotter till 1 :e byråsekr. Henry Len
nart Friberg, Klosterv. 26 och h. h. Christl
f. Edelrnann

8/8 son till fabr.arb, Raimo Antero Heik
kinen, Meitens v. 11 och 'h. h. Kerttu f.
Tolonen

Nacka och Wärmdö
Begravningsbyrå
Ernst A. Cardell

Folkungagatan 89, Sthlm Sö
Tel. 40 50 15, 42 20 50

Efter affärstid: 40 40 90

Assistent: Carl A. Cardell
Tel. 44 35 50

Sommarbostad:
Värmdö 0766/400 50, 64 10 77

11/8 son till fabr.arb, Taisto Viljami Olli
!a, Mariaplan 4 och h. h. Marjt Leena f.
Viinikka ,.

15/8 son till köpman Leif Valter Klinge
born, Mörtnäs och h. h. Gun Eivor f.
Sjöblom
21/8 dotter till reklamchef Lars-Erik Gus

tav Hansson, Grindstug. 7 och. h. h. Runa
Viola Margareta f. Ramberg

22/8 son till förman Esse Åke Vestberg,
Mörtnäs och h. h. Irene f. Almlund

12/8 Annika Marlene, dotter ,till hissmon
tör Lars Erik Einar Gustavsson, Björnskogs
vägen 18 a och h. h. Merit Solveig Linnea
f. Svanström

23/8 son till polisman Charles Gunnar
Sundqvist, Björnskogsv. 16 a och h. h. Gun
Ingegärd f. Lundgren

31/8 son till stud. Björn Hugo Wennman,
Ekedalsskolan och h. h. Ingegärd Birgitta
f. Persson

4/9 dotter till ing. Bengt Edvin Edblad,
Thun-Ollev. 35 och h. h. Karin Anne
Marie f. Larsson

3/9 son till Lars Olov Christer Pettersson,
Mörtnäs och h. h. Eva Maj-Britt f. Stoor

7/9 dotter till slöjdlärare Nils Gunna,r
Sjöberg, Meitcns v. 19 och h. h. Anna Ka
rin f. Pettersson.

Vigda
16/6 UJ,f Börje Ohlund och Ulla Birgitta

Norberg
24/6 Kaj Oscar Ankersjö och Maj Gunilla

Lindstedt
9/7 Björn Åke Krister Gustavsson och

Agneta Mari Gunilla Forsberg
9/7 Ken Raymond Höglund och Addy

Kristina Pettersson
2/7 Torsten Lennart Olsson och Birgit

Kristina Margareta Wahlstedt
9/7 Bror Arne Holmqvist och Anna-Lisa

Birgitta Stenberg
2917 Bengt Lennart Oskarsson och Inga

Linnea Ka,rlsson
6/8 Lars-Olof Eriksson och Karin Elisa

beth Jansson
9/7 Bertil Hilde Kindberg och Elsa Britt

Marie Larsson
3/7 Göte Erling Alakangas och Anni Mar

gareta Jokinen
3/7 Franco Mazzanti och Leena Marjaana

Mustonen
20/8 Lars Olov Ohrister Pettersson och

Eva Maj-Britt Stoor
3/9 Karl Benny Sjödahl och Marie Louise

Undin,

Döda
20/6 Petri Allan, son till Jouko Viljami

Mustonen och h. h. Tuija Anneli f. Vaappo,
Skuggan 2 år.

29/6 J. trädgårdsm. Karl Harald Karlsson,
Rutens v. 2 76 år.

26/7 Civiling. Harry Vilhelm Nordgren,
Brännarstigen 4 65 år.

25/7 Lars Börje Andersson, Norra Lagnö
18 år.

28/7 f. snickaren Ernst Gustaf Wallin,
Mörtnäs 79 år.

3/8 Fabr.arb. Knut Ragnar Eriksson, Höjd-
hagsv. 11 67 år.

8/8 Fru Hilda Kristina Olsson f. Petters-
son, Ålderdomshemmet 86 år.

21/8 Ugnsarb, Fritz Reinhold Karlsson,
Stenkulien 3 76 år.
22/8 PorslinsaJ1b. Eva Elisabet Gustavsson,

Skeviksg. 8 65 år.
1/9 Ugnsarb. Johan Helme,r Eugen Lind-

ström, Tallv. 5 73 år.
5/9 Fru Hilma Maria Bengtsson, Mön-

näs 77 år.

Tack!
För vänligt deltagande vid min älskade

makes och v!fr käre fars bortgdng och
för den vackra blomstergärden vid hans
bdr ber vi genom Gustavsbergaren fd
framföra vdrt varma tack till alla dem
vi inte kan nd pd annat sätt.

Greta Nordgren
Barnen

För allt vänligt deltagande vid vdr
mors och svärmors, Eva Gustavsson,
bortgdng och för den vackra blomster
gärden vid hennes bdr ber vi att till AB.
Gustavsbergs Fabriker, arbetskamrater,
vänner och grannar fd framföra vdrt var
ma tack.

Tord och Eivor

För vänligt deltagande vid min älska
de makes, Fritz Karlsson, bortgdng ber
jag härmed fd framföra mitt varma tack.

Lisa Karlsson

För vänligt deltagande vid min älska
de makes och vdr käre pappas, Ragnar
Eriksson, bortgång ber vi härmed fd
framföra vdrt varma tack.

Greta Eriksson
Barnen

Ett vördsamt tack till Gustavsbergs
Fabriker, Hemvärnet, gamla arbetskam
rater, släkt och vänner för visat delta
gande och för vacker blomstergärd vid
vdr fars, Helmer Lindström, jordfäst
ning.

Barnen

PM frdn Red
Nästa utgåva av Gustavsbergaren är

ett dubbelnummer till Jul. Bidrag och an
nonser bör vara inlämnade till 1 nov.

I Julnumret inlägges postgirokort för
prenumeration 1967. Priset blir 8:-, ut
landet 10:-. Lösnummer 1 :75.

A. F. BECKMAN
Begravnings- & Eldbegängelsebyrd AB

Götgatan 33 - Stockholm Sö

Affär och kontor: vx 41 48 77,
413132, 404840

Efter kontorstid: 43 58 43,
43 50 08, 40 94 90

Sommarbostad: 715 44 67
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Finska spalten Suomalainerr palsta

Juhannustanssit kokon poltoineen on
taaksejäänyttä elämää. Hemvämsgården
on sopiva paikka ymparistö kaunis, kan
nattaa pitää huomiostulevinakin aikoina
juhannuksen vietto paikkana suornalai
sille.

Urheilullisessa mielessä kevätkesa oli
ahkeraa liikunnan aikaa lentopallo har
rastuksena. Se on oikeaa joka naisen ja
miehen urheilua. Heittoja, Iiikuntaa raik
kaassa ilmassa. Paras mahdollinen tapa
saada ryöyrnperistön jäLkeen puhdasta
happea keuhkoihin. On harkittu toisten
lentopallo valineiden hankkimisesta, jo
ten päästään vuorojen ikävästä jcnotta
misesta.

Viihdeohjelmasta jää tältä vuodelta
"Luolailta" pois johtunee Scen Studion
sisäisistä asioista, jeten he eivät toimeen
pane kuin ehkä tulevana vuotena. Oli-

sirnrne vastaanottaneet sen ·illan mielel
lään, sillä viimevuotisesta jäii miellyttä
vät muistot.

Jäsenhankinta 011 asia, joka p1taJS1
olla jokaisen Kerhon jasenen velvoitus.
Hankkimal la vanhajäsen yhden uuden
voisimme päästä tulokseen, joka puolella
lisaisi vahvuuttamme,

Siis ottakaamme asiaksemme herätella
nukkuvia ja kehoittarnalla uusia tulok
kaita liittymään. Jäsenet panka panok
senne Kerhon hyväksi työkenttää löy
tyy jokaiselle. Olkoon teemana kyvyt
esille toimimaan asiamme hyväbi.

Pia11 alkaville ruotsin!kielen- ja ruotsa
laisen yhteisku11ta vietouden kursseille
kannattaa osaUistua sankoin joukoin.
Hyödy11 mi11kä saamme niistä 011 henkis
,tä pääomaa, jota tarvirsemme ka1kkena
aikana leipäelämme hankinnassa.

Eräs tärikeä asia uusille suomalais tu
lokkaille. Olett•e irtauwneet kotiympä
ristöstänne, ajattelette olevanne vapaat
tekemää mitä tahansa. Asia ei ole juuri
niin yksinkertaine11 tää;]!äkin on alistut
tava noudattamaan kunnoHista elämän
tapaa. On mukaututtava uämän maan
elämän menoon, niin työs-sä kuin ulko
puolellakin. Joka;isen velvollisuus on
osoittaa oleva:nsa suomafainen, joka ei
ole häpeäksi syntymämaal1een.

Siis oJkoon yhteinen tunnuksemme:
Pyrimme olemaan rehtejä suomalais.ia.

E. Plä.

OPINTOPIIRI
Ruotsala-isen yrheiskuntaopin opinto

pi•iri alkaa taas syys-lokaa:kuun vaihtees
sa. Opintopiir,i tu,lee seuramaan samaa
ohjelmaa kun viime kevään opintopiiri.
Sen on toimeenpannut ABF ja Suoma
lainen kerho.

Lisätietoja tehtaan ilmoitustaululta tai
ABF:n juheenjohtajalta Erik Lindblom
ilta. Myös Suomalaisen Kerhon johto
h11111an jäseneet antavat lisätietoja.

Vänortskonsert
På väg hem från Kemi tiill Hyvinge

via Stockholm gjorde Aribetareförening
ens Musikkår från vår finska vänort ett
bExtbesök i Gustavsberg den 13 juli.

Orkesterns ledare heter Oiva Koski
nen och är en ganska märklig man. Trots
total blindhet på grund av krjgsskada
är han individuell lärare för samtliga
medlemmar i 34-mannaorkestern. Vi,:!
konserten på Domusplatsen fick man
också ett sta:rkt intryck av att han mås
te vara en mycket bra lärare. Orkestern
klingade utmätikt, spelade inspirerat och
var dirigenten mycket följsam. Den är
välkommen åter.
Före konserten bjöd Domus våra fins

ka vänner på kaffe och efter konserten
stod kommunen som värd vid ett litet
samkväm på värdshuset. Våra gäster
tackades med tal och blommor, och aUa
fick var sitt ex av Gustavsbergs Blås
orkesters jubileumss-kiva. Och som ett
tack och en hälsning från Hyvinge över
lämnade den finska orkesterns ordföran
de till Gustavsbergs kommun en koppar
relief av Hyvinge kyrka. Den enda kyr
kan i världen, påstods det, som saknar
väggar.

Hyvingekåren under konsert
vid Domusplatsen.
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Framåt den unga tidens lösen är,
vad stilla står, förmultna skall och ramla.
Men allt, som livets frö inom sig bär,
till nya former bildar om de gamla.
I tidens rörelser går anden först
och inga massor äro honom tunga.
Av allt det stora livets makt är störst,
av allt det gamla äldst det evigt unga.

B. E. Malmström

Tack för i år God Jul!

I allmänhet har vi litet var svårt för att ge ett tack eller ett uppmuntrande ord till vå
ra medmänniskor. Det är lättare att kritisera. Jo, redaktörn och hans medarbetare svär
sig inte fria. Vi vill ju också ge ett stick ibland, inte för att personligen såra, utan som
ett försök att peka på saker och ting som verkat vrånga och som bör rättas till. Ibland
har vi tagit narrkåpan på och blivit missförstådda.

Men nu ska vi vara snälla. Redaktörn och tidningens medarbetare i överigt tackar lä
sarna av Gustavsbergaren för välviljan under det snart gångna året med talet 66. Re
daktören bockar sig också mot medarbetarna, som troget och intresserat levererat sina
kåserier ooh redogörelser. Utan deras medverkan hade tidningen blivit bra tunn. Det är
en fin prestation av ett team, som i alla fall är amatör-er.

Vi inbjuder nu till en 25:e årgång och hoppas på att kunna genomföra utgivningen
som förut i takt med årstiderna. Något slags jubileumsnumrner ska vi väl också ha fram
under året. Till den ändan hoppas. vi att våra intressenter skärper sig och ökar bidrags
skörden. Jag säjer som bonden: kommer det bara duktigt med regn, så bör vi ha vårt på
det torra.

Det är en förunderlig och föränderlig värld vi Iever i. Tekniskt går vi i våra arbeten
mot ökad rationalisering, där inte alltid frågan om uppskattning, anpassning och kontakt
vinner gehör. I det sammanhanget vill jag rekommendera artikeln Arbetsplatsens psy
kiska klimat under Forumvignetten på sid. 3. - Risk finns, att en del av de goda kon
taktformer, som blivit nödvändiga rutiner i det som kallades Gustavsbergsandan, kom
mer att suddas ut av bara farten. Ska Gustavsbergaren leva vidare i galoppen måste
den förstås förnyas ooh vara på alerten. På tid att pröva om tidningens karaktär och
se om den kan bli piggare och annorlunda. Den här kan ju ändå vara ett dokument
från en epok i Gustavsbergs historia.

Några har haft svårt att acceptera kombinationen orts- och personaltidning, ooh velat
skilja på den i två. Kanske det. Men jag tror inte att kontakten mellan kommun, sam
hälle, skola, hem, företag och alla dem utanför orten skulle vinna på det. Visserligen
kan vi inte konkurrera som nyhetsförmedlare, Där får vi nöja oss med. en och annan
spalt i den riktiga tidningspressen, men krönikemässigt och informatoriskt har Gustavs
bergaren halt en given plats bland nya och gamla gustavsbergare. Och om de vill prenu
merera fortsätter vi ännu ett år.

Det blir närmast Forum-cirkelns sak att på sitt årsmöte ta ställning till tidningens
fortsatta form och hitta en ny redaktör. Vi ska komma ihåg att nuvarande redaktion
inte kan vara i toppform för jämnan, utan risk att .bli en aning konservativ mot nymo
digheter i tidens anda. Redaktören kan inte här hålla sin entusiasm och har nu lust att
ägna sin fritid åt något annat. Nya unga karlar dansa väl bort med kullorna de små ...

God Jul - tack för i år och alla andra år!

Rtd
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Granen vid kyrkan
Orgeln som brusar
December i snö och

Julen är kommen med
Ungarna jubla
Lacket do/tar

Omtyckt är gröten
Cigarrer till pappa
Högtid och stämning

glansen frJn ljusen
ottesång
drivor kring husen

julklappsfång
upplyst är stugan
lutfisk står på

ordnad av frugan
choklad åt de små
helg är därinne

•••
~Tro pJ ett mJl

Åter till julens åsikt och sägen

~'~*~--

Gamla och unga
Oemotståndligt
Trevnaden bjuds
Tankarna vandra

Nyår i sol eller
Yrsnö som virvlat
Trotsande tiden

glädjas åt fest
och glatt vart sinne
till välkommen gäst
tillbaka i åren

nederbördsglapp
ynglingaåren
tonar nu opp
tvekan om vägen

EJ
ra

På marsch

Vi måste alltid deva i känslan av att
ständigt vara på marsch. Detta gäller
såväl de enskilda individerna som grup
per, organisationer och rörelser. Hela
tillvaron måste vara en strävan mot både
nära och fjärran mål. Våra bemödanden
att flytta fram positionerna gagnar i hög
grad vår egen spänst och utveckling.

Att vi måste van på offensiven under
våra bästa år, d.v.s. under den mest ak
tiva perioden av divet, finner vi själv
klart. Men när vi passerat livets mid
dagshöjd och krafterna tar av, faller
mången för frestelsen att slå sig till ro.

Det ,är naturligt att vi redan under
femti- och sextiårsåldern sänker takten
och tillägnar oss en för åldrandet [ämp
lig livsrytm. Det är däremot mycket
oklokt att helt koppla av fri tidsintressen
och bestyr, i tanken att undvika an
strängningar och kunna ha det lugnt och
skönt.

Vi trivs allra bäst med lagom verk
samhet, anpassad efter personlig läggning
och andra omständigheter. Föreningsbe
styr, diverse sysslor, läsning och umgänge
bidrar till att hålla oss i form. Så blir
åldrandet inte en avslutning på den ak
tiva delen av livet utan en fängslande
och berikande fortsättning.

"Hela mitt långa liv har varit arbets
fyllt, ooh därför också roligt", sa en
mycket gammal man. Han hade alltid
varit verksam, ehuru han förstått att
anpassa arbetsbördan efter de mot slu
tet avtagande krafterna. Känslan av att
ha gjort sitt bästa, så långt han förmått,
skänkte honom tillfredsställelse och ro.

Vi längtar efter tillfredsställelse och
glädje. Inser vi också att detta goda har
samband med vår egen syn och inställ
ning? - Om vi sysslar med nyttiga ting
som ger innehåll och mening åt tillvaron,
får vi glädjen som en biprodukt, en
oväntad lön för mödan.

På marsch! - vilken fin devis för vår
tillvaro. Så länge vi söker vara nyttiga
förnyas vi - och så länge blir livet en
kedja av ,fängsfande upplevelser. Om vi
sålunda strävar vidare så länge vi lever,
blir tillvaron mera ljus, rik och fullkom
lig. Och det är ju så, vi vill ha det.

V. J.

Juldagsmorgon vid Gustavsbergs
kyrka



Föredrag av docent Arne Bergsman

vid konferensen "KF~hälsa"

Tiden rinner fort. För några år sedan
höll jag en föredragsserie i radion om
"Trivsel eller gnissel på arbetsplatsen",
som avsåg att belysa en del svårigheter
som kan träffa vem som helst på arbets
platsen, Det var t.ex. sådana problem
som "att gå in i ett gäng", "erfaren men
för gammal", "att klara spriten", "den
elaka arbetskamraten", "kvinnor med två
arbeten" och "att bli åsidosatt".

"Att gå in i ett gäng" handlade om
förhållandet mellan chef och arbetskam
rater i ett Iitet företag. Det utmynnade
i önskvärdheten av att framskapa sam
hörighet på arbetsplatsen för att åstad
komma effektivitet och personlig till
fredssrällelse i arbetet.

Vad gäller "den elaka arbetskamraten"
så är den s.k. elakheten ett stort och
vanligt problem. Både när man arbetar
som företagsläkare och som läkare i öv
rigt möter man ofta folk som klagar
över att dom på arbetet har att göra
med någon som dom uppfattar som elak.
Benar man upp sådana problem kommer
man ofta fram ui,U att bakom ordet
"elak" döljer sig en olycklig människa
med många gånger kontaktsvårigheter.
Både den s.k. "elaka" och omgivningen
bör bibringas större förståelse om bak
grunden till dessa reaktioner.

I kapitlet om "kvinnan med två ar
beten" behandlades problem som en dub
bclarberande kvinna många gånger är
utsatt för: stora krav att sköta make,
hem och barn ooh samtidigt ha ambitio
nen att sköta sitc yrkesarbete väl både
ti:11 sin och företagets belåtenhet. Hon
råkar lätt in i konfliktsituationer både
hemma och på arbetet som till en början
tar sig uttryck i att hon blir missbelåten
med sitt sätt att klara de båda arbetena
och därigenom får dåligt samvete och
lätt råkar in i neurotiska insufficienstill
stånd och depressioner. Det borde inte
vara fråga om den dubbelarbetande kvin
nan utan den ökade belastningen som
hela familjen tar på sig och skall lösa
och som kanske kan uttryckas så, act
det inte är en som skall göra två arbeten
utan två - hustrun och mannen - som
skall göra tre.

Arbetsplatsens psykiska klimat

Slutligen kan jag nämna ett vanligt
arbetsproblem som har stor betydelse
för det psykiska klimatet på arbetsplat
sen, nämligen inställningen hos den som
känner sig Jsidosatt. Sådana problem
känner vi <till på alla arbetsplatser och
likaså vet vi mycket väl vilken nega
tiv inverkan en sådan åsidosatt person
kan ha på sin omgivning. En sådan kon
flikt kan många gånger vara helt onö
dig ooh kan stå som ett exempel på ett
Felaktigt utövat chefsskap och kan leda
till personliga svårigheter för den enskil
de individen. En vårdslöshet i att ge
löften om senare befordran vid anstald
ningens början från en närmaste chef
som saknar befogenheter i detta hänse
ende, kan vara den prim/ära anledningen
tiH att den anställde spänt bågen för
högt med hopp om befordran, varigenom
missräkningen blir så mycket större, när
denna uteblir.

Alla dessa diskuterade problem be
handlades frår. två utgångspunkter. Den
ena tog sikte på den enskilde individen
och vad man kunde göra för att hjälpa
denne och den andra utgångspunkten la
de tyngdpunkten vid personaladministra
tiva åtgärder i vidare mening, d.v.s. frå
ga om att stimulera de människor som
är personalchefer i egentlig mening, näm
ligen linjechefer och arbetsledare att kän
na sitt ansvar för de människor som de
har att arbeta tillsammans med och i
sin tur stimulera dem i deras arbete.

När man idag tänker ti11ba,ka på dis-

I november 1964 hölls en central kon
ferens i Folksamhuset i Stockholm med
en rad av [ramstående föreläsare kring
hälsofrågor på arbetsplatsen. Vi var
representerade jämte ett stort antal del
tagare frJ.n övriga KF-industrier och
företag, fackförbund m.fl. Konferensen
har sedermera följts upp med lokala kur
ser under det gemensamma namnet "KF
hälsa". Ur kompendiet, som ingJ.r i
Folksams hälsorJ.ds rapporter har vi
hämtat här Jtergivna föredrag.

kussionerna på Trivsel i arbetet och sät
ter in dom i ett större sammanhang får
man en känsla av att det ur samhällets
synvinkel - och som samhället då inte
längre betraktat som ett socialt företag
med sikte på individens fromma utan
som ett jiättelikt affärsföretag - rört
sig på yuan. Det är min privata något
pessimistiska syn. För idag har det bör
jat blåsa upp helt andra vindar inom
arbetslivet. Det är nästan enbart en frå
ga om hur mycket man kan prestera.
Hur människan· upplever sitt arbete
rycks bli något mer eller mindre ovid
kommande för vilket personalkonsulen
terna, kuratorerna och i sista hand lä
karna får ägna sig åt. Personalchefernas
uppgifter tenderar mer och mer till att
förhandla om löner ooh pensioner. Det
svängrum som arbetsplatserna hitcills
medgivit för individuella särdrag och
olikheter, har blivit mindre och mindre
och kvar står bara kravet på effektivitet.
Arbetsmiljön håller pJ att radikalt

förändras och denna förändring uppfat
tar jag för min del inte som en gradför
ändring utan som en artförändring och
den l:igger inte bara på det tekniska pla
net utan även på det psykologiska pla
net. Man kan inte längre som förr välja
sin arbetsmetod och arbetsrytm. Gamla
lag och gäng splittras ofta och den en
skilde upplever inte tryggheten som med
lem av en fast grupp varav vår psykiska
motståndskraft så ofta är beroende. Vi
hänvisas till oss själva i allt större ut
sträckning.

Inom både enskilda och statliga före
tag blir det allt vanligare med omorga
nisationer och strukturförändringar med
den följden att den psykologiska miljön
från tid till annan är underkastad stora
och oförutsedda väx1ingar. Ingen kan
längre känna sig säker. Var och en
måste mer och mer räkna med att
tvingas acceptera andra arbetsuppgif
ter, andra chefer och kamrater, ja,
t.o.m. andra arbetsgivare och även an
nan arbetsort. Individer som haft sitt
mycket personliga ansvar kan plötsligt
berövas detta och reagerar helt naturligt
med olika stressymptom,
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Det hårller alltså på att bli en föränd
ring av det psykiska klimatet åt det
bistra hållet. Olika faktorer som t.ex.
rationaliseringsstravanden och tvånget
att hålla kostnaderna nere som i vårt
land gör sig starkt gällande på grund
av bl.a, konkurrens om utländska mark
nader, försvårar hänsynstaganden rili
den enskilde individen.

Det har alltså blivit en förändring i
arbetskraven och dessa har hafr vittgåen
de följder i släptåg. Kravet på full ar
betsinsats har drivits till sin spets. Detta
genom den solidariska lönepolitiken och
det allmänna kostnadsläget. En annan
förklaring till det kärvare klimatet är
rationaliseringens följder och arbetets or
ganisation. Dom gamla grupperna blir
mer och mer splittrade och i och med
detta har deras medlemmar förlorat det
skydd och den styrka som de tidigare
hämtat ur gruppen. De sociala relacioner
na med kamrater och befäl som tidigare
varit ett arbetets huvudkrav har börjat
försvinna och man hänvisas mer och mer
till sig själv och till arbetets innehåll.
För människor med god inceliektuell ut
rustning har detta minus inte haft någon
uppenbar nackdel men för de övriga
mera ömtåliga eller på något sätt redu
cerade eller retarderade har detta i mån
ga fall åstadkommit svårlösliga för att
inte säga olösliga problem. I detta sam
manhang kan jag påpeka att vid under
sökningar som gjorts inom företag visade
det sig att c:a 50 0/o av personalen var
fullt frisk och utan hänsynstagande till
hälsa kunde förflyttas till olika arbeten.
25 °/o hade ett lättare handikapp och
resten ett svårt sådant, som inte tillät
en fullgod prestation eller förflyttning.
Beträffande riskerna med en lägre mot
ståndskraft mot ytcre faktorer, som vär
me, buller, arbetstyngd, skiftgång, över
tid men även jäkt, "stress", sorger och
bekymmer, räknar man med i en svensk
undersökning frekvensen av dessa "risk
grupper" till c:a 20 °/o för männen och
25 0/o för kvinnorna. En färsk ameri
kansk undersökning av en storstadsbe
folkning ger ungefär Liknande resultat.
Helt friska knappt 20 0/o, lätta symptom
men utan praktisk inverkan omkring 35
0/o, måttligt uttalade symptom men fort
farande arbetsföra c:a 20 0/o och nedsatt
anpassningsförmåga nära 25 0/o. Den
sista siffran är således ganska hög. Med
stigande ålder ökar anpassningsstörning
arna. Ensamma människor löper större
risker än giifta och ensamma män större
än ensamma kvinnor.

En annan orsak till ett bistrare psy
kiskt klimat inom arbetslivet är det spö
ke som uppträtt i form av automationen
ooh som i automationens föregångsland
Amerika för första gången har orsakat
en märkbar minskning av antalet anställ
da inte minst inom kontorsyrkena.

Ingenting har vä1l så framtvingat en
omorganisation inom arbetslivet som da
tamaskinerna. De som psykologiskt sett
är mer bundna till sina arbeten blir mer
störda. Det är ju så att attityderna till
arbetet och beroendet av arbetets inne
håll är olika hos olika kategorier. Män
niskor med högre utbildning och med
högt kvalificerat arbete oroar sig mer för
arbetet än andra, men å andra sidan
känner de större arbetstillfredsställelse
än andra grupper. I andra grupper är det
så att tillfredsställelsen är mindre god,
identifieringen till arbetet svagare varför
en förändring i arbetseillvaron lätt fram
kallar konfliktsituationer och nervösa
störningar av olika slag. Ett sådant hot
som en ny organisation kan hos många
framkalla inre endast olustreaktioner
utan även gravare störningar.

Sedan flera år har man insett vidare
utbildningens betydelse för arbetstagare
bl.a, för att dessa skaH ha möjlighet att
röra sig uppåt och i sidled och för att
inte stelna uil,l i ingrodda vanor. Alla
blir darigenom även förberedda på ny
och omorganisationer, och förbereds att
inställas på att kunna få bryta upp från
en gammal till en ny arbetsplats, och
detta med kort varsel. Tyvärr görs där
många misstag. Om planer läcker ut på
en omorganisation så blir det lätt en ryk
tesspridning, som gör att folk tycker,
att dom hänger i luften. De upplever
sin situation som osäker, otrygg och
oviss. Och hur svårt det än kan vara i
praktiken att få fram en detaljerad plan
för en omorganisation bör man tänka
på, att göra den så vä'1 genomarbetad
som möjligt för att efter en kort och
intensiv information genomföra den så
snabbt som möjligt. Att en sådan omor
ganisation påverkar de tidigare samman
svetsade arbetsgrupperna är lätt att inse.
Med detta har jag bara velat påpeka den
allmänna osäkerheten som råder på ar
betsplatserna. Det psykiska klimatet som
tidigare under åratal var tämligen kon
stant kan i våra dagar med ens föränd
ras av en tyfon som kommer från en
arbetsledning och sedan blir arbetsmil
jön ingenting av vad den en gång varit.

Nu kan man fråga sig: behöver ökade
fordringar på individens prestation all
tid betyda ökad stress? (Med stress me
nar man varje inifrån eller utifrån kom
mande påverkan som kommer i konflikt
med vår behovstillfredsställelse som ho
rar rubba balansen.) Nej, inte alls. Det
är nämligen så, att de flesta människor
har ett betydande förråd av reservkraf
ter såväl fysiska som psykiska och det
är mycket vikcigt att komma ihåg att
denna reservkraft måste utnyttjas för
att inte försvinna. Man får alltså inte
stelna tiU i sin rutin liksom man inte får
försumma sin kroppsliga kondition. 4 M
är ett gott uotryck för detta. Den som

väl tillvaratager sina reservkrafter har
god förmåga att anpassa sig till nya si
tuationer och kan sålunda ]ätit placeras
om till ett annat arbete och H~ttare lösa
nya problem. Det finns företag som i
sin personalpolitik går in för omplace
ring i sidled till nya funktioner och det
har visat sig ha en välgörande inverkan
på individen. Å andra sidan kan man
påpeka vissa saker som gör att många
aldrig utnyttjar sina reservkrafter t.ex.
ackordsrak, ointressanta arbeten, dåliga
utbildnings- och befordringsmöjligheter,
ja, t.o.m. för stor anställningstrygghet.
Att ställa ökade krav på underlydande
kan ofta ge positiva reaktioner. En för
utsättning är ernellernid den, att man ger
de underlydande ordentliga informatio
ner. Det är ett känt faktum att företag
med god lönsamhet och stor effektivitet
har den bästa informationstjänsten.

Tidigare nämnde jag, att med stigande
å!Mer ökas anpassningssvårigheterna. Med
tanke på hur befolkningspyramiden ser
ut och det för vart år ökade antalet
åldringar, ävensom av äldre arbetskraft,
följer ,härmed automatiskt allt större
problem med denna grupp människor.
Då vi också ser, att allt yngre människor
tages iut till ledande befattningar, så för
står man, att även detta är en omstän
dighet som utövar en press på den per
sonal som står under de unga cheferna.
Till alla andra arbetslivets problem ad
deras också på ett alJ,t tidigare stadium
känslan av generauionsväxling.

Vem ä·r det nu som registrerar de
psykiska klimatförändringarna inom ett
företag? I första hand kamraterna som
mycket sällan annat än registrerar för
ändringarna men saknar förmåga till re
levant tydning. Detta faller till olika
delar på arbetsledningens, personalavdei
ningens och företagslakarens lott. Arbets
ledningen noterar t.ex. att attityderna
mellan kamrater och ohef,er ändras, att
agglfessioner upptr:äder, personalavdel
ningen ser ökard personalomsättning, får
mottaga flera klagomåil, frånvaron från
arbetet ökar medan läkaren möter sjuk
lighet i form av olika ner·vösa yttringar
men även en del s.k. psykomatiska åkom
mor, t.ex. magsår, huvudvärk och trött
het som vid analys beror på någon form
av stress.

Då arbetsplatserna till det ytt,re blir
mer och mer s.a.s. strömlinjeformade ooh
inte minst tack var,e de stora framstegen
inom broteknologi och airtbetsfys•iologi
och arbetarskydd, kommer trots detta de
psykiska påfrestningarna att bli aillt stör
re för den enski1de individen. Allt större
uppmärksamhet måste därför ägnas des
sa probI,em i framtiiden i de en&kilda fö
retagen och sannohkt större samarbete
med samhället i stort och med ökade
krav på dess resurser.
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~ vävfarkoster i vintertrafik,
~ omväxlat med helikopter,

föreslås för vår skärgårdspublik,
när isarna ställer till stopp där.
lsbrytarhjälpen är a!ltför dyr,
bättre ge Flotten övningsbestyr,
att länet för jobbet dom lejer.
Dom har så förnämliga grejer.

-~~<"">~"'i~!~
[1Yd' aus. Ledigt Skönt å kul

•.0 Äntligen kan du rasta,
koppla av utan jäkt till jul,
ingen borde nu hasta ...
Springer runt i butiker i stan,
snor till torget att hitta en gran,
pysslar, pyntar, å flänger
till Domus innan dom stänger.

@

~
~0\\.. ngbåtsflottan vi hade en gång

har i vårt minne en gloria.
Vore den inte värd en sång
å stoff till sin egen historia?
En intresserad har tagit sig an
att samla allt vad vi vet å kan
om båtar från svunna tider.
Sen får vi en bok omsider.

lffi:\\ ogeo H - dit ä, ;,:e låogt,
~från vänster till höger vi skiftar.

På vägar å gator blir kanske trångt.
Dags att vi alla nu stiftar
bekantskap med regler å instruktion
aitl" ej vi må stå liksom vilsna hjon
med frågetecken i plytet
vid högertrafikombytet.

ent välkommen i Gustavsberg
- ja det är ju också en slogan!

Här ska bli skyltar med text i färg.
Ursäkta jag kommer med frågan:
Är detta en vits eller en paroll?
Ska gästerna mötas med förbehåll,
vid hoppfulla sightseeingstrippen
å visas direkit till tippen?

~
j må vi bygga på lösan sand,
ett gammalt råd från Skriften.

Det borde man komma ihåg ibland
i frejdiga byggnadsdriften.
Ty stenblocks- å lerans bottenmäsk
i Snickarns, Rutens å Bagarns träsk
den rör sej, så nog bör vi påla
om huskroppens tyngd den ska tåla.

0
'1

uniorer å ungdom är tacksamt
objekt,

å många vill föra dess talan.
Det låter så villigt, friskt å käckt
att spela den känsliga skalan.
Det verkar ibland såsom obekant
att ungdomen verkligen får en slant,
att därtill det finns många klubbar
för unga, å inte för gubbar.

_,):% unskcp mycken för ledamotJ~ om lagar å nya ideer
vill motionärer kräva i bot
för fuilmäktig i kommirteer.
Kurser hemma å i internat
- lekmannen får minsann ej bli lat,
allt ska hem veta å hinna.
Risk han kommer försvinna!

"'~

Il nkvartering blir etc problem
för skidjuniorer i Sverige.

Lyssna till mitt upprops poem!
Hjälp oss att skaffa härbärge!
Gustavsberg som värdfolk står.
Snort är de här i vita spår
att mösterskopstecken inhåva.
Men säj mej - var ska dom sova?

~<!fJirrig var Peggys spalt Sen sist
~ mycket man får väl förlåta.

Information är nog en brist.
Ska man då le eller gråta?
Ense var vi om vers nummer ett.
Tar tillbaks det om dåligt vett.
Samförstånd vill jag prisa,
vilket jag skulle bevisa.

rbetarskyddet - har det nån
gräns?

Vår strävan var friska metoder.
Om grundtanken var vi helt överens,
nu får vi nya klenoder
med namn Lex. som ergonomi,
som ändå till sist inte annat kan bli
än fortsatt förnuft i praktiken
för riskfria jobb i fabriken.

yheter kommer på löpande
band

- som längderna växlar på
kjolen-.

Allting utvecklas smått efter hand
- men intet ör nytt under solen!
forskare söker å hittar till slut
någo1· som blir till en ny tribut
att bättre förverkliga orden
om frid ål mänskan på jorden.

LERGOKEN
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Alkoholproblem i samhället

I ett föregående nummer av Gustavs
bergaren. behandlades alkoholproblem
på jobbet. En framställning om alkohol
problemet och samhallet av C. H. Ah/
ström vid Karolinska institutet är i det
ta sammanhang värd a:tt komma tiH mer
a:l,lmän foännedom och beaktande. Jag
ger därför här ett kortfattat referat av
innehåMet.

År 1840 blev Magnus Huss professor
i invärtes medicin vii,d Serafirnerlasaret
tet. Han var Iidelsefullt intresserad av
nykterhetsfrågor. I hans arbete om "AI
koholismus chronicus" finnes nära nog
allt, som egentligen är värt att veta ,)m
denna sjukdom.

Det blev dock ej från läkarhäll, som
kampen mot alkolioimissbruker kom att
föras, utan framför allt från lekmanna
håU genom nykterhetsrörelserna, ej minst
de religiöst förankrade, Ett mått på ef
fekten av den verksamheten kan vissa
statistiska data ge. I våra da:gar pendlar
förbrukningen av starksprir per individ
och år omkr. 5-6 1. För 130 år sedan
kan man räkna med en förbrukning om
2-3 liter per vecka vad vuxen manlig
befolkning angår.

Det har sådunda bLiviit betydligt bätt
re. Folk i gemen dricker ej så mycket
nu, och redan från motbokens tid fick
vi klart att det endast var 20 °/o av den
rnarsliga befolkningen som stod för 80 °/o
av starkspritsköpen.

Man räknar med nu att 3 0/o av den
manliga befolkningen är svåra missbru
kare, 7 0/o mindre men dock missbru
kare, 10 0/o är absolunister, resten månt
Iighetsförrärare.

Vid motbokens slopande ökades i
Stockholm antalet av för fylleni anhåH
na från 9.000 per år tiill det 3-,dubbla.
År 1961 var denna siffra 75 per dag.

Notabelt är att det icke är den van
liga medborgaren som står för de miljar
der, som ges statskassan, Det är alko
holisterna.

Det finns många definicioncr på vad
alkoholism är. En av de basta är den
kärva enkla definicion som Magnus Huss
utsade: "därmed avses de bestående ska
dor, psykiska eller fysiska förändringar,
som observeras efter långvarigt och hög
gradigt alkoholmissbruk. Med alkohol
begär avses att en person trots insikt om
konsekvenserna ej kan reducera ett stort
och Iångvarigt alkoholintag."

Dessa definitioner anger med all tyd
lighet att det är fråga om en sjukdom,
ant det ligger inom medicinens område.

Därmed får ej den sociala forskningen
lämnas utanför. Den är lika viktig hä1
som för medicinen i övrigt. - Denna
syn på saken Lämnar ej plats för mora
Iiscrande eller tal om "uppfostran" för
dessa olyckliga. Man kan ej lättvindigt
och cyniskt tala om "flykt in i alko
holen" "svag karaktär" "tröst i glaset"
etc. Alkoholisten kan sägas ha förit en
förtvivlad kamp mot alkoholbegäret,
som har drabbat honom oförklarligt
och han vet ej varför.

Den i våra dagar vanliga s.k. måttlign
säMskapsseden med avseende på alkohol
är svår att ej komma i kontakt med i
vårt samhälle, och i detta avseende bör
man nog komma till en hyfs och förfi
ning. Ty här har vi ofta grogrunden till
att alkoholism utvecklas.

En rminonitet av brukarna, ca 1/10 del
stannar ej på detta stadium. Smygande
utvecklas hos denna minoritet en ökad
tolerans för alkohol och därmed en ökad
konsumtion. Kroppen har förändrat sin
reaktion på det tiiUförd1a kemiska ämnet.
Deora visar en biokemisk förändring av
alkoliol-omsattruingen i kroppen. Slutli
gen glider alkoholbnrkaren oförrnärkligt
in i beroendefasen. Det är då bekymren
kommer. Det är ej en flykt in i alkoho
len. Bekymren kommer lunkande efter
alkoholen.

Det l,ättväckta a1lkoho1Lbegäret leder
tiH en aJhmer ökad ooh långvarig foon
sumtion. Dygnsmängden alkohol kan
vara högst avsev,ärd. Undersökningar
1963 visar att den ojämför'1igt störsita
mängden av den av siamhä:Lle,t försålda
al:lmholen uppgående tJiH 1,7 milj. går
tiill alkohoilsjuk:a.

A,lkoholiismen medför en massa socia:la
konsekvenser. Nedsatt arbetsförmåga,
öppna elJer dolda störin1ingar i refatiion
tiiH omgivningen, med otaliga neuroser
framförallt hos a1lkohoE~1ten själv men
även hos omgivningen. I al:lt ett otroEgt
lidande. Detta lidande är ej orsak nill
aJkohoiismen utan en följd dä,.av.

Til1l sk 1illnad från narkovika ger a,lko
holen en ma-ss'a kalonier åt kroppen.
Kroppen beröv1a:s dock en massa andra
för omsätitningen v 1~ktiga beståndsdelar,
vitaminer etc. På så sätt uppstår en
riklig flora av sjukiiga förändring,ar av
olika organ. Dess1a skador Jigger djupt
och berör cellens om~äutming. Det är en
molekylär ämnesomS!ättningsrubbning.
Alkoholismens slutskede har inträtt och
nu foreliigger en nedsatt tol,erans mot
alkoholen.

Alla dessa spritens offer är i behov av
dräg,Lig vård. Detta måste mången gång
ske mot dera'S vi1l ja, ty de förstå,r ej sitt
eget bä~ta. De få dock Ieva ute i sam
hä'1let hunsade och skuffade, föraktade.
"Det är självförvåulat. Han kunde som
jag ha levt etrt ansvarsfoHt liv". Låt oss
lära oss förstå och möta denna inställ
ning med indignation.

Då det gäller frågan om a,lkoho1l och
himinalitet är det givEJtviis så att såväl
modernta och a:lkohoisjuka ka:n ge upp
hov till stötande beteenden, krimineJila
handlingar och raittJfylleri. Givet är även
a:tt alkoho1'isten här genom s,itt högre
a,lkoho:lintag löper störi,e risker. Det är
dock så att övervägande delen av de
alkoholsjuka aldrig haft konta:kt med
den s.k. 11ättvisan. På sjukhus får man
ofta in även svåra faH som aldrig tagits
av polisen. Dems kamp har variit deras
egen och denas närmaste omgivnings i
ensamhet och tystföet. Den vanligaste or
saken, att de ej i 11id sökt hj1älp har va
r:it rädslan för den konventionella för
dömande inställningen, som möter dem
i sa:mhä,Jilet.

Underlaget för alkohoJ,ism är alkoho
len. Få samhällen har dragit konsekven
sen därav, utom islam där samoidigit det
konventionella bruket av a,lkohol ;])V
skaffats. Ja i Mindre Asi,en är för när
va11ande t.o.m. vinrankan utt,ota:d.

Alfa förbud i den västerländska vär1l
den har al1tid missilycka:ts. Man måste
acceptera en fri bil1gång tiH aJkohol i
vårt samhälile. Man resoneirar: "Bma
folk fick känna frihet och ansvar så
s,kul:le de visa mognad gent emot spri
t,en." Hur okunnigt är ej detta föreruk
lade tänkande om ett foomplicerat sam
häHsproblem.

Motbokens avs1kaffande visade bland
a:ndra olustigheter en ökning av a,lko
holbruket bland kviinnor och ungdomar.

Därmed lades grunden tilil supsedem
ut1breidning en ökad grogrund för alko
holism. På sjukhus, a:lkohdlkiin:iker etc.
har nu den skördetid kommit, som såd
des då spriten släpptes fös 1955.

För samhäililets del är det en angelägen
uppgift at1t förebygga alkoholskado,r och
på etit ansnändigt sä:tt taga hand om
a1lkoholskadade.

Den fria försälj111ingen av a:Jikoho1l i
vårt samh1äHe synes man tvungen att
resignera inför. ViiLka pra:kt1iska åtgär
der skuUe då i detta läge kunna vidta
gas? Ja, vi måste få fram en regisitrre
r1i11Jg av snorförbruk,arna (den ursprung
liga tanken i Brattsystemet). Så torde
även en abrupt chodk!höj111ing av stark
sp11itp11i:set kunrna ge en viss omedelba,r
effekt. Det skulle lägga en hämmsko på
det konventiioneHa bruket och framför
aHt avsevärt försvåra ungdomens "okyn
nesdriokande."
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Av grundväsentlig betydelse blir
forskning på olika områden. Forskning
en pekar redan nu framåt. Man under
söker Förändringar i muskler, lever, nerv
system etc. och man har angripit cellens
förändrade verksamhet. AHt detta kan
kanske ge oss ett effektivt botemedel,
som i sinom rid kan förihindm denna
folksjukdom i uidigia skeden. Det synes
vara inom den s.k. molekylärbiologiska
forskningen vi kommer att finna roten
tiil det onda,

En effok,1:1ivt driven forskning på detta
område är beroende av en ordentlig bas
organisaoion, vars uppgift är omhänder
tagande av alkoholsjuka och ailkohoLska
dade. De samhäUeliga bristerna i detta
avseende är synnenligen stora. En sorg
ligt kapieel och ovärdigt ect kultursam
hälle, som vårt, är det nuvarande om
händertagandet av akut förgiftade s.k.
berusade.

Vad är nu samhällets direkta utgifter
för al:koholprobl,emet. Den sociala nyk
rerhetsvården har ett sammanlagt årligt
anslag på 60 milj. kr. Forskningen har
några hundratusentals kronor. Sjuker
sättningar och sjukvårdskostnader är
svåra att få ett grepp om, men torde
ej vara imponerande.

Att en kraftig upprusnming på detta
område skulle löna sii,g är givet, Av de
skattemiljarder som alkoholförsäljningen
per år inbringar betalas minst 2/3 av de
adk:ohol 1sju1ka. Det kan beräknas att en
aikoholskadad 55-åring efter ca 30 års
stegrad alkoholkonsumtion, mätt i nu
varande srarkspricspris, inbetait minst
50.000 kr, räntan oräknad, Alhså ett
betydande sjukpensionsbelopp.

Skulle samhallet någotsånär kunna
dränera sitt alkoholproblem skuide det
även få ett prodcktionstillskott, värt
minsc den dubbla ovan angivna försälj
ningsinkomsten, vilket dock är lattsin
nigt lå,gt beräknat.

Så långt Ahlström, Numera anses inom
läkarkretsar, act det man iakttager av
ailkoholska:dor endast är toppen på ett
isberg. Under vattnet Ligger den stora
massan av elände, Ju mer man håLler
på atc arbeta med sjukledighet lär man
inse aililmholens skadlighet och stora
elände.

/. B.

Apropå sparbössor vill vi presentera en
förnämlig typ i den Gustavsbergsurna
av gammalt märke, som Hushållspors
lins]abriken placerat i sitt besöksrum,
och i vilken många sköna slantar lagts
ned som tack för visning. Urnan töms
en gång årligen och innehållet skickas till
Rädda Barnen.

Sparandets historia

Att äga något överflöd för morgon
dagens behov måste ha va-rit sparsamhe
tens ursprungliga och alltjämt beståen
de drivfjäder. Det kan ha varit säd för
nästa års sådd, fiskkrokar för vårfisket,
klädesty,g för den kommande vintern.
Den som lyckades skapa denna trygghet,
blev aktad men stundom också föraktad.
Var går g:riänsen mellan sparsamhet och
snålhet?

Så uppstod räntan ...
Krösus -var världens rikaste furste har

det sagts. Allt han rörde vid blev till
guld, men knappast till glädje. Om hans
övepflöd berättas, men ej att det kom
någon till glädje. Den som hade mycket
av något kunde låna ut det, men då
krävde han gärna något för •egen del
och så uppstod räntan.

Den är ett gammalt begrepp, känd
från Babylon, välbekant för de grekiska
skattehusens förvaltare, ställd under de
batt i kristenhetens .första årtionden. För
den kristna religionen var det en själv
klarhet att pundet $kulle väl förvaltas,
men också att växlarna som bedrev
långi<veri i stor skala skulle drivas ut
ur templet. Det är en märklig dualism
som kom att sätta sin prägel på riätts
debatten i \5extorrhundra år.

De katolska kyrkofäderna fördömde
räntors tagande och accentuerade där
med motsättningarna tiH judarna, vars
religion ej förbjöd en under medeltiden
säkerligen långt ifrån skälig avkastning
av kapitalet. Fattigdom skulle ,botas ge
nom att de rika delade med sig av sitt
- den kunde givetvis också undanröjas
genom idogt arbete.

"You can't take it with you"
I senmedeltidens ikonografi finnes

emellertid ett -drag av nästan fördöman
de av sparandet. Den rike mannen och
hans mycket vissa framtida öde är ett
älskat tema för vanitasmålaren. Han
framställes dyrbart klädd, omgiven av
penningsäckar och kassakistor, men ba
kom hans stol står liemannen. Sorayas
pjästitel "You can't take it with you"
är en förträfflig sammanfat:tning av den
moraliska uppfattningen av en över
driven sparsamhet. Det är i konsekvens
härmed som man skall se de italienska
bankirernas testamentariska förordnan
den "per il poveri", för de fattiga, och
Fuggers !ännu bes-tående anläggningar i
Augsburg för de fattiga och gamla.

Sparbössan skaH vi ime glömma med
rötter i den hellenistiska ooh romerska
kultUJrvärlden. Den är ett fint vittnes
börd om det lilla målmedvetna sparan
det, och då den i varje fall så tidigt
som 1600-talet klädes i spargrisens ge
stalt sker detta troligen som en erinran
om de s.k. antoniussvinen, vilka byarna
under:höll för de fattiga. Antonius var
de fattigas helgon.

Att trygga sig mot nöd
Att spara - genom århundradena ta

lar rdag silver- och guldskatter om den
na människans fundamentala drift att
trygga s,ig mot nöd. Men skriftens ord
eller ej, i oroliga tider anförtrodde man
jorden sina skatter för att i bästa fall
när faran dragit förbi gräva upp dem
igen.

För upplysningstiden hade individen
ett värde i sig, och man betonade star
kare än tidigare den timliga välfärden
i stället för den eviga och himmelska.
Den ekonomiska väifärden var ett vill
kor för individens utveckling och den
enskildes strävan gynnade det hela. Man
framhöll att olika organisationer skulle
kunna skapas för att hjälpa den enskilda
människan till större välstånd. Upplys
ningstidens store ekonomiske teoretiker,
Adam Smith, författar-en till "Nationer
nas Välstånd", s-krev: "Sparsaimheten år
upphovet till kapitalets ökning och vik
tigare än yrkesfliten."

Redan 1697 hade visserligen Dan:el
Defoe, starkt kritisk mot dåtidens ban
ker föreslagit att man shlle inrätta
sparkassor till "förbättrande av de fatti
gare klassernas ställning" - men blivit
utskrattad.

Forts. nästa sida
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Upsala-Ekeby (Karlskrona, Rörstrand)

Vid Uppsala-Ekebys anläggningar i Uppsala sker färgnyanssorteringen av kakel i en
datastyrd "Chromosorter", som på elektronisk väg sorterar i sju olika nyanser.

Rationalisering och automation - det
låter paradoxalt i samband med produk
ter ur istidslera. Men det krävs effektivi
tet om man skall kunna konkurrera på en
allt hårdare marknad. Upsala-Ekebykon
cernen har kommit mycket långt på den
vägen när det gäller framställningen av
kakelplattor vid anläggningen i Ekeby-

bruk utanför Uppsala.
Redan i det första steget - lerbered

ningen - där man förvandlar Uppsala
slättens istidslera till fint presspulver,
har man lyckats nedbringa genomlopps
tiden från 1 1/2 å,r till 20 timmar. Det
har kunnat ske genom ett spraytork
ningsförfarande.

1718 - ett märkesår
En föregångare till sparbankerna var

en sparkassa som grundades 1778 i
Hamburg av ett patriotiskt sällskap.
Den var avsedd för små inkomsttagare
och lämnade säkerhet och någon ränta.
Detta var i och för sig något helt nytt,
då en organiserad inlåning var för då
tidens banker något helt främmande.
Att deponera pengar hos en person eller
ett företag innebar nämligen enligt då
tidens sätt att se saken en förmån för
deponenten för vilken han borde erläg
ga en ersättning. Som den riktiga första
sparbanken räknas den som grundades
1810 av den skotske kyrkoherden Henry
Duncan. Den första svenska sparbanken
är Göteborgs Sparbank som startade sin
verksamhet år 1820.

Ett livsvillkor för samhället
Under sparbankernas första period do

minerade de humanitära och sociala syn
punkterna, upplysningsarbetet var det
viktigaste. En gammal upplysningsskrift
finns bevarad: "Underrättelser om Spar
banker samt om sättet och fördelarna
att begagna dem." Ett par av kapitel-

s

rubrikerna: "Huru tjänare bör begagna
sparbankerna" och "Huru man skall
medelst sparbanker vänja sig av med
fylleri".

De första svenska affärsbankerna till
kom på 1830-talet. 1884 kom postspar
banksrörelsen. Inlåningen i affärsbanker
na var väl från början ej något väsent
ligt. Det finns exempel på att man på
sina håll ansåg denna som ett nödvän
digt ont, som borde hållas inom vissa
gränser. Men så småningom förändrades
inställningen samtidigt som hos spar
bankerna kunde förmärkas en annan in
riktning: att skaffa fram kapital till de
nyinvesteringar som krävs i ett framåt
strävande samhälle - det enskilda spa
randet är idag helt enkelt ett livsvillkor
för samhällets vidare utveckling.

Spariden har spritt sig över hela värl
den. Nya sparformer har kommit till
för att underlätta för spararna, skol
sparandet, sparklubbar och det senaste
ledet, lönsparandet, där Sverige är nå
got av ett föregångsland. Och alltsam
mans syftar till trygghet, Frihet från nöd.
Det är ingen dålig målsättning.

I nästa moment - pressningen
kör man 3-skift med helautomatiska
pressar, som är sammankopplade med
individuella torkar. Detta har reducerat
torktiden från 72 timmar till 18 minuter.

Också i det följande - bränning, gla
sering och kvalitetskontroll - har auto
mationen kommit in i bilden. Kvalitets
kontrollen t.ex, eliminerar storleksvaria
tionerna på keramisk väg medan skev
heten, högst 0,6 mm, kontrolleras elektro
niskt. Färgsorteringsanläggningen klassar
på bråkdelen av en sekund plattans
färgnyans medels fotoceller som förmed
lar sin information till en datamaskin.

Vid anläggningarna i Ekebybruk till
verkas, förutom kakel, hushålls- och
prydnadsgods i Iera. När det gäller pryd
nadsgodset tillverkas detta ,ännu i stor
utsträckning enligt traditionella meto
der och formgivningen skötes av fast an
ställda konstnärer.

Vid Kakelfabriks Aktiebolaget i Karls
krona tillverkas - som namnet antyder
- väggplattor. Men i Karlskrona finns
också AB Karlskrona Porslinsfabrik med
fältspatporslin, främst restauranggods,
som huvudprodukter. Där har nyligen
installerats en automat som medger en
dagsproduktion av 20.000 koppar per
skift.

Vid Upsala-Ekebys Gävlefabrik har
man specialiserat sig på flintgods och
vi troporslin.

Rörstrand är ett välkänt märke på den
keramiska marknaden. För övrigt en av
de allra äldsta signaturerna på detta om
råde i hela Europa. Det grundades re
dan 1726. Dess historia förpliktar på
det keramiskt-konstnärliga området och
Rörsrrands Porslinsfabriker ingår sedan
1964 i Upsala-Ekebykoncernen.

Tre produktgrupper tillverkas: fält
spat, flint- och konstgods. De är ugns
fasta artiklar, det är bords-, kaffe- och
teserviser och givetvis konstgods av olika
karaktär, En fjärdedel av produkterna
exporteras till ett 40-tal länder i alla
världsdelar.

På Rörsrrand finns också en arelje
produktion, framställd av företagets fem
fast anställda konstnärer. Det är alltså
en hantverksmässig tillverkning av unika
föremål eller föremål i små upplagor,
huvudsakligen i stengods. Det kan vara
vaser, fat, skålar eller dekorativa ut
smyckningar. Det är samma konstnärer
som svarar för modelderna till företagets
servisporslintillverkning.

Efter sammanslagningen med Upsala
Ekeby har Rörstrand genomgått en om
fattande rationaliseringsprocedur. De ti
digare två fabrikerna i Lidköping har
slagits samman till en. Produktionen har
koncentrerats, administrations- och trans
portapparaten har förenklats och effek
tiviserats.



Wr gulnabt papper
"Fäderneslandet hastar till sin förnedring

till sin undergång - - - "

På Kungl. Maj:ts och ärkebiskopens
befallning stod prosten Dan. Aug. Ziel
feldth den 3 juni 1832 i predikstolen i
Värmdö kyrka för att förmana och var
na sina åhörare och överlägga med dem
om lämpliga åtgärder för att häva det
onda: "fördärvet, som just nu syntes ha
stigit till sin största höjd" ...

Uttrycket "Den svenska synden" hade
väl ännu inte präglats, men även ,i ut
landet berättades denna tid, att svenskar
na var i färd med att supa ihjal sig och
medellivslängden var 32 år. Mångenstä
des i landet !hade man börjat inse att
något måste göras snart och att krafttag
erfordrades.

Kungen tog då ovannämnda initiativ
och med anledning därav, hör vi med
uppmärksamhet på vördig prosten, som
flera söndagar å rad har låtit kallelser
utgå även till ,kapellförsamlingarna.
Många har infunnit sig, dock inte till
det antal som väntats.

Han börjar sitt tal:
"Älskade vänner!
- - - Ni har säkerligen alla, såväl som

jag och andra redliga medborgare och
sanna människovänner, sett ooh besinnat
hur olyckligt vårt kära ,fädernesland i
flera avseenden nu är emot vad det for
dom var och vad det kunde vara. Att
brotten i en ryslig grad förökats, att fat
tigdomen allt mer ooh mer gripit om
kring sig, att en klen kroppsbyggnad hos
både det äldre och hos det uppväxande
släktet hotar fäderneslandet med ett
klent försvar och med förlusten av dess
självständighet ifall det angripes av ut
ländska fiender, att även de lindrigaste
ooh fordom så lätt besegrade sjukdomar
nu för tiden fäller de flesta människor,
att nya förut okända farsoter alstrats,
att trevnad, frid, glädje och välsignelse
flytt ur snart sagt de flesta boningar, att
många makar med förblödda hjärtan
och förgråtna ögon täras bort av sorg
över den andre makens laster och miss
handlingar, att många små barn, som
ännu äger både far och mor i livet, växer
upp i osnygghet, sedefördärv, hednisk
okunnighet och ogudaktighet, och att
således den största delen av de enskilda
samhällena och följaktligen det egentliga
fäderneslandet hastar till sin olycka, till
sin förnedring, till sin undergång - - -.

Allt detta har ni säkerligen upptäckt,
och om ett svenskt hjärta klappar i ert
bröst, har ni lika säkert känt en djup
sorg över denna verkligen rysliga erfa
renhet. Fördärvet synes ha stigit till sin
största höjd och nu ha hunnit sin vänd
ningspunkt. Ett återgående till vishet är
ovillkorligt om ej fäderneslandet skall
falla och vi med det.

Tiden till detta återgående är nu inne,
och en ljusan dag har redan, Gudi vare
lov, börjat gry för det av himlen, såsom
det synes, med en särskild nåd omfattade
Sverige.

Gud vill ioke att vi skola platt för
därvade bliva. - Flera städer, ja flera
landsförsamlingar har redan ingått för
bund till fäderneslandets upprätthållan
de, till återförande av dess välstånd och
lycka, och i dessa dagar, måhända just
i dag bildas säkerligen mer än många
lika ädla föreningar - - -.

Ni vet, ~lskade vänner, att orsaken
till allt det onda, jag avmålat är
b r ä n n v i n e t. Detta gift, vilket i sin
början icke var annat än ett med var
samhet begagnat läkemedel, men som
genom missbruk blivit en nödvändighe
tens vara, ett vederkvickelse och munt
ringsmedel, ett trakteringsämne.

Såsom njutningsämne använt är det,
även i ringaste portion, skadligt. Det är
åtminstone alltid och alldeles umbärligt.
Endast vanan har givit det sitt värde,
sitt behag. Den som ej ännu vant sig
därvid, finner det elakt och vämjeligt.
Den som njuter därav över ett visst
mått, försättes i ett sjukligt tillstånd, får
kräkningar och flerahanda plågor, berö
vas bruket av alla yttre sinnen och för
lorar - vilket ohyggligast är - förlo
rar förstånd och förnuft, förlorar med ett
ord alla de själens och kroppens ädla
förmögenheter, som utgör människans
företräde för den övriga naturen - hen
nes likhet med Gud.

0, vilken synd det är att självvilligt
förnedra sig ifrån den förnämsta till den
sämsta av alla varelser, att självvilligt
förstöra det gudomliga, varmed den alls
mäktige prytt oss, att för en ringa, för
en inbillad fördärvlig njutning, omskapa
sig från en ljusens till en avgrundens an
de. Därom är jag försäkrad, att ni både
förstår och att en stor del av er, älskade
vänner, minns av de ord, jag så ofta bå-

de offentligen och i enskilda samkväm
till er talat.

I dag upprepar jag dessa ord i namn
av Landets Fader, som ömmar för sina
barns nöd och stundande olycka och som
nu anstränger sina adla bemödanden för
att höja sitt land från dess frivilliga
iråkade träldom, dryckenskapslastens
nesliga träldom och fördärv.

Sägen, älskade bröder, tillhör det icke
var redlig svensk, tillhör det icke oss att
räcka honom våra händer till det stora
ädla, Gudi behagliga, lycksalighetsbä
rande verkets befordran? Visserligen! Ni
vill det - det vet jag, därom är jag
övertygad -.

Ibland oss finns visserligen många li
derliga drinkare, Gudlösa självspillingar,
mördare av både egen och andras säll
het, men här finns, Gudi lov, ännu flera,
ja, ett mer än l0~faldigt antal av nyktra,
anständiga, redliga, samvetsömma och
hedervärda medborgare, som både önska
och arbeta på befordrander av såväl all
mänt som enskilt väl, på fäderneslandets
sällhet oc:h lycka och till er goda älskade
och aktningsvärda vänner, som väl till
ett stort men ej till ett väntat och av
ämnets vikt påkallat antal i dag har
samlats, vänder jag mig nu med den
förtroendefulla, viktiga hemställan:

Vad vill ni, vad kan ni uträtta till den
fördärvliga och nesliga dryckenskapslas
tens hämmande - avskaffande? Jag gör
er och edra tänkesätt för mycken rättvi
sa för att lägga er orden i munnen. Må
gen i själva besvara och med mig och
med varandra samråda, hur den viktiga
frågan skall på det mest tillfredsställan
de sätt besvaras." -

Alla närvarande försäkrade sig äga
samma övertygelse som ordföranden om
fyllerilastens skamlighet och skadliga in
flytande på enskilt och allmänt välstånd
och delade hans nit till detta ondas häm
mande och utrotande. Efter livliga sam
tal och överläggningar i ämnet ansåg soc
kenmännen det goda ändamålet för när
varande bäst kunna vinnas genom föl
jande överenskommelse. -

1) Då erfarenheten visat, att de flesta
brott, som varit närmaste följden av
brännvinets omåttliga bruk, såsom sab
batens ohelgande, svordomar, trätor,
slagsmål och stölder med flera blivit be
gångna vid eller i grannskapet av kro
garna, önskades enhälligt och allvarligt,
att dessa priviligerade för lättjan, utsväv
ningar och laster, dessa verkstäder för
fattigdomen, oenigheten mellan makar,
barn och föräldrar, dessa avgrunder, som
uppslukat så mångas husliga sällhet,
många själars frid och kroppars hälsa,
- måtte vid nu löpande skatteårets slut
alldeles upphöra och lovade ordföranden
att till KB på församlingens vägnar
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framföra denna önskan jämte ödmjuk an
hållan, att på de härbärgen, som för
resandes bekvämlighet komme att anses
alldeles nödvändiga, all försäljning av
brännvin måtte vid högt vite förbjudas
ooh de vid vintervägarna för fisktrans
portens möjlighet nödiga viloställena, un
der sommarmånaderna tillslutas.

Alldenstund ägaren av Betsede krog
herr kaptenen Kuylenstierna på Aspvik
för ordföranden förklarat sig beredd att
till nykterhetens främjande inom orten,
självmant uppoffra de fördelar, vilka
krogrättigheten medför, och detta beröm
värda exempel nu efterföljes av arrenda
torn Gustav Jansson på Ostra Elvsala,
då tvärt emot lagens stadgande, allmän
ordning och skick, krogrörelse idkas vid
Kolström nära ingången till Pilhamns
tempel, ooh vid Tratten, Djurhamns och
Stäkets krogar, alla belägna inom 1/4
mil från närmsta kyrka, samt äntligen,
då ingen olycka av brist på brännvin
men många av dess tillgång förorsaka
des, hoppas församlingen, som så ofta
tillförne med glädje sett inom sig mogna
de välgörande frukterna av länsstyrel
sens nitfulla vård om landets väl, benä
get bifall till sin nu i ödmjukhet fram
ställda önskan - - - .

2) Till det nesliga lönnkrögeriets och
dess skadliga följders förekommande
överenskom socknernannen att, var och
en, som i gårdar och backstugor upp
täcker brännvins utminuterande suptals
eller annan förbjuden kvantitet, sådant
genast anmäla hos kronobetjäningen, vil
ken sedan ägde att till vederbörlig näpst
befordra den brottslige, som av låg egen
nytta, trotsande landets lagar, uppoffra
de landet väl - - -.

3) Overlades om huruvida ungdomen
borde till en viss ålder förbjudas. bruket
av starka drycker; ett visst mått av
brännvin för dagen utdelas åt tjänste
folk och arbetare; högsta antalet av su
par vid varje gäsrabudsmålrid bestäm
mas; samt om inskränkande av tiden för
kalasens hållande inom en dag.

På grund av allas gemensamma över
tygelse, att samhällets välstånd befordras
snarare genom medborgarnas upplysning
och goda vilja än genom tvång, över
lämnade socknemännen utan hotelse av
viten och rättegångar med inbördes för
troende till varandras välkända redlig
het och kärlek för fosterlandet åt föräld
rar att noga vaka över sina barns av
hållande från brännvin, tills dessa hun
nit den ålder, då förståndets mognad kan
undervisa och varna dem för den hotan
de olyckan; att husbönder högst spar
samt utdela den skadliga drycken bland
tjanare och arbetare och med faderlig
omtanke vänja dem vid måttlighet, goda
seder och ett rätt användande av deras
arbetsförtjänst.

"Nöjesliv" på Ingarii 1870
I Ingaröbladet av år 1947 berättade

gamle Albert Zetterberg om ett kommu
nalstämmobeslut för snart 100 år sedan.
Det gällde hur man skulle stä:vja det
florerande spelraseriet och kroglivet - en
allvarlig sida i 70-talets fritidsproblem.
Vid Kolström fanns det krog och kortle
karna var flitigt i rörelse. Beslutet åter
ges ordagrant med bibehållande av den
gamla stavningen.

På grund af under den 30 :de sistlidne
December fattadt beslut, hafva under
tecknade utsedde kommitterade uppgjort
följande förslag att framläggas till för
samlingens godkännande och stadfästan
de.

Med anledning af det mot Christlig
ordning och Tukt stridande förhållande,
som mer och mer här tilltager och hvari
genom religion och goda seder öfvergif
vas ooh föraktas, då nemligen Tjenste
folket och Ungdomen företaga sig an
vända Sabbathens afton till syndiga
ridsfördrif och utsväfningar såsom Lot
terier och killespel med thy åtföljande
liderlighet och otukt, lasters utöfning
på ett sätt, som hånar all anständighet
och ärbarher m.m. och hvilket sorgliga
tillstånd framkallat rättmätig anledning
från husbönders sida till klagomål och
missnöje, så anse wi att till stäfjande och
motverkande af detta onda, då förma
ningar intet uträtta, det vara nödvän
digt föreskrifva:
1 :a Att Tjänstefolket på inga villkor
tillåtas uttaga penningar af sina löner
för dylika utgifter.
2:a Att den som upplåter husrum för
kortspel på effekter af hvarjehanda slag
skall, hvarje gång sådant sker, plikta till
cornmunalcassan Tio (10) R:dr R:mt.
3:dio Att en hvar som deltager i dessa
tillställningar eller föröfvar hvarje slags
spel på wärdefulla effekter, skall <likale
des till communalcassan böta 1 :a gången
förbrytelsen sker Fem (5) R:dr R:mynt

men 2:dra och följande gånger skall
plikten fördubblas.
4:de Att ordföranden i kommunalsty
relsen anmodas så snart öfverträdelse af
dessa bestämmelser blifvit anmäld och
af vittnen intygad, låta genom Krono
betjeningen uttaga böterna, ifall de skyl
dige icke godvilligt kunna förmås att
erlägga dem.
5:te Att samma ordförande, sedan soc
kenmännen blivit i laga ordning hörda
och sitt medgifvande till protokoll af
gifvit, måtte till Kongl. maj.ts Befall
ningshavande ingå med anhå1lan om
sanktion af här ofvan angifna stadgar,
att tjena till ovillkorlig efterrättelse med
den kraft och werkan Lag förmår.

Undertecknade ha.fva ansett att ett
verkande vite vore just rätta botemedlet
mot den rådande spelsjukan,

I sanning vore önskeligt, om dessa för
derfliga sysselsättningar måtte upphöra,
på det Tjenarena blefve hemma och bätt
re tjllwaratoge sina plikters fullgörande,
så att icke måndagen såsom ofta varit
fallet måtte betraktas såsom fridag, för
att återställa sig efter rus och olustighet
deraf.

Vi skulle för tjenstefolkets och ung
domens bästa önska, att dessa förledande
tillfällen måtte dem betagas och de för
hindras från att för en lumpen vinnings
lystnad uppoffra Sina. tillgångar lrvilka
kunde ändamålsenligare och nyttigare
användas, äfventyra hälsa coh arbetslust,
förlora de rättänkandes förtroende och
Störta sig i lekamligt och andligt elände.

Ingarö den 13 Januari 1873.
(Namn)

Det inlemnade Förslaget upplästes
punkt for punkt och godkändes i sin hel
het utan anmärkning af De i stämman
närvarande med uttryckt önskan försla
get måtte widare befordras för sanktio
nering."

Ooh då numera upplysning blivit vun
nen om det till överflöd njutna bränn
vinets skadliga inflytande på hälsan,
yttrades en allmän förhoppning och öns
kan, att den gamla fördomen, som hit
tills bestämt, att vars (var och ens) god
het, efter de ifyllda ooh påtrugade su
parnas antal, måtte försvinna, och att
ingen hädanefter måtte samla omkring
sig vänner och anhöriga för att ibland
dem utdela detta gift och se dem sjuka
återvända till sina hem; att de avlidnas
kvarlåtenskap, oftast ringa och otill
räckligt för efterlevande makas under
håll och barnens uppfostran, ej måtte
förtäras i ogudaktig utsvävning vid en

långvarig och kostsam begravningsfest:
att bröllopshögtidligheterna ej mera måt
te förminska de nygift.as för bosättningen
väl behövliga tillgångar eller öka deras
skulder; samt att de förmögnare använ
da sitt överflöd att förädla ej förnedra
medmänniskor.

Församlingen åtskildes under inbördes
lyckönskningar och bön till Gud om
framgång av deras goda föresatser, att
genom befordrande av nykterhet och
ordning bereda lycka inom sin lilla krets
och därigenom lätta en god konungs fa
derliga omsorger för det kära fädernes
landet.

Vilh. Gezelius
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GROTRIM
A vtalsklimatet var frostigt i år

Allt bistrare blir det och kovan den går.

l3 arnstugan sjönk i Katthavets famn
Vem ger oss nu öppningsmånadens namn?

centrum på väg, Nu jublar envar
och Parken får hurra för det som blir kvar.

t) atamaskiner donar och styr
är bra om dom matas med lämplig lektyr.

en segerfanfar för vårt Ekedal
får simbassäng och en gympalokal.

Fantastiske Stig fyllde femti i år
fick en vitklöverkrans kring sitt lekfulla hår.

G risslingebadet liksom Södersved
ställt simmarfantomer på stolta led.

h ögervind drabbar vårt lands politik
och vi kom i TV med högertrafik.

•} ndententer blev valda i öst som i Wester
men vem vill kalla mig Rimmarmäster?

J ulisemestern var ljuvlig och het.
Om julväderleken blott spåmannen vet.

]{orv-Göthe, kunglig hovleverantör
har för prinsar och mods samma glada humör.

1 arssons unga•r" med fader och mor
styrde mot väst, som Columbus jag tror.

Min skål vill jag höja med Vårby läsk
för M-hus som vilar på Bagarns träsk.

Nybyggen här i min Hästhagenskog
blev inflyttningsklara när sommaren dog.

Q rientering som går över berg och diken
övas med framgång kring Farstaviken.

P ottmakarbo skall bli rent må ni tro
bara plocka och gno, sopa rent pä din bro ..

q villra, 0 qvillra, Q .et är trist
användes barn i namn såsom Ovist.

Raska skolbarn och bilvrak med färg
jobbade hårt för ett Rent Gustavsberg.

skolstrejken vanns, det är uppenbart,
av eleverna själva, som tredje part.

Tjugo nationer vid Farsta strand
längtar till varmare stränder ibland.

u tedoss nyttjar vi ej i den grad
som sägs i grannstadens veckoblad.

"y eteranklubb som jobbat i femtusen år
en sentida hoppjerka sällan förstår.

X är framtidens främmande kust
med malört och glädje, plåga och lust.

Y,rsnö som klär varje kälkbacke snart
önskar familjens yngste, så klart.

z enit är punkten där solen står
i sydliga land, dit jag frysande trår.

0A ter ett År som förrunnit igen
Vi blir bara äldre och äldre, min vän ...

~.Q.~
~

Äntligen slut på mitt rimsmidarslit
God Jul till Dig som följt med mig hit

till sist

ö rnjollar seglar mot Farstabrohål
rätt ofta är seglaren blöt innan mål.

STRANDSKATAN
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Mats Rehnberg:

I JULENS VÅLD

I dessa tider, då inflyttningen till stä
derna blivit en stor politisk lokalisations
fråga, borde glesbygdens vänner mobili
sera julen för att påvisa, hur innerst in
ne alla människor längtar tillbaka till
landet. Åtminstone vid jul. Som här
strax skall påvisas, utgör en mycket stor
del av våra julbesvär ett försök att göra
stadsvåningen lik farfars bondgård eller
torpstuga. Att julen skall vara lantlig
hade man för övrigt upptäckt redan för
ett par ,hundra år sedan, dl 1700-tals
skalden Gyllenborg föreslog den veklige
stadsbon att lämna gränderna och bege
sig ut på det friska landet för att kunna
få äppleröda kinder.

Det finnes något mycket säreget med
vår strävan att göra julen gammaldags
och traditionsriktig. Dessutom grips män
niskor av en prisvärd lust att få veta an
ledningen till julens oli:ka inslag. Ingen
tycks diäremot känna större lust att frå
ga, varför bruden skall ha krona och vit
klänning, varför karlar ,har byxor och
fruntimmer kjolar, varför gifta kvinnor
har två ringar men gifta män bara en
och tusen andra företeelser. Åtskilligt av
detta är också traditioner, icke sällan

betydligt ålderdomligare än vad vi har
för oss vid jul.

På ett märkligt sätt har nutidens
svenskar kommit att älska jultraditioner
na såsom ett tillskott av stämning och
fäderneärvda riter. Detta intresse upp
stod i särskilt hög grad kring sekelskif
tets nationalromantik och årtiondena
därefter. Ett genomgående drag är att
julen skall vara som "förr i världen". Då
levde alla ett lantliv med självhushåll.
Man slaktade till jul för att få färskt
kött, vilket ,då var sällsynt. I våra dagar
kan vi köpa färskt kött dagligen. Julens
köttmat påminner i allt om festen strax
efter slakten. Syltorna är just en typisk
rätt framställd av sånt som "blev över",
då man tog vara på grisen efter slakten.
Grisfötter och revbensspjäll är likaledes
av det slag som brukade bli tillgång på
vid slakt. Detsamma gäller leverpastej
och korvar. När vi doppar i grytan, är

Stockholmspojken Carl Larsson flyttade
vid sekelskiftet till Dalarna och kunde
i bilder som denna visa sin samtid hur
en lantlig och äkta jul skulle te sig.

det onekligen ett lustigt fornminne från
en betydligt fattigare värld än nutidens.
Smör var för många en lyxvara och
margarin fanns inte. Det gällde därför
att glädjas åt det matfett, som stod till
buds, även i flytande form. Jag känner
många, som starkt älskar att doppa i
grytan. Det enda jag inte kan förstå är,
att de nekar sig denna njutning resten
av året. Skinkspad eller liknande är det
ju faktiskt inte så svårt att driva upp
även vid andra tillfällen på året. Per
sonligen föredrar jag revbensspjällen mer
än -den andra julmaten, men jag äter med
förtjusning revbensspjäll närhelst det
bjuds under året och har intet behov av
julstämning för att njuta.

Även lutfiskens varma vänner borde
unna sig detta glädjeämne flera gånger.
Men vore det inte jul, skulle troligen nå
got så föråldrat som fotfisk icke stå att
uppbringa. Den är ett minne från den av
lägsna tid, då man konserverade somma
rens överflöd av fisk icke endast genom
att salta ner den som sill eller röka den
som böckling utan även genom att torka
den som lutfisk. Äldre och yrkesvanare
husmödrar känner säkerligen lutfiskens
förträffliga kusin kabeljon, men i yngre
familjer torde även denna raritet vara
okänd.

I gamla tider bakades det mesta i
hemmet. Baken ägde rum några få gånger
om året, men brödet var som kavring och
knäckebröd framställt på ett sätt, som
tålde viss tids lagring. Färskr bröd var
en sällsynthet, som mest vankades vid
bröllop, begravning och jul. Vi som är
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vana att dagligen köpa färskt bröd kan
troligen icke göra oss en riktig förestall
ning om hur det tidigare varit beställt i
detta avseende. De familjer som hela
året köper sitt bröd, brukar just vid jul
ge sig på att öka brådska och besvär
genom att ställa till med ett litet julbak
då. Det måste vara ett arv från fordom
som obönhörligen gör sig gällande i pep
parkakstiden.

Pepparkakor anses ju också höra ihop
med julen, men om sanningen skall fram,
äter vi ju faktiskt lite pepparkakor an
nars också. Skillnaden är väl endast att
julpepparkakorna blir festligare dekore
rade. När den moderna pop-konsten bru
tit in från stora världen som detta år
tiondes estetiska nyhet, märker man lätt
att gammaldags julpepparkakor fyller de
anspråk man kan ställa på genren. Ef
tersom de inte iär en nyhet från USA,
kan de inte beredas utrymme på Moder
na museet utan hör hemma på Skansen.
De som bakat pepparkakor vet dessutom
att namnet är fel. Det finns ingen pep
par i kakorna. Men förr i tiden fick
peppar vara en beteckning för många
handa kryddor. Pepparroten till skär
gårdsgäddan är ju inte heller peppar.

Man skulle kunna fråga sig hur mån
ga familjer som äter julgädda. Troligen
ett fåtal numera. Förr hörde det alltid
till julbordets stående ingredienser vid
sidan av bruna bönor och åtskilligt an
nat, som vi förvisat till vardags numera.
En enda gång har jag ätit gädda vid
jul. Det ägde rum hos lanthandlaren vid
Kolström på Ingarö under 20-talet. Vi
hade bott där under sommaren och bjöds
tillbaka vid juletid. Släden stod vid sta
tionen i Saltsjöbaden och hästen travade
i full fart hemåt över Baggensfjärden.
Den hittade själv vägen till stallet, men
jag trodde, att det var jag som styrde
den, då jag fick hålla i tömmarna. Häs
ten och jag var bekanta sedan sommaren.
Jag hade nämligen kört tröskvandringen
med honom. En dag hade ett stort moln
av brandrök skymtat västerut. Under
cirklandet i tröskvandringen försökte vi
gissa, var eldsvådan pågick. Först trodde
vi, att det var fabrikerna i Gustafsberg,
sedan att det var Saltsjöbaden som
brann. Dagen drärpå meddelade tidning
arna att det var Svenska Teaterns
brand, som vi sett röken av. Hästen var
mindre intresserad än vi för brandröken.
Men när samme häst nu dragit oss fram
till Nilssons handelsbod i Kolström stun
dade den gammaldags julmiddag, där
krumgä:ddan tronade mitt på bordet.

Alla vet, att julgranen är lika ofrån
komlig som majstången. Men det hör
inte vara svårt att förstå, att granen
länge hade svårt att slå igenom på lands
bygden i vårt land. Det var trångt i
gammaldags stugor och granen var före

Så här kunde Luciauppvaktningen te sig för den som gästade en herrgård i Väster
götland för 100 år sedan. Det är Fritz von Dardel som i teckningen skildrat egna
upplevelser.

Förr var det vanligt att julevangeliet lästes hemma i familjen. Numera är det julbön
i kyrkorna samt i radio och TV.

sågverks- och massaindustriens ankomst
något av barrigt ogräs i skogen. Tidigast
dök den upp på en eller annan herrgård
på 1700-talet, där man hade utlandska
förbindelser. Förvånade uppsalabor gick
i början på 1800-talet och tittade in hos
professor Geijer, som hade en liten gran
med ljus. Men uppsalaprofessorer är ju
så konstiga. Först för omkring 100 år
sedan blev granar intagna i mer vanliga
hem. Då hade den egendomliga seden
fått en viss officiell sanktion genom att

förekomma i kyrkor, vid skolavslutning
ar och andra högtidliga sammanhang.

Vi har sedan länge vant oss vid att
tända levande 1jus vid jul. Förr i tiden
var dylika en lyxvara, som endast kun
de komma ifråga i högtidliga samman
hang. Till sådana måste julafton och
julkalas räknas. Då hade man sparat
hela året för att kunna ha råd att tända
så många lågor på en gång, att det blev
ljusare i stugan än till vardags. Hade
man för hundra år sedan vetat, att. vi
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med elektricitetens hjälp skulle kunna
eklärera vårt hem som nu sker varje dag,
skulle man säkert ansett detta betydligt
effektivare än de levande ljusen. Foto
genlampor och framförallt elektrifiering
minskade i vårt land tillverkningen av
stearinljus. från slutet av 1800-talet till
fram mot 1920-talet. Då hade intresset
för de levande ljusen som stämningsfak
tor fått en sådan omfattning, att produk
tionen avsevärt ökade. Förr tändes lju
sen för att eklärera hemmet, nu släcker
vi i taket, får det skummare och mer ro
mantiskt genom 1de levande lågorna.

Sen forntiden hade folk stöpt ralgljus
själva. Vid början av 1800-talet började
en mdusrriell tillverkning av vaxljus och
stearinljus. Porslinet är icke den enda
industriella produktion, som har gamla
anor i Gustafsberg. Vid 1800-talets bör
jan låg där även en vaxljusfabrrk. Kan
ske var det en tillfällighet, att inte också
denna växte ut till storindustri.

De som bor på Värmdö eller trakten
däromkring har sen länge kunnat obser
vera, hur man vid jul tänt ljus på gra
varna. På andra håll i landet har denna
sydeuropeiska sed vunnit spridning först
de senaste årtiondena, medan det på
Värmdö förekommit ända sedan 1800-
talet. När Svenska slöjdföreningens till
skyndare artisten Mandelgren var på be
sök hos en präst på Värmdö, förevisades
alfa de lyktor som vid jul ställes på gra
varna. En obestyrkt men ingalunda otro
lig tradition har gjort gällande att dy
lika gravljus förekommit på Värmdö
sedan början av 1800-talet. I vilket fall
vet man med säkerhet, att det började
här tidigare än på någon annan plats
i landet. Det är inte utan att man skulle
vilja misstänka vaxljus-fabriken i Gus
tafsberg för en andel i detta. Men tyvärr
går det ej att bevisa. Från Värmdö spred
sig denna julsed till Djurö, Omkring
1900 uppges familjen Odelberg ha verkat
för an man vid jul skulle tända ljus även
på Ingarö kyrkogård.

De senaste 30-40 åren har adventsti
den kommit att uppfattas som en ouver
tyr tiH julen, markerad genom olika se
der. Dessförinnan var advent lirka oupp
märksammad som vilken hostsöndag som
helst. Förspelet till julen markeras av de
fyra adventsljusen, en sed som fick stör
re spridning först långt efter första
världskriget. Samtidigt vaknade intres
set för Lucia. Det var tidigare något som
levt ett stilla liv på sina håll i västra
Sverige. På 90-talet uppvisades en Lucia
på Skansen och vid början av 1900-talet
startade den moderna Lucias stora fram
marsch, särskilt sedan i slutet på 1920-
talet den sedan länge nedlagda tidningen
Stockholms Dagblad lanserat den jul
skylmingslucia som färdas på Stockholms
gator.

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?
Sleymmande 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 vårt 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

Som synes är åtskilliga av de tradi
tioner som vi omsorgsfullt vårdar vid
jul icke särskilt gamla. Detta samman
hänger troligen med att det nutida tra
ditionsintresset kring julen i sig själv är
av ganska ungt datum. Varje nytt drag
som lades till julens utstyrsel och upptåg
omhändertogs snabbt som en tradition.

Då den som orkat så här långt i läs
ningen tänker efter, är det troligtvis allt
jämt en hel hop ting, som måste klaras
av före jul. Och som vanligt blir det väl
ett evinnerligt jakt! Tro for all del inte
att juljäktet är ett utslag av vår egen
dåliga tid och att gångna tiders lyckli
gare jular var lugna. Redan vid slutet av
1700-talet trodde Anna Maria Lenngren
likadant, nämligen att julen då var all
deles urspårad. Juljäktet är kanske rent
av vår äldsta jultradition. Den behöver
vi inte ägna särskild omsorg att bevara,
ty juljakter har en stark förmåga att
bevara sig själv.

Internationell
Jul- o. Nyårshälsning

på språk som är representerade vid
Gustavsbergs Fabriker

Glredelig Jul og et Godt Nyt år
(Danska)

Merry Ohristmas and a Happy New
Year

(Engelska)

Roornsaid Joulu Piihi ja Hääd Uut
Aaastat

(Estniska)

Hyvaa Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta

(Finska)

Joyeux Noel, bonne et heureuse anneel
(Franska)

Kalla christugena kä eftihisrnenos 6
känurgios chronos

(Grekiska)

Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuw
par

(Holländska)

Buon Natale e Capo D'Anno
(Italienska)

Sretan Bozic i Sredna Nova Godina
(Jugoslaviska)

God Jul og Godt Nytt År
(Norska)

Wesolych Swiat, Dosiego Roku
(Polska)

Särlätoni Veseie S,i an Nau Fericit
(Rumänska)

Felices Pascuas y Prospero Aiio Nuevo
(Spanska)

God jul och Gott Nytt År
(Svenska)

Radostne vånoce a sd.stny novy rok !
(Tjeckiska)

Frohe Weihnachten und ein Gutes
Neues Jahr

(Tyska)

Kellemes Karåcsonyi Es Ujevi Unne
peket

(Ungerska)
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Hostsammanträdet i nämnden ägnades
huvudsakligen åt det nya nämndavtaler,
som träder i kraft från 1 januari. Vår
gästföreläsare, ombudsman Olle Gun
narsson hänvisade till det nya avtalet
mellan SAF, LO och TCO och ett sär
tryck om företagsnämndsavtalet ur Fack
föreningsrörelsen, vilka utdelats till leda
möterna.

Herr Gunnarsson skisserade de nya
synpunkterna i avtalet, som starkare än
förut framhäver företagsnämnden som
ett slags expertorgan med målsättningen
information som grundval för samråd
och med sikte på resultat. Informationen
ska ges före beslut, göras begriplig genom
tillämpning av pedagogik och skriftliga
dokument före sammanträdet. Samrådet
bör då kunna ske före beslut i styrelse
ooh företagsledning, och innebära en
strävan till en gemensam uppfattning.
Resultatet av samrådet ska delges dem
som har att fatta beslut, protokollen bör
fånga kontentan i överläggningarna
och följas, upp ifråga om besluts verk
ställighet.

Hr Gunnarsson påpekade möjligheten
att låta nämnden vara beslutande organ
i vissa sociala frågor o.d., att den i före
tagets personalpolitik bör ha ·insyn och
samråd om principer vid omflyttningar,
rekrytering och befordran, och att man
kan inrätta arbetsutskott som mellan
sammanträdena ger nämnden större ef
fektivitet. Han pekade vidare på kravet
av framåtriktad information ifråga om
företagets ekonomi ooh marknadsutveck
lingen, och rekommenderade samtidigt
vissa mallar för t.ex. årsredovisningen,
som underlättar parternas inblick i verk
samheten. Slutligen berörde hr Gunnars
son det utveoklingsråd, som ska stimu
lera samarbetet i företagsnamnden och
vikten av att bereda ledamöterna ut
bildning eller skolning för sin uppgift.
Han visade också på chansen att ha and
ra samarbetsformer, men underströk att
det nya avtalet i alla avseenden är ett
minimiavtal. Han erinrade om att man
i det nya avtalet velat markera fack
organisationens roll genom att särskilt
betona deras medverkan i nämndaroetet,

Ordf. hr Hjalmar Olson tackade hr
Gunnarsson för hans intressanta och en
tusiastiska framförande. Ordf. redogjor
de i stora drag för vårt sätt att arbeta
i nämnden och dess underkornmitreer,
där vi i flera avseenden legat före avta-

ler, en position som vi gärna vill för
stärka. Viljan att samråda har alltid va
rit klar i Gustavsberg. - Under den
följande diskussionen framfördes olika
synpunkter på avtalet, dess fördelar och
konsekvenser ooh på vissa elastiska be
stämmelser. I debatten yttrade sig för
utom inledaren och ordf., hrr Teglund,
Svensk, Dahlberg, Ohlund, Andersson,
öhlin och Enhus,

Föreragsnämnden beslöt att med led
ning av det nya avtalet, som snart ock
så torde godkännas för kooperationen,
granska vårt sätt att arbeta för att se
hur vi kan förstärka samråd och sam
arbete i avtalets anda.

Från Sleyddskommitten, som hade
sammanträde 27 okt. har vi statistik för
3 :e kvartalet, som uppvisar 15 yrkesska
dor med 262 sjukdagar, motsvarande
1.430 förlorade arbetstimmar. -

Bullernivåprov har nu verkställts över
arbetsplatser på olika avdelningar i
fabrikerna. Tabeller förelåg, vilka ska
presenteras för vederbörande arbetsleda
re och successivt uppföljas för bullerpro
fylatiska åtgärder. Hrr Bram, Dahllöf
ooh Bellander bevakar organisationen.

Sekr, har rapporterat om innehållet
vid KFO-Folksams arbetarskyddskonfe
rens, där hrr D. Hjerpe, L. Svensson
och G. Dahlberg deltagit. Bl.a. förutan
mäldes en ny propagandadrive 1968, i
likhet med 4M kallad "Bättre mental
hälsa". Påtryckningar gjordes om förbe
redelser och instruktioner inför Höger
trafikomläggningen. Ny kungörelse om
minderårigas användande i arbete ooh
om läkarkontroll gäller från 1 jan. 1967.
- Sekr. meddelade att färdigspunna
hörselvaddsproppar kommer att tillver
kas vid Billesholm, vars hörselvadd i
övrigt fick goda rekommendationer. -

Betr. silikosutredningen har från Ar
betsmedicinska institutet meddelats att
undersökningen, som omfattat 147 före
tag, avslutats den 1 juli. Vid fem pors
linsindustrier har tagits 1.008 prov på
fasta och 448 på mobila arbetsplatser
jämte råmaterialsprov. F.n. pågår labo
ratorieundersökningar. Rapporter, ana
lyser och andra behandlingar samman
ställas under hösten och en slutrapport
beräknas bli klar till årsskiftet och fär
dig för publicering under våren 1967.
Senare kommer varje företag få del av
sina resultat. Vid uppenbart anmärk
ningsvärda dammförhållanden tas kon
takt tidigare. De personer som deltog i
undersökningen hos oss kommer att göra
besök ooh kommentera utredningen och
lämna ev. synpunkter pl uppläggningen
av den Fortsatta silikosprofylatiska verk
samheten.-

Ing. Möller meddelade att gruridkur
sen i svenska, ingående i en serie kurser
omfattande även matematik, kemi och
ritning, nu startat med 26 deltagare. -
Insamlingsaktionen från KF till stöd åt
utbildning i U-land, rekommenderas att
utlysas till en frivillig insats av förslags
vis en timlön. P-avd. överlägger med
fackorganisationen om formerna för in
samlingen.

Rapporter från BKF:s, HPF:s och
Trpt-avd. samarbetskommitteer granska
des. Information har utbytts om tillverk
ningen, rationaliseringsåtgärder, investe
ringar m.m. i pressverket, emaljverket,
pannverkstaden ooh Kyldisk. Vid BKF:s
sammanträde påtalades också problemet
med den äldre arbetskraftens trygghet.
Förslag framfördes att utreda om en sär
skild avdelning för partiellt arbetsföra
skulle kunna inrättas. - Det senare för
slaget föranledde diskussion i företags
nämnden, där förespråkare för en s.k.
skyddad verkstad ansåg att detta skulle
vara av värde och befria avdelningar
från en del irritation. Andra talare an
såg att man i första hand bör göra allt
för att med ergonomiska åtgärder söka
anpassa arbetet eller maskinen för ifrå
gavarandes kapacitet. Med tekniska me
del har man numera kommit långt och
många handikappade människor kan
tack vare denna anpassning få sin ut
komst som fullgod arbetskraft. Före
tagsnämnden beslöt att rekommendera
en information och diskussion kring äm
net vid ett kommande företagsnämnd.s
möte, då läkare, ergonomisk och annan
skyddsteknisk expertis kunde inbjudas
för att belysa spörsmålet.

*

Från förslagsverksamhet och personal
tjänst intet nytt. Jo, ett 30-tal ·personal
chefer, personalintendenter och -konsu
lenter från Svenska Personaltjanstföre
ningen gästade Gustavsberg den 3 no
vember. På Strandvik inledde intendent
Arne Cox från PA-rådet en diskussion
om "Personaltjänsten i en föränderlig
värld" och det gavs många förnuftiga
synpunkter kring funktionens vara eller
icke vara. Högst intressant och aktuellt.

*
När Gustavsbergaren utkommer sitter

nämnden i årets sista sammanträde och
diskuterar troligen nya organisationsfor
mer o.d.

Sekr.
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Hört och Hänt

KF:s huvudkontor, vid Stadsgården,
Ostgötagatan och Magnus Ladulåsgatan
har ca 2.000 anställda. Prognosen till
1980 pekar på 3.000. Planer föreligger
på att söka nå en koncentrerad lokali
sering och man diskuterar olika alterna
tiv med placering invid Slussen. Man
tänker sig anslutningsbygge till nuvaran
de hus vid Stadshusgården, dels en ny
byggnad i berget under Fjällgatan. Som
vi minns hade Thun-Olle ett stort pro
jekt i den riktningen. - Närmast kom
mer man att inrikta sig på kv. Glasbru
ket, där Hamnstyrelsen ligger, och om
förhandlingarna härom går i lås, bygger
man ett kcntorshus i nio plan, med kon
torslokaler i sex våningar, parkering och
inlastning i n.b. och ett plan för olika
personalrum. - Kontorslokalerna kom
mer att utformas som kontorslandskap,
d.v.s. utan avskiljande väggar men med
mera sikt på miljö. Gjorda utredningar
har visat att denna nya form är trivsel
befrämjande, mindre störande och ger
bättre kontakter. Planeringen ska ske i
samarbete med personalen, erogoninämn
den och företagsnämnden. - Lyoka till!

Karlholms AB tog första inteckningen
i sin egen uppsatta "Silverboll" i KPA
mästerskapet i fotboll i år. I handboll
vanns herrklassen av Solidar, Malmö och
damklassen av Folksamkamraterna. -
Under tiden 20-27 augusti nästa år blir
det en nordiska KPA-idrottsvecka för
lagd till Gustavsberg, ett arrangemang
i samband med KPA:s 20-årsjubileum.
Vi får se både handboll och fotboll och
bl.a. en nordisk kombination mot Gus
tavsbergs fotbollslag.

KPA, Kooperativa Personalalliansen
har följande program för 1967. Norge:
5-10 maj ledarekonferens på Voksen
åsen. Danmark: Busstur Danmark runt
5-10 juni. Finland: Vänskapsvecka i
Sääk•äsmäki 31/7-5/8. Sverige: Idrotts
vecka i Gustavsberg 21-25 augusti.

Den världsberömde japanske kerami
kern Hamada gästade oss under oktober.
Han guidades av Karin Björqvist och vi
sade sig vara särskilt intresserad av sin
gode väns, framlidne Wilhelm Kåge, ar
beten. Av dessa ville han gärna ha några
till Tokyos museum.

SIF
hade årsmöte på Säby den 23 november.
Ur verksamhetsberättelsen framgår att
många medlemmar deltagit i kurser av
olika slag i fackliga frågor, att man haft
5 klubbmöten och långdragna förhand
lingar. Medlemsantalet ä,r 203. Till sty
relse för 1967 valdes Olle Jansson, ordf.,
Lennart Wannefors, v. ordf., Birgitta
Treskog, sekr. och Lillemor Olsson, kas
sör.

Stig Lindberg har fått hedrande upp
märksamheter under året, vilket vi med
tillfredsställelse notera.

Vid höstens utställning FAJANSIGEN
inköptes bl.a. ett fat av Nationalmuseum
och ett av Norrköpings museum.

Vid Miinchenmässan fick Stig Lind
berg Bayerska statspriset med guldme
dalj för sitt stengods. Vid Biennalen i
Ljubliana i Jugoslavien fick Sverige en
rad utmärkelser, däribland en guldme
dalj för vår konstnär Lindberg. - Slut
ligen kan nämnas att han nyligen till
delades Västerbottens Läns Kulturstipen
dium, en tämligen bra slant enl. red:s
begrepp.

Bowlingmatch ,har i november utkäm
pats av vårt nya korplag på 8 man mot
Björknäsbussarna om 4 serier och mot
Centrifugalrör med 8 serier. Vinst mot
bussarna med 4.342 mot 4.094 pinnar.
Centrifugalrör tog en hit på sin 3 :e no
tering i Vandringspriset med 9.161 mot
8.902 poäng. Några märkliga resultat
uppnåddes inte, men de våra blir bättre
dag för dag.

Personalnytt

Det meddelas att ingeniör Folke öhlin
utsetts till vice verkställande direktör,

med marknadsföringen av Gustavsbergs
produkter som huvudsakligt ansvarsom
råde. Han skall från 1 jan, 1969 efter
träda dr Hjalmar Olsson som VD vid
företaget. Dr Olsson kommer då att fort

sätta sin verksamhet inom KF:s industri
direktion.

Ingenjör Bertil Dahllöf blir teknisk
direktör för fabrikationen ooh efterträ
der därmed ingeniör Artur Teglund, som
nu går till pension, men lovat stå till
förfogande för företagsledningen. Eko
nomichefen Ruben Edqvist är utnämnd
till ekonomidirektör för hela Gustavs
bergsgruppen.

Chef för Utvecklingsavdelningen är
ingenjör Bengt Lundqvist, vars avdel
ning fått nyinredda lokaler i Gamla
Kontoret.

Från 1 januari blir ing. Harald Pers
uret chef för TPF, civiling. Gunnar Lan
der chef för Laboratoriet, ingeniör Erik
Mehlqvist chef för AFA, ingeniör Wil
helm Karlsson chef för tekniska kon
struktionsarbetet, hr Peter Pien chef för
plastförsäljningen. Herrar Per Wester
och Sune Nilsson har utnämnts till in
tendenter och herr Bengt Tbyren till
kamrer.
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Biblioteket
har öppet måndagar, tisdagar, torsdagar
kl. 18-20, onsdagar kl. 15-16, freda
gar kl. 17-19. På onsdagar kl. 14-15
ordnas sagostund för barn mellan 5-7
0ar.

Rent i Gustavsberg
kampanjen i Gustavsberg, som gav 30
ton skräp och 7.000 engångsglas, fort
sätter genom den lokala naturvårdskom
mitten. En studiecirkel i miljö- och fri
tidsfrågor har startat i ABF och ska på
gå fram till våren med exkursion i sam
hället ooh samkväm som avslutning. - I
det här sammanhanget kan erinras om
att Renhällningsverkets soptipp i Ko
vik hålles öppen vardagar kl. 6-17, lör
dagar 6-12. För den som ämnar vraka
sin bil är det bara att ringa till Sellbergs,
tel. 320 10. - Kampanjledningen har
varskott att man till nästa sommar äm
nar sätta upp stora vägskyltar vid kom
mungränserna med texten: RENT V.i\L
KOMMEN I GUSTAVSBERG. HJ.i\LP
OSS ATT INTE SKRAPA . . . Redak
törns kommentar till vägskyltarna =
HEMSKT!

Till De gamlas julfest
den 14 jan. kl. 16 då Konsum och Mis
sionsförsamlingen svarar för traktering
och program, ställer församlingens med
lemmar sina bilar till förfogande. De
som vill ha skjuts kan kontakta pensio
närsföreningens ordf. Kalle-Ville Svens
son eller ringa Nils Hammar 305 44.

Det nya /lret
hälsas med trumpeofanfarer och fyrver
keri från Vattentornet på nyårsafton
kl. 24.

Vaktombyte vid Blomman
har skett. Einar Cedergrund, som i ett
kvarts sekel försett oss med bär, frukt,
blommor ooh korgar från Farsta Träd
gård, har överlåtit trädgården till träd
gårdsmästare Erhard Langhard som kom
mer att fortsätta trädgårdsrörelsen.
Blomsterförsörjningen vid butiken intill
Blå Porten har övertagits av firma Gus
tavsbergs Blommor, som under nästa år
lär få en modern butik i Centrum. En
blomma och ett tack till Einar Ceder
grund, hans familj och medarbetare för
god vakt. En välkomstros till de nya.

Lars Hellsten, skulptör, keramiker och
formgivare tilldelades årets Wilhelm
Kågepris, en stengodspjäs av Wilhelm
Kåge jämte ett stipendium på 2.000 kro
nor för sina frodiga och fantasirikt och
konsekvent genomförda glas- och kera
mikkompositioner.

Priset utdelas av Wilhelm Kåge-fon
dens ordförande, konstnär Carl Gunne
i fru Gabriella Kåges hem i Stockholm.
Lars Hellsten har tidigare varit elev till
Stig Lindberg på Konstfackskolan. Han
var kungastipendiat 1963 och är an
ställd som formgivare vid Skruvs glas
bruk.

Familjedaghemsverksamheten har om
organiserats och försetts med expedition
i Kommunalhuset. Lena Gulliksson är
föreståndare och tar emot varje måndag,
onsdag och fredag mellan kl. 12-13
samt den 24 :e i varje månad = anmäl
nings dagen. Telefon 301 15. Om regler,
ersättning och avgifter hänvisar vi till
cirkulär, som finns på daghemmen och
expeditionen.

Bingo har blivit populärt och spelas
varje onsdag i Bergasalen i GIF :s regi.

Forumcirkeln

Forum hade sin höstutflykt den 22
september till Backebogården, Vikings
hill. Besöket hade förmedlats av Birgitta
Corrias, som under många år arbetat
som kurator bland handikappade och
f.n. är förbundssekreterare vid Hörsel
främjandets Riksförbund. Kvällen ägna
des åt handikappfrågor och närvarande
var bl.a. generaldirektör Richard Ster
ner från Statens Handikappråd och han
dikapporganisationernas samarbetsorgan
HCK, direktör Charles Hedquist från
De Blindas Förening, direktör Åke Ahl
sen från Hörselfrämjandet samt riks
ombudsmannen Nils Wallin från De
Handikappades Riksförbund.

De olika representanterna från handi
kapporganisationerna lämnade en över
sikt över de olika gruppernas speciella
problematik och den omfattande verk
samhet som bedrivs inom organisationer
na. Bl.a. framhölls nödvändigheten av
större förståelse från allmänhetens och
samhällets sida att i vardagslivet accep
tera de handikappade ooh genom lämp
liga åtgärder göra det möjligt för perso
ner med olika slag av handikapp att få
leva ett normalt liv. Ofta kan det röra
sig om små förändringar och anskaffan
det av olika tekniska hjälpmedel för
att en handikappad person, syn- eller
hörselskadad, rörelsehämmad eller ut
vecklingshämmad skall känna gemenskap
i vårt samhälle.

Vi i Forum tycker att det var en syn
nerligen givande kväll, som gav oss nyt
tiga inblickar och vidgad syn på de
problem som möter de handikappade på
arbetsplatsen ooh på fritiden. Vi blev
också medvetna om de många goda in
satser som gjorts av de handikappades
egna organisationer och den stora upp
gift dessa intresseorganisationer fyller på
området.
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Ovan: Torgets blickfång, Emaljtornet

med flaggspel.

T.v. överst: Plan över Centrumtorget.

Mitten: I bakgrunden konditori med
uteservering. I förgrunden jättesand

låda och lekskulpturer.

Nederst: Entre till "Teatertorget" från
bilvändplan vid Skärgårdsvägen. Est
rad t.v. Dansplatta och rullskridskoba
na i mitten. Till höger torgkommers.

Till höger, sid 19: Vy över Torget från

Domustaket.
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Ett modernt samhälle - fyllt av dyrbara genomtänkta an
ordningar, väl planerade bostads-områden, hyggliga kommuni
kationer, vattentorn och varuhus, centraltvätt och bibliotek,
skolor och sjukhus, är trots allt mycket olikt en gammal små-
rad, även om innevånarnas antal skulle vara detsamma.

Det fanns i den gamla småstaden trots alla dess sociala
bristfälligheter en egenartad atmosfär av gemenskap - som
kunde vara grönköpingsaktig, men som ändå var både rik och
berikande, intressant och charmfull. Det fanns utan tvivel nå
got värdefullt i denna naturligt samvuxna gemenskap, som
skildrats av en rad svenska författare som Lubbe Nordström,
Birger Sjöberg, Gustav Hellström och många andra.

Frågan är om inte mycket av denna småstadsgemenskap var
en stadsplanefråga. Husen var icke för stora - och icke för
små. Man bodde nära varandra men inte så tätt att man nötte
på varandra. Individualitet kom till uttryck i husens yttre på
ett annat sätt än nu. Småstaden var rätt kompakt - avstån
den till affärer, torg, missionshus var kort. Så fort någon rörde
sig utomhus - mötte han alla - man kände varandra, iakttog
och följde med människorna på ett närmre sätt än nu. Natur
ligtvis fanns det baksidor, skvaller, utfrysning, social stånds
högfärd och andra samhälleliga obehag som väl existera än
men säkert mildrats.

Småstaden hade ett vardagsrum - ströget och torget med
skyltfönster och konditorier med handel och trängsel, fräls
ningsarrnen och bönder som rest in med förnödenheter till stan.
Innevånarna var ständigt som agerande i en frivillig happe
ning - omväxlande och aktiv. Det var också nära till Stads
hotellets terrass med en trio som spelade på kvällarna och till
stadsparken, där musikcorpsen och sångkören samlade gam
mal och ung vid sina konserter.

Vi kan naturligtvis icke vrida klockan tillbaka - men vi
kan göra mycket .för en aktivare mänskligare samhällsmiljö.
De stora städerna kan fortfarande ha råd att hålla sig med

en aktiv stadsmiljö - men ofta blir den bullrande ooh nervös
och individen förblir besökande och anonym.

Många av de små gamla städerna bevarar fortfarande nå
got av samma egenartade atmosfär som i forna dar, och fram
förallt i sydligare länder känns småstaden levande och rik. Vi

förstår nu alla hur en italienare uppvuxen i denna sydländska
småstadsgemenskap känner sig, högt upp i ett punkthus i Hö
karängen.

Det moderna TV- och sovsamhället är inte enbart en svensk
företeelse. Över hela världen byggs det liknande samhällen.
Människan ryms icke i staden. Förortssamhällena placeras ra
dialt utspridda endast med de allra nödvändigaste gemensam
hetsanordningar (i många fall endast en kiosk). Kraven på
luft och grönska särar byggnadsenheterna så att allt glesas ut.
Samhällena blir liksom tomma, ja ibland upplevs bebyggelsen
som ett slags ny typ av ödegårdarnas samlande till ett sam
hälle.

Glesheten kan inte motivera gemensamhetsanläggningar av
typen småbutiker, lekplatser, biografer, restauranter och ka
feer, bowlinghallar - ja inte ens torghandel nära intill. Dessa
sprids ut eller om de görs som centrum kommer detta så långt
borta att det icke känns som ens eget. Den lilla förortsmän
niskan blir utan mötesplatser. Går han ut har han ingenstans
att gå och han möter ingen. Innevånarna i det torftiga små
ländska stationssamhallet kunde i alla fall gå ner till ''7-tåget".

I det moderna Blandhagen eller Sökarängen sitter man hem
ma vid TV-apparaten på kvällarna. På dagen är det bara
hemmafruar ooh förskolebarn som glest befolkar samhällena.
Det blir en tom och död miljö. Odsligheten är total. Någon
klyftig sociolog har döpt de stora husen till människosilos. Hur
är det i det lilla huset - lever man där ett rikt liv? Vem ger
de små husen ett namn?

På många håll har de centra, som byggts, blivit larmande
kommersanläggningar, besökta i stor utsträckning av huvud
stadspubliken. Inga parkeringsplatser räcker till.

Gustavsberg kan väl lyckligtvis sägas ha sluppit ifrån de
allra tristaste utslagen av ett förortssamhälles nackdelar. Men
några finnes där, kanske framför allt decentraliseringen av
bebyggelsen. Detta gör att det centrum som håller på att byg
gas upp för de allra flesta ändå blir litet avlägset. Det blir
för många ungefär som att ha vardagsrummet i källaren när
man bor två trappor upp. Men det måste dock komma till
stånd.
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Här ovan ser vi Basargatan till vänster, och "Siestan" med soffor och blomgrupper till höger.

Debatten i vårt lilla samhälle har som på andra håll cirklat
mycket kring våra gemensamhetsanordningar. Mycket har
gjorts - skola - Domus - båthamn - parkeringsplatser -
ålderdomshem etc. Mycket irriterar: Farstavikens stinkande
vatten, skräpiga ooh provisoriska torgförhållanden, den trista
Folkparken. Stora projekt står på önskelistan: Ungdomsgård,
sim- och idrottshall, musei- och utställningsprojektet.

Jag är övertygad att allt så småningom kommer att lösas
- det ,är ju inte minst en kostnadsfråga. I samband med att
den andra byggnadsetappen startat i Gustavsbergs centrum
och som kommer att ge oss Bio-teater-samlingslokal, post, fri
sör, bank etc., vill jag här i Gustavsbergaren beskriva mina
funderingar över det samhällets vardagsrum som jag föreslagit
skall läggas på Centrumtorget mellan centrumbebyggelsen -
Domus ooh Skärgårdsvägen.

På många sätt är samhället som familjen. Olika familjemed
lemmar har olika behov och drömmar. En väsentlig utgångs
punkt, har jag för mig, är att liksom i den ovan behandlade
gamla småstadsmiljön göra vardagsrummet tillgängligt och till
talande för alla åldrar. Det får icke bli ett torg som domine
ras av en viss åldersgrupp (t.ex. tonåringar) utan måste funge
ra för alla. Då först kan det bli en aktiv och naturlig mötes
och fritidsplats.

En grundläggande tanke har varit att det i dag förefaller
mig naturligt att samhället övertar de uppgifter som tidigare
åvilat Folkets Park. Folkparkens verksamhet föreslås därför
så småningom att avtrappas och att en del attraktioner redan
nu överföres till centrumtorget. (Man kan också tänka sig att
Folkparkenstyrelsen övertar en del av funktionerna på cent
rumtorget).

Planmässigt har det lekt mig i hågen att skapa en viss täthet
över torgets indelning. Vi lever i en decentraliserad bebyggelse
och det förefaller därför konsekvent att i centrumpartiet ska
pa dess motsats. Det betyder att vi får smala gågator, små
gårdar med olika funktioner och ett litet torg, 24X24 m
framför teatern. Detta lilla torg på ca 600 m2, som skall vara
avskärmat åt alla håll, har jag tänkt skall rymma torghandel,
barnskridskobana, en liten estrad för uppträdande (för både
amatörer och professionella, musikkår, friluftsteater och re
vyer av Scenstudion och popgrupper). Torget skall kunna stäl
las till förfogande för föreningsfester, auktioner, tävlingar. På
Torget skall även kunna ordnas utställningar, kommersiella

eller konstnärliga. Konstruktionerna av torget skall möjlig
göra att även entre vid spec. tillfällen kan uppbäras.

Gatan närmast teatern utformas så att dess ena sida upptas
av fasta inrättningar som Post, Systembolag, Frisör etc. Den
andra sidan av gatan upptages av fasta basarbyggnader för
försäljning av lotter; punktförsäljning av specialvaror etc. Här
eller vid det lilla torget placeras även den varmkorvförsalj
ning som f.n, ligger vid parkeringsplatsen. Detta blir Gustavs
bergs första affärsgata.

Området f.ö. indelas i smärre "rum" (nat. utan tak!) med
olika funktioner. Ett rymmer roliga konditorilokaler med
brödförsäljning och uteservering. Min förhoppning är att kun
na göra detta efterlängtade centrumcafe tillgängligt även för
andra än tonåringar genom att göra en särskild poppaviljong
för spisare och en annan för vuxna, som söker en stillsammare
avkoppling.

Ett rum blir en jättesandlåda med lekskulptur för de små
- ett annat rum boccia eller minigolfplats för oss äldre, Jag
drömmer om ett meditationsrum för alla åldrar med krydd
eller rosenträdgård. Ett lekrum till för något äldre barn. Var
för ej med Kasperteater? En dröm jag har är ett litet rum
med djur t.ex, 2 st. åsnor för barnen att rida på - men även
andra djur som trivs med barn och som kan röra sig relativt
fritt.

Så småningom kommer kanske detta "glädjens torg" som
DN redan döpt det till, att behöva växa - det kan göra det
åt folkparken. Kanske kommer därborta, där Dansbanan står
i dag, en vacker dag ett idrottshus med simhall och inomhus
lokaler för ungdomarna i Gustavsberg.

En viktig detalj blir blommorna och på detta område -
om allt detta går efter ritningarna - får vi hjälp av trädgårds
arkitekten Valter Bauer. Centrumområdets arkitekt Claes Tot
tie har lovat ställa sina krafter till förfogande för att så snart
som möjligt kunna förverkliga projektet.

Troligen måste arbetet göras i tre etapper. Planering och
konditori i första etappen, lekrum, murar, basarer, gator i
andra och konstnärlig utsmyckning i tredje etappen. Torget
skall också bli ett "konstverk" fyllt av artisteri i keramik och
emalj - det kanske kan bli ytterligare en sevärdhet i Gus
tavsberg att visa våra gäster. Men först och främst skall det
bli den framtida naturliga mötesplatsen för alla Gustavsber
gare - gamla och unga.

Stig L.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Varför kom jag egentligen hit?
Det händer att folk frågar mig om det ooh det händer att

jag frågar mig det själv. Tänk om alla våra inflyttade skulle
sätta sig ner och skriva om bur och varför de hamnade på
denna kust. Skulle det inte bli en spännande läsning? Jag
börjar. Så sanningsenligt jag bara kan ...

Nu skulle jag vilja påstå att jag kom glidande in i viken
stående betagen i fören på gamla, hederliga Gustavsbergsbåten,
men det vore att komma vid sidan av sanningen redan i star
ten.

0 nej, jag flydde från min hemtrakts arbetslöshet till K.
Huvudstaden och visste knappt att Gustavsberg fanns. Året
var 1938 och jag lockades till fel sida av landet av en äldre
syster som lyckats komma in på konstakademin. Hon ville ha
en anhörig i närheten, som bot för ensamhet och hemlängtan.
Jag hade hav, sälta och mustiga färger i blicken och betrak
tade med avsmak Mälardrottningens pastelltoner, blå timmen
iva ... Det tog år innan jag också föll för den tjuserskans för
förelse. För oss västkustbor var det annars naturligare att emi
grera till Amerika än att fly inåt landet. Vi kunde tänka oss
att invadera Oslo, men det var strängt taget en överloppsgär
ning när det fanns dansanta gutter, så nära som i Halden,
Drammen eller Moss. I min hemsocken Tanum är vi ett gräns
folk. Vårt språk är närmare slakt med norska än med svenska.
Min dialekt beredde mig svårigheter i Stockholm. Mitt yrke
var konditoribiträdets. och de arbetsgivare jag ville lycklig
göra trodde inte att kunderna skulle förstå mig. Jag rodnar än
i dag av förtrytelse, men var man arbetsgivare på trettitalet,
så kunde man välja och vraka efter behag. Var man arbets
tagare, så fick man finna sig i det mesta.

Att springa och leta
efter platsannonsadresser i Stockholm var ett effektivt sätt att
lära känna stan. Jag rök iväg Frän den ena sidan till den
andra och lyckades alltid ändå komma försent till köttgrytor
na. Nå äntligen . . . En dag stod annonsen i tidningen, den
som jag var som klippt och skuren för ... Där man fyllt på
den eviga listan av krav med ännu ett - GARNA FRÅN
LANDET. Det jobbet fick jag. Ja, jag var inte dummare än
att jag förstod, att den arbetsgivaren väntade sig större vil
lighet och ett fastare beroende än vad som kunde väntas av
tuffa stockholmsflickor. Arbetstiden hade jag inte så mycket
emot. Den sjönk från de åttio i veckan jag var van vid från
Lidells konditori i Lysekil till "bara" sextiofem vid Regerings
ga:tan.

0, det var ett övermåttans fint konditori, som ogärna såg
andra gäster än NK:s högre tjänstemän. Min dialekt hindrade
på intet sätt arbetet, vi behövde så sällan öppna munnen.
Hit kom endast stamkunder som år efter år kom på samma
tider och skulle ha samma förtäring på sin bricka. Taket hade
trillat ned om vi vågat servera en kanelbulle när det åts karls
baderbröd på tionde året, eller en smörgiffel till en, som
skulle ha små, knapriga skorpor med marmelad. Priser be
hövde man inte heller kunna. Värdinnan satt vaksam och fet
bakom disken och prickade av i sin liggare för varje stam
kund, som behagade att infinna sig. Det var någonting av
engelsk klubb över det hela, där tjänsteanden borde vara en
skugga utan störande mänskliga drag.

Stockholm var ändå
en möjligheternas stad och lediga kvällar kunde fyllas med
lockande sysselsättningar. Tekniska skolan vid Mäster Sa
muelsgatan, nuvarande Konstfack, hade kvällskurser för bli
vande konsthantverkare, i Gamla stans konstnärslyor var det
knytkalas varje kväll ooh på Vasagatan i restaurang Mona
Lisa, längst ner i källaren fanns, klubben, där Nils Ferlin
residerade med sitt hov. Där fick man nådigt bli medlem om
man kunde bevisa skriftligt, att man var utövande konstnär.
Ja, vem kunde inte det om man befann sig i konstakademins
vänkrets. Tro nu inte att jag kan berätta nya och roande anek
doter om denne store diktare för att jag befann mig i den
lokal där han skrev, deklamerade och drack. Som de flesta av
denna världens store, så höll han sig med ett ansenligt hov,
som inte släppte in småpotatis i den trängre kretsen. Men det
är givet, att en diktare av Ferlins dimension och med hans dra
matiska utförsgåvor, måste skänka en speciell atmosfär åt den
vinkällare där han vistades. Källaren stängdes med jämna
mellanrum av polisen. Det dracks väl en del drycker med hög
alkoholhalt och knytnävarna användes ibJand när argumenten
tröt i diskussionerna. Vi unga tyckte att livet var spännande
och vi lyckades alltid på något sätt komma undan razziorna.
Efter en kort tid öppnade så källaren igen under annat namn
och Ferlin drog åter in med sitt hov. Anda tills den dag då
en ljushyllt, jordisk kvinnomänniska hämtade Ferlin från
dryckenskap, hov och halvsvält och förde honom till ett torp
utanför Stockholm och så var det slut med den klubben.

På konstakademien det året
fanns en stillsam skulptris som hette Louise Leeb-Lundberg.
Skulpturskolan var inrymd i Sergelhuset på Sergelgatan, sa
ligt i åminnelse, och tvärs över gatan fanns ett rökigt kaife
och där träffades vi, Louise oah jag. Hon berättade att hon
var tjänstledig från sitt arbete hos keramikern Wilhelm Kåge
vid Gustavsbergs Fabriker. Lite generat beskrev hon sitt arbe
te som föraktades av konstförståndiga akademikamrater. Hon
målade sjöjungfrur med silverfärg i gröna skålar eller Leda
med svan på höga urnor. Jag tyckte det lät riktigt fint och
slog till omedelbart när hon erbjöd mig att få praktisera en
vecka på hennes jobb.

En morron ifebruari 1939
steg jag för första gången på en gul buss vid Borgmästargatan
och betalade det hutlöst höga priset av åttifem öre för att få
komma ut till Gustavsberg. Sedan var det slut med det hetsiga
livet bland Gamla stans bohemer för min del. Kåge visade sig
vara en herre med stark auktoritet, som inte för inte gått i
Odelbergarnas lära vad det gällde arbetsledarskap. Han ställ
de och styrde för sina medarbetare som en patriark. Nu tog
han för givet att jag sökte jobb och jag vågade aldrig upplysa
honom om sanningen. På hans atelje kom jag att stanna i sex
ton år. Så lång kan en praktikantvecka bli om det vill sig.

Edla Sofia
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Semesterresan

Liten Danmarkssemester

UJRDAG
Medan bilen rullar söderut på E 4:an

kan jag om och om igen höra kamrater
nas tvivel på att det står rätt till med
mig. Till Danmark ooh på hösten, till
regnet!

Vi skakar av paraplyerna innan vi
kliver in i pappershandeln på torget i
Gränna. Jo, de har en fin karta över
Danmark och försäljaren som själv har
bilat där är av idel beundran för det
vackra landet.

SÖNDAG

När vi i eftermiddags närmade oss
Göteborg blev molnen skrämmande svar
ta och regnet började på nytt. Fråin
hotellfönstret ser man nu bara benen på
fotgängarna som gömmer sig under pa
raplyer och bilarnas baklyktor färgar
den blanka asfalten röd. Och i mor
gon ...

MÅNDAG
M/S Prinsessan Margaretha lägger ut

från Majnabbe 53 och glider in under
den nya Älvsborgsbron. Nu börjar även
tyret!

I höjd med Vinga fyr blir fiskebåtar
na plötsligt bländande vita och havet
blått. Hela Kattegatt glittrar i solsken.

Vem hade väl anat au mitt namn
skulle hamna i M/S Prinsessan Margare
thas loggbok! Jag råkade nämligen se
ett par ivriga händer krafsa enkronor ur
en sönderslagen spelautomat. Ett par des
perata ögon, två små sår i pannan och
sedan bara ryggtavlan i en ljus rock i
snabb flykt nerför en brant trappa. På
golvet en hammare i en hög av glas
splitter. - Nu satt han i kaptenens hytt.
Jag kände igen såren i pannan men roc
ken var inte ljus. Han stal nämligen en
brun damkappa i en garderob efter kup
pen - men blev tagen ändå.

Jag ställde upp bilen på kajen i Fred
rikshavn och samlade mig inför högertra
fiken. Servitrisen från fartygets restau
rant log uppmuntrande. Sedan spände
en barsk tullman en sträng blick i mina
ögon. - "Nej, vi har inte en droppe och
inte en enda cigarrett." - "Här blir
man ju utfattig!", grymtade han tillbaka
och så log han ikapp med solen och vi
sade vägen mot Ålborg.

Oväntat hög åssträckning väster om
vägen och över landskapet härskar ett
överraskande ljus. Ingen skog som skug
gar eller absorberar ljus. Vita, låga bond
gårdar, svartvita kor, alleer av smala träd

mot himmelens ljus, cykelbanor satta
med fyrkantiga plattor och skilda från
landsvägen av en bred gräsremsa, bilar
som kör om utan tvekan eller också kör
de inte om tack vare högertrafik och
vänsterstyrning.

Utanför motellet söder om Ålborg
schaktar man för ett bygge. Det lyser
kritvitt ur gropen och från schaktmas
sorna omkring. Här behövs nog ingen
dynamit i avlagringarna från den forna
havsbottnen.

TISDAG
"Se upp! Lågtflygande flygplan!" stod

det ,på en varningsskylt på den trefiliga
A 11 :an som går västerut, spikrakt så
långt ögat ser, från Ålborg mot Atlant
kusten. Vi hukade oss i bilen men jet
jaktplanen stod stilla i långa rader i mor
gonsolen och såg sömniga ut.

Vi hukar oss också i den kalla havs
vinden vilken driver långa, vitskum
mande och dånande brottsjöar mot sand
stranden i den vida Jammerbukten. En
liten fiskeflotta ligger uppdragen långt
uppe i sanden och väntar på flod. Ba
kom den marhalmsbevuxna dynvallen
ligger fiskelägets stugor i lä. Intill ett
skjul ligger en tremeters haj i sanden. Vi
petar på den försiktigt ooh en lång vi
king till fiskare ser nyfiket på. - "Är
det en haj?" - "Nä", svarar vikingen.
Vi försöker komma åt tänderna:" Är
den farlig då?" - "Nä!" "Kan man äta
den?" - "Nä!"

Vi ger upp och kör förbi tillbommade
kiosker vilka vittnar om platsens popula
ritet under sommartid. På väg mot fyr
platsen Hansrholm går vägen genom vid,
låg barrskog, genomkorsad av många
raka brandgator och med otaliga anslag
med förbud mot rökning och mot infö
rande av eld. Det är en av de många
planterade barrskogarna, plantagerna,
vilka vittnar om Det Danska Hedsäll
skapets seger över flygsanden ooh ljung
heden.

Vägskyltarna som varnar för korsande
vilt i dessa skogar föreställer ett rådjur
i motsats till älg på de svenska skyltarna.
Här finns älgen endast i fångenskap, den
lär vara utrotad sedan stenåldern.

Annu närmare Hanstholm är landska
pet backigt och sterilt. Med cirka 100
meters mellanrum har man här - para
lellt med kusten och tydligen vilkelrätt
mot de mest förhärjande vindarna -
planterat granar i smala band som flyg
sandshinder,

Under den 30 meter höga strandbrin
ken är man i färd med ett gigantiskt
hamnbygge. Två jätteliga vågbrytare
skall i sin famn innesluta en hamn åt
såväl små fiskebåtar som stora lastfar
tyg. Även en svensk firma och en rad
svenskar är engagerade i bygget,

När vi lämnar heden blir det åter tä
tare mellan samhällen ju närmare Lim
fjorden vi kommer. Landsvägen utgör
deras enda gata, de är väldigt långa
ibland och bland de färggranna husen
saknas inte ens skära och ljusgröna. Vi
roar oss med att tyda butikernas lustiga
skyltar. Ibland kommer vi till korta.

ONSDAG
Söder om staden Herning tar vi av

från stor:a vägen, far förbi små gårdar
omgivna av mager sandjord och får snart
se en grusås, fullkomligt sönderskuren av
djupa, vertikala raviner. På åsens topp
möter oss en överväldigande syn: ett vilt
månlandskap som sträcker sig ända till
östra horisonten. Turistbroschyren ljög
alltså inte. Det är Söby brunkolsgruvor,
Här har man under årens lopp bökat
upp hela landskapet. Alla försök att
hjälpa vegetationen få fotfäste har hit
tills misslyckats. Återkomna till landsvä
gen upptäcker vi en minneslund med
rader av stora, runda stenar. På varje
sten ett namn, ålder och datum då ve
derbörande förolyckades. Vi hittar 8
stenar med samma datum. Inskriptionen
på en flat sten förtäljer att lunden iord
ningställts av arbetskamrater och entre
prenörer ti.Jl minne av dem som förolyc
kats i kampen för det dagliga brödet i
kolgruvorna. Jag blundar och tankarna
ritar på näthinnan en bild av ett barn i
knät på en farbror och jag kan höra
farbrorn säga: - "Pappa kommer inte
hem i dag ... han kommer aldrig mera
hem ...".

Medan vi åker åt sydost tvärs över
jylland mot Fyn övergår hedarna i ku
perad terräng. Det syns att jordmånen
är bördigare. Åkrarna, från vägen sett,
bildar fickor omgivna på tre sidor av
väggar av tatvuxen gran. Man förstår
att kampen mot vinden har kostat den
danske lantmannen mycken möda.

I J elling köpte vi god dansk korv i
en charkuteriaffär, de knaprigaste rund
stycken med vallmofrön på i ett bageri
och styrde sedan stegen mot en livsme
delsaffär för att där köpa mjölk till en
snabb lunch på någon idyllisk plats ute
i det fria. Men vi fick vända tillbaka
till bageriet - för det är där man kö
per mjölk i Danmark i smala, långa flas
kor med pappkapsyl på.

Rasrplatsen ligger i en luftig bokskog.
Medan vi låter oss smaka följer vi en
liten grabbs förehavanden. Med en låda
i händerna går han i lövet under de
guldröda bokarna och samlar flaskor.
Ibland ställer han lådan i den brinnande
lövmattan och vilar armarna sittande på
huk. Vår sexåring föreslår att vi lägger
ut våra tomma mjölkflaskor så grabben
får sälja även dem. Det är först nu, tred
je dagen i Danmark, som jag blir med-
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veren om att det inte ligger skräp och
glas längs vägarna. Flera gånger körde
vi förbi farbröder i brun uniform och
skärmmössa vilka med hjälp av en hacka
och en liten skottkärra ansade vägkan
terna.

TORSDAG

I natt var vi enda gäster på hotellet i
Nörre Äby på Fyn. I Odense blev vi
förvånade över den stora blomsterprak
ten i blomlådorna utanför fönstren och
på balkongerna till en rad stora hyres
hus. Nog märks det att klimatet är vän
ligare här än hemma.

Vi far förbi näpna korsvirkeshus med
prydligt och fantasifullt klippta halm
tak och varje gång ropar vi: - "Titta så
vackert!" Vi ropar likadant när vi kör
genom majestätiska bokskogar och till
slut undrar vår sexåring högljutt om vi
inte kan tycka annat än att allting är så
vackert! Nästa gång försöker jag då
med: - "Usch så vackert!" och då
fnissar hon helt tyst. Så nu kanske hon
tycker som vi.

FREDAG

Köpenhamn. SmaHegade. - "Här är
det ju!" ropar min hustru och pekar: -
"Den Kongelige Porcelainsfabrik".

Vi är väntade. Man ber mig parkera
bilen på gården och sedan vänta en
stund i receptionen. Snart hälsas vi väl
komna av den som skall visa oss deras
ryktbara fabrik. Vi är jämngamla, han
och jag, och har snarlika arbetsuppgif
ter. Han understryker sin välkomsthäls
ning med vänliga dunkar i ryggen, han
är glad och vi förstår varandra på stub
ben. Jag sneglade mot två hissade danska
flaggor och får höra att man gör så
varje gång någon anställd varit i före
tagets tjänst ett visst antal år. När man
har någon prominent utlänning på besök
hissas danska flaggan tillsammans med
det landets flagga från vilket besökaren
kommer. Här får jag en förtrolig klapp
på axeln av vår guide: - "Förra vec
kan hade vi kronprinsessan Margarete
på besök här, helt anonymt, utan en en
daste fotograf, otroligt! Vi kunde ha
henne för oss själva och dricka kaffe i
lugn och ro!"

I dörren t1ll verkstaden hejdar han sig,
kisar mot mig under lugg och säger med
urskuldande stämma: - "Vi har ingen
roller här, inga automater!" När han
märker min förvirring lyser han upp och
säger stolt: - "Vi arbetar på gammalt
beprövat sätt, för hand!"

Som avslutning på besöket blir vi
bjudna på härliga smörgåsar, jättegott öl
och kaffe i fabrikens arkiv, där sekel
gamla kassaböcker och ugnsjournaler

samsas sida vid sida på hyllorna. På
väg till bilen beundrar vi två späda ekar
vilka för några år sedan blev planterade
där av drottningarna Ingrid och Fabiola.
Ekarna tycks trivas, vilket man inte kan
påstå om den ek shahen av Persien hade
planterat en liten bit längre bort.

På hotellet på Vesterbrogade anteck
nar jag det jag har sett och hört under
besöker i Den Kongelige Porcelains
fabrik:

den grundades 1775 och köptes efter
bara något år av den dåvarande danske
kungen. Den förblev i statens ägo i cirka
hundra år. Fabriken sysselsätter 1600
människor, varav ungefär hälften i må
larsalarna. Enbart med den speciella,
blåa, handmålade underglasyrdekoren
som de kallar "mussel" sysslar inte mind
re än 130 damer. Det hette alltid da
mer! Jag var mest nyfiken på och im
ponerades också mest av deras. teknik
att dekorera figurer, vaser och dylikt.
Med endast fyra vattenblandade under
glasyrfärger åstadkommer man de under
baraste effekter som starkt påminner om
akvarellens. Man lägger stor vikt vid
en nära nog fotografisk precision när
det gäller att avbilda exempelvis båtar
eller renrasiga djur för att inte utsätta
sig för risken att få kritik från segel
sällskap, djurföreningar eller experter på
resp. område. Målaryrket är mycket ef
tertraktat trots lång utbildningstid, Man
anställs på prov i tre månader under vil
ken tid man får visa om man har anlag.
Det tar tre år att utbildas till målare och
då får man gå på kurser även utom ar
betstiden. Undra på att man sedan be
traktar sig som en yrkesman. I telefon
katalogens yrkesdel hittar jag under
rubriken "Porslinsmålare" en rad namn
med stolta titlar. Vad sägs om: " ... tid
ligere malerinde vid Kongelige Porce
lainsfabriks Juliane Marie a:fd." Overallt

frapperades jag av en mönstergill ord
ning, överallt var städat, rent och tyst,
man arbetade i intima avbalkningar och
damerna i målarsalarna hade tillgång
till var sin hörlur troligen med musik i.

Jag fick det bestämda intrycket att al
la trivdes och fick det bekräftat av vår
guide. I ett bås i ett gjuteri satt en äldre
herre och fogade ihop gjutna figurdelar,
varefter han retuscherade fogarna. Jag
såg länge och med stora ögon på hans
vita skjorta, på den mörka flugan, man
schetterna och manschettknapparna un
der den vita rocken. Men ännu mera
värmdes jag av alla de vänliga leendena
man mötte oss med i alla dessa arbets
bås.

I utställningslokalen vände jag på ett
litet fat med genombruten kant. Där
satt en prislapp: 160 kronor. Men man
hade inga avsättningssvårigheter, snarare
tvärtom. Och det mesta gick på export.

LORDAG
Vi har varit i Zoologiska Trädgården,

promenerat längs hela Vesterbrogade, be
undrat rymden kring Rådhusplatsen. Vi
har genom smala gränder tagit oss. fram
till Christiansborg och Kongens Nytorv
och jag fylldes av sympati mot gemytet
och måttligheten hos både staden och
invånarna. Jag såg inga överdrifter åt
något håll, inte ens i hår- eller kjolläng
den. Alla gick propert klädda och i de
ras sätt att gå, att vistas på gatorna
kunde jag inte spåra något annat än väl
vilja mot medmänniskorna i trafikvim
let. (Ingen stockholmstuffhet alltså!)

Kort innan vi skulle lämna Köpen
hamn upptäckte jag tre välbekanta fi
gurer i skuggan av Sankt Nikolaj och
jag betraktade med stor lättnad gubbar
na som halsade var sin bira, Hade jag
inte sett dem skulle jag ha trott att
Kongens By var en önskedröm,

Tobias
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Kring Kommunalkontoret pågår
planeringar och ny väg har anlagts
på den gamla Bagarvägens plats.
Det nya socialhuset är just färdigt
för invigning.

AB Gustavsbergs Fabriker svarar för utbyggnaden av cent
rum vid Domus. Byggnadsfirman AB Armerad Betong uppför
där biograf, post, bank, apotek m.m. till en kostnad av om
kring 4,5 milj. kr. Affärslokalerna beräknas vara inflyttnings
färdiga omkring den l. 6. 1967.

På bilden ovan ser vi ett nytt bostadsområde "Bortre Lugnet".
Där uppföres 168 st. lägenheter av G-A-Byggen, Västerås,
till en kostnad av 14,5 milj. kr. De första bostadshusen skall
vara inflyttningsklaro under sommaren 1967.

Visste n1

att vi bygger för

40 miljonerf

Radhus bygges, 26 till antalet. Kostnad 3,5 milj. kr. Bilden ne
dan visar var byggnadsfirman G-A-Byggen är i verksamhet.
Inflyttningsfärdigt under sommaren 1967.



Vid Bortre Hästhagen bygger AB
Gustavsbergs Fabriker 44 st. radhus
innehållande 31 lägenheter om 4
rum & kök, 13 st. 3 rum & kök, 6 st.
1 rum & kök samt 14 st. enkelrum.

Till vänster ser vi det nya reningsverket som ligger några
hundra meter bortom Farstaborg, och uppföres av kommu
nen. Byggnadsfirma är AB Vägförbättringar. Kostnad ca 3
milj. kr. Det beräknas vara färdigt under hösten 1967.

Avloppsledningar har byggts från centrum till reningsverket och från
detta till Tjustvik till en kostnad av ca 3 milj. kr. Bilden visar en 380 m
lång bergtunnel, som leder det höggradigt renade avloppsvattnet ut
till Baggensfjärden, där det släpps ut på 20 meters djup.

Avloppsvattnet från AB Gustavsbergs Fabriker skall renas separat in
nan det förenas med det stora reningsverket. Ett femtiotal meter ne
danför entren till Bergasalen är sprängningsarbetena i full gång, vilket
vi ser på bilden nedan.



Renässans för skärgårdsbåten

- och Gustavsbergstraden?

Sent skall syndaren vakna. Om han
ens vaknar.

"Kulturknuttar" är inte alltid "galna"
och oftast vakna.

De var vakna redan den gången man
begynte rationalisera bort skärgårdsbåten
ur sitt sammanhang: Skärgården - "på
grund av dess otymplighet och dåliga
ekonomi."

Det fanns då, i slutet av 40-talet och
i början av SO-talet, de, som varnande
höjde pekfingrar och sa': "Pass på nu
herrarna! Stanna upp ett tag och tänk
på att ni sliter bort en del av den stock
holmska skärgården. Stockholms Skär
gård är bland mycket annat de vita bå
tarna ... spara något!" Men kvastarna
for. I ett huj var större delen av den
stolta skärgårdsflottan ett minne blott
... det låg ju liksom i tiden att skälla
på båtarna. Att "garva" åt dem.

"Waxholmsbåt" var ett skällsord, som
gällde alla ångbåtar i den stockholmska
övärlden.

Det fanns då "kulturknuttar", som sa':
"Följ med er tid herrar direktörer ooh
redare. Minns att det finns ett bränsle,
som heter olja. Att det är ett bränsle
för framtiden. Kol är det inte. Minns
det och modernisera!" Då fanns det re
dare som tyckte att vissa personer borde
ägna sig åt kulturen (vilket ju var pre
cis vad de gjorde) och inte blanda sig i
praktiska ting.

Ja, så har man munhuggits under
åren, och idag har vi mycket riktigt
kvar endast en liten rest av det forna
båtbeståndet.

En rest som räddades tack vare dessa
"knuttar".

Nu är det "inne" med skärgårdsbåt
igen. Ty människan har plötsligt upp
täckt att automobilen inte är det allena
saliggörande fortskaffningsmedlet.

Det är inte roligt med bilköer.
Och det är inte heller roligt med bull

rande och trånga sjöbussar.
Man har plötsligt fått upp ögonen för

att skärgårdsbåten till sin typ är det en
da rätta flytetyget för stora delar av
Stockholms skärgård. Rätt utnyttjad vill
säga, moderniserad - anpassad till tiden.

En tröst i bedrövelsen är alltså att
några båtar finns kvar:

... Norrskär i Waxholmsbolagets ägo,
går sommartid på Husarö, Storskär ock
så Waxholmsbåt liksom Västan. Saltsjön,
som ägs av ett privarkonsistorium, Saxa
ren också hon i privata händer (Saxaren
är mycket riktigt gamla Gustavsberg VII
- Gustavsbergsrederiets gamla flagg
skepp). WaX1holm f.d. Brevik, f.d. Ex
press II ligger i Vaxholm f.n. Ostanå I,
ägare Stiftelsen Skärgårdsbåten, ligger
sedan ett par veckor på Ekensbergs Varv
efter en längre rids "vistelse" på Hög
marsö. Huruvida denna omtyckta och
snabba skärgårdsbåt någonsin kommer

att kunna sättas i stånd är tveksamt.
Man hoppas . . . Blidösund ligger sedan
sex år upplagd på Djurgårdsvarvet. Stif
telsen Skärgårdsbåten vill köpa ... men
får inte. Mälarens sista ångbåt Marie
fred är dessbättre räddad. Hur det skall
gå med det ena av de två magnifikaste
av skärgårdsflottam:. fartyg, Norrtelje
(syster till Express I, som är skrotad) är
litet diffust. Ägaren överväger att sälja
har vi hört. Men vart ... ? Nu ligger hon
vid Skeppsbron, som restaurant och in
formationscenter. Eljest i utmärkt skick.

Det som finns "över" är i alla fall nå-
got. En rest av en stolt flotta.

Låt oss behålla den.
Låt oss se till att vi får det.
Det finns fortfarande trader, som

skulle kunna gå hyggligt (om inte annat
är båtarna turistattraktioner) och passa
gerarunderlaget skulle kunna gå att ar
beta upp.

Med vettig planläggning.
De gamla skärgårdsbåtarna skulle

mycket väl ännu många år kunna funge
ra, som kamplement till den landburna
trafiken.

Dessa raders upphov tror till exempel
på Gustavsbergstraden. Av det enkla
skälet att man kan ha roligare saker för
sig än att "åka" bil på Värmdövägen
under rusningstid på sommaren ... skär
gårdsbåten skulle kunna bli en ventil.
Traden är idealisk.

Tonnage finns. Tyvärr inte äkta Gus
ta vsbergstonnage. Om man bortser från
Saxaren. Men det finns annat.

Vem vågar försöket?
Hur mycket stöttar Gustavsbergs, Boas

och Nackas myndigheter med?
Leif Sandberg

Sjuan, som inköptes lagom till Olym
piska spelen 1912, såldes 1929 till Wax
bolmsbolaget, som döpte om den till
"Saxaren". Som bekant sjönk båten för
några år sedan. Bärgning ansågs lönlöst,
men två unga män köpte vraket och
gjorde ett jättearbete för att bärga det.
Det var något av en triumf när den åter
var på rätt köl.
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GUSTAVSBERG IlI GustafIII:s staty-Talludden-Kungsborg-Zackrishäll-Dronninghamn+Fredriksberg-Kristinedal-:Lilla
Björknäs -Klinten - Skum-Stora Björknas - Eknäs -Korsudden -Mariehäll -Duvnäs +Tollarö+Lännersta-Fisksätra Holme
Gammeludden-Södra Stäker+Lilla Lännersta-Skogsö-Boo-(SalL~jöbaden)-Gustavsvik-Gustavsviks Holme - (Erik.svik -Kihls
brygga)-Ulfvik-Västra Ekedal-Åstorp-:Klippudden-Lindesvik-Udden-Farsta+Östra Ekedal +Custavsberg :::Cc:ii.·,::$:~;::~~:~=,?

Gustavsberg IIl ingår i en serie planscher av skärgårdsb!ltar som Atelien för grafisk form och ide AB, Källängsvägen 62
(Box 92) Lidingö 9, givit ut lagom till jul. S!lvitt vi har oss be kant blir planscherna 92 x 52 cm, trycks i färg och kostar
22:50. Alla Gustavsbergstradens bryggor finns med, liksom "3:ans" alla data. Visste Ni förresten att Gustavsberg 111 var
skärg!lrdens bästa isbrytare ... att hon numera ligger vanärad (nedskuren till pråm) vid Ekensbergs Varv i Stockholm ... ?

Undertecknad såg en efterlysning i
den senaste Gustavsbergaren, att allt var
välkommet som hade någon anknytning
till Gustavsbergsbåtarna ettan-sjuan.
Den 22/8 1921 togs detta foto. Tyvärr
syns inte numret på båten. Vi som är
plåtade gjorde en tripp till Gustavsberg
den dagen. Vi var inte bosatta här då.
Det var en förtjusande resa över Baggen
och in i staket, som var så smalt, så bå
ten fick krypa fram. Vi passerade den
så kallade pelargonvillan, som säkert alla
Gustavsbergare minns. Vissa turer gick
båten över till Saltsjöbaden och det gjor-

de den då. Vi tyckte det var tjusigt när
vi sedan närmade oss Gustavsberg och
kyrkan och värdshuset och det vackra
posthuset blev synligt. Det var "spikat"
med folk. Mycket turister både från
Sverige och utlandet. Servitriserna hade
jobbigt värre. Det var allt möjligt smått
och gott som serverades. För oss var det
en sorts hemresa och vi var lyckliga, ty
det var vår förlovningsdag. Vi blevo så
förtjusta i samhället, så vi sökte oss
sedan hit och blev Gustavsbergare, och
det har vi inte ångrat.

A. E.

Arade redaktör!
Med anledning av Eder efterlysning

i höstnumret av Gustavsbergaren, av
material som har Uia:ft med Gustavsbergs
båtarna att göra s-å vill jag gärna del
ge detta. - Historien börjar år 1950
då jag och min fästmö nuvarande fru
köpte en sommarstuga med tomt i Troll
bäcken, Tyresö. Vår granne var ett äld
re par som vi genast blev goda vänner
med, trots åldersskillnaden. Mannen het
te Kristian, bror till kapten Larsson på
gamla Gustavsbergstrean.

I sin vedbod hade han, för att så
småningom huggas till ved, ett bord som
jag förvärvade genom byte, med mera
lämpligt eldningsmaterial.

Jag fick senare reda på att detta bord

fungerat som rakbord i aktersalongen
på trean. - Under den tiden var min
far s.k. "hoppilandkille". Min far Ernst
Lindahl, Mariagatan 6 har också inty
gat detta. - Den vägen har bordet gått
och kommit i kontakt med min far ef
ter c:a 55 år. - Bifogar ett kort av
bordet i hemmiljö och tackar för att ni
tagit upp detta intressanta ämne av en
svunnen epok. Jag väntar ivrigt på re
sultaten och tackar för en god tidning.

Kjell Lindahl, Segeltorp
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DEN GAMLE ELDAREN

skriver och berättar

om Gustavsbergsbåtarna

Jag var till Kungsholmen för flera år
sen till min äldsta syster och där hade
hon tidningen Gustavsbergaren. Jag ha
de för flera år sedan tänkt att skriva
något tiU eder präktiga tidning men det
stötte på svårigheter med det samma.
Jag sa' åt min syster att jag tänker ock
så skriva en bit i tidningen, men hon sa'
att det gå,r inte. "Vad säjer du, går det
inte, dom vädjar ju om att man skall
hjälpa till." "Nej det går inte för det
måste vara sanning si!" Jag svarade att
jag inte tänkte skriva några lögner å
skepparhistonier - utan bara det jag
faktisIH varit med om å känner ti:Jl. -

Jag var inte mer än 16 år när jag var
eldare på Gustavsbergs-Ettan år 1903.

Det har nog inte varit en sån ung poj
ke till eldare varken förr eller senare mej
veterligt. Det var arbetsamma dagar,
med 35 kr. i månaden och maten. Fram
i fören var bara plats att ligga för däcks
gastarna, vi eldare fick ligga i häng
mattan i maskinrummet, en på var sida
om maskin, där man låg å flöt i svett.
När nattolle gick från fabriken kl. 5
på morgon, skulle han gå ner å väcka
oss. Vi skulle gå med båten kl. 6.15 varje
morgon och kom sista gången till Gus
tafsberg kl. 21.30. Det var långa dagar
för en sån ung pojke, men man visste
inge annat på den tiden. När man låg i
dessa 1hängmattor i maskinrummet, så
vred man på sig ibland och då hände
det att man kapsejsa, så man damp ned
i hårda järndurkar, å efter kom filten
å s.k. kuddar. Men det var roligt ändå.
Man var trött när nattolle kom å gapa i
luckan, man ville dra sej lite, men Olle
sa: Gå upp nu så jag ser att du är uppe!"
Tiden gick åt att elda upp till kl. 6.15.
Klockan 6 fick man kaffe å två skorpor,
sen var det att jobba till kl. 8. Då fick
man sill å potatis varenda dag utom sön
dag. Då var det fläsk och bondsås obli
gatoriskt varje söndag. Kapten Bjudberg,
en präktig gubbe med långt skägg å pi
pan i mun jämt. Han var en duktig sjö
man och förde stora segelfartyg på lång
traden innan han kom i gustavsbergs
båtarna, men han var också Sveriges
oförskämdaste gubbe. En söndagsmorgon
när jag skulle hämta maten vid köks-
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luckan så kom kokerskan upp i trappan
å skulle till isskåpet. En stilig flicka,
vacker som en dag, hela fördäck var
fullt av passagerare å jag måste ju vänta
på henne tills hon kom ner igen i köket.
Då skriker kapten: Nja du Pelle, jag ser
nog att du står och tittar på kockan'
men du är för liten förstår du. Folket
började skratta så jag skämdes å ville
helst hoppa i sjön. Visst tittade jag på
henne, men jag tittade efter om hon
skulle ta fram något i isskåpet. Hon
brukade göra det, för jag var så liten,
bara barn egentligen. Min pappa hade
sagt åt restauratrisen att jag inte på villkor
fick ta någon sprit eller öl, men jag hade
ett extra jobb åt trissan att slå upp
brännvinskaggarna. Dom var av plåt,
så det var bara att skruva den pluggen
å gänga fast kran. Då vankas det tårta
för lilla Axel som dom kalla rnej, Det
har jag inte fått heta sedan dess och nu
är jag 80 år så nu är utsikterna små.
Kapten Bjudberg var mycke artig mot
passagerare. När dom hälsade vid bryg
gorna å lyfte på hatten så svara han:
Kyss mej i ... Kyss mej i ...

På Ettan fanns en elak gubbe som ma
skinist. Han hette Karlsson men det fick
han addrig heta utan han kallades för
Naralus. Han var så led så han fick
inga eldare att stanna där någon längre
tid. När Ettan var vid Finnboda för bot
tenmålning ramlade han ner på ponton
och slog ihjäl sej - sen var det slut med
Natalus.

Min eldarkompis hette Knut, en Upp
salapojke, En kvä11 var vi ute å prome
nerade med ett par smålandsflickor som
bodde i Gröneborg. Vi gick åt Farsta
hållet och över spången. När vi kom
över den fick vi för oss att vi skulle
krypa genom häcken vid Farstavik å
plocka eller ,rättare sagt stjäla blommor
åt våra :fäickor. Dom väntade utanför
medan vi gjorde stöten. Sedan gick vi
samma väg tillbaka ner till kajen, men
stannade ett tag vid pannkranen. Vi var
kanske litet högröstade, kanske Knutte
kunde sjunga lite, han hade väl lärt sig
av studenterna i Uppsala. Han sjöng
"Vem är som ej vår broder minns, fast
ej hans skugga mera finns" o.s.v. Som vi
stod där så kom ingenjörn ut på bal
kongen i nattskjorta å skrek. "Hallå där!
Ha1lilå där! Dra så långt som skogen
räcker". Knutte han svarade: "K, hörru
du, dra in hakan!" Ingenjörn skrek att
han skulle anmäla det för länsman i
morgon dag, men han kunde ju inte se
vilka vi var, för det var ganska mörkt.
Vi våga inte gå fram till båten den
vägen, ifall han skulle ha sett oss. Vi
följde i alfa fall med flickorna till Grö-

neborg Iörbi stallet, å när vi hann dit
så ville flickorna inte ha blommorna
"för dom hade inge vatten inne att satta
dom i". Då undrade jag hur dom skulle
få kaffe i morgon då. "Jo vi har litet
men det är varmt å det ska vara friskt
vatten till blommorna". Ja, se flickor!
Vi tog adjö av dom å gick Algatan ner.
Blommorna satt jag i vatten på fördäck
för kockan nästa morgon. Ja nu var vi
trötta och gick å la oss i våra hängmat
tor i maskinrummet, Klockan 5 kom
nattolle som vanligt å gapa och skrek
att man skulle upp. "Ja, gå upp nu så
jag ser att ni är uppe!" Man önska natt
olle så långt som en hare skuttar på 50
år.

På den tiden fanns ingen telegraf till
maskinrummet på någon av båtarna,
utan det var bara talrör. Det var ganska
svårt att höra vad kaptenerna ville ha
för manörver, helst om det var is på
vattnet. Kapten Bjudberg å Natalus var
i ständig fejd angående manövern. Bjud
berg sa "djä ... smålandsräv som inte
kan höra efter va man vill ha," å Nata
lus sa "om han kunde ta pipan ur käften
när han talar i röret, de låter som man
skulle vräka ner en säck med ärter".
Men allting gick ju år ut och år in. Då
gick det annorlunda till på Ängslups
bolaget, där man skuHe repetera i röret
nere i maskin, så kapten visste att det
var uppfattat. På en Djurgårdsfärja ta
lade kapten i näsan, men så kom det en
maskinist som också pratade i näsan.
Och kapten gick på kontoret att bekla
ga sej för direktören att han ville inte
ha den där maskinisten "för han bara
står å härmar mej hela dagarna." Ja väl,
maskinisten vart uppkallad till direktö
ren och där frågade han maskinisten
vad han menade med att stå och härma
kapten hela dagarna. Han svarade: "Nej
det är just han som härmar mej ! ...

Nu tiHbaks tiill Ettan. Man lade en
gång till vid en brygga i Skurusundet.
Fyran kom efter å skulle lägga rill vid
samma brygga. Då slumpade det sig så
tokigt att Fyran körde in i aktern på
faran. Det blev ett ganska svårt haveri,
skansdäck gick sönder och en plåt i ak
tern bucklades in. Nu blev det stopp
ett tag på bägge båtarna och ett stort
skällande mellan skepparna om vems
skulden var. Bjudberg skulle förståss ha
sista ordet, så han sa: "Ja jag har bett dej
så många gånger att du skulle kyssa mej
men nu har du gjort det ordentligt!" Ja
nu slutar jag med Ettan och nu tänker
jag börja med Gustavsberg II om her
rarna vid tidningen vill att jag skall
fortsätta.



Sommarturer 1903.
Stockholm-Södra Stäket-Gustafsberg.

Angfärlygen Oustafsberg
afgK genom Skurusund och Baggensstäket:

Från STOCKHOLM
till Gustafsberg: hvardagar kl. 8 och 11 ') f. m. samt

2.30, 3.15'), 3.304), 4.15 '), 5.15,
7,15, 8.30 och 10.15 e. m.
Sön- och- helgdagar kl. 9, 10 ') och
11 f. m. somt 1.30, 4.15 '), 8 och
10 e. m.

till Södra Stäket; hvardagar kl. 11.30 f. m.

Till STOCKHOLM
fr:111 Gustafsberg: hvardagar kl. 5.45, 7, 7.45'), 8.15

och 10 f. ru. samt 2'), 5.15, 8.30
och 8.30 e. m.
Sön- och helgdagar kl. 8.30, 8 och
11.15 f. m. samt 1.15 '), 4 1), 8.30'),
8 och 9 e. m.

friln Södra Stäket: hvardagar kl. 7.25 f. m., 1 e. m.
sön- och helgdagar kl. 8.15 e. m.

1) Anlöp. Su.lt~jöbndcn. 2) Anlöp. Kilsvlken. 3) Anlöp. Snlb-tl~~t~}~~il~~1klf~~ik~:t~~h')ufi~\t:'te vid Doo för passagerare till

fJI/F" Tilläggningsplata vid Gustaf" III:s staty.
Obs. Östorvik, Johannesberg, Östrn. Stii.kct och Lilla Länuersta

anlöpas icke på sön- och Iielg dngnr.
Obs. Tyngre och sltrymmantle gods till mellanligfnndo stationer

~l~k~i~~:~dtiii ~toJ,J1;0~:. 11.:30-turen fr n samt på l•
Obs. P1'.'L 8-, 11- och l 1.30-turcn· nflemnns vid bryggorna post,

r;~t~(ir~~.1ik~\:r:~::\rt~~d~-!f1f~{re;,ö~1:i~~;!~02n5tör~11dI
passagorurc ej medföljer.

Obs. Om tilliiggning vi<l brygga önskns, slrn.11 derom tydlig
signal i goct tid gffvns, snmt dr~ ång-fartygen förA. tundu
lanternor t illägpssignnlen ske medelst svängande eldsken.

Obs. Passagerare uppmanas att vid Iondstignlngen hvar och en
för sig afl crrmu biljett.

Gustavsberg Il var en rätt så stabil
båt, som byggdes i Motala. Den gjorde
aldrig någon vidare fart, varken med
den gamla maskinen eller den nya, som
den sedermera fick ty maskinen var all
deles för liten till så stor båt. Befälet
var, när jag var barn, kapten Pettersson,
maskinist Pettersson och styrman Jans
son. Maskinist Pettersson kom med bå
ten från Motala och arbetade på meka
niska verkstaden om vintrarna i många
år. Jag var 12 år när jag slutade sko
lan och fick börja i smedjan som smed
halva åt gubben Jonsson (Kvarntorpa
ren). Gubben Jonsson var baptist och en
mycket snäll gubbe, och har var lycklig
på sitt vis. Han sjöng litet tyst för sig
själv när han jobbade, "Barja skörden
in! Barja skörden in! Ni få under jubel
Barja skörden in". På den tiden var det
en gubbe i rågodsugnen som dom kallade
Olle Bull. Han 'sålde svagdricka - bra
dricka mycket bättre än nutidens blask.
Ibland kom mäster Pettersson ner till
mej med 6 öre. Det kostade inte mer
då. "Hör du Axel vill du gå upp till
Olle Bull och köpa en liter svagdricka
åt mej." De gjorde man gärna för om
det ville sej väl kunde man få sej lite
roligt på samma gång. Det kunde hända
sig att Olle Bull hade penslat sig i hal
sen med annat än svagdricka. En gång
när jag var där så tappade han upp en
mugg åt sig å så sa han. "Skål för hela
rågodsugnslaget, å skål för drickbasen
Olle Bull."

Jag var aldrig eldare med mäster Pet
tersson på Tvåan, men väl på dom andra
båtarna, när han var där och vikariera
de, men jag var med honom mycket som
hjälpare på verkstan och i fabriken vid
olika maskinarbeten. Där fick man mån
ga goda ideer som man tog med sig ut
i livet. Maskinist Pettersson var mycket
skicklig och kunnig. Jag beundrade ho
nom både då och senare, hur han kunde
dona med dessa primitiva grejer som
fanns på verkstan då.

Ja Tvåan var inte mycket att skriva
om. Den gick i många år utan missöden.

Jag kan tala om att jag varit anställd
som maskinist i Waxholmsbolagets båtar
i 30 år också och är nu pensionerad
därifrån, och har det bra på gamla dar.
Jag var på en mindre båt i 22 år, som
hette "Anna", som gick i Waxholms om
givningar. Sedan blev jag befordrad till
"Wiken" för detta Åkers-kanal och sist
Fridolfs Rudens Waxholm 1 :an.

Waxholmsbolaget köpte Sand:hamns
bå tarna och dom kom till Hammarby
varvet, där våra båtar låg. "Sandhamn
I" å "Wintetihamn", f.d. II :an, skulle
skrotas ner. Rätt som det var så ringde
dom ner till mej från kontoret. Vill Pet
tersson vara bra å gå ner i maskinrum
met på "Winterhamn" å plocka därifrån
alla lösa inventarier å bära upp det i
boden. Ja, när jag kom ner i maskinrum
met på "Winterhamn" och drog ut lå
dorna där i bänken så fick jag se en hel
del gamla verktyg, mejslar och donar.
Det syntes att det var mycket gamla
saker. Då kom en tanke på mej. Tänk
om det här är mäster Petterssons verk
tyg som jag plockar i. Jag höll på där
ett par dagar och bar upp alla grejor,
som jag ansåg vara av värde. - Tän1ka
sej att en gustavsbergsgrabb skulle bli
den sista som gjorde något i Tvåans ma
skinrum.

Nu något om gamla Gustavsberg III.
När jag var barn så låg den upplagd vid
Kattholmen och gick bara någon gång
efter kor och oxar från stan. Då var
min far, eller Gustav Lindgren, maski
nist. Den III:an försvann så småningom
från Gustavsberg.

Många, många år efteråt kom jag gå
ende på Söder Mälarstrand, och där låg
en gammal skorv som skulle föreställa
en bogserbåt. Maskinisten stod på för
däck och honom var jag lite bekant
med, så jag hälsade på honom. Jag frå
gade honom vad det var för en gammal
skorv de fått tag i. Det var gamla Gus
tavsberg III :an. Ja då måste jag förstås
gå ner att se på maskin. Sedan kom gam
la III :an till Finnboda, där tog dom ur

pannan och maskinen och satte dit en
råoljemotor. Den skulle heta Finnboda,
men det vanliga namnet blev "Stån
kan". Nu är den väl utrotad. Den gick
länge med arbetarna vid varvet mellan
stan å Finnboda och jag åkte med "Stån
kan" många gånger.

Nya Gustavsberg III byggdes vid
Bergsunds varv 1905 och var en bra båt.
Den gick vinter som sommar utan några
missöden. Befälet hade kapten Wester
berg, maskinist var Arvid Karlsson och
styrman Hedberg i många år. Jag for
som eldare i den 1909 och började i
mars månad. Då var fabriken ofta utan
kol. Kolbåten var på väg från England
men det var kraftig is ännu. Vi fick
lasta IIl:an med mycket kol i boxar och
uppe på däck, porslinlårar på aktern för
att få upp stäven så mycke som möjligt.
Så började vi vid Västra Ekedals holme
att stöta ränna. Det gick inte fort, mån
ga gånger kom vi inte mer än en halv
båtlängd i taget. Vi måste stöta sicksack
så att rännan skulle bli så bred, så att
kolbåten som var större skulle komma
fram. Det var två skeppare, Westerberg
och Karlsson. Vi hade göra länge innan
vi kom till Saltsjöbaden och där åkte
Westeriberg i land på skidor för att ringa
till kontoret och rapportera hur det gick
Nu började vi närma oss Fällström och
där gick det lättare för oss till Tallskär.
Sedan började samma vals igen, hela
Ingaröfjärden ända till Grönö fyr, där
Dalarö,rännan gick. Nog var vi ganska
trötta allihop, när vi kom dit, för det
kunde inte bli någon vila för någon.
Sedan gick vi ner Dalarörännan till Yx
hammarklubb, och där fick vi se kolbå
ten komma genom Sandhamnshålet och
då inväntade vi honom och gick före
och gnagde på iskanter för att få rän
nan så bred som möjligt. Vi kom lyck
ligt fram till Gustavsberg och rensade
så upp där han skulle ligga. Det gick åt
mycket kol till den resan, som ni kan
förstå.

Ja, 111:an var en rejäl båt att fara i.
Där trivdes man, där gick allt lugnt och
stilla år ut och år in. Det var en myc
ket bra isbåt.

Jag måste berätta om en liten episod
när jag var på Trean. Vi gick från Gus
tavsberg på söndagarna kl. 8 och magis
ter La.g,erström var med till Boo varje
söndag. Han stod vid mellandäcksdörren
hela vägen till Boo. Han s:kulle predika
i Boos kapell. Han hade väl ett par kä
ringar att predika för. En söndag var
det 4-5 pojkar som skulle med till stan.
Dom hade en sån där bella med sig som
man skjuter ärter med. Dom var på ak
terdäck först ooh sköt med bellan. Sedan
drog dom sig in på mellandäck. Jag ha
de frivakt så jag stod odh pratade vid
magistern. Men ett tu tre så sköt dom
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sabla pojkarna ett skott fram till oss och
träffade magistern på örat. Han vart så
arg och det var ju inget att undra på.
"Hör ni era drumlar, låt bli det där! Det
ska bli näpst, det kan ni vara säkra på!"
Jag måste ner i maskinen och skratta åt
alltihop.

Trean kom senare till Hammarbyvar
vet, när jag var på "Viken". Då hade
dom döpt om henne till "Nåtarö". Jag
var ombord och träffade kapten och ta
lade om att jag varit eldare på den. Jag
sa åt honom att han kunde vara lyck
lig som .fått tag i en så präktig båt, och
förstklassig isbrytare. Det höll han med
om.

Nu kommer vi till Fyran.
Gustavsberg IV var en bra båt, också

Bergsundsbåt, Befälet var, när jag var
barn kapten Westerberg, maskinist Os
vald Nilsson och styrman Hedberg. Om
den båten kan man säga: Stackars båt
vad den fick utstå i isen om vintrarna
med stötar och isbrytning.

Det har redan skildrats i Gustavsber
garen så det är inget nytt. Men man fick
verkligen beundra kapten Westerberg
som gick där i ur och skur, mörker och
tjocka, innan strålkastaren kom. Aldrig
några missöden. Kasta också en liten
tanke på dessa i maskin. Vilket arbete
dom fick utföra! Ersättning för övertid
var det inte fråga om på den tiden. Tro
inte att de bara satt och tittade. Det var
tungt arbete både för maskinist och el
dare ty Fyran var ingen lätteldad båt.
Nu för tiden skulle denna arbetskraft
ställa sej ganska dyrbar som då inte fick
mycket.

Nu till en senare tid i Fyrans historia.
Fyran blev moderniserad och kom till
Bergsund, fick isbrytarkaraktär och is
försrarkning i vattengången, strålkastare
och elektrisk generator. Och det bästa
var telegraf till maskin, så dom slapp
skrika i röret. När den båten kom in
om kvällarna var det ett riktigt skåde
spel. När båten var på Baggen syntes det
redan på himlavalvet och när den kom
i Farstabrohål, så lyste den upp hela
Ekedalslandet och Kattholmen, ja ända
ner till brödgummans stånd. Där samla
des många ungdomar för att se på stå
ten, och brödgumman sken som en sol
när ljusstrålen kom på henne där hon
satt. Hon håvade in många 2-öringar av
ungdomarna medan dom väntade. Ja
några större mynt fanns det ej nog så
många av på den tiden. Det kunde ock
så hända att det kom några från stan
med stapplande gång. Deras väg lystes
upp i strålkastarljuset, för kapten Wes
terberg lät alltid lyset stå på en stund
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så att inga skulle gå i varma rännan.
Sista gången jag såg Fyran, låg den vid
Kummelnäsvarvet och skulle skrotas ner.
Det var i alla fall en bra båt på sin
glanstid. Men allting är förgängligt.

*

Femman var en alla tiders båt, fast
inte var det någon is.båt. När dom kör
de för fullt så gjorde den 14 knop. Be
fäl var kapten Jansson, maskinist Wik
torin och styrman Albert Karlsson. Som
rarna 1899 ooh 1901 var mycket varma
med åskväder. Det blev stor skogsbrand
vid Aspvik och på kvällen när man slu
tat jobbet, så gick vi dit en massa poj
kar. Där var militär från Waxholm som
langade vatten men det tycktes inte
hjälpa mycket. Man började tröttna och
knallade i väg hem. Det var ganska sent
när man kom i säng. Far var inte hem
ma för Farsta och pråmarna var till
Ostanå efter ved. Vi bodde i södra Port
stugan och jag hade bara legat någon
timme så kom min mor och väckte mej.
Dom skakade på porten och ringde i
slamhusklockan. Mor sa: "Axel gå upp,
det brinner i fabriken!" Men det var
Femman som brann. Nu kom folk från
Gröneborg, Kullen och Mariagatan sprin
gande och jag följde med strömmen. Där
nere vid kajen stod Femman i ljusan lå
ga. Kapten jansson gick på · kajen i
bara byxor och en filt över axlarna. Det
brann i kajen också. Ångsprutan var ny
då och aldrig använd, så det tog lång
tid innan dom kom igång. Det var all
deles lugnt på viken, inte den minsta
kåre, så tre gubbar i en roddbåt klarade
henne från land med en kastända till
bogserkabel. Det var tur i oturen att det
inte blåste för då kunde det ha blivit
mycket värre. Bland annat fanns en stor
halmstack på Kattholmen. Men gubbar
na som rodde kunde hålla henne på
behörigt avstånd. Jag minns så väl när
stativet och styrratten ramlade ner med
ett brak i botten på båten. Varenda
träbit brann upp, så det var bara järn
skrovet kvar. Många sov och visste inget
om eldsvådan, daribland Svensson i
glattmagasinet ("Tuppen"). Han fick
sällskap till jobbet på morgon med min
morbror Sigfrid Englund. Han frågade
Sigfrid när dom gick på vägen nedan
för värdshuset vad vet var för ett gam
malt vrak dom hade fått tag i. Men
Femman vart uppbyggd igen vid Berg
sund till en präktig båt med telegraf till
maskin, elektrisk belysning och strålkas
tare och gick i många år utan vidare
missöden. I samband med Femman så
får vi nog kasta en liten tanke till vår
glada och vänsälla maskinist Jonsson,
som så många herrans år manövrerade
den tungarbetade maskinen. Femmans

maskinrum var väldigt varmt, men han
var tålig ooh stod där och ryckte med
en svettragg om halsen ett 30-tal bryg
gor varje tur. Jag hade extra jobb på
vintern på Isbrytarbåtarna. Jag träffade
Knut Karlsson på Djurgårn. Han talade
om att mäster Jonsson hade legat på
sjukhuset och amputerat ena benet. Jag
tyckte jag skulle hälsa på honom, för vi
låg ju med isbrytaren alldeles nedanför
där han bodde.

Jag funderade på vad jag skulle ha
med mig, men så kom jag på den iden
att jag skulle ge honom alla mina tid
ningar Gustavsbergaren så jag gick hem
i min lägenhet och plockade ihop alla
jag hade i ett paket. Nä si Pettersson, sa
han när jag blev insläppt. Jag satt bred
vid sängen, blev ,bjuden på kaffe och vi
talade om gamla minnen från Gustavs
berg. Han blev väldigt glad över tid
ningarna. Han hade inte sett dom förut.
Sedan träffade jag aldrig Jonsson mer,
men jag tyckte det 'Var roligt att jag
kunde glädja honom på hans sista tid.

Jag gick en vårdag på Strandvägs
kajen, och där låg Femman färdig att
skrotas ner. Jag gick fram till kajkan
ten och lade handen på skansdäck och
tänkte: Adjö med dej Femman. Nu finns
den väl inte mer.

Nu börjar vi med Sexan. Det var nog
en liten bra håt, den var också en Berg
sundsbår byggd i Ångslupsfason med små
kolboxar så dom måste kola varje dag.
Där var kapten Persson och maskinist
Blornkvisr när den var ny. Det tråkiga
var med den att det inte fanns någon
restauration ombord. Varken befäl eller
folk fick någon mat ombord. Sexan var
utsatt för en olycka och körde ihop
med en båt "Ljusterö" utanför Saltsjö
kvarn och sjönk, - men blev upptagen
igen. Det rhände på en söndagskväll. Jag
var på Farstabåten då och vi skulle gå
till stan på måndag morgon att hämta
en halmpråm. Farstan fick order om att
vi skulle söka vid Saltsjökvarn om det
möjligen låg några saker och flöt, men
vi hittade inte något. Sexan hade en
kraftig maskin och gick mycket bra.
Den såldes senare och hette "Drottning
holm".

Sjuan fanns inte då jag var hemma,
men jag har likaväl jobbat på den, se
dan den kom till Waxholmsbolaget och
hette "Saxaren".

Ja nu har jag inge mer att skriva om
dessa präktiga passagerarbåtar, utan näs
ta gång blir det om kolångaren "Gus
tavsberg" ooh till slut lilla Farstabåten,

Axel Pettersson



l<ONSUM • DOMUS
Guldkant på tillvaror
var vårt tema under en .säljperiod innan
julreklamen sattes in. Under denna pe
riod aktiverades och presenterades G0-
MAN-märket, som en kvalitetsgaranti
för kooperativa charkuteri- och bageri
produkter. Det ställs mycket höga och
bestämda krav på de råvaror som skall
G0MAN-märkas. GOMAN-varorna till
verkas efter noggrant utprovade recept.
För vårt område är det ju ingen nyhet
med egna kvalitetsbeteckningar på des
sa varor. "Den goda konsumkorven" -
en slogan som präglades redan för flera
år sedan. När det gällt bröd så har
"Konsumbagarn" eller "den glade baga
ren" länge suttit i högsätet med den äran
som garanti för god kvalitet.

Julen 1966 står för dörren
Förberedelserna för den förestående

julen började redan i januari månad ·då
våra butiker och Varuhuset noterade be
hovet och även rekvirerade ett antal
varor För leverans på lämplig tid i no
verrsber/december månad.

En gränslöst GOD JUL
lyder temat när vi i år presenterar akti
viteterna inför julfirandet. Denna text
kommer att möta oss på affischer och
plakat i skyltfönster och försäljningslo
kaler.

Julskyltning/Luciaval
Skyltsöndagen den 4 december (tid

ningen har då ej kommit från trycket)
kommer årets LUCIA-kandidater att
presenteras och val att ske. D0MUS/
Gustavsberg LUCIA kommer att krönas
i Varuhuset på kvällen Luciadagen den
13 december.

Vi närmar oss den stora helgen
Varuhuset har börjat med förlängt öp

pethållande till klockan 20 och under jul
veckan har snabbköpsbutikerna öppet
till klockan 19. Julafton är det möjligt
att köpa varor till klockan 13. Butiks
tiderna framgår närmare av utsända tid
ta:beller. Vi hälsar hjärtligt välkommen
till vår julhandel.

Ett år har snart gått tillända
Vi har under året haft en synnerligen

god utveckling. Den kvantitativa varu
förmedlingen har ökat rätt kraftigt. Det
ta tillsammans med ökade prestationer
per anställd har medfört att kostnads
stegringarna i kronor inte slagit igenom
procentuellt utslaget på omsättningen.
Trots sänkta forsäljningsmarginaler kan
vi i kommande bokslutet redovisa ett
tillfredsställande resultat. Genom sam
verkan har vi kunnat klara sista ledet
på varans väg till konsumenterna utan

Vi gratulera!

Affarschefcn, kooperatören Gunnar
Mattsson fyller sextio år den 9/1 -67.
Under sin snart ,femtonåriga anställning
i Gustavsbergs konsumtionsförening har
Mattsson gjort sig känd som en glad,
vänsäll och samarbetsvillig medarbetare.
I mycket unga år anställdes Gunnar
Mattsson i den kooperativa rörelsen,
hans insikter och kunnighet har gjort att
hans krafter tagits i anspråk för många
skiftande arbetsuppgifter. Sedan länge är
han bl.a. styrelseledamot av KF:s andra
distrikt. Desslikes är han den noggranne
revisorn i vår kommunala förvaltning.
Gunnar Mattsson lever med i vårt sam
hällsarbete på ett intensivt och intresse
rat sätt. Alltid villig till arbete för ge
mensamma resultat. Vi Custavsbergare
tackar och lyckönskar vännen Gunnar
på högtidsdagen.

H.P.

att taga ut de höjda kostnaderna tillful
lo. Den samlade årsomsättningen torde
bli närmare 27 miljoner.

1966 års kassakvitton
Vi sänder kvittopäsar till samtliga

medlemmar direkt per post. De som ej
äro medlemmar tidigare kan hämta kvit
topåsar i Varuhuset eller butikerna.

Vi önskar

En gränslöst GOD JUL
Tack för i år
GOTT NYTT ÅR!

G. M-n.

Cafeterian i Domus - en populär
rastplats för alla åldrar.
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Kommunalfullmäktige har haft två
sammanträden i oktober och träffas nu
igen för årsavslutning den 14 december.

Utgifts- och inkomststaten för år 1967
fastställdes den 31 oktober.

Någon sänkning av de inlämnade för
slagen hade ej gjorts. I förslaget har den
sammanlagda kommunala utdebiteringen
hållits oförändrad vid kronor 18 :-. I
kommentarerna påpekas att det goda ut
fallet av antalet skattekronor medför
att många höjningar av anslagen kan
medgivas utan att allmänna investerings
fonden behöver utnyttjas.

Följande föreningar m.fl. noterades i
budgeten för följande anslag:
Stiftelsen Stockholms Skärgård 2.100 :
Värmdö Skeppslags biodlare-

förening 200:-
Stipendier 25.000:-
ABF:s Iokalavdelning 6.000:-
Gustavsbergs orkesterförening 1.750:-
Gustavsbergs blåsorkester 2.950:-
~ustavsbergs hemvärn 700:-
drottsföreningens bastu 5.000:-
.drottsföreningens verksamhet 20.000:-
Scensrudion 2.500 :-
Manskören 600 :-
Gustavsbergs skytteförening 600 :-
Skolorkestern 500 :-
Hembygds.vård 8.000:-
Anslag till Tollare folkhögskola 200 :-
Anslag till Gustavsbergaren 5.000:-
Gustavsbergs Tennisklubb 1.000:-
Gustavsbergs pistolskytteklubb 200:
Gustavsbergs Daghem 209.725 :
Stockholms läns blindförening 500:
Föräldraför. vid Manilla

dövstumsskola
Hjälpföreningen vid Ulleråkers

sjukhus
De vanföras riksorganisation
De lungsjukas konvalescentför.

i Stockholms län
Trafiklekskola
Trafiksakerhetskommirte
De dövas förening
Gustavsbergs folkpcnsionsför.
Ingarö folkpensionärsför.
Lankverksamhct

200:-

50:-
100:-

100:-
2.500:-
4.500:-

500:-
1.000:-

600:-
600:-

, Kommunalfullmäktige har beslutat

att hundskatten fastställes till 50 :- kro
nor för år 1967,

att genom överföring från drifvbudgeten
till kapitalbudgeten e~ ökning av
starnkapitalet sker med 522.236 :
kronor,

att fastställa utdebiteringen till kronor
10:83 per skattekrona för den borg
erliga kommunen,

att till kommunalnämndens finansavdel
ning delegera rätten att antaga för
verkställighet centralt och lokalt
träffade överenskommelser om löner
och dylikt,

att bostadsrättsför. Båtsmannen i av
vaktan på slutlig finansiering erhål
ler ett förskottslån å 200,000 :
kronor mot sedvanlig låneränta,

att bostadsrättsföreningen Matrosen i
avvaktan på slutlig finansiering er
håller ett förskottslån å 200.000:
kronor mot sedvanlig låneränta,

«u Gustavsbergs kommun ställer sig som
garant till 5.000:- kronor för kost
nader som kan uppstå i samband
med de juniorskidrnästerskap som
skall anordnas i Gustavsberg år 1967,

att ett belopp av 5.000:- kronor anvi
sas för yttre reparationer av f.d.
rektorsbostaden vid Ekedal,

att anslå ett belopp av 5.000:- kronor
ur anslaget för oförutsedda behov
för reparation av Brunns vilohem,

att anslå ett belopp av 7.500:- kronor
ur anslaget för oförutsedda behov
för reparation av sjöstugan vid
Mörtnäs 1 :15,

att ur anslaget för oförutsedda behov
anvisa ett belopp av 10.000:- kro
nor för omläggning av golv i kom
munalhusets bottenvåning.

Förslag till exploateringsavtal för
byggnadsplaneområde vid Ingaröstrands
villaområde 5: 1 m.fl. godkändes.

Ett belopp av 55.000:- kronor bevil
jades ur anslaget för oförutsedda utgif
ter i 1966 års stat för permanentning av
skolgården vid Ekedalsskolan.

En motion av kommunalfullmäktiges

ordförande Harald Lindholm, om inrät
tandet av fritidsnämnd, upptogs av
kommunalfullmäkrige och översändes till
kommunalnämnden för utredning och
Förslag.

Verksamhetsberättelse och revisionsbe
rättelse för h 1965 för föreningen Gus
tavsbergs Daghem och för Stiftelsen Gus
ravsbergs bostäder godkändes och sty
relserna beviljades ansvarsfrihet.

Vid senaste sammanträdet redogjorde
trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff för pla
neringen av Gustavsbergs Centrum.
Många av kommunalfullmäktiges leda
möter uttryckte sin tillfredsställelse att
området erhåller ett tilltalande utseende.

I övrigt kan noteras att vi .fått en ny
veterinärdistriktsindelning, att anbud
infordrats på trädgårdsplaneringen kring
kommuncentrat, att vissa planeringsar
beten vid Pilhamns skola får göras för
900:- kronor ooh att två heltidsanställ
da parkar:betare ska anställas.

Anbud har antagits för uppförande av
168 lägenheter för bostadsrättsförening
en Styrmannen, vartill Postsparbanken
beviljat ett lån på 5 milj. kronor. Det
räoker bara för första etappen, varför
ansökan att teckna byggnadskreditiv upp
till 14,5 miljoner skall inlämnas till
Kungl. Maj :t.

För Ekedalsskolans utbyggnad i etapp
2 är det inte möjligt att inom närmaste
tiden få lånebehovet täckt, varför ären
det bordlades.

Barnstugan i Lugnet har som bekant
råkat ut för sättningar och detta har
förstås orsakat försening och nya kost
nader, vilka enligt utredningsförslag åla
des kommunen med 75 '°lo och entrepre
nören med 25 ,o;r;.

Folkparksföreningen får disponera
20.000:- ur fonden för nöjesskatteme
del för att rusta upp serveringsbyggna
den.

För utredning rekommenderas motio
ner dels om mera inforrnationsuppgifter,
dels om att bereda utvidgade utbildnings
möjligheter vid kurser och internat för
förtroendevalda kommunala ledamöter.

F.d. Konsurnfasrigheten i N:a Lagnö
har inköpts, och här har lägenhet iord
ningställts för en större familj, som in
flyttat till Ingarö och ej haft bostads
frågan löst på ett tillfredsställande sätt.

Fullmäktige anslöt sig till en utredning
angående trafiken i skärgården och de
yttranden som gjorts av Samarbetsnamn
den för Gustavsbergsblocket, Där talas
bl.a. om svävarfarkoster och helikopter
transporter.

En dyrortsundersökning har visat att
Gustavsberg m.fl. förorter har högre
dyrhetstal än Stockholm. Man hemstäl
ler därför att förorrskommunerna måtte
placeras i ortsgrupp 5.

Dbg
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Det nya kommunala

institutionshuset

invigdes lördagen den 26/11 i närvaro
av fullmäktige och representanter för
kommunblocket, landstinget, Svenska
Handelsbanken, Widmark & Platzer m.
fL Först visades lokaliteterna under det
att Blåsorkestern exekverade sprittande
marschmelodier. Sedan bjöds det på kaf
fe och hölls tal. Fullmäktiges ordförande
berättade om husets tillkomst och pla
nerna på fortsatt insritutionsbyggande.
Han tackade arkitekter, entreprenörer
och arbetsledning för det goda resultatet
och han hoppades även på en fortsatt
medverkan från Sv. Handelsbanken, när
det gällde fullföljande av planeringen,
Landstingets ordförande Erik O. Jansson
uttryckte sin belåtenhet med lokaliteter
na för folktandvård och mödravård, men
framhävde också svårigheterna med per
sonalrekrytering. Representanten för lä-
nets försäkringskassas inredningsavd. in
genjör Sven Forsberg var också mycket
nöjd med lokalerna för försäkringskas
san och tackade för det.

Biblioteksstyrelsens ordf. Fritz Berg
erinrade om övertagandet 1949 av ABF:s
studiecirkelbibliotek och hur man då
med 2.753 band grundade Gustavsbergs
Folkbibliotek. Man fick en trivsam lo
kal i Mariaplan 4, men för att hushålla
med utrymmet måste man bLa. avskriva
860 band riksdagstryck. Sedan 1952 har
man gjort täta försök att vinna större
utrymme. I september 1960 siktade man
in sig på gamla Konsumhuset, men ett
år senare skymtade hoppet att få kom
ma in i den av kommunen planerade ny
byggnaden. Man hade då topprekord på
utlåningen med 13.000 lån. Biblioteket
fick preliminärt sig tilldelat 400 kvm,

Profiler vid invigningen var bl.a. ovanstående: Stadsarkitekt Rolf Runejelt, ingenjör
Holger Rönnblom, direktör Olsson och ingenjör Jacobsson, de tre sistnämnda från
Widmark & Platzer, samt rektor Fritz Berg och kommunalfullmäktiges ordförande
Harald Lindholm.

men då endast ett hus byggdes nödgades
biblioteksstyrelsen avstå bottenplanet till
barna- och mödravårdscentral och kvar
blev endast 158 kvm. Det bibliotek vi
nu har måste då betraktas som ett pro
visorium, visserligen ett vackert provi
sorium som vi för dagen är nöjda med.
Vi hoppas att fullmäktige icke glömmer
sia löfte om bättre utrymme i nästa hus.

Utlåningen vid biblioteksidkarna i full
gång. Många unga är flitiga bokväljare.

Men den dagen, den sorgen. Vi är i bib
lioteksstyrelsen mycket glada att nu få ta
emot denna gåva, som vi hoppas skall
stimulera utlåningen ännu mer.

Detta var också länsbiblictckarie Elsie
Adelskölds åsikt. Hon hade att inviga
"provisoriet", och det gjorde hon i ett
intressant anförande om länsbibliotekets
verksamhet och dess möjligheter att stå
kommunbiblioteken till tjänst. Hon på
pekade också betydelsen av ett samar
bete mellan Värmdö, Djurö och Gus
tavsberg i biblioreksfrägor.
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Mest ros, Jörståss ! sa redaktörn
För nu är det jul igen. Frid pli jorden!

Den vita människan till välbehag. Alltså
ingen politik och polemik i spalten! Nu
ska vi vara snälla! Och det är inte svårt.
Betydligt svårare att vara motiverat
elak. Såg en rävinna ligga och trycka
intill ett rönnbärsträd en dag i höstas.
Nu tror jag inte längre på fabeln om
räven och rönnbären. Rävinnan var näm
ligen fullkomligt ointresserad av de ly
sande röda bären. Inga fåfänga språng,
ingen dräglande käJt och inga elaka av
habegär stickande ögon. Ah nej! hennes
ögon var milda som ett lamms. Möjligen
med en liten glimt av hunger. En hunger
för sig själv och en ställföreträdare för
sin kalorifattiga avkomma. Detta må
varda henne förlåtet! Hennes liv är räv
aktigt och måste så förbli. Den gamle
fabelförfattaren gav räven en viss slut
satsförmåga för att illustrera mänskliga
svagheter. Med orätt! Rävens svagheter
ligger inte så lågt som på det mänskliga
planet. Om rönnbär vet jag att de är
röda. Varför? Vet jag inte. Det går för
ståss att förklara vetenskapligt men det
är inte så kul. Kuligare med fabulören.
Rönnbären rodnar av srallföreträdande
genans! Läst är läst! När jag ser mig i
spegeln har jag svartnat av ställföreträ
dande skam.

Räven raskar över isen, räven raskar
·över isen

Får jag lov, får jag lov ... sjunga as
faltens visa? Tack! Asfalt är melodin på
gator och vägar. Titta bara på Träskga
tan! Ja, det är jag som vill kalla den
för Träskgatan. Andra anser väl att den
bör heta Bagargatan och det kommunala
namnförståndet kommer väl att bestäm
ma sig för något fjäsknamn eller någon
ting som låter men inte är. Träskgatan
föredrar jag av t-vå skäl. Det ena på
grund av personligt intresse för geolo
gisk information, det andra på grund
av min förhoppning om att kommande
byggnadskornmitteer skall göra allt som
är möjligt för att våra allmänna inrätt
ningar ska bli kvar ovan jord. Därför
kan det behövas en daglig erinran om
vad det är som är lösan, lösan och vad
som är hälle, hälle.

Som sagt. Titta på Träskgatan!

Den breda fina asfalterade mönsterga
tan och trottoaren! Aj, Aj! Minsann
ingen grussprättad anvisning om att det
går an att gå just där om man inte vill
duellera med bilar, cyklar och annat mo
tordrivet fanstyg. Min egen moped in
räknad. Ja, på tal om min moped så är
det inte lätt att vara förare heller. Av
moped! Fast bilförarna hjälper oss gär
na. Häromdagen stannade en gentleman
nabilist mitt på Villagatan. Han ville
ge en kompis skjuts hem. Det var alltså
lika stor plats på vänster som högersida.
Vänstertrafiken trogen körde jag väns
ter. Gentlemannabilisten startade men

Distriktssköterska, barna- och mödravård
Distriktssköterskemottagningarna för såväl s :a som n:a distriktet samt distriktsbarn
morskemottagningen har flyttat till Centrum, Gustavs:berg.
Distriktssköterskan för s :a distriktet, Sonja Engblom. Mott. vardagar 9-10, tel.-tid
vardagar 9-10, tel. 305 95.
Barnavård
Systermott. tisd. 14-15, torsd. 11-12
Läkarmott. 3:je onsdagen i mån. kl. 9-11, beställ tid tel. 305 95.
Distriktssköterskan för n:a distriktet, Inga Christianson
Mott, vardagar 9-10, tel.-tid vardagar 9-10, tel. 300 60.
Barnavård
Systermott. risd. 11-12, torsd. 14-15.
Lakarrnott. 1 :a onsdagen i mån. kl. 9-11, beställ tid tel. 300 60
Mödravårdsmottagning, distriktsbarnmorskan Hagar Mattson, tel. 08/715 46 23.
Mott. månd. 12-14, torsd. 19-20, tel. 305 95
Mödragymnastik torsd. 18-19.
Lakarmott. 1:a onsdagen i mån. 11-12, 4:e onsdagen i min. 9-11.

mötande bil fick honom att svänga h
vänster. Där var jag med min moped.
Inget hände. men väl några sekunder se
nare kom han fatt mej. Vevade ner sido
rutan och väste: Hur kör du moped?
Djävla bonddrulle. - Bortsett från att
jag inte vet vad våra bönder har med
mitt eventuella mopeddrulleri att göra,
så tackar jag honom. Hur kör jag mo
ped egentligen? Det kan löna sig att tän
ka efter.

Inte bara om det ena.
Också om det andra.

Så till exempel frågade man sig var
för inte hela Äsvägen blev asfalterad
utan bara ändarna. En del trodde att
man räknat fel på den behövliga mäng
den asfalt, en annan del gissade pl att
asfalterarna tappat det felande på annan
placs och låtit udda vara jämt. Men
tänker man riktigt efter så ·kan det vara
en strävan att så mycket som möjligt be
vara en lantlig miljös karaktäristik.
Som idylldetalj är grusvägen att föredra.
Absolut! Å andra sidan har den så mån
ga nackdelar att idyllkompositören (Om
sådan finns?) allvarligt uppmanas till
eftertanke.

Vad ärförresten en idyll?
Har hört folk tala om "sprickor i

idyllen", "idyllens mörka sidor" och an
nat liknande. Tar man reda på vad som
menas med begreppet idyll, då finner
man att det är en liten scen, som av be
traktaren uppfattas som fylld av lantlig
stilla ro. Det är inte många människor
som ser och känner p1 samma sätt. Allt
så finns det inga verkliga idyller. Det
som av betraktaren uppfattas som en
idyll är hans "egendom". Och det kan
följaktligen inte finnas. vare sig "mör
ka" sidor eller "sprickor" i en idyll. Nej,
det "dåliga" bör man kunna angripa
utan att samtidigt ge sken av att samhäl
let styrs av en samling idyllskådare.
Fast det är kanske att begära för myc
ket. Rönnbarsfilosofins anhängare är
mycket fastlåsta i sina fördomar.

Utan tvekan har det rört på sig
i Gustavsberg under det nu snart tillän
dalupna året. Synd bara att biblioteket
inte kunde få sitt nödvändiga utrymme
i Mshuset. Att man här har en service
som det lönar sig att satsa helt och fullt
på visar trängseln i det nya provisoriet
mycket klart. Hoppas därför att det inte
dröjer alltför många år innan nästa in
stitutionshus kan förverkligas. God Jul!

Fanfar
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Måndagen den 24 oktober begav sig
första omgången av elever i årskurs, 8
ut på praktisk yrkesorientering s:k.
PRYO. I stort sett har placeringen kun
nat ordnas i enlighet med elevernas egna
önskemål.

Hittills har samtliga elever under
pryon placerats på Gustavsbergs fabri
ker. På grund av olika omständigheter
har detta emellertid ändrats fr.o.m. i
höst. Eleverna utplaceras i likhet med
pryon på vårterminen efter egna önske
mål.

Elevernas yrkesönskemål visar en stor
variation men yrken teknisk och barna
vårdande anknytning dominerar.

Av de 143 yrkesorienterande eleverna
har omkring 50 varit placerade på Gus
tavsbergs Fabriker och 12 på Domus.

I detta sammanhang förtjänar också
nämnas det tillmötesgående och den för
ståelse för pryoverksarnheten som man
röner vid kontakt med näringslivets rep
resentanter här i Gustavsberg och i an
gränsande kommuner. Vid mina besök
på pryo-platserna har handledarna lov
ordat eleverna för deras stora energi och
intresse för det prövade yrket samt icke
minst för deras skötsamhet och fina
uppträdande.

Eleverna å sin sida har i de flesta fall
trivts så bra, att de, om de bara finge,
gärna återvände under vårens pryo-pe
riod.

För dem som kanhända inte är så in
satta i begreppet praktisk yrkesoriente
ring kan jag nämna, att denna verksam
het med gott resultat prövats under flera
år i folkskola och enhetsskola. År 1962
beslöt riksdagen att alla elever i grund
skolans årskurs 8 skall delta. Detta gör
verksamheten omfattande. För att den
skall fungera tillfredsställande krävs en
nära samverkan mellan berörda parter.
Skolan ser som en av sina uppgifter i
sammanhanget att försäkra sig om för
äldrarnas och elevernas positiva medver
kan. Genomförandet beror dock fram
för allt på samverkan mellan skolan, ar
betsförmedlingen och företagen.

Alla elever skall orienteras i minst
två yrken. Orientering är för vår del
uppdelad på två perioder, en på höstter
minen och en på vårterminen. Varje pe
riod omfattar nio dagar.

I skolan förbereds eleverna för den
praktiska yrkesorienteringen bland an
nat under lektionerna i teoretisk yrkes
orientering. Denna utgör en del av äm
net samhällskunskap.

Med utgångspunkt från de lokala för
hållandena går läraren igenom olika yr
kesområden. Därvid behandlas arbets
förhållandena och de krav som skilda ar
beten ställer på sina utövare utbildnings
vägar, Iöne- och ansrallningsförhållan
den o.s.v. I begränsad omfattning ges
också företagskännedom och yrkesinfor
marion. Läraren klargör vidare den
praktiska yrkesorienteringens syfte och
betonar att eleverna under sin utplace
ring inte kan vänta sig att få samma ar
betsuppgifter som de anställda inom fö
retaget. I samråd med föräldrarna väl
jer eleverna ut några olika slag av arbe
ten eller några yrken som de anser lämp
liga.

Nya önskemål upptas från eleverna
före varje orienteringsperiod,

Då eleverna återkommer till skolan
får de redovisa sina erfarenheter från
den praktiska yrkesorienteringen. Dessa
kan tas tillvara i undervisningen i flera
olika ämnen.

I ämnet samhällskunskap (teoretisk yr
kesorientering) diskuteras elevernas er
farenheter ingående. Den enskilde eleven
får tillfälle att jämföra sin förväntan
inför den praktiska yrkesorienteringen
med sina faktiska upplevelser och olika
elevers erfarenheter jämförs sinsemellan.
Vid enskilda samtal (enskild vägledning)
får yrkesvalsläraren anledning att disku
tera med dem om deras erfarenheter
bland annat med hänsyn till deras anlag.

Yrkesorienteringen var tidigare ett
medel att bedriva en på den enskilde
elevens framtid inriktad yrkes- och an
lagsorientering. Detta har man numera
med rätta gått ifrån. Numera sägs det
att pryon skall ge allmän orientering om
arbetslivet som bI.a. skall vara till hjälp
för eleven i studie- och yrkesvalet.

Erik Fröberg

Junior-SM på skidor
går som bekant i Gustavsberg med vår
Idrottsförening som arrangör. Inbjudan
har i dagarna utsänts till föreningarna
för mästerskapstävlingar 10-12 februa
ri. Programmet omfattar en invigningshög
tidlighet med musik och tal i kyrkan, dit
vägen upplyses med marschaller. Senare
följer så en kamratträff för deltagarna i
Bergasalen. Eventuellt blir det också
lsgala.

På lördagen startar stafetterna 3x3 km
från Farstaborg för respektive damer och
herrar i juniorklassen.

På söndagen 9.30 börjar damerna, Y
och Ä, med sina 5 km, följda av herrar
Y på 10 km och herrar Ä på 15 km. Vid
15-tiden beräknar man att hålla prisutdel
ning.
Och nu räknar kommitten med att mån

ga gustavsbergare vill åta sig att bjuda
härbärge åt tävlingsdeltagarna.

Kretsmästerskap

i fri idrott

mellan Gustavsbergs, Salrsjöbadens, Sick
las, Eklidens och Birka skolor hölls ons
dagen den 5 oktober. Flickorna tävlade
på Farstaborg, pojkarna på Nacka
idrottsplats. Vackert väder och vindstil
la rådde. Temperatur 11 grader. Tav
lingsklasserna omfattade grupp C, D och
E, d.v.s. 9:ans, 8:ans och 7:ans elever.
Gustavsbergs elever höll sig väl framme
och hade första placering i grupp D
sammanlagt och 2:a placeringar i grupp
E och C. Grupp D tog sin 3 :e inteckning
i Konsums vandringspris. Den samman
lagda poängen C D E blev för Gustavs
berg 300, för Saltsjöbaden 271,5, för
Ekliden 202,5, för Sickla 184,5 och för
Birka 123,5.

Till slut några Gustavsbergsresultat:

Grupp C pojkar:

Häck 80 m 2:a J. 0. Björk 12,7. 100
m 3:a B. Waldfeldt 13,0. Längd 2:a A.
Pettersson. Höjdhopp 1:a J. 0. Björk
1,6b. Kula 1 :a A. Pettersson 13,30.

Grupp D pojkar: Häck 60 m 1 :a H.
Karlsson 10,4. Löpning 60 m 1 :a J. Nat
hansson 8,0. Längdhopp 1 :a L. A. Svensk
5,19. Höjd 1:a M. Elfving 1,40. Kula 1:a
P. O:hlund 10,40.

Grupp E pojkar:

60 m 3:a J. Sundqvist 8,6. Längdhopp
3 :a M. Söder.lund 4,40. Höjd 1 :a Å. Ös
terberg 1,35.

3 stafetter för pojkar vanns av Gus
tavsberg.

Gustavsbergs flickor grupp C:
Slungboll 4:a Gunilla Berke 31,81. 80

m 3:a Yvonne Bergsren 11,3. Höjdhopp
2:a Yvonne Bergsren 1,20. Längdhopp
3 :a Carina Boström 4,05.

Grupp D flickor: Längdhopp 4:a M.
Andersson 3,68. Slungkast 3 :a G. Vesrer
lund 30,90. Löpning 60 m 2:a G. Meu
rell 9,0, I grnpp E kom I. Attini först i
löpning med tiden 8,6.

Årskurs 6 tävlade i Saltsjöbaden den
29 september. Det var mulet och kallt.
Här dominerade Saltsjöbaden, men bra
resultat gjordes bl.a. av Lars Bertil Ar
vidsson i längdhopp med 4,38, Pia Hol
mer med 3,70 m. och i kast av Lise
Lotte Lindgren med 37,80 m. Pojkarna
kom 4 :a, flickorna 3 :e i stafetten 5 x60
meter.

35



U ngdomsträffen Träff mellan gamla skolkamrater

Ytterligare ett år har strax försvun
nit. När det gäller ungdomsverksamhe
ten i Bergasalen har den som vanligt gått
i de gamla hjulspåren, en verksamhet på
gott och ont. Men jag tror mig veta att
den positiva tonen har varit domine
rande.

Den verksamhet vi haft har varit den
sedvanliga. Pingis på måndagarna. Tors
dagar har filmprogrammen varvats med
föreningspresentation och "Föredrag".
De filmer vi haft under hösten är Pan
sar till anfall, Flodöverfallet, King
Kong, En minut före noll, Afrikas drott
ning samt den 15 december Trähästen.

De föreningar och sammanslutningar
som hörsammat vår inbjudan att göra
ett programinslag i Bergasalen är Fila
delfiaförsamlingen, Södra Judoklubben
och SSU. Filade1fia besökte oss med en
sånggrupp den 27 oktober, SSU-presen
tationen hade vi den 13 samma månad.
Södra Judoklubben demonstrerade hand
gripligt sin verksamhet för oss den 29
september, ett uppskattat inslag inför ett
80-tal ungdomsträffsmedlemmar.

Vi har vidare haft Nackapolisens
skyddssekrion som gäster. De visade en
stillfilm med rubriken "Hur skall det gå
för Jojje". Filmen "gick hem" men ty
värr var det klent beställt med debatt
lusten.

Jörgen Hylander från Frisksportarför
bundet berättade om "En sommar i
USA" med erfarenheter från en frilufts
camp samt en bilkryssning kors och
tvärs genom kontinenten.

Våra lördagsdanser har under hösten
varit alldeles för dåligt besökta varför
vi får tänka oss en omläggning av dessa.
Med så låga besöksral som ett 70-tal är

- det en för omfattande "apparat" att dri
va danserna i dess nuvarande form.

Söndagarna kan man lugnt säga är
våra populäraste dagar. Vi kan då bjuda
på två programpunkter Matiuefilmerna
och Söndagsklubben. Matinefilrnerna som
vänder sig till de yngre årgångarna lur
haft ett underlag på ca 90-100 per
gång. Glädjande har varit att även någ
ra äldre har besökt oss vid dessa tillfäl
len. Det har haft en lugnande inverkan
vilket ibland kan behövas. Söndagsklub
ben vilken varit en popspisarkväll mel
lan kl. 17-20 har även den varit väl
frekventerad och trevlig. En del skön
hetsfläckar har denna verksamhet varit
behöftad med, slarv med återlämnande
av porslin och tomflaskor vid cafeterian
men jag är säker på att denna detalj kan
vi gemensamt komma tillrätta med. Vi

1929 års avslutningsklass i Ekedalsskolan, i regel med årets 50-åringar hade träff den 19 no
vember. De var på sin tid direktör Östlunds och Anna Rockbergs elever. Från vänster med
början från översta raden: Ester Hellström, Gunborg Nelsson, Harry Box, Tage Jegbäck,
Sven Eriksson, Arne Andersson, Sture Pettersson, Bertil Höreby, Bengt Halmgren, Henrik
Lövberg. Eva Danielsson, Dagny Eriksson, Elsa Jonsson, Margit Andersson, Gurli Floren,
Tore Hedberg, Eva Holmqvist, Arvid Johansson, Alice Björkman, Gunnar Möller, Gunborg
Westerlund, Astrid Flodmark, Margit Fredriksson. Göta Karlsson, Dagny Eriksson, Olle
Nilsson, Frk. Hagelund, Frk. Rockberg, Lars E. Höglund, Karin Östling, Inga Gustavsson,
Erik Lundqvist. Sittande: Ivan Berglind, Sven Jansson, Erik Sjökvist, Helge Jansson, Gun
nar Pettersson, Sven Eklund, Arne Karlsson.

måste helt enkelt få sådana små detaljer
att fungera bättre, för att få en trivsam
mare miljö.

Det är snart slut på detta år men in
nan dess skall vi avsluta året med nyårs
festinatt i Bergasalen. Program är ej be
stämt men vi kommer att samarbeta med
Stockholms Stads Barnavårdsnämnds
Fritidsavdelning när det gäller upplägg
ningen av programmet.

Till sist vill jag påminna om att vi är
i behov av vuxna medhjälpare för att
aktivisera verksamheten, kanske Du som
nu läser detta har lust att vara med oss
för att driva verksamheten. Du är väl
kommen för ett resonemang, jag träffas
på telefon 301 15, Kommunalkontoret.

Hjälp oss att fylla hjulspåren med
tips på andra aktivitetsinslag,

Sture

"Stures", en kvintett från Gustavsberg, som i somras deltog i Radions popband
tävling på Skansen.
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Gustavsbergs fotbolls/ag
i Div. III har haft det litet motigt under
höstsäsongen. Man hade 17 poäng, som
man erövrat under våren, och så startade
man höstsäsongen med 5 förlustrnatcher
först mot Råsunda med 3-0 och sen
följde en knapp förlust mot City på
Farstaborg med 0-1. I Uppsala fick
man stryk av Sirius eftertryckligt med
5-0 och återigen en knapp förlust på
Farstaborg mot Harg med 0-1. I Väs
by förlorade man knappt med 2-1 men
sen vände man på steken och åstadkom
5 vinster i följd.

I Spånga vann man med 0-3 och på
Farstaborg slog man Verdandi från Es
kilstuna med 3-1. Sen for man till
Norrtälje och besegrade Vargarna med
1-3 och veckan därpå slog man Upp
sala IF på Studenternas ip med 0-3.
I Malmköping gick det litet sämre men
man lyckades vinna med 1-2 efter ett
självmål av en malmköpingsspelare.

Det var 10 poäng på 5 matcher och
man hade nu en 5 :te placering och 27
poäng. Så avslutades serien på Farsta
borg mot Alvsjö som spelade åt sig se
gern med 1-4.

Seriesegrare blev alltså Sirius från
Uppsala som vann på 38 poäng följd
av Råsunda som fick 30 poäng och Alv
sjö tog 3 :dje platsen genom sin slutseger
över Gustavsberg och stannade på 29
poäng.

Hlär följer tabellen för Div. III östra
Svealand:

Sirius 22 17 2 3 69-14 38
Råsunda 22 14 2 6 48-24 30
Alvsjö 22 12 5 5 49-22 29
City 22 12 4 6 48-38 28
Väsby 22 11 4 7 59-37 26
Gustavsberg 22 11 3 8 24-26 25
Upsala 22 8 5 9 34-42 21
Spånga 22 6 7 9 29-36 19
Vargarna 22 8 3 11 34-51 19
Harg 22 6 4 12 17-45 16
Verdandi 22 3 2 17 21-69 8
Malrnköping 22 2 3 17 24-52 7

Gustavsbergs IF höll sitt 60-årsjubileum på Värdshuset den 7/10 1966. Bland del
tagarna märktes de 4 veteranerna från starten, Bonnevier, Box, Lorang och Gerhard
Pehrson. Vidare deltog representanter från Stockholms idrottsförbund och från våra
egna sektioner. Bandy, Fotboll, Skidor och Orientering. Förtjänta medlemmar me
daljerades.
Efter trolleri, supe och dans kunde belåtna deltagare glädja sig åt, dels att få ha

veteranerna kvar jubileum efter jubileum, dels åt att kunna hålla igång fyra idrotter
år efter år. Men vi borde få igång allmänna idrotten! Den saknades mest av de äldre
deltagarna på jubileet.

Gustavsbergs Juniorer

har vunnit sin serie efter att i sista mat
chen ha besegrat Boo SK med 6-1. Ett
lagledare-team, bestående av Svante Jo
hansson, lagledaren Åke Svensk och trä
naren John Rasmussen har hållit sam
man ett fint .kamratgang på 16 grabbar,
som tränat flitigt och lärt sig mycket,
vilket ledde till denna seger. En resa till

T.v. A-laget 1966

T.h. Juniorlaget

Norge blev man bjuden på av Gustavs
bergs Fabriker oah i Gustavsberg arbe
tande entreprenörfirmor sköt ihop 900
kronor, som räckte till övriga utgifter.
Laget bestod av följande spelare: Dick
Lindberg, målvakt, Jocka Dahlberg och
Ante johansson, backar, Roger Flink,
Klas Wisda:hl och Lennart Ohlsson, halv
backar, samt "Wala" Wadström, Fred
Andersson, "Myran" Strömberg, Janne
Eriksson och Lars Rylander. I reservlin
jen hade man så fina killar som Roland
Johansson, Jan-Olov Larsson, Jan Hen
riksson, Magnus Elving m.fl.

Axman
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Ungdomskören sjunger vid invigningshögtidligheten
i Missionskyrkan.

Exteriör av SMU-gården.

En mysig ungdomsgård
Den 22 oktober invigdes SMU-gården

och därmed fick ungdomen i samhället
ett nytt tillskott för sin fritidsverksam
het, både för SMU :s grupper och för
andra föreningar, som vill samla ung
dom till nyttiga och aktiva sysselsätt
ningar i en trivsam och harmonisk miljö.

lnvigningsprogrammet startade i Mis
sionskyrkan med sång av Ungdornskören,
välkomsthälsning, bibelläsning och bön.
Efter en solosång av en gästande tös -
för vilken jag skulle ha velat ge en app
låd - talade rektor E. Sundström om
ungdomsproblem av idag och alla de
risker som möter de unga. Talaren sökte

betygsätta olika ungdomsattityder, och
slutade med att fråga vilken kraft som
visar sig vara avgörande som ledstjärna.
- Ruben Edqvist gav en redogörelse
för byggets tillkomst - och märkligt
nog applåderade man hans anförande,
vilket onekligen lättade upp stämningen.

Det var det gamla magasinet av tim
mer ute vid Aspvik, som fabriken över
Jlämnat, för att därav skapa en ungdoms
lokal i SMU :s regi. Planlösningar och
ritningar för hyggets genomförande ha
de gjorts av herrar Runefeldt och Ås
hamn, varpå byggmästare Nils Hammar
fick i uppdrag att leda bygget. För kost-

nadernas täckande fick man bidrag från
allmänna arvsfonden, fabriken och kom
munen. Därtill kom rika gåvor från för
samlingsmedlemmarna, varav många
med eget arbete deltagit i byggets full
följande från grundarbetet till den sista
putsningen före invigningsdagen. Skick
liga hantverkare har givetvis biträtt vid
renoveringen av den gamla stugans virke,
vid uppmurning av skorstensstock och
den stora vitmenade öppna spisen, lag
gandet av golv, resning och tillyxning av
takstockar och paneler etc. Till detta en
utsökt stilfull inredning av allmogebeto
nade möbler, vackra vävnader, dukar
och gardiner, kopparkärl, hemslöjdade
husgeråd, ljusstakar och armaturer -
allt gav en trivsam prägel av en svensk
storstuga i en välplanerad modern tapp
nmg.

Marianne Ek serverar kaffe. Till höger åldermannen
Samuel Svenson. lnvigningssamkväm i övre våningen.
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Scoutledare Curre Ek i samtal med scouterna.

Den vackra gården fick också lovord
av alla gäster, som efter invigningsstun
den i missionskyrkan bänkade sig kring
långborden i de två våningarna och Iäto
sig väl smaka av det hembakta till kaf
fet, som ungdomarna villigt serverade
och trugade på oss.

En rad av mer eller mindre oförbered
da talare gratulerade SMU till ungdoms
gården, från kommunen talade herrar

Lindholm och Pettersson, från Konsum
GunnarMattsson och från fabriken Artur
Teglund . En representant från SMU:s
Stockholmsdistrikt sade sig inte ha sett
ändamålsenligare ooh vackrare lokal
utanför Stockholms råmärken.

Vid kaffet sjöngs förstås allsång och
Ove Lundgren lät ungdomskören ge än
nu några prov ur sin rika repertoar, me
dan marschallerna kastade sina ljusre-

Till höger dukas till fest i övre våningens samlingssal.

/ Nedan en bild av nedre hallen och trappan till övervåningen.

Spisarkväll med Lasse Hillberg.

flexer genom fönstren i den präktiga går
den med sina mysiga interiörer.

Och så sätter man då igång med chans
till vidgat ungdomsarbete, studiecirklar,
scoutpatruller, sångaftnar och samlingar
vid brasan, och har det - som ledarna
gärna uttrycker sig - mysigt. Hoppas
alla ungdomar som kommer, vilket betyg
dom nu än har - kan känna det mysigt.
God fortsättning! Dbg
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Finska spalten Suomalainen palsta

Kesäloman jälkeen elo- vieläpä alku
syyskuutakin oli kerhotoiminnassa hil
jaiseloa, mutta eräs urheilullinen rnuoto
lentopallo ei ollut unohtunut, Keväällä
singonnut kipina Ieimahti liekkiin. Us
kaltipa Kerho haastaa Turnba-Tullingen
Suomalaisen Seuran ystävyysotteluun
Gustavsbergiin, jorrka tulos oli haastetun
\voitto 3-2.

Turnba-Tullinge haastoi puclestaan
Suomalaisen Kerhon pelaamaan heidän
kentälleen. Meillä oli revanssi mieli,
mutta ottelu päättyi isäntäseuran voit
toon 3-1. Tapahtuneet häviöt antoivat
uutta in toa harjoitteluun, Kvarnbergin
koululla 011 joka viikko lentopallo käyn
nissä, joten ei olla ilmojen arrnoilla,
vaan kerataän tottumusta ja taitoa. Voi
veljet vaviskaa kun kesän tullen annam
me jollekin Suomalaisille Seuralle haas
teen. Olcmme myös liityneet Ruotsin
Lentopallo Liittoon ja aikomus on aloit
taa sarja ensi syksynä.

Myöskin pöytätennis harrastus on vi
rinnyt. Bergasalenissa, joka lauantai klo
13-16 pyörii miestä ja naista pöytien
tuntumassa, mutta lisää rnahtuu sinne
harrastarnaan, joten tervetuloa pöytäten
nis peliin.

Nätelrnä- ja kuorolaulu harrasrus 011
saanut kipinän, toivomme sen tulevai
suudessa palavan kirkkain liekein. On
han suomalaiset synnynnäistä laulaja
kansaa ja näytteleminen on myöskin
läheisra. Kerhon jäsen kanna kortesi ke
koon Iiity laulu- ja näetelmä harrastuk
seen sinun apuasi tarvitaan.

Nuoriso-ohjaaja herra Sture Eriksson
oli mukana keskustelu tilaisuudessa jossa
käsiteltiin nuorisotoiminnan laajentarni
sesta keskuudessamme, Palaveri antoi
monia hyviä viitteitä joita yritetään to
teuttaa ajan ollen.

Volley-boll har introducerats p& allvar i
Gustavsberg av v&ra finska arbetskam
rater, som här demonstrerar den livliga
sporten p& Ekvallen.
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Suomalainen Kerho teki maihinnousun
Ahvenmaalle. Mukana oli 22 osaanotta
jaa. Meno- että paluumatkalla oli mitä
tihein sumu, joten maihinnousu ja vetäy
tyminen tapahtui erinomaisesti. Luoja
kuitenkin järjesti noin parin tunnin au
ringon paisteen, joten näimme Mar:an
haminan todelliset kasvot.

Handelspankin ja Tuk,holman Säästö
panki11 edustajat ovat käyneet Kerholla
selostamassa tärkeää asiaa.

Sä'ästä pane taltee11 pahojen päivien
sattuessa on sinulla turvaa.

Ellet säästä on tyhjäst•ä huono nyh
jäistä. Erittäin asiallista julistusta.

Suomalainen Kerho luovutti huoneensa
taiteilijatar Helena Pitkäsen näyttelylle,
joka sai ,erikoisen huomion yleisön kes
kuudessa taidenautintona kuin tekijälle
kauppallisesti.

Se värien herkkyys ja kirkkaus, jonka
parhainten voi ilmentää pastelli- ja ak
varelleissa oli onnistunutta tekijä toi
palan väärentämätöntä luontoa kehyk
siss,ä silmiemme iloksi. Se ettei hän ollut
eksynyt nykytaiteen värien ja viivojen
sotkuun oli hänesnä kaukana.

Vain ihminen voi turmella Iuonnon
kauneuden kuin myöskin tuoda esille
taiteessa näkymiä, jotka eivät ole kau
niita vaan suorastaan rumaa nähtävää
käsittämätöntä, joka alleviivataan "rä
mä on taidetta."

Helena Pitkänen hade utställning p&
Finska Klubben under november och
kunde glädja sig &t en intresserad pub
lik och god köplust b&de fr&n enskilda
och kommunala.

Ilkeästi

Rouva Kukkonen ja rouva Kananen
olivat toistensa huvilanaapureita. Joskus
he seurustelivat keskenään aidan ylitse.
Kerran rouva Kukkonen sanoi naapuril
leen:
- Ene ole tainnut huomata itse, että

sukkanne ovat eri paria?
- Ohh, vastasi rouva Kananen. -

Ymmärän, etta se on yllätys teille, mutta
niin voi sattua sellaiselle, jolla on
useampi kuin yksi pari sukkia.



Tack! Gammalt arbetslag

Undertecknad vill härmed framföra
ett hjärtligt tack till släkt, arbetskamra
ter, fabriksledning, forslagsleommitten,
BKF:s verkstadsklubb samt övriga vän
ner och bekanta för den stora och trev
liga uppvaktningen på min 50-årsdag.

Erik Alvar Eriksson

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fab
riken, Idrottsföreningen, idrottskamrater
och Hemvärnet för den vänliga håg
komsten på min 50-årsdag.

Folke Aneuret

För all vänlig hågkomst och uppvakt
ning på min 50-årsdag ber jag få fram
föra mitt varma tack till Gustavsbergs
Fabriker, Verkstadsklubben, Missionsför
samlingen, arbetskamrater och övriga
vänner.

Harry Lemoine

Ett varmt tack till företaget, arbetsle
dare, arbetskamrater, släkt och vänner
för den vänliga hågkomsten på min 50-
årsdag.

Allan Sjögren

Mitt varma tack till Gustavsbergs Fab
riker, arbetsledarna, avd. 257 Salf samt
släkt och vänner för vänlig hågkomst på
min 50-årsdag.

Evald Eriksson

Till företagsledning, arbetsledare och
arbetskamrater, idrottsvänner, släkt och
grannar ett hjärtligt tack för den trevliga
hågkomsten på min 50-årsdag.

Gunnar Möller

Varmt och innerligt tack för oförglöm
melig hyllning och hedersbevisning på
min femtioårsdag.

Harry Box

Ett hjärtligt tack för vänlig hagkomst
på min 60-årsdag.

Helmer Karlsson

För vänlig hågkomst på min 75-års
dag får jag härmed framföra mitt varma
tack till Gustavsbergs Fabriker, förmän
och arbetskamrater, Idrottsföreningen,
Pensionärsföreningen samt alla vänner.

Anders Bonnevier

Till alla, som under min sjukhusvistel
se uppmuntrade mig med blommor och
presenter, ber jag på detta sätt få säga
ett hjärtligt tack!

Gudrun Stenström

Av Gunnar Floren i Skeviksgatan 7 har vi fdtt det här kortet frdn 1914 av ett gam
malt arbetslag från rågodsugnen. Här har de slagit sig ner i backsluttningen intill
dåvarande glattugnen. Från vänster i övre raden: Lindahl, Nyhem; Bröderman från
Bergsgatan; Mil/berg, Höjden; Norberg; Sjölander i Villagatan; Forsberg, Villagatan;
Adrian Olsson från Skeviksgatan; Ragnar Svensson från Mariagatan; Larsson från
Tierp; Rosendahl, Mariagatan 11; Jansson, Lilljanne kallad; Fredrik Jansson, Höjd
gatan; Gustavsson i Höjden; Emanuel Pettersson, förman, Mariagatan; Emil Larsson,
Slöjdskolan; Fdrnberg; Gunnar Soldan; Andersson, Långanders kallad; Gustav Svens
son från Höjdgatan.

Till företaget, arbetsledare, arbetskam
rater, Missionsförsamlingen samt släkt
och vänner ett varmt tack för vänlig
hågkomst på min 60-årsdag.

Ejlert Lundgren

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetsled
ning och arbetskamrater, släkt och vän
ner, ett varmt tack för den vänliga upp
vaktningen på min 60-årsdag.

Magnhild Pettersson

Till alla dem som jag inte personligen
fått tillfälle att tacka för den vackra
minnesgåvan som jag erhöll i samband
med min pensionering ber jag på detta
sätt få framföra mitt varma tack.

Edvard Sandberg

Till företag, affärer och enskilda kun
der vill vi efter avslutad trädgårds- och
affärsrörelse uttala ett varmt tack för
goda och angenäma affärsförbindelser
under många år.

Farsta Trädgård i nou. 1966
Elsa o. Einar Cedergrund

Ett varmt tack till släktingar och vän
ner, f .d. arbetskamrater, Pensionärsför
eningen, Lottakåren samt Hemvärnet för
vänlig hågkomst på min 70-årsdag.

Karin Johansson

För vänligt deltagande vid min makes
bortgång och för den vackra blomster
gärden vid hans bår ber jag genom Gus
tavsbergaren få framföra mitt varma
tack till alla dem jag inte kan nå på an
nat sätt.

Anna Sander

För allt varmt deltagande vid vår käre
sons, Göran Engström, bortgång och för
alla vackra blommor vid hans bår, ber
vi få framföra vårt varma tack till släkt
och vänner, skolstyrelsen, lärare, elever
och lekkamrater.

Berit och Sture Engström
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Födda
8/9 dotter till civiling, Claes Erik Borg,

Meitens väg 5 och h. h. Karin Maria f. Borg
8/9 Annelie Kristina, dotter till verkst.arb,

Stig Göran Melauder, Häsrskov. 6 och h. :h.
Irma Anneli f. Ketola

15/9 Nicklas Gustav, son till serviceman
Bengt Gustav Klinthäll, Meitens väg 1 ooh
h. h. Signe Johanne f. Oyen

25/9 dotter till fabr.arb . .Jouko Viljami
Mustonen, Skuggan ooh h. h. Tuija Anneli :f.
Vaa,ppo

26/9 Eva Kristina, dotter till Tord Gustaf
Björklund, Farsta och h. h. Lilly Marianne
f. Nykvist

27/9 son till byggn arb. Lars Erik Melin,
Björnskogsv. 8 B och h. h. Margit Lillemor
Kristina f. Eriksson

28/9 dotter till fabr.arb. Stig Börje Olsson,
Björnskogsv. 20 A och h. h. An-Marie Lucia
f. Rydgren

28/9 Ann-Kristin, dotter till kont. Karl
Emil .Jansson, Rådjursv. 11 och h. h. Kerstin
f. Nogård

3019 dotter till fabr.arb. Karl Gunbert
Bäckvik, Kullen 6 och h. h. Gulli Anna
Maria f. Pehrson

4/10 son till fabr.arb, Rolf Lennart Mauritz
Westin, Meitens v. 23 och h. h. Marja Kristi
na f. Lindqvist

4/10 dotter till kamrer Rolf Bernt Sverre
Glennert, Mörtnäs och h. h. Gudrun Elisa
bet f. Hagman

6/10 son till timmerman Sune Tommy
Eriksson, Björnskogsv. 8 B ocih h. h. Kristina
f. Skånberg

7/10 Mona Helena, dotter till förs. Karl
Lennart Bohlin, Mörmäs och h. h. Mona
Birgitta :f. öhgren

8/10 Siv Maria, dotter till snickare Nils
Evert Karlsson, Kullen 8 och h. h. Siv Gerd
Ingeborg f. Johansson

11/10 Rosanna, dotter till Fabr.arb, Pierre
Guiseppe Sartori, Hästhagsv. 6 A och h. 'h.
Amalia f. Pallaro

Nacka och Wärmdö
Begravningsbyrå
Ernst A. Cardell

Folkungagaran 89, Sthlm Sö
Tel. 40 50 15, 42 20 50

Efter afflärstid: 40 40 90

Assistent Carl A. Cardell tel. 84 39 19

Assistent Thure Jäg,beck tel. 64 33 30

15/10 son till bagare Björn Erik Karlsson,
Karlsson, Mörtnäs och h. h. Brita Anita f.
Nilsson

17/10 dotter till fabr.arb. Karl Åke Valde
mar Johansson, Aspvik och h. h. Astrid
Mari-Ann f. Makinen

19/10 dotter till fabr.arb. Guiseppe Sega,
Mariag. 13 och ,h. h. Bianca f. Sartin

28/10 son till styckm, Lars Gösta Nylan
der, Björnskogsv, 6 C och h. h. Berit Cris
tina f. Holm

5/11 dotter till chaufför Leif Charlie Bor
nestrand, Meitens v. 21 och h. h. Ulla Inger
Birgitta J. Lindqvist

6/11 dotter till Fabr.arb. Jouko Henrikki
Kivistö, Skeviksg. 5 och h. h. Annikki He
lena f. Vesa

13/11 dotter till kont. Karl Erik Gustavs
son, Björns.kogsv. 12 E och h. h. Birgit Mar
ta Dorotea f. Gunnarsson

14/11 dotter till ing. Gerhard Hans Her
mann Stiirrner, Rådjursv. 1 och h. h. Edith
Maria f. Bayer.

Vigda
17/9 Helge Roland Lindgren och Inga-Lill

Teresia Persson
24/9 Nils Oharles Skoglund och Inga Vio

la Scholtze
1/10 Stig Allan Bergqvist och Elsa Gun

nel Marianne Seger
2/10 Rino Peccolo och Sinikka Tellervo

Kokkönen
8/10 Leif Charlie Bornestrand och Ulla

Inger Birgitta Lindqvist
8/10 Leif Ture Vincent WaHström och

Solveig Linnea Hägersund
22/10 Hans Gunnar Eriksson och Maud

Viola Lundin
28/10 Leif Åke Appelbro och Karin Mar

gareth Stock
29/10 Bertil Ake MaLm och Maj Sickan

Helena Vesterlund
4/11 Kjell Sixten Stjernberg och Monika

Elisabet Nordström
5/11 .Jan Hugo Mcjfelt och Gun Inga-Sti

na johansson.

Döda
29/9 Fru Gerda Maria Vadström f. Ves-

terlund, Mariaplan 7 70 år.
6/10 Vägarb. Karl Sven Emanuel Frölund,

Mörtnäs 60 år.
10/10 son till Rose Marie Alice Hansson,

Ingarög. 6 J dagar.
24/10 Fröken Wi1ly Adelina Sofia Jansson,

Alderdomsh. 69 år.
2/11 Fabr.arb. Johan Edvin Sander, Ske-

viksg. 8 7J år.
8/11 Pors! arb. Olof Mattias Isaksson,

Grindstugär,de F 36 60 år.
10/11 Bengt Göran Engström, Björnsko1;s-

vägen 14 B 8 åri.

Prenumeration för 1967
kan göras på bilagda postgirokort. Gäl
ler givetvis ej den som betalar kontant,
per löneavdrag eller får tidningen som
gåva.

t
Gustaf Lorang

Under arbetet med tidningens Julnum
mer nådde oss det smärtsamma medde
landet att Gustaf Lorang avlidit den 6
dec. efter en kort tids sjukdom.

Med Gustaf Lorang, som nyss fyllt
75 år, går en äkta gustavshergare ur ti
den. Han var en entusiastisk och märk
lig trotjänare inom samhällets kultur
och hembygdsvård. Född i anrika Bleket
fortsatte han där faderns hantverk inom
finsnickeriets ädla konst, gärna anlitad
av samhällsbor, som hos Gustaf Lorang
fick både sakkunniga råd och förstklas
sigt arbete. Han var en god kännare
cckså av antika möbler och svensk hem
slöjd. Hans kunskaper gjorde honom
självskriven i kommunens kulturnämnd
och som fornminnesvårdare, där han tog
många initiativ för att bevara de histo
riska och kulturella värdena i samhället.

Under många år verkade Gustaf Lo
rang både i den kyrkliga församlingen
och i kommunens övriga nämndarbete.
Sålunda var han bl.a. fullmäktig och
ledamot av ,byggnadsnämnden, där hans
rika erfarenhet och kloka omdöme upp
skattades.

Gamla gustavsbergspojkar som nyss fi
rat idromföreningens 60-årsjubileum
minns honom som god tävlingskamrat i
de unga åren och som en trogen förkäm
pe för idrotten i Gustavsberg.

•Minnet av Gusta<f Lorang kommer att
bestå, och alla ·hans många vänner sak
nar den trygge, kunnige och hängivne
gustavsbergaren.

Gösta Dahlberg

A. F. BECKMAN
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

Götgatan 33 - Stockholm Sö

Affär och kontor: vx 4148 77,

41 31 32, 40 48 40

Efter kontorstid: 43 58 43,
43 50 08, 40 94 90
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Frid på jorden
"Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden"

Luk. 2: 14

Orden här ovan härstammar från
Jesu födelsestund. Och fastän sekler
svunnit har människan icke kunnat fri
göra sig från det hopp som orden tänder.
Tänk bara på sången som vi hört rätt
ofta det senaste året: "I natt jag drömde
något som jag aldrig drömt förut, jag
drömde det var fred på jord och alla
krig var slut ... Det fanns inga soldater
mer, det fanns inga gevär. Och ingen
kände längre till det ordet militär". Så
kan man drömma. Men det har blivit
allt svårare för oss att förstå hur hoppet
om frid på jorden skall kunna förverk
ligas i en värld där ondskan tycks till
taga i takt med stigande välfärd och
kultur. Drömmen är också fullständigt
meningslös och dess hopp bedrägligt om
man frigör dem från dess samband med
"Barnet i krubban". Han som av profe
ten nämndes Fridsfurste är drömmens
och hoppets nyckel, förutan Honom är
all mänsklig existens tämligen menings
lös och blodbesudlade vapen den me
ningslösa tragediens slutvinjett,

För. herdarna i den första julnatten
var den Herrens härlighet som kringstrå
lade dem, änglasynen de såg och sången
om Frid på jorden som de hörde, i och
för sig en märklig upplevelse. Men det
väsentligaste hade fattats om de icke av
ängeln hade hört att fridshälsningen
gällde just dem.

Vad rörde sig månne i dessa mäns
hjärtan när det himmelska skenet slock
nat och sång-en tonat bort i fjärran?

Ingen kan förundra sig om tvivlet
smugit sig över dem så att de frågat sig
själva: Ar det någon verklighet bakom
detta förunderliga budskap, eller var det
hela bara en fantastisk dröm, framkallad
av deras intensiva längtan efter frid och
fred och efter Messias? Så hade de kun
nat fondera tills de somnat vid sina lä
gereldar för att vakna till nästa dag så
lik alla andra.

Så händer det ibland att en glimt av
Guds härlighet uppenbaras iför en män
niskas öga. Hon vaknar ur världslighe
tens dröm och hör en ton från en evig
värld i sin själ. Men hon gör inga för
sök att vinna klarhet om det var en
dröm eller verklighet. Arbetet, omsorger
na, de olika intressena här i tiden fångar
strax åter hennes ·håg.

Herdarna i Berlehemsängden skyndade
till stallet för att få bekräftelse på frå
gan: Dröm eller verklighet. Där fann de
Honom alldeles som det blivit dem sagt.
Detta är än i dag den enda vägen - att

i tro söka verkligheten - för att finna
den frid som våra hjärtan söker. Och
genom att friden blir den enskildes. egen
dom skall friden bli förverkligad på jor
den.

Frid är mera än fred, men freden går
fram ur friden.

Overallt på vår arma jord råder i dag
svåra motsättningar mellan folk, raser
och religioner, man fruktar, misstänklig
gör, hatar och dödar. Så länge man sit
ter vid förhandlingsborden med fridlös
heten i sina hjärtan är det icke lätt att
skapa fred åt mänskligheten. Har vi inte

liksom slutat att tro på prestigekära och
själviskt bevakade diplomaters förmåga
att förverkliga Fredsdrömmen åt mänsk
ligheten. Freden måste nog komma på
fridens hjärteväg, och genom Honom
till vilken allena löftet om frid på jorden
är knutet.

Därför borde vi som människor bryta
oss ur gagnlösa traditioner omkring Je
sus och söka HONOM SJALV i tro.
Han giver livet, tänder hoppet och skän
ker oss Fridens oersättliga gåva.

Roland Elf

Välkomna till jul- och Nyårshelgens gudstjänster i

MISSIONSKYRKAN
SONDAGEN DEN 18 DEC.
JULDAGEN kl. 7.00

kl. 9.00
ANNANDAG JUL kl. 15

NYARSAFTON kl. 18.00

NYARSDAGEN kl. 11.15

TRETTONDAGSAFTON kl. 18
TRETTONDAG JUL kl. 14

LORDAGEN DEN 14 JAN. kl. 16

Söndagsskolans offentliga julfest
Julotta. Predikan av Roland Elf.
Sång av Ake Henocksson och
Musikföreningen
Julcndokt på ålderdomshemmet
Missionshögtid.
Eventuellt medverkan av
missionär samt pastor Elf
Sång av Karin Eriksson
Gemensam nyårsbön i Baptistkapellet.
Pastorerna Osterberg och Elf
Nyårsgudstjänst. Predikan av post. Elf.
Medverkan av ungdom. Duettsång
Församlingens enskilda julfest
Julfest för små och stora
i Skälsmara Missionshus
Sång av musikföreningen
De gamlas julfest.
Konsum och Missionsförsamlingen
svarar för traktering och program

Med tillönskan om en riktigt God och Fridfull Julhelg och ett Gott Nytt Ar,
hälsas allmänheten välkommen att deltaga i högtidens gudstjänster.

GUSTAVSBERGS MISSIONSFORSAMLING

jul- ocn Nyårshelgen
1966 - 1967

Baptistkapellet
JULDAGEN kl. 7.00 Julotta. Pastor Gunnar Osterberg. Julsånger
NYARSAFTON kl. 18.00 Gemensam nyårsbön i Baptistkapellet.

Post. R. Elf, G. Osterberg m.fl. Sång
NYARSDAGEN kl. 11.15 Arets första gudstjänst. Ämne: "I Jesu namn"
TRETTONDAGEN kl. 11.15 Församlingens årsmöte. H. H. Nattvard
SONDAGEN den 8 jan. kl. 15.00 Församlingens Julfest.

Medlemmar och deras anhöriga inbjudes hjärtligt!

Med en varm inbjudan till gudstjänster och högtidsstunder tillönskas
EN FRIDFULL JULHELG och ETT VÄLSIGNELSERIKT NYTT AR!
GUSTAVSBERGS BAPTISTFORSAMLING OCH DESS PASTOR
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Sagan om WILLOW
Från forna dagars krukmakare, som själv formade, dekore

rade och brände sin vara, till vår tids porslinsindustri med
dess tusenhövdade arbetarstam, dess stab av tekniker och dess
sinnrika maskiner är steget långt. Men ännu lever mycket av
den gamla tiden kvar. Inga maskiner ha ännu kunnat över
taga gravörernas mödosamma arbete med stickel och punch
hammare. Vid deras arbetsbord lever traditionen kvar obruten
från den tid för snart tvåhundra år sedan, då den
första graverade kopparplåten togs i porslinsde
koreringens tjänst. Många och olikartade äro
de mönster, som de skickliga gustavsbergs
gravörerna arbetat fram ur sina plåtar
under fabrikens mer än hundraåriga
tillvaro. Men ett återkommer stän
digt, årtionde efter årtionde, evigt
ungt i sin ålderdomliga skönhet.
Det är WiHow, mönstret med
pilträdet. WiHow är den mest
spridda av alla dekorer, och
den kan sägas vara "minsta
gemensamma nämnare" för alla
de stilperioder, som i snabb
takt avlöst varandra under de
decennier en fabriksmässig pors
linsrillverkning funnits till. När vi
ser den välkända bilden pryda en
servis från Gustavsberg, stiger de gam-
la frågorna fram på nytt - dessa frågor,
som Willow--mönstret väckt till liv i genera
tioner: Vem bor i det där stora huset invid det
stora huset invid det stora trädet med blad som fettis
dagsbuHar? Vart är de på väg, de tre små männen på den
lilla bron? Och denna båt i sin eviga seglats, var kommer den
ifrån och vart styr den sin väg?

I det stora huset där till höger bodde en övermåttan rik och
elak gammal mandarin. Länge hade han som hövitsman härs
kat över De Sju Flodernas provins, den sydligaste av alla pro
vinser i kejsarens rike. Han hade tagit emot mutor av smugg
lande köpmän och av folkets skatter stoppat häHten i egen
ficka. Till slut blev han likt ett törne i hälen för folket i sin
provins. De klagade hos kejsaren över hans orättfärdighet.
Men den gamle mandarinens räkenskaper var i gott skick, ty
han var en förtänksam man och hade en skicklig skrivare. Med
oförrättat ärende vände kejsarens granskningsmän tillbaka till
huvudstaden.

Nu drog sig den gamle mandarinen tillbaka tiU sin lantgård,
ett ståtligt hus omgivet av en vacker trädgård, där rosenäpp
len och persikoträd tävlade i skönhet med pilträden och man
go-lundarna i parken strax intill. En skrivelse, penslad i kej
sarens röda färg, hade utnämnt en ny hövitsman över De Sju
Flodernas provins, men mätt av år och mutor kunde den gam
le mandarinen i sin trädgård och i sitt präktiga palats ostörd
njuta ålderdomens ro.

Mandarinen hade en dotter, den ljuva Koong-se. På rika
mandariners vis hade han förlovat bort henne redan i vaggan
med en ännu rikare mandarin. Men Koong-se älskade Chang,
den gamle mandarinens skrivare. Och Ohang älskade Koong
se. Vad hjälpte det att mandarinen hetsade hundarna mot
Chang och lät bygga en palissad av spetsade bamburör runt
gården, som vi ser av bildens nederkant! Inför den gamla
blundande draken av sten vid pionträdgårdens, pagod, där de
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unga älskande brukat mötas i skymningen, upprepade Koong
se kval] efter kväll de trohetslöften, hon i vårens tid hade givit
den unge Ghang. Och Chang penslade i sin kammare i den
närbelägna byn på gult basubupapper de gamla dikterna om
evig kärlek, men gav dem en ny mening och ett nytt mål. När
persikoblommorna dog ut, skulle Koong-se stå brud åt den
rike Ta-jin, så var den gamle mandarinens önskan. Koong-se

såg med bävan på persikoträdets knoppar, men hennes
h;ärta fylldes av nytt hopp, då en fågel kom

och byggde sitt bo i grenarna strax intill hen
nes fönster. En kväll fick hon från terras

sen invid flodstranden syn på ett ko
kosnötskal, som drev med strömmen.

Vid skalet var fästat ett litet segel
av papper. Hon sträckte ut sitt

paraso!I och hämtade upp det ur
vattnet. Hon fann i skalets bot
ten en pärla, som hon givit sin
älskade, och på pappersseglet
var följande vers skriven: "Så
som denna båt seglar till Dig,
så bär vinden mina tankar över

vattnet. Men då pilblommorna
falla från grenen, och då persiko

trädet vecklar ut sina knoppar, då
skall Din trogne Chang sjunka med

lotusblommorna under vattnet." Koong
se grät, då hon läste detta, men så tog hon

sin brodernål och ristade på en elfcnbenstavta
sitt svar: "Skördar då icke den kloke odlaren

i tid den frukt, som hotas av rövare?" Hon placerade
den lilla tavlan i skalbåten tillsammans med en brinnande rö
kelsestapel ooh satte den i vattnet, när det mörknat till natt.
Hon följde ljuset med ögonen, så länge hon såg den flämtande
lågan i nattmörkret. Skalbåten hade ej stjälpt och ljuset ej
slocknat för vinden. Detta var ett gott tecken.

En dag, då pilblommorna syntes nära att falla och då per
sikoträdets knoppar halvt öppnats i blomning, anlände Ta-jin
med en stor skara tjänare. De bar väldiga lyktor, på vilka
hans titlar och stordåd var penslade i grönt och rött. Mellan
gong-gongslag ropades de ut av härolder.

Den gamle mandarinen gav honom ett mottagande fyllt av
ärebetygelser. Till festmå!tiden drack de många hälsningsskålar
och deras glädje blev allt bullersammare, Den natten lyckades
Ohang ta sig in genom pionträdgårdens gallergrind och medan
den gamle mandarinen och hans gäster sov över sina bägare
med sött risvin, rövade han bort sin älskade. På tallriken se vi
de unga fly över bron till den ö, där de fann en tillfällig fristad
i en krukmakares hydda, där på gränsen till tallrikens bräm.
Först kommer Koong-se, bärande en slända, jungfrulighetens
symbol. Den andre är Chang, och han bär sin skrivdonslåda
i famnen. Sist kommer den gamle mandarinen, andfådd och
med. piskan i högsta hugg.

Men länge var inte Koong-se och Chang säkra i sin hydda.
En dag bultade Ta-jins knektar på krukmakarens port. Chang
lyckades från fönstret kasta sig i floden och simmande uppnå
en båt, som låg ankrad ett stycke från stranden. Medan den
trogne krukmakaren uppehöll knektarna i förstugan lyckades
Koong-se fly genom trädgården och när natten föll på häm
tade Chang henne vid strandens bambusnår. Båten stöttes ut
från land och de började en vågsam seglats- nedför floden, mot



GOD JUL och GOT11 NYTT ÅR
önskas alla kunder

Skomakare F. Stein
Välkommen till snabbklackning
Ovre Stenhuset, Gustavsberg

Tel. 0766131992

Gudrun Stenströms

cj)am/risering
Övre Stenhuset Tel. 309 63

Till ärade kunder en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR!

Martin Lövgren
utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 199459

q"d jul
tJch q"II nyll år

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

tillönskas alla våra kunder

Bojans

CJ)amfrisering
Terrassen 20, Tel. 0766/310 01

Tag med hela familjen

på middag till

WÄRDSHUSET

Välkomna för beställningar

Mat levereras även till hemmen.

Samtidigt vill vi önska Er

En God Jul och Ett Gott Nytt Ar

Renate och Sven Grönberg

Tel. 302 58 - 319 85 kl. 9- 18

efRITT efORUM
Det är förvånansvärt att inte ungdo

men går till attack mot den dåliga kom
munikationsapparat som finns för
Värmdön i sin helhet. Efter 1 juli, då
aI!a sommargästerna flyttat ut till lan
det, drages sista bussturen in, så den se
naste bussen en söndagskväll, som går
till Sjövägen, den går kl. 23.30. På lör
dag går den för allt i världen kl. 24.30.
Man skall ju koppla av på semester, men
jag är glad att jag inte gjorde det helt.
Vi skulle anträda hemresan på söndag
men vid närmare studium av turlistan
fann jag till min förargelse att när tåget
från Nynäshamn kom till centralen med
resenärer från Gotland, då var det pre
cis samma tid som sista bussen till Sjö
vägen avgick från Borgmästaregatan. Vi
avslutade Gotlandsvistelsen en dag tidi
gare för att passa bättre med lördags
bussen. Då vi kom till bussen kl. 24.45
så kom en finsk flicka och frågade om
det inte gick någon buss till Lillsved.
Hon hade åkt med buss den tiden förut
ut till folkhögskolan, så det var ju en
tillfällighet. Det är inte gott för en ut
länning att förstå att det blir så där un
der sommaren. Hon var förtvivlad, för
inte hade hon råd med taxi och inte
hotellrum. Jag sade till henne att följa
med oss hem och hon var mer än lycklig
för detta erbjudande. Man kan inte läm
na en ensam 17 års flicka i ett främ
mande land mitt i natten. Man måste
förstå hur svårt det är, när inte det går
buss senare än 23.30 en söndag. Hur
skall ungdom färdas hem om de åker
på något nöje i Stockholm? Med rag
gare? Varför skall inte bussar gå även
för andra människor än sommargäster.

Elsa L. C.

Till goda helgköp i v&r butik

önskar vi våra kunder

God Jul och Gott Nytt År
MjölkJörsäljningsföreningen

havet. De drömde om en fjärran ö, långt därute vid horisonten,
där havet är fy,llt av glittrande blå safirer, och där den gamle
mandarinens vrede ej skulle nå dem.

Men gudarna, som rördes av deras unga kärlek, lät förvand
la dem till turturduvor - på det att ingen jordisk möda och
inga mandariner och inga palissader någonsin skulle skilja dem
åt.

Så berättade den gamle krukmakaren sagan, när pilträden,
vårens blommor, på nytt slog ut i den ensamme gamle manda
rinens trädgård, och så berättas den än i dag i gravörverksta
den.

Gustavsbergs 'Blommor
Affär vid Blå porten, senare i nya Centrumbygget

tel. 307 26

Julgrupper, Blomsterkorgar, krukväxter,

snittblommor i riklig sortering.

BESTÄLL EDRA BLOMMOR I GOD TID!

God Jul och Gott Nytt År
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AB H. STEENS El Byrå
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18 Tel. 0766/303 05

Fullständig El service, El installationer o. reparationer
Av Elverket godkänd Entreprenör

Inga rö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 272 88

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

Färghandeln
har "Julklappen"

för den äldsta till den yngsta

GUSTAVSBERGS FARGHANDEL
Mariagatan 12, Gustavsberg

Tel. 0766/316 55

6rt c:
ATELJE och AFFÄR

Björnskogsvägen 8 B
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

Tagningar endast efter
tidsbeställning

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR
tillönskas alla våra kunder.

God Jul och Gott Nytt år
tillönskar vi alla kunder

Kiosken, Lugnet
Tel. 30658

Gustavsberg

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,
Mandelformar, ja allt som tillhör en

RIKTIGT GOD JUL!

FDRE TOMTEFESTEN

KOM TILL VITA HÄSTEN

Tel. 304 29

CITY
ett riktigt schweizerur

för svensk ungdom

CITY damur från 95:-

City herrur från 85:-
cirv är robust byggd för att tåla
ungdomens hårda törnar. Och
snygg dessutom i modern form
med elegant relieftavla. Garanti
och försäkring på köpet.

THÖRNQVIST
UR OPTIK GULD
T E L E F O N 309 90
GUSTAVSBERG

DU
som stödde oss i valet

KOM
med i Centerpartier! Var med om att
skapa ett samhälle efter Centerns
ideer. Var med om att dela det ansvar
som Centerframgången har givit oss.
Fyll i nedanstående talong och skicka
den till

Centerpartiet Gustavsberg
Cronje Löfblad Thun-Ollev. 19
Gustavsberg

Undertecknad önskar medlemskap
Centerpartiet

_______Tel.

Centerpartiet - Framtidspartiet
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GOMAN "programmerad" kvalitet
Goman är Konsums och Domus eget
namn på vissa utvalda brödsorter och
charkvaror. Varje Gomanprodukt har
ett eget kvalitetsprogram som gäller:□ vilka råvaror som får användas□ recept□ hur varan skall tillverkas eller bakas□ de hygieniska förhållandena□ tillverknings- och efterkontroll

• •

Detta program måste följas till punkt
och pricka för att varan skall få bära
Gomannamnet. På det sättet blir Go
man mer än ett varumärke - en garanti
för kvalitet.

KONSUM
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[...........__.NYPONSOPPA

~
GÖR SÅ HÄR

~'tN VARUFAKTA
k~ienser:
~-.Je nypon, socker, redning"-!'!'
ai 33J 9
långd färdig soppa :
lanehallet spädes med 1 1/3 burk
=' dl vatten, ger 7 dl soppo.
~ genomsnittsportion = 2,5 d I.
Yl!Qminvärde:
~ POrt. nyponsoppa innehåller
•1nst 100 mg vitomin C. Det dag-
1
~ C-vitominbehovet är 75 mg
~aring:
~ppnod burk kan förvaras i
l\mr.!mperotur två år efter på
~r'ien stämplat förpackningsda
l1m, utan att det angivna C-vi-,..., iill!:.:1

ördet underskrides.n,,e;(;tt:l,M., ~~ -
,J-/• 1' fti~gen står under fortlöpandeJ::;~- "11 :v KF:s livsmedelslaboratorium.

~ --------.,,.

SOPPA
Blanda burkens innehåll med 113
4 dl vatten. Servera soppan ev.•
pad grädde, strimlad mondelelill

DRYCK
Blanda burkens innehåll rned l
varmt eller kallt vatten.

KRÄM
Blanda 3 dl kalltvattenoch2lftll
mjöl i en kastrull och kota u~r

omrörning. Låt redningen
svalna något. Blonda där•
efter i burkens innehåll.
Servera nyponkrämen med
mjölk eller gräddmjölk.

BJÖRNEKULLA Å

. ILdA~,xi~·

tjäna på att veta
mer om Winner - innehållet håller

vad förpackningen lovar.

I<ONSUM
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Spänn av kung Bores vita silversöljor
och krossa kronan vid hans rikes fall,
gör drivorna till sommarfria böljor,
som varsla om att vinterns makt är all.

Kom sunnanvind med dina ljusa drömmar,
lys allt vad vrångt och vresigt är i bann
och giv åt fantasien fria tömmar,
när tanken selar diktens ädla spann.

]. A. Löfdal

Förändringens och förnyelsens år
År 1967 blir märkligt, händelserikt, kanske äventyrligt. I varje farll kommer det att

medföra många förän·dringar. Tänk bara på den 3 september, då vii går över till höger
trafik. Vid det lager :är allt det tekniska klart. Men är också människorna här i landet
tillräckligt informerade och beredda? : '.
Inom arbetslivet kommer förändringar av olika slag. Sedan sist har vi hört om flytt

ningar, omlokaliseringar, konsolideringar och nedläggande av företag. Det gav oss en
påminnelse om att trygghet ·i arbetet kan vara ett ganska relativt begrepp. - Det nya
året blir ett rationaliseringens år i effektivitetens tecken, då ekonomer och tekniker sö
ker nya vägar för att nå balans mejlan intäkter och kostnader. Då staten får bekym
mer att hålla välfarden genom att dra åt svångremmen.
På arbetsplatserna ska ett nytt avtal om företagsnarnnder tillampas. Där betonar man

att information och samråd ska ske före ledningsbeslut och att underrättelserna ska· ut
till alla i arbetet. Man efterlyser en sådan presentation av de ekonomiska och tekniska
spörsmålen så att alfa berörda kan följa dem. Genom träning och utbildning vill man
ge möjligheter till bättre kunskap och förståelse kring företagsekonomi och företags
demokrati. Personalfrågor ska beredas större utrymme i namndarbetet, underkommitteer
stimuleras till mera självständigt arbete, - Intresset för denna förstärkta ahans tiH
verkligt samarbete utan prestigehinder borde kunna stimulera alla nivåer. Här har vi
ett instrument, som det gäller att stämma rätt och spela på så att det inte Iåter falskt.
Nya ledare ska ta över ansvaret, hos oss som i andra företag, vilket knappast kan ske

utan vissa ovanans stötar från ömse håll. Vi får inte ,glömma att det finns nyttiga behov
och önskningar, som vi tack vare vår höga effektivitet, och ökade fritid, torde och borde
ha råd att låta utövas, Det behövs därvidlag för både unga och äldre. en fortgående
orientering om det ständigt föränderliga i människors sarnihällen. - De äldre kommer
att vara i riskzonen för rätten till arbete, Hos oss har vi hittills kunnat tillämpa en
åldersvanlig politik, men på många håll är det ibland åldersbetyget som avgör anställ
ningen och dugligheten. Den nya given kan komma att nagga på känslan av trygghet
och trivsel.

I vårt samhälle och lilla kommun vill vi så mycket, och förespråkare för olika rikt
ningar talar också här om större effektivitet, föryngring och omskolning. Och man vill
planera fler och ändamålsenligare bostäder, man drömmer om idrottshus, simhall, flera
skolor, bättre kornmunikacioner. Man vet hur man ska ha det och blir otålig att det
inte kommer fram snabbt nog. Sällan frågar man var pengarna ska tas, om vi är be
redda att betala vad kalaset kostar. Här gäller det sannerligen att handla klokt inför
förändringens vindflaktar. -
Den internationella handeln förändras 1967. En rad av tullhinder mellan olika länder

försvinner - medan andra länder skärper sina. Man tror i varje faH att varuutbytet
kommer att främjas för industriprodukter. Ooh det verkar ju lovande - om det nu
går ihop i sammanhanget.

Bakom allt spökar det ibland, av diktatur, politiska orosmoln, ekonomiska flodsvall,
liksom vanliga naturkatastrofer, som får kännbara följder för den enskilda människan.
Framtidsvyn måste alltid vara att världens folk löser sina problem och hjälper varandra
i ömsesidig respekt och förståelse. Vi behöver verkligen utöka samarbetet i världens
stora Företagsnämnd, som kallas FN.
Det nya året är redan uppe i varv. Nya avsikter och ideer har redan presenterat sig.

Man får hoppas, att de tankegångar som hjä1per människorna fram mot ett bättre sam
hälle ska :få den b1äisna jordmånen. Och att «le som vi:U nivellera och förödmjuka ska mö
tas av motstånd. Alla friska tag önskas god fortsättning!

Red



En nyttig vink

Är vi alltid nog spontana, öppna ooh
frimodiga mot varandra? Har vi mod
att visa tacksamhet eller ge uppmunt
ran, liksom att varsamt påpeka vad som
borde vara annorlunda?
En gång hade jag nöjet att medverka

med ett anförande vid ett Föreningsmöte.
Tiden var knapp och ämnet stort, och
jag önskade få sagt det mesta möjliga.
Efteråt fick jag ett anonymt brev från

en lyssnare. Ett mycket vänligt och
sympatiskt brev, med tack för "det in
tressanta anförandet" och ett gott råd:
"T,änk bara på att det är nyttigt att
dämpa takten en smula, så att publiken
lätt kan följa med och förstå alltsam
mans. Är den tillmätta tiden för snävt
tilltagen, bör nog talaren begränsa stof
fet, för att så kunna tala mera sakta och
lugnt. Den här gången gick det i varje
fall en aning för fort och detta vill jag
gärna ha sagt, även om jag har full för
ståelse för er önskan att utveckla ämnet
så fullständigt som möjligt."

Så långt brevskrivaren. Jag är glad
och tacksam för denna tänkvärda och
nyttiga erinran. En sak kan man emel
lertid undra över: Varför gavs denna
kloka och vänliga vink anonymt? Det
hade varit ännu trevligare om den vän
lige brevskrivaren framträtt med öppet
visir, så att man haft tillfälle sända ett
tack och en hälsning. Här har man nu
en liten tacksamhetsskuld, som man inte
kan betala, och det känns inte riktigt
behagligt.

Vi bör helst ha så mycket kurage att
goda vinkar och råd ges öppet och di
rekt. Det är i regel den allra bästa meto
den. Kanske drar vi oss ibland av fruk
tan att våra påpekanden kan väcka
missnöje men det torde inte vara någon
större risk för den saken. Ingen förnuf
tig människa kan väl bli ledsen över
ett påpekande av det här slaget. Det
ä,r ju sådana erinringar som.vi har nyt
ta av. Och inte bör vi vara blyga, när
vi är ute i den goda avsikten att gagna.
Under samtal om denna lilla episod

har det sagts, att detta handlingssätt är
fullt förklarligt. Detta därför att som-

Gustavsbergsbåtarna är tydligen ett kärt ämne för många. I detta nummer berättar
den gamle eldaren om kofångaren och Farsta. Den tjusiga vintervyn nedan fann vi
i en samlares album. Den är från 20-talet, då Gustavsbergsbåten passerar Stäket efter
Skurusundet.

liga personer är överkänsliga. och snar
stuckna, varför det kan vara riskabelt
att komma med i sak alldeles riktiga och
i form sympatiska erinringar. Detta vitt
nar i så fall om en allvarlig och beklag
lig brist i den personliga utrustningen.
Hur ska vi få veta våra fel och brister,
om vi inte ens tål höra något om dem?
Är vi inte lyhörda ooh mottagliga för
omgivningens naturliga reaktioner, kan
vi inte bättra oss. Ingen .är alldeles full
komlig, och vi behöver alla söka bättra
vad som brister. Vi bör därför vä:lkomna
alla ärliga omdömen, även om v1 inte
alltid helt gillar dem. Det är den allra
bästa metoden.
Har vi någon erinran att göra, sker

detta i regel bäst utan skydd av anony
miteten. Ett påpekande eller en vänlig
undran om det inte vore bättre att ta
det något annor1unda, kan med fördel
framföras muntligt. Då vinner man ofta
tid och får tillfälle att sarntalsvis dryfta
saken. Kanske vinner man också en vän
i den person, som man öppet delgett sina
synpunkter. Det borde i varje fall ofta
bli följden.

Vi ska lara oss att både ge och ta en
vänligt menad vink på det rätta sättet.
Det är nyttigt oah hedersamt att vara
frimodig, ödmjuk och utvecklingsbar.
Då blir det mera stil på oss och våra
prestationer.

V.].
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Maskinen - människan
Vilken nytta har man egentligen av

att träna och ha god kondition i vårt
motoriserade ooh mekaniserade samhälle.
Maskinerna klarar ju de flesta av våra
arbetsuppgifter, och vi behöver inte gå
när vi förflytrar oss från plats till plats
utan använder motorfordon av olika
slag. Denna utveckling är i och for sig
bra, ty människan är ju inte så väl läm
pad som maskin eller lastdjur, och hon
är dessutom ganska dyr i drift: om hon
som en motor drevs med olja, skulle hon
inte kosta mera än några kronor per
månad i ren energiförbrukning, och det
dubbla skulle gå åt for skogsarbetare
och andra med hårt kroppsarbete. Det
ta är struntsummor mot de löner, som
utgår på arbetsmarknaden.

Människan är dock "konstruerad" till
rör e 1 se. Ca 40 0/o av vävnaden är
muskler, drygt 15 10/o ar skelett. Ovriga
vävnader i kroppen är organiserade och
dimensionerade for att vara serviceorgan
for arbetande muskler. Matsmältnings
organen ombesörjer att vi får födan
bearbetad i lämplig form, så att den kan
utgöra bränsle till muskler och andra
vävnader, Lungorna ooh blodomloppet
med hjärtat som pump transporterar sy
re och annan näring till musklerna o.s.v.
Ett bi-behållande av denna gammalmo
diga "konstruktion" medför vissa konse
kvenser, som man bör ta hänsyn till. Det
sker ett ständigt utbyte av atomer och
molekyler i kroppen och detta utbyte på
verkas av aktiviteten hos organen.

Mus k; e takt i v ·it eten kräver
energi och alstrar värme. En föreställ
ning om den varmemängd, som produce
ras, får man genom räkneexemplet, att
det skulle ta ca 80 minuter for den av
kroppen i vila angivna energin att vär
ma upp 1 liter vatten från 0° till kok
punkten. För en elit-skidlöpare, som
åker i maximalt tempo, går det på ca 1
minut. Genom att mäta den syrevolym,
som upptas av kroppen under vila eller
vid visst arbete, kan man beräkna hur
mycket energi som går åt. Man kan be
stämma den maximala syreupptagnings
förmåga, som kan presteras av olika
individer genom att låta dem anstränga
sig till gränsen av sin förmåga, t.ex. på
en cykelergometer, ooh därvid få ett
mått på "motoreffekt" och blodomlop
pets kapacitet.

Per-Olof Åstrand

Hälsa och kondition
(föredrag vid konferensen KF-hälsa)

Han, hon och misslyckad skidtur
Vad syreupptagningsförrnågan bety

der kan belysas på följande sätt: Om en
man har en. kapacitet av 4,1 lit. syre/
min. och en kvinna 2,9 lit. syre/min.
och de båda ger sig ut på en utflykt på
skidor tillsammans, så blir det förrnod
ligen mannen som bestämmer tempot.
Han håller då sannolikt en takt, som
medför att :han utnyttjar omkring 50 0/o
av sin maximala syreupptagningsförmå
ga, vilket är normalt vid tungt kropps
arbete, d.v.s. han förbrukar ungefär 2
lit. syre/min. Hans puls ökar då till
130 slag/min. Om kvinnan försöker att
hänga med i tempot, måste hon också
konsumera 2 liter syre/min. Detta får
till följd, att hon måste ta ut ca 70 '0/o
av sin maximala Förmåga, och pulsen
stiger till 170 slag/min. Detta står hon
inte ut med så länge. Utflykten blir
misslyokad. För att undvika detta bör
mannen i stället låta kvinnan bestämma
takten!

Kvinnor och äldre
Kvinnors lägre kapacitet, d.v.s. syre

upptagningsförmåga, beror på konstitu
tionella faktorer, sådana som ett mindre
hjärta, mindre lungor, mindre muskel
massa. Om en tränad skidlöpare varit
med på samma utflykt, så hade han inte
behövt ta ut mera än 30 0/o av sin kapa
citet, enär han kanske hade en syreupp
tagningsformåga av 6 Iit.zrnin. (Detta
motsvarar ungefär en effekt av 2 kW.)
Hans hjärta skulle inte behöva slå mer
än 90 slag/min. Liknande resonemang
kan användas vid allt annat muskel
arbete.
Kapaciteten för syreupptagning sjun

ker i allmanhet med stigande ålder, så
att en 60-åring har i genomsnitt endast
70 0/o av en 25-årings kapacitet. Men
spridningen är stor såväl när det gäller
åldersdifferenser som könsdifferenser.
Alltså skall man inte säga, att ett arbe
te är olarnpligt för kvinnor eller gam
lingar. Det kan vara lika olämpligt för
en ung man. Man måste utgå från indi
viden och undersöka den individuella
kapaciteten, om man skall få reda :p,å
arbetsförmågan och om han är lämpad
for ett tungt jobb. Det finns som be
kant kvinnor, som är starkare än män

och kan prestera minst lika gott kropps
arbete och det finns "gamlingar" som
med framgång stal'ler upp i Vasaloppet.

Olika kroppsläge
Arbete belastar således organismen,

vilket avspeglar sig i en stegrad puls vid
stegrat behov av syretillförseln. Men
även olika kroppslägen kan påvenka
pulsen och belasta organismen. Man har
gjort försök med en tippbrada; när en
försöksperson ligger horisontellt på brä
dan har hon t.ex. en puls av 60 slag/
min. Om man höjer huvudändan av
brädan till 60° vinkel ungefär, så stiger
pulsen kanske tiH 80 utan att personen
ifråga har utfört något som helst arbete.
Detta sammanhänger med att tyngdkraf
ten påverkar blodet. När man står, ökar
blodvolymen i benen, återflödet mot
hjärtat minskar, blodtrycket sjunker och
man kan ibland konstatera, att när man
hastigt reser sig från horisontellt läge,
det svartnar för ögonen på grund av en
ogynnsam blodfördelning Vissa tryck
känshga receptorer i artärerna skickar
emellertid signaler om blodtrycksföränd
ringar tiU hjärnan; blodflödet genom
bukmganen minskar, blod tömmes från
vissa kärl mot hjärtat, pu'lsfrekvensen
ökar ooh ett normalt blodtryck åter
ställes. Det intres,santa i det här sam
manhanget är, att om man rör på be
nen, kan pulsen åter sjunka. Detta häng
er samman med den s,.k. venpumpen. Det
finns Haffar i venerna, som hindrar
blodets tillbakaifilöde nä-r blodkärlen
pressas iJhop av mus1kilerna när de ex
panderar, ooh blodet dirigeras därigenom
mot hjärtat. I sittande ställning inträder
liknan:de fenomen, ehuru i mindre ut
st-räck,ning.

Bättre gå än stå
Man har gjort unders,ökning på tand

läka,re, som ju mest står ooh arbetar, och
funnit att de efter någon timma har ca
4 dl mera b'lodvä,tska i benen än de hade,
när de började anbetet. Detta innebär
en ökad belastning på blodomloppet med
påföljd att hjärnans funktions.förmåga
eventuellt blir sämre. Den idealiska ar
bet,sställningen ho!ide efter det här att
döma vara liggande, men tyvärr kan ju
inte aHt a•rbete utföras i den ställningen.
Man bör i alla fall undvika långvarigt
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stående. Om man måste stå, bör man
röra på sig, gå då och då. Utifrån detta
skulle det inte vara så bra med för myc
ket centrering av manöverorgan och så
dant, som bioteknologerna kämpar för.
Fysiologiskt sett vore det bättre, om
den som passade maskinen hade några
arbetsmoment utspridda lite på olika
platser, så att han tidvis fick röra på
sig. Men naturligtvis bör man i arbets
livet ordna sittmöjligheter i större ut
sträckning Kven i sittande bör man by
ta ställning då och då röra benen för
att underlätta blodets återflöde mot
hjärtat.

I vissa industrier förekommer vilorum,
där man kan lägga sig, ev. med benen
högt. Genom en sådan anordning kan
man bidra uill att en person i många fal'l
kan stanna i arbete 10-20 år längre tid
än han eljest skulle ha gjort.

Träna och lev längre och friskare
Konditionsträning kan ge en ökad

funktionell kapacitet åt hjärta, blodorn
lopp och andrning. Hjärtat får genom
träning flera blodkärl. Medicinska un
dersökningar av personer, som har lätt
arbete och sådana med mera rörligt
kroppsarbete, har visat, att de som har
haft mindre kroppsansträngning i sitt
arbete Iöper dubbelt så stor risk att av
lida av hjartsjelkdom som de andra. Det
är klart, att detta inte är fullt bevis for
att brist på motion medför döden i
hjärtattack, eftersom urvalet kan ha spe
lat en stor roll. För att bevisa samban
det aktivitet - hälsotillstånd behöver
vi antagligen ycterligare 100 års forsk
ning. Men låt oss ta chansen att leva
längre och friskare och börja en regel
bunden mocionsträning och vänta inte i
100 år på bevisen.

Fetma
Det finns ett bevisat samband mellan

fetma ooh hjart- och kärlsjukdomar.
Idealvikten är i medelåldern vanligen
densamma som vid 20 års ålder. Det är
ofta lätt att lä1gga sig tilil med överflö
digt fett. Det är svårare att bli av med
det. För att bli av med 1/2 kg fett, får
man arbeta hårt i skogsarbete i 8 cim
mar t.ex. Om man dricker kaffe 2 gång
er om dagen och tar 2 bitar socker i
kaffet, ·~.å kan denna kalooimangd med
föra en viikuö!kning av nära 3 kg på ett
å1r. En halvtimmes promenad i snabb
talkt per ,dag är inte så ansträngande,
men om kaloritillförseln är konstant,
hjälper oss promenaden att minska 6-7
hg/månad, v1i1lket inte verkar så mycket,
kanske, men på 10 år blir det en kalori
åtgång på så där omkring 80 kg! Som
liga invänder att om man motionerar

får man större aptit och äter mera, så
det blir ingen magring ändå. Emellertid
är aptiten installd på en viss grad av
a'kniviter ooh först vud tyngre arbete
ökar aptiten i takt med kaloriförbruk
ningen. En amerikansk specialist på fet
ma ger två alternativa råd för att und
vika fetma: att vara hungrig jämt elier
motionera regelbundet.

Rygg och leder
Ledbrosk och kotor är känsliga par

oier, som förslits med åren. Men det har
inte visat s:ig att tungt arbete särskilt
sliter på rygg ooh leder. Ämnesomsätt
ningen gynnas av kroppsrörelser och
även ledbroskens underhåll gynnas här
av. Rörelse är alltså nyttig för led-bros
ken. Pausgyrnnastik borde bl.a. av den
na anledning införas på alla arbetsplat
ser med stilkasittande arbete. ';, ·
Påfrestningen på ryggen, kotpelaren,

är stor vid lyft. Om man t.ex. lyfter 50
kg med raka knän och framåtböjd rygg,
så medför detta ett mycket stort tryck
på ryggen, eller 7-800 kg tryck om
enbart kotpelaren belastas. En sådan be
lastning klarar inte kotorna, men när
man lyfter akniveras muskulaturen, och
trycket fördefas på hela kroppens tvär
snitt ocih hamnar inte bara på en kota.
Viktigt ä•r att lära sig att lyfta på r1ätt
sätt, och li'lm viktigt är att se till att
man har 0J.1dentliga musk1ler tiU skydd
kring leder och kotor. En hra övning för
ryggens mlllsk,ler är att l,i,gga på magen
och lyfta bå'1 och fötter Ö•ver golvpfanet
10-30 gånger i följd om dagen. För
träning av bukens muS1kler görs samma
övning liggande på ryggen, eventueHt
med en kudde under höfterna.

Investera i hälsa
Vi lägg,er ner stora pengar på bilar

och andra bekvämJigihetsinrättningar,
men när det b1lir fråga om att spendera
något för förbättring av kmppsfunk
tionen, är man mycket mera snål, drar
sig t.ex. för att köpa sk!idor. Och då
fiinns det ändå inte samma möjligheter
att byta ut en födliten vävnad eller re
pareria mus'krler och leder på samma sätt,
som det går att repar.era en bil eller
byta ut den, när den blir gammal oc:h
skraltig. Det måste ans,es vara en syn
nerligen god investering ett företag g,ör,
n!är det ger de anställda möjlighet till
träning. Vi är lat•a av naturen med un
dantag möjligtVJis i allra tidigaste fo.ster
stadiet, tiH förtret för modern måhända.
Särskiilt blir den spontana lusten för
fysisk aktivitet markant minskad i och
med pulberteten, när man kommer upp
i 15-år.s-ållrdern oah får till1stånd att köpa
moped. F·ör att motverka lättjan och
trögheten borde man starta motions-

AXEL ÖHLUND

Vid tidningens press-läggning når oss
ett smärtsamt budr1ka,p. Axel Ohlund
a:vfod den 10 mar,s. En idealist och ·en
insatsernas man har gått ur tirden. I
Fonum ·en •trogen medarbetare, som arbe
tairn.as omlb'Uldsman en säker förhandlare,
som kommruna:lmain en fra·msynt sam
ihä:ltlsmedhorgare 1odh i fa.brik1ernas sam
aribetsorgan -en intresserad oclh omdömes
gill föresprå:kare för saiml1åidets ide. Hans
uppdrag var många -därutöver och han
vair i olika organisationer och kommit
teer känd som en oräidd ooh tålig .för

•krämpe för demoikr.atisika spelregler.
Vi hetyg,a vårt deltagande för hans

ma1ka, harn, sys1kron och närst:ående. Gus
tavislbengaren ooh a:lla ko.Ueger i sam
thä:Hslivet sörjer en god kamrat.

Gösta Dahlberg

Muibbar i större utsträokning. Man kan
t.ex. gå eller Sipringa en snitslad stig 2-
3 gånger i veckan och på annat sätt se
tiU att man har konditionsträning tiilil
v,ardaigs.
Principen för aill träning är att ha s,å

stora muskelgrupper i gång som möj
ligt några minuter, vila, arbete igen o.s.v.
i 20-30 minuter. Om man höjer sin
maxima,la prest:ations-förmåga betr. syre
uppt1ag,111ingS1förmågan och hj,ärtats funk
tion, bör man låta hjärtat arbeta krafti
gare ett par gånger i veckan. I stället
för att åka hiss, kan man gå uppför
tnapporna, ooh man bör s.e uirll, att man
får ett avbt10tt för motion dagligen i
stäHet för att bara röra sig så lite som
möjligt for att komma fram och tiHbaka
tiH arhetet och hem igen i säng.
En måls·ättning för träningen är allt

så att skapa en marginail melilan rutin
arbetets krav och transportoillståndet.
Ur många synpunkter är var och en

siin egen häilsas smed!
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Den kooperativa personalens

eget fritidsorgan 20 år

KPA är från början en nordisk orga
nisation, som startade 1947 med syftet
att stärka samarbetet mellan anställda
i Norden oah bryta isoleringen efter kri
get. Varje land har sin KPA-avdelrning,
som svarar för aktiviteterna inom det
egna landet, dels också svarar för ett
nordiskt arrangemang varje år. Det nor
diska samarbetet handläggs av KPA:~
nordiska råd med 2 representanter för
varje land. Rune Eriksson, KF, är ord
förande. Dessutom har man ett specielit
idrottsutskott. KPA :s svenska avdelning,
oakså den med Rune Eriksson som ord
förande, har sitt egenrliga kansli på KF,
avd. Personalkontakt, där 2 idrottskon
sulenter och en expeditör arbetar för
KPA. Sekreterare är Bengt Karlsson, KF.
Till den svenska avdelningen är an

slutna ca 160 personalklubbar inom koo
perationen jämte en hel del företag med
direktansluming. På det gemensamma
årsmötet redovisar de oil,ilka sektionerna
sin verksamhet och program uppgörs för
det kommande året. För 1967 omfattar
det bl.a. ddrotr, med olika riksmäster
skap, såsom skidor, korphockey, bord
tennis, bowiling, skytte, handboll, orien
tering, forbolJ och bridge. V>i deltar mest
i skidtävlingarna, bowling, skytte, orien
tering och bridge. - Dessutom ordnas
o1i:ka resor, ledarveckor och s.k. vän
skapsveckor. I år arrangeras en ledar
vecka på RenrfjäUsgården i april, en ju
bileumsresa ti!l'l Köpenhamn och Ham
burg i april, en vecka på Island i juni.
Den norska avdelningens jubileumsar

mngemang bilir en ledarkonferens på
Voksenåsen i maj, den danska ordnar en
av sina populära rundturer i Danmark
i juni, och den Finska en nordisk vän
skapsveeka i juli. En del av våra Koo
perativa R M är samtidigt Nordiska
Kl'Aemästerskap. - Deltagareanta'ler är
förstås begränsat, men man kan ju chan
sa på en anmälan när tiden är inne. Ar
rangemangen är starkt subventionerade.
Att de är trivsamma och stimulerande
kan många ansra'llda intyga, som haft
förmånen att få komma med t.ex. i en
vänskapsvecka.
En stor aktivutet, särskilt bland de

mindre klubbarna, har "Fritid med me
ning" varit under 1966. Den innebar
odkså en rikstavling "Kul i klubben",
där det gällde att samla poäng. Denna
tävling avslutas nu med en KPA:s jubi-

KPA

leumskavde till 20-årsminnet av Vår
Gård den 20-21 maj.
Många pniser på våra kontor bekräf

tar framgångsrikt deltagande i olika
KPA-ananrgemang, där Vli bl.a, år efter
år erövrat lagpris främst i skidor och
orientering.

I år kunde vi inte srädla upp i RM
på skidor, då vi hade åtagit oss att vara
värdar för :SM för juniorer samma dag,
men vi har så många inteckningar i den
fina skulptcren "S'ösattning" att den
torde bargas inom de närmaste åren.
Orienterarna däremot kan ställa upp
fulltaligt, då mästerskapen i september
är förlagda på Södertörn. Bowlarna far
till Göteborg i april, skyttarna har en
chans i Luleå i september och bridgespe
larna får representera i Or,ebro.

Samtliga anställda ho,s oss är kollektivt
anslutna til!l KPA, och företaget beta.ilar
medlemsavgiften. Tyvärr kan vi inte de'1-
taga i större sika-ror i KPA-armngeimang
en, men avsikten är ju också att genom
idrott och andra trivselarrangemang stär
ka sammanhållningen på hemmaplan.
Och där har vi ju onekligen en livlig
verfosamhet äv,en i KPA:s anda.

I år står vi som värdar för Nor.distk
idrottsvedka i Gustavs:berg den 21-26
augusti. Det blir fotboll och damhand
boH mellan olik,a landSJlag på Farstaborg
men tyv•ärr inte skytre. Deltagarna för
läggs på Lillsved. I programmet ingår
bl.a. ett besök på Gustavs:bergs Fabriker
ooh en grottafton viid Sk.ev1k, en fot
bol1lsmatch med komb. lag mot Gustavs
bergs A-Jaig.

Vi lyckönskar KPA till de 20 åren
ocih hälsar idr:ottsikollegerna välkomna
tiilil höstens idrottsv,edka i Gustavsberg.

G Dbg

Biblioteket
presenterar några nya

barn- och ungdomsböcker

Baastad, Babbis Friis. Tulutta och Mak
ronella. Illustrationer av Jan Lööf.
Overs. (från norskan) av Stina Her
gin. Orig:s titel: Tulutta og Makr:o
nella.

Man blir gla1d, nlär man trä:ffar på en
barnbo:k som man kan skratta åt. Till
den genren hör Babibis Baasta,ds nya bok
Tulutta ocih Ma!kr:oneHa. Det är en fest
lig crazyhistoria om rvå äldre systrar
som fo,retar fantastiska färder med am
bulans, cyikel, skidor oc:h flygplan med
förande gu'lidfiskar ocih kanariefåglar och
spridande ·skräck ooh förvirring omkring
sig. Jan Lööifs många illustrationer för
hö,jer ytterligare bokens värde. Lämplig
för 9-år.ingar och en bra bit uppåt.

Borg, Maj-Stina. Inte i år.

Madeleine, pappa Klas' snälla flicka
och kusin Magnes lydi,ga elev, är ganska
vanlig, gansika passiv och myciket osäker.
Under ett sommarvilkariat får hon ar
betskamrater av lite annat slag än skol
kamraterna och lättledid som hon är
lodkas ihon rilH ·en hel ·del dumheter. Hon
upplever ookså sin första förälskelse som
blir en stor besviikelse. Berättelsen är
realistisk, personskiil.dringen god och lä
saren engageras av tafatta Madeleines
upplevelser.

Brande, Marlie. Nickolaj iocih Nick och
Nock. Teckningar ocih text. (Overs.
från danskan). Orig:s titel: Nikolaj
og N~k og Nok.

En ganska stiUsalill historia i tvärfor
mat om den blle gossen Nickolaj, hans
låtsaskamrat Nick som ser ut som hans
egen spegelbild, och hunden Nodk. De
t•re leiker att de lär som små pysslingar,
de gungar på ett ,grässtrå -och lyfter ett
jättesmultmn mellan sej. Texten, som ty
värr inte är alilvför suorstilt, har förlo
rat lite av sin naturliga diktion i (den
anonyma) översättningen från dans!kan.
B-okens ciharm Jig.ger i illustrationerna,
utförda dels i s·vart-vitt, dels i rena fina
färger. Det danska sommarlandskapet
framstår rentvättat och klart på bilder
na och ungar och hu11!d är oemotstånd
liga i sin knubbighet.

Bergkvist, Birgit. En blå ballong. Hlu
strationer av Lisbeth Holmberg.

Nätt vardaigsberättelse om sexårig poj
kes upplevelser i väntan på mammas
återilmmst från BB med föga efterlängtad
lillasyster.
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Allt måste klaffa dagen H - den 3
september 1967 - då Sverige går över
till högertrafik. Vägar, skyltar, signaler,
fordon - allt tekniskt har förberetts se
dan länge. Men människan, trafikanten,
måste också vara förberedd. H-reformen
föregås av den största informationskam
panj som genomförts i vårt land. Vad
som händer dagen H angår oss alla! Här
får ni svar på några allmänna frågor.

Söndagen den 3 september 1967, det
är dagen H. Klockan 5 på morgonen
går Sverige över till högertrafik. Sverige
blir en del av trafjkens Europamanknad.
Allt skaH vara klappat och klart den

na stilla söndagsmorgon. Nya vägmär
ken har satts upp. Trafiksignaler har
ändrats om. Bussar har byggts om med
dörrar åt höger. Spårvägslinjer har lagts
ned. Polisen 1har gjort en sista kontroll.

Al1a fordon - läs nyttofordon - har
fått stanna upp på vänster sida av vägen
en stund före det viktiga klockslaget. Ef
ter ett tillfälligt stopp körs de över på
höger sida. Där skall de invänta tim
men H. När fordonen startar igen - kör
de i högertrafik.

Privata bilar står stilla
Detta gäiller som sagt den nödvändiga

trafiken. Privatbilister får räkna med ett
stillestånd mellan kl. 1.00 och 6.00 nat
ten till söndagen. Allra minst. I ett
tjugotal svenska städer skall bilarna stå
stilla från klockan 15 på lördagen till
kl. 15 på söndagen. I Stockholm och
Malmö börjar stoppet redan kl. 10 på
lördagen!
När biltrafiken sätter igång igen blir

det med begränsad hastighet: 30 krn/tim
inom tädbehyggt samhälle och 60 km/rim
på landsväg. Efter tre dygn höjs den till
låtna hastigheten till 40 resp. 70 km/tirn.
Trafikutveoklingen får sedan avgöra

hur länge denna ihastighetsbegränsnin~
skall bestå. Troligen får man räkna med
minst en månad.
Ungefär så här får vi uppleva den

största trafikreform som någonsin har
genomförts i vårt land.

VAD HÄNDER DAGEN H
- då Sverige går över till högertrafik?

Karl XII höll på höger
Högertrafik är faktislkt inte någon ny

het i svensk lagstiftning. I en förord
ning utfärdad 1718 stadgas följande:
"Mötes Extra Posterne, wika de för

hwar annan utur Wägen till höger; Men
på smala Wägar, Broar och dylikt, haf
wer den Företrädet som först blåser i
Hornet".

Det var aUtså Karl XII som var så
framsynt. Men hans förordning till för
mån för högertrafik i Sverige blev inte
bestående någon längre tid. Redan 1734
kom en förordning om vänstertrafik och
denna har i princip gällt sedan dess.
För bilförare stadgades vänstertrafik

första gången 1916. Elva år senare före
slog en kornmitte att man borde utreda
övergång till högertrafik i Sverige. För
slag om högertrafik har sedan dess varit
uppe flera gånger i riksdagen.
Hösten 1955 anordnades en rådgivan

de folkomröstning i frågan - nära 8 3
0/o sade sig vilja ha kvar vänstertrafiken.

Sveriges Riksdag beslöt ändå i maj
1963 att övergå cill högertrafik. Bakom
beslutet låg bl.a. dessa fakta:

Man räknar med att 15 a 20 miljoner
fordon om året skall passera Sveriges
gränser i början av 1970-talet.

KUNG KARL XII utfärdade 1718 en
lag om att hålla till höger, men denna
förordning blev bara 16 år gammal.

Antalet olyckor där svenska och ut
landska fordon är inblandade har ökat
kraftigt, både i Sverige och utomlands.
Siffrorna har fördubblats under de sista
fem åren.
Trafiken ökar stadigt. År 1963 fanns

1,7 rmljoner registrerade bilar i Sverige
- 1975 beräknas det gå en bil på var
tredje svensk.

Endast Sverige på fastlandet

SVERIGE är nu det enda landet på
Europas fastland som har vänstertra
fik - på öar ligger de övriga länderna,

såsom England och Irland.

Sverige är nu det enda landet på
Europas fastland som har vänstertrafik.
På öar ligger samtliga andra europeiska
länder med vansrertrafik, bl.a. Stor
britannien, Irland och Island. Nämnas
kan att Island inför högertrafik 1968.

Men Sverige ·är inte det första 'land
som övergår till högertrafik. Det har
man tidigare gjort bl.a. i Kanada, Öster
rike, Ungern och Argentina. Omlägg
ningen blir dock svårare i Sverige än i
dessa länder, eftersom bilismen har ökat
så våldsamt på senare år.

Svenska folket trimmas
Aven om alla tekniska problem blir

lösta på ett bra sätt garanterar detta inte
en säker övergång till högertrafik utan
olycksfall. Det är den enskilde trafikan
tens beteende som avgör säkerheten.
Ni läser artiklar i tidningarna - så

även här - och ni ser program i TV som
alla syftar till att öka vår kunskap om
hur man beter sig i trafiken. Propagan-
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dan intensifieras efter hand - fram mot
dagen H.

Viktigast - och kanske allra svårast
- är att informera och trimma trafikan
ter av alla kategorier, hur man bör upp
träda i korsande trafik: knutpunkter,
rondeller och liknande.

• Mycket information och utbildning
• behoos för att förbereda svenska fol-
• ket inför H-reformen. Främst gäller
• det att öka vårt trafikkunnande. Den
• bör klara högertrafiken bättre som
• redan behärskar vänstertrafiken per-
• fekt.

Tre nya regler för fotgängare
Några nya viktiga trafikregler trädde

i kraft den 1 januari 1967. Det giä.Ue,r
både fotgängare ooh bilister och avser
trafik vid övergångsställen.
Först de tre reglerna för gående:
Regel 1: man måste använda mankerat

övergångsställe, om sådant finns i när
heten då man skall gå över gata eller
en väg.
Regel 2: Om det inte finns något över

gångsställe måste man gå rakt över gatan
eller vägen. Det innebär att man i en
gatukorsning skall gå vinkelrätt över en
av gatorna i korsningen - på samma sätt
som om där hade funnits ett övergångs
ställe. -;- , '

I \ ',,,

Regel 3: Det är förbjudet för fotgäng
are att gå över gatan mot rött ljus -
eller då trafiksignalen visar ordet "Vän
ta" eller då "Röd gubbe" lyser.

Två nya regler för bilister
Vid övergångsställe utan trafiksigna

ler: Bilförare är skyldig att stanna om
det är nödvändigt för att låta fotgängare
passera övergängsstallet utan fara eller
olägenhet.

Vid övergångsställe med trafiksigna
ler: Bilist som ämnar svänga i korsning
med övergångsställen är skyldig att ge
företräde åt gående, som korsar eller av
ser att korsa körbanan.

Träna upp er körteknik
Hur bör den enskilde trafikanten bäst

förbereda sig för :kommande högertrafik?
Ett är säikert: träna inte högertrafik i

förväg! Det mnebär att man lätt reagerar
på två sätt - både för vänster- och hö
gertra,fik. Och detta kan leda till att man
handlar fel.

TRANA INTE högertrafik före dagen
H, den 3 september 1967. Det kan gå så
här om en del håller till vänster och en

del kör till höger.

Experterna anser det vara bättre att
man lär sig h1ö,geroekniken i samband
med själva omläggningen. Då kan man
genast tillämpa den i högertrafik.
• I stället bör man använda den tid som
• återstår till dagen H för att grund-
• ligt träna in körteknik i allmänhet
• och gällande regler, oavsett vilken
• sida av vägen man kör på.
Det gäller körning i mörker, i halka,

på vintervägar, omkörningar och mycket
annat. Framför allt måste alla trafikan
ter - alltså även fotgängare! - lära sig
respekt för trafikreglerna.
Säkrare trafik fram eill dagen H bety

der säkrare trafik efter dagen H.
R.K.

Högertrafikomläggningen
var temat för en orientering för fabrikens skyddskornmitte ooh ett antal inbjudna på
Straridvik den 14 Febr. Överste Rabe från HTF ooh konsulent Segersten från Läns
kornmissionen talade om vad som bör göras. före dagen H ooh hur de aldrrsanna för
beredelserna fortgår. Det krävs mycket information, det behövs trafikcirklar och
övningar i att bli ännu trafiksäkrare under nu gällande vänstertrafik. Viktigt är att
få alla att inse allvarer - många tror att de är fullärda. För att säkerhetsmarginaler
na ska ökas behövs studier, och därför finns upplagt olirka mötespaket med bildoand
och broschyrer, som lämpar sig for alla föreningar.

Den interna trafiken inom Fabriksomrädet kommer att kräva omdirigeringar, väg
markeringar, fartbegränsning, övning utomhus och i lager ooh skärpta krav på alla
trafikanter. Mötet utsåg en arbetsgrupp för att följa upp förberedelserna inför dagen
H i fabriken.

Som sagt var
(Knyckt ur andra P-tidningar)

En tiger i tanken hjälper inte om det
är en åsna bakom ratren.,

Fobk som 'kör som om de hade en viss
potentat i hällarna på sig, tar alldeles
fel, Han väntar i stallet någonstans
framför, vid andra sidan ett backkrön
eller vid någon avtagsväg . ; .

I ett hjlärta finns det många skryms
len, dit förståndet aldrig når.

Den mänskliga Fantasin hämnar större
svängrum ,fö.r det onda än for det goda.

Hört i väderleksrapport: "Ett höghus
område utbreder sig över östra Svea
land".

För de flesta är det bekvämare att
ångra sina synder, än att avstå från ,dem.

Hört på hussen:
- Det värsta jarg vet är rashatare och

negrer.

Definitioner
Morgon - tidpunkt på dygnet som

alltid kommer för tidigt.
Tolerans - något man visar när man

diskuterar med någon som är större och
starkare än man själv,
Hushållsarbete - n&got som märks

bara. när man inte gör det.
Snöskottare - en person som lever

på' flingor.
Hötorgskonst - tavlor med skyskra

por i bakgrunden.

Och inte vet någon
En kunskaps-teoretisk ballad
att sjungas i ensamhet och skymning

Och inte vet någon om solen är ljus
eller mörk som den svartaste natt.
Och inte vet någon om vett ej är rus,
som vi blinda till tröst gripa fatt.
Och inte vet någon vad själver han är, --·
en skugga, en ande, en kropp.
Och inte vet någon vart vägen den bär,. -
om nedför, om bortför, om opp.
Och går du och tror att du någonting uet,
då vet du ej någonting alls
och då är du allt intill dödene het
och snaran är lagd om din hals.
Men vet du alls intet - och vet du det väl----'
så ska du förnimma en gång ' , ·
en glimt av· ens v.e1'klighet uti din själ -
en stjärna, en- blomma, en sång.

ALLAN GHRISTIERNIN
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sammanträdde senast ti'll Jul, under mel
lantiden har komplettering av ledamöter
nas antal skett ooh arbetsformer för
fortsättningen ska snart diskuteras.

Samaobetsko rnmi tteerna har på det nya
året haft sina sammanträden . Bland ny
heterna från driften märks övergång till
gasoleldning för ugnarna på HPF, nya
lagerbyggnader för badkar och plastde
taljer och en hel del spcängningar för
framtida bebyggelse. -
På skyddskommittens sammanträde

26 januari diskuterades som varsligt rap
porter från skyddsronder i resp. fabni
ker. På HPF:s rapport kan ref. - icke
man nirHfredsstä'11ldse - notera att man
i alla fall ifrågasatt om den gamla
flintugnen kan anses ha något historiskt
vände och därför ev. kunde flyttas el
ler stagas, De effektiva och rationella är
ofta så pigga på att riva ned. - På
BKF v~lrl man ha nytt golv i presshal
len - ett jättejobb, som får anstå rill
semestern. - Ventilationsprob lern före
kommer på flera avdelningar. - En
översyn har begärts på alla slags pressar
av excentertyp, for konerohl att gällande
anviisningar följs. - Ett bibliotek av
aktuell skyddslitteratur ska anskaffas till
resp. fabrikschefers kontor.

Gunnar Pettersson, packbodens allt i allo, som vet nummer och plats på varje pjäs i hyllorna,
slutade med pension den 31 december, Han avtackades med blommor och gåvor vid kaffefest

bland chefer och arbetskamrater.

Yrkesskadestatisniken for 1966 var re
lativc gynnsammare än året före. Det
redovisas 66 yrkesskador, motsvarande
8.082 for1lornde arbetstimmar inom in
dustrin, och dartill kommer många da
ga,r för 18 färdolycksfall. Dessa gav på
nytt anledning till eninririgar mot sand
ningsberedskapen och vägunderhållet
vintertid. Man får hoppas att erinringen
inte stannar i protokollet.
Inför högertrafikorrslaggruingen ordnas

ett informationsmöce i februari, där man
också ska diskutera tra:foken inom fa
bdksområdet och rillsatta en arbetsgrupp
som följer förberedelserna.

Hörsellaboratoriet på lä1karmottag
ningen ar fäirrdigt att ta emot anställda
från bullerskadade arbetsplatser för hör
selkontroll. Diagram etc. finns nu upp
gjorda för olika arbetsplatser med bul
ler. En kampanj mot "allmant, onödigt"
bulder föreslogs - gärna i form av en
förslagspristavding. Ja, gör det!

Sekr.

Besöksfrekvensen vid våra fabriker
1966 omfattar i runt tal 500 besök med
sammanlagt över 14.000 deltagare. Over
2.000 kom via KF och Konsum, 1.250
var från främmande land. Fackfolie ooh
fackskolor kom med ca 7.500 personer,
skolelever var 800. Kvinnoföremngar,
pensiorrarsföreningar ooh turister sam
rnanla gt utgjorde över 4.000. Kulmen
nås i maj-juni, då påfrestningen på oice
roner ar i starkaste laget. Utöver dessa
besök kommer året runt några hundra
tall gäster i smärre grupper med särskilda
intressen, såsom , närnndledarnöter,
skyddsfolk, socialarbetare och utländska
sändebud inom branschen, där våra spe
ciahister på området får ryoka in som
värdar.

Svenska direkt pluggas nu under ar
bewti-d av ett stort antal finska, italiens
ka ooh jugoslavisika anställda. Det sker
i grupper om 10-15 2 gånger i veckan
under 30 min. Här har fru Ingegerd
Nyberg en grupp, som snabbt lärde sig
säga "en bil" och "en flicka" efter vi
sade bilrder.
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Gasgeneratorn
läggs ned

År 1935 gjorde Gustavsberg, som då
ägdes av släkten Odelberg, omfattande
rationaliseringar.
På den öppna platsen mellan Engels

ka verkstan, Nya verkstan och målar
salen planerades en tunnelugn. Schakt
ningen leddes av befallningsman Jo
hansson. Detta var ett djärvt steg, som
dåvarande driftschefen Hjalmar Olson
tog. Man skulle famna traditionell brän
ning i s.k. ringugnar och gå över till
ugnar med kontinuerlig drift. Därmed
skulle den folkkrävande fyllningen av
ugnarna komma bort. Rader av arbetare
med "koka" på huvudet, iklädda kok
mössa, skulle försvinna.
Ugnarna, 2 st., byggdes av en tysk

firma ooh c:a 20 tyska murare invade
rade Gusravsberg. De inkvarterades i
Stenhuset ooh åt på Värdshuset. De
gamla ringugnarna handeldades med kol,
men de nya s.k. tunnelugnarna upp
värmdes med generatorgas från en gas
generator som byggdes samtidigt.
Denna låg vid slamkammaren intill

gamla Slarnhuset. 1946 byggdes en ny
generator vid den gamla flintugnen. I
anslutning till denna byggdes en kol
gård för släpskrapsspel och elevator.
Den nya generatorn hade automatisk
påfyllning.
Påfyllning av kol på den gamla gene

ratorn var ett besvärligt och ohälsosamt
arbete, som säkert Elis Sander kan in
tyga. Dessa två generatorer har produ
cerat generatorgas för bränning av c:a
1 miljon brännugnar enl. ing. Box. Efter
,32 års drift enl. detta system har den
sista generatorn stannats, och vi har
övergått till s.k, flytande gas (gasol) som
transporteras hit med bil i t·ryckkärl.
Overbrännaren Carl Sjösten, som har

haft hand om skötseln av generatorn
hela tiden, har nu fått ett renare och
finare bränsle att handskas med.

Den grupp afrikanska författare, som av Kollegiet för Sverige-information inbjudits till en
nordisk-afrikansk författarkongress på Hässelby slott gjorde den 10 februari ett besök på
Gustavsberg. Afrikanerna hann bese både Hushållsporslinsfabriken och Studion.

Metodavdelning har under året upp
rättats i lokaler vid f.d. kyldiskavd.
Här prövas nya vägar for tildverkning
av porslin, t.ex. i form av nya maskiner
och arbetssatt, som ska vara riktiga ock
s·å ur ekonomisk synpunkt. Vid vårt be
sak pågick prov för direkt dekorering
på porslinet utan mellanliggande över
föring till papper. Samtidigt studeras ar
betsplarser för sortering och damning
av porslin med ökad automatisering.

Den nya gasolanläggningen, som
konstruerats av ing. Torsten Box, i sam
råd med experter från OK, sprängäm
nesinspekuionen ooh yrkesinspektionen,
har satts i drift utan att ens ugnarna
behövt stoppas. Nedan bilder av den
gamla aniäggningen oah den nya under
uppmontering med manöverhus i för
grunden.

Ytterligare ökning

av Gustavsbergs Fabrikers

försäljning 1966

Rolf

Trots ett för naringslivet i många av
seenden besvarligc år ökade Fabniken un
der 1966 sin försäljning till 206,9 milj.
kronor. Detta innebar en ökning med
6 milj. kronor eller 3 0/o. ökningen pro
centuellt blev något mindre än tidigare
år men tål väl att jämföras med andra
företags.
Pörsaljningen i början av 1966 var

bekymmersam men årets sista kvartail
innebar en mycket stark återhämtning.
Försaljningsutvecklmgen har varit något
ojämn. Vissa produkter har ökat bra
medan vissa andra visar tillbakagång.

B. Thyren
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Kolångaren och Farsta
Axel Pettersson berättar

Ja, jag skulle berätta om kolångaren
"Gustavsberg",
Den köptes från England sedan den

legat sjurrken i Engelska k,anaJen i 5 år.
Den hette då "Blydirvodd". Det var
mycket jobb att få den i ordning igen.
Kapten Lutteman var där en dag för
att kontrollera arbetet, men han hade
nog ganska svårt att få ordenrligt fohk
cLär. Det var nog en ganska dyr båt for
Gustavsbergsbolaget med mycket r1epa
ratiorier b,åicLe i Gustavsberg, Hälsing
borg och England.
Jag hade mönstrat av en båt som

hette "Norm Sverige" och for hem för
- att hälsa på mor och far. "Gustavsberg"
låg hemma och lossade kol, Träffade
Eugen Karlström vid stallet, som var
eldare då. Han talade om att det var en
eldare som skadat sig ombord och att
det var en plats ledig. Jag fiok jobbet
och vi gick till Srkönvik för att lasta trä
på England, "Gusravsberg'ts besättning
med kapten Lutteman var mycket om
tyckta i S:könviik för hederligt uppföran
de. Kapten Lutternan måste vara myc
ket uppskattad av sina kolleger och and
ra sjökaptener. När man gick ut från
Skönvik och genom Alnösundet, där det
fanns många så,gve11k och båtar som las
tade trä, blåstes hälsningssi,gnal - 3
långa - och svarade gjorde "Gustavs
berg" så det var ett väldigt tutande, tills
man korn ti!N Bremön. "Gustavsberg"
var en mycket trivsam båt att fara i,
mycket bra befäl. Sista resan 1906 las-

tade vi en massa porslinslårar oill Häl
singborg och skulle det bli stor repara
tion på vintern. Jag var den enda som
skuble jobba ombord hos mäster Nilsson.
Vi mönstrade av i Hälsingborg och kom
lagom hem till julen. Vi skulle fara ner
igen efter trettondagen, men jag stack
ivläg i förväg efter nyåret, för jag ville
inte gå i Gustavsberg så länge. När jag
kom ombord så hade dom börjat riva ut
plåtar i skansen. Jag hade plockar alla
mina saker jämte aroetsklader och filt i
en säck och lagt den i min koj. Allt var
bortstulet. Så gick jag till Sjörnanshem
met ooh ville bo där, men dä,r var fullt.
Där stod jag nu rådvil]. Men en före
ståndares fru ningde till en gumma och
jag fick ligga i hennes kök i åtta dar.
Det var två gubbar som bodde i rum
met, men en av dom skulle flytta ooh
sedan slku!He jag få flytta in där. Ja,
tiden gick och det blev vår igen. Vi gick
nu tiill Bergkvara i Småland och lastade
papper på England. Vi hade lastat
rumslasten och skulle gå på ett annat
ställe att lasta därstädes, men gick på
grund. "Gustavsberg" sjönk på 7 minu
ter, med förrummen fulla av vatten,
men akterskeppet var inte skadat. Hon
sjönk jäms med dack,
Det var vackert väder hela tiden vi

låg där. Vi giok enmansvakt-er på niät
terna utanför skansarna, i fall hon
skulle kapsejsa. Så kom dykarbåten
"Argo" från Oxelösund och skulle biärga
oss vilket den odkså gjo11de. Dom tog

Borgmästare S. Lutteman i Norrkö
ping besökte oss i december. Som bekant
son till kapten Lutteman och född i
Gustavsberg.

ombord en svor pump ooh kopplade in
på vincm.a•edningen. Sedan g,ick dykare
ner ooh satte bastmattor för hålen. Se
dan bö-rjacde dom pumpa henne och hon
vart filott. Tur i ouuren var som sagt
det vaclk,ra v,ä:dret hela tiden vi låg på
grundet. Här ska vi inte kasta någon
skugga på vår hederlii!ge kapten Lutte
man, för vi ha,de sjäiva mästerlotsen 1
Berg,kvara ombot1d när olyokan hände.
Det kunde ha bliv,it värre för hela ha
V1et låg på oss.
Nu skulil,e vi gå tJil,l Hähiingör i Dan

mark och reparera. "Argo" skulle följa
med oss ifal1l det skulle hända något.
När v,i kom ner på Kattegatt på natten
fick vi dåligt väder med tjocka och vi
kom ifrån varann. "A.rgo" gick in ciH
Karlskrona och sa att vi troili•gen hade
sjunk~t, men vii knallade på och höU
henne läns med våra egna pumpar. Dom
lossade lasten i Hälsingör och tog in hen
ne i dockan på natten tiU Kristihimmels.
fordsdag. Det första jag gjo,11de när jag
vaknade var atit springa ned i dockan
och titta. Det så,g hemskt ut med dessa
bastmattor för håden. Kapben Luttema,ns
fru och barn kom ner till Hälsingör och
hälsa1de på. Deit var så vaclkert vä,der på
Krin1ihi,mmelsfä.11dsda,g, så vi satt på
stookar i land ooh solade oss. Kapten
och frun ooh barnen gick i land. Dom
skulle troligen gå i kyrkan. Då frågade
kapten: "Varför siner ni här pojkar på
b'lanka söndan ?" V.i svarade att vi hacde
inga pengar. Han tog s,ig en funderare,
så sa han: "Gå ner tiilil första styrman
och hälsa från mej a.tt ni ska ha 15 kr.

Kolångaren i hamn.
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var". Frun skrattade och vii med och
sedan dröjde det inte länge förrän vi
vart riggade och gick i land. Men vi gick
nog inte i kyrkan.
Ja, sedan blev vi klara och lastade

rumslasten igen och giok på nytt till
Bergkvara att lasta däckslasten. Sedan
gick vi över ui!Ll Hull i England. Vi fick
mycket dåligt väder på den resan, men
fram kom vi. När vi låig i Hull vart en
daeksgrabb sjuk ooh måste in på sjuk
hus. Kapten fick tag i en neger som
mönstrade som jungman. Vi lastade se
dan koll och giidk hem till Gustavsberg.
Där korn negern på villovägar och hitta
de inte ombord. Han hade gått upp på
en vind i Mariagatan och lagt sig å
sova där. På morgonen kom en gumma
ut och skuM,e skumma grädde d:är. Hon
hade aldrig rett en neger förr, och hon
trodde att det var själva fan, som låg
där, så hon skrek så hela huset vaknade.
Men negern kom ombord igen, å aillt var
väl. Så gick vi t,iill Skönvik att lasta trä
och nu var det väldigt många fartyg
där. Nu bjöd dom religiösa på sjömans
fest och vii gick dit, och negern också.
Där var mycket vackra sång- och musik
program. Dom giidk också kring och bjöd
på kaffe med hembakar bröd. Bänken
bakom oss var tom. Där låg negern, och
när dom bjöd honom på kaffe så sa han:
"No koffee, B1ier! Bier!" Men det kunde
dom naturligtvis inte åstadkomma.
Negern var med till London igen, och

där giiok han i land och försvann.
"Gustavsberg" såldes sedan och det

blev en ny "Gustavsberg".
Jag låg en gång med min Vaxholms

båit vid Djurgårdsvarvet, och vem kom
mer dit med kol om inte gamla "Gus
tavsberg". Den hette nu "Gustav" och
hörde hemma i Halmstad, Jag gic:k om
bord på den ooh nittade. Den såg a1lt bra
ruffig ut nu. Den lossade snart och gick,
och sedan f.ick jag veta att den vart
torpederad, så nu ligger han nog i fa-

Gustav Blomberg har gett oss bilderna från förr. Här ovan en närbild på Farsta med pråmen
Oden och nedan ett par hamnbilder från seklets början.

miljegraven i Nordsjön bland al:la andra
gamla skorvar. De var i alla fall en bra
båt för att fara i. Jag kunde ha mycket
mer att skriva om kolångaren men det
här får val räcka.

Nu kommer vi ril! Farstabäten. Den
kom från Norge och hette "Necken".
Knut Andersson har nog berättat om
den i en tidigare Custavsbergaren. Mån
ga Gustavsbergspojkar har varit eldare
på "Farsta". Jag minns Sigfrid Englund,
Knut Karlsson, 0skar Frisk, Kalle ks
berg, Elias Gustavsson, Gustav Petters
son, Kalle Svensson (fläsk) Artur K!äJl
ström, jag, Acke-Pelle, Adolf Pettersson
Edvard Möller, Manits Jönsson, Wa,te
Johansson, (Knallen) å Valle Gustavsson.
Jag började på "Farsta" 1901 och

gick och läste för prästen samtidigt.
Bland dom första resorna på våren var

de till Södersved med pråmen "Oden"
för att lasta grus. En gång när vi kom
tilil Kolström Fick dom inte upp bron.
Det var något fel så vi måste ta fast
vid Kolströms brygga, och när vi le
gat där en stund kom Baron Cederström
ooh pasnor Jonss,on ut från Strömbergs.
Dom såg så välmående ut, baron blos·sa
de på en fet cigarr, medan pastor Jons
son ro,g in en pris snus. Så kom dom
fram tii!ll bryggan och tittaide på pråmen
"Oden". Så sa' baron till farsan, att det
var en fin pråm. "En sån där ska jag
tamejsjutton bestäilla mej att frakta hö
med." Farsan svarade inget på det, han
tänkt•e n!og dess mer.
När vi kom genom bron så sade far

san åt mej: "Det är yinkl,igt å höra lös·s
hosta. Var skul1le han få pengar att byg
ga en sån här pråm. Fönesten har han
nog inte mer hö än det går åt vid
Brunn."

t
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På nasta resa tiU Södersved ville gub
barna som lastade att jag skulle gå t,iLl
Kolström efter 30 rhalvor öl. Man fick
inte köpa- mindre då. Min far var myc
ket kynklig av sej och hade han vetat
det här s.å hade det inte blivit något
av. Han låig på Farsta och vilade sej
och jag stack iväg med en säak med
tomglas. När jag kom tillbaka så satt
farsan i backen. Han blev arg och skail
de på gubbarna för dom hade skickat
iväg mej efter öl när jag g,ick och läste.
Sedan skällde han på mej med. "Du är
så dum, vad tror du prästen skulle ha
sagt om du hade mött honom där borta
med en säck öl på ryggen", Jag för
stod inte bättre då, men många år efter
åt tänkte jag att det nog inte var så far
ligt, for pastor Jonsson uog ett vargskott
själv när det passade.

Löjtnant Odelberg hade storfrämman
de den sommaren några dagar. Det var
statsminister Boström på Ostanå med
fru som var där och gästade på Farsta
slott. Nu skulle dom resa, och han vart
erbjuden att ta vem han vtilrle ha av
Gustavsbe rgsbåtarna att köra hem ho
nom. Han viHe helst ha "Farsta". Vi
fick alltså gå oill Anneberg på Värmdö
och ,inhämta honom där för att sjöresan
skutle blli så kort som möjligt. V,i låg
där en halv timme ooh väntade. Så kom
dom i ficasre vagnen dom hade med
kusken Karlsson i fullt ornat. Det var
Iöjmanten med fru, Axelina och Bo
ströms. När dom kommit ombord så sa'
löjtnanten åt farsan att han skulle iakt
ta all möjlig försiktighet, så att inget
hände - och det hände inget heller,
utan allt gick bra. När v,i kom fram
till Östanå brygga var det mörkt, Jag
kom fram i staven att ordna trossen och
landgång. Varllrigt lade vi till vid bryg
gan med miniseer Boström. Han ropade
"Hoppa inte, hoppa inte", så jag bara
kilev helt lugnt på bry,g;gan.
Nu tackade han för skjutsen och gav

farsan 12 kr och sa: "Kapten ska ha 6
kr. maskinisten 4 och gossen 2 kr. Så
knallade vi til1bak:a på natten till Gus
tavsberg och allt hade gått bra.
Den sommaren fraktade vi mycket

ved från t:Jstanå. V,i var där 14 gånger
med pråmarna. Nu 'hä1nde något. V,i gick
tiill Ostanå. När man ikom dtitt måste man
dra pråmarna baklänges upp i ån för
dom kunde inte vända där uppe. "Fars
ta" kurrde man vända för hand uppe
vid kvarnen. När vii passerade Vaxlhol:m
stack en av gubbarna i land med ek
stocken och köpte brännvin. Vi måste
ju l~gga på drift där tiHs han kom om
bord igen och det tog ganska lång nid.
Nu hade gubbarna redan penslat sej .i
halsen hela vägen s•å dom var mosiga
när vi kom fram. Nu skulle vi dra prå
marna baiklänges å Frans Jönss,on kom

i vägen för rorspaken som kastade ho
nom i sjön. Pråmen gick över hon.om
och farsan skrek åit mej att kasta loss
och ta fram långa ha:ken. Farsan körde
dit där Jönsson häll på och plaska. Jag
betmdrnde farsan den här gången. Han
fick tag med haken i armhålan på Jöns
son ooh skrek på Lindgren att komma
upp och hjälpa till och vi halade upp
honom och lade honom på kappen, mer
död än levande. Pråmarna drev i land
v~d G11öniborg. Vi ,uog försitå1s igen alila
pråmarna och drog u,p,p dom. Jönsson
-kiunde S1itta men kräktes väldigt. Om en
s.ound kunde han r.o.m. börja tala hte.
"Tänik nu Jönsson," sa farsan "om han
hade drunkinat, v~lken uppståndelse det
skulle ha bliVlit i Gustavs.berg och vad
skuUe gumman s·äga". Han svarade att
det ·var inte så farligt. "Ja trampa vatten
hela tiden". Han morskade till sej sedan,
för han liade väl mera bri~pnvin om
bord. Detta fick ingen i hela Gustavs
berg veta.

Nästa resa ti11l Dstanå gick farsan
bort -till pråmarna och bad gubba11na
att ime fara i la:nd ,i Waxholm, och det
lovade dom att inte göra. Jag stod på
däck när v,i giok igenom WaxhoJm. Nu
bar det i aiila fall i v1äg med ekstock,en,
och farsan vart så arg · och ,leds-en. Det
var ba,ra att ],i,g,ga och vänta. Farsan
kallade upp Lindgren från ma:skin och
sa åt honom att är dom fulla när vi
kommer fram så ankrar vi vid Grön
borg för natten, sen får dom sjäJva
svara för om vii inte blir lastade på 2
dagar. Men det var inte så farligt med
dom den här gången, s,å vi tog pråmarna
ba:k:länges ooh g,ick upp till kvarn. Men
nu fiok dom höra sång ooh muS1ik på
Logården och då gidk dom dit. Det var
både f,l,iokior oah fruar där, som hade
en liten a.ftunikonsert. Flickorna spelade
gitarr. "Kung E11ik spelar på lutan". Nu
hade gubbarna ångan uppe och det
di,öjrde ime läng•e för,rän dom började
fria och lova giftermål och evig kärlek.
Men j·änrorna ,bara skrattade åt dom, så
den natten fick de ,intet. Inte ville dom
dlär frliokorna bry sej om dom där otvät
tade och snusiga sjölbussarna. Dom fiak
nog kfara sej med dom de hade i Gus
tav1sber.g.

Vid t:Jstanå mejeri fick man köpa ny
S1ilad mjölk för 5 öre litern, skummjölk
2 öre, :kärnmjölk 3 ö,re, så nog var det
billigt på den tiiden. Ooh det tog slut
med att ro iland i Waxholm, för farsan
sa' åt dom att han skuiUe gå in på kon
toret och säga upp platsen som skeppare
på båten, om dom int,e slutade. Han
hade ju hela ans;varet 1am det skulle hän
da mera. Ja sedan gick allt bra och
"Farsta" giok i många å,r att bogsera
ved- och gruspråmarna.

FRITT FoRuM

Gustavsbergare!

Hur många Läsare har gjort vissa
refleiktioner vid passa,ge av den gamla
fastigheten belägen intill landsvägen
meHan Eriksberg och t:J. Ekedal? Har
någon kunnat undgå konstaterandet, att
fastigheten, som f .Ö·. vanligen kaHas
"skrä,dda11kåken", har ett myc'ket "cen
tralt" läge?
Har Ni tänkt på vilka stora ris:ker den

inneboende utsättes för vid de dagliga
promenaderna Ö,ver landsvägen till ut
husen ,på andra s·idan vägen? Värmdö
vägen är ett av många trnfrkstråk, där
även den fris1kaste människa med största
fiö11s~ktigihet forsröiker korsa vä.gbanan ·även
på de få raksträdkior, som trots allt fin
nes. Tänik Er då förhållandet vid skräd
darkålken, där vägen går i snirklar ocrh
siikten är mycket 9kymd, for att inte ta
till det kanske rättaste ordet - obe
fintlig!
Ett av de största siiktJhin:dren ä,r just

byggnaden i sig själv. V,ore vägkanten
fri från byggnation på platsen, vore det
även en mycik,et enkel sa'k för VoV att
med några lass fyllningsmassa (som an
nars kanske i alla faH kasseras) lä,gga ut
vägbanken. Vilken Sikillnad på kurva
skulle då inte erhållas! Resultatet skuHe
bli en långkurva åt ett håll mot f.n.
tre kurvor i följd i väX!lande riktningar.

Som en aktmell belysning av sikthind
rets storleik torde f110ntaLkrocken mellan
två personbilar tisdagen 21 fehr. 1967
o·mkring kl. 16.30-16.40 utgöra. Kroc
ken inträiffade i omedelbar Il!ärihet av
husknuten. Skyl,] ej denna krock enbart
på olämplig omkörning el. dyl.! Vi<d
fard österut gömmer huset en "säck" på
vä~banan bakom ,knuten. En vid vägen
obe1kant förare uppfattar ej extrakurvan
bortom huset.
Tillbud har tidigare inträffat på det

ta vägavsnitt. t:Jver~ången till högertra
fik to.rde ej eliminera ris!kerna, snarare
tvärtom. Motorvägen till Gustavsberg
li,gger i en myoket avlägsen tid, varför
vi ännu i många år torde få köa och
armhåga oss fram på den nuivarande vä
gen.
Det faktiska forihåUandet i problem

ställningen har föranlett att såväl till
Kommunalfullmäktige i Gustavsherg
s-om tiU Trafikpolischefen i Nacka ingått
sikrivelse, där önskemål framforts om
fastighetens bortskaffarrde. Trafikihändel
sen 21/2 torde alltför väl belysa riktig
heten i där framförda påståenden och
önskemål. De flesta inom läsekretsen tor
de förmodligen ha samma positiva in
stä]i]ning till trafiksäikerhet.

Otto
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Gustavsbergsglimtar

På vedbobacken

På vedbobacken sågades och höggs det
ved förstås. Såg vid såg man såg vart
hän man så.g, som det lärdes i folkskolan
om Norrland.
Det skulle vara spisved och kakel

ugnsved, de vresigaste klabbarna lades
diskret undan och gick aUtid åt till tvätt
stugan.
Vedbobackarna var odkså oftast ett

naturligt fritidsområde. Där spelades det
krock, kastades ring ooh pil, spelades
bondtolva och tjugoett.
Nä-r 1bräinnande tidsfriågor var på ta

peten hade den s.k. vedbobackspoliciken
ett visst rykte om sig, att vara öppen
och frispråikig och i vissa fall oveder
h!äiftig. För det mesta talades det dock i
och om vädret och slogos pannorna
ibland blodiga så inte var det om lös
ningen av problernenas problem.
Det fattades he1ller aldrig några beslut,

det fattades organisation. .Andå var nor
merna i många Fald ordentligr Faststäldda
och det dugde ex.vis inte att på somma
ren komma barhuvad ooh försöka spela
hyresgäst. - Att gå barfota bland kros
sat glas och brännässlor var däremot fullt
comme i1l faut.
Årstidernas växlingar bestämdes av

a'lrnanackan, sedan fick vädret vara hur
det viUe. Ev. förskjutningar räknades
förresten mm fingervisningar av över
naturliga makter.
När Thunström tände gaulyktorna för

första gången på säsongen var det i alla
fall höst och tanklösa ungdomar hurra
de. När det sedan blev is på vatten
hinken i köket om morgnarna var det
vinter och i oah med detta betydligt av
stannat liv ooh rörelse uppå vedbobac
ken.

Emson

Akta er för isar!

Yrkestitlar
mom porslinsmakerier kan stundom va
ra svåra att tyda för utomstående. Vet
ni t.ex. vad en blornmerska, en fyllerska,
en rivare, en siktare eller en klosett
provare - gör. Vi bad en tecknare
illustrera det senare yrket, men vi har
för oss att han måste ha råkat ut för en
missuppfattning.

Nu när vi har isar så skulle jag så
gärna vilja påminna 8!Ha små Gustavs
bergspojkar att det kan gå mycket illa
om man ej lyder far och mor. Men
kanske pojkarna har bättre vett nu än
vad vi hade. Vi var två pojkar som bod
de i porrstugan, Eskil \X'ennerström och
jag. Vi skuhle gå till skomakar Hagberg
vid Loviseberg med skor, och våra mam
mor sa' ifrån på skarpen, att vi inte
fick gå ut på isen. Nej då, vi går vägen!
- När vi kom ner till klappbryggan
nedanför värdshuset så fock vi se att
isen låg hela viken ända ut 6N Kråk
holmen. V:i kunde väl i alla fall prova
hur stark den var så vi giok ut och
provade med Iclackarna. Det håller, det
håller, resonerade vi.

Vi knaliade i väg och ahlt, v,ar fröjd
och gamman. .Anda tills vi kom i när
heten av skolvillan - då började det
gunga under oss. Jag sade nilil Ecke, som
Per sa' när tjuren stod vid grinden i
småskolans läsebok: "Kom Ecke det är
nog bast vi vänder om"! Nu kom båten,
jag tror att det var Tvåan och den
sku>Ue vi titta på naturfigtvis. Men nu
kom svallen och isen började gunga och
gick sönder viid skolvillan, Tur att vi
inte hann längre, för >då hade vi varit
borta. Vi vart så radda s·å vi sprang

Hej skolkamrater I
Ska vi inte ha en skolträff igen, v1

som fyller 60 i år? Vore väl trevligt, om
alla kunde vara med. Det går bra att
ringa och bestämma tid och plats på
wl.: 08/715 03 73, 302 51, 0766/312 06.

ciillbaks, is•en vågade sej under oss, men
höH, för svallen minskade när båten
väll la-gt till vid kajen. Vi kom iland vi•d
jäntorna1s badhus, aUddes utschasade, så
vi måste säota oss på en sten där och
vila. Nu kom mäster Barilow ut genom
grinden. Han hytte med käppen och
sade: "Era limlar jag såg er nog på
isen. Ska ni gå ut på isen när den är
så dålig. Ni skulle har mycket strik ni,
egent1i1gen. Gör om det ni, s•å ska ni få
med mej å gö-ra. Vems pojtkar är ni?" Vi
måste ju talla om ,det, men vi hörde ald
rig av nårg,ot, så han sa no,g inget till
våra pappor. Men för mej bilev det en
lälJ'.'dom för livet. Sedan dess har jag
varit rä,d,d för isar. - Om nu de små
pojkarna i Gustavsiberg läser detta s.å
kom ihå,g att man måste ly,da sin mor,
annars kan det gå mycket illa.

Axel Pettersson

0 Il
HA. R07€.sT uT-Fot-o
Av i::ios5TT p,eovAie.€"
ULF STO 1e.efN

13



Branschkolleger Porträtt av högste chefen

AB /föverken, Bromölla

Helautomatisk anläggning för tillverkning av engoberade, stänkglaserade golvplattor.

Iföverken i Bromölla har den största
på en ort samlade keramiska produktio
nen i Europa. 'Tillverkningen omfattar
sanitetsporslin, golv- och väggplattor,
mosaik, [asadchamotre, elektroporslin
och pressgods. Företaget har även en
produktlinje för plast, omfattande kor
rugerade takplatror ooh taklanterniner.
De lokala råvarutillgångarna, som en

gång bestämde industrilokaliseringen till
Bromölla, har numera i stort sett spelat
ut sin roll. Idag sker råvaruförsörjningen
i betydande utsträckning genom import.

Sanitetsporslin
Iföverken började tillverka sanitets

porslin 1937. Tillverkrringen omfattar
sanitetsporslin till kompletta bad- och
toalettrum men även en mångfald spe
cialporslin för sjukhus, hotell, restau
ranger, laboratorier etc.
I'fö Carezza (i utlandet känd som Cito

Carezza) är namnet på en populär serie
sanitetsporslin, Serien är formgiven av
företagets egen designer och till serien
hör även belysningsarmaturer och spe
gelhyllor. Förutom i vitt finns serien i
fyra pastellfärger.

Plattor för golv, väggar och fasader
Keramiska plattor har tillverkats av

Iföverken sedan 1930 och är idag före
tagets viktmassigt sett största produkt-

grupp. Produktomfånget är omfattande
vad gäller format, färger och ytstruk
turer: sintrade golvplattor i tre storle
kar och ett femtontal färger, stänkgla
serade golv- och väggplattor i format
100 x 100 mm och sex färger, samt mo
saik i tre format och ett tjugotal färger.
Åtskilliga av Ifövenkens keramiska

plattor Iampar sig även for fasadända
mål. Ett exempel på detta är Ifö Pa
lazzo-rnosaik, format 50 x 100 mm, var
med bl.a. höghuset i kv, Kronprinsen i
Malmö beklätts. En "annorlunda" fasad
beklädnad är Ifoverkens fasadcharnotte,
som även den sätts på plats när fasad
elementen tillverkas på fabrik. Exempel
på Ifö fasadchamotte återfinnes i Stock
holm på fasaden till Dagens Nyheters
nya o.fficin.

Elektroporslin
.K-ldsta tillverkningen vid Iföverken i

Bromölla är elektroporslinet. Den star
tade redan 1918. 'Tillverkningen omfat
tar isolatorer för kraftledrrings-, tele
och järnvägsnäten, mantelporslin för
ställverk och srallverksapparater, sak
ringsmaterial samt pressgods för den el
tekniska indusprin.

Itakt med att beställarna i sin till
verkning gått mot allt högre spänningar
och därmed ökade tekniska krav, har
Hö-verken utbyggt sin produktionskapa-

Ingenting i världen är svårare än atl
tillfredsställa honom.
Om Ni inte utfört tillräckligt gott arbe

te, kommer han att få tag på någon an
nan, som kan.
Han avgör hur bra Ni får betalt

men han är villig att betala vad Ni är
värd för honom.
När Ni kan visa goda resultat, finns

det ingenting han inte vill göra för Er.
Så länge Ni gör en god insats kommer
han att stödja Er till det yttersta.
Han är konstant på utkik efter nya ta

langer och nya ideer - men han är
också trofast mot gamla hjålpore.
Det är möjligt, att Ni kan lura honom

ett lag - men räkna inte med att Ni kan
fortsätta med det någon längre tid. För
- duktig som han är - har han aldrig
något besvär med att få folk ott arbeta
för sig.
Om Ni vill Ert bästa, skall Ni göra allt,

som står i Er mokt - och mer därtill -
för att tillfredsställa honom.
Er framtid ligger nästan fullständigt i

hans händer.
Ni har gissat vem han är? KUNDEN!

HAN är den verklige toppchefen i alla
företag. Han (eller hon) väntar sig en
mängd av oss - och han får det.
Och vad mera är - om vi önskar att

bli i företaget och behålla våra befatt
ningar, är vi piskade att målmedvetet
fortsätta med att ge honom allt det han
begär - plus lite extro på köpet.

(Ur firmatidn. Vireco Life
utg. av United States Steel)

citet, forskning och laboratorieresurser.
Senaste tillskottet ligger på ugnssidan -
sedan 1962 har fyra s.k. tophatugnar
instalderats ooh från och med i år ytter
ligare rvå.

I stark utveckling
Ifoverken i Bromölla befinner sig 1

ett expansivt skede. Under senaste år
tionde har resurserna kraftigt utbyggts
och moderniserats. Speciellt gäller detta
inom golvplatt- och elporslinsomrädena,
och inom närmaste tiden kommer till
verkningen av sanitetsporslin även att
tillföras ny, ökad kapacitet.

En tredjedel på export
Närmare en tredjedel av tillverkning

en exporteras till ett 40-tal länder i
Europa, Afrika, Asien och Australien.
Största exporten gäller sanitetsporslin
och keramiska plattor.
Antalet anställda hos Iföverken i Bro

mölla uppgår till c:a 2.200.

14



Tysk brukskonst
- operation i god smak

Korta anteckningar från ett möte med Philip Rosenthal

Philip Rosenrhal är av judisk familj.
Hans far startade år 1890 Rosenthal
Fabriken i Selb Bayern, och år 1930
fanns där en rad toppdesigners bl.a.
från Danmark.
År 193 8 övertog nazisterna Rosen

thalfabriken. P. R. hade då flytt till
England och läste filosofi, politik och
ekonomi i Oxford.
År 1939 var P R i Frankrike och

kämpade med fransmännen mot nazister
na. Tillifångatogs av Vichy-regimen, satt
i fängelse och arbetsläger. År 1942 lyc
kades han fly till Gibraltar och reste
därefter till England - London och
Mev brittisk statsborgare.

År 1945 hade han översyn av tyska
krigsfångar och år 1946 blev han jour
nalist.

År 1948 besökte han Tyskland. Ro
senthalfabriken var då i händerna på de
som drev familjen på porten år 1938.
(P R:s far hade 20 °/o av aktierna i
fabriken) Aktionen i Selb resulterade i
att P R lyckades få 6 0/o av aktierna åt
familjen.
År 1950 erbjöds han platsen som rek

lamchef och år 1952 som designledare.
Ett arbete som lå,g nära reklambranschen.
Samlade konstnärer och samarbetade
med konstnären Rayrnond Loewy, må
laren Bele Baohom från Miinchen. År
1952 kom resultatet av samarbetet med
Raymond Loewy i och med den upp
märksammade "modell 2000", tjugonde
århundradets klassiska servis, vilken
måste visas i den miljö där den passar.
En ram av konstnärlig sådan.

År 1954 blev P R chef för Rosenthals
säljavdelning.
År 1954 administrativ direktör.
År 1958 chef för Rosenthals aktiesäll

skap.

Konstnärligt teamwork
Rayrnorrd Loewy, Richard Lathorn,

Georg Butter Jensen, Lucienne Day,
Sigvard Bernadotte, Tapio Wikkala,
Acton Björn, Björn Winiblad, Raymond
Peynet, Th. Baumann, Cuno Fischer,
Renate Rhien m.fl. Målare, bildhuggare,
keramiker, modeskapare. Många hade
ingen aning om hur porslinsutstallningar
anordnas.

Studieresor anordnas ofta för konst
närerna och sä'ljledarna. Ett intimt sam
arbete i samtliga led är absolut nödvän
digt ansåg den nya Rosenrhalchefen,

Studio-husen
År 1954 kom iden till Studiolins och

egna butiker. Professor Walter Gropios
med ett team arkitekter åkte runt till
detaljhandeln och diskuterade '~förutsätt
ningen för en konstnärlig inredning där
Rosenrhals produktion kunde inramas.
Ekonomiskt stöd utlovades oc:h krav om
Rosenthals sortiment begärdes.

I Tyskland, (14 städer) Italien,
Schweiz, England, Frankrike, Holland,
Belgien, Luxemburg finns nu Studiohus
och mellan 400 tilt 500 Studioline-buti-

ker med 50 :o;o betald inredning av
Rosenthal.

Grupp 21

Iden med samarbete med industrifolk
för gott konsthantverk väoktes år 1960
och nu samarbetar 21 större goda konst
hantverksindustrier för marknadsföring
av goda produkter, utvalda av en jury,
som säljs i Studioline-butikerna. Smart
kupp for att f,å Rosenthalbutikerna in
tressanta, men också ett bevis på att P.
Rosenthals entusiasm för god smak inte
bara är ett tomt prat.
Ett designpris av 25.000 DM är nu

utlyst, men Rosenthals egna designers får
inte vara med ooh tävla om detta.

Rosenthal AB
197 millioner DM i omsättning. 10.000

medarbetar för Studioline-iden,

Philip Rosenthal
är giift och har 4 barn. Hobby: sportflyg,
bergbestigning ooh travhästar. Hans
dröm är att få fotvandra till Rom med
någon av de sina i handen, men for det
ta räcker inte fritiden.

Arnold Erderyd

Stenar från stranden
Börje Skohg, som har varit anställd på Gustavsbergs Studio sedan 1947, har under

1966 visat sina arbeten med en mindre utställning på Scandiart i Paris. Den franska
tidningen L'EXPRESS har uppmärksammat utställningen och givit Skohg fin kritik
för de silverdekorerade stenarna med motiv av lejon, fiskar, spiraler etc.
Börje Skohg samlar själv sina stenar vid strandkanten, förser dem med dekorer i

silver och bränner dem sedan i ca 700 grader, varefter silvret poleras. Han har vid
ett flertal tillfällen visat sitt gods på olika varuhus i landet samt 'Vid separatutstall
ningar i Örebro, 1962, och Mora, 1964. Under 1964 deltog Börje Skohg även i en
samlingsutställning hos Georg Jensen i New York.
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Välkommen

till Gustavsberg
den 10 februari 1967

Vi hälsar Dig, som kom från fjärran trakter
Vi hälsar Dig från närbelägen kust
Du kommit hit med friska kämpatakter
med ungdom, segertro och tävlingslust.
Vi bjuder Dig till Gustavsbergska skogar
- sen många hundra år en skidans ort -
som över härlig skidterräng förfogar
- om bara snön har fallit som den bort.

Till detta rum, vi sågs tillsammans tåga
i februarikväll med tända bloss
På det att före lekens lust och plåga
en stund av samling må berika oss.
Allt har #n tid, till tanke och besinning
är aldrig h~gon jordisk tid förspilld.
Så ge ett ödmjukt tack för hälsans vinning
Att kraft och glädje möttes i Din bild.

För Dig är skidsport - fritidssysselsättning
Där strid kan krönas med en lagerkrans
För gångna släktled - vardagens förrättning
Ett samfärdsmedel - när ej annat fanns.
Här for man vida över Värmdölandet
på enkla laggar in till kungens stad
Då sundets vinteris knöt samman bandet
emellan land och öars tappra rad.

Vi hälsar Dig som kom att pröva spåren
som Dina värdar här tillrättalagt
igenom skog som redan rörts av våren
där marken drömmer om sin sommarprakt.
Vi tror och vet, att dessa tävlingsdagar
- där endast få når segrarpallens krön -
skall ge den spänning som Din själ behagar
MÅ GODA MINNEN BLI DIN SEGERLÖN.

Edla Sofia Arvidsson





Svenska Mästerskapen på skidor
för juniorer 10-12 februari 1967

Sagt om arrangemangen

Gustavsbergs Idrottsförening har som
bekant nyligen fyllt 60 år. Därfor fick
man Svenska Skidförbundets uppdrag
att anordna Svenska Mästerskapen på
skidor för juniorer den 10:-12 februari.

Samlingen skedde i Gustavsbergs kyr
ka på fredagen :kl. 19.00. Till kyrkoher
de Olle Hallins ,~läidje var kyrkan vä,1-
besatt med deltagare och funktionärer,
då Sven Andersson steg fram i koret och
föredrog en Prolog, författad av Bdla
Sofia Arvidsson, - Idrottsföreningens
egen speaker, Torsten Rolf, hade över
tagit kyr:k,värdens roll och viskade åt
dirigenten Sven Wahrenberg att börja
med "På fjället ,i sol" av Petersson-Ber
ger.

Spelens överledare, Harald Lindholrn,
steg så fram och ihäls<a-de de tävlan:de
Välkomna till Gustavsberg, varpå Gus
tavsbergs Blåsorkester spelade en av vår
psalmboks poplåtar "Vår Gud är oss
en ,viä;Jdig borg" och kyrkoherde Olle
Hallin "dök" upp i predikstolen och
talade om, att hran inte var någon novis
i idrott, eftersom han bland sina bedrif
ter även var simrnagister. En nyttig åter
blick i forihåHa!lldena förr och nu fiok
han också med i bilden, i den mån det
förstås av vår ungdom, som är född un
der goda tider.
När sedan Blåsorkestern spelade ,en

psalm tiil, kunde Torsten Rolf med en
väl avvagd handrörelse få publiken att
resa sig upp på rätt ställe, vii;ltket stor
ligen imponerade på den riktiga kyrk
värden OUe Bergkvist, som satt i orkes
tern och brottades med ett valthorn.

Efter "Sveriges Flagga" av Hugo Alf
ven tå1gade man ut på den av eldar il
luminerade Kyrkvallen och promenera
de till Ekvallen, där en kamratfest och
isgala var anordnad,
Den inleddes med ik:onståikning, pjäx

dans och s.k. gemytlig samvaro. Gus
tavsbergs Scenstudio med Rune Malm
höll ångan uppe. Den beramade pjäx
dansen började med en romans, vars steg
ännu ej är uppfunna och fortsatte med
"Huka Er Gubbar", som givetvis kan
betraktas som en vals, när det gäller tex"
ten, men knappast när det g:äUer musi
ken, och det var ju Skridskoåkarvalsen,
som alla väntade på. Sen släqkte man
lamporna och gick hem och "1ki1öt sej"
hos sina värdar, för att vara i god form
till lördagens tävlingar.
Klockan tolv på lördagen gick starten

för stafett 3 X 3 km för damer på Farsta
borgs idrottsplats, som av speaker Tors
ten Rolf under tävlingarna fick namnet
Stadion. 1 ,

28 Iag startade och Rembo lK, lag I,
med Maud Andersson, Lena Wahss och
Lilian Andersson vann med tiden 39.42,
följd av Gammelstads IF på 39.54. Så
följde IF Omen och IK Ymer, Wallsta
SK och Sälens IF. flickorna berömde
banan, men några beklagade s-ig över,
att man vallat fel trots det jämna väd-
ret. ; 1

Stafett 3 X 5 km for herrar domine
rades av Orsa IF genom Lars Göran
Arvidsson, Evert Olsson och Tommy
Limby, som vann på 56.52 med Mora
på andra plats på tiden 58.44. Så följde

Att arrangemangen kring tävlingarna
fick gott betyg framgår inte minst av
följande klipp ur Kåges sportsida i
NST:
Nu efteråt är det nämligen lätt att

konstatera, att de, som höll i trådarna
för detta ,års JSM i 1ängdlöpning på
skidor, verkligen kunde sina saker. Ar
rangemangen var i alla detaljer perfekta.
Banläggaren Folke Anevret och hans
medhjä1pare ,fick de arnplaste lovord av
både deltagarna och deras ledare för fin
fina banor, och arrangemangen på Fars
taborg, som Arvid Olsen varit bas för,
var så viäl genomförda att mången gam
mal skidledare inte hade ord nog för
att uttrycka s.in beundran.
Det är goda betyg! Lika goda betyg

för arrangö,rerna för inkvarteringen! De
gästande ,idr:ottsungdomarna och deras
ledare hade så gott som samtliga inkvar
terats hos gusta·v&bergsfamiljer, som ,Över
bjöd varandra i att göra det trivsamt för
gästerna. Det blev kaffe på f:längen och
mycket annat gott under ide tre dygn
]SM-festen varade. Ja, just festen, ty
fest var det, från kyr1koherde Hallins
vältkiomsohiälsning oc:h korta friska guds
tj'änst på fredagskvällen i Gustavsberigs
kyrka till ,den pampiga prisutJdelningen
efter tävlingarna.
Aldrig förr i •s·vensk skidhistoria har

väl så många dalkarlar och norrlän
ningar rest hem från så sy1dbga traikter
med så mydket gott att sä,ga om sör
länningar som skidarrangörer!

Skellefteå SK, Rembo IK och Finspångs
AIK. 33 lag gidk i mål ooh Torsten
Riolrf hann med att på gustavshergsmaner
roa publiken ,ooh håH-a oss un:derkunni,ga
om ,de olika stamtavlorna inom skid
hierark,in. Så fic:k man t.ex. veta, att
banan följ1de vattenledningen och gick
över Limpan ooh ned på Dalkärret o.s.. v.
Bakom mej stod några utsocknes, som
tyckte att det där med vattenledningen
möjligen liknade idet gamla Rom, dä,r
dessa ledningar ,gick i aikiveduk,ter och
var synliga for foliket. Domus hade ta
git hem mycket crepepapper :denna gång,
så man kunde mä11ka banorna i ohka
fär,ger oavsett åtgången. Det var en allt
i a'llo lyck,ad lördag för Gustavsbergs
arrangörer.

Sönda,gens tävlingar började klockan
9.30 och enligt Torsten Rolf !kopplade
man på solen några minuter för tidi,g,t,
vilket fö11hryllade vallningsexperterna,
som fick bråttJom med att stryka på me
ra klister på skidorna.

Längdlöpningen för damer var delad
i ynrgre och ä1dre juniorer. Bfand de
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RESULTAT FRAN JSM
På följande tre sidor

har vi fullständig resultatlista i de olika löpningarna

Stafett 3x3 km damer
1. Rembo IK, lag 1
Maud Andersson,
Lena '~l'hass,
Lilian Andersson

2. Gammelstads IF
3. IF Ornen
4. IK Ymer
5. Valls-ta SK
6. Sälens IF
7. Västerås IK
8. Bergnasets AIK
9. Rembo IK, lag 2

10. Granbergsdals IF
11. Älberga GIF
12. Orsa IF
13. Delsbo IF, lag 2
14. Overikalix IF
15. IFK Mora, lag 2
16. Lycksele IF
17. Rembo IK, lag 3
18. Ockelbo SK
19. Flemminge SK
20. Kovlands IF
21. Högbo GIF
22. Delsbo IF, lag 1
23. LK Fyris
24. Njurunda IK
25. Rånäs OK
26. HudiiksvaHs IF
27. Söderhamns lF
28. Remsele UoIF

39.42
39.49
39.54
40.27
40.58
41.04
41.27
41.31
42.29
42.31
42.35
42.37
42.44
42.57
43.07
43.35
43.46
43.57
44.21
44.28
44.47
44.57
45.33
46.18
46.33
47.48
47.49
48.13

Stafett 3x3 km herrar
1. Orsa IF, lag 1 56.52

Lars Göran Arvidsson,
Evert Olsson,
Tommy Limby

2. IFK Mora
3. Skellefreå SK, lag
4. Rembo IK, lag 1
5. Finspångs AIK
6. Delsbo IF, lag 2
7. Jägarsiko.Jans IF
8. SK Korneten
9. Skellefteå SK, lag

10. Sorsele SK
11. Finnskogarnas SK
12. Delsbo IF, lag 1
13. Åsarna IK
14. IFK Sundsvall
15. SK Bore, Torsby
16. Ostansjö IF
17. IF Elfsborg
18. Föllinge IK
19. Hägersta GF
20. Storviks IF
21. IK Fyris
22. V,i!ksta IK
23. Tynderö IK
24. Målarhöjdens IK,

lag 1 65.48
25. Skå IK 66.13
26. Forsa IF 66.52
27. Oxvretens SK, lag 1 68.08
28. Hudiiksva.J.ls IF 68.17
29. Huläns IF 69.10
30. Målarhöjdens IK,

lag 2 69.46
31. Vassunda IF 70.18
32. Oxvretens SK, lag 2 71.45
33. Remsele UoIF 71.53

58.44
58.51
59.01
59.12
59.47
60.08
60.12

2 60.46
61.08
61.33
61.27
61.40
62.25
62.46
62.56
63.01
63.07
63.09
64.37
64.53
64.53
65.19

Längdlöpning 5 km damer, yngre juniorer
1. Eva Ekholm Gammelstads IF
2. Marianne Karlsson IFK Mora
3. Elisabeth Gusravsson Overkalix IF
4. Siv Wil.helmsson Lycksele IF
5. Bria-Mari Westring Norbergs AIF
6. Margareta Herrnansson Kalls IF
7. Kerstin Andersson Delsbo IF

Eva Olsson Delsbo I,F
9. Maud Andersson Rernbo IK

10. Stina Eriksson Orsa IF
Margareta Åberg Särna SK
Marit Hermansson KaUs IF

13. Doris Sjöberg IFK Mora
14. Barbro Persson Brottnaryds IF
15. Kerstin Frisk VaHs,ta SK
16. Eva A<hl<men Söderhamns IF

Ulla johansson Granbergsdals IF
18. Christin Holmsnöm Sikel,leifteå SK
19. Ann- Pettersson Hulareds VIK
20. Yvonne Strörnqvist Tranemo IF

Rakel Andersson Njurunda IK
22. Ingela Ai nesson Brottnaryds IF

Margareta Sjöblom Delsbo IF
24. Margaretha Brandt Vallsta SK
25. Irene Paulsson Gamrnelstads IF
26. Elisabeth Jansson Al:berga GIF
27. Eva: Gustavsson Ämotfors IF
28. Kristina Johansson Älberga GIF
29. Gun Widgren Bergnasets AIK
30. Eva Hjelm Norbergs AIF
31. Ann Ohristin Sjöblom Delsbo IF
32. Lena Jonsson Delsbo IF
33. Ingela Pettersson Ockelbo SK
34. Solvig Wiberg Vassunda IF
35. Lilian Ols:;on Kalls IF
36. Birg·itta Hanss.on Sälens IF
37. Ma,r.ianne Silfver Högbo GIF
38. Katarina Olssor; Jär-la IF
39. Alice Fröjd Bjuåker GIF

Ulla Kron Ockelbo SK
41. Lena A.lfre-dsson Orsa IF
42. Briitt Johansson F.!emminge SK

Ohristina Ericson Hög:bo GIF
Inger Ska.gersjö Järla IF

45. Kristina Danielsson Gran'bergsda.Js IF
46. Maud Söde11berg Skellef.teå SK
47. Anette Lindberg Söde,rhamns IF
48 Solveig Mawson Rembo IK
49. Kerstin Näslund Remsele UoIF

Anette Eri,ksson Högbo GIF
Bettan .Jansson Ål:berga GIF

21.37
21.38
21.54
21.58
22.05
22.16
22.26
22.26
22.31
22.32
22.32
22.32
22.38
22.41
22.42
22.45
22.45
22.47
22.48
22.49
22.49
23.01
23.01
23.02
23.06
23.10
23.11
23.17
23.18
23.21
23.22
23.28
23.29
23.30
23.34
23.39
23.41
23.51
23.52
23.52
23.53
23.54
23.54
23.54
24.00
24.03
24.05
24.08
24.13
24.13
24.13

f.örstn!ämn:da visade Eva Bkholm från
Gammelstad de bästa takterna. Hon
khrade den 5 :km långa banan på goda
21.37. Tvåa blev Mariianne Karlsson
från Mora på 21.38 och trea Elisabeth
Gustavsson från Overlkalix på 21.54.
Hel-a 77 deltagare gick i må•l i god

konditi•on, odh la,gtävlingen vanns av
Delsibo, la,g I på 1.07.53. Laget bestod
av Kerstin Andersson, Eva Ohlsson och
Ma•rgareta Sjöblom. Tvåa blev Kalls IF
på 1.08.22 odh trea Ålberga GIF på
1.10.40.

Bland de "äldre" damerna, likaså på
5 km segrade Lilian Ohilsson från Un
dersåJker på 21.09, foljd av Krist,ina
Åström från Västerås på 21.30 och Li
lian Andersson från Rembo på 21.39.

I m.å.l gick 49 ,deltagare och lagpriset
togs a,v Västerås IK på tiden 1.06.27. I
laget åkte Kristina Åst·röm, Ulla Nilsson
och Karin Jäigmo.
Ett strömavhmtt orsa<kade en del stör-

ningar i de annars så perfekua arrange
mangen. Så småningom kom strömmen
på och Rolf presenterade en del känt
folk, soim trängdes kring presschefen
Kjell Pettersson.
Längdlöpning 10 km for herrar, yngre

juniorer pågidk och vanns till slut av
Benny Södergren från Hällbybrunn på
34.16, tätt följ:d av Nils Bla,d från Offer
da<ls SK på 34.42. Trea blev Tord Hjuk
ström från Sorsele med ti:den 35.00. 106
deltagare gick i mål och lagpriset vanns
av Rembo IF på 1.47.35. I laget deltog
Bror Elk'lund, Peter Lindros och Olle
Daniels.son.

15 km för herrar, äldre juniorer vanns
av Evert Ohlsson från Orsa på ti•den
54.25, följd av Sune Asp, Mora på 55.07
och trea blev Peter Fredriiksson, Skellef
teå på tiden 55.30. In ,i in.ål åkte 66 del
taga•re och lagpriset gick till Mora ge
nom Sune Asp, Lars Arnesson ooh Hans
Erik Larsson.

Prisutdelningen var ordnad i Ber,gasa
len kL 17.00 odh prisernas antal var
legi•o, ty de voro m.ång,a, ja hela Noaks
artks djurbestånd, såsom konstnärinnan
Lisa Larsson har tänkt s.ig dem, va•r
representerat, blandat med Småländskt
glas, Gustavsbergs porslin och nyttosa
ker frän Domus.

Så många prtiser har väl aldrig skådats.
på en tävling a1v detta slag, och de flesta
var nöjda med sina lejon, tigrar eller
räva•r och mydket annat som man fick
med si,g hem, minnande om några vack
ra tävlin,gsdagar i Gustavsber•g i februa
ri 1967. Skidforbundets representant tac
kade Gustavsbergs. IF för de utmärkta
ar,rangcmangcn coh Folike Anevret fick
ett pris för den .fina banan, som han
iordningställt. therledaren Harald Lind
holm var nöjd med alltsamman: När
man har sådana medarbetare, så måste
det ju klaffa.

Axman
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52. Berit Frisk
53. Anita Eriksson
54. Marianne Wes,t·ling

Maj Hamren
Elisaberh Sjöberg
Ingegärd Perås

58. Kristina Aronsson
59. Anette Pettersson
60. Helena Teruhurnaki
61. Maj-Louis Englund
62. ,Marianne Karlsson
63. Mari Andersson
64. Elisabeth Malmgren
65. Inger Viklund
66. Inga Britt Jonsson
67. Gunilla Sjöblom
68. Eva-Britt thdin
69. Vivianne Sahlin
70. Eva Göchner
71. Mari Karlsson
72. Birgitta Nilsson
73. Margit Hansson
74. El'len Norman
75. Elisabeth Linden
76. Margaretha Broström
77. Cristina Sjölander

Lagpris för tremannalag

1. Dels:bo IF, lag 1
2. Kalls IF

3. Aliberga GIF
4. Orsa IF

5. Granbergsdals IF
6. Söderhamns IF
7. Rembo IK

8. Delsbo IF, lag 2

9. Högibo GIF
10. Njurunda IK

11. Vailsra SK
12. ]ärla IF

13. Ockelbo SK
14. Remsele UoIF
15. Hudiksvalls IF

Cranbergsdals IF
Söder/hamns IF
Dornnarvets GoIF
Orsa IF
Högbo GIF
Häverödals SK
IK Ymer
Hudiksvalls IF
]ärla IF
Njurunda IK
Rernsele UoIF
Mälarhöjdens IK
Njurunda IK
Rembo IK
Delsbo IF
Delsbo IF
Hammarby IF
Rernsele UoIF
Ockelbo SK
Älberga GIF
Hudiksvalls IF
Vallsta SK
Hudsksvalls IF
Högbo GIF
Heby A,IF
SoIK Hellas

24.16
24.19
24.24
24.24
24.24
24.24
24.26
24.27
24.30
24.31
24.32
24.37
24.42
24.51
24.53
25.09
25.26
25.35
25.56
26.04
26.08
26.26
27.22
27.42
27.57
28.00

K. Andersson, E. Olsson, M. Sjöblom 1.07.53
M. Hermansson, M. Herrnansson,

L. Olsson 1.08.22
E. Jansson, K. Johansson, B. Jansson 1.10.40
S. Eriksson, L. Alfrcdsson,

M. Harnren 1.10.49
U. Johansson, K. Danielson, B. Frisk 1.11.01
A. Lindberg, A. Eriksson, E. Ahlmen 1.11.09
M. Andersson, S. Mattsson,

I. Vikdund
A.-C. Sjöblom, L. Jonsson,

I.~B. Jonsson 1.11.43
M. Silfver, Gh. Eriksson, A. Eriksson 1.11.48
R. Andersson, M.-L. Englund,

E. Malrngren
K. Frisk, M. Brandt, M. Hansson
K. Olson, I. Skagersjö,

H. Terrhumaki
I. Pettersson, U. Kron, E. Götihner
K. Näslund, M. Karlsson, V. Sahlin
A. Petterson, B. Nilsson, E. Norman

Längdlöpning 5 km damer: Äldre juniorer

1. Lilian O'hlsson Undersäkers IF
2. Kristina Åström Västerås IK
3. Lilian Andersson Rembo IK
4. Gunibla Skoglund Ulriksbergs IK
5. Elsa Ameson IF Elfsborg
6. Ulla Nilson Västerås IK
7. Åsa Stefansson Sälens IF
8. Barbro Ferm Sälens IF
9. Doris Nilsson IK Ymer

Lena Wahss Rembo IK
11. Ingvor Jonsson IF Ornen
12. Ingrid Witklander Kov.lands IF

Sirkka Wiiri Åshamrnars IK
14. Karin Jägmo Västerås IK
15. Marianne Bogestedt Hammarby IF
16. Gunilla Wegebro Vännäs SK
17. Ulla Eriksson Rembo IK
18. Kristina Fernström IFK Mora
19. Yvonne Overg Kov.Jands IF
20. Anita Pettersson Ockelbo SK

Anette Olsson IF Omen
22. Kr,isina Karlsson Stol!bergs SK

Karin Aibrahamsson IFK Mora
24. Britt-Inger Nilsson IF Omen
25. Monika Bengtsson Filipstads SK
26. Ann Lundmark Njurunda IK

Siv Svensson IK Yme,r
28. B,ritta Wass Bergnäsets AIK
29. Christina Spansk IFK Mora

1.11.30

1.12.02
1.12.10

1.12.15
1.13.17
1.14.20
1.17.57

21.09
21.30
21.39
21.53
22.00
22.10
22.17
22.27
22.32
22.32
22.33
22.39
22.39
22.47
22.48
22.53
22.57
22.58
23.02
23.08
23.08
23.09
23.09
23.11
23.16
23.17
23.17
23.22
23.33

30. Ann-Bri<tt Andersson
31. Uti.Ja Nilsson
32. Karin Ekerstig
33. Lisberih Erkki
34. Britt-Inger Bergfors
35. Iris Johansson
36. Aslög Forsell
37. Eva-Lisa J,onsson
38. Inga-Lill Pettersson
39. B,ritt Germundsson
40. Lena Ka,rlsson
41. Anna-Greta Nordin
42. Britt Jansson
43. Anna-Greta Eriksson
44. ,L'ena Skär.by
45. Margareta Nilsson
46. Eva Wallin
47 Kerstin Oremarik
48. Marianne Börjeson
49. Madeleine Stedt

1. Västerås IK
2. RembolK
3. Kovlandi IF

4. IF Ornen
5. IFK Mora

6. IK Ymer
7. Flemminge SK

Hällefors SK
Gammelstads IF
Overkalix IF
Overkalix IF
Kovlands IF
Bergnäsets AIK
Rembo IK
VaUsta SK
Flemminge SK
Flemminge SK
SoIK He!Jas
Lycksele IF
Väs:terås IK
IK Fyris
F,lemminge SK
Rembo IK
]ärla IF
Söderlhamns IF
IF Elfsborg
IK Ymer

Längdlöpning 10 km herrar: Yngre j11niorer

1. Benny Södergren Hällby Brunns IF
2. Nils Blad Offerdals SK
3. Tord Hjukström Sorsele SK
4. Ber,t1i,l Mö.rk Särna SK
5. Jeny Heddund SK Kometen
6. Bror Eklund Rembo IK
7. Stellan Granlund Skellef.teå SK
8. Asbjörn Karlsson finnskogarnas SK
9. Peter Lindros Rembo IK

10. Kurt Lindberg Skellefteå SK
Jan Nygårds Sälens IF

12. Olle Danielsson Rembo IK
13. Thomas Magnuson Motala AIF
14. UJ,f Johansson Skelilefteå SK
15. Jan Svensson Bor.ås GIF
16. Arne Forsberg Tynderö IK
17. Jan Banck IFK Mora
18. Rune Åsiund Åsarna IK
19. Kjell Brandt Vännäs SK
20. Jan-OLoif Pettersson Hägersta GF
21. ,Inge Berg Orsa IF
22. Ohrister Johansson Trehömings,jö IF
23. Roland J,onsson IFK Umeå
24. Henry Dahlgren Särna SK
25. Tommy Eliasson Sorse.le SK
26. Pekka Untinen SK Trim, Virsbo
27. Lars Larsson IFK Umeå
28. Jan B1lomdal Dehbo IF
29. Roy Brunzell SK Skogarna
30. Ulf Berglund Åsarna IK
31. Bo Eliasson Storviks IF
32. Sven-Åke Lundbäck Bergnäsets AIK
33. Bertil Jonsson Finspångs AIK
34. Bernt Holmberg Lima IF

Per-Johan Göstasson Storviks IF
36. Ove Nilsson Grums SK

Rolif Hammar IFK Gr:ängesiberg
Tlhure Ohlsson IFK SundsvaI.I

39. Ove Nordin Hudi,ksvalls IF
40. Kennetih E,r.iksson Hägers.ta GF
41. Yngve Sandberg Tväråbäcks IK
42. Åge Åkerlötf IK Fy,ris
43. Gunnar Andersson Finns'kogamas SK
44. Håkan Larsson Ytter;hogdals IK
45. Nils Erik Oden Anundsjö IF
46. Sven-Olov Snell Forsa IF

23.34
23.35
23.37
23.38
23.39
23.47
24.05
24.14
24.16
24.29
24.30
24.32
24.37
24.41
24.51
25.16
25.35
26.30
26.41
26.43

Längdlöpning 5 km damer: Aldre juniorer

Lagpris för tremannalag

K. Åström, U. Nilsson, K. Jägmo 1.06.27
L. Andersson, L. Wa·hss, U. Eriksson 1.07.08
Y. Oberg, I. Wiklander,

B. I. Bergfors 1.08.20
I. Jonsson, ·B. I. Nilsson, A. Olsson 1.08.52
K. Fe,rnström, K. Abra1hamsson,

C. Spansk 1.09.40
D. Nilsson, S. Svensson, M. Stedt 1.12.32
I. L. Pettersson, B. Germundsson,

L. Skärby 1.13.36

34.16
34.42
35.00
35.10
35.14
35.18
35.40
35.58
36.05
36.10
36.10
36.12
36.13
36.18
36.21
36.23
36.24
36.25
36.26
36.28
36.32
36.33
36.44
36.46
36.48
36.49
36.51
36.56
36.57
37.08
37.10
37.16
37.19
37.22
37.22
37.24
37.24
37.24
37.26
37.30
37.31
37.33
37.34
37.35
37.41
37.45
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47. Jarl Svensson
48. Börje Andersson
49. Martin Larsson
50. Tore Berglund
51. Göte Jönsson
52. Mats Lindgren
53. Tord Andersson
54. Christer Davidsson

Ingvar Persson
56. Kjell Södergren

Mats Lundgren
58. Bernt Svensson

Kjell Eliasson
60. Torgny Olsson
61. Christer Eriksson

Bo Polla ck
B järn Eriksson

64. Sten Persson
65. Ulf Risberg

Arne Carlsson
67. Sven-Åke Johansson
68. Jan-Ake Axelsson
69. Olov Bomark
70. Bertil Strandell
71. Kenneth Löfgren
72. Ingmar Jonsson
73. Christer jobs
74. Roland Ivarsson
75. Sture Åhren
76. Bo Isa:ksson
77. Kent Ahlmen
78. Stefan Good
79. Bengt Andersson
80. Håkan Nilsson
81. Ingemar Rudolfsson
82. Kennet Karlström
83. Hans HdJlholm
84. KjeLI Hå,deU
85. Leif Nilsson
86. Roland Hallmert
87. Olle Lönnberg
88. U],f Andersson

Tord Häggkvist
90, Tommy Neiman
91. jouko Manu
92. Tommy Andersson
93. Göran Widehammar
94, Stig Kaclsson
95. Torbjörn Lundin
96. Osten Sving
97. Stig Jönsson
98. Roger Johansson
99. Henning Karlsson
100. Nils-Erik Norin

Sören Galbrielsson
102. Er.land Dahlberg
103. Matoi Laine
104. Sven Larsson
105. Jö,rgen Eriksson
106. Lennart Lindblorn

SK Kometen
Norrköpings AIS
Asarna IK
Finnskogarnas SK
Föllinge IK
SK Kometen
VLiksta IK
Delsbo IF
Klvsby IF
Hallby Brunns IF
Dornnarvets GoIF
IF Elfsborg
IF Elfsborg
Delsbo IF
IK Fyris
Hulåns IF
SK Trim, Virsbo
Ostansjö IF
Kopparbergs IF
Oxvretens SK
Vallsta SK
IFK Skövde
Edsbyns IF
Malarhöjdens IK
IFK Sundsvall
Anundsjö IF
Dornnarvets GoIF
Mälarhöjdens IK
Rossöns IF
Hulåns IF
Söderhamns IF
Målarhöjdens IK
Nor:ber~s AIF
IF Elfsborg
Ostansjö IF
Oxvretens SK
Remsele UoIF
Hudiksvalls IF
Hagersta GF
Slkå IK
Hudiksvalls IF
Norbergs AIF
Husums IF
Storviks IF
SK Trim, Virsbo
Hällefors SK
Hudiksvalls IF
SK Bore, Torsby
IK Fyris
Delsbo IF
Föllinge IK
Tcehörningsjö IF
SK Korneten
Västerås IK
Remsele Uo,IF
Husums IF
Jäda IF
Järla IF
Domnarvets GoIF
Skå IK

37.48
37.50
37.55
37.56
37.59
38.06
38.13
38.15
38.15
38.21
38.21
38.36
38.36
38.42
38.45
38.45
38.45
38.48
38.52
38.52
38.55
38.57
38.59
39.00
39.03
39.04
39.05
39.06
39.09
39.10
39.11
39.14
39.25
39.27
39.28
39.29
39.32
39.36
39.38
39.44
39.46
39.58
39.58
39.59
40.00
40.11
40.12
40.25
40.26
40.35
40.36
40.40
40.42
41.13
39.32
42.29
43.28
44.42
44.53
45.03

Längdlöpning 10 km herrar: Yngre juniorer

Lagpris för tremannalag

1. Rernbo IK
2. Skellefteå SK

3. SK Kometen

4. Einnskogarnas SK

Asarna IK
6. Hägersta GF

7. Delsbo IF
8. Storviks IF

9. SK T,rim, Virsbo
10. ,IF Elfsborg
11. IK Fyris
12. Hudiksvalls IF
13. Målarhöjdens IK
14. Domnarvets GoIF

B. Eklund, P. Lindros, 0. Danielsson 1.47.35
S. Granlund, K. Lindberg,

U. Jo:hansson
J. Hedlund, J. Svensson,

M. Lindgren
A. Kanlsson, G. Andersson,

T. Berg.lurnd 1.51.28
R. Aslund, U. Berg-lund, M. Larsson 1.51.28
J.-0. Pettersson, K. Eriksson,

L. Nihson 1.53.36
J. Blomdal, C. Da-vidsson, T. Olsson 1.53.53
B. ELiasson, P.-1. Göstasson,

T. Neiman
P. Untinen, B. Eriksson, J. Manu
B. Svensson, K. E1l.i-assun, H. Nils-son
A. Aikerlöf, C. Erikss,on, T. Lundin
0. Nordin, K. Hådell, 0. Lönnberg
B. SorandeJI, R. Ivarsson, S. Good
M. Lundgren, C. J,obs, J. Eriksson

1.48.08

1.51.08

Längdlöpning 15 km herrar: .ifldre juniorer

1.54.31
1.55.34
1.56.39
1.56.44
1.56.48
1.57.20
2.02.19

1. Evert Olsson
2. Sune Asph
3. Peter Fredriksson
4. Rolf Ohlsson
5. Lenn:a,rt Eriksson
6. Lars-Gunnar Flink
7. Rune Mattsson
8. Ake LLindström
9. Lars Arneson

10. Gösta Noriberg
11. Mats Södet1berg
12. Nils Grynh
13. Hans-Erik Larsson
14. Sten-Elis Wiklund
15. Jan-1Eina,r Enarsson
16. Håkan Kar\.sson
17. La,rs-Göran Arvidsson
18. Louis Larsson
19. Björner Eriksson
20. Kjel.l Maittsson
21. Kunh Elfstberg
22. Tommy Limby
23. Karl,Göran Jansson
24. Elon· Lindva!J
25. iBer,oh Andersson
26. Roland Olsson
27. Kjell Björnfot
28. Sture Sandström
29. Göran Persson
30. Lars Sundin
31. Jan Erik Larsson
32. Kåre Nilsson
33. Hans Jansson
34. Crister Alm
35. Lars-Ivar Svensson
36. Björn Axelsson
37. Ingemar Henriksson
38. Hans Bergman
39. Lars Enegren
40. Greger NLi,lsson
41. Lennart Aifredsson
42. Sven Be,rgström
43. Ivar Sjödin
44. Bertil PoUack
45. Sven Ove KarJsson
46. K,ennerh Lindberg
47. Hans Engström
48. Yngve Wass
49. Rune B.rodin
50. Sune Jonsson
51. :Elon Daihlberg
52. Hans T,ärnlund
53. Jan o~man
54. Lars Led.in
55. Håkan Hellholm
56. Raimo Roiha
57. Kjell-Iva,r Berglund

Kjell Eriksson
59. Jan Stok
60. Mats Erik Källman
61. Bo Persson
62. Lars Wi.l,helmsson
63. Ingva-r Eriksson
64. Sören Sva;hn
65. Bo Stoakberg
66. Gunnar Karilsson

Orsa IF
IFK Mora
SkeHefteå SK
IFK Sunds,va-11
Jägar~olans IF
Land~hro IF
SK Bore, TorSJby
SK Bore, Tonby
IFK Mora
Mo-Do AIK
Slkellefteå SK
Ludvika FFI
IF,K Mora
IF Berguven,
Föllinge lK
SkeLlefteå SK
Orsa IF
SK Skogarna
Jägar5kofans IF
Flemminge SK
Oakel:bo SK
Orsa IF
Hofors AIF
Jägarskolans IF
Löv:ber,ga IF
Ludvika FFI
Vassunda IF
Jäga,rskolans IF
Dt'llSJbo IF
Mälarihöjdens IK
Sälens IF
Hägersta GF
Del~bo IF
SoIK Hellas
Forsa IF
Finspångs AIK
Ohtanajärvii IK
Ocke.ltbo SK
Rembo IK
Jägarskolans IF
Orsa IF
Skellefite.å SK
Rossöns IF
Hul:åns IF
Rembo IK
Vassunda IF
Finspångs AIK
IK Wilske
Hägersta GF
Hud~ksvalls IF
Husums IF
lK Fyris
Husurns IF
Trehörningsjö IF
Remsele UoIF
SK Trim, Virsbo
Asarna IK
Grantbergsdals IF
Mälai1fööjdens IK
Delsbo IF
Ostansjö IF
Viksta IK
Tynderö IK
Oxvretens Skidklubb
Forsa IF
Åmoofors IF

Kontr.tid Slut-
10 km tid

54.25
55.07
55.30
56.00
56.06
56.23
56.35
56.56
57.06
57.14
57.16
57.21
57.32
57.33
57.36
57.37
57.53
57.56
58.00
58.16
58.19
58.22
58.25
58.43
58.45
58.53
58.56
58.58
59.03
59.10
59.18
59.27
59.34
59.45
59.54
59.58
1.00.1

1.00.04
1.00.05
1.00.10
1.00.15
1.00.16
1.00.27
1.00.34
1.00.38
1.00.42
1.00.45
1.00.48
1.00.51
1.00.58
1.01.00
1.01.03
1.02.13
1.02.22
1.02.34
1.02.35
1.02.38
1.02.38
1.02.48
1.03.03
1.03.04
1.04.17
1.04.30
i.05.02
1.06.39
1.08.12

35.24
35.42
36.06
36.31
36.28
36.58
36.38
36.%
37.15
37.18
37.12
37.26
36.48

Pauträsk 37.18
37.28
37.37
37.34
37.21
37.29
37.36
37.41
37.07
38.05
37.50
38.05
38.22
38.24
38.36
37.44
38.16
38.12
38.18
38.46
39.01
38.52
38.34
38.54
38.45
38.39
39.02
38.51
39.06
39.24
39.11
39.23
39.27
39.17
39.34
39.28
39.21
39.27
39.37
40.18
40.20
40.24
40.27
40.40
40.00
40.09
40.37
40.39
41.39
41.47
41.54
42.39
42.53

Längdlöpning 15 km herrar, Aldre jzmiorer

Lagpris för tremannalag

1. lFK Mora
2. Skellelfteå SK

3. Orsa IF
4. Jägankolans IF
5. Delsbo IF

S. Asph, L. Arnesson, H. E. Larsson 2.49.45
P. F,redriksson, M. Söderiberg,

H. Kadsson 2.50.23
E. Olsson, L. G. Arvidsson, L. Limby 2.50.40
L. Eriksson, B. Eriksson, E. Lindvall 2.52.49
G. Persson, H. Jansson,

M. E. Kä,llman 3.01.40
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~
d åpekas bör detta nya år
~ att mer om trafik vi bör lära.

Skärp dej nu å se hur du går,
om ej det åt skogen ska bära.
Overgångsstället är ditt stöd,
fast inte när signalen är röd.
Å du, som en bil får föra:
med hänsyn måste du köra!

@

~km, å ä,ga, fä täckta av '"ö,
lmskidspår leder mot skogen.
Bilden förvandlas i dagsmejans tö.
Naturen blir åter mogen
för liv å fägring på äng å strand,
å så är våren här efter hand.
Hur ska vi nu detta bevara?
Förvildning är nutidens fara.

eklarationen är över nu.
Taxeringsnämnden får pröva.

På heder å samvete svarade du.
Så nyttigt att dylikt få öva!
Konstigt att detta ska vara svårt,
men kvarskatt är ju förbaskat hårt,
å avdragen svåra att finna
för ogift, för man å kvinna.

~ ene+ vetten frå, Soltsjöns vik,
~ avdömt med sluss från havet,
är en ide som är ganska unik.
Dricksvattenbrisf· ställer kravet.
Genom grus å sötvattensträsk
blir det bräckta lämpat som läsk.
Fem miljoner för del· projektet
ger vatten åt kommande släktel'.

tt påbud om nya chefer
blev känt

en vacker dag under hösten.
Du, som undrat på vad som hänt,
kan alltid lita på trösten
att titel betyder inte ett skvatt.
Du kan bara hoppas i längden att
den anda vi brukat anamma
om möjligt ska bli densamma.

©

" ag höjer för Konsum å KF
en bål

för märket å nya rek!amen.
Oändlighetstecknef· - bra symbol
om mening man ger inom ramen.
Vi glömmer 1-~H att kooperation
har samverkan som sin främsta ton.
Kommersen ej enbart ska gälla.
Tänk mer ideellt, är ni snälla!

~prökintresset ha, blivit start.
~ På jobbet dom svenska läser.
Chefer å jämnställda, har jag sport,
i skolan lär främmande teser.
Engelskan går i ABF:s sfär,
Parliamo ltaliano är populär.
Lärarna händerna gnider:
Å, vilka härliga tider!

.Jl'Z a, inte herrcr plcnerore ,e
~~aH vi mot framtiden glider?
Folkpark, exempelvis, vill dom ge
- som sett sina bästa tider.
Av idrottsplatser vill man ha fler.
Men finns då ingen som verkligen ser
att fritid får helt andra normer
på platser med nya former.

~

Il mporten stiger, å pengar går åt.
På bilar å lyx vi slösa.

U-land är svält, å sjukdom å gråt,
här hemma finns arbetslösa.
Arbete, trygghet är en paroll.
Om "frihet" talas på andra håll.
Hur göra'!· så olika menas,
men därom måste vi enas.

~atten kan vara till stort besvär
~ för stugor på låga gärden.

Snart är vårfloden åter här,
hotande källarvärden.
Brandkåren pumpar å ägaren svär
över att inte få svar på begär
om dikning å rör mot ödet
att drabbas av överflödet.

~
vmattning spörjes det om i år,
högkonjunkturen syns dala.

Driftsinskränkning är alltid ·svår,
vissa tecken tycks tala
om orter som inte får det så lätt.
Vi som var med 32 å 21
minns dagar som ännu vi frukta.
Här gäller problemet att tukta!

~
u snurrar nog skivan för sista

gång,
1:1ig roar ej mera att dikta.

Jag har geti' mitt av kvitter å sång,
å lusten har börjat att svikta.
Visst finns mycket som synes skumt
men risken är att jag rimmar dumt.
Jag ska ej er frid mera störa.
Det finns mycket onnot att göra.

LERGOKEN
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Fanfar i Gustavsbergaren
måste ha drabbats av Quanteriurn tem
perium i sitt sista opus. En rönnbärs
filosofi, som slagit över." Efrairn Rönn
läste NST-P.eggys spalt med hög och
ljudelig stämma. Jag gillar inte Efraim
och Efraim gildar inte mej. Att vi rå
kade stöta hop vid det här tiUfäUet be
rodde på att vår snöberedskap, maskinell
eller organisatonisk, inte är vad den
borde vara. Vi forcerade alltså en snö
driva från var sitt håll och stod plöts
[igt helt överrumplande mitt emot var
andra. Något måste sä.jas och Efraim
sa det. D.v.s. han drog upp NST ur sin
ficka och läste högt. - Nå, sa han sen
och tittade på mej som en sadist på
ett skadskjutet djur, va säjer du om de,
va? - Ja, va ska jag säja? - Quan
terium temperium, mumlar Efraim.
Du ... va fan betyder det? - Vet inte,
Kanske felslut, kortslutning eller någon
ting ännu mer dräparrde. - Kortslut
ning, jaha, ha, ha, gnäggar Efraim. Peg
gy hon kan hon. - Jodå, men hon visar
också att man inte behöver använda
ordet latrina for att Sikriva skit på
latin.

Det är egentligen en ganska underlig typ,
den där Efrairn. Ja, han är inte den
ende. Den andre heter V,i,lle Blöth. Om
den ene är mager om bena tillika om
armar och hals, så är den andre tärnli
gen fet överaflt, Men själsligt är dom
lika som två rönnbar. Båda har tillhört
"det stora partiet", Efraim på grund av
kollekrivanslutning ooh Ville genom en
skild anslutning. Det underliga ligger i
att dom tycks vara så 100 °/o egoistiska.
Normadt brulkar ju människor behärskas
av alla möjliga slags drifter, onda som
goda i aldsköns blandning. Men inte
Efraim och Ville, inte. Deras respektive
ideologier heter vad dom själva heter.
Detta är märkligt! Sådan "renhet" i
psyket brukar man annars bara finna
hos politiska eller vetenskapliga genier.
Eftersom Efraim och Vilile hör till de
normalt obegåvade, så finns det all an
ledning till vaksamhet. Smittan kan
sprida sig.

ja, vem Efraim och Ville
,i sjålva verket ar, är min egen liHa hem
lighet, Men dom finns! Lägg nu märke
till om ni i er egen bekantskapskrets

har en magerman som mal och mal:
"Erlander är ett fä och Sträng mä." -
Det kan vara Efraim. Eller en fetman
som smilar och menar och menar men
a:ldrig så klart att man förstår vad han
menar. Det kan vara Vi1'le. Något mera
i tipsväg vill jag inte ge, men vi ska ha
klart for oss, att aUa vu normalt obegå
vade, alllts,å majoriteten av svenska fol
ket, aldrig får bli omedvetna om denna
vår arvedel. Endast den normalt obegå
vade är en människa i ordets levande
betydelse. Hur Efraim och Ville [örvil
lats och fått sina övervardeskornplex är
sannerligen inte lätt att förklara. Må
hända har dom aldrig tillhört oss nor
malt obegåvade utan i stället de onor
malt obegåvade? Det kan vara en för
klaning men är inte så ,lätt att bevi·sa.
Gränser mellan det normala och onor
mala är ju liika omöjliga att faststäMa
som gränse,r för universum. ,, ,

Tiden har visst inga gränser heller?
Ja, när blir daighemmet i Lugnet fär

digt? Bfo det färdigt innan de inskr;ivna
barnen får anledn:ing att skniva in sina
egna barn? El1ler den anstäL!:da persona
len går i pension? Ja, guvet! Lä,ste att
civilfo,rsvarsstyrelsen funderar på att
ålägga komm1Unerna att sörja för sikydds
rum i daghemmen.

Om man beslutat det för ett par år
sedan, hade vårt daghem kansrk,e varit
färdigt i detta nu, och dess,utom vilat
på säker grun:d. Nu måste man dessvär-
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Tänk påTänder

re v,ördsamt be civilförsvarsstyreb~n ry
lm och ränna med sina ekonomiskt orea
l1isai1sika pro,på,er. För oss i Gustavsberg
gä.Uer det först och främst att få vårt
da,ghem i bruik, och sedan att håilla det
tlytande. Så de så! Nästa dagihemsbygge
vill jag redan n,u föreslå Berg att lägga
på berg. Tro inte det dröjer så många
år innan det blir aktuellt. De gjorda be
folkningsprognoserna ger ja,g inte ett
vitten för. Inte heller för Säbyvattnet
minsann! Det är nåt mysko med vatten
från IngaröhåHet. Pumpar man in två
l,iter så riinner det fra,m ,en liter. Nä,
fram for Stockholmsvattnet! Kungligt
vatten duger även åt gustavsbergarna.

Hur länge det kommer att utredas

ooh diskuteras innan man foststäiiler den
s'liutliga vattenlinjen är svårt att sia om.
Men ett beslut kan wingas fram fortar•e
än kvickt om det viH sej riktigt illa
med den nuvarnrude v,attenlcliistr'ibut,ionen.
På tal om att dii•skutera så blev det just
inte mydket oiH diskussion på den stora
bostiaidsplaneringsdebatt som arhetare
ko,mmunen arrangerade för någr:a må
nader sedan. A.Ua arga unga män, som
på möten eller i andra sammanhang mer
eller mindre hot1foUt uttryckt sina för
ho,ppnfog,ar om tillfoilfon att få sätta
komffi/Unens planerare på pottan, led an
tingen av tung1häftia eller var tråkigt nog
förhindrade att närvara. Det var synd!

Hoppas det blir bättre takter

på follmäiktigesammanträdena. Att man
där tar varia på al-la möj-lig:heter att be
lysa principiella skillnader mellan par
ti,gruip,perna·s stån!dpunktstagande i kom
munafa frågor. Visst kan det bli svårt
men hur tacknämligt skullle det inte va
ra med litet f'iiksdagsatmosfar även i en
kommuna1f,ullmä'kuige-forsamling. Att
höra Hedlunds ldkai!a paniordför'ande i
Gusrawberg le,v,erera en sv1idande kritik
av sossemajoritetens :!okaiiseringspoEtii:k.
(Fast han måste snabba p,å för tiU hös
ten är biograflokalen färdig!) det vore,
det vore, det vor,e nåt för mej. Ohlins
repr,esen'tant får ,man förstås alihid höra
någonaing av, så han behöver ingen
uppmuntran. Holmbergs företrädare får
det som aUra svårast. Vår kommuna,!
srkatt är ju inte pmgressiv och inte hel
ler har v1i nå,g,ot kiommunalt försvar. Det
kanske kan dyka upp någonting om
fasta normer eUer nåt sånt. Vi får väl se.
Vad gäller Hermanssons partivänner, d
vet jag inte i skrivande st,und om han
har niå,gra här. Det lär vara litet rö·rigt
just i det partiet. - Fö,r övr,igt anser jag
an ,fio~kpatiken skal'! f!yt,ta,s.

Fanfar
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Dr Hjalmar Olson mottog under Bygg
nadsföreningens hostmöte årets heders
pris för, som det heter i prisjuryns mo
tivering, framstående insatser för urbild
rning oah forskning inom byggnadsfacker
samt för aUmiänt gagnande verksamhet
för en god bostadsmiljö Priset, en sta
tyett av Stig Blomberg, överlämnas på
bilden av professor Hans Asplund, före
ningens ordförande,

Foto: COGG

Röda Korset tar t.o.m. maj månad
emot rena begagnade :k1läder i gott skick
för nödlidande i härjade länder. Lokal:
Gamla AMeridomsihemmet1s källare. Ti
_de,r: måndagar och tisdagar kl. 18-19.

Pryo, skolelevernas orienteringsveckor
vid fabrikerna, kommentera-des den 27
februari för ett 30-tal chefer och hand
ledare vid ett sammanträde på Strandvik.
Yrkesvalslärare E. Fröberg informerade
om syftet med Pryo, och formerna för
elevernas mottagande, orientering och
handledning diskuterades.

Under förvintern blev åkerfältet vid Lugnet,
Mörkdalen kallas det visst, en fin skridsko

bana, en rätt ovanlig men tjusig vy.

Den här bilden hann inte med i julnumret, men flickorna är väl värda att den kommer med
om också i efterhand. De gav en fin stämningsstund vid fabrikens Luciafest för Pensionärs
föreningen i december, där f.ö. för!lk-om musik, allsång och dans. Gruppen ovan tillhör Scen-

- studions unga garde.

Husmodersgymnasterna, ca 2.000, ska
ha träff bland myggen i Kiruna den
9-15 juli i de svenska gymnastikspelen.

*
Internationella Kooperationens Dag

är tämligen Förbisedd hos oss. Den firas
lördagen den 1 juli. Regnbågsflaggan
borde bli bekant då på flaggstängerna.
Det finns också bordsflaggor.

Trädgårdstävling planeras även i år
och reglerna därom kommer i Gustavs
bergarens Vårnummer. Men det kan vara
dags att titta i blomster- och frökatalo
ger.

Så går man - så kör man kallas Sve
riges största fami1j,etJäiv,li111g, som ska ar
rangeras i mars av Konsum-Domus, IC
OK, och NTF. Tlavlingsbroschyrer finns
hos IC och i Dornus.

Operation Dagsverke för V-land pla
neras i ariran,gemang av Giillena 13-18
mars.. Ti1l!LfaNe att få god hjälp och göra
en god insats.

Kooperationens distriktkongress ska
hå!l.Jas 16-18 maj. Den 5-7 juni är
Rrkskongressen i Folkets Hus, Stock
holm. Då !kan vi vänta besök.
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Finska spalten 100-åring på Hemmet för gamla
Jokamies-hiihdot

Suomalaisen Kerhon jokavuotiset hiil1-
dot suoritettiin 25. 2. 67 Farstaborgissa.
Jo viikon vallinnut lauha sää tuotti jar
jestäjihle vaikeuksia radan suhteen, mut
ta kilpailupäivänä vallinnut pieni pak
kanen antoi apua niin järjestäille kuten
kilpailijoille.

T:inä vuonna ol ensimmäistä kertaa
mukana myöskin nuoret jooka hiihtivät
kuudessa eri sarjassa, 30 hiihtäjää.
Aikuisten sarjoissa ainoastaan yksi

viimevuotinen voittaja uusi voittonsa,
Palkintojen jako suoritettiin Berga

salissa samana iltana ja kisat päättyivät
kisatansseihin,
Toivomus: Ensivuodella entista enern

män osaanottajia niin ladulle kuin katso
moon.

Tulokset:
Naiset 3 km
1. Lundberg, Annika
2. Vuorenmaa, Anni'krki
3. Kaasinen Hilkka

Valiosarja: 9 km
1. Lundberg, Kjell
2. Nordin, Björn
3. Samuelsson, Olle

Yleinen sarja: 6 km
1. Vartiainen, Urpo
2. Palosvirta, Risto
3. Siukonen, Pentti

lkämies sarja: 6 km
1. Olofsson, Gunnar
2. Janhunen, Aimo
3. Kojkkalainen, Olli

Pajat 14-15 v. 6 km
1. Sipilä, Jari
2. Meloher, Kennet

Pajat 12-13 v. 3 km
1. Hanning, L.
2. Svanberg, S.-E.
3. Hällefors, B.
4. Arvidsson, L.
5. Bacha, J.

Pajat 10-11 v. 3 km
1. Weiborg, G.
2. Lindberg, B.
3. Bacha, Å.
4. Haavisro, E.
5. jansson, J.
Pajat 7-9 v. 1,5 km
1. Göransson, P.
2. Osrgren, J.
3. Hanning, L.
4. Byström, S.
5. Vartiainen, K.
6. Haavisto, A.

14,53
15,40
16,27

34,29
37,05
40,52

27,30
29,24
29,44

26,33
27,27
27,46

30,30
31,34

12,09
13,04
15,20
15,43
18,29

15,45
18,02
18,30
18,43
19,10

7.23
8,26
8,40

10,04
11,20
13,57

Anna Stein med 1-åriga Benny av femte generationen.

Den 14 januari fyllde arrkefru Anna
Stein 100 år. Hon föddes. i Drnbro och
kom som gift till Gustavsberg, där hen
nes man blev rättare på gården Skevik
i seklets början. Efter mannens död bod
de hon i Kullen och då hon blev 82 år,
flyttade hon tiH Hemmet for gamla.
På Högtidsdagen uppvaktades fru

Stein av landshövding Erik Westerlind
och generaldirektör Rolf Broberg från
riksförsakringsverket, hu Ando Björk
och Yngve Nyström från Kommunen,
fem generationer av släktingar och mån
ga v:änner bland pensionärerna och Hem
mets pcrsona:l. Kyrkoherde Olle Hallin
syntes också bland gratulanternas skara.

7. Hoffman, M.
8. Oksanen, H.
9. Bengtsson, S.

Tytöt 12-13 v. 1,5 km
1. Ulla Havia

Tytöt 10-11 v. 1,5 km
1. Gustavsson, A.
2. Vartiainen, S.

14,02
16,13
16,23

9,03

8,10
9,20

Efter kaffekalaset vilade sig fru Stein
en stuJ11d på sitt rum, det hör ju till den
dagliga rutinen, odh sen var hon lika
pigg som vanligt. Gustavsberga·ren sluter
naturligtvis upp i gratulanternas krets
och önskar fru Stein hä1lsa och krafter i
fortsättningen.
P.S. År 1948 hade vi också en hundra

åring i Gustavsiberg. Det var änkefru
Holmberg i Hyddan. Bland de manliga
kom nog doktor Knut Lindhe närmast.
Han var 97 år, då han gick bort.

Vill du ha posten rätt?
Jag var postutdelare på låtsas, allts·å

för en organisations rälkning. Då kom
jag underfund mod hur dåligt man upp
lys·er om namn och adress på postlådor
na. Det står bara ett nummer, och flera
familjer har samma posdåda. Hur :-kall
en postbärare veta vilka som har den
posdå:dan när det sitter 5-6 lådor på
samma pb:ts och där finns ändå fler fa
miljer. - Nej fram for namn och rätt
nummer på postJiådan om du vill ha pos
ten på rätt plats.

E. L. C.
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~ONSUM • DOMUS
Föreningens 47:e verksamhetsår
redovisas

I Förordet till styrelsens berättelse där
verksamheten för ·år 1966 redovisas kon
stateras att siffrorna visar en god ut
veckling. Omsättningen under året upp
gick tiU 26.8 miljoner med en ökning
av 3.4 miljoner, villket i procent blir
14.7. Vidare 'konstateras att omsättnings
ökningen (volymen) medfört att de fas
ta kostna'derna !kunnat bemästras. Lö
nerna per anställd har höjts i kronor
med över tio procent, men på myc:ket
god ökning av prestationen ,i ,genom
snitt per anställd har slutresultatet blivit
att Iönekostnaderna sänkts i procent med
någon tiondel.

Föreningens bärkraftiga Försäljnings
enheter, en god ekonomisk grund som
byggts upp under flera årtionden och
en rationellt utbyggd varuförmedlings
organisation ger oss möjligheter att till
varataga konsumentintresset.

Överskott på verksamheten
Sedan avskrivningar ooh ytterligare

konsolideringar skett redovisas ett över
skott, som •inneihär att återbäringen före
slås till 4 procent.

Distriktsstämmorna
hålles den 13, 14 och 17 mars. Till dessa
har medlemmarna .inbjudits och där
kommer mera ingående redovisning att
ske, Dessutom blir det ett kort under
hållningsprogram och till samtliga med
lemmar som besöker stämmorna kom
mer en Eten present att utdelas.

Föreningens årsstämma
Av distrjktsstämmorna valida fullmäk

tige kallas till årsstämma den 30 mars.
V,id denna stämma slutbehandlas och
fastställes årets bokslut och fördelningen
av överskottet.

Återbäring och saldobesked
kommer att översandas per post i senare
hä1ften av april månad.

Tack!
Till alla familjer som under Junior

SM-dagarna öppnade sina hem för de
tävlande ungdomarna ber organisations
kommitten för tävlingarna å egna och
många nöjda ledares vägnar få framföra
ett hjärtligt tack för all storartad och
vidaomvittnad gästfrihet.

En gemensam symbol
har presenterats

Omkring årsski!ftet presenterades kon
sumenrkooperationens symbol - oänd
lighetstecknet. Detta tec:ken är nu in
registrerat som en symbol ,för samhörig
heten mellan 'konsumentkooperativa or
ganisationer, producerande enheter och
försäljnin:gsställen.
KF-chefen: Harry Hjalmarsson säger i

en första introduktion bl.a. att konsu
mentkooperationen är Sveriges största
företag vilket i och for sig är ett bevis
på barkraften i den kooperativa iden.
Men det vill mycket till för att hålla
ihop bilden. Det är fara värt att den
enskilde konsumenten inte ser var rörel
sen börjar eller slutar. En ,gemensam sym
bol kan ge allmänheten en klarare bild
av konsumentkooperationens samlade re
surser. Vi vet också, säger herr Hjal
marsson vidare, att dagens konsumenter
söker råd och 'köp-trygghet. Vår nya
symbol skall visa dem vägen.

Symboltecknet
är märket för köptrygghet
Vad är då köptrygghet?
Det är bl.a. konsumentens rätt att by

ta eller lämna tiHbarka varor som av en
eller annan anledning inte utfallit till be
lårenhet. Det kan vara "ångerköp" eller
"vara med fel". I bägge fallen får kun
den som regel välja byte eller pengarna
tillbaka. Undantag är, av hygieniska
skäl, ånge11köp av •korsetter, BH, under
kläder och baddräkter. Avklippta tyger,
bijouterier t1Uhör också undantagen.
Skulle det vara felaktig vara inom des
sa grupper så ,får givenvis varan återläm
nas och ersättning utgår.
Reglerna innehåller även att varan

inte behöver vara köpt i det varuhus
där den lämnas tillbaka. Ett sådant byte
förutsätter att varan finns i det motta
gande varuhusets a·ktuella sortiment.
Det ,kan tyckas vara en djärv sats

ning. Genom noggrann kontroll vid de
centrala inköpen bör antalet felaktig
heter bli av fö11hållarndevis Iiten omfatt
ning. Det blir trivsammare när !kunden
vid inköp i Konsurn/Dornus på vilken
plats det än gäller i hela vårt land vet
att man har garantin "Koptrygghet".

G. M-n.

Ungdomsträffen
Ungdomsas'5istent Sture Edksson har

slutat sin anställning odh flyttar till Väs
terås som föreståndare for Skiljebogår
den. Ungidomsikiommitten ber igenom
mig att få frarmfora sitt varma tadk. till
Sture lfö,r gott saimaribete :och önskar
hornom ·lycika till .i sitt nya a11bete. -
Sj\i'Lv !heter j·ag Arne Lundberg och har
redan 'Vanit i tililfäUe att wäJfa en del
av Gusta.vshe11gs ,ungdomar ooh före
ningsrepresentanter. Min forihoppning 1är
att få fortsätta det ,goda samarbete som
min företräidare eta!blerat med ungdomen
och 1fö.reningarna.

Årets verksamhet inleddes med en
"NyårsfostJinatt" i Ber,gasailen dä,r det
nya ,året da.nsade·s 1odh hurrades in. Mån
dagarna i Bergasalen är som förut "spel
kvälla,r" då det spelas bordtennis, corong,
ishockey ooh andra spel. På torsdagarna
har det mest visats film men även en
föredragshå1hre med levande apor har
ing,ått i pmgrammet. På \5Öndagarna är
det matine och då visas s1lwjiga ikort
fii1mer. Sörndagsklul:iiben samlas på efter
middagen oe1h hiuintills har k1U1bben haJt
sju träffar med ,dans ooh underihållning.
Trots det blöta vä·dret har sportlovs

prog,rammet 1kiunnat 1genornförns. hhoc
keyn och rkonstålkningen på Ekvallen
fick ersättas med bordtennis oe1h spel i
Bergasarlen. Elva styckien ungdomar lyc
kades avlägga slki;dpnov odh er!höll snö
stjärnan. I KvarnJbe11gsskolan uppmon
t,eraides en s,tudsmatta och tv:å "fris,kispo•r
tare" in\5truera,de. Domus anoridnaide en
myoket upps:kattard utflykt med buss till
Kiholm utanfor Södertälje. Skidtävling,
dragkamp och 1korvgr.illnin-g ingiok i
programmet. Pimpeltävlingen samlade
många deltagare men någon vinnare
kunde inte utses då tingen fick någon fisk.
Alla fic:k därför ,varsin hok om hur man
pimpelfo1kar. - FiMka :klubben anor,d
na1de .den sedvanliga skidtiä,vLingen och
många deltaga·re i olirka åldersgrupper
hade mött upp. Men till nästa år hoppas
förening,en att ännu fler ihörrsa:mmar ide
ras inbjudan ooh ställer upp med ski
dorna.
Till samtliga tä.vlingar under sportlo

vet hade Gust,awber:gs fabriker ooh Do-
mus skänkt priser. Arne

Inför dagen-H
Den personliga vägledningen inför

ö,vergången till högertrafik kommer att
vara en av de viktigaste hjälpformerna
for att säikra en trygg och säker över
gång. Högertra.fi.kikommitten i Gustavs
berg efterlyser därför så många frivil
liga krafter som möjligt för denna upp
g,~ft. Upplysningar om utbildning ges ooh
anmä-lningar mottas av Kommunalkon
toret, Växeln, tel.: 301 15.
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Den 14 dec. 1966 samlades både nya
ooh ,gamla fullmäktige till sammanträ
de uppe i Kvarnbergsskolan. Den nya
fullmaktigeförsamlingen klarade snabbt
av sitt enda ärende att valja Harald
Lindholm till representant i Stockholms
regionalplaneförbund. Därefter blev ny
komlingarna inbjudna att stanna kvar
och Iyssna på "veteranernas" behandling
av en diger dagordning.

Utan debatt antogs på kommunal
nämndens förslag en upprättad lång
tidsprognos, som tog hänsyn till såväl
utgif tsökningar som inkomstökningar på
grund av indexmässiga- och taxerings
mässiga ,förändringar, som kan berä:knas
uppstå under kommande femårs period
I enE,ghet med fornlaget besiöts att debi
teriingen skahl h:ålfas vid 12 :- kronor
per skactekrona under hela femårsperio
den, vilket med upplåning på 75 0/o
räcker till investeringar på c :a 3 miljo
ner !kronor per år. Med det diandlings
programmer kan gustavsbergarna se
fram mot förverkligandet av många
nödvländiga ting.

Nykterhersrrammdens ordf. Elis San
der hade föreslagit inrättandet av en
gemensam assistenttjänst för !kommuner
na Värmdö ooh Gustavsberg och full
måktige beslöt att frågan skulle utredas.
Ingarö Idrottsförening beviljades

8.000:- kronor för iordningställande
av lek- och idrottsplats vid Pilhamns
skola.

Samarbetsnämnden i kommunblocket
hade erbjudit kommunalnämnden att ut-

- se representant i en 1kommitte för över
syn av åldringsvården i blocket och
fullmäktige utsåg socialvåndschefen Yng
ve Nyström som representant för Gus
tavsbergs kommun i denna ut-redning.

I Iikhet med kommunalfullrnaktige i
Värmdö beslöt Gustavsbergs fullmäk
tige uttala sig för en skyndsam och för
utsättningslös behandling och utredning
av sammanläggningsfrågan inom bloc
ket.

För ökad information åt fullmäkciges
ledamöter beslöts att varje fullrnaktige
ledamot skulle erhålla ett exemplar av
kommunallagarna, ihlä.lsovår-dsförordning
en och brandordningen. Möjligheten att

få fram en hillig turistkarta skulle un
dersökas, allt i enlighet med Walter
Weimarks motion.
På framställning av 17 st. bofasta per

soner i Mörtnäs beslöt Fullmäktige att
vederbörande skulle få disponera ett om
råde av kommunens mark iför båthamn.
På kommunalnämndens förslag beslöt

fullmäktige av AB Gustavsbergs Fabri
ker inköpa 83.600 m2 mark för vidare
överlåtelse till bostadsrättsföreningen
Styrmannen ,inom Fastigheterna Skevik
1 :1 och Osby 1 :1 till ett pris av kronor
275.000:- i ett för allt. Som upplys
ning för den oinvigde kan nämnas att
"Styrmannen" hör hemma i Lugnet.
För att täcka underskott i olika nämn

der och styrelser beviljade fullmäktige
tilläggsanslag av tillgängliga medel i
1966 års stat med kronor 514.000:-.

Skolstyrelsen och biblioteksstyrelsen
beviljades ,i:iillstånd att i årets stat få
disponera överskott som uppstått på
vissa anslag ti11 tackande av underskott
på andra anslag.
Fritz Berg hade inlämnat en motion

om utredning av förutsättningarna till
värmeförsörjning i Lugnet genom en stor
gemensam central. - Axel Dhlund hade
motionerat om att ikommt,nen efter sar
skild prövning skulle bevilja lån eller
borgen ,ti'l,l sådana som tecknar sig ,för
insatsfagenheter och att de fastigheter
som förvaltas av ·sikolstyrelsen skulle
överiföras till Gustavsbergs bostadsstif
te'lse. Fullmäktige beslöt att samtliga mo
tioner ~ulle utredas.

I enli,g,het med en motion av Harald
Lindlhiolm och Fritz Berg beslöt follmäk
tJ~ge anslå 5.000:- kronor .för uobild
ning av .förtroendemän.
--Se.dan fullmä:ktige godkänt valbered
ningens förslag till ledamöter i nämnder
odh styrelser avtackades följande kom
munala förtroendemän som med 1966
års utgång lämnade follmä:ktige. (Flerta
let var närvarande och finns på bilden
nedan uillsammans med fullmäkt;iges
presid~um.)

Fru Astrid Söderman, Gustavsberg,

inspektor Albert E1'iksson, Ingarö, Fru
Anna Andersson, Gustavsberg, porslins
anbetare Einar Bergqvist, Gustavsber,g,
fru Vilma BeUander, Lagnö, handlande
Melker Daihllöf, Ingarö·, fabrilksarbetaren
Nils Kaiilsson, Gustaivsberg, personal
konsulent Gösta Dath'liberg, Gustavsberg,
chaufför Gunnar Möller, Gustavsberg
och Ingenjör Alf Liljevall, Grustavsberg.
När nya foHmäiktige sammanträdde

den 30 jan. 1967 kunde fuHmä:k.tiges
oridf. hälsa följan:de nya ledamöter väl
komna: Fru Elsa Johansson, fabriksar
betare Birger Andersson, yrkesvalslärare
Erik Fröberg, tjänsteman Stig Englund,
fabriksa1~betare Gustav Björklund samt
liga Gustavsberg samt elinstaUatör Erik
Larsson, tillsynsllärare. Bertil Nor:belie,
herr Gunna•r Johansson och herr Lars
Steffansson från Ingarö samt speditör
Gö-ran Henriksson, Mörtnäs.

Sedan fullmäiktige förrättat val av
presidilllffi med Harald Lindholm som
ordf. och ~orsten Rolf S'Om vice ordf.
och en valberedning på 5 personer bes1'öt
fullmäkuige på kommunalnämndens för
slag inrätta en nykte1'hetsassistenttjänst,
gemensam för Värmdö och Gustavsberg
och att för ändamålet anslå 17.000:
kronor.
När sammanträdet avs.lutades lämna

de civilingenjör Gudmund Naesfond,
VIAK en utforlig redogörelse för en
utredning om vattenförsörjnin.gen for
Värmdöområldet med ans'lutning till
Stodkholms stads vattenverk. Till före
dragningen hade även i111bjudits repre
sentanter fö,r ikommunalfullmäktige i Boo
oah Värmdö. Ingenjör Naeslund gjorde
även en j1ämförelse med det förslag som
kommit om vatten från Säibyviken och
rekommerndera-de att man i första hand
ta,ger vatten från Suodkiholm.
Av den följande diskussionen framgiok

att alla var ense om att 1ö,sn.ingen på
Gustavsberg-Värmdös vattenproblem är
Stookholmsvattnet. Men man var inte
ense om tidpurnkten när ans,1utning cku.lle
ske. Fr,ågan går vidare till de beslutande
organen i Boo, Gustavsberg ooh Värmdö.

Fritz Berg

27



Bandysammandrag Korpidrott 3rån Sko/fronten
Efter en mängd fina träningsmatcher

med goda resultat stod man Färdigrus
tade för seriestarten. Under Trettondags
helgen var det premiär på Ekvallen och
det var TaUdungen ifrån Stockholm, som
berövade vältränade Gustavsberg på 1
poäng i en match som slutade 1-1.
Gustavsbergs mål gjordes av Gert Nils
son.

Söndagen därpå möttes Gustavsberg
och Tellus på Zinkens i Stockholm. Som
alltid, då dessa lag möts, blev det en
från första stund rivande match med un
derkända och godkända mål och vid
matchtidens slut stod Gustavsberg som
segrare med 1-2. Gert Nidsson svarade
för bägge målen.

Så blev det hemmamatch på Ekval
len veckan efter mot Karrtorp, och
Gustavsberg vann med 3-0. Målen
gjordes av Per-Erik Johansson, Sture
Engsrrand och Gert Nilsson.
Matchen mot Stureby blev en el-ljus

match på Stodkiholms Stadion och på
den dåliga isen blev det inte mycket till
spel och matchen slutade 0-0.

Söndagen därefter korn Stureby till
Gustavsberg och på Ek-vallens fina ba
na triumferade "Porslinsgänget" med
5-0. Målen gjordes av "Pärlan" Jo
hansson, Kaj Bergström och Sven-Erjk
Viman, första halvlek, och sedan fort
satte Kaj Bergström och Benny Sjödahl
med var sitt under den andra. "Kri
garn" Andersson gick center och syntes
både i anfall och försvar. Det var nog
den basta matchen hitintills i serien.
På Karrtorps ip slog man Hägersten

med 3-1 och målen gjordes av "Kri
garn" Andersson, Gert Nilsson och Ben
ny Sjödah], På samma bana vann Gus
tavsberg över Klirrtorp med 4-1 och
det var Benny Sjödahl som gjorde 2
mål ooh Gert Nidsson och "Krigarn"
Andersson 1 vardera.

Sedan kom returmötet med Tellus,
denna gång på Ekvallen, ooh det blev
seriens final, ty Gustavsberg vann med
2-1. Målen gjordes av "Krigarn" An-

- dersson och Gert Nilsson.

Hockey-bockey-serien som samlade 10
lag, och där BKF låg bäst till, kunde
på grund av blidvädret inte slutspelas.
Men det kanske fryser tiH igen.

I bowling placerade sig fem gustavs
bergare främst i Hallmästerskapen i
Nacka bland 33 st. olicensierade. Sture
Albertsson hade 681 pinnar på 4 serier,
Leif Johansson 662, Stig Englund 655,
Ivan Johansson 653, Roland Johansson
646. - Laget deltar f.n. i Citycupen
med växlande framgång. - Den 15 april
spelar man for femte gången mot Cen
trifugalrör om uppsatt vandringspris och
den 22 april i Koop. RM i Göteborg,

Mot Talldungen vann man sedan med
4-1 och Gert Nilsson svarade för 2
måil ooh "Krigarn" Andersson och Ben
ny Sjödahl 1 vardera.
På Ekvallen mötte man slutligen Ha

gersten och vann med 11-1. Målen
gjordes av Per-Erik Johansson 3, Benny
Sjödal 3, Gert Nilsson och "Krigarn"
Andersson 2 vardera samt Kaj Berg
ström 1.
Gustavsberg blev alltså gruppsegrare

i Div. III på 18 poäng, gjorda på 10
matcher oc:h målsiffrorna blev 35-7.
Gert Nilsson blev skyttekung med 11
mål, följd av Benny Sjödahl med 8 och
"Krigarn" Andersson med 6 mål. Gus
tavsbergs lag bestod av följande spelare
f.rån mål tiM vänsterytter: Kåre Björk,
Pentti Simila, Arne Johansson - Kaj
Bergström, Sture Engstrand, Kurt-Åke
Wahlk,vist - Per-Erik Johansson, Gert
Nilsson, Lars "Krigarn" Andersson,
Benny Sjödahl och Håkan Wiberg; re
serv Sven-Erjk Wirman.

I kvalmatcherna mot Lidingö förlo
rade Gustavsberg hemma med 1-2 och
borta mot KarLberg med 8-2. Det blir
att ,försöka igen nästa säsong och ta det
här som en ö,vning och inte en prövning.

Axman

Som vanJigt rhar vårterminens första
månad präg,lats av alla informationer
som hållits för så,väl elever som för för
äMrar. Årskurs 6-8 har informerats om
linjevalet på högstadiet ocih å,rs:kurs 9 om
gymnas.iafa skolor. I ,den sistnämnda in
formati,onen har rektorerna Höglind ooh
Eiderbrandt från Nacka deltagit och
eleverna har ,genom sturdiebesö:k fått stif
ta närmare beikantsikap med Nacka Yr
kessk.ola. Eftersom valblanlketter och an
sökningshandlingar tiU gymnasiala sko
lor i skrivande stund inte hunnit bearbe
tas kan några resultat inte meddelas.
Med tillfredsställelse har noterats att

eleverna visat ett ökat intresse för yr
kesskolorna, nåigot som kanske får tas
som ett ,bevis för, att yr'kessikiolorna än
docik inte har idrun:knat i allt tal om
gymnasier odh faakslmlm.

Beträffande etapp 2 av Ekedalss-ko
lans utbyggnad d.v.s. matsals- och gym
nastiklokaliteter har vid flera samman
träden framkommit, att man nu ser
gans!ka optimistiskt p,å möjligheterna att
få sätta igång den efterlängtade bygg
nationen. För att ,inte ytterligare förse
na nybyggna,den har beslutats att lämna
ut byg:gnadshandlingar for anbudsgiv
ning. I detta sammanhang har man från
kommuna•l t håll sagt sig vara vaken
ö,ver, att planering av nya hosta:dsområ
den ocikså kräver planering av nya skol-
1oka1er.

I skolorna vid Ekedal samt Pilhamn
har företagits brandsyn. S:kolstyrelsen
har beslutat att omedelbart verkstäHa de
föreslagna åtgiärderna. Ett tiUäggsanslag
måste dodk s'Ökas rhos kommunalfullmäk
tige för att täcka omkostnaderna.
Diskussioner har förts mellan lands

tingets hörselkonsulent och srkolcheferna
i Nackaregionen om att inrätta en hör
selklinik i Nacka. Ett besfot i den rikt
ningen s,krulle hälsas med stor tillfreds
ställelse.

Skolsty,relsen har faststäUt lördagen
den 22/4, som åhörnrdaig vi,d stkolorna.

Erik Fröberg
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Radhusmästerskap för 25:e året Första maj-blomman

Radhusmästerskapen, K. E. Bäckströms skapelse, firade sin 25:e årgång med tävlingarna för
lagda till Farstaborg den 5 februari. Många deltagare och alla fick pris, tack vare snälla
bidragsgivare. Bäckström ber att få tacka genom denna bild och nedanstående resultatlista.

Flickor 1958-59-60 1,5 km
1. Anna-Lena Andersson
2. Annika Hansson
3. Åsa Algotsson
4. Agneta Bylund
5. Ann-Katrin Koorn
6. Ann-Knistin Reicer

Flickor 1955-56-57 2,5 km
1. U,l,la Andersson
2. Annette Hagelin
3. Lena GeLin
4. Kristina Göransson
5. Britta Rikkinen
6. Anneli Gustavsson
7. Inger Pettersson
8. He,lene Tjarnströrn
9. Ann Sandkvist

10. Angela Poroli
11. Lena Ekrot
12. Mar·i \'v'adström
13. Maj-Britt Nor:berg
14. Lillemor Reiter
15. Åsa Holmer
16. Gunilila Norberg

Flickor 1952-53-54 2,5 km
1. Rosali Andersson

Pojkar 1958-59-60 1,5 km
1. Jan Ostgren
2. Per Göransson
3. Anders Ohrn
4. Lasse Ekrot
5. Mikael Eriksson
6. Peter Hällfors
7. Kari Kaasinen
8. P,eter Johansson
9. Jörgen Lööw

10. Ni,l,s-Henr,i.k Jansson
11. Olle Jansson
12. Håkan Savebjörk

7.40
7.45
7.54
8.38
9.36

10.56

18.09
20.13
20.58
21.19
22.39
23.00
24.45
24.49
24.56
25.16
26.03
30.18
30.57
31.50
32.28
39.24

16.37

6.37
6.57
7.40
7.46
7.47
8.07
8.27
9.02

10.19
12.21

Pojkar 1955-56-57 2,5 km
1. Glenn Develius
2. Göran We.ibo·rg
3. Bill y Johansson
4. Arne Eriksson
5. Lars Albertsson
6. Ulf Hallfors
7. Peter Ekrot
8. Björn Lindberg
9. Sven-Erik Fallsrig

10. Åke Backa
11. Esko Haavisto
12. Ulf Arvidsson
13. Jan Lyngander
14. Ove Lindberg
15. Sammy Sippila
16. Jan Jansson
17. Hans Liljevall
18. Bernt Lindblom
19. Jonny jakobsson
20. Sören Andersson
21. T,imo Walil,in
22. Lennart Svensson
23. Per Sandkvist
24. Göran Ekrot
25. Gianpaolo Rabbaini
26. Tommy Andersson
27. Ulf Rydell
28. Georg Edvardsson
29. Tommy Johansson
30. Harry Ström
31. Arnold Reiter
32. Peter Ludwig
33. Roger Hagelin
34. Tomas Fransson

Pojkar 1952-53-54 5 km

1. Jerry Sippila
2. Tomas Wester
3. Sven-Erik Svanberg
4. Lars-Anders Svensk
5. Mats Söderlund

16.40
19.12
20.11
20.31
21.01
21.04
21.10
21.13
21.16
21.19
21.27
22.09
22.12
22.19
22.28
22.36
22.46
23.08
23.15
23.32
23.35
23.56
23.59
24.01
24.08
24.14
24.40
25.00
25.38
26.24
26.31
26.33
28.37
29.17

26.41
27.56
28.18
28.22
28.26

När allt kommer omkring börjar det bli
vår igen. Första-majblomman börjar sticka
upp sina hjärtblad. Som vanligt blir den
fullt utslagen till den 1 /5.
Ja, ja! Säger den lilla vackra blomman.

Här har man varit med nu i många år
och även fått kännas vid en viss seger
över tuberkulosen, som var det första
onda jag skulle strida emot. Nu är jag
med och slåss mot andra besvärliga folk
sjukdomar så det är bäst man rör på
fötterna. Men vad tiderna förändras. Nu
skall man ej bara hjälpa de sjuka utan
även väsentligt bidraga till forskningen
mot sjukdomarna. Ja det är nog mer
rationellt, att ge förebyggande åtgärder
en blomma.
Underligt är det också att 1914 var jag

värd 10 öre men 1967 är jag uppe i 52
öre. Jag säjer väl jämt 50 öre 1967.
Välkommen att köpa mig. Det skall bli

en fin första maj! Förra året fick jag i
Gustavsberg ihop 2.235 netto. Men i år ...
ja ni får se.

Bellander

6. Mats Ostgren 28.36
7. Göran Eniksson 28.57
8. Lars-Bertil Arvidsson 29.29
9. Sven Andersson 30.02

10. Peter Hansson 30.46
11. Torbjörn Sundin 31.26
12. Kristian HäLl.fors 32.17
13. Börje Lars-son 32.33
14. jesper Fellke 33.50
15. .Harry Kardsson 34.28
16. Göran Jansson 35.40
17. Kent Meifelr 36.12
18. KjeJI-Olov Andersson 37.44
19. Freddy Svensson 37.47
20. Börje Auvincn 38.53
21. Jens Backa 38.56
22. Tommy jakobsson 39.16
23. Hikan Wahlströrn 39.45
24. Benny Bergkvist 40.11
25. Karl M. Edvardsson 41.30
26. Lars Gustavsson 54.36
27. Leif Södergren 56.16

Pojkar 1950-51 5 km
1. Kent Nordin 26.13
2. Lars Jonsson 30.48

Seniorer 10 km
1. Björn Nordin 45.45
2. Jou:ko Mustonen 47.56
3. Olle Samuelsson 50.01

29



Sparautomater - nytt sätt att spara i
Handelsbanken introducerar som förs

ta bank i Sverige Sparauromater för att
skapa kontakt med småspararna. På ett
20-tal ställen, till en början mest arbets
platser ooh skolor sätter man upp enkro
norsautomater av samma slag som cidi
gare framgångsrikt prövats i både Dan
mark ooh Norge.

Sparandet ä,r enkelt - man stoppar
bara in en krona, får ut etc litet märke
som man klistrar upp på sitt sparkort.
När sparkortet är fullt stoppar man in
det i automaten eller lämnar det på

banken eller uiH bankmannen som kom
mer för att tömma automaten. Då kan
man också passa på och dryfta even
ruehla ekonomiska problem med honom.
Banken kommer alltså ut till sina kun
der på deras arbetsplatser.
Kanske är detta också lösningen på

skolsparandets problem, Lärarna som
får ständigt ökade arbetsuppgifter har
svårt au hinna med att organisera klass
sparandet, sköta insarrsling och redovis
ning. Här sköter automaten allt detta
arbete.

Som första skola i Srookiholms-områ-

AB H. STEENS El Byrå
GUSTAVS.BERG

Verkstad och lager Rutensväg 18 Tel. 0766/303 05

det fick Bkedalsskolan i Gustavsbergs
rektorsområde, onsdagen den 1 februari
1967 en sparautomat uppsatt i sina lo
kaler.
Chef för skolan, rektor Sven Westling,

och tillsynslärare, Bertil Norbelie, ser
bägge med spänning på experimentet.
Skolsparandet har de senaste åren ten
derat att avtaga och man hoppas att
detta automatsparande skall göra spa
randet för eleverna mer lustbetonat.

Tack!
För all vänlighet och allt deltagande

som visats oss i vår stora sorg och för
den vackra blomstergärden vid Olov
Isakssons jordfästning, ber vi härmed få
framföra vårt varma och innerliga tack.

Elise Isaksson
Ingegerd, Bengt

Till Gustavsbergs Fabriker och f.d.
arbetskamrater mitt varma tack för vi
sad vänlighet vid min makes, Oscar
Carlsson, bortgång.

Gerda Carlsson

Till vänner och f.d. arbetskamrater,
till pensionärs/öreningen i Gustavsberg
och till Gustavsbergs Fabriker ett varmt
tack för den vackra blomstergärden vid
min fars, Viktor Hjalmar Jonsson jord
fästning.

Elsa Olsson med familj

Fullständig El service, El installationer o. reparationer
Av Elverket godkänd Entreprenör

HANINGE BEGRAVNINGS- & ELDBEGÄNGELSEBYRÅ
Nynäsvägen l 0, Västerhaninge
Tel. 0750/204 73 - 200 36

ALLT UNDER PERSONLIGT ANSVAR
Kven kortare ooh längre transporter med begravningsbil

Vi representeras på Varrndölandet av:
Fru Björg Sundelius, Gustavsberg. Tel. 322 97

Nacka och Wärmdö
Begravningsbyrå
Ernst A. Cardell

Folkungagatan 89, Sthlm Sö
Tel. 40 50 15, 42 20 50

Efter affärstid: 40 40 90

Assistent Carl A. Cardell tel. 84 39 19

A. F. BECKMAN
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

Götga:tan 33 - Stockholm Sö

Affär och kontor: vx 41 48 77,
41 31 32, 40 48 40

Efter kontorstid: 43 58 43,
43 50 08, 40 94 90
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Födda
1966

10/11 Pasi johani, son til,l fabr.arb. Esa
juhani Pitkälä, Hasrhagsv. 5 ooh h. h. Soili
Sinikka f. Piepponen

20/11 dotter ci.J.I Fabr.arb. Franco Mazzan
ti, Bergsg. 3 B och h. h. Leeria Marjaana f.
Mustonen

21/11 Carl Patrick, son till .ritare Karl
Benny Sjödahl, Björnskogsv. 8 B och h. h.
Marie Louise f. Urrdin

25/11 Leo Antero, son till fabr.arb. Asko
Antero Saarinen, Mariag. 2 och h. h. Selma
Kyllikki f. Saastarnoinen

2/12 <lotter ti1U faib.r.arb. Göte Erling
Alakangas, Nedre Stenhuset och ,h. h. Anni
Margareta f. jokinen

2/12 Ulrika Carina, dotter till inköpare
Oskar .Bertil Bergman ooh h. h. Sonja Viola
Margareta f. Sundkvist, Björnskogsv. 12 F

1/12 Vladislav, son tiJI Fabr.arb. Branislav
Stajevic, Ingaröv. 2 och h. h. Paula Anneli
f. Kaasinen

10/12 Elisabeth Madeleine, dotter till
fabr.arb, Lars-Olof Eriksson, Farsta och
h. ,h. Karin Elisabet f. Jansson

11/12 son till Ber,t·i,l Hi,lde Kindberg,
Kullen 6 och •h. h. Elsa Britt-Marie f.
Larsson

16/12 dotter till plastarb. Jouko Eero
Olavi Pöllönen, Mariag. 8 och h. h. Liisa
Kaarina f. Lehto
21/12 son till aff .bitr. Leif Folke Palm

quisr, Mariaplan 1 och h. h. Lari Viveka Eli
saber f. Lindahl
22/12 Kerstin Elisabeth, dotter till ~aski

nist Erik johannes Frilund och h. h. Elvi
Alice f. Grönlund, Häsohagsv, 7

27/12 dotter vill avd .chef Sune Albert
Hjort, Meitens v. 23 och h. h. Sylvia Char
lotte f. W,iJ1helmsson

27/12 dotter ci,J,I instr.makare Lars Göran
Persson, Biörnskogsv. 20 A och h. h. Anita
Christina f. Vallin

31/12 dotter till förman Sven Olof Blom
quist, Björnskogsv. 18 B och h. h. Eva Ulla
Cecilia f. Lönnberg
1967

2/1 dotter till plåtslagare Lars Erik Sjö
lund, Björnskogsv. 12 B och h. h. Inger
Margareta if. Vagnborg

8/1 Srina-Liisa, dotter ,til,l Fabr.arb. Erkki
Johannes Rinne, Ingaröv. 1 och h. h. Kirsti
Kyllikki f. Ylikoski

9/1 son till garagearo. J~han Sune Åker
ström, Mörtn:äs 1 :587 och h. h. Sonja Elisa
bet f. Nyberg

9/1 dotter till ingenjör Ka.rl E,rland Len
nar·t Andersson, Nunnev. 15 ooh ,h. h. Elna
Margareta f. Berg

23/1 son till fabr.arb. Soini Sakari Kaivo
lin, Ingaröv. 4 och h. h. Vuokko La·hja
Orvokki f. Lehto

25/1 dotter ni.Jil fabr.arib. Göran Erik
Lindahl, Mei.tens v. 25 ooh h. h. Rigmor
Birgitta f. Weinestam

25/1 dot·ter till butiksförest. Åke Bertil
Malm, Mariaplan 1 ooh h. h. Maj Sickan
Helena f. Vester.Jund

29/1 Niclas, son till biJmek. Lei.f Henning
Lindroo-tth, Norra La,gnö och h. h. Ulla
Inga-Maj f. Bergström

3/2 son ci,1,J inköpsohef Lars Henrik Ed
stam, Klosterv. 29 och h. h. Ulla Margareta
f. Rydell

Vigda
1966
26/12 Bo Kar.J Krister UJ.lberg och Barbro

E!.isabet Nilss-on
26/12 Mats Wassdaihl och Eva Margareta

Johansson
18/12 Guida ScrignoJ.i och Karola Elisa

beth Bergman

1967
11/2 Jan Erik Jakobsson och Eva Made

lein Olsson
22/1 J01hn Oddvar Oyen och Solveig

Ainonetta Nilsson.

Döda
1966

18/11 Fru Eufrosyne Charlotta Andersson
f. Andersson, Höjdlhagsv. 2 76 år.

26/11 f. timmermannen Karl Georg Pers-
son, Betsede 77 år.

6/12 F,insnickarmästaren Gus-ta.f Gerhard
Lorang, Skärgårdsv. 5 75 år.

13/12 f. porslinsarb. Vik,wr Hjalmar
Jonsson, Skeviksg. 7 79 år.

15/12 Fru Margit Via.Ja Scholtze, f. Ols-
son, Värmdög. 2 58 år.

1967
5/1 Fru Anna Erika Fäk f. Söderberg,

Ålderdom~hemmet 92 år.
25/1 dotter r,ill butibförest. Åke Be.ni!

Malm, Mar.iaplan 1 och h. h. Maj Sickan
Helena f. Vesterlund 1 dag.

2/2 f. porslinsm:l.lerskan Anna So.fia An-
dersson, Ålderdomshemmet 96 år.

3/2 Porslinsformaren Harald Albin Möl-
ler, Rutens v. 14 74 år.

9/2 Frn Alma Linnea Emilia Andersson f.
A:lmen, Ålderdomshemmet 63 år.

Tack!
Till Gustavsbergs Fabriker, avdel

ningschefer, arbetskamrater, släkt och
vänner mitt varma tack för uppvakt
ning på 50-årsdagen.

Ebba Pettersson

Ett varmt tack för visad vänlighet i
form av blommor och gåvor på min
60-årsdag.

Elin Lindberg

Till fabriksledningen, förmän och ar
betskamrater, till släkt och vänner ett
hjärtligt tack för vänlig hågkomst på
min 60-årsdag.

Gunnar Österberg

Mitt hjärtliga tack för all vänlig upp
vaktning på 60-årsdagen till företaget,
arbetsledare, arbetskamrater och övriga
vänner.

Carl Håkansson

Till Gustavsbergs Fabriker, Kommu
nen, Konsum, lngarö Arbetarekommun,
Hälsovårdsnämnden, Pensionärsförening
en, Furusundskretsen, och många andra
korporationer samt till släkt och vänner
mitt hjärtliga tack för den vänliga håg
komsten på BO-årsdagen.

Sven Löfbom

Vid min avgång ur tjänst ber jag här
med att hjärtligt få tacka chefer, för
män och arbetskamrater för gåvor och
blommor vid avskedskaffet 29/12.

Gunnar Pettersson

För vänlig hågkomst under min sjuk
dom och för uppmuntrande blommor
och presenter ber jag på detta sätt att få
framföra mitt varma tack.

Anna Eklund
lngarö

Hjärtligt tack till alla dem, ingen
nämnd, ingen glömd, som under min
sjukdom så vänligt uppmuntrat mig med
blommor, brev och gåvor.

Artur Teglund

För vänlig hågkomst på min högtids
dag ber jag få uttrycka mitt hjärtliga
tack.

K. Forslund

Ett varmt tack, till arbetsledare, ar
betskamrater, sociald. kvinnoklubben,
släkt och vänner för den vänliga håg
komsten på min 60-årsdag.

Hulda Johansson

Mitt varma tack till Röda Kors-kret
sen, Lottakåren, släkt och vänner för
vänlig hågkomst på min 70-årsdag.

Maria Engström

För vänlig hågkomst, för presenter
och blommor på min 75-årsdag, ber jag
att till fabriksledning, arbetskamrater,
pensionärsföreningen och alla övriga
vänner, få framföra mitt vördsamma
tack. Georg Box

För all vänlig hågkomst på min 50-
årsdag ber jag till Gustavsbergs Fabriker,
arbetsledare, BKF Verkstadsklitbb, kam
rater och vännerfå säga ett varmt tack!

Bertil Stenström

Hjärtligt tack till fabriksledning, för
män, arbetskamrater, grannar och övri
ga vänner för gåvor och blommor på
min 60-årsdag.

Anna Karlsson

Till fabriken, arbetsledare, arbetskam
rater, idnttsföreningen och alla vänner
mitt hjärtliga tack för den vänliga hdg
komsten på min 60-årsdag.

Karl Strömberg
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Som vanligt vid nyår har vi fått en
rad av hälsningar på prenumeration sta
lcngerna med tack for det gångna året
och rillön skningar om ett gott nytt. Låt
mi,g notera några, t.ex. Erik Hellström,
Stockholm, D. Wiström, Solna, Gabriel
la Kåge, Stockholm, Edvin Lönn, Rote
bro, Emma Lindgren, Stockholm. Elsa
Steen hälsar också ti:l,l sina gamla skol
kamrater och Maria Klang till kamra
terna i Gustavsberg. Så ar det en del
som talar om hur trevdig tidningen är
och hur man gLäder sig åt hälsningarna
från hembygden. Där är F. U7allius, som
tackar Red för trevl'iga skriverier, G.
Rystedt i Hisings-Baoka, Anna Daniels
son, född Hellqvist i Skövde, Anna
Karlsson, Strangnas, Ester Westerlund,
Uppsala, Sivert Nilsson, Eneby Skå och
Karin Svensson, Gnesta, som går och
väntar på att tidningen ska komma.
"Hjärtligt tack for trevlig läsning 1.m

der 1966. Varma väLgåm,gsönskniingar ti ll
aa1la medarbetare i Custavsbergaren och
speciellt til:l redaktören hirnself, Hilding
0 och Edla Sofia, från Anna-Gina Sjö
berg (Karlsson) nu bosatt i Hälsingland
fjärran från det jäktiga livet i Stock
holm." Per Valjenäs i Svängsta berättar
om utökningar i sin industri. Vill gärna
komma på besök i år.

Axel Pettersson, Hägersten, som skri
vit med såidan inlevelse om håta·rna, tac
kar för jullådan med porslin, och säger
sig vara riktiigt imponerad av de många
fiina sakerna, ooh fortsätter: När man
är ensam som ja,g så var det också ett
minne från min hemort, som jag aldrig
glömmer. Jag vill nu tacka Red och
alla som arbetar för er priäkti,ga tidning
och önska ett riktigt gott nytt år. -
Tack ska rsi ha. Jag ska försöka hålla

ut det här året, sedan får någon annan
ta vid. Men det har varit trevligt det
som varit, inte minst kontakten med de
gamla gustavsbergarna i förskingringen.

Red
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Faninvigning bland pensionärer

Distriktsordf. Johannes Back höjer levet för fanan.

"Med f1ygarrde fanor och klingande
spel ..." Ja, 'det där var naturligtvis lite
överdrivet, men nog var det festligt i
Bergasalen tisdagen den 14 februari då
Pensionärsföreningens medlemmar i stort
antal samlades rill sitt ordinarie månads
möte.

För att de pensionärer som hade svårt
att gå skulle kunna vara med på festen
fick de skjuts av ett par av hyresgäst
föreningens styrelseledamöter som körde
skytteltrafik mellan respektive bostäder
och Bergasalen.
Och orsaken till festligheten var att

den fana, som föreningen på sitt no
vemberrnöte enhälligt beslutat anskaffa,
nu skulle invigas. När beslutet om fa
nan blev 1känt i samhället strömmade fri
kostiga bidrag in från bl.a. fackförening,
personaldetaljen, hyresgästförening och
de olika lunohrurnskommitteerna.
Ordföranden, K. V. Svensson, hälsade

vfå-lilmmmen och presenterade kvällens
hedersgäst, distriktets ordförande Johan
nes Back, Denne höll ett tankeväckande
anförande vari han erinrade om den
kolossala skillnaden mellan gammal och
nuvarande tid. Bl.a. läste han några

strofer ur en dikt som börjar "Ensam på
en sten vid vägen gamle tiggarn satt".
Om denne levat nu skulle han inte vara
tiggare utan pens,ionär med fullt män
nisko- och medborgarväride.
Eftersom hyres,gäsoföreningen och or

kesterföreningen swd för underhåUning
en redogj011de Rune Lööf för det fort
satta programmet, som best,od av kaffe
servering (som på ett utmärikt sätt sköt
tes a'V Valter Remmel och hans, duktiga
medhjälperskor), sång, musik och ut-
1ottni111g av mat- och fru:ktJkorgar, skänk
ta av resp. konsum ooh mjöl:kförsälj
mngen.
Per-Olof Winghed roade med sina

mästerliga imitationer av Tore Skogman
och Joikikmokk-Jo!k:ke, orikestern spela
de fö,r fullt, Gösta Da;hl,berg med David
Hjenpe som aokompanjatör ledde med
kärnd 'br.io alls:ången, oonåringarna Len
nart Lindbl.td ooh Mats Mattsson sjöng
känsliga vis-ar ooh Tage Andersson seriö
sa sånger.
Men allt tar ju förr eller senare slut

ooh så även denna fest, men inte förriän
många av de pi.gga pensionärerna trått
dansen till tonerna av orkestern.

H.S.



Märket for köptrygghet i Konsum och Donms

Säg till om Ni inte blir nöjd
med en vara. Då får Ni byta.
Eller pengarna tillbaka.
Det är en bit av köptryggheten
i Konsum och Domus.
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När människorna sova
vid sommarnattens sken
och tusen röster lova
sin fröjd från gren till gren,
då purpras lingonriset
av stilla skyars gull;
då hägrar paradiset
än över jordens mull.

Verner von Heidenstam

Trista moln och prunkande fägring

Det där med trädgårdsskötsel måste vara ett särskilt noje,
om man Hr döma av de pysslande, mysande gustavsbergare,
som dagligen påtar i sina jordbitar. Och jag förstår dem, om
bara Iövkratrningen är över och det mesta av de torra ekbla
den och barrknytena kommit undan. Det ,är bra tjusiga former,
färger och dofter som bjuds i denna underbara tid. Man ser
hur det rör på sig, allrahelst när larver, skalbaggar, myror
börjar sitt ihärdiga jobb, ooh när fjärifar och bin svävar kring
bland blommorna.

Skulle vi inte kunna kosta på oss litet mera blommor och
färg i våra gemensamma visten, kring fabrik, centrum, folk
park? Vårt ansikte utåt borde förgyllas upp av blommor, men
vi är allt bra sparsamma i den vägen, eller väntar vi på träd
gårdsarkitektens skisser eller anslag från kommunen? Småför
sök har gjorts kring fabrikerna, men det tycks aldrig bli fär
digt med alfa tillbyggnader, och våra gårdar verkar alltid
skräpiga. Litet mera ordning och reda efterlyses, och så in
med flera planteringar, stora urnor med blomster, blommande
klängväxter på stängslet, som vi inte tycks kunna vara utan.
På kyrkoslänten väntar jag att få se prunkande massor av
tulpaner, Centrum provisoriskt uppklätt av blomsterlökar,
scilla, hyacinter, anemoner, pioner, astrar och violer, infattat
av spirea, rosor ooh träd i blom. Folkparken borde vara en
fridsam vrå, en oas och blomstertradgård, gärna med mera av
våra vilda vackra blommor, som vederkvickelse för öga och
sinne. - Inne i Centrum får vi väl ha blommorna ifred för
rådjuren?
Nu inbjudes åter till en trädgårdstävling. Vi får hoppas att

det blir stor anslutning och en jämn kiassindelning; så att inte
bara de halvprofessionella trädgårdsmästarna blir uppmärk
sammade. - Fabrik, kommunen, Konsum och Folkparken
kan förresten vara i särklass.

Första maj har vi firat. Med traditioneldt demonstrationståg
till Foil1kparken med vår stadiga blåsorkester i täten. Trots ky
lan var tåget lika välbesatt som förr, berättas det. Jag var i
ett annat kungligt land, och även där demonstrerade man så
smått mot kriget i Vietnam och mot Greklandsfasoner, som i
övrigt runt världen, där man vågar sticka upp. I många l'ägen
dock som rerriern, som ryggar med svansen mellan benen, när
makten talar. Attityden känns igen på många håll, ty alla är
vi mer eller mindre tuktade av de makthavande, de starka och
rika i världen, till vars 01.1d och handlingar vi undfallande

nickar bifall. Som om makten och visheten hörde samman.
- Kvällen före, samling kring valborgsrnassoelden, mot av
gift, slentrianmassigc, okoncentrerat och bråkigt. Trots att ti
den alltjämt är allvarlig, vi vet att vi inte minst har ett stort
internationellt samverkans arbete framför oss. - Kanske nat
tens snöfaLl dämpade glädjen och gav en och annan en efter
tankens återställare.
Nej, ordet semester låter hoppfullare. Bara någon månad

kvar dit. Den rätten fanns inte förr. Ordet hövdes första gång
en för 100 år sedan i ett statligt verk och gällde en avkopp
ling för några högt uppsatta chefer. En riksdagsman undrade
något decennium senare vart man egentligen var på väg?
"Snart kommer väl våra drängar också att begära semester",
liär han ha sagt. Som sagt var. - För 50 år sedan fick man
"semester" 4 dagar kring midsommar - utan betalning. För
30 år sedan fick man semesterersättning för de 4 dagarna, ooh
härute dessutom tjänstledighet några veckor, givetvis utan er
sättning. Idag har vi alla löntagare rätt till 4 veckors betald
semester.
Det som göms i snö kommer upp i tö. Se er omkring så får

ni själva ,konstatera det på gator och torg. Man blir häpen
över hur folk har mage att släppa avfall omkring sig. Fast det
finns papperspellar i närheten kastar man ändå skräpet där
man går och står. - Kommunen planerar en ny kampanj ooh
det tycks behövas. Bara vi slipper stora skyltar vid infarten.
Det är förresten vid genom- och utfarten, som en och annan
bilist tappar sina sopor vid vägkanten. Notera bilnumrerl -
Lika ohyfsat bär en och annan individ sig åt som gäst i vår
natur. Tjllfalliga campare famnar sina visitkort av konserv
burkar, glas oah plast bland träden, i klippskrevor, på bloms
terängarna. Hur är egentligen sådana människor skapade? Vi
lever i rymdåldern, men nog verkar det mm många ännu är
kvar i medeltiden. Titta bara ,i våra stora kantiner, dar mat
rester ej skulle läggas.
Medan jag är i farten, ber jag för vårblommorna. Låt dem

vara kvar i skogsbacken ooh på ängen, där de kommer alla tiU
glädje! Att ta upp dem med rötterna är därtill inte tillåtet
enligt lag.
Ha det så trevligt, njut av vårsolen, blommorna och fågel

sången på din skogsvandring! Ty nä,r detta går i tryck har
värmen 1kommit och allt slår m i prunkande ~ägring.

Red



Starka skäl
och mjuka ord
- Varför använder du så starka ord?
- För att imponera och övertyga, så

klart.
- Oah det tror du är den rätta me

toden?
- Ja, hur skulle man annars göra?
- Tala lugnt, mjukt och vänligt, med

helt vanliga ord och små bokstäver. Det
är inte de skarpa och bullrande orden
utan de starka sakSikälen, som imponerar.
Det bör vi ha klart för oss.
- Det kan väl inte vara något Fel

att säga ifrån på skarpen, för då kan
det inte bli något missförstånd .
- Visst är det bra att undvi:ka miss

förstånd men för den saken behöver vi
inga starka ord utan klara tankar och
goda argument. Om vi deklarerar vår
mening med enkla vardagsord och i en
mjuk form, gör vi det bästa intrycket.
- Det kan man nog ha olika mening

ar om.
- Knappast. Men det är inte ur vä

gen att låta talet färgas av vårt eget in
tresse, så att känslorna kommer med.
Detta kan rnyoket väl ske på ett för
bindligt sätt och utan a1la kraftord. fat
hovsamt och vänligt resonemang utlöser
sympati, medan en frlän och skarp for
mulering verkar raka motsatsen.
- Jag är i varje fall ingen vän av

menlösa resonemang och tror inte att så
dana kan vara till någon nytta.
- Nej, vem har talat om att vara

menlös. Ideadet är att vara stark i sak
men mjuk i formen och tonen, Vi vill
gärna vinna och övertyga medmän
niskorna, och då är skarpa ord och ag
ressiva tonfall bara till hinders. Det lö
nar sig att gå varsamt och taktfullt till
väga.
- Det beror vä1 också på omstän

digheterna. Och man kan naturligtvis
ha olika meningar om vad som är bäst
i de situationer, man rå,kar i.

Här avbröts samtalet. Det går nog in
te att ge generella regler i den här frågan
men vi gör säkert klokt i att dämpa
tvärsäkerheten och påstridigheten.

En engelsk sentens släger: "Har man
starka åsikter, kan man använda svaga
ord". Så är det. Varsamma ord och för
bindlig ton skapar lystring, resonans och
kontakt. Och detta är väl värt att tän
ka på.

V. J.
2

"Munnar" av Bengt Berglund

Så är det natt oah 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 teateer. 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 flyiktingar. 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 trä:d sin skog ooh 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



Pastor Ludvig Jönsson, socialkurator
vid AGA och förest!i.ndare för institutet
Arbetsetik-Studier och Rådgivning, ut
vecklar här trygghetsproblemet under
strukturomvandlingen.

Vi lever i ett samhälle oah en värld
- där förändringarna drivs på oss i allt
snabbare takt. Sådant som bara för ett
årtionde sedan hade "kommit för att
stanna" är föråldrat. Det är kanske inte
så konstigt om vi - antingen vi heter
fou A eller herr B - litet krampaktigt
griper tag i skrivbordet eller arbetsbän
ken oah säger: Kom inte och flytta på
mig ...
Nu kan rationaliseringsexperten svara:

Det handlar just om trygghet, detta med
rationalisering. Om vi inte följer med ,i
utvecklingen och snabbt inrättar oss ef
ter nya betingelser, är vi snart urkon
kurrcradc, och då har vi verkligen ställt
tiH det för oss ...

Här skymtar v1
ett av rationaliseringens viktigaste pro
blem: företagets tryggher och möjlighe
ter att överleva - oah därav är allas
vår trygghet beroende - kräver rörlig
het och föränderlighet. Men samtidigt
upplever man som enskild ofta detta som
ett hot mot sin egen orygghet.
Var har man sin trygghet? Det är ingen

tvekan om att arbetec är en mycket vik
tig trygghersfeiktor för de fles,ta män
niskor. Jag tän!ker inte bara på den
ekonomiska trygghet som ett stahih ar
bete ger. Själva den inrutning av livet
som arbetet innebär ä,r en trygghet. Man
behöver inte fundera över vad man skall
göra i morgon eller i nästa vecka. Ibland
skulle det Förallde! kännas skönt att
verkligen vara så lös och ledig att man
alldeles kunde göm vad man hade lust
till, Men har man sugit på taruken ett
tag, så upptäcker man att det ändå är
rätt skönt att ha något som upptar ens
tid och aktiviter.

Detta gäiller ännu mera om man kan
känna någon sorts yr1kesslkiiak!lighet eller
yrkesstolrhet i sitt jobb: hiär är det något
jag kan och som jag duger till och som
jag behärskar. Att kunna klara av en

Ludvig Jönsson

Var har
uppgift, kanske till och med så att ens
uppdragsgivare uttalar sin belåtenhet,
ger en tillfredsställelse som just har med
trygghet att göra.

Om man dessutom får utfö.ra detta
jobb tillsammans med arbetskamrater
som man känner sig hemma med, så har
tryggheten fått ytterligare ett viktigt
tillskott. Det är många gånger därför det
är besvärligt för fru A ooh herr B att
Hytta från ett rum till ett anna,t, för här
har man kanske i flera år känt sig inlem
mad i en kamratgemenskap med dem
som arbetar i samma rum eller samma
korridor - och vill man göra det rik
tigt känsligt, så skall man säga: på
samma nivå.

Det där med nivån

man

och posmonen är ingenting att skratta
åt, det är en viktig trygghetssynpunkt
för många, många ... Inte bara för di
rektörer - för dem också, men kanske
lika mycket för direktörsassistenter och
klubibordföra11'de ooh avdelningschefer
oah förmän ooh lärlingar och förtroen
demän . . . ja. jag vet knappast v.ibka,
som inte har någon sons position att
trygga sig vid.

Ooh så kommer bostadsorten som än
nu en trygghetsfaktor av stor betydelse
för alla dem som inte har något av vaga
bond i blodet. Det finns förmodhigen
gustavsbergare som aldrig skulle drömma
om att fly,tta sina bopålar över Sikuru
bron til1l "fastlandet". Och det finns
stockholmare som aldrig skulle kunna
tänka svg att flytta från "stan", det finns
ännu en och annan ösrermairnsbo som
frågar: "Kan man bo söder om Slussen"?
Det finns de ·som uppfattar det som ett
skamligt förslag om någon vill att de
skall flytta från Nacka till Eskilstuna,

Ja, jag vet alk det där om barnens
skolgång ooh hustruns förvärvsarbete
och egna hem och bostadsbrist, men vi
skall inte förneka, att man har en obe
nägenhet att ge sig ut i det okända och
okontrollerade.

Vi kunde fortsatta att räkna upp
tryggheter. J,ag är inte saker på att jag
har nämnt ens de viktigaste. Men de
nämnda är just sådana som är i farozo
nen i näringslivets srrukturomvandhing.
Därför ter det sig så angeläget att vi i

•
Sin trygghet?
dagens föränderlighet lär oss att hante
ra dem på ett riktigt sätt.

Detta är en angelägen fråga
för oss som enskilda - men odkså såsom
företag! Det finns en tendens, märkbar
inom många företag där det i dag från
personalen ställs frågor om vaid som är
i görntingen i fråga om metodförändring
ar, organisationsför!'åndringar ,och per
sonorruflyttningar, att besvara sådana frå
gor med förs·äikran om att aUa kommer
att beredas anställning även efter för
ändringarna. Det är som om anställ
ningstryggiheren är den enda formen av
trygghet som gått upp för dem som har
att svara på frågorna. Det är klart att
vetskapen om att ha a1nbete är livsvik
tigt för oss alla - men i ett samhälle
med brist på fotk och ö,verflöd på syssel
sättning är det i varje faU för de flesta
inte ·den mest aikuta tryggihetsfrågan.

Men sedacn är det odkså den enskildes
- verkligen vars ooh ,ens - uppgift att
i dag göra sig beredd på förändringar.
Man kan gott ta och gransika var och
en aiv de h1ä,r nämnda trygghetstfa:kcorer
na oah pröva hur mydket man ·har bun
dit upp sig själv vid dem. Alla vet vi,
att de egentligen vilken dag som helst
kan tagas ,ifrån oss eller i varje fall sät
tas på prov. Då gäller det att ha någon
sorts trygg1het inom sig, så att man inte
gjort sig helt ber,oende av det ~om omger
en.

En invärtes trygghet
som gör att man kan låta sa!ker komma
odh gå och iförhållaruden V"äxla, är en
frå,ga om kun9k.aip och. utbildning, om
självförtroende och dristighet. Men det
är ytterst en fråga om aut hitta sådant
som är meningsfullt i l1ivet. Somligt av
det man går och hinder upp sin try,gg
het vid oah tmr vara så omistligt, är i
själva verket ränt meningslöst ,i jämförel
se med att ha hittat något av egenvärde,
som gör a·tt man får siäga ooh törs säga:
jag är jag, vaid som än sker runt omkring
mig.

Så kan\\1ke de olika trygghetsaspekter
na ändå går ih.op. För egenvär_det och
självförtrroendet står inte i motsättning
till effohiviteten. Och detta är kanske
den viktigaste känslan V'i kan inge hos
varandra i föränderligheten.
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John Bellander tar farväl

Dr Bellander gör en undersökning för anställning av Sven Henry Fälldin

Redaktörn kom stickande med en lapp
och ville intervjua mej inför min avgång
som industriläkare. Han ryckte att jag
skulle skriva en kria och han hade med
sig en dispositon också för att det skulle
bli ordning i det hela. Han är redig,
reda'ktörn. Ja alltså:
Punkt 1. Varför slutar Du? Ja, slutat

har jag hållit på med nu sedan 1962. Då
förstod jag att det ej skulle blii bra för
befolkningen om det ej blev två läkare i
samhället. Den uppfattningen fick jag
redan 1951 då jag !kom hit, som provin
siallakare. Det blev att klara fem ålder
domshem, ett arbetshem, att vintertid
ha mottagningar å Möja, Sandhamn,
Runmarö ooh Narndö och Djurö. Mot
tagningen i Gustavsberg var ju värst för
där låg ju hela irrdustrien på med en rad
av speciella uppgifter.

Det mest givande ooh intressantaste
har varit mödra- och barnavård jämte
skolhälsovård.
Ja, med en så där 16-18 timmars ar

betsdag gick det rätt skapligt för man
hade ju varannan söndag [edig, Berndts
son hade ju arbetat upp vägarna. Det
var bara att följa hans spår. Du förstår
sa Berndtsson "Man måste arbeta så aer
man vinner tid!"
Det fanns nämligen en massa tids

ödande arbetsmoment. Bl.a, blankettra-

serier, Det tog flera timmar på dagen.
Dessutom måste man ju ha ett system,
där alla inkomster skrevs upp för dek
laration. Detta och att skriva patientens
namn och sitt eget upp till 10 ggr var
ju rätt förlamande på sjukvården. Tele
fonen skall vi ej tala om. Den tog min
hörsel och det är därför jag slutar.

Då jag hoppade in i industnin här i
Gustavsberg hade jag tan'k t att få ägna
mi,g mer i lugn och ro åt industrilakar
tjänst, vilket jag sysslat åtskilliga år med
bl.a. i Surahammar ooh Grums. Det spå
rade dock snart ur. Det blev mest sjuk
vård och i stället för de 4 timmar som
jag skulle avbeta blev det i genomsnitt
7-8 timmar. Detta i trots av att loka
lerna för industnilakaren blev Följsamma.
Sjukvården gjorde dock att läkaren blev
mer och mer främmande för arbetet inom
avdelningarna. Detta är ju ett general
fel for industrilakarrjansten. Läkaren
måste ha en mycket god detaljkännedom
om de olika arbetsmomenten.

Nej vad nu? Här sitter jag och skriver
och skriver. Då jag åter tittar på redak
törns lapp har jag tyidiigen besvarat
punkterna 1. 3. 4, och 5.

Det är på tiden att ta upp punkt 2.
Vad gör Du sen? Ja jag kommer givetvis
ate följa med min rids medicin mer än
jag förr hunnit med. Speciellt kommer

jag att studera geriatik, särskilt min egen
och dra slutsatser därav. Jag anser näm
ligen att varje organ i stort sett utveok
las om det får tränas och funktionera.
Organet får dock ej överdoseras av ar
bete.

Punkt 6. Vad fattas oss i industrin?
Vilken inriktning bör läkarvården ha?
Ja det skulle man behöva slita ut en
skrivmaskin för att besvara. Industri
läkarvården bör ju ej ensidigt inrikta
sig på att bekämpa olycksfall. Det är
givet vii:ktigare aot jaga sjukdomsorsaker
och söka bot för det hejdlösa bortfall av
arbetstimmar som sjukdom ger. Detta är
en av orsakerna för att sjukvård blivit
mitt huvudämne inom vår industri.

Man börjar aven inrikta sig på att
låta det gå snabbare med omplaceringar.
Det är en lika viknig uppgift för såViäl
arbetsgivar-en som fackföreningen. En
lämplig buffert i detta hänseende vore
nog en rehabiliteringsavdelmng av väl
skött kaliber.

Vad industrien i övrigt behöver är en
helnidsanställd läkare.

Så kommer vi till punkt 7. Ett ord
på vägen. Ja det viktigaste tror jag är:
Sköt fritiden tJiH det bästa! Njut och ve
derkvick er i naturen! Vandra och
spring, bada ooh träna och lyssna till
naturens under!

Punkt 8 ej upptagen av redaktören. I
ovanstående har jag använt ordet jag
många gånger, där det egentligen skulle
stått vi. D.v.s. Jag ooh min hustru. Hon
ha,r ständigt stått viid min sida till from
ma för sjukvål'lden. Före 1961 som såväl
sjukvårdshiotrlä,de som sköverska (det-ta i
Bkhet med många och åter många pro
vinsialläikaf'hustnur) och som telefonva.kt
ooh gjort att det gått. Vi vin1kar farväl
odh rackar för en härlig ooh spännande
uid och önska,r våra trivsamma patienter
a,llt gott.

John Bellander

Avskedslunch för Ddkto·r och Fru
John Bellander gavs på Strandvik den
28 april i närvar,o av represen-tanter från
företagsledningen, S1kydd~kommitten och
Iäikarvårdspersonal. Dir. Edqvist taokade
Dr Bellander för hans fina insatser för
företagets hälsovård och för hans många
iruitiativ dll de anställdas fromma, och
hoppa·des på att kontakten skulle få bi
behållas ännu en tid, sär~kilt för det nya
hörsellaboratloriets skuH. Bok,ver'k, konst
gods och blommor överlämnades, och dr
Bdlander tackade i ett inspirerat anfö
ra111de för uppskattningen och gav där
till en intressant överblick på vad han
anser bör höra till en god industrihäl
sovård.



Veteran som slutar
Den 15 april avgick Sven Leonard

Löfbom på egen begäran från sitt upp
drag som Cerberus eller Portens grand
old man. Han har arbetat för Gustavs
berg i 66 år. Då han nyligen fyllde 80
år uppvaktades han av fabriken, kom
munen, arbetarkommun, pensionarsföre
ningen och en rad andra organisationer
för sin livslånga och trogna tjänst i
fabrik och samhälle. Den här vackra
vårdagen, då han överlämnade nycklar
na till porten, blev det en enklare av
skedskaffe oillsammans med representan
ter från företagsledningen och arbetsle
dare. Minnesgåvan blev en plansch på
ram av gamla Gustavsberg III och ett
praktverk om Nordens huvudstäder jäm
te blommor.

Löfbom, som växt upp på och med
Ingarö, jobbade som ung i lantbruk och
skog och blev senare rättare. Sedan 1950
har han vaktar vår port med den äran.

Sven Löfbom kommer icke att vara
sysslolös. Landen vid Edsberg, kräftorna
i Kvarnsjön, campingplatsen vid Söder
sved och samhällslivet på Ingarö och
mycket annat får nu ännu mer omsorg
av den idoge och spanstige veteranen.

G-g

Håll rent i naturen!
I skogen intill Böle mosse såg foto

grafen detta bilvrak - påbättrat med
diverse sopor, som någon mindre nog
räknad ansett lämpligt att placera där.
Ett kuvert med namn lär ha avslöjat den
senare leverantören, som kan påräkna
böter.

Vårt hörsellaboratorium i funktion

Syster Ulla, som också kan kallas audiometris, tar ett hörselprov före placering i
bullrande arbete.

På de avdelningar där besvärligt bul
ler förekommer har mätningar gjorts och
kurvor och skalor upprättats över bul
lernivån, till ledning för inplacering av
arbetskraft och iakttagande av skydd för
bullret.

För varje arbetare vid dessa buller
ställen - och kommande - upprättas
successivt en bullerjournal, följd av en
kontinuerlig hörselkontroll. Före nyan
ställning på dylika arbetsstallen tas ett
s.k. anställnings-audiogram i vårt hör
sellaborauorium. Efter 3 mån.-1 år i
arbetet är det meningen att kontrollen
ska följas upp efter kallelse från läkar
centralen.

I hörselskyddsarbeter ingår givetvis
instruktion om olika bullerskydd, I vissa
fall måste personliga skydd, d.v.s. prop
par eller lurar, anpassas efter den an
ställde, anskaffas. Fall av hörselrubb
ningar hånskjutes till specialist.
Doktor John Bellander, som är initia

tivtagare till hörsellaboratoriet, har lo
vat att i fortsättningen i görligaste mån
följa tillämpningen och verksamhetens
utveckling. I Gustavsbergarens sommar
nummer 1965 utvecklade Dr Bellander
problemet närmare i artikeln "I när
kamp med bullret".

Dbg



Praktisk u-hjälp

Kooperativ kunskap till u-länder

Den kooperativa insamlingen till "Utan gränser" har sedan den startade år 1958
inbringat inte mindre än 12 miljoner kronor. Vi vet att kooperationens förtroende
valda har gjort en vvktig insats både genom eget föredöme och genom att påverka
andra. Här är ett försök att redouisa något av vad insamlingsmedlen använts till.

Kooperativ biståndsverksamhet
Det finns ett betydande antal experter

på u-landsfrågor som anser att koopera
tivt samarbete är ett av de bästa medel
som människorna i utveoklingsländerna
kan använda när de skall .höja sin lev
nadsstandard. I de fattiga länderna är
problemen oftast Iikartade. D v s var
je enskild individ har alltför små möjlig
heter att själv komma tiUrtätta med sina
ekonomiska problem. Det borde alltså
vara naturligt art man sluter sig samman
i en kooperativ förening för att gemen
samt åstadikomma resultat. Detta är i
och för sig inget märkvärdigt. Under lik
artade förhållanden växte kooperationen
fram även i vårt land.

Bilden från utveclclingslä:nderna är
dock oerhört mera komplicerad, eftersom
utvecklingen i olika delar av världen oah
inom skilda näringsgrenar uppvisar så
oerhörda skillnader. Man möter ofta
högrationella industrier vid sidan av
hantverk med månghundraåriga traditio
ner. Ja - många människor lever i en
brytningstid mellan självhushållning och
penninghushållning. Drastiskt och till
spetsat skulle man ,kunna säga, att valet
ibland kan stå mellan att å ena sidan fö
ra ett någorlunda drägligt liv på denna
jord eller att å andra sidan dyrka heliga
kor.

Svårigheterna i urveoklingsländerna är
inte nyupptäckta. De svenska ikoopera
törerna har Jtänge varit medvetna om
problemen men också om att det inte
finns någon patentlösning. För dem som
hävdar att kooperativt samarbete är en
av de bästa vägarna för att lösa många
u-landsproblem är det naturligt att söka
sprida kunskaper om hur kooperationen
är uppbyggd och hur den arbetar. Före
bilden som vi har försökt föra ut till ut
vecklingsländernas folk har natunligtvis
varic hur man går nill väga med att bilda
och driva kooperativa föreningar i Sve
rige. Vi har a1kså varit beredda att i oli
ka urveoklingsländer försöka införa koo
perativa ideer och därigenom lägga
grunden till en rörelse som på längre
sikt kan förändra levnadsbetingelserna.

Insamlingen "Utan gränser"
Insamlingen "Utan gränser" startades

år 1958 på initiativ av KF, HSB och
Kooperativa Kvinnogillesförbundet. Fram
till år 1966 hade insamlingen totalt givit
12 miljoner kronor. Vad har nu dessa
pengar använts till? Ja, de områden där

"Katanalotis" i Thessaloniki inviger sin
tredje butik. Den religiösa ritualen är
obligatorisk enligt grekiska seder.

vi i första hand har gjort insatser har
varit Sydostasien, Östafrika och Syd
europa. Dessutom har KF i samarbete
med SL (Sveriges Lantbruksförbund) ooh
SIDA arrangerat ett antal seminarier
med deltagare från urvecklingsländerna.
Samtliga seminarier har hållics i vårt
land. Största delen av bidragen till
"Utan gränser" kommer från medlem
marna i konsumcionsförerringarna, inte
mindre än 85 '0/o. År 1966 insamlades
tex genom att medlemmarna satte kryss
på sin kvittopåse drygt 1.122.000 kro
nor. Det året bidrog de anställda in
om kooperanionen i Sverige med 93.000
kronor. 'totalt sett verkar insamlings
summan ganska imponerande, men om
man ställer den i relation till antalet
medlemmar blir bidraget endast 85 öre.
Med taruke på att behovet till insatser
i utveoklingsländerna är nära nog
omätligt vill vi önska en ännu generö
sare inställning. I år har det också
varit möjligt att öka summan genom att
på kvitropåsen direkt ange hur mycket
man vill bidra med.

Kooperativt utbildningscentrum
för Sydostasien i New Delhi, Indien
Den största delen av insarnlingspeng

arna (1966: 760 000 kronor) har sedan
år 1960 g&tt uill "Education Centre" i
New Delbi i Indien. (EC) I denna vux
enskola utbildar man kooperatörer till
ledande poster inom hela Sydostasien.
Anledningen till att man i första hand
vänder sig till kooperatörer på ledande
nivå är att man har så stort .arbetsfält
och resurserna är så begränsade. Tanken
bakom de här åtg,ä1°derna är att man ge
nom att utbilda kooperativa ledare skall
kunna föra ut kunskaper i de kooperati
va förerringarna, något som man inte har
möjlighet till genom skolans försorg.
Under 1966 har man vid Education
Centre i New Delhi arrangerat 4 sernina-



rier med tillsammans 100 deltagare. Ele
verna kom från 10 olika länder i Sydost
asien. Vid seminarierna har man särskilt
diskuterat och studerat kooperationens
roll för att förbättra förhållandena för
människorna i utveclclingslanderna.

Skolan i New Delhi författar ooh sän
der också ut brevkurser men även andra
kooperativa publikanioner. Med hjälp av
studiematerialet försöker man bilda stu
diecirklar, bland annat i ikooperativa
ämnen. Ett viktigt inslag i arbetet är att
vara rådgivare åt statliga myndigheter i
frågor som gäller kooperationens utveck
ling. Den kooperativa skolan i New Del
hi, Education Centre, förbereder att un
der det här året flytta in i nybyggda lo
kaler. Ledare är Alf Carlsson, tidigare
lärare på Vår Gård.

Cooperative Education Centre
I norra Tanzania på sluttningen av

det väldiga berget Kilimanjaro ligger
den lilla staden Moshi, Där har den
svenska kooperationen til lsamrnans med
systerorganisationerna i Norge, Dan
mark och Finland startat en kooperativ
uebiidningsverksaroher. Vid denna skela,
som leds av Arne Holmberg från Vår
gård, svarar KF för 25 0/o av kostnader
na." Övriga utgifter bestrids av Kl--orga
nisationerna i övriga Norden, men sko
lan har också anslag från SIDA (Styrel
sen för internationell utveckling) och
SID:A:s motsvarighet i de övriga
nordiska länderna.

Vid skolan i Moshi (CEC) utbildar
man i första hand anställda i de över
1 500 lokala kooperativa föreningarna
som finns inom skolans verksamhetsom
råde. De föreningar det är frågan om är
främst producentföreningar, dvs sam
manslutningar av tex ikaffoodlar·e. Men
även de förtroendevalda i dessa förenin
gar deltar i kurser vid skolan. Under år
1966 arrangerades ett 70-<tal veckokurser
med rotalt 2 500 deltagare. Emellertid
anordnar CEC inte enbart muntliga kur
ser. Man är i full färd med att bygga
upp en korrespondensskola som ger ut
brevkurser och startar studiecirklar.

För närvarande hå1ler man på att prö
va en undervisningsmetod som är ganska
unik. Från skolan sänder man varje vec
ka via Tanzanias radio kooperativa ut
bildningsprogram. Under sändningarna
samlar föreningarna medlemmar ooh an
ställda kring radioapparaten för att lyss
na till programmet. Efteråt diskuterar
man olika frågor som sänts ut i förväg
och som behandlats i radioprogrammet.
Svaren på frågorna skickas sedan till
skolan, som kommenterar dem ungefär
på samma sätt som Vi-skolan kommenre
rar svars-häften. Decta initiativ har väckt
stor uppmärksamhet bland alla som syss-

Brist p/1, lämpliga lokaler får
inte utgöra något hinder i
undervisningen av styrelse
ledamöterna i Tanzanias
kooperativa föreningar.
Finns inte klassrummet, d/1,
h/1,ller man till utomhus. Här
ser vi Gabriel Kagaruki, en
av lärarna vid det koopera
tiva utbildningscentret i
Mosbi, i aktion vid en fält
kurs. Kagaruki har studerat
vuxenutbildning och med
lemsinformation i Sverige
som Kooperativa förbundets
stipendiat.

Studiecirkeln i en koopera
tiv förening i Tanzania har
just avslutat sitt veckosam
mantrdde, Ordföranden och
sekreteraren sitter ensamma
kvar och skriver ned cir
kelns svar till kursbrevets
fr/1,gor för att sända dem till
det kooperativa utbildnings
centret i Moshi.

lar med ucbildningsfrågor i utveckldngs
länderna och kan måhända bli ett verk
samt medel i upplysnings- och skolnings
arbetet.

Greklandsprojektet
I den grekiska staden Thessaloniki

startades för tre år sedan Konsumtions
föreningen "Katanalotis". Initiativtagare
till föreningen var en grek, som i Sverige
fått utbildning och erfarenhet i hur en
kooperativ förening arbetar. Vid starten

sände KF en svensk butiksohel' till Grek
land, ocih dessutom lånade man startka
pital till föreningen. Under medverkan
av svenskarna Yngve Carlsson och Kaj
Westin har nu föreningen vuxit både i
betydelse och storlek För närvarande
har "Katanalotis"-Föreningen tre butiker
i Thessaloniki. I landet finns ytterligare
tre konsumtionsföreningar, bland dem
en i huvudstaden At:hen, som öppnade
sin första butik i december 1966. Utrust
ningen och planeringen i denna butik
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Paketering av varor är en mycket viktig funktion i de grekiska konsumbutikema
eftersom dessa är planerade efter snabbköpsidf:n.

motsvarar en svensk snabbköpsbutik ooh
utgör en betydande standardskillnad i
förhållande till de eljest primitiva butiks
lokalerna i Grekland. I ett par mindre
städer, Prolemaida och Aliveri, där ock
så kooperativa butiker öppnats, har pris
nivån sjunkit med 3 '0/o, ett bevis på att
kooperationen gör nytta åt konsumen
terna/medlemmarna.

Seminarieverksamheten
De kooperativa u-landsseminarierna

som syftar till att ge kvalificerad ut
bildning till ert antal deltagare från skil
da utvecklingsländer har pågått sedan
1962. Man startade då med ett ettårigt
seminarium med deltagare från Afrika,
Asien ooh Grekland. I seminarierna del
tar varje år en eller ett par svenskar,
som efter kursens slut ämnar tillträda
tjänster i något u-larid för att bistå med
teknisk rå,dgivning. Ledare för de tidiga
re seminarierna har varit Arne Holmberg
från Vår gård. Han är numera ledare
för CEC i Moshi, Som ett samarbets
organ mellan KF och Sveriges Lant
bruksförbund (SL) har bildats Swedish
Cooperarive Centre (SCC).

8

I april i å,r startar det femte seminari
et. Denna gång kommer framför allt del
tagarna från Östaifdka som sänder 15 re
presentanter, medan 5 uttagits från Nor
den. Kursprogrammet innebär att man
under 6 månader i första hand skall stu
dera föreragsledning. Det ,är ailltså även
här fråga om att utbilda personer till le
dande poster inom den kooperativa
verksamheten. I det sammanhanget finns
det skäl att framhålla att seminarieverk
sarnheten i Sverige kan ses som en form
av vidareutbildning för några av delta
garna vid kurser och seminarier arrange
rade både i Moshi och i New Delhi. Des
sa båda skolor hjä'1per också aktivt till
med rekryteringen.
Målsättningen med seminarieutbild

ningen i Sverige är att deltagarna skall
kunna få information och kunskaper som
de har nytta av i sina hemländer. Genom
att stipendiaterna i Sverige med egna
ögon får se vad människor i samverkan
kan åstadikomma, är det lättare att enga
gera dem att vid hemkomsten arbeta för
kooperativa ideer,

Vid de fyra hittills arrangerade semi
narierna har deltagit 33 afrikaner, 30
asiater och 3 greker ooh inte mindre än
20 svenskar. 11 av de svenska deltagarna

har varit eller är verksamma som råd
givare i utvecklingsländerna för en peri
od av minst 2 år.

Swedish Cooperative Centre
Som tidigare nämnts växte Swedish

Cooperative Centre fram genom erfa
renheterna fr.ån u-landsseminarierna.
Framför allt behövdes odkså ett samar
betsorgan mellan KF ooh Sveriges Lant
bruk•förhiund (SL) i frågor som gällde
kooperativt bistånd. På detta sätt funge
rar nu Swedish Cooperative Centre re
ellt som den svenska kooperationens or
gan när det gäller u-Iandsfrågor.
Kort kan SCC:s uppgift preciseras till

att arrangera seminarier, administrera de
kooperativa biståndsprojekten och att
rekrytera experter till oLika kooperativa
insatser i urvecklingslarrderna, En annan
viktig uppgift för centret är att arran
gera studieprogram för enskilda stipen
d:iater från utvecklingslanderna. Sist
men inte minst svarar SCC för informa
tionen kring och aktiviseringen av in
samlingen "Utan gränser". Eftersom ar
betet till största delen finansieras genom
"Utan gränser" blir detta en mycket vik
tig uppgift.

Behover av insatser i utvecklingslän
derna är oerhört stort. Det största pro
blemet är att skaffa fram tillräckliga re
surser ooh att sätta in dessa resurser på
rätt ställe. Här har SCC en annan myc
ket vi!k<tiig uppgift: att samla de koopera
tiva organisationerna i Sverige och övri
ga Norden till ett resultatgivande samar
bete. Det är i samarbete vi skall S'kaffa
fram de resurser som fordras för att
kooperationen skall kunna göra en insats
för utveciklingsländerna.

Ragnar Arvidsson

c5om sagi var
Våra produkter är ofta fullandade

svar - på frågior som al1drig •ställts -
eller geniala lösningar som tyvlärr inte
passar ihop med några behovsproblem.

Glimtar ut en artikel om
"Produktutveckling"
av Sven Malmström

Man kan köpa en mans tid, man kan
köpa hans fysisika närvaro på en given
plats, man kan till och med köpa ett be
stämt mått av muskelrörelser per dag
och timme. Men man kan inte köpa en
tusiasm, man kan inte köpa iruitiativ,
man kan ,inte köpa lojalitet, man kan
inte köpa hj,ärtatJs ooh sinnets hän:given
het.

Clarence Francis



Wr gulnabt papper
Från svunna tiders sockenstämmor i

Sockenstämman i Värmdö beslöt den
3 juli 1796 att snickaren Peter Wid
strand sku:lle lä,g,ga in golv både på
mans- och kvinnosidan i kyrikibänikarna.
Bänkarna skulle målas i likhet med or
geUäktaren. Prästgårdshuset hade ny li
gen rödfärgats.
Vid majstämman året därpå beslöts

att 'kyrkan skulle ånyo vitmålas inuti.
Den hade blivit något mörk.

På anmaning av Kung:!. Maj.t beslöts
inköpa en lärobok för 1 riksd. 24 sk.
Detta skedde under erkännande av Ma
jestätets nådiga omsorg.

Ankefru Wendelia, ägarinna till An
neberg, meddelade genom pastor att hon
vore sinnad att hos Kungl. Patriotiska
Sällskapet anhålla om någon uppmunt
rande belöning för husbonddrängen Karl
Ekeberg, som i 21 års tid varit i tjänst
hos hennes avlidne man handelsmannen
högädle Wendelius.
Pastor meddelar 1798 att de i sakri

stian förvarade penningsmedlen och and
ra värdesaker inte är i nog gott förvar
trots järngaller både utan- och innantill.
Han föreslår inlköp av en järnkista.

Den högst bofälliga skolmästarbygg
ningen måste med det snaraste rivas ned.
Stor fara hotar både kyrkan, prästgår
den och de övriga här på backen beläg
na husen, om eldning i denna nedruttna
byggning företas. Allvarliga tillsägelser
och förbud däremot har givits.
Herr krigskamreren Iuringius åtog sig

att med allra första i nu ingående vecka
dra försorg om byggningens nedtagande,
men härigenom ville han uttryckligen
förbehålla sig rätten att bli alldeles fri
kailad för de 3 :e mantal Hemrnestad,
som han arrenderar, från all slags hjälp
med timmer, dagsverken eller penning
avgifter av dessa 3 :e hemman, ifall för
samlingen nu eller framgent ingår i be
slut att uppbygga nytt hus eller stuga
åt skolmästaren eller klockaren. - - -
Vid framställd fråga om församling

ens ledamöter ville bidraga tiH ny kloc
karbyggnings uppsättande svarades en
hälligt nej. Bataljonspredikanten Vest
man var den ende som för ·de mantal
han arrell!derar under Norrnäs förklara
de sig benägen att understödja, så framt
de övriga sockenborna även bidrager i
mån av innehavande hemmandelar.
Juni 1799 meddelas att spannmål finns

att köpa ur kronomagasinet i Norrtälje.
S,vår missväxt råder,

Värmdö

Jan Petter Orström i Fagerdala vill
1801 anmäla till Patriotiska Sällskapet
de nyodlingar han utfört och försam
lingen vitsordar hans arbete.
Nödvändigheten av en ny Fatrigstugu

byggning framhölls i maj 1802 av pastor.
Den nuvarande, där fattighjonen var in
rymda, var trång oah liten. Darcill var
den nog så förfallen och belägen på ett
sumpigt och ohälsosamt ställe. Ytterli
gare överläggning skulle hållas om 5
veckor, Under tiden skulle ombud sam
manträda med lantmätaren i ärendet.
- I oktober tas frågan upp på nytt. Då
undrar bataljonspredikanten Vestman
om ioke den gamla byggningen kan sät
tas i brukbart stånd och då alla övriga
närvarande förenade sig i samma tanke

tillsattes en kommitte för utredandet
härav. - - -

Pastor meddelade att sedan det hu
vudsakligaste nu blivit besörjt både till
kyrkans reparation och inre prydnad det
endast återstod att åt det vackra bild
huggeriet på predikstolen låta giva nå
got ytterligare prydlighet, Herr överhov
intendenten Fredenheirn hade föreslagit
att den skulle målas med en fin fernissa.
Omkring 30 riksd, skulle det kosta. För
slaget bifölls. Till en trappa vid karak
tärsbyggningen skulle användas plankor
och bräder från reparationen av kyrkan.

Rådplägning angående tiggeriet för
siggick 1803. Kungl. Maj:t hade anmo
dat domkapitlet att utreda ärendet. -
Då varje församling bör ha försorg om
sina fattiga, bör man icke betungas av
sådna som drager omkring. Till före
kommande härav och till befrämjandet
av god ordning vidtogs den anstalten
"att sexmannen i varje fjärding skulle
ha en noggrann uppsikt därå, att så
snart en utsocknes tiggare sig infinner
genast överlämna honom till kronobe
tjäningen att se tiH kb avföra."

Bland tiljor som ska bli scen
Teaterbygget är i full gång. En dag i våras letade sig vår fotograf in och tog denna bild
från den blivande scenen, varefter han gick till Scenstudion för övningarna till öppnings

premiären i höst.
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Samarbetsleommitteerna på de större
fabr1i1ksenheterna har kompletterats med
nya medlemmar och halt sina första
sammanträden för året. - Som regel har
man gårt igenom oillverkning och leve
ransresultat. På TPF har man också re
dogjort för ti,Ubyggruaden och uppsätt
ningen av s.k, Trentugnar - På BKF har
informanion givits om MEC-studiernas
innebörd, omändringar inom fabriken
m.m. Oro an.fördes för Guåa Porten in
för höstens H-omläggning, där en om
ändring ska ske så snart medel och vet
tiga anbud erhållits. - HPF har fast
ställt budget för överskottet på matsalen
och reserverat medel för semesterbidrag,
bidrag till personalfester, Lucia ooh re
sor. I rapporten om tillverkningen in
formerades bl.a. om nya tryckrnaskiner,
torkar och formmaskiner och företagna
pmv med nya metoder för sortering och
borstning: - Trpt och lager har tagit
den nya lagerbyggnaden för badkar i
besittning under 1 :a kvartalet. Nya lo
kalutrymmen ooh omdispositioner räk
nar man med vid överflyttning av kyl
diskrnonteringen till BKF.

Sleyddsleommitten hade kvartalsmöte i
april med sedvarslig granskning av
skyddsroridsrapporrer, yrkesskadeanmal
ningar och statistik Under 1 :a kvartalet
i år noteras 17 yrkesskador och 8 färd
olycksfall. De tog tillsammans bort 4.560
arbetstimmar.

Forslagsleomrnittert höll träff med
1966 års, Förslagsställare den 20 mars
på Strandvik. Efter middagen - i viss
mån jubi-leumsmiddag för 25 års verk
samhet - visades filmen "Eld, lera och
människor", som framställdes för 25 år
sedan, och vilken i hög grad intressera
de deltagarna. Ingenjör B. Dahllöf ut
delade minnesfat 611 följande: Folke
Karlsson, Tore Scboltze, Göte Gustavs
son, Yngve Gustavsson, A ramis Fonsati,
Helmer Persson, Fernando Grassi, Si
gurd Bast och Pietro Sartori, vilka un
der året för första gången presenterat oli
ka förslag. Till dem som åter·lmmmit med
nya förslag ooh tidigare hade minnesfat,
överlämnades bokpremier. Det var Rolf
Nygren, Gösta Olsson, Olof Andersson,
Gunnar Nilsson, Tord Lindström, Rag
nar Lindblad, Elof Engström, Gunnar
Storm ooh Svante Johansson. - I år har

10

hittills inlämnats ett 10-tal förslag. Ett
förslag om lagning av sprickor i WC
skålar belönades med 1.200:-.

Företagsnämnden hade sammanträde
13 april. Vik. sekr. meddelar att man
Utsåg en kornmitte på sex ledamöter som
ska se över nämndens organisation och
föreslå namn dH ett arbetsutskott. -
dnskemål om en ny personalbroschyr
framfördes. Vissa avsnitt borde vara
på finska och italienska. - En ny klub
ba förärades nämnden från Einar An
dreasson i Halleforsnäs,
dversikten på marknadsläget hölls

denna gång av Folke d:hilin.
Då tidningen kommer ut har nämnden

haft ytterligare ett sammanträde den 24
maj, då nämndens organisation för 1967
klarats och årsredogörelsen genomgåtts
och Jmmmenterats. Vi återkommer där
om i nästa nummer.

Frå:n Porsgrunds porslinsfabrik i Nor
ge har vi haft ett 20-ual ledamöter från
deras företagsnarnnd på surdiebesök den
2 maj. - Den 7-8 maj gästade ett 30-
tal porslinskunniga från Karlskrona våra
fabriker, De inkvarterades på Säby ooh
fidk en orientering om våra arbetsvillkor
och samhädlet ooh en genomgång av hus
hålls,pors1Linsfahriken. Som bekant har

Karlskrona lagt ned sin fabriikation, och
för ev. överflyttning till vår industri.
häir g,avs i gott samarbete en information
Gustavsbergs Fab11i,ker har under maj

ooh april haft två uppmärksammade ut
suällningar av konstgods.

I Suodkholm stäHde keram~kerparet
]ohnny och Jan de Raden från Amster
dam ut i Gustavsbergs utställningsloka 1l
på Birger Jarlsgatan.
De fiok -under några vintermånader

låna bostad ooh atelje av fabriken och
uppvisade nu resultatet av sitt arbete
här. Se vaserna t.v.

Bäigge konstnärerna har en särprägiad
stil ooh gör dels odreja:de skulptureHa
former dels nyttoföremål som vaser, sik.å
lar, allt i ljust stengods, ibland med till
sats av mörkare eller f.ärgad glasyr.
På Forum i Malmö st!äller Bengt Berg

hmrd från Gustavsbergs Studio ut och
ikalla.r sina arbeten "Företeelser i lera".
Dessa vi~.a-r sig vara de mest skilda ting,
från tekoppar tiH skulptrurer, små ocih
snora, alla ytterst fria i formen och ofta
gjorda av tunna lersjok, som böjts ooh
formats ooh fyllts med liv ocih rörelse.
Utst:älllningens vinjett syns ovan.
Båda utstäl!rnin&arna har blivit flitigt

besÖlkta od1 fått mydket pressberöm.
ML

Den 12 april informerade sekreteraren
i Kvarnbergsskolan 150 elever i 7:an om
fabrikernas historia och nuvarande pro
clu'ktion och visade filmen "E:ld, lera
ooh m!änni:skor". Därefter visades fabri
kerna i 2 omgångar under ledning av
våra kvinnliga ciceroner. Ett stort an
tal av ,dessa elever återkommer på pryo
nästa år. - Unider mars och april har
ett 60-tal pryo-elever från 8 :e kla~s
gjort sina 9 daga•r vid olika avdelningar,
enligt rapporter från arbetsiledarna med
stort intresse. - Just nu är det en ström
av 15-16-åningar från Kvarnbergssko
lan som söker sommarjobb hos os·s. Vi
gör vad vi kan för att söka plaoera så
många som möjiligt.



Under •u!irterminen har ett 65-tal pryo-elever i grundskolans 8:e
klass praktiserat p!i fabrikens olika avdelningar. Vi har haft glada
och duktiga ungdomar p!i udra kontor, konst- och dekoraudelningen,
mekaniska verkstaden m.fl. Fabrikens regler har i stort följts.

P!i bilderna ser vi ovan t.v. Karl-Olov Karlsson, son till Karlsson
p!i varvet i Räknäs, placerad hos Acke Ullberg p!i mek. Intresserad
av mekaniska ting och funderar p!i yrkesutbildning.
Lagom till påsk designades årets tupp av Ulla Britt Svensson. Ulla

Britt är 14 !ir, bor i Lugnet, och funderar p!i gymnasiet i Nacka. Ef
ter examen vässar hon armb!igarna och chansar p!i konstfack. Atel
jen ovan t.h. är Britt-Louise Sundells.

Hos Gustavsbergarens fotograf har Hans Göran Johansson varit,
Intresserad av rörligt arbete. Fortsätter kanske be folk posera.

Hos syster Margit p!i läkarmottagningen fanns i 9 dagar Gudrun
Alvebro fr!in Hemmestavik. Provtagningar, omläggningar och myc
ket annat fick Gudrun vara med om. P!i bilden kollas ett urinprov.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Nacka Lasarett i april 1967

Överskriften är menad som varning till de få, som inte
tycker om att läsa om sin nästas sjukdom och lidande.
Detta kåseri måste, så känner jag det, nämligen handla om

mitt och många andra gustavsbergares senaste resmål - Nacka
Lasarett. Ett styake personlig insides information och subjektivt
tyckande, En till största delen positiv historia med några
ofrånllmmliga frågetecken i kanten.

Sjukhusvirtelsens orsak?
Tack, käre läsare, för komplimangen men jag är för gam

mal. Nacka Lasarett har för övrigt ännu ingen BE-avdelning.
Nej, orsaken var förvisso en liten förarglig sten, en stöte

sten, strategiskt placerad i min känsliga galla.
Jaså, det har Ni odkså. Javisst det ·är en välfärdssjuikdom

som vi som hänger med inte kan leva utan.
Stenen drabbade mig som en bomb. En gammal, hederlig,

omodern magkatarr låg mer i linje med mina medicinska fon
deringar angående sjukdomens art. Men röntgenapparaten
kommer ingen förbi ooh stenen fanns där. Läikarna delklarerade
att den skulle bort och jag nickade ivrigt, rädd att ha besvä
rat i onödan.
Jag kände mig plötsligt som en person av någon vikt oah

stenen växte för varje gång jag tänkte på den. Vi nordbohus
läningar från stenriket sysslar inte med småsten.

En fredag
i farlig närhet av den trettonde, låg jag prydligt upplagd på
operationsbordet oah inväntade mina Läikare. Man har ju sett
läikarfilmer i TV och vet hur det skall gå till. Nu önskade jag
se den i vitögat som vågade lyfta kniven mot mig ... Sekun
den efteråt irriterades jag skamlöst av ett koppel sjuksystrar
som ansåg att jag sovit länge nog.

Klockan hade gjort ett lejonhopp och mitt liv innehöll flera
timmar vars skeenden jag inte kontrollerat. Anda till min död
skall mysteriet följa mig ouppklarat ... Vem skar upp mig ...
Vem sydde ihop ... Vem väste - peang, syster ...
Var det han, gråhårsmannen som hade det godaste leende

jag sett på den här sidan Danviksrull ... eller han, den mo
dernt uppknäppte, vars eldigt röda väst matchade slips och
strumpor . . . eller kunde det vara han, den unge, med det
jättesnygga skägget ...

Och Vem, frågar jag och nu är jag allvarligt ilsken, VEM
försnillade min stora bumling till gallsten och skickade upp
den lilla förolämpande skrumpna ÄRTAN??!!

Nu måste jag andas djupt
ooh blåsa ut länge som de rara sjukgymnasterna lärde mig och
så hoppar vi raskt över de första dygnen, som kräver ett stör
re tidsavstånd för att passa in i kåseriets lätta form.
Raska hopp är dock ingenting för en nyopererad gallstens

patient. Det tar sin tid innan man rullat och kavat sig fram
till en godtagbar uppstigningsteknik. Väl uppe omfamnar man
ömt sitt sår ooh hasar med "korta fjiät genom korridorerna. Tyst
och ambitiöst upprepande ordningsföreskrifterna, som varje
patient givetvis lär sig utantill. (En varning hör Ni, den där
matsalen som uppegående patient bör intaga sina måltider i,
den finns bestämt inte, den letade jag efter i sex dar ... )
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Däremot stämmer det där
om den ofattbara friheten, Den, som fostrats i tretti och fyrti
talets sjukhusdisciplin på Serafen och Allmänna, flämtar av
förtjusning.
Var blev det av alla benhårda principer? Den styvstärkta

klasskillnaden, den devota hyllningskören för läkaren - gu
den ...
0, minns Ni forna tiders rond. Föregången av minst en

timmas ängsligt städande. Inte en kudde fick kana på sned,
inte en skrynkla fick finnas på filten, inget exemplar av den
kolorerade veckopressen fiok avslöja ett mänskligt förströelse
behov, inte en ovidkommande pralin fiok störa ordningen.
- Patient må ligga nykammad ooh blickstilla tills ronden

skridit förbi, -
Jag tror fortfarande att det blott var översköterskans öd

mjukhet inför ikallet, som .tillat oss att .få ligga kvar som
klunsiga skönhetsfläckar i den sterila heligheten.

Nu har även läkaren
stigit ned från sin piedestal ooh vandrar, som en människa runt
i sjukhusets vardag och ser ut att trivas med det.

Ooh patienten idkar sällskapsliv i rök- sällskaps- eller TV
rum. Kan inte patienten lämna sin s,äng så finns det alltid
hjälpsamma medpatienter, som kör ut sängen till lämpligt ut
rymme. Drabbas gustavsbergare av hemlängtan, så lämnar
han sin trygga avdelning och nedstiger per hiss till markplanet
och stryker sig mot Karins, Lisas, Ejes eller Stigs väggar, samt
styrker sig ytterligare med en kopp fiika i Kafeterian.

Har Ni någon gång
virvlat in och beskådat en större g•rupp patienter samlade till
angenäm samvaro på Nacka Lasarett? Inte, jo tank efter ...

Så,g Ni inte en massa små justerade hjälpgummor, som fra
terniserade med en del sympatiska män i fångvårdens murriga
uniform? Det var patienter det och nu skriver jag ett stort
frågetecken i marginalen?
Hur kunde detta hända? Här har landstinget med hjälp

av en framstegsvänligt sinnad personal, lyckats skapa sä:kert
landets modernaste sjukhusrutin och placerat patienten i cent
rum. Men efter vilka ideer kläddes denna omhuldade invi
vid??? Sällan efter den som säger att trivsel är en faiktor att
räikna med vid tillf.risknandet.

Vem törs på .fuHt allvar påstå, att sjuik kvinna snabbare
återvinner hälsa och självförtroende om hon kläds i lång, ran
dig stäidrook ...

Min lilla •erfarenhet av det motsatta könet har alltså alltid
sa,gt mig, att mannen är ett väsen som från vaggan til1 graven
sliter i förtöjningarna och begråter sin förlorade frihet ... Blir
han gladare i fångdräikt???
Det blir han inte men nu har jag läst i blaidet att nya

patientkläder är i vardande i landet, moderna, varierbara i
glada, blå t-oner, det vore något för vårt fina Lasarett.

För övrigt
ooh till sist ... skall det bli någon mer operation för mig så
måste det bli på vänstersidan ... Nu har jag vaknat på fel
sida i tolv dagar ooh det •är jag inte männi~ka att stå ut med
i längden, men Glad Vår i alla fall.

Edla Sofia



-KONSUM• DOMUS

Rune Herrder

Ny Varuhuschef
Allan Erixon slutade vid månadsskif

tet mars/april som varuhuschef för att
tiillträ1da en tjänst vid KF:s Datacentral,
där hanbl.a. sikall syssla med frågor som
rör varuvägarnas planering.

Som vikaoierande varuhuschef har vi,
när detta skrives, Allan Dahlin från
KF:s driftsavdelning för varuhusen. Herr
Dahlia har varit varuhuschef, praktise
rat i USA samt arbetat inom Domusor
ganisationen i Norge.

Bland ett aneai sökande har förening
ens styrelse i samråd med KF:s Platsför
medling anställt Rune Herrder, Hallsta
hammar. Herr Herrder, som är 37 år,
började som biträde i Konsum Hälsing
borg. Efter några års tjänst som butiks
föreståndare i samma förening blev han
assistent i Kramfors. Darefter blev han

Bosse Parnevik var en av de gästande
skådespelare, som förgyllde upp Domus
jubileumsdagar i april. Här nedan gör
han en förträfflig imitation av Cornelius
Wreeswijk.

kallad till 2-årig assistentutbildning på
Vår Gård, Saltsjöbaden, I närmare sju
år har han sedan vanit verksam inom
Konsum Västerås, där han först var
konsulent med ansvar FöT kontrollfrågor
och försäljningsplanering. Han är nu
sedan tre år anställd som chef för Väs
tcråsföreningens Domusvaruhus i Hail
stahammar. Herr Herrder tillträder sin
tjänst hos oss efter Pingst.

Omplaceringar inom Varuhuset
Vi har i dagarna firat 3-årsjubileum

av varuhusets öppnande och kan då se
uillbaka på en utveckling som varit myc
ket god. jubileumsfirandet pågick i da
garna fem med aktiviteter av olika slag.
Vi rustar nu iför att på ett bättre sätt
möta den ökade försäljningen. Bland de
större förändringarna kan nämnas an vi
sätter in mera ändamålsenliga kassadis
kar, flyttar ut viss försäljning, (tidning
ar, tobak, foto, konfektyrer, glass etc.)
utanför kassorna. 'Aven cafeterian kan
nås utan att passera in genom kassorna.
Det bilir också mera säljande presenta
tion av vissa specialvaror. På livsmedel
har vi satt in en ny modem grill, som
vi tror kommer att uppskattas.

Omsättningsutvecklingen
År 1967 har börjat synnerligen bra

och vi har kunnat ,inregistrera god för
säiljningsölkning både vad det gäller Va
ruhuset och butikerna,

Den samlande symbolen
och nya skyltar är nu uppsatta på Varu
husets och butikernas fasader. Våra buti
ker ooh Varuhuset rustar och planerar
så att vi - trots semestertider för de
anställda - sikall på ett rillfredsstäldan
de sätt kunna möta den försäljningsrusch,
som vi kalkylerar med.

"Samverkan för framtiden - förslag
till riktlinjer för den svenska kon
sumentkooperationens utveckling"
lyder rubriken till ett betänkande, som
kommer att föreläggas åretJS distrikts
kongresser och rikskongressen, Betänk
andet har presenterats i dagspressen och
Tidningen Vi. Medlemmarnas syn på
frågan kommer sä!kerligen att låta tala
om sig när å,rets rikskongress samlas i
Stoctkholm i början av juni månad. 'Aren
det går vidare på remiss tit!l konsum
tionsföreningarna och kommer att mera
ingående studeras i grupper under hös
tens och vinterns studieverksamhet. Kon
summedlemmarna kommer vidare i kon
taikt med frå,gan vid nästa års distrikts
och år5srt,ämrnor. Då har det säkerligen
kommit fram ytterligare synpunkter i
denna viktiga fråga. Slutligt ställnings
tagande torde det bli vid 1968 års rjks
kongress,

Vi hälsar våra grannar
Innan nästa nummer av Custavsberga

ren kommer ut har våra centrumgrannar
,tagit sina lokaler i besittning - vi häl";,
sar hjärtligt välkommen oc:h tror att
trivseln skall bli god.

G. M-n.
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Vårblommor

Kung Bore har som alltid fått ge vika.
Livets förunderliga krafter har brutit
alla fördämningar och sprudlande därav
väller det sig mäktigt slösande fram ur
jordens mull i denna ljuvliga nordiska
vår.

Kunde vi tyda naturens språk, s.å
skulle vi höra, hur allt i naturen talar.
I dal och på höjd slår blomstren ut. Var
je liten blomma talar till oss genom
sin säregna doft ooh sin säregna skön
het och fåglarna jublar sitt taok till
Livet. Hela skapelsen är i vårens tid en
enda svor jubelsång. Varje litet blad
skälver av livslust. Men livet är så kort
och tycks vara blott en sekund i natu
rens stora symfoni.

De små späda plantorna, som vi fått
upp genom de frö vi sådde, behöver så
mycken vård. De är lika 'känsliga som
de späda barnasjälarna bland oss män
niskor, de skälva av smärta och deras
finaste och skärasre blomster vissna, då

en ovarsam hand spelar på deras sträng
ar. Det är såsom ville de späda plantor
na, som vi odlar fram ur jordens mull,
lära oss förstå livet och dess mening,
som lyder: aldrig ge upp, och alltings -
utveckling.

Vi går mot den ljuvliga sommarens
tid med a/11 sin prakt och härlighet, men
ingen tid är så tjusande som vårens.
Ooh nyss fy likade sig 1200 tranor kring

Hornborgasjön. Elegant och majestätiskt
plockande sin föda ur den till synes nak
na jorden. I samma nu står väl också
några av oss, tvåbenta varelser, av mär
ket Homo Sapiens, petande i jorden med
den skillnaden att vi påtar ner mera än
vad vi drar upp.

Så står vi i nuet med fötterna på
jorden i en fuktig och kall april, som
är väl ägnad beredning och gödsling av
jorden, plantering av perenner, om vi
ha några som vi ej hann med i höstas,
eliminering av skräp, iordningställande

av rabatter ooh sådd. Ja, sådd, ty nog
vet vi vad vi vill ska komma upp i
rabatterna av de fargsprakande ettåriga
blomstren ibland de vitaminrika grön
sakerna, som ej må förglömmas.

Likväl, stundom, vid sådden, stannar
vi kanske upp filosoferande men sällan
förundrade över de förborgade krafter
och anlag i dessa frö, som vilar där i
den kupade handen. - Det är ju så
självklart att de ska ge vad de utger sig
för att latent vara.

För att uppnå goda resultat gäller i
första hand som alltid att jorden är
lämpligt sammansatt och att den är le
vande. Död jord är steril. Steril blir den
t.ex, medelst oupphörligt bruk av klo
rerat vatten, konstgödsel och kemikalier,
ty allt detta inverkar nedbrytande på
mikroorganismerna i jorden. Rosor och
lerjordar äro tacksamma för kalk men
daggmaskarna, som andas endast genom
huden, försvinner. Mossa i gräsmattor
vittnar om för lågt ph-värde, som kan
höjas genom att ammoniumsulfat strös
ut över mattan helst vid nederbörd.

De lönar sig att skörda frö av de egna
plantorna för eget behov. Frö av träd
gårdsgloxinia har gett goda resultat. Den
perenna brudslöjan är tacksam att så
fram, men det tar flera år innan den
har utvecklat sig till en verklig dekora
tiv buske, men redan efter två år ger
den kvistar lämpliga att placera i bu
kett. Tänk vilken vaaker bukett vi får
av t.ex. tre röda rosor, några kvistar
av den vita perenna brudslöjan och en
kvist av den mör!khlåa clematis. Det
finns frö att köpa till kungsliljan oah
det går bra att så fram den. Liljor krä
ver lätt ooh sandblandad jord. Begonior
är tacksamma färgklickar i rabatterna
och kan förökas genom delning. Av de
många tacksamma perennerna må näm
nas några såsom gullviva, viol, blåsippa,
arabis, silverarv, aubrietia, saxifraga,
karpaterklocka, vallmo, alpaster, doro
nicurn, trollius, backnejlika, thymus,
flox, riddarsporre ooh stocleros,

Av de ett-åriga må bland många 111äm-
111as pensee, zinnia, tagetes, aster, clarkia,
luktärt, lobelia och petunia. Alla dessa
kan vi själva så fram. Borstnejlikan, som
är tvåårig, är tacksam.

Det är lätt att tänka sig backarnas
sänkor fyllda av färgsprakande blomster
i grupper minnande om att människan
gått där fram. Det är svårare att om
sätta det i praktekon - däri ligger be
hållningen. För varje år blir det lättare,
vilsammare, mera njutbart för egen del
och för den omgivning, som finner gläd
je i det sprudlande livet omkring sig.

Ernst 0. R. Arvidsson
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Vårfåglar

Det visslar en bondtrygg stare,
det skymtar en räv över mon,
det hoppar en jagad hare -
jag tra_mpar en mask med skon.
Jag blev väckt av liv som larmar -
jag har vaknat i vJ.rens armar,
och fast hungrig jag strängat min lyra,
bland alarnas droppande blom,
är jag rusig av vJ.rens yra,
där jag gJ.r i min fattigdom ...

Ur VJ.rkänning
Av Dan Andersson

När detta nedskrives, har vi haft få
gelvår i 1 1/2 mån. Kajan anlände den
26 febr. Kajan invänder kanske någon,
är väl ingen flyttfågel? Då kanske det
är bästa att göra glart för oss vad som
ligger i begreppet flyttning. Mel flytt
ning avses inte enbart de stora årliga
vandringar som nordliga fågelarter före
tar mot söder om hösten ooh åter mot
norr på våren. Det förekommer ookså
sträck i motsatt riktning och olika for
mer av spridning, så att vi kan definiera
begreppet flyttning som de årligen åter
kommande vandringarna mellan ett
häckningsområde och ett vinterkvarter.

Det svenska fågelbeståndet kan i stort
indelas i tre kategonier : Stannfåglarna,
som är kvar här året runt, flyttfåglarna,
som endast tillbringar sommaren hos oss,
och slutligen stry,Måglarna, som intar en
mellansoällning, då de under vinterhalv
året drar från trakt till trakt.

Egentligen finns där ,en grupp till s.rk.
invasionsfåglar, som uppträder i stora
skaror vissa år, t.ex, Korsnabbama under
goda tkottår, för att nästa år lysa med
sin frånvaro.

Kajan har alltså "flyttat", men bara
under några få månader är den borta,
den första tövadersdagen är den tillbaka
igen.

Fågel nr. 2, som lät höra sig var lär
kan, (hade nog väntat koltrasten före)
som observerades vid Osby den 1 mars.
Här kan unskjutas att övervintrande ex.
av t.ex. gulsparv och ikolrtrast tydligen
har svårare att komma igång med sin
vårsång län de som flyttat? De två sist
nämnda hördes förövrigt på samma dag
den 4 mars. Det dröjde ända till den 8 .de
innan staren 'korn i mitt blickfång, men

Kajor vid Strandvik. Ett foto av Bengt Oskarsson.

det beror på att jag som regel håller till
vd Osby, där jag i alla år bevakat 3
par hålbyggande starar. Ett antagande
an något hänt de gamla fåglarna där
visade sig vara riktigt, bara ett av hålen
var accepterade den 26 mars, i ytterli
gare ett pågick för och emot diskussio
nen ännu den 7 april. Apropå 26 mars
så ser jag att det var ankomstdag för
staren 1962, men då var alla data sena.
Två som kom ovanligt tidigt var däre
mot vipa och skogsduva eller blåduva
som den numera kallas, den sistnämnda
var hela 10 dagar tidigare än något år
i mina anteckningar som gäller 10 år
bakåt. Bofinken kom ookså tidigt, men
då mera i ströexemplar, de stora flockar
na dröjde till mera normalt 17-20 mars.

Skrattmåsen har bara 2 ggr under des
sa år visat sig tidigare i "Varma rän
nan" 1959 ooh 1961 än vad den gjorde i

år, på själva Långfredagen enligt rap
port. Då var undertecknad själv på Vil
linge, en fin tripp som gav årets första
sädesärla. I mitt kartotek står den an
tecknad först den 6/4 tillsammans med
rödvingetrast ooh rödhake, den sistnämn
de tillsammans med "vippstjrärt" punkt
ligaste av de tidiga flyttarna, det skiljer
inte mer än 8 resp. 7 dar på ankomst
dagen under 10 år.
Nu finns bara taltrasten kvar av våra

mera kända och den kom helt följd
riktigt lite tidigare detta den långa vå
rens år som bara vid 10 tillfällen givit
oss minusgrader sedan den 1 mars, men
som i gengäld varit ovanligt solfattig.
Att vi redan vid vårdagsjämningen kun
de uppmäta så hög temperatur som +
12 får väl tas som ett gott omen inför
sommaren.

Åke B.
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Sigvard Söderlund fidk en ovanligt
fin fångst för våra vatten Annandag
Påsk. På spinn nappade en regnbågslax
eller regnbågsforell, som den egentligen
kallas. Det var i Kolströms kanal och
den fina fisken vägde över 3 kg. Det
är en sötvattens-fisk, som tydligen också
trivs i Saltsjön - varför inte inplantera?
Fångsten har anmälts tiH Svängstas nor
diska tävling och ligger f.n. nedfryst.
Avsmakas av Red. senare. Vad säger
förresten "Storfiskarna". Vem är nu
champion?

Gustavsbergs Folkpark har startat sin
20:de 'säsong. Det var den 1 mars 1948,
som Folkparksföreningen bildades och
därmed övertogs den verksamhet, som
Gustavsberg Klubb drivit sedan 1860.

Biografen är nu under tak och en
friluftsscen har byggts efter skiss av
arkitekt Tottie, likaså en ny Entre i
st.f. den gamla, som måste rivas och
lämna plats för andra byggnationer.
Det är 1khrt att Parkens utrymme har

blivit mindre, men den räcker gott och
väl ännu till under vanliga danskvällar.
Fjolårets genomsnitt var 600 besökare
per ,gång. Vid de större folkfesterna blir
det nog l,itet trångt och mysigt. Serve
ringen har reparerats och ökats litet på
längden. Allt klart för Parkens del, bara
nu publiken hittar vägen. Åk eller gå
till Domusparkeringen, · så ser Du in
gången i. den vackra talldungen, Väl
mört i Parken var det! Axman

Gamla och unga folkdansare hade övat samman för en uppvisning vid avslutningen för
säsongen av Scenstudions trivselkvällar i Bergasalen den 21 april.

Scenstudions ungdomssektion arbetar flitigt och intresserat med hjälp av de äldre
medlemmarna och under ledning av Sven Andersson. Här nedan har vi en scen vid
en uppspelning på Kvarnbergsskolan ur Strindbergs Moderskärlek. Från vänster Eva
Brandin, Aina Lindahl, Ulla Svensson och Anneli Nilsson. - Hela" det gamla gäng
et" har också börjat öva igen, med sikte på invigningspremiär när den nya teatersa
longen vid Centrum står färdig. Man slutade, när Folkan revs, med "Hjärtan och
njurar". Man börjar på nytt med samma pjäs.
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Kvartersungdomsgård
i Lugnet

Den 13 april öppnades den nybyggda
kvarterscngdomsgården i Lugnet. Mån
ga Förväntansfulla ungdomar köade vid
öppningen ooh lokalerna fylldes snabbt.
Utöver· en expedition och ett pentry,

rymmer gården tre lokaler, spelrum,
cafeteria och samlingsrum. Lokalerna är
utrusta-de med Jiögtalare som sköts från
expeditionen. Där finns förutom radio
bandspelare ooh skivspelare. En 16 m.m.
filmprojektor ingår även i utrustningen
I pentryt styr kvällens värdinnor med
popcorn, dricka, kaffe och godis som
säljs vid disken i cafeterian. En stor spe
gel över en bardisk med barstolar domi
nerar cafeterian. Där finns också en TV
apparat för den TV-sugna publiken. I
samlings-rummet finns en trivsam soff
grupp och en öppen spis. Den öppna
spisen användes ofta och skapar en fin
stämning i rummet. Många ungdomar
köper korv som de grillar vid spisen sit
tande på braskuddarna. Spelrummet är
väl utrustat där finns bl.a. fotbolls- och
hockeyspel, fia, rävspel, chinaspel,
schack, labyrintspel oah couronnspel.
Ungdomsgårdens föreståndare är

Fru Anna Waesterberg
Olsen 80 år

Många av denna tidnings läsare har
under de första skolåren va-rit hennes
elever.

Fru Waesterberg har tjänstgjort i
Gustavsbergs skola från 1907-1948. Un
der alla åren som pensionär har hon hål
lit kontakt med vår skola ooh även Följr
Gustavsbergs utveckling genom denna
tidning. "Gustavsbergaren" hyrllar SO
åringen och i det instämmer skolan ooh
alla hennes elever genom åren.

Flykting 67 blev en succes för TV,
Hyland och Posten. Resultatet blev visst
nära 17 miljoner. Den förnämligaste in
satsen gjorde inte bara insättarna, som
strömmade till de söndagsöppna posrlo
ka'lerna, utan också postpersonalen som
ställt sig till förfogande och på olika
sätt förgyllt upp trängseln vid luckorna
med underhållning. .Aven i Gustavsberg
var man på alerten. Där bjöds dragspels
musik och kaffe och personalen .fiek
blommor av Röda Korset för sin insats.

Christer Stange och medhjälpare är fru
Hilkka Rahm, Lars Sjölin och Kay
Broman.

Ungdomsgården ·är öppen måndagar
och torsdagar kl. 18.00 till 21.00 för
ungdomar mellan 10-13 år och tisdagar,
onsdagar och fredagar för 14 till 21-
åringar.

Vid ungdomsträffama har visats film
och anordnats tävlingar, lekar och dans
till grammofon. Ungdomarna tycks tri
vas och gården har redan blivit en popu
lär samlingsplats.
Nu hoppas ungdomarna i kommunens

övriga bostadsområden att de också får
en fin kvartersgård,
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Komrnunaifullmäktige har under vå
ren haft två sammanträden. Ur proto
kollet letar vi bl.a. fram
att avgiften för anslutning till kommu

nens vatten- och avloppsledningar
för enfamiljs bostadshus i normal
fallet sättes ti11 7.500 :- kr. (grund
avgift).
Då fastighet anslutes endast till

vattenledrringsnätet utgör avgiften
50 0/o av grundavgiften och vid an
slutning enbart till avloppslednings
nätet utgör avgiften 75 ·0/o av grund
avgiften.

Slker kompletterande anslutning
senare S1kaU betalas skillnaden mel
lan erlagd ooh hel grundavgift ökad
med 1.500:- kr,

att förestående grundavgift skall sän
kas med 500:- kr då serviceanslut
ning sker i samband med att led
ning i gata utföres,

att anslutningsavgiften blir föremål för
särskild prövning då det gäller an
slutning av fastighet med mer än en
lägenhet, industrier, verkstäder eiler
Iastighetskomplex.

Vadare noteras att f.d. lärarbostaden
vid Skiä'1smara får repareras för 7.800
kr., men att hyran skall justeras.

Motion om överförande av lärarbo
städerna på Stiftelsen avslogs, då en så
dan åtgärd skulle strida mot skolstyrel
sen § 7. - Vidare avslogs motion om
Barracudatält för skolbespisning och
gymnastik.
Hastighetsbegränsningen på 50 km ös

ter om Gustavsberg flyttas till 100 m
öster om infarten uill nya bebyggelsen i
Hästhagen.
Kanslichefen lämnade en redogörelse

för kommunens finansiella läge just nu.
På grund av att alla likvida och till
gängliga medel samt fonder var utnytt
jade i avvaktan på upplåning förordade
kanslichefen att kommunalfullmäktige ej
beslutar om igångs·ättande av några nya
kapitalkrävande företag förrän de nuva
rande behoven täckts med en samman
lagd upplåning av minst c:a 3 miljoner
kronor.

Enligt förslag av skolstyrelsen beslu
rade stadsfullmaktige i princip
att uppföra de nya skolbyggnader, som

skolnämnden finner erforderliga för
att tillgodose vår växande tlätorts
behov av lokaler för skolundervis
nmg,

att uppföra etapp 2 av Ekedalsskolans
utbyggnad, så fort statsbidrag bevil
jats ooh entreprenör antagits ooh då
utsikt till upplåning av erforderliga
medel finnes. Totala kostnaden för
detta byggnadsprojekt har beräknats
cill kr. 1.500.000:- varav c:a

Det nya bostadsområdet i leuarteret Styrmannen i Lugnet växer stadigt och husen lär bli
inflyttningsklara i juli, september och oktober. De ligger på en höjd och har en fin

placering med god utsikt.

180.000:- utgår i form av statsbi
drag.

Förslaget om höjning av brukningsav
gifter till 1 :- kbm återupptogs ooh
man beslöt
att brukningsavgiften för vatten fast

ställes till 1 :- kbm för alla fastig
heter som är direktanslutna till kom
munens vattcnlcdningsnät att gäHa
från årsskiftet 1966-67 och att
överenskommelse träffas på basis av
i föregående stycke nämnt pris om
avgift för va till Fastighetskomplex,
som är anslutna genom egna matar
ledningar mellan huvudledning och
servis.

Hälsovårdsordningen kompletterades
med ett tillägg av följande innehåll:
Inom kommunens planlagda områden

får utomhus tomgångs- och varmkörning
av motorfordon, som ej befinner sig i
trafikkö, äga rum under högst tre minu
ter.

Antogs ett avtal mellan landstinget
och Gustavsbergs kommun om ambu
Ianstransportväsendet. Avtalet innebär
att 2 ambulanser placeras i Gustavsberg
och 3 i Nacka. Ambulanstransporterna
skall helt bekostas av landstinget utan
avgift för allmänheten.
Det redogjordes för avtalet och med

delades att 6 heltidsanställda brandmän
skulle svara för transporttjänsten,
Kommunen hade fått inbjudan från

Hyvinge kommun att sända represen
tanter till Hyvinges 50-årsjubileum den
2 juli 1967. Det hade uppdragits åt ord
förandena i avdelningarna att bereda
frågan och lämna förslag 11iH represen
tanter.
Till att representera Gustavsberg kom

mun utsågs herrar H. Lindholm, E.
Svensk, F. Berg, L. Lindvall, M. Dahl
löf', S. Wahrenberg och V. Weimark
med L. Svensson, C. Löfblad och S. Eng
lund som ersättare.
Vem av herrarna gör ett reportage till

Custavsbergaren - med bilder tack!
(Reds anm.)

Beslöts att Gustavsbergs Folkparks
förenling erhåller ökat anslag från
70.000:- tiU 100.000:- kr och ökat
lån från 150.000:- till 200.000:- kr
ur medborgarhusfonden till inventarier
och utrustning av teater och samlingslo
kal å Centrum och att kommunen för
klarar sig beredd att stödja föreningen
med erforderliga driftbidrag vars stor
lek varje år särskilt får prövas efter an
sökan från föreningen.

ABF hade hemställt att kommunen
måtte antaga normer fö,r bidrag till stu
dieförbunden. Följande förslag godkän
des:

§ 1. Kommunalt bidrag må utgå till
lokalavdelning anslutna av Skolöversty
relsen godkänt studieförbund och som
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Ny provinsialläkare

Vår nye p.rovinsialläkare heter Erik
Rova. Han är född 1914 och 1kommer
från Ovefil7omeå, där han tjänstgjort i
19 år. Vi hoppas att han snart ska slå
ned sina bopå'1ar i Gustavsberg, där han
har mottagning i Värmdögatan 4 kl.
9-16. Telefon 312 35. Dr Rova hälsas
hjärtligt väLkommen.

har självständig ekonomisk förvaltning
ooh ansvarig styrelse med säte i kommu
nen.
Dessa regler bör icke utesluta möjlig

heten av ett samarbete inom en region
bestående av två eller flera kommuner.

Bidraget utbetalas efter kommunal
nämndens prövning till vederbörande lo
kalavdelning och beräknas enligt §§
2-5.

§ 2. Studiecirkelbidrag utgår för stats
bidragsberättigad studietimme med sam
ma belopp, som erhållits i statsbidrag,
högst med det belopp som utgör mellan
killnaden mellan beviljad statsbidrag och
de fabiska kostnaderna, dock ej mer än
statsbidraget.

Studiecirkelbidraget kan uugå till icke
statsbidragsberäctigad cirkel efter sär
skild prövning av .Jmmmunaln/ämnden
ooh med belopp, som fastställes i sam
band med denna prövning.

§ 3. Bidrag tiH lokaler för srudiecirk
lar samt för expeditionslokalen utgår
med 75 '-0/o av redovisade kostnader. I
kostnader må endast ingå hyra, städning,
lyse och varme samt tillsyn vid studie
sammanlkomster.

:§ 4. För annan biidningsverksamher
såsom föreläsningar, konst- och littera
rurarrangemang, instruktionsarbete och
administration samt barn- och pensio-

Forums årsmöte
den 16/3 hölls i Domus cafeteria, Före
mötesförhandlingarna erinrade ordföran
de om Axel Ohlunds intresse för Fo
rums veriksamhet och hans insatser som
styrelseledamot och ordförande i Forum.
Han avslutade parenrationen med att
bjuda tiJ.l en minuts tystnad. Axel Oh
lund till minne.

Efter att verksamhets- och räken
skapsberättelserna godkänts samt an
svarsfrihet beviljats, debatterades Gus
tavsbergarens redaktionella problem för
nästa år. Gösta Dahlberg hade nämligen
bestämt motsatt sig ycterligare förord
nande som redaktör. En kornmitte be
stående av Fritz Berg, Ruben Edkvist,
Harry Pettersson, Gunnar Mattsson samt
Edla Arvidsson tillsattes med uppdrag
att utreda ooh försöka komma med för
slag i frågan.

Efter mötesförhandlingama informe
rades Forummedlemmarna om aktuell
Konsumutveckling av Gunnar Mattsson
och hans assistent Henry Ericson.

närsverksamher utgår bidrag efter sär
skild ansökan till kommunalnämnden.
Bidraget utgör i regel 50 °/o av redovi
sade och av kommunalnämnden god
kända kostnader.

§ 5. Till kurser för utbildning av stu
diecirkelledare, studieorganisatörer och
Föreningsledare utgår stipendier med
kursavgiften, Efter kommunalnämndens
prövruing i varje särskilt fall kan ersätt
ning utgå för förlorad arbetsförtjänst
och dessutom traktamente beräknad en
ligt kommunens normer.

'§ 6. Lokalavdelning.. som vill komma
i åtnjutarrde av kommuna'lr bidrag skall
senast den 1 september varje år till kom
nrunalnarnnden inkomma med verksam
hets- ooh revisionsberättelse för sistför
Hutna venksamhetsår samt detaljerad re
dovisning av studiecirkelverksarnheten
betrlä.ffande ämnesval, antal cirklar, del
tagare, sammankomster och srudietim
mar. Vidare skall samtliga arrangemang
och kostnader, som avdelningen vill åbe
ropa för bidrag enligt§§ 3-5 redovisas.

§ 7. Bidrag uobetalas i regel före 1
oktober. På särskild ansökan kan kom
muna:lnämnden bevilja förskott på bidra
gen tidigare under året. Sådant förskott
må dock icke utgå till högre belopp än
75 '0/o av det belopp som avdelningen
erhöll under föregående veJJksarn!hetsår.

Det meddelas att Väg- och Vatten
meddelat att motorvä,gsfrågans sydliga
alternativ är uppe till behancMing.

Lärarbesök i Fabriken
Lärarkåren, 60 personer stark, gästade

fabdkerna den 5 april, varvid man
gruppvis uittade på de fabriker, man
mest var intresserad av. En grupp valde
BKF, två grupper TPF och Plast, 3
grupper HPF och Konst. Fabriken för
änade deltagarna en minnessak från
kon'stprodu:ktiionen, ooh förde lärarna i
abonnerad buss till Kvarnbergssikolan,
där folke Ohlin inbjöd till kaffe. -
Därefter redogjorde Bertil Dahllöf för
våra fabriker och deras tillv•erikning, lik
som för de hjälpverkstäder och andra
avdelningar som sama11betar med driften
i produ:ktionsprogrammet. - Folke öh
lin tal;J)de om företagets aktuella uillvenk
ning ooh manknadsorganisation, och gav
därtill synpunikter på den framtida pro
du<ktion1sutvedklingen - ja hans prognos
giak ända fram till år 2000, då vi kanske
producerar grejer, som ännu inte är upp
funna. Omsättningssiffran var mycket
soor, jämföf!d med dagens 210 miljoner.
Satsningen på produktutveckling ansåg
Ohlin vara särsikilt vvktig. - Ruben Ed
qvist sludigen berörde de ekonomiska
a'Spekterna och odkså våra engagemang i
samhärllet. Han pekade vidare på de
kostnader ooh de satsningar och subven
tioner företaget tar för personaltjänst,
uthildrning, bostadsförsörjning och för
arrdra allmännyttiga ändamål. I bilder
visaide han oBka pr,ojekt och förmätning
ar för en framtida utvidgning av fab
riks- och bostadsområden, där det gäller
att väl hus1hålla med den mark vi dis
ponerar. -
Den följande frågestunden kom i hu

vudsak art röra sig om natur, miljö och
fri,uid, men, som reiknor Westling uttrydk
te det i sitt tackual till .företaget, "det
finns mydket mer att fråga och informe
ra om och vi ser med glädje emot nästa
info•rmationsarrangemang."

P.S.
Medan tidningen ombrytes har full

mäiktige haJt ännu ett sammanträde. Den
största frågan var den om vatten:försörj
ningen, där vatten från Stookholm var
ett alternauiv. Ett annat som ~ka utredas
ooh nlä,rmare presenter.as av tekniker från
Orrje & Oo vid nästa sammanträde gä.J
ler vatten från Ätervahls träsk. Projek
tet, som beflä;knas dra en kostna,d av 1,2
miljoner, förefaller billigare än de långa
ledningarna fo.r att nå Snodkholmsvatt
net. - Om man kan få ihop 2 miljoner
torde ookså 'byggandet av Eked;J)l,ssko
lans hespisningsldkaler och gymnastiklo
kal kunna komma ig&ng i sommar.

Dbg
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Vandra

En vacker söndag i början av april tog
jag en promenad till det nya renings
verket, som är under byggnad, cirka
400 meter söder om Farstaborgs idrotts
plats. När jag kom till Farstaborg
"skrällde" några fasaner i buskarna och
en fälthare i ansenliga dimensioner in
tog sitt morronmål inne på idrottsplatsen
utan att bry sig om alla bilar, som rada
de upp sig framför omklädningspavil
jongen. Det skulle nämligen bli fält
skjutningar i Lappmarksområden kl. 9.
Jag träffade Erjk Lindahl vid renings

verket oah vi tittade på de stora och
många bassängerna, där vattnet skall re
nas innan det via Eiobackstunneln rinner
ut i Baggensfjärden.

Vid tunneln går man också fram
med en elektrisk ledning med en kapa
citet av 70 kilovolt, som bLa. kommer
från Björknas ooh som kommer att för
se Varmdörr med el-kraft. Vid Klippud
den är den sträckt över inloppet till
Farstaviken mot Lindesvik.
Jag återvänder till vid 9-tiden och

följer en grupp skyttar på deras vand
ring mellan de olika skjutstarionerna. I
gruppen fanns en av skyttarnas vetera
ner med. Han hette Sjöström och han
hade varit i Gustavsberg många gånger.
När vi passerade skyddsvallen vid den
gamla skjutbanan, fråga,de jag, om han
varit med och lossat skott på den gam
la sikjutbanan vid Ingarögatan. Nej, det
hade han inte. Den första gången han
var med, så var det på den nya skjurba
nan vid Osby, Förresten, hur mår Oskar
Bergkvist? Vi hade mycket roligt till
sammans. Jag har hört, att han är litet
krasslig och inte vågar sig ut på fält
skjutning. -
Vi följde vattenledningen mot Ingarö

och passerade Charlottendal och där
farms den första skjutstationen. Några
av gruppen fick in alla sex skotten, men
Sjöström Iyckades inte med detta, men
var nöjd ändå.
Nu fortsatte vi vandringen utmed vat

tenledningen igen. Där fanns det spår av
rådjur, vilket Sjöström genost upptäckte.
- Vi har inte så många älgar här i

skogarna numera, - sa jag, - men
rådjur finns det gott om ooh harar med
förresten. -
- I söndags sköt vi nio harar ute på

Järvafältet. Dom har andra kullen re
dan, så det kommer nog att bli gott om
hare i år. I går var jag ute och satte upp
lappar om "löpande hund". Det är ju
förbjudet att låta hundarna springa lösa
i naturen. Och tänk alla fågelskådare,
som springar omkring ooh oroar fåglarna
på häckningsplatserna. -
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Vi hade nu kommit fram till nasta
skjutsration och där fick Sjöström en
fullträff. Han anförtrodde mej, att han
ställde in siktet på längre avstånd än
han trodde det var, och så höll han
"gubben på kornet", som det heter i
dylika sammanhang.

Vi hade nu nått fram till Lemshaga
och det började kännas i benen på Sjö
ström. Han gnällde litet för att Manne
hade lagt en så krävande bana, men
jag tröstade honom med, att vi nu på
börjat återtåget till Farstaborg. Vägen
utmed Långträsket är ju en riktig berg
och dalbana, men vi pratade på och
hade riktigt trevligt.

Vid Ekbacken fanns den fjärde skjut
stationen och den klarades med glans
av de flesta. Så gick vi den nylagda
vägen mot avloppstunnelns ingång och
där passerade vi den nya kraftledningen,
som nu nalkas sin fullbordan. Grabbar
na från Ekbacken har ju huggit upp
"gatan" genom skogen och det har väl
varit en stor drivning efter våra för
hållanden.
- Det här är bra för småviltet, sa

Sjöström, och även för älgar och rådjur,
Har Ni mycket älg här nuförtiden? -
- Nej, det är dåligt, men rådjur ser

man ganska ofta, - svarade jag. Vi kom
nu fram till soptippen och fortsatte mot
Farsta ladugård. Där låg den sista skjut
stationen och Sjöström undrade hur långt
vi gått egentligen?
Någon av skyttarna sa, att det var

en sträcka på 8 km och Sjöström blev
nöjd med sin prestation och resultat.
- När jag var något över 50 fick

jag en blodpropp i hjärtat och var gans
ka dålig, men sen började jag träna upp
mej så sakta och har bara blivit bättre.
Det var synd att inte Oskar Bergkvist
var med i dag, men Du kan hälsa honom
från mej. -

Vi gick nu mot Farstaborg förbi gam
la Slöjdskolan och kom fram till Bad
karsfabrjken. En man i gruppen talade
om, att han hade haft förmånen att få
skriva ut checken på badkarsfabriken,
då den var färdigbyggd. Tänk att så
mycket kunde rymmas på ett så litet
papper!
På Farstaborg satt Manfred Lindstedt

och sysslade med sammanräkningen av
resultaten från de olika skjutstationerna
och min vän Sjöström klagade på den
svåra banan, fast det var nog mera på
skoj.

Tävlingen gällde kooperativa di
striktsmasterskap och särskilt inbjudna
fanns ,det också bl.a, från Karlholms
bruk och från Norrköping.

Nu lät man sig väl smaka av det man
tagit med sig och av det, som Edvards
sons servering stod till tjänst med. Så
pratade man om tävlingen sins emellan
och lovprisade det sköna vädret. När
jag gick hem förbi Kullen stannade jag
till vid den gamla skyttepaviljongen,
som numera ,kallas Blås-ut, därför att
blåsorkestern har den till repetitions
lokal.

Så kom jag till vägskalet vid Ingarö
vägen - Kullen, dar den s.k. 400 me
tersvallen var belägen. Där sålde man i
min barndom smågrisar till köpsugna
gustavsbergare för 30 kronor stydk. Det
var alltid spännande att se grishandlarn
ta de sprattlande kräken i ba:kbenen och
hålla upp dem till allmänt beskådande:
Den var också uppställningsplats för
mjölkflaskor, som bönderna från Ingarö
levererade till köpare i Gustavsberg. Hiär
låg också den s.,k. Röda stugan och Rö
stuloge, som under en del år hade an
knytning till midsommanfirandet i Gus
tavsberg. Röda stugan revs under mid
sommarvedkan 1928. Den ha·de som sis
ta hyresgäster ett rallarlag, som byggde
den nya Ingarövägen.

Och jag tänker tiillbaika på alla trev
liga basarer, som Skytteföreningen an
ordnade vid den gamla sQ{_yttepaviljong
en med ringkasming om pengar, då
högsta vinsten var 12 kronor. Det gällde
att placera två ringar om/kring två en
kronor, som låg på en t,iokronorssedel
eller kni'vkastning på ett bräde med soora
förskärare och andra knivar av oBka
sorter. '.Dombola med en ve1ociped i
första pris eller skjutbana med lwftgevär
var trevliga nöjen, liJksom tältet med
spågumman, som spårdde alla lycka och
välgång, till musik av skyttemusiken
samt dans i pav,iljongen.

Skytteföreningen är nu 105 år gam
mal ooh är en direkt avläggare av Gus
tavsbergs ~kyttecorps, som bildades den
1 nov. 1862 under kronolänsman Corne
lius ledning. Den lade också grunden till
hornmusiken i samhället genom uppsät
tandet av en kvartett, som sedan ut
ökades till en sextett.
Den första skjutbanan anlades vid

Farsta, senare tillkom banan vid Ingarö
gatan ooh därefter byggdes banan vid
Osby norrgärde. Nu är det aiktuellt med
en ny skjuobana ooh ryktet vet berätta
om en plats bortåt Möfov~k.

Tuomantiiken kring skyttet är väl inte
detsamma nu som förr, inte heller ur
försvarssynpunikt, när man s,er Drakar
och Viggar vissla fram Ö•ver ens huvu
den. Det är sådana tankar som rör sej i
mitt huvud, när jag dröjande styr mina
steg hemåt denna vackra vårdag.

Axman



Branschkolleger

Htiganås-Billesbolms AB

Höganäs-Billesholms Aktiebolag utgör
kärnan i en industrikoncern som syssel
sätter i runt tal 4.000 personer på ett
20-tal platser i Sverige och utlandet.
Moderföretaget räknar sina anor från
1737. Sedan generationer har dess pro
duktion väsentligen baserats på lerfyn
digheterna i nordvästra Skåne. Lerans
förädling till 1keramiska alster, såsom eld
fasta och syrafasta tegel, golv- ooh
väggplattor samt glaserade lerrör, är
sedan gammalt verksamhetens stomme.
I modern oid har råvarubasen avsevärt
vidgats. En stor del av tillverkningspro
grammet upptas numera av metallurgis
ka produkter, främst järnpulver, som
framställs med järnmalmsslig från övre
Norrland som utgångsmaterial, Andra
viktiga varor, som tiHverkas inom kon
cernen, är slipmaterial, täljstensaniklar,
kemiska produkter samt produkter av
plast. Koncernens produkuion avsättes
väsentligen för ,industrie!It bruk i Sveri
ge och utlandet.
Koncernens tiliverkning av keramiska

produkter hade under 1965 ett saluvär
de av närmare 130 milj. kr. Den kera
miska produktionen utgöres bl.a. av eld
fasta material. Dessa tillverkas vid mo
derbolagets fabnsker i Bjuv och Höga
näs. Rårnatenialet i form av eldfast lera
och kvartsit tas från egna fyndigheter
men oc'kså importerade råvaror ingår i
tillverkningen. De eldfasta produkterna
användes framförallt till ugnar och eld
städer i järn- ooh meta!I verk, •gjuterier,
cementfabriker, glasbruk, cellulosaindu
strier och keramiska industrier. Eldfasta
produkter användes också i villor och
fastigheter t.ex. för skorstenar.
Höganäskoncernens produktion av

byggmaterial utgöres huvudsakligen av
golv- och väggplattor. Råvaran för des
sa är till stor del 1kilinkerleror ur Skånes
stenkolsförande formation och produk
tion sker vid moderbolagets anläggning
ar i Skromberga, Inom modern arkitek
tur arbetar man gärna med keramiska
material, som fyller högt ställda estetiska
och praktiska krav. Golv- och väggplat
torna har utmärkt slaghållfasthet och god
beständighet mot nötning.
Fasadtegel tillverkas av moderbolaget

i Hyllinge, även denna ort belägen i
nordvästra Skåne. Höganäs-tillverkade
glaserade lerrör användes framförallt för

avloppsledningar ooh förses .i ökad om
fattning med en speciell koppling, Håbe
flexkoppling, som ger tätare ledningar
och möjliggör rationellare rör:läggning.

Slipmaterial tillverkas av dotterbola
get AB Slipmarerial-Naxos med fabri
ker i Västervik och Baskarp. Tillverk
ningen utgöres av olika slag av slipski
vor, sågskivor, slipkroppar, slipduk och
slippapper samt slipmaskiner. I Väster
vik har bolaget en slipskola öppen för
deltagare från den svenska industrin.
Inom Höganäskoncernen nedlägges ett

mycket omfattande arbete på forskning
och utveckling av nya produkter och
tillverkningsmetoder.

Ett stort och välutrustat laboratorium
finns vid moderbolaget i Höganäs och i
Västervik håller ett nytt sådant på att
uppföras.

Utöver dotterbolaget AB slipmaterial
Naxos ingår i Höganäskoncernen bl.a,
Hoeganaes Sponge Iron Corporation, Ri
verron, New Jersey, USA, som tillver
kar järnpulver för den amerikanska
marknaden samt Bönnelyche & Thuröe
AB i Malmö med t;Uverkning av trä
skyddsmedel och byggnadspapp, asfalt
produkter samt kemiska bekämpnings
medel och säkerhetsglas,

Trädgårdstävling
Kommitten för Kultur- och Hem

bygdsvård kommer i höst att utdela ett
antal priser och diplom till den som ge
nom eget arbete ordnat sin tomt eller
trädgårdstäppa så att den utgör en pryd
nad för kommunen.

Förslag på personer som gjort sig för
tjänta av belöning kan insändas av vem
som helst bland allmanheten, t.ex. gran
nar eller av organisationer såsom villa
ägar- och hyresgästföreningar m.fl.

Förslagen inlämnas senast den 1 augus
vi 1967 till: Lennart Backman, Munkva
gen 4, Gustavsberg. Tel. 303 82 eller
Hilding Ohlson. Tel. 304 01.

Kommitten för Kultur- och
Hembygdsvård

På väggar med Höganäsplattor kan
intressanta brytningar i skuggor och dag
rar erhållas genom att s.k. tredimensio
nella plattor användes. Här nedan ett
exempel på tillverkning av. sådana spe
cialplattor.
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Min förhoppning om mera "sprutt"
på Fullmakrigeoppositionen tycks börja
infrias. Den har åvminstone vid de se
naste sammanträdena varit mera piggelin
än någonsin förr. I reservationer, i in
rerpeilationer, ja minsann . . . även i
motioner! Att det i samtliga former av
yttranden rört sig om småsaker av mera
formell än praktisk betydelse, ska vi in
te hänga upp oss på. Gott komma kan!
I varje fall tror jag aee oppositionens
"unga" är beredda att strida för de
varderingar, som avgjort deras respek
tive partitillhörighet. Norbelies tilläggs
förslag på marssammanträdet vid avgö
rande av frågan om kommunal borgen
för biografdriften, tyder på det. Jag be
nattar: - Förutsättningen för statligt bi
drog till samlingslokaler år att kommu
nen svarar för eventuellt driftsunder
skott. - Driftsunderskott! Utropade hr
Norbelie. Tvi vale! Jag föreslår härmed
att fullmäktige för bevaljande av bor
genslån beslutar förutsätta, att biograf
rörelsen drivs, så att den går med vinst!

Man kunde höra knappnålen falla
så tyst blev det i salen. Hr ordföranden
fiak nästan något ömt i blicken, när
han stum så,g på förslagsställaren. En
sådan förlitan på Fullmäktiges kornpe
tens att forma Framtiden, hade han inte
väntat sig från det håUet. Men nej! För
slaget kunde bara innebära att man ge
nom ett parlamentariskt beslut garderade
sig mot att styrelsen för ett samhälls
och föreningsägr företag medvetet drev
verksamhet med förlust. Var det avsett
att reta ooh Förolämpa? Visst inte. Själv
fallet var det fråga om en ärlig redo
visning av vad man sen barnsben blivit
inrutad om stadig, kommunal eller an
nan kollektiv verksamhet, Och eftersom
det var uteslutet att överlåta verksam
heten nill en privac företagare, så gällde
det att stämma biäclken i ån på annat sätt.
Efter ett noggrant studium av kommu
nallagens Fjärde paragraf om fullmäk
tiges kompetens fann man snart att inget
hinder förelåg för ett beslut om anta
gande av kapitalistiska normer. Nog
skulle det gå vägen? tänkte man.

Men det gick inte vägen
När Fullmäktigemajoritetens rankar sig

församlat, så reste sig hr Pettersson upp

och klädde dem i ord. Han sa: - Den
gamla biografen gick med vinst utan
att man beslutat förutsätta om det. Och
att göra en extra skrivning utöver vad
det statliga låneorganet formulerat, an
ser jag opåkallac ooh kan dessutom inte
intressera detsamma något nämnvärt. -
Ja, sen blev dec röstning och sen blev det
votering. Och kan man tänka sig! Det
var flera av Fullmäkcigeledamötcrna i
majoritetspartiet, som fronderade och
röstade med Norbelies tilläggsförslag. Ja,
t.o.m. ledamöter har mycket stora rnöj
ligherer att personligen påverka folk
parksstyrelsens sammansättning av lämp
liga ledamöter. Berodde det på bristande
parridiciplin eller politisk vankelmodig
het? Nej, bort det! Förslaget var helt
enkelt för finurligt för de ofinurliga.
Men det gick inte vägen, som jag sa.
Förslagsställaren verkade dock inte miss
belåten. Det såg ut som han tänkte: -
Bättre lyss rill ron som klang än att ald
rig trampa i klaveret.

En ros, en vacker ros
vill jag förresten förära folkparksstyrel
sen, som mot alla tips lyckades få par
ken i godtagbarr skick inför säsongstar
ten. Blir det nu också bra artistprogram,
så kanske även vi i de äldre generationer
na får lust att förnöja oss, då ooh då. Ja,
inte Zarnh Leander på programmet för
stås! För då kommer inte jag. Hon tyc-

Märiket ovan ,s,kaill hjälpa oss att kom
ma ihåg högertrafiken. Den sexikanitiga
tavlan får ett gult H på blåsvart bak
grund med gul bård. Den kommer att
S<itta uppe längs vägarna från och med
dagen H som är den 3 september 1967.
Utformning,en av ,mäliket har skett i sam
arbete med Väg ooh vat~en och efter in
gående fältmässiga prov och psykologis
,ka labornto.tiieförsök av HTK:,s veten
skapliga expertis.

Avsiikten är att märket skall sättas
upp som påminnelse kontinuerLigt längs
vägarna, framför allt vid kurvor och
backkrön.

ker ju, att svenska folket i gemen tyoker
al!ldeles för myoket. Att tyakandet borde
överlåtas åt sådana, som begriper det
dom tyaker i! Nåväl, jag begriper inte
varför jag tycker så myciket om Zarahs
djupa röst. Alltså vill jag medverka till
att hon enbart får en publik som be
griper.

Om allting annat kommer jag fortsätta
att tyoka, såvitt jag har lust att tyoka,
oavsett vad Zarah tycker. Ett fritt tyc
kande är inte bara en nödvändig förut
sättruing för verkJli,g dem01krati, det kan
odkså ha betydelse för den enskilda män
ni6kans fostran. Ja, rentav vara livsav
görande för henne! Som exempel: "Hon
tycker hon är vaoker, men det tycker
inte jag." Eller tvärtom: "Hon tydker
hon är fulast o.s.v." Eliler Narcissrus! Den
sköne grekiske ynglingen som fiick se sin
spegelibild i kiäillan ooh blev så betagen
i den att han försmäktade. Efter döden
förV'andlades han vi,sserLigen till en blom
ma men i alla fall . . . Nog sku1le han
och alla andra Narcissusöden och deras
motsatser f~tt ut mem av liv,et om and
ra tyoken fått ohansen att göra sig gäl
lande medan tid var?

För ö origi tycker jag
att vi tyaker för myciket i oväsentliga
och för litet i väsentJliga cing. (Därmed
men,a,r jag inte att kritisera vardagens
sladderstycfoande om nästan\S angelägen
heter. Det vore ju som att försöka ryoka
undan ett ben från en utsvulten hund,
utan att kunna ge den något istället.)

Men eftersom mitt tycke för va;d som
är väsentligt eller oväsentligt troligen är
oväsentligt så avstår jag från att redo
göra för va,d som en1ligit min mening är
väsentligt.
Ett taktiskt undanglidande av en själv

förvållad ooh svår uppgift? Ja!
Låt mig istället som aV'slutning be

rfätta om Blommans systers trädgårds
party. - Blomman, som ,är en man av
värld, hade fått i uppdrag att ordna
partyt med hänsyn niH sys:tern,s umgäng
e•skrets. Den var nämligen \Stor och skar
igenom samtliga sooialgrupper. Eftersom
Blomman kände systerns gäster ooh v•ar
rationellt lagd så bry,dde han inte s,itt
huvud med placeringskort. Han :lät duika
fyra bord och på varje borid en skylt med
socialgruppsnummer. Det fjärde bordet
med plats för en enda gäst fiok. en skylt
med oridet "intellektueUa" på. Myaket
riktigt. . . där placerade sig hovsånga
rens fru utan att tveka en sekund. -
Ooh hon var, sa Blomman, den vimsiigas
te kärringen av dom a1la.

Fanfar
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ldrottsspalten
Fotbollen rullar igen ...

Gustavsbergs A-lag i fouboH håller som
bekant är till 1i Div. III, Stockholms
södra. Träruingen 1har skörts bra, men
resultaten på träningsmatcherna var
magra. I serien har det lyckats bättre.
Den förstå matchen mot Reymersholrn

"torkade in" i snö- och blötvader.
Nästa rrratoh giok mot Enköping i ett

väldigt blåsväider. Porslinslaget klarade
sig bra under den första halvleken, då
man spelade defensivt. Enköping tog då
ledningen med ett mål, men "Bergarna"
kom igen i andra perioden och vann
klart med 1-2. "Pärlan" och "Sissan"
gjorde målen.

En onsdagskväll mötte Gustavsberg
Spåriga på Grimsta ip. Jag träffade ordf.
i styrelsen och tillika massören Birger
Thunström, som fticik uppehålla sig på
innerplan: "Ja, som Du såg, så fick
Spånga sict första mål genom en domar
tabbe. Bollen var över dödlinjen, men
den "rörde på sej" och hamnade i målet.
1-0. Kvitteringen svarade Spångas cen
terhaike for, ,då than slog bollen via
"Pärlan" Johansson i eget måL Innan
ha1l'"ti1dens slut rann Benny Sjödalrl ige
nom mellan hackarna och sköt i mål.
1-2.
Kvitteningen kom på straff, sedan Rof

fe Höglund först försökt att klara må
let med handen. 2-2.
Nye högeryttern Hasse Andersson gick

fint fram på sin kant och slängde in en

Korpidrott
Bowlingspelarna har varit tätt i elden

under våren. Den 14 april match mot
Björknäsbussarna, 8-mannalag om 3 se
rier. Vi vann med 3.415 pinnar mot
bussgrabbarnas 3.096. - Den 21 maj
slår man samman om en bussutfilylkt med
familj tiill Norrköping, där bussbowlar
na ska ha revanch. - Den 15 april hade
vi sista chansen att ta en inteckning i
det vackra vandringspriset, av Sven Jon
sons maoke, i bowling mellan ABC,
Oxelösunds B-lag ooh Gustavsberg. Och
si, man sk·ärpte sig och kammade hem
9.712 poäng på 8 serier mot ABC:s
9.342 - oah vandrirrgspniset kunde änt
ligen få trona ett tag i Gustavsberg. -
Vid kooperativa RM i Göteborg den 22
april var Jmnkurrensen bland 230 del
tagare bra mycket skarpare än förra året.
Vi var som sparvar i rranedansen. Men
Martin Eriksson från vårt dotterbolag
i Oxelösund fidk pris. - Värd var Rein
hold Arvidsson, ooh han hade ordnat allt
dll belåtenhet och inbjöd dessutom tiU
en trivsam avkoppling i sitt hem.

passning, som Brune Soldati mötte med
huvudet. 2-3.

Så inträffade en sammanstötning fram
för gustavsbergsmålet. Flera spelare låg
på plan ooh Spångaledaren och jag
sprang in med ishinken i tanke på att
spelet var avblåst. En klippsk spånga
loille tog bollen och sparkade den i må
let. Nu blåste domaren för mål. Spånga
hade kvitterat till 3-3.

Men •då blev Hasse Andersson litet
"härsken" och ,giok upp på ,högerkanten
och slog på ett 20-metersskott, som mål
vakten inte 1ha,de en skugga på.
När så domaren blå-ste av matchen,

så ha,de vi båda ,pinnarna med oss hem.
Va säjer Du om de, va? sa Bijje och för-
svann 1in tiH laget. Axman
P.S.
Gustavsberg fick stryk av Väsby på

Farstaborg med 0-2. Vä,sby kom igång
bra och giustavsbergsförsvaret stod inte
att 1Wänna igen och inte kedjan heller.

Bätt•re gick det för Gustavsberg i cup
matchen mot Verdandi från Es,kilsnuna
den 11 maj på kvällen. Lennart Olsson
gjorde första måJlet odh Benny Sjödaihl
gjorde 2-0. Bruno Soldati gjo11de solo
genombrott ,och notera:de 3-0 •och Gert
Nil,sson sköt in 4:an via stolpen. Under
tiden ha·de Verdandi även fått in 2 må-1,
så slutresultatet ,blev 4-2.

Söndagen ,den 15 maj spelade Gus
tavsiberg mot upplandslaget Edsbro och
fick stryk med 2-0. Lasse Venngren
gjor,de en stormatch och "Sisse" Karl~
son gav försvaret stadga. Nu v,äntar man
på Lefife Fredblad, sägs det!

Blåsten och ett mål i sista sekunden
gav slutligen GustavSJberg välbehövliga
2 poäng mot Reymet1sholm.

Kvarnbergsskolans
fjällresa under

februari-lovet 1967

Skolans fjällresa gick för 8 :e året till
Bru:ksvallarna i Härjedalen. 'Tack vare
goda kontaikter med värdifo1ket kan Gus
tavsbergs grund.slkolas elever varje år
hålla till på Bruksvallidens hotell.

Genom elevernas goda uppförande ,och
genom de fina presenter från Gustavs
bergs fabriker, som varje år delats ut
tiU stugvärdarna ooh hotellets inneha
vare, har vi kunnat vidma!kthålla våra
goda förbindelser med turistorten Bruks
vallarna och få njuta av en förmånlig
vistelse hland övriga turister.

Med rekordstort deltagarantal, inte
mindre än 48 st. elever, började resan
fördagen den 18 febr. kl. 20.00. I en
av ihndets största turis·nbussar intog ele
verna sina platser. Efter en natts åktur
var eleverna inte mer trötta än att de
,efter inkva11tering i iförfaggruingar och
en stärkande morgonmåltid på Bruks
vallslidens hotell ·kunde göra en sbdut
flykt mot Ka11~knallarna och till Walles
stuga. De följande dagarna gjordes ut
flykter till Ramundberget, Mittålkläppen
och 'Tenndalen.

Eleverna ha,de varje dag tillfäUe att
företaga ski,dturer till fjälltoppar och
öva utförsålkning i slalombackar. 'Till
angenäm överraskning kunde vi konsta
tera att ailt fler badkar försetts med
liftar.

Vädret var ideaLiskt med 8-12 mi
nusgrader, varför skidföret var bra.
Ä terfärden gjordes i 15 minusgrnder och
strålande sol.

Vad ligger högst? Kvarnbergsskolan eller Vattentornet? En bild frJn Badkarsfabrikens tak
avgör frJgan till Vattentornets förmJn.
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.SltOJ I
SKOGEN..~
m~ Gu&tav&bergs
or,enterare...

En FRILUFTSDAG i skogen med kar
ta och kompass, att ensam eller tillsam
mans med en kamrat fundera ut vilken
väg, som är snabbast mellan koutrol
lerna, att märka hur kartan stämmer
med naturen, att kanske skrämma upp
en hare eller ett rådjur, eller att följa
den snitslade banans vindlingar i punkt
orientering och sedan veta var man är
när man ser den röd-vita skärmen lysa
där i gärdeskanten, och detta därtill på
en av vädret gynnad dag, - ja, det var
för de flesta skolbarnen en angenäm upp
levelse lördagen den 15 april.
Naturligtvis måste det bland en så

stor mängd pojkar och flickor finnas så
dana som hellre velat "frilufta" på
"moppen", men det skadar nog inte att
få ta en promenad emellanåt.
Gustavsbergs. Orienterare hade mönst

rat fuH styrka, när det gällde arrange
manget för den fria orienteringen. Inte
ens radioapparatur saknades, Samma an
slagstavla som på JSM på skidor anvan
des ooli innan löparna hann pusta ut,
fanns tiden noterad,
Tyvärr var det en del, som hamnade

vid fel förstakontroll, och utan att re
flektera stämplade sitt kort och fort
satte till nästa. Nu är det nämligen så
i orientering, att det inte bara gäller att
vara snabb i benen, man måste hela tiden
vara med på .kartan. Om ,inte kan man

göra sådana här tabbar. Nu stod det
också mycket ordentligt vid varje kon
troll, vilket nummer den hade och om
det var långa eller korta banan.

Vad'skall man då säga om resultaten?
Jo, att de flesta klarade av uppgifterna
på ett tillfredsställande sätt. Klass 9,
flickor, vanns av paret Birgitta Teglund/
Inger Ahlin med klar marginal ti.Jl tvåan
Anna-Greta Hurltgren/Birgitta Säll. I
klass åtta var det däremot desto hårdare.
Fjolårssegrarna i sjuan Gunilla Maurell/
Jeanette Poroli tog hem segern 13 sekun
der före Ing-Mari Johnsson/Ann-Mari
Lundin som var endast 3 sek, före Mo
nica Wester. Klass 7, flickor vann Mar
gareta Eriksson/Monica Oreheim halvan
nan minut före Amelia Pizzoni/Karin
Åström.

Ett fåtal grabbar har funnit en glädje
i orienteringssporten och deltar nästan
varje söndag i klubbens tävlingar. Det
visade sig också i resultaten. Sålunda
vann Tomas Wester "klass sju med knap
pa minuten före Sten Ander, därefter ett
hopp på hela sju minuter till trean, paret
Hällfors/Develius.

Lars Jonsson vann överlägset klass 8,
6 minuter till tvåan Roger Pettersson
och på samma minut Ove Westerberg
och Per Ohlund.

I klass 9 skrevs segrarnamnet Lars
Sandkvist, en produkt från Orienterings
sektionen, som dock inte varit med se
naste året. Vi hoppas, att han nu kom
mer tillbaka med glupskande aptit på
nya segrar.

I skolorienteringen ingick också en
s.k. punktorientering, där resultaten var
lovande.
Orienteringskontakten med skolelever

na kornmer att följas upp med ytterligare
orienteringsarrangemang och oriente
ringssektionen inbjuder till en rad ar
rangemang under maj, och avslutning i
klubbstugan vid Norrängen den 27 maj.

Bilder: T.v. Lena Falk, Bengt Martinsson,
Ulla-Britt Larsson och Kenneth Melcher.
Ovan: Lasse Sandkvist. Vid målet: Eva
Bonnier, Ann-Marie Olsson och Harriet
Lindgren.

Från pensiondrsjronten

Budkavlen kom till Gustavsberg den
2 maj oah vad detta innebar framgår
av följande.

I år firar Pensionärernas Riksorgani
sation (PRO) sitt 25-årsjubileum och
inför detta beslöt PRO:s årsmöte 1966
att en budkavle skulle gå från förening
till förening "f.rån nord rtiiH syd, från
öst till väst" enligt urgammal svensk
tradition, innehållande organisationens
bestämda önskan om de niktlinjer som
1968 års beslut om srandardhöjning för
pensionärerna bör följa, såsom höjning
av pensronsbeloppen, utJbygignad av åld
ringsvården, bättre bostader ooh förbätt
ring av sjukförsäkringen m.m.
Gustavsbergs Pensionarsförening mot

tog alltså budkavlen den 2 maj. Ord
föranden, K. V. Svensson, hälsade väl

•kommen ooh vände sig särskilt till Stock
holrnsdistrikrets ombudsman, Lars Saf-
1 und från Nynäshamn, Ingarö--förening
ens ordförande, Sven Löfbom, som över
lämnade budkavlen oah uppläste dess
budskap, samt Boo-.föreningens ordfö
rande, Gerhard Engström, som den 6
maj skulle övertaga den och skicka den
vidare.

Säfhind talade om utvecklingen från
det gamla bonde- ooh brukssamhallet
till det moderna industrisarnhal'ler och
vad detta betytt för landet. Anda in på
1800-talet kan man tala om Sverige som
ett u-land. Dagens Sverige räknas till
de rikaste länderna. Han slutade sitt
anförande med att tala om PRO:s be
tydelse och vad den uträttat tiH pensio
närernas fromma under de gångna 25
åren.

Gustavsbergsorkestern spelade under
pauserna och den sedvanliga kaffedrick
ningen. Sarskilr gladde pensionärerna sig
åt ett vackert potpurri över Ernst Rolfs
bästa melodier samt den odödliga "An
<ler sohönen blauen Donau",
Efcer kaffet visade Säflund en intres

sant srillfrlm om trafikproblemen inför
dagen H.
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Suomalainen palsta

Vuosikokouksessaan Suomalainen Ker
ho valitsi seuraavat roirnihenkilöt:

Puheenjohtajakseen Erkki Sievisen.
Sihteeriksi Kalervo Oksanen. Rahaton
hoitajaksi Pekka Vartiaisen.
johtokunnan kokconpanoksi tuli: Ed

vard Pääsikylä varapuheenjohtaja varsi
naisiksi jäseniksi Eila Herne, Salme
Hof,fman, Urho Leimujärvi, Asko Saa
rinen, Terho Siik, Varajäseni,ksi Kauko
'Iokkari, Seppo Lylyoja, Eino Haavisto.

Kerhomestari Matti Paaskyla ja apu
laisinaan jussi Pirkala ja Veijo Valin.

Huvitoimikuntaan tulivat Pekka Var
tiainen kokoon:kutsujana, jäseninä Kauko
Tokkari, Matti Paäskyla, Oili Pääskylä,
Aila Siik, Kaisa Oksanen, Eila Herne,
Hans Axi, Tapani Westerlund, Eero Ala
Lantela.

Urheilutoimjknntaan ,k,okoonkutsujana
Eino Haavisto seka jäseniksi Eero Ket
tunen, Teuvo Havia, Aska Saarinen, Ris
ro Palosvirta, Seppo Lylyoja.

Mainoshoitajaksi valittiin Maila Elf
ving. Kerhoa edustamaan tarpeen vaaati
essa nimettiin Edvard P,ääs1kylä ja Pekka
Vartiainen.
Jällkeen vuosikokouksen 011 ollut Ker

hon piirissä pari huomattavampaa tilai
suutta Bergasalenissa.

Yhteinen perheilta, ohjelrnall inen, jos
sa myöskin lapset olivar mukana,
Ohjelma sis,älsi "Chaplinia filmi11ä"

kvarteti11 esittämää laulua ja improvi
soitu orkesteri, jossa pyyfokilauta myö
täiii uutena soitnov,älineenä. Kerho tar
josi pullaikahvi,r ilmaiseksi mukana ole
ville,
Naamiais-karnevaalit olivat toine11 ta

paus. Yleisömenestys oli hyvä noin 120
hen:keä, joista puolet naamioituja. Täy
sin naamioituja oli noin 30.

Yleisön taholta tuli to,ivomus, et,tä
vastaavanlainen ilta järjesteträisiin jaka
vuosi siis kailkiilla o1i mulkavaa ja sehän
oli tar1koitusk]11.
Tuomaristo valitsi pakintotiloille kol

me parasta naamiloi1duista. Pal1kinnoille
pääsivät I. Seija Ala-Lantela "Haaremi
nai11en" II. Erkki Sievinen "Klovni"
III. Svea Sarasalo Ludviikan Suomi Seu
rasta vierailevana "Mustalaispovarina".

Urheilun sarka on ollut v,ielä voimis
tel,usali harrastusta, mutta kun ilma,r .111-

tavat myöten alikaa taasen lenuopallo
maastossa, johon jokaisella on tilaisuus

Årets konfirmander: Kyrkoherde Ballins grupp. Christian, Hällfors, Bengt Mattsson, Rolf
Norling, Kjell Möller, Benny Nyman, Tage Pellfolk, Christer Sunesson, Hemming Sula, EJ.
kan Wahlström, Kaj Erik öberg, Kerstin Engvall, Anette Eriksson, Gun Larsson, Maj-Lis
Sillanpää.
Komminister Töldsepps grupp: Rosalie Andersson, Gun Boström, ]il/ Engström, Carina
Forslund, Lisbet Margareta Gustavsson, Annika Gynning, Inger Ramberg, Eija Hellsten,
Yvonne Jakobsson, Birgitta Johansson, Ann-Christine Johansson, Ellinor Christoffersson,
Anne-Christine Lindahl, Ursel Ludwig, Anneli Neuhaus, Aila Maritta Nyman, Sylvia Paris,
Seija Orvokki Peltomäki, Amelia Pizzoni, "Ingrid Remmel, Birgitta Rikkinen, Viola Sandin,
Inger Wallerman, Sylvia Wallin, Karin Gunilla Vestling, Karin Marianne Åström, Monika
Åström, Ingrid Lillemor öhman, Eva öhrn.

osallistua. Myöskin 011 ollut puhet<ta jal
kapallon henkiin herätoämisesta ystä
vyysottelujen muodossa. R:ouva huhu on
kertonut, että italiala,iset treenaavat jal
kapalloa varten. Jos italialaiset eivät
haasta suomalaisia ystävyysotteluun on
suomalaisten tehtävä se ajatuksella että

parempi voittaa. Onhan hävinneellä
kin revanssi oikeus, joten voitaisiin odot
taa, että pallo pyörii US'eammin näissä
merkeissä.

Aktiivisita urheiluharrastusta toivoo
Suomalainen Kerho jäsenilrään.

E. Plä.
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7\§da Kors- kretsen jubilerar

Med år 1966 hade Gustavsberg-Ingarö
röda korskrets arbetat i 30 år. Här en
del minnesbilder från kretsens verksam
het.
Den 13/2 1936 hölls konstituerande

sammanträde för att bilda Gustavsberg
Ingarö R. K. Protokollet vid samman
trädet fördes av fru Dolores Jonsson.
Närvarande i övrigt var fröken Anders
son, doktorinnan Berndtsson, fru Bo-dels
son, fru Karlsson, fru Körling, doktorin
nan Lindhe, fru Lutteman, fröken Pal
me, fru Stjärna, fru Wanngårid, syster
Ruth ooh fru Görvel Odelberg, vilken
blev den första ordföranden. - Det var
bistra krigstider ooh det hjälpbehov som
var skriande måste få en organisation.

Bläddrar man framåt i protokollen
finner man en stor villighet och aktivitet
med ett hastigt växande medlemsantal.
Bland namn som nämnas kan jag minna
om herrar E. Bodelsson och Alfred Ols
son, J. H. Hellquist blev revisor 1937.
För anskaffande av material var Syster
Rut en drivande själ, men så behövde
hon ju också något att röra sig med,
enär hon var disrriktssköterska ooh for
omkring bland patienter ooh från den
ena åldringen till den andra. - Utom
i Gustavsberg upprättades ett utlånings
förråd på Ingarö, som sköttes av barn
morskan fru Quanforth.
Redan från början ordnade man med

tandvård för barnen i skolorna. Det blev
ett system där kretsen satsade en del
och kommuner och föräldrar sin del.
Tandläkare var Birgit Ströberg, som ha
de mottagningar på Värdshuset.

För att ifå inkomsterna att öka ord
nades med Filmförevisningar, vilket nog
Bodelsson kan berätta om. Det kostade
35 öre för barn ooh 75 öre för stora.
Den 22/2 73 hölls första årsmötet å

Värdshuset.
Samma år erhölls 100 kr. från kom

munen för att påbörja en barnavårds
central, vilken hade sin första mottag
ning den 29/4 å Iakarmottagningen un
der Syster Ruts och dr. Berndtssons
regi, och som från början fick en livlig
anslutning.
Kurser i barnavård, hemsjukvård och

olyctksfallsvård påbörjades och drevs un
der många år. En verksamhet således
som numera blivit allt mer sporadisk på
grund av bristande intresse och tid i nu
tidens jäiktande.

År 1938 var ,första året som en jul
basar ordnades.

År 1939 upptog Syster Rut tanken på
resebidrag för mödrar på Ingarö så att
dessa lättare skulle kunna komma till

barnavårdscentralen. På den tiden föd
des ännu 10 barn varje år å lngarö, men
det hade bara varit 2 som kunnat korn
ma till mottagningarna. Hemvårdarin
nefrågan hade diskuterats av kommunal
nämnden och kretsen hade fått en skri
velse därifrån om eventuellt bidrag med
400 kr. Anhållan bifölls. - Som med
lemmar i styrelsen invaldes fru Ada Pet
tersson ooh fröken Greta Westerberg.
Den förra som arbetsledarinna och frö
ken Westerberg som representant för
skolorna. - Bland kretsens inkomster
k~n nämnas att julbasaren 1938 inbrag
te 1.745 kr ..

Å 1r 1940 övertog landstinget tandvår
den för skolorna ooh samma år (jämte
1941) överenskoms om samarbete med
hemvärnet så att en förhandsplats skul
le kunna ordnas i fall av behov.

Slag i slag kommo nya arbetsuppgif
ter, bl.a. ville distriktsstyrelsen ha bi
drag till fadderbarn från Finland ooh
Norge, varför medel avsattes därtill. Så
utbetalades 300 kr i bidrag för resor för
barnen från Finland.

Till det nystartade barndaghemmet
bidrog kretsen med 500 kr. under många
år. - Inom kretsen upptogs även frågan
om ett förlossningshem i Gustavsberg.
Frågan hänsköts till samtliga kvinnoor
ganisationer inom Gustavsberg. Initia
tivtagare därtill var barnmorskan Her
mansson, vilkens kärva stora gestalt nog
de flesta kornmer ihåg.
År 1943 började man arbeta för ett

bastubad å Ingarö. Man anslog som
första bidrag 500 kr. oc:h skulle fonden

då frågan hade kommit i aktivt läge
överlåtas till kommunen. År 1946 hade
fonden uppgått till 1.000 kr, Samma år
anslogs 400 kronor till idrottsföreningens
bastu i Gustavsberg.
Den internationella hjälpverksamhe

ten glömdes ej bort. Så ställdes 2.000 kr.
till förfogande, varav 1.000 kr. skulle gå
till Holland och 500 kr. vardera till
Finland och Norges hjälpbehov.

År 1947 meddelade dåvarande ordfö
randen fru Berndtsson att hon ej kun
de kvarstå längre. Hon hade då varit
ordförande sedan 1938. Fru Bemdtsson
korn dock att arbeta tiill 1950 då fru
Greta Hallin fick hand om klubban.
Som revisor finner vi nu ,även Anton
Kodk.
Ja så har vi nått fram till modern tid

då tidens hju1l rullar allt hastigare i jakt,
och då fredliga förhållanden råder åt
minstone i vår närher, men där dock
krigsförvecklingar av hotande karaktär
lamslår länder fjärran från oss och där
även naturkatastrofer och svält ger upp
hov till svårartad nöd ooh lidande för
stora grupper människor.
Under de senaste 16 åren har kretsen

med kraft givit hjälp där vi så kunnat
ge.

I detta läge vänder vi blicken tillbaks
och tackar he1hjärtat alla dem som med
uppoffrande arbete gjort vår krets till
vad den i dag är. Av deras arbete vinna
vi inspiration att fortsätta i Röda kor
sets arbete.
Låt oss alltid ha för ögonen att Röda

Korset är en varldsförening där humani
tet, opartiskhet, neutralitet, självstän
dighet, frivillighet, enhet och universali
tet är grunder på vitka vi bygger.

John Bellander

Tack!
För allt vänligt deltagande under min

makes och vår fars
SVEN SVENSSON

sjukdom, samt för den vackra blomster
gärden vid hans bår framföres till AB
Gustavsbergs fabriker, arbetskamraterna
vid B.K.F., Sanitetslagret o. kontor. Ar
betsledarna 25, Arbetarkommun, Samar
betskommitte och Pionjärerna på Munk
vägen och Klostervägen v&rt varma tack.

Thyra Svensson
Barnen

För vänligt deltagande vid vår kära
makes och faders, Sigfrid Floren b!i,r och
för de vackra blommorna ber vi härmed
att till vänner, Pensionärsföreningen
samt A.B. Gustavsbergs Fabriker f!i,
framföra vårt varma tack.

Hanna Floren
Barnen

För vänligt deltagande vid min älska
de makes och vår käre farfars bortgång
samt för den vackra blomstergärden vid
hans b&r ber vi genom Gustavsbergaren
få framföra vårt varma tack till arbets
kamrater på fastighetsförvaltningen, AB
Gustavsbergs Fabriker, släkt, vänner och
grannar.

Britta Björklund
Ingrid o. barnen

För allt vänligt deltagande vid min
systers, Hilma Andersson, bortgång och
för den vackra blomstergärden vid hen
nes bår ber jag härmed f!i, framföra mitt
varmaste tack.

Knut Andersson

För allt vänligt deltagande under min
makes sjukdom, och för den vackra
blomstergärden vid hans bår, ber jag
härmed att f!i, framföra mitt varma tack.

Gurli Karlsson
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[IJ
Födda

7/2 Marco, son ,till fabr.arb. Sergio Mincni,
Björnskogsv. 16 B och h. h. Pierina Angela
f. Barcellandi

12/2 Carl Ove, son till fabr.arb, Karl Erik
Sidebranr, Meitens väg 25 ooh h.h. Anni
Gunvor f. Smedman

13/2 Sirkka Anneli Kristina, dotter till
chaufför Lennart Glint, Mörtnäs och h.h.
Ritva Kyllikki f. Vaahteranlinna

14/2 Lars Rista Kenneth, son till chaufför
Lennart Glimt, Mörtnäs och h.h. Ritva
Kyllikki f. Vaa'hteranlinna

18/2 Stefan Mikael, son till fabr.arb, Heik
ki Arvo Hoikkala, Kullen 5 och h. h. Vieno
Cari ta f. Nygren

22/2 dotter till lah.bitr. Lennart Bertil
Pettersson, Rutens väg 10 och h. h. Leena
Mirjami f. Palin

28/2 Tina Maria, dotter till elekt, Stig
Torsten Hallstener, Mariag. 4 och h. h. Maj
Britt Helena f. Sundman

3/3 son till Fabr.arb. Torsten Lennart Ols
son, Mariag. 5 ooh h.h. Birgit Kristina Mar
gareta f. Wa:hlstedt

13/3 dotter til! kont. Kaj Olof Westerlin,
Sadelv. 1 och h. h. Vivan Gunnal Marian
ne f. Lindgren

14/3 Åsa Maria, dotter till tidsstudieman
Sune Torsten Sandqvist, Hovv. 12 och h. h.
Vivi-Anne f. Ljungblad

11/1 Teija Paulina, dotter till fa'br.arb
Tarmo Aatos Parkkamäki, Tallbaoken och
h. h. Pirkko Seija Ilona f. Saarinen

23/3 son till adjunkt Hans Sandhagen,
Björnskogsv. 12 E och h. h. Anna-Britt
Margareta f. Ahlesten

26/3 Susanne Maria Birgi tta, dotter till
resp. Bror Arne Holrnqvist, Oharlottendal
och h. h. Anna-Lisa Birgitta f. Stenberg

26/3 dotter till fabr.arb. Francesco Nicolo
si, Björnskogsv. 12 C och h. h. Ingrid Bir
gitta f. Lundberg

Nacka och Wärmdö
Begravningsbyrå
Ernst A. Cardell

Folkungagatan 89, Sthlrn Sö
Tel. 40 50 15, 42 20 50

Efter affärstid: 40 40 90

Assistent Carl A. Cardell tel. 84 39 19
Assistent Thure jägbeck tel. 64 33 30

27 /3 Annika Margareta, dotter till bil
mon t. Bernt Olof Edling, Rutens v. 16 och
h. h. Elsy Margareta f. Olsson

28/3 Monika Camilla, dotter till byräass.
Karl Ebbe Dehlin, Mörtnäs och h. h. Berit
Viola f. Söderlund

31/3 Karin Anneli, dotter till Fabr.arb.
Leif Åke Appelbro, Mörtnäs och h. h. Ka
rin Margareth f. Stock

2/4 son till Fabr.arb. Bo-Gösta Eriksson,
Mariag. 1 och h. h. Monika Birgitta f. Hult

3/4 son till förs. tjärn. Bengt Ture ölund,
Rådjursv. 9 och h. h. Birgitta f. Åberg

6/4 Anna Birgitta Ceoilia, dotter till fil.
mag. Sten Axel Bertil Hallsredt, Björnskogs
vägen 12 C och h. h. Birgitta Vivi-Ann f.
Söderiund

9/4 Anna Helene, dotter till fabr.arb. Tore
Alvar Rosenberg och h. h. Lille-Ann f. Lund
gren, Mariag. 13

9/4 dotter till gjutare jouni Kalervo Lei
no, Kullen 8 och h. h. Eeva Orvokki Teller
vo f. Hjelt

10/4 son till tullombud Björn Korn, Höjdg.
9 och h. h. Lilly Mariann ,f. Olsson

11/4 son till El. kand. Lars Göran Anders
Hammar, Thun-Ollev, 6 och h. h. Ingela
Britt-Maria Margareta f. Johansson.

Vigda
4/3 Bengt Oscar Arne Lindgren och Yvon

ne Elisabet Bergman
11/2 Klas Åke tllmeborg och Gun-Britt

Kristin Nyström
18/2 Sven Roine Johannes Johansson och

Arm-Mari Kristina Eklund
11/3 Gösta Thomas Arnold Persson och

Ing-Britt Ohris,tina Pettersson
25/3 Kjell Sune Soholtze och Ingrid Elisa

bet Eriksson-Ek
26/2 Jorma Kalervo Seppi och SiPkka Lii

sa Tokkari
25/3 Valmore Sega och Inga-Britt Nilsson

Döda
16/2 Fru Ida Josefina WalLin f. Eklund,

Mörtnäs 85 år.
22/2 Fru Maria Fällman f. Wenniberg, Ål-

derdom9hemmet 92 år.
26/2 Fru Tere~ia Sofia Nyström f. Nils-

son, Alderdomshemmet 75 år.
10/3 Ombudsman Axel Vilhelm t:Jhlund,

Klosterv. 12 55 år.
10/3 Reparatör Johan Sigfrid Floren, Ma-

riaplan 4 74 år.
19/'l Fabr.arb. Axel Gustaf Emanuel Al-

sen, Höjdg. 5 69 år.
26/3 Fru Helga Katarina Liljekvist f. An-

dersson, Ålderdomshemmet 81 år.
27/3 Fröken Ester Maria Holmberg, Ål-

de11domshemmet 90 år.
28/3 Förmannen Sven Algot Leonard

Svensson, Munkv. 7 54 år.
30/3 Fru Hilda Kristina Gus,tavsson,

Grindstugärde C 17 86 år.
11/4 Maskinist Ka.rl Holger Karlsson,

Mörtnäs 62 år.
14/4 Åkare John Gustav Adolf Karls-

son, Rutens väg 24 65 år.
19/4 Byggn.arb. Karl Sixtus Björklund,

Gamla Svartens väg 3 68 år.
19/4 Fröken Hilma Karolina Andersson,

Ålderdomshemmet 89 år.

Tack!
Hjärtligt tack för alla uppvaktning på

min 100-årsdag.
Anna Stein

Ett varmt tack för all vänlig hågkomst
på min 50-årsdag.

Arvid Jonsson

Mitt hjärtliga tack till företag, förmän,
arbetskamrater och alla vänner för upp
vaktningen på min 60-årsdag.

Erik Pettersson
*

Vid avgången ur min 66-åriga tjänst
vid Gustavsbergs Fabriker blev jag vän
ligt hyllad av chefer och förmän för
vilket jag härmed framför mitt varma
tack.

Sven Löfbom

För den vänliga uppvaktningen, från
företagsledning, förmän, arbetskamrater,
släkt och övriga vänner, på min 60-års
dag framföres ett hjärtligt tack.

Oskar Jonsson

Till fabriksledningen, Missionsförsam
lingen, arbetskamrater, släkt och vänner
ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst
på min 60-årsdag.

Elsa Löfdal

Mitt hjärtligaste tack till Gustavsbergs
fabriker och till skyddskommitten för
de vackra och värdefulla minnesgåvor
jag fick vid min avgång som läkare vid
den goda fabriken.

John Bellander

Mitt varma tack till Fa,briksledning,
förmän och arbetskamrater för den vän
liga hågkomsten på min 60-årsdag.

Erik Lindahl

För vänlig håg,komst och uppvaktning
på min 50-årsdag framför jag mitt var
ma tack.

Svea Westin

A. F. BECKMAN
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

Götgatan 33 - Stockholm Sö

Affär och kontor: vx 41 48 77,
413132, 404840

Efter kontorstid: 43 58 43,
43 50 08, 40 94 90
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HANINGE BEGRAVNINGS- & ELDBEGÄNGELSEBYRÅ
Nynäsvägen 10, Västerhaninge
Tel. 0750/204 73 - 200 36
ALLT UNDER PERSONLIGT ANSVAR
Aven kortare ooh längre transporter med begravningsbil

Vi representeras på Värmdölandet av:
Fru Björg Sundelius, Gustavsberg. Tel. 322 97

AB H. STEENS El Byrå
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18 Tel. 0766/303 05

Fullständig El service, El installationer o. reparationer

Av Elverket godkänd Entreprenör

VÅRT RÅD:
Välj ett självuppdragande ur!

Välkommen in till oss och upptäck hur
lätt det är att hitta en elegant, själv
uppdragande Omega som precis passar
både Er smak och plånbok!

0
OMEGA

TÖRNQVIST Ur Optik Guld
Telefon 309 90 GUSTAVSBERG

- Varför var inte G på jobbet i går?
- Inchenjörn sa ju att jag skulle titta

i almanackan, om jag inte kunde hålla
reda på dagarna.
- Vad stod det då i G :s almanacka

• 0 0 ~
1 gar, manntro.
- Dä stod Frida.

- Nå Sven, om någon slår dig på din
högra kind, vad gör du då?
-E de kristendom eller e de på rik

tigt?

Kalle kommer hem från skolan ooh
talar om att man haft en polis där som
lärt dem hur man skall cykla:
- Ooh om jag kommer cyklande och

ska vika till höger, så ska jag sträcka
ut högra handen så att mina efterkom
mande ser vart jag tar vä.gen.

-Någon av er spelar falskt!
- Varför tror du det?
- Jag hade ett extra ess i bröstfickan

å nu är det borta!

Acke ooh Svenne hade muokat och
diskuterade efter en helkväll på Djur
gården om dom skulle ta tricken eller
färjan hem till Söder. Till sist enades
dom om Ackes förslag ooh gick upp på
7:ans plattform. Där stötte dom ihop
med en grann karl i uniform, så Acke
räckte fram en tvåkrona: "Här ä för
Svenne å mej!" - "Vet hut", hostade
den uniformerade, "ser ni inte act jag
är amiral?" - "Amiral", sa Kalle för
vånad, "du Svenne, då kom vi på färjan
i alla fall!"

En fördel med automation på kontor
ä,r att en datamaskin inte plötsligt kom
mer med en uppsägning för att den ska
gifta sig.

Vi lära av historien att människan
aldrig lär nJgonting av historien.
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Om man måste vara med
lem för att handla i konsumj

Ingalunda - medlemskap är
inget tvång.

Det är en rättighet!

Nytt om låneköp
• Ni kan få låna ned till 200:- vid köp av andra varor än livsmedel

och dagliga förbrukningsartiklar
• 10% av varans pris dock minst 50:- - lånekostnader
• Ni får låna upp till 6.000:-. 1-årslån får inte överstiga 10%, 1,5-årslån

inte 15% och 2-årslån inte 20% av årsinkomsten

• Låneköp är en förmån för medlemmar i Konsum/Domus och:hela
familjen kan utnyttja samma medlemskap.
Ni kan bli medlem samtidigt som Ni gör upp om låneköp.



Pris l :75 inkl. oms.



GUSTAVSBERGAREN
SOMMAREN 1967



GUSTAVSBERGAREN
Orts- och personaltidning
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Nu måste dagarna bli mera njugga.

Världshjulet välves. Lång blir ekens skugga.

Syrsornas sång blir ångestfull och bråd.

Snart är den stora cirkeln åter dragen!

Tyst rullar Karlavagnen. Morgondagen

blir järngrå väntan. Kort är ljusets nåd.

Johannes Edfelt

Ackord till en flyende sommar
Gustavsbergaren är nu mitt inne i sin 25 :e årgång - en ganska respektabel ålder för

en tidning av den här karaktären. Det blir också sista årgången, varför Red inte kan
inbjuda till förnyad prenumeration. Någon frivillig ersättare har ej anmält sig. Kanske
en skrift kommer igen i en eller annan form. Som ett PR-betonat personalblad måhända.
För övrigt fick vi ju en fläkt av en Vermdövind till midsommar, som några tror har
framtiden för sig. Synd att den blåste från fel håll.

Att tidningen varit ett gott inforrnationsorgan och blir ett värdefullt dokument från
en 25-årig nydaningsperiod har många sagt mig. Jag har icke utan vemod ögnat ige
nom den första årgången 1943 och funnit en hel del, som ger ett soligt skimmer över
starten och samtidigt erinrar om att mycket återstår att göra för samhälle ooh företag.
Redan i debutnumret i jan. 1943 pekade Gunnar Andersson på behovet av lokaler

och främst en ungdomsgård, Hjalmar Olson underströk an vi måste gå i täten i sam
arbete och samhörighets-känsla, Ohlund propagerade för att man skulle öppna fördäm
ningarna till högre produktion och högre löner. Timlönen var visst 83 öre. Johan Mo
vinger vädjade om förnyelse av vårt andliga liv, tiden ,krävde människor till maskiner,
inte människor som maskiner. Konsum redovisade en omsättning av hela 1,7 miljoner ...
Vad hände mer? Jo, lottorna vann över hemvärnet ·i valgörenhetsrnatoh i fotboll,

står det. Sanitet vann fotbollsturneringen mellan avdelningarna. Grabbarna från indu
strin dansade folkdans med kontorsflickorna och gjorde uppvisning vid valborgsmässo
elden intill Skyttepaviljongen. Värdshuset återuppstod och ungkarlshotellet Tretton
växte upp på Kvarnberget. De gamla hade båtutflykt till Herrgårn. Tretton gamla
arbetare med silikos fick en liten kvartalspension - det moraliska stöd vi behöv
de, skrev en av dem. Färd:biljetten på Gustavsbergsbåtcn höjdes, icke utan pro
test. Egnahem erbjöds vid Skeviksgärdet - de skulle med amorteringar och allt dra en
årlig kostnad av c:a 740:- per år! Hilma Odelberg fyllde 95 år, men det var väl bara
Movinger som vågade sig dit för en intervju. I Missionshuset hade IF soare med oför
beredda talare, världsmästare Arne Andersson sprang mot ett stafettlag från skolan.
Filip Englund berättade om minnen från det patriarkaliska Gustavsberg och vi käm
pade med bangar i skogen för bränsle ... Ja, det var ett kalcidoskop. - Forum började
diskutera Freden och Framtiden, och Harald Elldin skrev att det är besvärligare att
vara en demokratisk medborgare än en beskyddad slav. Men det är lyckligare!
Det är inte besluten vid föreningssammanträden, i fullmäktige eller Föreragsnarnnd

som kommer främst, nej det är stunderna av solglimtar med mänskliga ikontaikter. -
Jag vill nu inbjuda läsarna att för,gylla avslutningsnumret till jul med några sådana
glimtar från livet i helg och socken i Gustavsberg under detta kvartssekel. Berätta om
vanligt folk, som delat med sig av sina färdigheter och gåvor till medmänniskor, inte
på grund av överflöd, utan oegennyttigt och med varmt hjärta. Framstående, som de
lat med sig av de blommor de fått, därför att framgången var resultat av samverkan. -
Under de 25 åren har samhälle oah fabrik upplevt nära nog en fantastisk utveckling.

Det framgår inte minst av vad man kan läsa i Gustavsbergaren från 1943-1967.
För dagens Gustavsberg kan vi konstatera en stark personell upprustning på den tek

niska och ekonomiska sidan. - De nya krafterna halsas välkomna! Ni vet väl om att
ni ska samverka med och producera för människor? Här ett litet ord på vägen: Drunk
na inte i er rutin! Läs gärna något annat 'än Teknisk Tidskrift och Affärsekonomi. Ooh
akta er för Parkinsons lag. Minns att det finns massor med experter och specialister,
men få som förstår någonting i största allmänhet. Faran är också att man i sin framåt
anda ,halkar in på en annan skämtares tankebanor - han som sa: - "Vad skulle vi
inte kunna uträtta för mänskligheten, bara man slapp ta hänsyn till den."

Välkommen i det gröna!
Red
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Dikten till heders
Dikten kan lysa upp vår tillvaro på

många sätt, om vi bara har lust och för
måga att berikas av den. Detta förut
sätter att vi har sinne och intresse för
denna förnämliga konstart.
När vi kommer samman, fylls tiden

mest av samtal ooh rankeutbyte eller av
regelrätta överläggningar. Våra möten
har ofta en diger dagordning, som inte
får slarvas igenom. Kanske skulle vu
dook med fördel kunna anförtro rutin
ärenden och smärre uppgifter åt styrel
sen, för att istallec få mera tid till andra
inslag, till gagn för utbytet.
Dessa inslag kan vara av mångahanda

slag: sång och musik, korta anföranden
i slkilda frlgor, diskussioner o.a. former
av allmän aktivitet, o.s.v. En viktig upp
g,ift är att förmedla kontakt med littera-

turen, ooh att därvid inte glömma bort
lyriken.

Mina egna personliga intryck från
föreningslivet sträcker sig bort mot sek
lets början. Som nolvårig kom jag med
i en nykterhetsförening och några år se
nare i en ungdomsklubb. Detta hände i
en stilla bygd, med små möjligheter till
förströelser i nutida mening. Det var
odkså före biografernas och radions tid.
Vi ha·de då inom dessa Förerringar möten
varje veoka året om, eftersom det var
långt före den allmänna semesterns da
gar. - Nu torde däremot medeltalet
möten pr förening vara ett i månaden,
med uppehåll under sommaren, ooh det
finner vi vara en naturlig ordning.

Vad sysslade V1i med under dessa mån
ga möten? Det var väl sällan några
mera djupsinniga utläggningar eller
grundliga analyser av tidsfrågorna, för
därtill var vi för gröna och okunniga.

Tillbaks till jobbet och den gamla ordningen

Det var förstås rådslag om våra lokala
angelägenheter och dessutom samtal och
diskussioner om de ideer och mål, som
våra föreningar gjort till sina. Det var
otvungen samvaro kring kaffebordet.
Men det var också uppläsning ur littera
turen, och det var i regel lyriken, som
gav samvaron lyftning och innehåll.
Min första nykterhetsorganisation var

en blåbandsförening, ooh där läste vi
företrädesvis dikter av Rydberg, Tope
lius och Runeberg men även många and
ra äldre och nyare diktare var represen
terade. Några år senare blev jag med
lem i en verdandiavdelning, och här
var högläsningsrepertoaren delvis en an
nan. Här var Fröding det stora namnet,
även om vi självfallet lyssnade till mån
ga arrdra diktarröster. I ungdomsklub
ben läste V'i inte minst ka:mpdiikter och
sjöng frihetssånger, från biskop Thomas
fr.~hetssång till Ossiannilssons Ungdoms
marsch, och vi följde med intresse de
unga ,diktarna, Er~k Lindorm, Ture Ner
man, m. fl.

Vi låt alltså diktarna hjälpa oss aet
fylla ut programmen, ooh upplärningen
var en stående punkt vid våra möten.
Detta var en omrydkt programpunkt,
och den lärde oss att botanisera i dik
tens värld. Den bidrog odkså till att hos
mången grundlägga ett bestående intres
se för denna diktart.
Hur är det ställt just nu i detta av

seende? Ger vi sången och dikten till
börlig plats vid våra möten? Har inte
i varje fall högläsningen trängts tillba
ka i möteslivet? I så fall skulle det sä
kert vara nyttigt att eftersträva en diikit
läsningens förnyelse,

Skrivaren har vid några tillfällen
framfört dessa synpunkter unom skilda
föreningskretsar, och de har fått ert
blandat mottagande. Somliga har in
stämt - eiler i varje fall visat något
intresse för saken, Andra har menat att
vi inte har tid för sådant. Och återigen
andra har avrått, med hänvisning till
många diktares svårförståeliga skapelser.
Till detta resonemang kan sägas att även
svåra dikter kan vara värda tankemöda
och bekantskap, Men det finns också
gott om på en gång värdefulla och lärt
förståeliga dikter.

Är det trångt på dagordningen ooh
smått om tid, kan vi ·ändå med god
vilja lyckas kila in någon Eten dikt, som
bLir oss en tankeställare, ett ord på vä
gen. Detta kan ge oss mersmak - ooh
så finner allnflera av oss vägen till böc
kerna.
Dikten till heders. Det är en förnuf

tig paroll, värd att minnas ooh följas.
Den kan hjälpa oss att utnyttja de rike
domar som den goda litteraturen erbju
der, och det har vi nytta och glädje av.

V.].
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Det är nu 20 år sedan de första före

tagsnämndsavtalen träffades mellan ar
betsmarknadsparterna, En revidering och
ett förtydligande skedde 1958. Nu före
ligger ett nytt nämndavtal, som ytter
ligare understryker viljan till samarbete
mellan företagsledning och anställda, Ur
kooperationens avtal, som gäller från
1 april i år, hämtar vi följande motive
ring i avtalstextens inledning, väl värd
att begrunda och kommentera.

Red

Allmän motivering
Kooperationens Förhandlingsorganisa

tion ooh Larrdsorganisationen i Sverige
och Tjänstemännens Centralorganisation
har enats om att på sätt nedan sägs
söka främja vidareutvecklingen av det
lokala samarbetet mellan företagsled
ning och anställda i företagen. För
detta ändamål har organisationerna be
slutat att stadfästa det tidigare upprät
tade samarbetsorganet KFO-Fadkför
bundens Industrinämnd.

Motiv för stadfästandet
Företagsledning ooh anställda har i

många avseenden gemensamma intressen.
D·essa kan verksamt främjas genom sam
arbete, ooh det är därför angeläget att
ett väl utvecklat samarbete kommer till
stånd inom företagen.

A,l"betsmar:knadsorganisationerna strä
var sedan länge efter att med olika me
del främja utvecklingen av samarbetet i
företagen. Det mellan organisationerna
ingångna samarbetsavtalet utgör ett led
i dessa strävanden ooh har bidragit till
de redan nu betydelsefulla insatserna på
området. Ett utvidgat ooh effektivare
samarbete torde emellertid kunna åstad
komrnas i de flesta fall.

Organisationerna vill inledningsvis
framhålla, att nu gällande samarbetsav
tal utgör den naturliga grundval, från
vilken den vidare utbyggnaden bör ske,
Därvid måste emellertid en mängd olika
faktorer beaktas, främst det enskilda fö
retagets organisatoriska system. En sam
arbetsform, som väl ansluter sig till före
tagsadministrationen gagnar bäst de syf
ten, för vil'ka samarbetet kommer till
stånd. Det är vidare uppenbart, att så
dana faktorer som Företagsstorlek, pro
diuktionsmetoder och bransch måste spe
la en betydelsefull roll i detta samman-

Avtal om samarbete

hang. Därjämte medför de snabba för
ändringarna i teknjk och administra
oionsformer, att behovet av flexibilitet
i samarbetsformerna ökar. Den viktigas
te uppgiften synes vara att främja ut
vecklingen av det lokala samarbetet ge
nom att skaffa ökade resurser för ut
bildning, information och forskning.
Dessa resurser skulle möjliggöra en kon
tinuerlig utveckling av samarbetet i
former, som är anpassade till det enskil
da företagets för1hållanden.
Förevarande stadfästande tar sikte en

bart på det samarbetsområde som för
närvarande täcks av avtalet om företags
nämnder. På längre sikt synes dock en
bättre samordning s&väl avtalsmässigt
som organisatoriskt böra eftersträvas med
områdena för andra samarbetsavtal.
Riktlinjerna i denna allmänna motive
ring är i första hand avsedda att ut
göra vägledning då man lokalt söker ut
forma företagsanpassade samarbetssys
tem som komplettering av eller ersätt
ning för företagsnamrrdsavralen. I den
mån det skapas former för det lokala
samarbetet som innebär avvikelser från
gällande företagsnamndsavtal förutsättes,
att de avtalsslutande parterna på för
hundsplanet är ense därom. Organisatio
nerna avser att genom bl.a, verksamhe
ten inom Industrinämnden lämna sitt bi
stånd när det gäller att utforma lokala
samarbetssystem.

Målen för samarbetet mellan
företagslednin g och anställda

Samarbetet mellan företagsledning och
anställda berör direkt endast dessa in
tressenter. Hänsyn måste dock alltid ta
gas till de övriga grupper, varav företa
get är beroende för sin fortsatta verik
sarnhet. En rimlig avvägning mellan oli
ka intressen är nämligen på längre silkt
en förutsättning för att företaget skall
kunna fortleva.

En grundläggande förutsättning för
ett effektivt samarbete är att de däri
engagerade uppställt de mål, som sam
arbetet skall främja, och enas om dem.
Organisationerna ser därför som en myc
ket betydelsefull uppgift att söka ange
och sprida kännedom om de grundläg
gande mål, som samarbetet i företagen
enligt deras uppfattning skall främja.
Oljka tänkbara samarbetsformer måste

värderas främst med hänsyn till ~ vad
mån de kan bidra till att förverkliga de
uppställda målen.
Organisationerna vill ange två grund

läggande mål som - oavsett samarbets
form - bör uppställas för det lokala
samarbetet, nämligen ölkad produktivitet
och ökad arbetstillfredsställelse. Det är
uppenbart, att dessa mål, som närmare
motiveras ooh preciseras nedan, hänger
nära samman, men det är samtidigt
klart att de är eftersträvansvärda vart
och ett för sig.

Produktivitet:
Företagets främsta funktion i samhället

är att åstadkomma en lönsam produk
tion. Det moderna samhället kräver för
sitt bestånd en effektiv ooh väl utveok
lad produktionsapparat, i vilken perso
nella och materiella resurser kan sam
ordnas så att bästa möjliga produktions
resultat uppnås samtidigt som hänsyn
tages till de i produktionsprocessen del
tagande. Att söka skapa en så effektiv
produktionsapparat som möjligt är så
lunda ett för alla gemensamt intresse.

Vikriga förutsättningar för hög pro
duktivitet hos företag i ett dynamiskt
samhälle är, att alla i företaget är be
redda att acceptera och medverka vid
förändringar i företagsstrukturen ooh att
däirvid, när så krävs, skaffa sig nya kun
~kaper och färdigheter samt att i ratio
naliseringsanbetet de anställdas behov av
information, samråd, uobil,dning och an
srällningstrygghet beaiktas.

Arbetstillfredsställelse
För den anstäUde är det väsentligt att

ha ett arbete, som framstår som en in
tr,essant ooh meningsfylld sysselsättning.
Det häir uppställda målet för samarbetet
- arbetstillfredsställelse - inrymmer
därför hänsynstagande dels till kravet att
anbetsplatsen skall erbjuda en god ar
betsmiljö, dels till vissa andra krav be
träffande själva ar,betet. Företaget skall
sålunda ej blott producera varor och
tjänster utan även söka tillse att detta
sker si former, varigenom de anställdas
kunskaper ooh färdigheter tillvaratages
i största möjliga utsträckning. Företags
ledningen bör härvidlag särslkilt upp
m'ä:rlksamma uuformningen av den en
s-kilde arbetstagarens arbetsuppgifter och
urvalet av personer för olika arbeten.
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Den enskilde individen bör så långt det
är möjligt i det dagliga arbetet ges till
fälle att bidraga till utformningen av
sin arbetssituation.

Samarbetsformer
Samarbetet med de anställda kan ske

på olika sätt. Dels samarbetar chef och
underställd i det dagliga arbetet, dels fö
rekommer samarbetet mellan företags
ledning och representanter för de anställ
da. Endast sådana samarbetsformer bör
komma till användning som låter sig
infogas i företagets administrativa sys
tem. Det är viktigt, att samarbete kom
mer till stånd på alla nivåer i företaget.

Samarbete förutsätter information. Ar
betsgivarsidan har sedan länge accepte
rat, att de anställda har berättigade krav
på insyn i företaget för att de skall kun
na bilda sig en uppfattning om den egna
arbetsuppgiftens betydelse, sedd i ett vi
dare sammanhang. Informationen bör gå
i båda riktningarna, såväl från företags
ledningen till de anställda som från de
anställda till företagsledningen. Samar
bete förutsätter emellertid icke enbart in
formation utan också möjlighet till sam
råd. Sarnräd och samarbete innebär, att
de synpunkter som framförts från olika
håll beaktas, innan frågan avgörs. Den
uppfattning ett visst samarbetsorgan ger
till känna skall utgöra ett av underlagen
för beslutsfattandet.

För all information gäller, att det har
stor betydelse vid vilken tidpunkt den
lämnas. Med hänsyn till möjligheterna
att motivera företagsledningens handlan
de och att besvara frågor är det önsk
värt, att informationen lämnas av perso-

ner i verklig ansvarsställning. Den munt
liga informationen behöver ofta under
byggas med på förhand utsänt material.
Detta har särskild betydelse beträffande
den ekonomiska informationen.
Arbetsintensiteten i olika lokala sam

arbetsorgan bör ägnas stor uppmärksam
het, eftersom den direkt påverkar frågan
om ett reellt samråd kring företagspoli
tiken och övriga för de anställda väsent
liga frågor skall komma till stånd. En
med hänsyn till företagets fö11hållanden
genomförd decentralicering av samarbe
tet bör eftersträvas så att de problem,
som diskuteras i samarbetsorganen, har
en så påtaglig och praktisk innebörd som
möjligt for deltagarna. Bildandet av
särskilda samrådsgrupper i anslutning till
företagets organisation eller för s1ärskilda
uppgifter kan vara till stort gagn för
samarbetet. Om uppläggningen av sam
arbetet bör samråd äga rum med repre
sentanter för de anställda. Om de när
mare detaljerna beträffande verksamhe
ten inom ett visst samarbetsorgan, t.ex.
program för sammanträden, bör samråd
äga rum inom vederbörande organ. I
övrigt sker samrådet mellan arbetsgiva
ren och den lokala fackliga organisatio
nen.

Beträffande omfattningen och utförlig
heten av den information som lämnas
måste alltid observeras den begränsning
som ligger i att vissa uppgifter kan vara
av den art att ett uppenbarande skulle
kunna medföra skada för den som läm
nar uppgiften. I sådana fall föreligger
icke någon informationsskyldighet. Vid
bedömningen av dessa frågor måste hän
syn tagas ej blott till uppgiftens art och

till den personkrets som skall informeras
utan även till övriga parters intresse av
att information ges.

Uttalande beträffande
skolningsfrågorna

Ett betydelsefullt medel som t.o.m.
kan sägas vara en förutsättning för att
förverkliga de mål rörande samarbetet
på arbetsplatsen, som uppställts i all
männa motiveringen om främjande av
samarbetet mellan företagsledning och
anställda, är utbildning av dem som är
engagerade i företagsnämnderna och
motsvarande lokala samarbetsorgan inom
området för nämnda överenskommelse.
Meningsfulla diskussioner rörande pro
duktionsfrägor, ekonomiska frågor och
personalfrågor i dagens och än mera i
morgondagens företag förutsätter rela
tivt ingående kunskaper. För att få till
stånd den företagsanpassning och decent
ralicering av samarbetet, som båda par
ter anser eftersträvansvärd, är det nöd
vändigt att så snart sig göra låter skapa
väsentligt ökade möjligheter till sådan ut
bildning. Denna utbildning, som i största
möjliga mån bör vara anpassad till det
egna företagets och den egna branschens
speciella förhällarrden, torde behöva an
ordnas i flera olika former såsom korre
spondenskurser, studiecirklar ooh inter
natkurser.
Den i avtalet angivna KFO-Fack

förbundens Industrinämnd skall, som en
av sina främsta uppgifter, gripa sig an
med "samarbcrsutbildninvcn", t2 initiativ
till framställning av studiematerial samt
ange riktlinjer för den lokala tillamp
ningen. På det lokala planet bör inom
företagsnämnden eller motsvarande sam
arbetsorgan program uppgöras för sådan
utbildning och samråd äga rum beträf
fande den allmänna planeringen i övrigt.
Det förutsättes att företagen överväger i
vad mån ifrågavarande utbildning
lämpligen ikan infogas i den ordinarie
personalutbildningen. Företaget har ett
ansvar för att sådan samarbetsutbild
ning kommer till stånd och att resurser
härför ställs till förfogande.
Därest oenighet föreligger på det lo

kala planet om samarbetsutbildningen el
ler kostnaderna härför, skall frågan hän
skjutas till behandling i KFO-Fack
förbundens Industrinämnd för yttrande.
Kooperationens Förhandlingsorganisa

tion och Landsorganisationen i Sverige
och Tjänstemännens Centralorganisation
ha i övcrensstamrnelse med nu anförda
synpunkter denna dag reviderat det i no
vember 1958 tecknade avtalet om före
tagsnämnder.

I en god arbetsmiljö ingår
också plats för siesta
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Den 24 maj godkände nämnden den
särskilt rillsatta kommittens förslag till
omorganisation.
Nämnden får följande sammansätt

ning: ordf. Hjalmar Olsen, 1 :e vice ordf.
Folke ahlin, 2 :e vice ordf. Fackförening
ens ordf. Tillsvidare kvarstår här Einar
Svensk.

Ledamöter: Repr. arbetsgivaren: Hjal
mar Olson, Follke öhlin, Ruben Edqvist,
Bertil Dahilöf, Bengt Bram, Harald Pers
vret, Fredrik Möller och Erik Mehlqvist.

Repr. Fabriks: Birger Andersson, Ber
til Hedberg, Einar Svensk, Valrfrid
Holmberg, Bernhard Mahler, Birger
Thunström, Kurt Hagelin, David Hjer
pe.

Repr. SIF: Olof Jansson, Walter Wei
mark

Repr, SALF: Lennart Svensson, Olle
Forssman.

Som sekr, i nämnden åtog sig hr Gösta
Dahlberg att kvarstå under 1967. -
Det noterades att nämnden vid behov
må kalla konsult och expert för närmare
informationer e.d, i särskilda frågor.

Överenslkoms att tillsätta ett arbetsut
skott att mellan nämndens sammanträ
den svara för den kontinuerliga kontak
ten, behandla brådskande ärenden och
förbereda kommande sammanträde. Ar
betsutskottet får följande sammansätt
ning: F. öhlin, R. Edqvist, B. Dahllöf
(arbetsgivaren); Birger Andersson jämte
facik.f. ordf. (fabriks); L. Svensson
(SALF); Olof Jansson (SIF).
Till tjänst för vidareinformation an

sågs en fortsatt utgivning av sekr, redi
gerade "Meddelanden från Företags
nämnden" önskvärd, gärna med fylligare
innehåll av interna meddelanden. Sekr,
åtog sig att fortsätta utgivandet 1967.

Hr Ruben Edqvist redogjorde för
1966 års bokslut med ledning av till le
damöterna utdelad vcriksamhctsoerattelse
för KF, internt utdrag och ett antal
planscher och diagram. Sålunda stude
rades KF:s ökade försäljningssiffror un
der senaste femårsperiod och den andel
industriverksarnheren har i denna ut
veckling. Vidare granskades KF:s kapi
talredovisning ooh sammandragsbalans,
Gustavsbergs Fabrikers årsredogörelse
upplästes och kommenterades jämte i
skriften ingående ,kapitalställning för

Gustavs.berg samt det särskilt för nämn
den uppgjorda interna bokslutet. - Med
hjälp av uppgjorda diagram gjorde hr
Edqvist jämförelser av det ekonomiska
resultatet under perioden 1962-1966
och hur kostnaderna fördelat sig och
varierat. I liknande diagram skärskåda
des försäljningen under samma femårs
period, personalkostnader, personalstyr
kans förändringar och tillgångar ooh
skulder.
Redogörelsen, som fick en särskild

eloge av åhörarna för sin överskådlighet,
gav anledning till frågor från ledamö
terna bl.a. beträffande maskininves
teringar ooh expansion på härvarande
avdelningar och vid dotterföretag och
om förutsättningarna för en ökning av
vår produktion. Med ytterligare plan
soher klargjorde hr Edqvist prognosen
för bostadsproduktionen i landet, varav
vi som stora leverantörer är beroende.
Han visade också på de faktorer som
långtidsutredningen diskuterat som nöd
vändiga för produktionsökning, nämli
gen
volymökning av arbete ooh kapital
kvalitativ utveckling av dessa faktorer
ökad aribetsintensitet
förhättrade råmaterial
produktutveckling; rationalisering
omallokering av arbetskraft och kapital
och slutligen en förhoppning om gynn
sam utveckling på marknaden i allmän
het, ostört av politiska konflikter.

För dagens marknadsläge, produktion
och försäljning redogjorde hr Folike öh
lin. Det rätt kärva försäljningsiklimatet
från 1966 tycks fortgå 1967 ooh någon
påtaglig ökning av vår marknad kan
vi inte notera. För vissa produ1kter eller
avdelningar s1om pressporslin och kyl
dis-k kan omdispositioner behövas för ett
bättre utnyttjande av resurserna eller
renodling av vårt sortiment. För våra
fabrirker på andra orter kan man vänta
en expansion av plaströrstillverkninger.
och i villapannstillverkningen tyder
många teaken på att el-värme får allt
större betydelse.
För smidda pannor har utvecklingen

varit gynnsam, mest tadk vare rat]onali
seringen, och våra prognoser pdkar på
öka,d orderingång. För tillverkningens
framtida inriktning aribetar vår avdel
ning för produktutvedkling. I Oxelö
sund har nödvändiga investeringar gj-orts
bl.a. i en ny smältugn ooh rymligare ooh
ändamålsenhgåre faibr~ksloikaler. Seg
järnstiilverfkningen har nyss påbörjats. I
övrigt följer vi utveoklingen på den ut
ländska marfknaden, där en viäntad libe
raliserad handel visserligen kan ge ett
ökat importtryck, men som vi får kom
pensera med utökad aiktion för export
av våra produkter. Hr Dahllöf komplet-

ternde hr öhlins översikt med informa
tion om produktionen av porslin och
plast. En del igångsättnings-problem vid
nyinstallationer ooh ett försämrat prima
utfall är olägenheter som vi saker be
mästra. Produkt]onen motsvarar utleve
ranserna men ökade order kräver ytter
ligal'e förstärilming av personalsty11kan.
De lämnade informationerna om

marknads- och produiktionslä.get föran
ledde en del frågior om omställning av
arbetskraft, försäljningsap,paraten, order
ingång ooh om produktutveoklingsarbe
tet, vilika besvara1des av hrr öhlin och
Dahllöf. En närmare redogörelse för avd.
P•l'oduiktutveokEng ska lämnas vid nästa
sammantiåde.
Uppdrogs åt förslagskommitten att se

ö,ver och ompröva verksamhetens former
och att inlkomma med förslag om hur
förslagsvevksarnheten ytt1erliga:re kan sti
muleras. - Hr Da1hLberg visade prov
på en affisoh i en t'änlkt serie, som s;ka
sättas ut på samtliga anslagstavlor och
föreslog att representanter för organisa
tionerna inbjuds till en diSikussion kring
ämnet vid ett kommande sammanträde i
förslagsikommitten. P.åpekades att sam
arbetskommitteerna bör söka hålla regel
bundna möten och s,enast en månad före
nämndsammant11äde, så att utdragen ur
kommitteernas protokoll hinner distri
hueras i god 6d.

Betr. läkarfrågan med<lela,de hr Ed
qvist att platsen utannonserats. På en
förfrågan om föraribetet för högertrafik
omläggningen inom fabrilksområdet med
delade hr Weimark att en arbetsg;rupp
där hr Mehlqvist är ordf. sika ha möte
närmaste tiden. Ukaså planeras en ge
nomgång ooh övningskörning med våra
chaufförer. I övrigt sama,rbetar vi med
den kommunala trnflksäke11het&kommit
ten.

Skyddskommitten har haft 2 samman
träden för 1 :a halvåret, varvi·d man sett
över olilka s<kyddsåtgärider enligt proto
koll från resp. samarhetskommitteer,
granskat yrlkesslka1desanrnälningar och
som vanligt gått igenom statistiken. Un
der 1 :a halvåret har vi haift ca 30 yr
kesskador och 10 färdolydksfall. - Hu
vud&kyddsornbiuden har i sällskap med
förslagsikommitten gjort studiebesök vid
Centrifugalrör odh Järnveriket i Oxelö
sund, där man fick många frisika impul
ser för både Stkyiddsarbetet ooh förslags
veriksamiheten. - En preliminär rapport
om silikoS11.1tr,edningen har :kommit ooh
studerats.. Vi avvakta,r slutrapporten för
en genomgång i skyddsikommitten till
sammans med Folkhälsan och Aiibetsmed.
Institutets .utredare. - Nya "skyddsan
slag" har trydkts ooh små bibliotek av
skyddsEtteratur ska uppläggas hos resp.
fabriJksohefer.

Sekr.
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Intervju med Kalle-Ville

Vår utsände medarbetare Torsten
Rolf gjorde ny ligen en handintervju med
Karl Vilhelm Svensson, alias Kalle
Ville. Från bandet återger vi i fritt sam
mandrag några glimtar av vad den
gamle .kampen hade att berätta.
Kalle-Ville kom till Gustavsberg på

hösten 1912. Han är srnälann ing fr3.n
Södra Ljunga församling, där han föd
des 1889. I Gu.tavsberg kom han med
i den nybildade faokforeningcn 1919,
först som sekreterare, senare ordförande
och slutligen kassör, tillsammans c:a 35
år som arbetarerepresentant.

Första •lmnflikten var 1925, då Kalle
Ville var ordförande. Förhandlingarna
var ganska •komplicerade, man hade
dagspenning och ett 80-tal ackord att
resonera om. Efter lokala Förhandlingar
på fabrikens kontor gick man till cen
trala uppgörelser för porslinsiridustrin i
sin helhet, och mötte då upp på Drott
ninggatan 31 hos direktör Söderbeck.
Framemot jul hårdnade det till och
Kalle-Ville bekrafrar att det nog inte
alltid gidk så reglementariskt och veder
häfti,gt till i samspråken som nuförtiden
"Efter 5 veckors konflikt måste vi 6od
ta förlikningskornmissioncns förslag. Vi
hade det jobbigt den tiden. En vecka
n orerade jag 36 sammanträden inne på
kontoret. Det blev lugnare sedan hov
jägmästaren Wilhelm Odelberg övertog
samtalet efter sin nervöse och uppbru
sande bror Axel, ingenjören."
Kalle-V,ille hade många uppdrag, han

var ju också styrelseledamot i förbunds
styrelsen, bibliotekarie i ABF, kornmu
nalfullmaktige, ledamot i kommunal
nämnden och pensionsnämnden 111.111.

Han förvånar sig över att han orkade
med allt, men det låg väl litet :w små
ländsk envishet och energi i det hela.
Jobbigast var nog kassorsposten, där
han hade att ta emot redovisningar från
17 uppbördsmän. Idag är det ju smärt
fritt ordnat, när företaget drar kon
tingenten på lön och inlevererar till kas
sören. Sådant var otänkbart förr. De

kommunala jobben var ju att betrakta
som hedersuppdrag - något arvode fick
man inte. Det är klart, säger Kalle-Ville,
att det ställdes icke så höga krav p~
ledamöterna som i nutidens samhälle
med sin snabba utveckling. - Äldre
gustavsbergare ,kunde väl knappast ana
den märkliga expansion, som följde se
dan KF övertog Gustavsberg. Porslins
industrin var ingen guldgruva, men
räddningen för samhället var just at•
KF 1lmn'de satsa pengar för nya indu
strier och utbyggnader av samhället.

Som hobby har Kalle-Ville nu i 30
års tid sysslat med biodling. Bina som
sådana är dom enda insdktcr på hela
jordklotet, som vid befruktning blom
mor emellan överför rätt pollen ifrån
samma växt, säjer Kalle-Ville. -

Stjärnhimlen har alltid fängslat ho
nom. Vår jord och allt vad där existerar
är ju bara en liten del av ett oändligt
universum, fastslår han. Nuförtiden 1kan
man inte inbilla någon att himlavalvet
är en fast kupa ooh att vår jord är uni
versums centrum. Intresse för rymden
och stjärnorna borde alla ha. - Schack
var ytterligare och är fortfarande ett
stort intresse för Kalle-Ville. - Fiske
trivs han bra med och räknar det som
en stor tillgång att ha en liten båt, så
han kan rensa ut litet abborrar ibland.
Naturen, vattnet är ju för Gustavsberg
arna en tillgång av allra första klass.
Tänk på de arma mänskor som bor i
skyskrapor. Här har vi en lägenhet,
kanske en täppa - bara det en ren rek
reation, och så 'hela detta område ikring
oss. Stockholm syns redan bortom skogs
brynet, konsten är väl att hålla kvar och
dela med oss av vår idyll. - Ett diplom
på väggen talar om att Kalle-Ville va
rit med i Teosofiska samfundet, där han
deltagit i cirklar och debatter med myc
ket lärda män om sambandet mellan
ande och materie. -

För dagen är Kalle-Ville kassör i
hyresgästföreningen, och därtill ordfö
rande i Pensionärsföreningen, där liv
aktigheten är stor. En representant från
pensionärsföreningarnas organisation var
med senast vid faninvigning, och han
prisade särskilt det goda förhållandet
mellan gustavsbergare i gemen och den
fina uppskattning som också kom pen
sionärerna till del från aila håll. -

Som gammal socialdemokrat kan han
konstatera att mycket, av vad man de
monstrerade för, nuförtiden har upp
fyllts. Men det gäller att ta vara på det
och utnyttja det på rätt sätt, säjer Kalle
Ville. Inom varje människa finns ett
sökande och spejande för att söika ett
svar på hela tillvarons problem. När vi
lämnar en gång måste vi ha varit med
om att skapa en bättre värld.

Personalförstärkningar

Under första halvåret 1967 fick vi ett
stort tillskott av nya medarbetare. Un
der januari månad tillträdde vår nye
ritkontorschcf Sten Nilsson, tidigare hos
Arenco AB. Margareta Hennix, vars
make tidigare är anställd, kom till vår
Studio och Einar Cedergrund, känd
gustavsbergare, tog ansvaret för vår
postavdelning, Plastförsäljningen fick en
ny distriktsrepresenram Ulf Westerlin,
från Göteborg. I februari började verk
tygskonstruktören Rurik Kamb på rit
kontoret och i samma månad anställdes
Ingemar Sjöstedt som lkonsult på plast
försäljningen. Frk Inger Jönsson, skånska
till börden, inträdde som dir. Ohlins sekr.
i mitten av månaden. Under mars åter
vände två "gamla" gustavsbergsgrabbar
till fadershuset, Conny Rolf till perso
nalavdelningen och Per-Olov Fransson
till fabrikens ritkontor. Vår nye bygg
verkmästare Carl-Gunnar Fagerlind och
plastförsäljaren Bengt Moberg knöts
också till företaget under denna månad.
Verkmästare Sixten Baurnan från Skara
började under april sin anställning på
plastavdelningen. Under maj månad
förstärktes utvedklingsavdelningen med
två man, Ingmar Persson och Rolf Ling.
Juni månad började inte mindre än fyra
nya medatbetare, Henry Ström som dr.
Halds assistent, Leif Wallin på reklam
avdelningen, formgivarna Jan-Olov
Landqvist och Sven-Eri,k Juhlin. Och
den 1 augusti anlände ingenJorerna
Bengt Carlbrand ooh Gunnar Kjellberg
till vårt laboratorium.

Till kontoren har odkså anställts Irene
Wallen, Vivi-Ann Svensson, Elisabeth
Hansson, Sonja Falls.tig och Lisbeth
Berglund. ,Dessutom har vi en indislk
praktikant på bokföringen, mr Avtar
Singh.

Till fabriikerna har det kommit ett
hundratal nya kvinnor och män. Jag
borde namnge dem, men utrymmet räc
ker inte till. Rätt många svenska norri
från, men i övrigt i ett 15-tal italienare
och ett 20-tal finska. Vi ser namnen
Agnoli, Bovolenta, Cantoro, Daberto,
Giulini, Terroni, Capi, Castelli, Oldani
(väLkommen igen), Finessi, Giuliani m.fl.
och Peiponen, Virtala, Scppänen, Ollilla,
Laurila, Alppinen, Siiki, Aura, Katila,
Mannilla, Anttila, Vaitanen, Turpeinen,
Pallastaro, Sorri, Lylyoja - ja det mås
te ju vara Jim,ka, en och annan med
hustru och barn. Så vid det här laget är
det nog snart 1000 i Gustavsbergs kom
mun från främmande länder. Måtte de
trivas - och vi med dem.

-g
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Knut Andersson 95 år

' Den 19 juni fyllde veteranernas ål
derman, Knut Andersson, 95 år. Vi upp
vaktade förstås med .blommor på Hem
met, där Knut Andersson med glatt lyn
ne tog emot i sitt trivsamma rum, för
dagen uppyntat med många blommor
från släkt och vänner. Vi hade en or
dentlig pratstund, ooh Knut berättade
om sina första år i fabriken på 80-talet,
då han började som lårpojke och sedan
blev modellör ooh parianmakare. Knut
dröjer gärna kvar kring parianskulp
turerna, som han ansåg borde få en
chans igen.
Knut A. är ovanligt pigg och vital

för sin ålder, trots att ögon och ben
inte gör full tjänst på gamla dar. Till
bostaden på Värmdögatan kan han göra
en utflykt ibland, när "barnen" hämtar
med bil, men han trivs bra på Hemmet,
där många kära minnessaker och tavlor
påminner om gamla tider.

Tack för oss!

TrädgJrdsarkitekt Ulla Bodorjss anlägg
ningar kring kommunens hus börjar ta

form och färg

Harald Karlsson, 67 år, går till pen
sion och avtackades för sitt jobb i mas
saberedningen under flera år den 30
juni. Kommer ned och hjälper till om
det behövs. Arbetade tidigare som ror
gängare på Gustavsbergs.båtarna fram
till 1947. - Under sommaren har ock
s.å Signe Bäckström, som började på 20-
talet tagit pension. Känd som skicklig
gjuterska och därtill sångerska. Så har
vi Edit Johansson i Stenhuset, som sor
terat vårt porslin i långa tider, Erik
Karlsson i Brunn, senast pressare på
plast och Edvin Axell, som jobbat i 50
år på vårt porslinslager. Byggm. Gösta
Göransson är o&så nöjd, och Gustaf
Bengtsson med 54 års tjänst drar sig
tillbaka vid 78 års ålder. Heders och ha
det så skönt!

Museet i ny lokal

Det gamla museet har nu flyttats till
nya lokaler. Ovan ser vi "Bongo" med
Odelberg i famnen, och här nedan en
interiör från den avdelning som repre
senterar Gustavsbergs porslin 1830-
1930.
Museet kommer att invigas i samband

med en Kågeutställning troligen i s-ep
tember. En katalog över föremålen är
under planering, och när samtliga rum
fyllts med sina föremål, lkanske man kan
hoppas på en mera allmän visning för
gustavsbergarna.
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KPA:s id rottsvecka
Från Danmark, Finland, Norge och

Sverige kommer :kooperativt anställda
till Gustavsberg den 21 augusti för att
mötas i tävlingar, omfattande damhand
boll, fotboll och skytte. Det är nu 14 år
sedan Gustavsberg hade äran vara sam
lingsplats och värd för ett 1kooperativt
nordiskt idrottsutbytc. Det var dagar,
som man än i dag minnes som något
alldeles särskilt hos våra grannar i de
nordiska grupperna. Det var både triv
sam samvaro ooh spännande tävlingar.
- Vi hälsar deltagarna välkomna igen
och presenterar 11ilirnedan det prelimi
nära programmet.

MJndag 21/8
14.30 fotboll Sver.ige-Norge
15.45 damhandboll Sverige-Danmark
17.15 idrottsveckan inviges ,på Farsta-

borg med defilering av musiikkår
och idrottstrupper och tal av
KPA:s ordf. Gunnar Dahlander

17.45 fotboll Danmark-Finland
19.00 damhandboll Finland-Norge

Tisdag 22/8
13.00 fotboll Danmar,k-Norge
14.15 damhandboll Danmark-Norge
17.15 Fotboll ,Sverige-Finland
18.30 damhandboll Sverige-Finland

Samma dag inskjutning för skyr
tarna på Myttingebanan

20.45 grottafton vid Skevjk med fackel
tåg, brasa, allsång, korv och öl

Onsdag 23/8
besöker del tagarna Folksam och
ser på Stockholm. Båtfärd

Torsdag 24/8
på f.m. studiebesök vid Gustavs
bergs Fabriker, som bjuder på
lunch för KPA-deltagarna. Rund
tur i samhället

17.15 fotboll Gustavsbergs IF-Nordis
ka kombinationen

18.30 damhandboll Nordiska kombina
tionen-Stookholmstkombinatio
nen

Fredag 25/8
13.00 fotboll Sverige-e-Danmank
14.15 damhandboll Sverige-Norge
15.15 damhandboll Finland-Danmark
17.15 fotboll Finland-Norge

Under dagen Tävlingsskytte på
Myttingebanan

20.00 Avslutningssamkväm på Li.Jlsved
Forbollsdomare iför samtliga matcher

blir Ambjörn Larsson, för damhandbol
len Anna Wallin. Ledare för skyttet är
Manfred Lindstedt. Speaker: Torsten
Rolf. Förläggning av deltagarna är ord
nad på Lillsve'd, där rnålridema i regel
intages. Ett särskilt programhäfte är
under utgivning. Flaggning hoppas man
på, särskilt på offentliga byggnader med
bl.a. regnbågsflaggan. Och så förstås att
unga och gamla, som har lägenhet och
ledighet fyller upp hänikarna på Farsta
borg och förgyller idrottsveekan med
sin närvaro. Vi träffs!

Gösta Dahlberg

Dessa länkar fJr symbolisera det kooperativa, nordiska sambandet

Porsgrund på besök
Norskt besök hade vi i Gustavsberg

den 19 ooh 20 maj. Som bekant gästade
våra fotbollsjuniorer Porsgrund i Norge
förra året och nu var vi värdar för
svarsvisiten. - Tjoget reströtta gutter
inkvarterades på Säby, fiok förstärikt
frukost, vila och Ingaröluft. KL 13.00
tog fabrikens guider emot vid blå por
ten och en mycket uppskattad rund
vandring vidtog på företagets alla av
delningar. De här gossarna var själva
porslinsarbetare och ficik se sitt eget yr
ke praktiserat i ett annat land. Efter
middagen på Värdshuset, handlades så
presenter och souvenirer på Domus. Det
blev strykbord, pilbågar och indianklä
der, som skulle glädja familjerna vid
hemkomsten. - Efter en rundtur i sam
hället besågs så en seriematch i fotboll
mellan hemmalaget och Reymersholm
(2-1) på Farstaborg.

På lördagen var det så dags för de
idrottsliga övningarna. Farstaborg bjöd
på snålblåst och duggregn, men trots
detta fanns en ;pUJblirk på SO-talet per
soner på plats. Svante Johansson, Cus
tavsbergsgrabbarnas lagledare, hade
komponerat ett bra lag med blandning
av gamla oah unga spelare. Sålunda
återfanns 47-årige Valter Hånell som
högerback, Lennart öhman, Värmdö IF
var högerhalv och Sven Erik Wiman
storspelade som center. Matchen blev
oavgjord, 3-3, sedan bergarna ett tag
haft ledningen med 3-1. W.iman var
på målhtumör och sköt alla tre Gustavs
bergsmålen. Efter sedvanlig avhurrning
och ryggdunlkning tog så den lekamliga
delen av samvaron vid. "Källarmästar
paret" på Farstaborg och Selma ihade
dukat för bankett i paviljongen, där
förbrödringen blev fullständig. Maten
var god och riklig. Vid korta tal under
måltiden visades varandra högaktning,
hälsningar framfördes från företagen och
idrottsföreningarna, varjämte prisutdel
ning skedde, Från Porsgrund överlärn
nades till varje man, spelare såväl som
funktionärer, en eldfast platta med mo
tiv och porslinsglasyr. Vi i vår tur be
stod med Argenta och stengods.
Klockan 15.00 vinkades så våra nors

ka gäster av ooh «leras !,ånga resa hem
började, dock, förstås med en mellan
landning på Gröna Lund. Med i bussen
var också några Gustavsbergspojkar som
visade till rätta på tivolit.

Norska ledaren Roald Karlsen tacka
de än en gång för vä,lfägnaden oah
bjöd oss alla till Norge nästa år. Får se
vad som .kan ordnas.

Conny Rolf
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Italienska kolonin 20
Den 5 oktober 1947 kl. 15.35 stod jag

med en buss vid Centralen för att möta
och forsla ut den första kontingenten
italienare till Gustavsberg. Den 7 :e och
9:e kom ytterligare grupper från genom
gångslägret i Malmö. Denna fina för
stärkning till vår arbetsstyrka var resul
tatet efter sonderingar av Dr Altman
och Giuseppe Villa i Laveno med om
nejd. Dom handplockade - icke utan
motstånd från ledande håll därnere -
ett 60-tal yrkeskunniga arbetare, som
tidigare en gång arbetat under Dr Alt
mans ledning. Han skrev i ett brev att
"dom som ville komma är både glada
och kunniga, så att huvudsaken var mu
att Skoglund fick lägenheterna i Häst
hagens lamellhus lklara och att Dahl
berg ordnade med möbler och alla andra
tillbehör".
Overflyttningen till Sverige var ord

nad i samförstånd med svenska och
italienska myndigheter. Vi hade att stå
för resor, sjulkiförmåner, utrustning, m.m.
Först måste emigranterna ligga i karan
tän 3 dagar i ett läger i närheten av
Malmö. Alla kläder och medhavda pry
lar skulle desinficeras. Under tiden ut
rustades man med overaller. Det berät
tas, att många av våra sydländska vän
ner var mycket generade när de kvinn
liga baderskorna duschade dem. Något
sådant hade de inte upplevt förr. - Så
fick man besöka ett stort varu-hus i
Malmö ooh där kläddes man opp från
topp till tå. Nya 'kostymer, underikläder
och skor gjorde sällskapet riktigt pro
pert. Det var bara bagaget som var li
tet blandat. Inte minst när fruarna kom.
Där fanns kastruller, vinflaskor, varma
ytterplagg, risgryn ooh spaghetti, ja till
och med bröllopskonfetti i utrustningen.
Förtullningen sägs ha varit svår, men ett
paket risgryn till tullaren lär ha snabbat
processen. Han ordnade till och med
truck för alla grejerna till tåget, som
snällt väntade nära en timme.

Inflyttningen i Hästhagen gav ju en
del huvudbry. Som tur var hade jag det
året en praktikant från Socialinstitutet
som hjälp - och hon gjorde ett mycket
bra jobb med att ordna rummen, skaffa
fram madrasser, handdukar, porslin,
bestick etc. En kvinnlig tolk var också
nyttig, inte minst vid registreringen och
vid orienteringen hos myndigheterna.
Båda fick var sin italiensk make i pris.
Villa fick visst läggas. in för magsår.
Vi hade förstås välkomstmiddag med

information. Det var ju ransoneringsti
der, men vi lyckades för detta bröd
ätande folk utverka dubbla ransoner

0ar
av Lindholm, Men jag måste erkänna
att jag hajade till när smöret, som man
för trevnadens skull lagt upp i kulor,
strök åt som ,karameller. Sedan dansade
vi. Bl.a. var Poroli med sin klarinett
outtröttlig, chefen dansade rumba med
tolken, Teglund spelade på gitarr, och
för första gången hörde jag hur under
bart sydlänningarna !kunde sjunga. Den
2 november 1hade jag nöjet att uppleva
deras sång på nytt, när jag guidade våra
italienare på en rundtur i Stockholm.
Jag minns särskilt körsången på trappan
till Blå Hallen i Stadshuset - och tack
sången till vinet på Gondolen.
Jag glömmer aldrig 5-årsju:bileet, då

27 italienare tog sig hem på semester.
Jag var på semesterstipendier på en
kooperativ skola i Schweiz, men då jag
hade en vecka kvar fidk jag inbjudan
av vännerna i Laveno att vara deras
gäst. Rossi hämtade mig i Lugano, jag
ficik bo hos Elviras rara mamma, och
sen åka runt och äta gott veckan ige
nom hos gustavsbergarna. En dag ord
nades en särskild utfärd på Lago Mag
giore, med besök på Isola Bella, middag
på Isola Pescatori - och vid hemkoms
ten supe med dans i trädgården på
Viktoria Ristoranto. Det var lyckliga
stunder.

Så har åren gått. Man har flyttat till
större lagenheter. Nej, en familj bor
ännu kvar i sin dubblett i Hästhagen.
Inte bortglömd, utan av fri vilja. Många

av ungkarlarna fann en svensk eller
finsk flicka, en och annan tog sin brud
hemifrån. Några har byggt egna hem.
Barnen har lärt sig svenska mycket
snabbt och alla har inlemmats i arbete
och samhälle förvånansvärt smidigt. Säl
lan har där varit något brå,k på den
fronten. Men dom har blivit liika lugna
som vi andra. Förr sjöng dom på väg till
och i arbetet, från lägenheterna hördes
många fina arior - vilket väl inte
alltid passade grannarna. - Numera
är den italienska kolonin fördubblad,
så när man i höst ska fira jubileet är
det nog bäst att sikta på Bergasalen om
alla ska få plats.
Jag har bara hört en som ångrade sin

resa till Sverige. Men ändå sökte han
tillbaka efter två år. Förhållandena i
Italien är nog inte alltid så goda. Jag
har träffat flera av dom som årervänt
vid nya rekryteringsbesök i Italien. Alla
hade bara gott att säga om Gustavsberg,
En flicka som föddes i Gustavsberg vill
gärna se den platsen. Hon var bara
några år när dom återvände. Hon är
välkommen! - Varje semester chartrar
våra italienare ett plan tillsammans m.ed
andra landsmän i grannskapet för att
återse hemtrakterna och sina anförvan
ter. Och likafullt längtar man tillbaka
till Sverige igen. - Många pengar har
man sparat 'OCh sänt hem. Så jag tror
en och annan på gamla dar söker sig
tillbaka till hemlandet. Andra stannar
här för gott. Hiur som helst: Tack för
20 års fin arbetsprestation och [ycka till
i fortsättningen!

G. Dbg

Italienska Klubben bildades 1950 vid en festlighet på Värdshuset, dit bl.a. fack
föreningen hade inbjudits
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lir gulnabt papper
Från svunna tiders sockenstämmor i Värmdö

"Flera ståndspersoner ympade år 1804"
Det gäller den s.k. "vaccineringen".

Fältskären Mygge från Vaxholm har
med framgång ympat flera ståndsper
soner. 16 skillingar var avgift-en för de
förmögnares barn. De faotigas barn ym
pas avgiftsfritt.

Trotjänare belönas
Under 35 år har fogden Kristoffer

Pollaok tjänat baron Lehusen och an
mäles för undfåendet av patriotiska me
daljen.

Kunglig omvårdnad
Kungl. Maj :t vill uppmana försam

ling-en att inköpa ett arbete av en liv
medicus: Svenska lavarets farghistoria,
Det skulle ge anledning till bröd och
sysselsättning För många.

Venerisk smitta
Kurhusinrättning vid Lindalen är till

gänglig 1806. Sjukvakterskor anställas
och avlönas med 16 sk. om dagen.

Medel till kostnaderna för lourhuset
har hitt,ills insamlats på stamböcker men
har befunnits helt otillräckliga. Nu be
slutas om 40 sk. av varje mantal ooh
dessutom 4 sk. av varje torpare. Förekott
skall lämnas ur kyrkokassan eller fattig
kassan och församlingens ledamöter för
binder sig att till fullo ersätta förskot
ten.
Herr rytrmastaren von Scheven be

gärde dock uttryckligen att få antecknat

i protokollet, att hans fader översrelöjt
nanten och riddaren ej ville deltaga i
något sammanskott.

Nya farhågor
Dr Vallenius redovisar för verksam

heten vid kurhuset, Tveksamhet råder
om behovet av kurhus nästa år, men i
april 1807 har anmälts till landshöv
dingen att en del av dem som varit in
tagna på kurhus åter skall ha angripits
av venerisk smitta. Många av dessa per
soner borde inställa sig i kungl. kol. (rne
dicinalstyrelsen) för att bli besikrigade,
särskilt som man hade anledning förmo
da att smittan var av en särskilt ovanlig
beskaffenhet.
Nu hade efter verkställd besiktning

kungl. kol. avgivit sitt yttrande till
landshövdingen, varav framgick att icke
några andra än vanliga händelser vållat
sjukdomens förnyade utbrott hos en del
av dem, som varit intagna på kurhuset
samt att en förnyad kur erfordras för
dem. Verksamheten bör alltså fortsä rra,
ty dessa rnanniskor behöver förnyad
vård för att bli botade.

Lindalen kan inte få hyras längre på
grund av försäljning. Möjligen kan en
kasern på Fredriksborg få nyttjas.

Kurbus i Vaxholm och Fredriksborg
Expeditionskronobefallningsmannen

Ekström meddelar om kurhuset i Vax
holm och att han hos överstelöjtnanten,

Sommarvy från Stockholms skärgård

kommendanten och riddaren Ehrenhjälm
föredragit förslaget om Fredrilksborg.
Denne hade lovat att anmäla och un
derstödja det hos krigskollegium, Pastor
hade dessutom skrivit till länets hövding.

Under överläggning om behövliga
penningmedel till denna inrättning an
malde ryttmästaren von Scheven, för
sedd med fullmakt, att hans fader
överstelöjtnanten och riddaren von
Scheven "alldeles undandrog sig att er
lägga någon slags avgift till detta ända
mål." Andra talade vackert för försla
get men var icke villiga till avgifter.

I aug. inrättades kurhus på Fredriks
borg och fältskären och assessorn Mygge
förordnas som lakare. "Sooknemannen
förenade sig genast i betygandet av öd
mjukaste förnyad tacksägelse för deras
vördade landshövdings fortfarande out
tröttliga ömhet och för den utmärkta
gunst som visats dem." Nu ikan genast
8-9 utfattiga sjuklingar få vård i stäl
let för det tidigare bestämda antalet av
4. Dessa skulle av Fatrigkassemedlen nju
ta fritt underhåll.
.i\ven 2 små flidkor hade smittats och

intagits på kurhuser.
I maj 1808 vill bataljonspredikanten

Vestman redovisa för kunhusanstaltens
verksamhet, dels för 100 riksd. banko
från fattigkassan och dels för de avgif
ter, som de betalande sjuklingarna er
lagt. Granskningen blev till alla delar
gillad med det tillagda yttrandet: "att
församlingen vrd denna granskning fått
ett förnyat angenämt tillfälle att igen
känna den ordenrlighet och noggrann
het varföre herr bataljonspredikanten
gjort sig allmänt aktad och känd. Aven
Iäkaren Mygge avtadkades till protokol
let."

I mars 1810 meddelades att kurhusin
rättningen vid Fredriksborg upphört.
Persedlar som blivit inköpta skall för
säljas på auktion.

"Till några få uslingars lindring och
tröst"
Testamentariskt förordnande 20 maj

1810,
"Då jag erinrar mig de mångfaldiga

välgärningar och ymniga välsignelser,
varmed en mild försyn täckts välsigna
min timliga möda och arbete, kan intet
beslut vara mig allvarligare ömhjärtat,
ingen önskan billigare och uppriktigare
än att någon del av samma välsignelser
såsom ett ringa prov av mitt hjärtas
vördnadsfulla erkänsla och tacksamhet
inför den högste välgöraren, även efter
min död komma olyckliga medmän
niskor rill godo och således bliva medel
till några få uslingars lindring och tröst.
1000 riksdaler ... "

"Svante Silverberg"
V. Gezelius
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Redan på trettitalet
upptäckte den folkkäre Ferlin, efter en våt skiva, att hans
golv var en annans tak. När en granne bultade i taket störd
i sin nattro. Det sägs att de största upptäckterna just kommit
611 av slika tillfälligheter. Kanhända det. Ibland hittar till
och med jag ett korn. En gammal sanning blir som ny inför
mina häpna blickar. Mitt under brinnande semester konsta
terade jag följande fakta:
Inflyttade från landets alla hörn föder infödda gustavs

bergare . . . Infödda gustavsbergare har som vi alla vet vissa
särdrag, ja åtminstone ett som inflyttade betraktar med lätt
förvåning. Han eller hon kan, trots sitt kritiska sinnelag,
aldrig tänka sig att bo på någon annan plats i hela vida värl
den annat än i detta Gustavsberg.
All världens ungdom har alla tider velat förändra den be

stående ordningen. Så där på en höft hälften, vill förändra
allting i största allmänhet och lämnar gärna hemmaproblemen
bakom sig för att erövra och förändra en ny inmutning. Den
andra hälften stannar hemmavid ooh arbetar segt och idogt
med. den egna bygdens utveckling. Men där skiljer sig gustavs
bergsungdomen från de flesta. De vill min sju stanna hemma
allihop. Endast sällsynt vidunderliga omständigheter tvingar
gustavsbergare att förändra främmande orters världsbild. De
stannar, även om de anser fallet i det närmaste hopplöst, vid
Farstaviken för att förverkliga sitt idealsamhälle.
Vem kunde drömma om att korsningar mellan norrlän

ningar, skåningar, västsvenskar, smålänningar och alla övriga
länningar blir tvättäkta gustavsbergare, Säkert blir det också
samma givande resultat av det flitiga samarbetet över na
tionsgränserna. Vad är det i luften som surrar? Det måste
finnas en speciell liten Wärmdöbakterie som endast ger sig på
hemmavaggade och lämnar utsocknes oberörda.

En semester/ärd
runt halva Sverige och delar av grannländerna är lärorik på
många sätt och en sak är klar. Familjens unga generation an
ser att världen är full av utmarkta ooh intressanta utflykts
mål som dook inte tål någon jämförelse med ett visst litet
paradis öster om Skurubron i närheten av Farstabrohål,
Redan vid Södertälje dämpades svallet i mitt sjöfararblod

när jag hörde hur våra ättlingar satt och ursäktade sig över,
att de alls kunde finna något behag i så avlägsna trakter. Re
sans höjdpunkt var förvisso för dem hemkomsten ... Ja, ja,
jag lkanner fler än de gustavsbergsfödda som känner någon
ting ditåt efter ett par bortaveckor ...
Nå, det är en normal reaktion när man velar runt till stäl

len där hela svenska folket har begett sig förut. Alltså på våra
vanligaste bilvägar.
Detta är ju den sommar då familjen upplever bilägarens

kval och lycka. Kvalen är tydligen mest av ekonomisk art.
Fattigdomen lär ju vara överkomlig om den delas av många.
Då kan vi bortse från den med tanke på biltätheten i landet.

Lyckan är att uppleva platser som skolans geografilektioner
gett oss en mer eller mindre felaktig bild av. Forna skolsys
tems självfallet, ingen fläck på grundskolan. Att stiga ur bilen
och få vandra omkring i främmande städer, att uppsöka
okända hamnar, att i sin egen takt och på sitt eget sätt få
uppleva ett annorlunda Sverige det är roligt det. Nu vet vi

bland annat, att Skåne inte bara är ett platt slättland, att
Småland inte är stenigt, skogrikt och avfolkat, utan att det
fortfarande finns mycket trivsamt folk kvar.

Om vi campade? Inte då, vem kunde veta att semester -67
skulle bli torr, varm och som gjord för camping. Vi tog det
säkra för det osäkra och bokade in oss på vandrarhem längs
hela kusten. Från Västervik här på östsidan och vidare ner
och längs södra kusten, upp på västsidan med !kurs på mitt
vilda hemland.

Det där med vandrarhem
upptäckte vi i början av fyrtiotalet som brunbrända och
spänstiga cyklister. Nu skulle det bli spännande att återupp
täcka dem i bilåldern. Spännande var just vad det blev. Våra
erfarenheter av sex vandrarhems skiftande standard skulle
kunna fylla halva "Gustavshergaren". Man vet aldrig vad som
möter en när man efter idogt letande hittat fram till den
lilla vänliga blå skylten. Ofta ligger Vandrarhemmet strate
giskt placerat vid badstranden, stundom som i Varberg får
man leta sig tillbaka samma väg man kommit en hel mil och
då blir man inte så glad. Jo möjligen för att man är bilbu
ren ...

En natt somnar man förtjust och häpen i en nybyggd
bungalow i en grön sluttning ner mot Oresund och nästa
vrider man sig sömnlös i en nersliten ungdomsgård vid en
bullrig gata. Iband köar man för nyckeln till ett ensamt litet
hus hundra meter från sovhuset och stundom har man eget
duschrum och wc. Det går upp och ner här i livet.
Vandrarhemsgäster är ett intressant ooh internationellt

släkte. Huvuddelen verkar bestå av svenska barnfamiljer och
utländska liftare. Och tillgången på bäddar är långt mindre
än efterfrågan så här mitt i semestertid. Det är naturligt, En
bra form för övernattning för oss med skrala kassor och god
nattsömn.

Apropå nattsömn
den gick vi miste om i vår mesta hamnstad. En god regel för
alla vandrarhem är att det skall vara tyst klockan tjugotvå.
Då sover alla trötta vandrare, liftare, cyklister och bilburna.
Men i Göteborg var det slut på friden. Ett sällskap höll igång
till inpå småtimmarna med tjo och tjim, musik och skrartsal
vor trots spridda protester på olika tungomål. Jaja, sa vi, det
blir väl så på en ungdomsgård, de rätta 'hyresgästerna har väl
kommit tillbaka. Vi kunde ju sova lite längre på morron i
stället, trodde vi ... Men före sex var det full rulle igen. När
vi försynt tassade ut för att uppsöka ett aldrig så litet toalett
rum så var det kö på samtliga ställen. Vi dröp hastigt in på
vårt familjerum igen drabbade av den resans verkliga chock.
Fridstörarna var en busslast glada pensionärer. Den där
Gnesta-Kalle på Sveriges Radio som uppmanar alla pensionä
rer till glad samvaro har nog tagit i för hårt nu. När jag
otvättad hastade förbi skaran ut till bilen så lutade sig en
åldrig farfar ner över sin vita duva ooh frågade oroligt om
hon fått med sig vinflaskorna. Så nu inväntar jag med till
försikt pensionsåldern. Gissa vad vi skall ha kul.

Edla Sofia
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Midsommarafton i Folkparken var in
te den fest som man gärna förknippar
med högtiden. Dels var det kallt. Kan
slke det är därför man bär täckjackor
även under fest. Vår observatör tyckte
dessutom att det var allt för många
pojkar och flickor, som visade sina då
liga vanor.

En sann solglimt berättar en anställd
för Red. Han var med på en utflykt i
vår skärgård en av dessa vackra dagar
i slutet av juni. I båten var fem natio
ner representerade. En av dem sa vad
alla tänkte: - Här reser svenskarna till
Sydeuropas torra värme - och så har
de paradiset in på knutarna!

Kooperativa förbundet har beslutat
skänka 250.000 kr. som ett bidrag till
lindrande av krigets verkningar i Mel-

lersta östern. Röda korset får huvud
parten av pengarna, 150.000 kr., medan
återstoden fördelas med 50.000 ikr. var
dera till de två kooperativa centralorga
nisationerna i Israel och Jordanien.

Pengarna till Röda korset är avsedda
att tillföras den insamling .sorn pågår
med stöd av bl.a, Sveriges Radio-TV
och som ska möjliggöra en allmän hu
manitär insats ibland /krigets offer. I
Israel får den kooperativa Centralor
ganisationen Hamashbir Hamerkazi, Tel
Aviv, motta de 50.000 !kronorna och i
jordanien dess motsvarighet Jordan Co
operative Central Union Limited, Am
man. De får fritt utnyttja beloppen i
återuppbyggnadsarbetet. Båda organisa
tionerna är - liksom Kooperativa för
bundet - anslutna till Internationella
kooperativa alliansen.

Missionsjorsamlingen ooh baptistför
samlingen har under juli haft gemen
samma söndagsgudstjanster och växlat
om gudstjänstlokal. På Ingarö har mis
sionsforsamlingen under två juliveckor
anordnat lekskola under ledning av två
småskollärare. Barnen har som mest va
rit närmare tjugo och de har lekt, sjun
git, målat, ritat och haft söndagsskol
stund några förrniddagstimmar varje
dag. Många föräldrar har uttryckt sin
tacksamhet över att de kunnat koppla
av dagligen, väl vetandes att barnen
hade det bra. Denna form av sommar
kontakt tycks alltså ha slagit väl ut och
det blir säkert fortsättning nästa som
mar.

Missionsförsamlingens scoutkår har
under augusti läger vid Skräddartorp i
Ludvikatrakten. Over femtiotalet scou
ter och ledare är gustavsbergare och
dessutom deltar Björknäs och Stuvsta
scouterna. Det är tradition att åka på
läger varje sommar och i år kommer
alltså Bergslagen att få besök. Lägerli-

vet är pricken över i:et heter det i en
scoutsång ooh det kommer säkert att
gälla även denna sommar.

En trivsam dammsleulptur med ut
smyckning av krukor ooh fat i glaserat
stengods har gjorts av Karin Björquist
för Skandinaviska Bankens entre vid
Hötorget. Kul grej, säjer besökarna.

Segling på Farstaviken med Moth
och Ornjollar har blivit en återkomman
de syn under sommaren. Läs mera om
segling på sid. 22.

Två minsvepare stävade in i Farsta
viken en solig dag, samtidigt som Aka
baviken avstängdes för Israel. Den ovan
liga synen har dock inte något samband
med avspärrningarna, har vi erfarit från
andra annars väl underrättade kretsar.
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·ONSUM • DOMUS

Går Konsum med vinst ?
lyder inledningstexten till den annons,
som finns införd på omslagets tredje
sida av denna tidning. På detta svaras
JA. Visst 1har vår konsumtionsförening
gått med vinst under åren och gör det
alltjämr. Ser vi på sammandraget över
utvecklingen sedan föreningen startades
så har det redovisats över 10 miljoner
kronor i överskott, varav man kan räk
na med att omkring 8 miljoner kronor
lämnats tillbaka till medlemmarna i
form av återbäring. Omkring 2 miljoner
kronor har förts till gemensamhetsägda
fonder. Dessutom har i samband med
bokslursdispositionerna under åren fö
retaget konsoliderats genom nedskriv
ning av fastigheter, inventarier och va
rulager. Allt detta gemensamhetsägda är
inte delbart utslaget per medlem, men
genom att dessa reserver finns, får med
lemmar/kunder nu nytta av dessa ge
menskaper i den mån man gör inköp.
Vinsten eller besparingarna genom sam
verkan i en konsumtionsförening utgår
i proportion till inköpen, som det myc
ket riktigt står i den omnämnda idean
nonsen.

Första halvårets verksamhet
har för vår förening visat en god ut
veckling. Den samlade omsättningen
blev 13,8 miljoner kronor med en ök
ning av 1,8 miljoner kronor. I procent
blir detta 15,0. Av ökningen ligger 1,5
miljoner på varuhuset och i procent blir
det en ökning av 20,5. Den goda för
säljningsutvedklingen har möjliggjort att
genomsnittsprestationen per anställd och
dag ökat. Därför har den individuella
lönestegringen 1967 i kronor kunnat

neutraliseras så att procentsiffrorna för
lönekostnaderna blivit i stort sett oför
ändrade, både när det gäller butikerna
och varuhuset. Att ·kostnaderna kan be
mästras är ju av största vikt i alla led
när det gäller varor och tjänster i vårt
samhälle. Man kan nog utan överdrift
säga, att det under senare åren skett
rätt mycket när det gäller parti- och
detaljhandelns rationalisering. Det på
går också ständigt forskning ooh arbete
för att kunna få fram ytterligare be
sparingar som blir till nytta för kon
sumenten.

En intensiv sommarperiod
När snön yr ooh termometern visar

minusgrader pågår förberedelserna inom
vår förening hur vi skall kunna klara
den intensiva försäljningen under några
korta sommarveckor. Det går ju inte
att "bygga kyrkan för julottans folk
tillströmning" och samma gäller än mer
varuhus och butiker. Det ,kan ju inte
heller hållas fast och välkvalificerad
personal i full utsträckning för att klara
sommartopparna.
Nu har vi en mycket fin arbetskrafts

reserv i våra ungdomar, som går allt
fler år i skolan, men som med friskt
mod ;kommer och gör sin arbetsinsats
under en viss del av sitt sommarlov. Sä
kerligen en god komplettering av utbild
ningen när det gäller kontakt med män
niskor. De anmäler sig i allmänhet flera
månader i förväg. I år var antalet så
många att vi inte kunde bereda alla

Tecknarens bild av ajjärsstrdket vid
Domus frdn 1964 stämmer bra med
dagens utformning.

lämpliga sökande arbete. När det gäller
Varuhuset så blev de nya kassadiskarna
kompletterade med packhjälp, en god
lösning som besparat våra medlemmar/
kunder mycket tid vid passage ut genom
kassorna.

Kost och kondition
lyder rubriken för en huvudaktivitet
som vi planerar i september månad, där
näringsfrågor kommer att a'ktualiseras.
Ni kommer att möta texten i butikerna
och varuhuset. Det blir givetvis demon
strationer och så har vi Råd & Recept,
som kommer att lämnas ut. I detta
sammanhang har vi ett "Hett tips" från
KF:s Provkök -- nya Vår Kakbak. Bo
ken omfattar 640 sidor - 1100 recept
och ca 200 bilder varav 16 helsidor i
färg. Den innehåller också kaloritabel
ler, mått och vikttabeller, lista över
matlagningstermer och kulinarisk ord
lista. Priset: 34:50 + oms.

Familjefesten
blir i Folkparken, Gustavsberg, sönda
gen den 20 augusti. Har vi den vanliga
turen i vädret, så tror vi att det blir
många deltagare. Alla är så välkomna.

Inför den nya studiesäsongen
skall vi rbl.a. studera den högaktuella
frågan om hur vår samverkan for fram
tiden skall planeras för vår rörelse, så
att vi kan göra mesta möjliga nytta för
de många. Vi låter höra av oss när vi
kommit igång med [iögertrafiken och det
blir lite mörlkare kvällar.

An är det sommar. Vi har augusti
ymnighetens månad, mognadens och
överflödets månad när det gäller grön
saker, frukt etc. Med skaldjur, surström
ming och samvaro i kulörta lyktors sken,
är det många som firar denna månad
som en trivsam avslutning på sommaren.

G. M-n

\
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Vilka får köra natten H

Trafikförbudet i samband med dagen
H gäller motorfordon. Det blir alltså
förbjudet att åka moped. Däremot får
man cykla.

Vill man ha dispens att köra under
denna tid, ska man söka sådan hos den
lokala polismyndigheten i fordonets hem
ort på speciell blankett, Chanserna att
få tillstånd att köra är dock ganska små.
Det gäller att se upp med parkeringen

dygnet H. Före trafikförbudet - alltså
kl. 1.00 på natten till den 3 september
- ska man parkera som hittills. Man
måste dock se till att man ställer bilen
så att fara eller hinder inte uppstår, när
högertrafiken börjar. Man bör alltså inte
ställa sig inom ett avstånd av tio meter
efter ett övergångsstiälle. I högertrafik
kommer man annars för nära före över
gångsstället. Man får inte heller ställa
bilen där det finns vit heldragen s.k.
spärrlinje eller Filmarkering.

Senast kl. 24 den 3 september måste
man se till att fordonet står enligt de
regler som gäller för parkering i höger
trafik
Ovanstående framgår av de tillämp

ningsbestarnmelser med tillhörande kom
mentarer, som HTK har givit ut med
anledning av kungörelsen om övergång
till högertrafik.

Trafikförbud
Det generella trafikförbudet för hela

landet kommer att råda mellan kl. 1 och
kl. 6 natten till den 3 september. I Stock
holm börjar det redan kl. 10 på lördags
förmiddagen och fortsätter till kl. 15
på söndagen. I ett par andra städer
kommer förbudet även att gälla något
längre än det generella.

1111q ~~ JOBBt1
UR UJ }JY S~~
v l\ll<E.L}
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Anledningen till förbudet är att väg
hållarnas personal måste få arbeta ostört
med de sista omstallningsåtgärderna. Men
trafikförbudet kan också ses ur trafik
säkerhetssynpunkt. Under de sista om
stallningsrimmarna kan nämligen trafik
signaler och vägmärken lämna ofullstän
dig eller motstridande information.
Trafikförbudet gäller inte inom järn

vägsområde, fabriksområde eller annat
därmed jämförligt inhägnat område.

Undantag
Vissa motorfordon är automatiskt un

dantagna från trafikförbudet. Detta gäl
ler
D fordon som används av polis- eller

tullpersonal i tjänsteutövning eller
av lakare, barnmorska eller veterinär
i yrkesutövning eller för transport av
sjuka vill läkare eller sukhus;

D fordon som används för omställ
ningsarbete;

0 fordon som används av personal till
hörande försvaret, posten eller tele
verket i tjänsteutövning:

0 tidningarnas distributionsbilar ;
0 hussar i linjetrafik samt
0 taxibilar.

Dispens
Det finns en viss möjligrhet att få

dispens från trafirMönbudet. Ansökan
görs hos polismyndigheten i fordonets
hemort. Polisen kommer att tillhanda
hålla särskilda ansöikningsiblanrketter.

Eftersom det gäller att begränsa tra
fi~ken så mycket som möjligt under dessa
timmar, kommer man att bevilja dis
penser med en stor restriktivitet. Som
ledning vid prövningen av dispensansök
ningarna har HTK angett exempel på
fordon, som bör kunna beviljas körtill
stånd:
1. Mjölktransporrfordon och andra for

don för nödvändig transport av
färskvaror.
Fordon som transporterar material
till industrier med kontinuerlig drift.

3. Servicefordon där fordonet har spe
ciellt utförande eller speciell utrust
ning, t.ex. brärgningshilar, gas-, vat
ten- och elverks servicevagnar.

4. Buss i besrällningsrrafik som används
för t.ex. hämtning av passagerare vid
hamn eller flygplats,

5. Fordon som används vid nyhetsbe
vakruing för tidningar, radio och TV.

6. Fordon som används vid angelägen
resa av handikappad pers-on, som in
te kan använda kollektivt transport
medel.
Tillstånd för enskild resa till eller

från arbetet kommer endast att medges,

där det inte är lämpligt att använda
kollektivt transportmedel. När det gäl
ler industrier, som normalt har skiftbyte
under trafikförbudet, kan man tänka sig
en tillfällig ändring av bytestiderna. I
annat fall bör man försöka ordna med
kollektiv transport genom företagens
försorg.

Totalstopp
För de fordon som får brukas även

under trafikförbudet, inträder ett totalt
trafikstopp mellan kl. 4.50 och 5 den
3 september. Det enda man får företaga
sig under dessa tio minuter är att för
siktigt föra över fordonet oill vägens
högra sida. Detta gäller även cyklister.
Den som färdas på motorväg bör pla

nera resan så, att han i grod tid före kl.
4.50 kan lämna motorvägen vid and
punkten eller köra in på lämplig avtags
väg. Om man skulle åka vara kvar på
motorvägen kl. 4.50 skall man likväl
stanna, men inte på körbanan man på
vägrenen. Där får man sedan invänta
anvisningar för fortsatt färd av polis el
ler annan övervakningspersonal.

Alla bilar som användas under tra
fikförbudet bör vara utrustade med
radio. Exakta tidsangivelser och vissa
anvisningar kommer att lämnas i pro
gram 3.

Hastighetsgränser
De hasnighetsgranser som gäller under

omläggningen, är följande: Från den 1
augusti råder allmän hastighetsbegräns
ning till 90 km/rim, med undantag för
motorväg.

Från kl. 5.00 den 3 september gäller
följande hastighetsgränser:
D 40 ikm/tim där det annars är 50 km/

tim;
D 90 'krn/tim på motorväg;
0 i övrigt 60 km/rim oill och med den

5 september och därefter 70 krn/tim,
En del av de nuvarande motorvägarna

kommer att klassas ned till motortrafik
leder dagen H. Det innebär att de får
samma hastighetsgränser som övriga vä
gar, alltså 60 respektive 70 km/tim,
När det gäller dessa speciella hastig

hetsgranser, kommer trafikanterna att få
hjälp genom ändringar på fartbegräns
ningsmärikena. Alla vägmärken som an
nars visar 50 km/tim., ändras till 40
km/tim. Alla märiken som visar en högs
ta tillåten hastighet av 70 km/tim. och
högrre täoks över.

-Dessutom övertäcks vissa slutmär,ken
samtidigt som slutmärke uppsätts på
baksidan av vissa fartbegränsningsrnär
ken. Till sist kan nämnas, att den som
bryter mot trafikförbudet kan dömas till
böter på högst 500 kronor.
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Visit hos
nyinflyttade

Lagom till midsommar öppnades de
nya lokalerna i Centrumbygget. Vi häl
sade på vid premiären den 19 juni, och
fann att många kunder önskat inneha
varna välkomna med vackra blomster.
Till och med i Gustavsbergs Blommor
fanns det gratulationsbukerter i den väl
doftande butiken. Den hade som blick
fång därtill många prydliga !konstverk
från Gustavsbergs studio. För de raraste
blommorna fanns kylda glasmonrrur.
Och för vad man saknat länge, vatten,
som torde vara nödvändigt for blom
morna, WC och kapprum för persona
len. Vi blev bjudna på en välkomsroher
ry av herrskapet de Grood, som var myc
ket nöjda med sin nya butik. - Hos
Thörnqvists Ur & Optik fick vi tillfälle
att i en ny apparat testa vårt armbands
ur. Det gick nämligen för sakta men det
rättades till bums. Granna smyoken och
ur prydde skyltfönstren ooh butiksdis
karna i glas. Den lilla verkstaden var
försedd med sinnrik apparatur för detta
intressanta yrke. - Posten har haft det
trångt under många långa år, som gäster
i Fabrikens tkontorsbyggnad. Avskedet
firades med en liten lunch på Strandvik,
där Edqvist & Co tackade för det fina
samarbetet under åren. Nu har man det
rymligt och modernt, med riktiga arbets
bord ooh fack, utökat antal postfack,
expedition för stationsmästaren, garde
rober, toaletter, kafferum o.d. och rym
lig plats för anikommande och avgående
paket via en bra kajgård, där bilarna
kan gå in. Här finns rilkligt med blom
mor. Men jag vill ha flera soffor att
sitta på medan man väntar.
Till frisören Göran Wallen, som flyt

tade över lagom till semestern tittade vi

Trivsam postlokal för kunder och personal

in senare, i avsikt att få lockarna ord
nade. Endast för herrar i Centrum, dam
avdelningen är kvar vid Mariaplan.
- Men där finns inte heller någon
sittplats - men det berodde på att
stockholmarna-semesterfirarna nu oc
kuperade de fina stolarna. Det såg triv
samt ut genom fönstret. Bäst att öka
personalstyrkan! Nya moderna stolar
är under leverans. Dessutom påpekar
herr Wallen att man också har finsk
talande betjäning. - Handelsbanken in
vigde sina lokaler den 29 juni - och
vi var givetvis där. Det bjöds på kaffe
med dopp och kamrer Sundelius visade

En välgJngsskål för Gustavsbergs
blommor

Glasögon utprovas hos Thörnqvists

oss runt. Alla som gjorde en insättning
denna dag fick en extra femma i present.
Och barnen fick badbollar och mobiler.
Så där var mycket folk betjänat av för
dagen förstärkt personal. En nyhet är
bankfaok av olika storlekar. Service
boxar står kostnadsfritt till förfogande
dygnet och året runt, en bra förvarings
plats for kundernas dagskassor. I övrigt
är det många tjänster banken kan ge -
och det gjorde man också reklam för.
Den 31 juli flyttade Apoteket in i

rymliga och fina lokaler intill Handels
bankens. Apotekare Liden visar synbart
belåten de nya utrymmena - men så
var o&så det gamla Apoteket c:a 50
år efter sin tid, anser han. Stora dis-kar,
överskådliga hyllor, rymd och ljus mö
ter en. Här fanns blommor från Kon
sum, Apotekarnas olika leverantörer och
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grannar. Vi fick se personalrum med
kök, omklädningsrum, svalrum och spe
cialrum for farligare varor 111.m. Dess
utom fanns plats for en egen skrivvrå
för apotekaren. - Till slut tittade vi
på den tjusiga inbyggda uteplatsen för
raster, som användes gemensamt med de
närliggande affärsgästerna. Sedan åter
står ännu en rymlig lokal i den nu
färdiga delen av Centrumbygget, som
kommer att upplåtas för AB Stock
holmssystemet.

Som helhet ett trivsamt tillskott till
vårt affärscentrum. Kan vi sen förverk
liga något av Stig Lindbergs förslag till
marknadsgata, så blir den nya platsen
verkligen ett centra som rör på sig.

Dbg

Kring bilden av Centrum grupperar
sig interiörer, upptill t.v. från Apote
ket och till höger frJn Herrjrisersalong
en. Nedan en bild från öppningsdagens
kaffe med tårta hos Handelsbanken.

---------------➔
Från Hyvinge är de båda bilderna på
nästa sida. Nedtill ser vi den berömda
kyrkan, vars arkitekt A. Ruusuvuori ska
pade den 1961.
Gruppbilden är av värdfolket för de
svenska gästerna. Värdarna hette här
Alpo Kanerva, Alpo Jokinen, Esko Sa
ravikas och Vilho Välilä.
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Vår vänort
Hyvinge 50 0ar

Kummikuntavieraita kunnan 50-vuotis
juhlilla

Lauantaina saapuivat Hyvinkäälle
Hyvikään kunnan ruotsalaisen kummi
kuntakoupungin, Gustavsbergin, edusta
jat viipyen Hyvinkäällä yli viikonvaih
teen osallistuen samalla Hyvirrkään ovat
mukana kaupunginvaltuuston puheejoh
taja Harald Lindholm, kunnallislauta
kunnan varapuheenjohtaja Einar Svensk,
ins. Linus Lindvall, rehtori Fritz Berg,
kauppias Melker Dahlöf, ins. Stig Eng
lund, sekä valtuustonjäsen Sven Wah
renberg. Lisäksi mukana tulivat Gustavs
bergin suomalaisseuran edustajinapuheen
johtaja Pääsikylä ja rva Elfving. Kanssa
käyminen Hyvinkäan Jrnnnan ja Gus
tavshergin kesken on ollut kiinteätä jo
vuositkausien ajan. Hyvinkääläisillä on
muistissaan useita miellyttäviä Gustavs
bergin vierailuja, Hyvinkään 1kunnan
toimiessa nyt vuorollaan isäntänä tutus
tutti se vieraansa Hyvinkään kunnan eri
osiin ulottuvilla kiertornatkoilla. Sun
nuntaina oli ohjelmassa m.m. vierailu
Ridasjärven kunnalliskotiin.
Ovanstående är en presentation av de

svenska gästerna i tidningen Hyvinkään
Uutiser vid Hyvinge landskommuns 50-
årsjubileum och är saxat för att infor
mera våra finländare i Gustavsberg om
att vi ägnades ett mycket smickrande
intresse vid vårt besök i Hyvinge.
Hyvinge landskommun, 7000 inv, och

Hyvinge stad, 20.000 inv. ligger 23 mil
från Åbo och 5,5 mil från Helsingfors.
Sammanläggning av staden ooh lands-

kommunen är aktuell. Av landskommu
nens 7.000 inv. sysslar 25 '¼ med jord
bruk och 75 0/o är sysselsatta inom
skogsbruk, industri och affårsliv. Den
politiska sammansättningen av follmäk
tige är 8 socialdemokrater, 6 :kommu
nister, 6 agrarer och 3 höger. Utdebi
teringen är f.n. 11,5 penni, vilket skulle
motsvara 17,6 svenska skatteören. Man
har 6-årig Folkskola och 2-årig fort
sattningsskola. Den senare yrkesorien
terad. Helt fri tandvård upp till 17 års
ålder är en av kommunmedlemmarnas
mera betydande ,förmåner. I övrigt har
man mödra- och barnavård samt åld
ringsvård organiserad som i Sverige.

Under ciceronskap av främst kommu
nalnämndens ordf. Alpo Kanerva, full
mä!ktigeordf. Alpo jokinen, fullmäktige
ledamoten Esko Sarvikas och kommun
sekreteraren Vilho Viälilä besökte vi

kommunens ålderdomshem, det av Fin
lands samtliga kommuner ooh städer äg
da kommuninstitutet, Hyvinge kyrka
samt OY Kone AB med hissar och rull
trappsmaskinerier som specialitet.

Vi var ense om att kommuninstitutet
och Hyvinge 1kyrika arkitektoniskt var
något av det mest imponerande vi kun
nat tänka oss. Kyrkan ser på avstånd
ut som ett stort vitt trekantssegel, sak
nar väggar och är från ingångssidan
försedd med stora glasdörrar som ger
full insyn och kontakt med vad som
händer såväl innanför som utanför. En
fulländning och originalitet som saknar
sin motsvarighet i världen. Kornmun
institutets exteriör var väl, om än mo
dernt utformad, inte på samma sätt
frapperande, men väl dess interiör. Där
mötte vi något av en gammalgrekisk
luftighet i pelargångar, salar och 'kring
byggd trädgårdsanläggning, som möjli
gen en poet skulle lkunna bes'kriva men
knappast ge rättvisa åt. Till institutet
överlämnade vi ett par av Lisa Larssons
ver:k och det var en glädje att 1kunna
känna att hennes såväl som en redan
placerad Berglundprodukt på något sätt
naturligt hörde samman med denna
intenors skönhetsvärden. Klart att
språkförbistringen är en stor olägenhet
vid sådana här 1kontaher men tack
vare vår skickliga tolk, fru Gita Zim
mer, så kunde vi förstå och meddela oss
med våra värdar och finska vänner så
väl vid jubileumshögtidligheten, som vid
de mera för oss. arrangerade utiflykterna
och tillställningarna. Och, · som Alpo
Kanerva sade vid avresan: Vi tror att
ju mera kontalkter vi kan skapa mellan
enskilda människor över hela världen
antingen de representerar sig själva el
ler någon form av kollektiv så är det
positivt för mänsklighetens framtida
välgång. S. W.
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Kommunalfullmäktige har haft två
sammanträden under sommaren och bl.a.
antagit en stadsplan för trakten kring
vattentornet, Munkrnora ikallat. Ett re
jält område runt själva tornet har man
reserverat som parkområde. - Förbe
redelsearbetena för de nya "provisoris
ka" skollokalerna vid Ekedal har bör
jat, och Höjdhagsborna har hoppat högt
vid dånande sprängsalvor ooh sett hur
träden försvunnit intill tennisplanen.
För att klara resten ska man söka ett
lån på 2 miljoner.

Specialister från Orrje & Co. har in
för fullmäktige redogjort för sina syn
punkter på vattentillgångarna inom
Värmdö. Återva!lsträs:ks kapacitet an
sågs för liten - så Stockholmsprojektet
har åter en chans.

Budgetredovisningen och balansräk
ningen för 1966 visade ett överskott på
568.000:-, för vilket fullmäiktige god
kände redovisningen och beviljade an
svarsfrihet.

För restaureringen av det s.k. kyrk
stallet, där Värmdö fornminnesförening
har sina samlingar, anslogs 5.000 kro
nar. - Till gatubelysning Sikeviksvägen
-Styrmansvägen satsades 78.000:-.

Dbg

''Porslinsseglingen ''
Resultat från Gustavobergs segelklubbs
'ollcscglingar "Porslinsseglingcn" den
3-4 juni.

Seglingen som är anmäld till Svenska
Scglarförbundet, omfattade klasserna
Mothjollar ooh Ornjollar, vilka skulle
segla 5 seglingar. På lördagen avverka
des 2 st, vädret var soligt, vinden hård
sydvästlig, c:a 8 m/sek. Söndagens 3
seglingar gick i mulet och kallt väder,
samma vindriktning ooh c.a 6 m/sek.

Sammanlagt resultat:
Mothjollar
1. S 205 Lars Lind, Näsby båtsällskap
2. S 172 Björn Stensell,

Nä~by båtsallskap
3. S 200 Hans Berg-kvist,

Segelsällsk. Vikingarna
4. S 196 Mikael Nygren,
5. S 180 C.-E. Ternpte,
6. S 210 Ola Eriksson,
7. S 179 Mats Söderlund,

nr 4-7 Gustavsbergs
segelklubb

Örnjollar
1. 167 Mats Appelgren,
2. 158 Lars Sandkvist,
3. 157 Göran Erikson,
4. 163 Kennet Melcher,
5. 199 Lennart Levin,
6. 168 Kjäll-Olov Andersson,
7. 161 Roger Kastman,
8. 169 Mats Benjarninsson,

samtliga Gustavsbergs
segelklubb

Fotbollen rullar ...
Sedan v1 sist träffades i denna spalt

har Gustavsberg .fått stryk av Klvsjö
med 0-2 och även Förlorat mot Rå
sunda borta med 2-1.

Men sedan blev det en uppryckning
för våra ,gossar i Gustavsbergs tröjor.
Matchen mot Gimo slutade· oavgjord
0-0 och i Uppsala vann Gustavsberg
med 0-1, målet gjordes på straff av
Bruna Soldari,
Hemmamatchen mot nykomlingarna

Jakobsberg slutade 4-2 och de fyra
målen gjordes av "Pärlan" Johansson,
Bernt Andersson, Bruno Soldati och
Hasse Andersson.
Den sista matchen före semestern giok

den 21/6 mot Vargarna i Norrtälje och
den blev en klar förlust med 3-0.
Gustavsberg har nu trots allt fått ihop

11 poang i serien och ligger någonstans
i mitten på tabellen.

Så har man spelat några cupmatcher.
Först mot Verdandi från Eskilstuna och
då blev det vinst med 4-2, målen gjor
des av Benny Sjödahl, Lennart Olsson,
Bruno Soldati och Gert Nilsson.
Nästa cupmatch gick mot IF Kamra

terna från Stockholm och det blev seger
för Gustavsberg med 3-1. Målen gjor
des av Benny Sjödahl 2 och "Pärlan"
Johansson 1.

Så föll man mot Hammarby på Sta
dion i Stookholm med 5-1, Gustavs
bergs mål gjordes av Benny Sjödahl.
Hammarby ificik två mål på straff. Det
var Nacka Skoglund, som i matchens
sista minut fick lägga in straffen. Näst:1
gång möter Hammarby segraren Söder
tälje-Åtvidaberg.

Benny Sjödahl lämnar i och med den
na match Gustavsberg och ikomrncr att
återfinnas i Osmo, som spelar i stock
holmsserien. Bland nyförvärven till hös
ten :kan vi nämna Pelle Hörberg, f.d.
Djurgården, som kommer att axla Gus
tavsbergs tröja, vi hoppas med den
äran!

Axman

P.S. Vänskapsmatcher har i augusti spe
lats på Farstaborg mot Hammarby,
Djurgårdens B-lag och en kombination
från AIK. Den 12 augusti började seriens
höstomgång med hemmamatch mot Var
garna.

Kracket har åter blivit på modet. Det
var ju allmänt sällskapsnöje i Gustavs
berg vid seklets början. Bilden av idag
från Tallåsen,
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Det damp ner en Wermdövind
i brevlådan strax före semestern. En ny
tidning, som, enligt anmälaren, "må
hända var lite stapplande oah darrig,
scm allt nyfött här i livet brukar vara.
Men fick den bara förtroende och stöd
så sikulle allt nog gå bra." - Vilken
underlig anmälan! Kr det en annonstid
ning, vilket den tycks vara, så bör väl
annonsörerna stå för kostnaderna så
länge dom har' förtroende för utgivarens
förmåga att redigera ooh presentera an
nonserna på ett acceptabelt sätt och
dessutom svara för en distribution som
inte klickar? Vill man någonting annat
så borde det vara självklart att i en an
mälan tala om vilka intressen man före
träder, målsättning, utgivningsprogram
och allt som möjligen kan locka en
provnurnmerläsare att trots provnumret
skioka in en prenumerationsanmälan,

Om detta "någonting annat"
ska vara åsiktsbildning, nyheter, kåse
rier, sludder och sladder och annat lik
nande, då vill jag ge ett gott råd: Kon
trollera noga att "nyheterna" är fakta
och att det övriga som skrivs redigeras
så att man genast ser om det är för
vuxna eller för barn! Som exempel:
Wermdö,vind trumpetar att nya affärs
centrumet "invigdes med pukor ooh
trumpeter den 19 juni." - iDet är till
att ha god hörsel? Nej, det invigdes
ingenting varken med trumpeter, ,pukor
eller någonting annat. Såvida inte ur
makare Thörnkvist med fru tog sej ett
glas champagne i enrum, när de tog sin
nya affär i besittning nämnda dag. Dä
remot var det riktigt att Gustavsbergs
folkbibliotek har fått en rkerami1kklocka
som gåva. Inte av konstnärinnan förstås
utan av fabriken. Och ,komtnärinnan
heter inte Lisa Larsson utan Britt-Louise
Sundell. Ooh den var inte heller special
komponerad Iför biblioteket, men är
mycket fin ändå. Annars var det rätt.
Det var en keramikklocka. Vidare har
man rätt att tycka att en ny tidning i
sitt första nummer skulle orkat med att
ge läsarna ett annat "kåseri" än ett som

En lugn vy frJn Grisslingebadet, som
annars hade fullt hus under juli.

var publicerat i Nackatidningen för c:a
två år sedan.

Men med eller utan invigning av det Nu skall vi naturligtvis
"centrumnya"
Vi hälsar det med glädje ooh tillfreds
ställelse: Inte minst tror jag att affärs
innehavarna cch deras anställda gör det.
För postperronalen t.ex. måste det ju
kännas som att på en dag få foll kom
pensation för en SO-årig eftersläpning på
arbetslokalsidan. Kven om kundvänlig
heten visst inte saknades på den gamla
arbetsplatsen så tyckte åtmimtone jag
vid min första uträttning i den nya loka
len, att postflickorna såg minst tio år
yngre ut än vad jag gissat på förut.
Inget konstigt i det, för tillfredsställda
människor ser yngre ut 'än otillfreds
ställda. Ett förhållande som vem som
helst kan pröva och finna riktigt. En
spegel för egen provning!

Runt kommunalhuset
har man fullbordat första etappen av
trädgårds- eller parkplaneringen, Allt
oftare ser man folk som slår sej ner på
vilsofforna och njuter av det som gjorts
och görs. En praktfull mångfald av
Rhododendron dominerar just nu bland
nyplanterade buskar och blomster. När
det övriga 1hunnit växa upp blir blick
fånget ett annat, såvitt det går att i en
blick fånga upp allt det underbara
vackra, som en gång !kommer att få
gustavsbergarna att njuta av sommaren
som aldrig förr. Alltså: Rösta på det
parti som blomstrar mest!

Och hjälp till att skydda våra kom
munala blommor. En rhododendron har
redan stulits. Hoppas den aldrig blom
mar mer. Ser ni någon i nattens mörker
böka bland 1lrnmmunalrblommorna, så är
det inte på 'kommunens uppdrag. Blom
kvista tjuven! Det blir en ros utan

törnen i belöning. Törnena kommer Ad
bom att på tjänstens vägnar dekorera
blomsterskurken med.

inte låta förändringens vind mojna av
med det som skett och sker, Nej, som
min lärde vän Decimus Junus Juvenalis
(född Fellke) saJer: "Mens sana in
corpore sano." D.v.s. en sund själ i en
sund kropp är vårt samfällda politiska
mål. En sund 'kropp 1kan visserligen
vara en arvedel innehållande en mer
eller mindre osund själ, men :är ändå av
större värde för individen och samhäl
let än motsatsen skulle vara. (Såvida
den sunda kroppens osunda själ inte är
så osund att den låter kroppen stjäla
och bära sej åt.) Nåväl, eftersom det i
allmänhet är lättare att skapa sunda
kroppar än sunda själar så kan man
nästan exakt beräkna investeringsresul
tatet i det förstnämnda avseendet. Vil
ket med andra ord betyder att ingenting
bemöts med större valvilja av ett sam
hälles beslutande instanser än sunda för
slag om åtgärder för sunda kroppars
skapande.

Det finns alltså osunda förslag också
för att uppnå ett sunt mål. Och i detta
faktiska förhållande ligger allt avgö
randes dilemma. Ett förslag 1kan vara
"juvcnilis/kt)" (latin, barnsligt) "luriskt"
(sv. efter en vikingastam Lurier, som
lurade alla) "fantastiskt" (grek. ofatt
bart). "Diaboliskt" (lat.) Efter den be
römda djävulen som föddes f. Kr. men
avlivades av Dagens Nyheter nån gång
under 1900-talet. Ja, ett förslag kan va
ra precis hur som :helst. Alltså även
klokt. Det kloka är det sunda. Då sam
hället mest är betjänt av det som är
klokt ooh sunt för samtliga medborgare
tvingas de styrande till myaken efter
tanke innan beslut fattas. De styrande
bör vara vanliga människor, det borgar
för :klOik~kapen. Ovanliga människor är
ofta sådana som är betungade av för
mycken lärdom eller sådana som lever
för att låta andra ana sin djupa lärdom.
De senare har i allmänhet en mycket
sorglig barndom. Ovanliga människor
är alltså ett hinder för att vi på ett
förnuftigt sätt en gång skall kunna
realisera drömmen om Gustavsbergs
Sportpalats. Rösta därför på de vanliga
människornas parti.

Fanfar

De flesta människor har ingen annan
grund för sina Jsikter än att de är pd
modet.

Samuel Johnson
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Från skolfronten Höstterminen 1967:

On 23/8

Antligen har startskottet gått för
etapp 2 av Ekedalsskolans utbyggnad,
Vi räknar med att få ta de nya lokaler
na, matsal, gymnastiksal och hälsovårds
lokaler, i bruk ht 1968. Lokalerna har
varit efterlängtade i många, många år
och allra mest under de senaste fem åren,
då elevanhopningen vid Kvarnbergssko
lan blev så stor, att Ekedalsskolans ele
ver icke kunde beredas plats i Kvarn
bergsskolans gymnasti:ksal. I samband
med den nya utbyggnaden sker också
en rätt omfattande planering av tomten
vid Ekedalsskolan. Ark. Rolf Runefelt
har ritat båda etapperna och trädgårds
ark Ulla Bodorffs förslag ang. tomtpla
neringen antogs enhälligt av skolbygg
nadskornmitten.

Så några ord om årsavslutningens
premie- och stipendieutdelning. Liksom
tidigare år hade också denna gång AB
Gustavsbergs Fabriker ställt utlandssti
pendier till förfogande. Ett flertal andra
premier och stipendier hade också
skänkts av andra skolintresserade. Jag
tar härmed tillfället i akt att framföra
skolstyrelsens, lärarnas och respektive
elevers hjärtliga och varma tack för vi
sad välvilja.

Så här vid höstrerminens början, tor
de många föräldrar vara intresserade av
det nya läsårets lovdagar, terminsstarter
och terrninsslur, Vi låter därför införa
följande data ang. det nya läsåret:

Höstterminen omfattar tiden
23/8-20/12 = 120 dagar
Vårterminen omfattar tiden
9/1- 9/6 = 153 dagar

Summa 273 dagar = 39 veckor

To 24/8

Fr 25/8

Må 28/8

Läsårets första dag; plane
ringsdag (studiedag) för lä
rarna; inträdes- och flytt
ningsprövningar

Studiedagar för lärarna för

information rörande skolans
medverkan vid övergången
till högertrafik; inträdes
och f!yttningsprövningar
Upprop; trafikundervisning
enligt av SO fastställt pro
gram

Fr 3/11 Lov (Lö 4/11 helgdag)
Må 4/12 Lov

Ti 19/12 Avslutningsarbete; under
visningen inställd

On 20/12 Terminsavslutning

V årterminen 1968:

Ti 9/1
Må 26/2
Lö 2/3

Må 8/4
Ti 16/4

Fr 24/5 Lov (To 23/5 helgdag)
To 6/6 Avslutningsanbete; under

visningen inställd

Fr 7/6
Sö 9/6

Undervisningen börjar

Vintersportlov (4 lovdagar
+ 2 friluftsdagar)
Påsklov (6 lovdagar + 3
helgdagar)

Läsårsavslutning
Läsårets sista dag

Lovdagar: 3 nov., 4 och 19 dec., 26,
27, 28, och 29 febr., 8, 9, 10, 11, 13 och
16 april, 24 maj, 6 juni = 15 dagar.
Lediga lördagar därutöver: 26 aug.,

2, 9, 16, 23 och 30 sept., 4, 11, 18 och 25
maj, 1 ooh 8 juni = 12 dagar (motsva
rande 6 friluftsdagar).

Vidare har skolmatsedeln för ht 1967
godkänts och här ett prov för september:

To 7/9 Kalops, rödbetor, bl. grön-
saker, potatis

Fr 8/9 Mald levenbiff, vitkålsling
on, potatis
(Lov)Lö 9/9

Må 11/9 Spagetti, köttfärssås, tomat
eller ketchup

Ti 12/9 Stekt fisk, stuv, spenat, ci
tronskiva, potatis

On 13/9 Korv, potatismos, senap,
råkostbit

To 14/9 Arrsoppa, mjuk ostsmörgås
Fr 15/9 Oxstek, sås, grönsaker,

potatis
Lö 16/9 (Lov)

Pölsa, rödbetor, potatis
Pepparrotskött, morötter,
potatis

On 20/9 Levergryta med rotsaker,
lingon, potatis

To 21/9 Ansjovisgratin, leverpastej,
frukt

Må 18/9
Ti 19/9

Fr 22/9 Köttfärslimpa, stuv. moröt
ter, persilja, potatis

Lö 23/9 (Lov)
Må 25/9
Ti 26/9

On 27/9

To 28/9

Fr 29/9

Lö 30/9

Köttsoppa, mjuk ostsmörgås
Biff stroganoff, bl. grönsa
ker, potatis
Leverstuvning, med brynta
morötter, lingon, potatis
Kålpudding, sås, lingon,
potatis
Piskrätt, frukt, sallad,
potatis
(Lov)

Vi på skolfronten önskar alla elever,
föräldrar ooh _lärare ett gott, framgångs
rikt nytt skolår.

s. w.
Ekedalsskolans långa kolonn av elever tågar med skolorkes

tern i täten till skolavslutningen i kyrkan
Lekskolans barn vid Daghemmet är intresserade åskådare av
de många barnen i ledet, och tänker att snart är det vår tur
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Premier 1967
Vän av skolan: Bästa studieresultat
Ingela Severin, 9g1

Stefan Liljevall, 9g2
Kristina Löfstrand, 9h
Thomas Pettersson, 9t
Birgitta Eriksson, 9ha
Siv Lindman, 9ht
Tommy Spanier, 9tp

Klassens bästa kamrat:
Gun Carlsson, 9g1

Stefan Liljevall, 9g2
Gunilla Berke, 9h
Anders Johansson, 9t
Lena Falk, 9ha
Agneta Edvardsson, 9ht
Allan Thelberg, 9tp

Barlowska fonden: För ambitiöst
skolarbete
Inger Lindblorn, 9h
Ann-Christin Bergström, 9g1

Anneli Karlsson, 9ha

Teckning: Gdva av anonym gzvare
Vibeke Lindberg, 9g2
Björn Eriksson, 9g2
Stefan Liljevall, 9g2

Anita Larsson, 9g1

Lena Nyman, 9g1

Utlandsstipendium: AB Gustavsbergs
Fabriker
Ola Eriksson, 9g1, England
Kjell-Åke Johansson, 9g1, England
Jan Löfblad, 9g2, Frankrike
Anneli Nilsson, 9g2, Tyskland
Ingela Severin, 9g1, Tyskland
Reserv: Olle Mossberg, 9g2

Yrkesskolan
Lisbeth Berglund
Eva Dahlgren

Dagny Bjurlings minne
Vibeke Lindberg, 9g2

Slöjd: Konsum Gustavsberg
Lena Nyman, 9g1

Inger Ählin, 9g2
Anette Broman, 9ht
Bo Nyström, Se
Lars Laurell, 9g2
Anders Pettersson, 9h

Musik
Anneli Nilsson, 9g2
0lle Mossberg, 9g2
Jan-Erik Svahn, 9g2

Idrottspremium: Resa till idrottsläger
i Visby
Karin Boström, 9g1

Anders Pettersson, 9h

Premier till korridorvakter

Ingvar Eklund, Sb
Jesper Fellke, Sb
Börje Auvinen, Se
Göran Jansson, Se
Bo Nyström, Se
Lars-Anders Svensk, Se
Gunilla Meurell, Se
Jeanette Poroli, Se
Kerstin Alberg, Se
Birgitta Fröberg, Se
Ann Hard:ing, Se
Jack Silfving, 9g2

Jan-Eri!k Swahn, 9g2

Gunnel Bråttum, 9g2

Vibeke Lindberg, 9g2

Anders Pettersson, 9h
Tommy Lindblad, 9tp
Bengt Runnström, 9tp
Olle Söderling, 9tp

Skolpolispremium:

Karl-Martin Edvardsson
Yvonne Nilsson

Trafikpremium: fr.o.m. årskurs 4

Lena Gelin, 3-4
Gunilla Svahn, 4p
Ulf Arvidsson/Eva Eniksson, 4a
Georg Dahlström, 4b
Ulla-Lena Svensson, 4c
Åke Backa, Sa
Sven-Erik Fallstig, Sb
Tommy Oman, Se
Tommy Johansson, 6a
Kjell-Arne Wahlström, 6b
Tommy Karlsson/Yvonne Nilsson, 6c
Margareta Olsson, 6d
Göran Fagerström, 7a
Jens Backa, 7b
Mats Söderlund, 7c
Inger Franzen, 7d
Sten Anders, 7e
Ivan Terzi, 7f
Maj-Britt Brun, Sa
Rune Peterson, Sb
Christine Svensk, Se
Roger Pettersson, Sd
Kjell-Olov Andersson, Se
Stig-Arne Halvarsson, Sf
Anders Erderyd/Kjell-Åke Johansson, 9g
Lars Laurell/Jadk Sil.fving, 9g2
Kurt-Olov Sjöström, 9h
Rolf Levin, 9t
Ulla-Britt Larsson, 9ha
Monica Lidell, 9ht
Allan Thelberg/Bengt Martinsson, 9tp

Johan Hellqvist
avled den 20 juli

För den, som haft förmånen och gläd
jen att få samarbeta med Johan Hell
qvist, ikändes detta meddelande mycket
hå:rt. Hellqvist var född den 19/5 1887
och hade således vid sin död uppnått
80 år. Han började år 1900, som 13-
åring, vid Gustavsbergs Fabriker som
gravör. Otaliga är de dekorer som med
stor skicklighet graverats av honom.
Detta yrke ägnade han alla sina år till
långt in i pensionsåldern, med undan
tag av några h som Förman. Vad var
naturligare för honom än att avsluta
sina år vid fabriken med att hjälpa till
vid museet, där 'han med sin stora kun
nighet om modeller och dekorer fyllde
en mycket stor uppgift.

Hellqvist var även mycket aktiv inom
samhället. Han skötte bl.a. på sin tid
Gustavsbergs sjuk- och begravningskas
sa. Han tog aktiv del i bildandet av
Gustavsbergs konsurntionsförening, där
han hade förtroendeuppdrag i många
år, var ordförande i barnavårdsnämnden
samt verksam i Röda Korset m.fl. and
ra uppdrag.

Tomrummet efter Johan Hellqvist är
stort och han är djupt saknad av många
vänner i samhället.

E, L.

Tack!
För allt vänligt deltagande och för

den vackra blomstergärden vid min
älskade makes, Johan Hellqoist, jord
fästning, frambäres härmed mitt inner
liga tack.

Signe Hellqvist

Manuskript, annonser, bilder till
Gustavsbergarens Höstnummer emot
ses tacksamt före den 1 oktober.

Red
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Sjovettsdoqen

· Gustavsberg

Måndagen den 5 juni genomförde
Kvarnbergsskolan i Gustavsberg sin tra
ditionclla Sjövettsdag. En komphimang
måste onekligen ges de unga seglarna,
som inte tvekade att ge sig ut på sjön,
trots att det var kulingsvarning.

Att sjövettsdagcn var en avslutning
på !kunskapsförmedling i båt- och na
turvett giok inte att ta miste på, ty
cinka 750 a'ktiva elever kantade Farsta
vikens stränder ooh lågstadiets elever
fick endast se på sina äldre kamrater,
som med pennor och frågeformulär i
högsta hugg ägnade sig åt att lösa pro
blem. Av svaren att döma har man lyc
kats ge eleverna avsevärda kunskaper,
ty man hade gett riktiga svar på så svå
ra frågor som väjningsregler, båtmanöv
rering, vad man gör då man råkat i
nörd själv eller skall bistå en nödställd.

Anledningen till att kunslkaperna har
hunnit bli så omfattande är beroende av
flera faktorer. Sjövetrsdagen är årLigen
återkommande, på lektionstid sker un
dervisning, fritiden ägnar många elever
åt praktiska ooh teoretiska övningar och
till slut finns det cirlka 35 båtägare bland
skolans 350 elever på högstadiet. Själv
fallet har många andra elever föräldrar,
som är båtägare.
Tävlingen, som samtidigt var en de

monstration i sjövett, var upplagd så,
att två teoretiska frågor följdes av en
praktisk. Denna visades av skolans ele
ver och lärare på sjön och alla frågor
skulle besvaras på platsen. Bland de me
ra uppskattade frågorna var självfallet
de, där nå:gon hamnade i vattnet. Man
visade problem, där det gällde att avgö
ra från virket håll man i båt borde när
ma en i vattnet liggande nödställd. Tre
olika båtar fick visa lämpligt ooh olämp
ligt sätt att passera en mindre stillalig
gande båt där man Fiskade. En av de
olämpligt passerande båtarna skötte sig
så :dåligt, att den mindre båten välte
och man ficik ryoka ut och bärga besätt
ningen, vilker gav mening åt hur man
bör passera. En av de sista frågorna gäll
de vad det kallas då en segelbåt välter.
Är det en looping, haveri eller kapsejs
ning? Medan puhliken funderade höll en
Moth ooh en OK-joHe på att välta gång
på gång, men rorsman tog upp båten
på räitt köl genom att klättra ut på bå
tens centerbord och väga upp den. Efter
det att båten seglat ytterligare ett tiotal
meter tippade den igen och samma pro
cedur upprepades.
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Just när Iararkappseglingen skulle ta
sin början kom en häftig åskskur och
drev undan publiken och de flesta ele
verna gick miste om att se en andra
gångsseglare" simmande angöra en bryg
ga med en minst sagt vattenfylld Moth
jolle. Ett fåtal elever tog dock chansen
och trotsade väderleken för att själva
pröva på en segeljolle i verkligt bistert
väder.

Varför anordnar då en skola en sådan
här rillställning? Jo, allt började i en
källarlokal i skolan för flera år sedan, då
ett gäng grabbar började att bygga Op
timistjollar. Dessa gra:bbar fock en teore
risk oah praktisk utbildning och segel
klubben och skolan arbetade hela tiden
hand i hand. För två år sedan hade man
vuxit ur Optimisterna oah man byggde
istallet 18 stycken Ornjollar. Skolan bi
drog med lokaler, segelklubben med
instruktörer och barnavårdsnämnden
hjälpte till med pengar for inköp av
verktyg. I vintras reparerade och byggde
man om jollarna i skolans lokaler, klub
ben satte igång med teoretisk utbildning
och jollegrabbarna själva fick fart på
en gymnastikgrupp. Alla dessa arrange
mang lockade även icke jolleägare. Poj
karnas flickbekanta hjälpte till på klubb
träffar och filmvisningar med kaffekok
ning och numera finns det en talrik ska
ra församlad vid klubbens enkla jolle
hamn. Några äldre som hjälpt till i
ungdornsarbeter arbetar på skolan och
har intresserat arbetskamrater ooh rektor,
vilket 'har resulterat i att sjövett har in
präntats på skoltid. Filmer och bildband
har visats ooh en del morgonsamlingar

har halt beröring med sjö- och natur
vett.
Eftersom många av eleverna i Gustavs

bergs grundskola kommer ifrån skärgår
den har det fallit sig naturligt för sko
lan att ta på sig förmedlingen av dessa
värdefulla kunskaper om naturen och
sjön. Både för att förebygga olydkstill
bud ooh för att skapa en känsla av an
svar i det dagliga livet på eller vid sjön.
Många har också fått möjlighet att upp
leva och uppskatta naturen och djurlivet
i skärgården på de morgontidiga "gök
ottor", som anordnats av skolan och na
rurintresserade privatpersoner.

Som läsaren förstår är det en liten
snöboll som kommit i rullning 'och den
rullar åt rätt håll. Samtidigt griper
allt flera saker in i varandra ooh får
större omfattning. Nya ideer kommer.
Redan nu har flera av Ornjolleseglarna
börjat tala om att skaffa sig större båtar
genom att bygga till hösten själva. Pro
blem uppkommer. Vad kan segelklubben
göra, vad kan skolan hjälpa till med och
vad tänlker de äldre seglarna göra? Allt
beror på de resurser man kan få fram.
Ni kommer med all sannolikhet att få
höra mera från Gustavsberg, kanske inte
från stora tävlingar med fina resultat,
ty ännu arbetar man på bredden. Det
finns mycket att göra och detta kan ske
på många olika sätt. Sättet det sker på
har kanske inte den största betydelsen,
utan det vi~ktiga är att något sker.

Lycka till i andra skolor, segelklubbar
och kommuner.

G. Lundgren 0. E. Tempte

Här syns vinnaren i Moth-klassen S 205, Lars Lind, med 5 segrar. Därbortom 1:an
och 2:an bland Örn-jollarna, nämligen S 167, Mats Appelgren och S 158

Lars Sandleoist
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Födda
6/4 Anna Birgitta Cecilia, dotter ti,U fil.

mag. Sten Axel Bertil Hallstedt, Björnskogs
vägen 12 C odh h. h. Birgitta Vivi-Ann f.
Söderhmd

9/4 Anna Helene, dotter vill fabr.arb.
Tore Alvar Rosenberg Mariag. 13 och h. h.
Liile-Ann ,f. Lundgren

13/4 dotter ciH ung. Bo Robert Nilsson,
Björnskogsv. 12 H och h. 'h. Britt Marie f.
Qvist

16/4 Hans Michael, son ·ti,l,l chaufför
Hans hke Johansson, Björnskogsvagen 18 B
och h. h. Ing-Mari Linnea f. Pettersson

22/4 Tomas Robert, son tihl hilmek. Hans
Erik Flodman, Kullen 4 och ih. ,h. Dorrit
Linnea f. Jolhansson

25/4 dotter nibl fabr.arb. Lauri Aatos
Muhonen, Ingaröv. 3 och h. 'h. Si~ko Irnpi
f. Paananen

26/4 dotter till droskägare Nils Elof Sture
Torsten Engström, Björnskogsv, 14 B och h.
h. Berit Sofia f. Olsson

26/4 KaPI Raimo, son ,ci.U !byggn.arb. Sa
kari Elias Mäki. Björnskogsv, 27 och h. 11.
Yvonne Elisabeeh f. Bohlenius

29/4 RoH Thomas, son -tiU elektr. RoLf
Georg Lindberg, Mcitens v. 19 och !h. h.
Gerd Helen f. Svensson

8/5 Carl Joakim, son tiH rörmontör Sixten
Leander Wester, Nyhemsv. 6 odh 1h. h. Mar
git Frideborg f. Andersson

8/5 Helge Stefan, son till borrare Helge
Roland Lindg,ren, Kullen 7 och h. h. Inga
Lill Teresia ,f. Persson

11/5 son ti,ll drejare Car] Dan Ove G11ip,
Meirens v. 1 och ,h. h. Christina Birgitta
f. Hultman

12/5 Ulla Charlotta, dotter tii.J.l telearb,
A,lf Ture Blom, Mörrnäs och h. h. Anna
Elisabet J. Lönn

15/5 Petra, dotter till fotograf Bengt
Lennart Oskarsson, Björnskogsv. 12 F och
h. 'h. Inga Linnea f. Karlsson

15/5 dotter ti].] aff.bitr. Hans Christer
Lundqvist, Björnskogsv, 20 A och h. ·h.
Kerstin Elisabet f. Tägtström

Nacka och Wärmdö
Begravningsbyrå
Ernst A. Gardell

Folkungagatan 89, Sthlm Sö

Tel. 40 50 15, 42 20 50

Efter affärstid: 40 40 90

Assistent Carl A. Cardell tel. 84 39 19
Assistent Thure Jägbeck tel. 64 33 30

17/5 Eva Annika, dotter oill byggn.sniick.
Hans-Erik Palmer, Björnskogsv. 12 D odh
h. h. Ingrid Margareta f. Lindfors

17/5 ·son riH rörmontör Karl Gustav Len
nart Gunnanson, Mariag. 11 ooh h. h.
Li.Jlemor Elisabeoh f. Österberg

28/5 Dick Roge.r, son tiH faibr.arb. Karl
Lage Eugen Häl.ls:tröm, Höjdg. 11 och h. h.
Elsy In.ger Beda f. Johansson

6/6 son t,i11 fabr.arb. Olarvi A,lponen, Ma
riag. 5 och 'h. h. P.irrkko Maria Liisa f.
Ammälä

14/6 två söner till -chaufför Lars Erik
Hultgren, Mariag. 2 och h. 1h. Edit Anuta
f. Lindefalk

17/6 Sven örjan, son till ing. Karl Bertil
Söderberg, Mörtnäs och ih. h. Gun Eva
Margareta J. Hil,d

18/6 Kurt Morgan, son tiU komm.ar:b.
Kur,t A<lo.Jf Torniberg, Rutens v. 10 och h. h.
Anna Ulla Margareta f. Sundq,v.ist
20/6 dotter t,ill fabr.arb. Raiiner Al.fans

Häggman, Björn~kogsv. 18 B odh h. h. Ann
Lis Helena f. Österberg

23/6 son tiH bi.lmontör Sven Roine Jo
hannes Johansson, Mörtnäs och h. h. Ann
Mari Krjstina f. Eklund

25/6 Björn Lennart, son tiJI ing. Lennart
Ber,til Andersson, Thun-Ollev. 57 och h. h.
Anna Birgitta .f. Jansson

24/6 dotter t•i,],] :foJ:ksko,11. Bo Gösta Lang,
Björnsik.ogsv. 12 H och h. h. Sonja K,ristina
f. Sjödin

29/6 dotter till vägmästare Karl Lennart
B.Jom, Björnskogsv. 12 I oc'h h. h. Marga.reta
Kri,stina .f. Ny.gren

3/7 son ti,ll elekt. Olov B,irger Jonsson,
Grindstug. 1 och h. h. Bnitt Alice f. Ryd
berg

7/7 dotter tiI.l fabr.arb. Ermenegi,ldo Mar
con, Ingarög. 9 och h. ih. Nell.i f. Graziano

7/7 dotter tiU afiLbitr. Lars Ove Lund
kv,ist, Meitens v. 3 odh h. h. Sylv,ia Marian
ne Irene f. Gryth

12/7 ,dotter till verkst.a.rb. Karl Arne Jo
hansson, Klostevv. 10 och h. h. Maud EJ.sa
Margareta f. Andersson

29/6 son tiU optiker Karl Björn Engluad,
Klo~erv. 18 och h. h. Anita Sonja Kristina
Sign1e f. Rundqvist

12/7 son tii.ll falbr.a!ib. Angelo Cerutti,
Mar.iag. 13 och h. ih. Sa;ini Kaa11ina f. Kars
tunen

Vigda
13/5 Ulf Benil Ek och UJ.la Britt Elsa

Marta Eriksson-Ek
13/5 Lans Åke Bir,ger .Söderlund och

Ingvor Margareta HeUberg
13/5 Pertti .Johannes Tamminen och Mo

nica Hillevi Vik f. Fritsdh
19/5 Kal'! Hå'kan Wrigge och Kar.in

Marie-Louise Box
23/6 Leif Sixten Strömqvist odh Monica

GunilJa Mau<ler
2/5 BiH Jdhannes Wiman ooh Inger

Lindgren
16/6 Sa.Jvatore Nicosia och Leena Marjat

ta My,ll ymäki
17/6 Mats Stefan Jdhansson och Edit

Yonruie Ma11ianne Nyström
10/6 Matni Juhani Fr,iman och Annette

Lundgren
15/7 Åke Karl Gustaf Johansson och

Gunnel Margareta Andersson
23/6 KaPl Olov Berg ocih Eila Eliisa Raoi

la,inen
18/6 Ka.rl Ivan Larsson och Sonja Margot

Fredr,i:ksson
8/7 Stig Erik Ronny Hellberg och Monika

Möller
8/7 Lars-OJ.of Fritsch och Guiseppina

Frass.ine

2/7 Jan Gustav Olsson odh Marja Riitta
Liljamaa

8/7 Lars Anders Lundin och Ingr,id Elisa
bet Andersson

16/7 Doug,las Nelson Warne och Lena
Elisabet Malmberg

Döda
23/4 F.röken Ida Andersson, Ålderdoms-

hemmet 91 år
30/4 Ba'.keliopressare Oscar Ado.Jf Anders-

son, V:iHag. 6 70 år
12/5 Fru Gunihi,ld Mattsson f. Hallberg,

Ä,lderdomsihemmet 78 år
28/5 Bengt Robert Säll, Mörtnäs 15 år
4/6 Fru Agnes Adele Tlhun f. Lindström,

Mar.iaplan 10 76 år
19/6 Fru Maria Kristina Olsson f. Mag-

nusson, ViHag. 4 81 år
27/6 Fru Agnes Våktoråa Olsson f. Sö-

<lerberg, Älder,doms'hemmet 81 år
2/7 Kont. Björn Ghmster Luth, Mörmäs

18 år
20/7 Gravör Jdhan Adolf HeUkvist, Ske-

v.iksg. 3 80 år

Tack!
För vänlig hågkomst, för presenter

och blommor på min 85-årsdag ber jag
att till Pensionärsföreningen, Hembygds
föreningen och alla vänner få framföra
mitt varma tack. Axel Wennberg

För den vänliga uppvaktningen från
företagsledning, verkstadsklubb, Filadel
fiaförsamlingen och övriga vänner på
min 50-årsdag, framföres härmed mitt
hjärtliga tack. Karl-Erik Dohlon

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs
Fabriker, Filadelfiaförsamlingen, arbets
kamrater, släkt och övriga goda vänner
för den storslagna uppvaktningen på
min GO-årsdag. Ester Karlsson

Till chefer och f.d. arbetskamrater
vid Gustavsbergs Fabriker, släkt, vänner
personal vid Hemmet samt Gustavsbergs
församling genom kyrkoherde Hallin,
ber jag att på detta sätt få frambära
mitt hjärtligaste tack för all uppvakt
ning på min 95-årsdag.

Knut Andersson

A. F. BECKMAN
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

Götgatan 33 - Stockholm Sö

Affär och kontor: vx 41 48 77,
41 31 32, 40 48 40

Efter kontorstid: 43 58 43,
43 50 08, 40 94 90

S::imm:irbostad 715 44 67
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VÅRT RÅD:
Välj ett självuppdragande ur!

Välkommen in till oss och upptäck hur
lätt det är att hitta en elegant, själv
uppdragande Omega som precis passar
både Er smak och plånbok!

0
OMEGA

TÖRNQVIST u- Optik Guld
Telefon 30990 GUSTAVSBERG

AB H. STEENS El Byrå
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18 Tel. 0766/303 os

Fullständig El service, El installationer o. reparationer

Av Elverket godkänd Entreprenör

YRKESKUNSKAP, RESURSER OCH ETT PERSONLIGT ENGAGEMENT
I VARJE UPPDRAG

E. OLOFSSONS BOKTRYCKERI AB
Folkungagatan 126, Stockholm Sö

Telefoner 4I 4I 22, 43 39 03, 42 42 88

BOKTRYCK, OFFSET, SOCKER, BROSCHYRER, AFFISCHER, FAMILJETRYCK
AFFÄRSTRYCK, FLERFÄRGSTRYCK, NOTTRYCK, TABELLTRYCK, TIDSKRIFTER,

DISTRIBUTION

Bli populär hos er hustru!

Den karl är inte född som inte vill
imponera på sin hustru.
När ni har bröllopsdag härnäst, så kan

det vara bra att kika i nedanstående för
teckning, där alla jämna jubileer har sin
speciella beteckning. Man behöver inte
alls invänta silver- eller guldbröllop.
Man kan gratulera till s,~lkesbröHop, kris
tallbröllop och litet av varje.
På ettårsdagen av bröllopen firar man

aLltså pappersbröllop och sedan följer
i tur och ordning:
2 år Bomullsbröllop
3 år Läderbröllop ,
4 år Blomsterbröllop,
5 år Träbröllop,
6 år Sockerbröllop,
7 år Ullbröllop,
8 år Bronsbröllop,
9 år Pilbröllop,

10 år Tennbrö1lop,
11 år Stålbröllop,
12 år Silkesbröllop,
12 1/2 år Kopparbröllop,
13 år Spetsbröllop,
14 år Elfenbensbröllcp,
15 år Kristallbröllop,
20 år Porslinsbröllop,
25 år Silverbröllop,
30 år Pärlbröllop,
35 år Korallbröllop,
40 år Rubinbröllop,
45 år Safirbröllop,
so år Guldbröllop,
55 år Smaragdbröllop,
60 år Diamantbröllop,
65 år Krondiaenantbröllop,
70 år Järnbröllop,
75 år Arombröllop.

Blommor säger allt

Välkommen

till vår nya affär

GUSTAVSBERGS BLOMMOR
Centrum

Gustavsberg
Tel. 307 26
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Märket för köptrygghet i Konsum och Domus

Ger Konsum vinst?
Får ägarna vinsten?
Vad är det i så fall för skillnad
mellan Konsum och andra butiker?
Skillnaden är att vinsten
kallas återbäring
- och att ägare och kunder
är samma människor.



Skulptur ; keramik och rost
fritt stål vid LO-skolan Runö
Bengt Berglund ff~
Gustavsbergs Studio v~')

Pris l :75 inkl. oms.



GUSTAVSBERGAREN
HÖSTEN 1967



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
Axel Björkman, Sven Wahrenberg

Arg. 25. Nr. 4
Ur innehållet:
Det ordnar sig alltid, 1 - Var generös, 2 - Dagen H 1967, 3 - Behöver vi musik under
arbetet, 4 - Trädgårdstävlingen 1967, 5 - KPA:s nordiska idrottsvecka, 6 - Saltstänk
från Farstaviken, 11 - Företagsnämnden, 12 - Verksamhetsberättelse för Gustavsbergs
Fabriker, 14 - I Förbifarten, 16 - ldrottsspalten, 17 - Konsurn-Dornus, 18 - Kommunalt,
19 - Från skolfronten, 20 - Ris och Ros, 22 - Finska spalten, 23 - Pastorsämbetet, 24.

Omslagsbild: Soffor och blommor ger trevnad kring runda huset.



Så tyst det är. De ljud som
man hör en sommardag,
av grodd i jord, av saft i cell,
av livets hjärteslag -,
dött hän i denna ljusa
och ljuvligt trötta ro,
då liv och dröm och hopp och allt
i själen slutat gro.

Ur Höstsol av Ola Hansson

Det ordnar sig alltid
Det ordnade sig med högertrafiken. Gamla Sverige fick beröm, stockholmarna fick

känna frisk luft en dag, ja man lär till och med ha hört fågelsång i city den 3 septem
ber. Härute flöt det nya ganska bra, men på följedagarna fick man skåda en del hårre
sande saker, särskilt av cyklister. Svårast blir väl att få oss konservativa gångare i rätt
fålla, vi måste tänka oss för i varje gatukorsning - men det tycks ordna sig sedan ock
så bilisterna fått lära om och nödgats visa mera hänsyn.
Det ordnar sig bra med studiesäsongen. ABF-föreningarna i den här regionen presen

terade tidigt ett stort studieprogram, så nu läses här tyska, engelska och italienska,
medan finländare, italienare ooh jugoslaver läser svenska. Porslinsmålning och gitarr
spel är populära hobbykurser, rytmisk dans och lek för kvinnor och barn verkar lika
uppfriskande som pensionärsgymnastiken.
Det ordnar sig på bostadsfronten. Bostadsrättsföreningen Styrmannen fick fram en

broschyr med inbjudan till förhandsteckning. Det är bara det att när den kom ut så
var det nog en lång kö, som redan väntade. Sen bör man förstås ha c:a 10 000 till in
sats ooh vara beredd på en hyra av 500-600 i månaden för en trea. Men det blir ju
modernt och välplanerat, och får anses relativt billigt i dessa tider. Fram för bospa
rande och vänta på nästa etapp i Munkmorabergen!
Det ordnade sig med en landgång över den uppgrävda Höjdhagsvägen. Nu slipper

vi gå omvägen över skolgården eller med dåligt samvete smyga och trampa ned över
tomten i 7:an. Jag hoppas att ambulans och brandkår visste att vägen var blockerad.
Men när detta trycks ser jag att gropen nu är igenfylld. Ett tag tyckte vi det hela
var oförskämt mot boende i Höjdhagen, men man får inte ha för stora pretentioner.
Det ordnade sig med kräftorna, tack vare Osby träsk. De dyra skaldjuren är annars

förbehållna representationssupeer. Det ordnade sig emellertid med alla tiders kräftskiva
en solig afton på Farstaborgs klwbbservering. De gamla på Hemmet kom dit med
hjälp av privatbilar, och rykten säger att det var liv på luckan med spel, sång och
dans. Där skulle man haft en fotograf med. - Man blir alltid glad när man hör att
de gamla kommer ut och lever med i samhället. De som har släkt har ju chans, men
det finns andra som också ville se sig omkring. Jag tror, jag tror - på hösten.
Det tycks ordna sig med tidningens fortsättning. Ingen är oersättlig brukar folk

säga, men nu har Edla-Sofia anmodats att överta redaktörskapet. Med goda kontak
ter med PR-avdelningen bör hon klara det. Hennes penna är välkänd från Gustavsber
garen, Bohuslänningen ooh andra förnämliga skrifter. Själva jobbet med att skaffa
bidrag, korrekturläsa, layouta, ombryta ooh rubriksätta kan vara jobbigt i början. Men
det är bara ovanan damen, och det ger rikt innehåll också åt fritiden.
- Som ansvarig utgivare för sista decenniets upplagor ber jag ärade läsare att vänta

med inbetalning av prenumerationsavgift för nästa år. I den första utgåvan av den nya
redaktionens edition efter nyår 1968 - som beräknas utsändas till samtliga nuvarande
prenumeranter - kommer säkert en ny inbjudan till prenumeration jämte ett bilagt
postgirokort. - Nu väntar jag på bidrag till Julnumret 1967.
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Var generös!

Vi vill gärna vara frikostiga, om v1
så kan. Att vara knusslig, det har vi
inte lust ~ed. Och detta är på sätt och
vis en sympatisk inställning. Detta vårt
generösa kynne förleder oss kanske ibland
till överdrift, d.v.s. en viss vräkighet.
Det gäller att finna och hålla den gyllne
medelvägen.
Vi vill som sagt vara flotta och fri

kostiga - och ändå är vi alltför ofta
snåla och njugga på ett vis - ifråga
om varm och spontan uppmuntran.

En man berättar att han en gång ut
förde ett uppdrag. Han gjorde sitt bästa
och lyckades bra, och han väntade att
få ett erkännsamt och uppmuntrande
ord. Det blev emellertid alls inget i den
vägen. Ett vänligt ord just då skulle
gjort honom gott och sporrat till fort
satta goda ansträngningar.

Varför är vi så sparsamma på beröm,
när detta är befogat och kan vara till
nytta? Varför så försiktiga och knussli
ga med varma och vänliga, erkännsam
ma och stimulerande ord?

Vi tiger tyvärr alltför ofta där vi
borde tala och där vi har all anledning
att strö rosor och ge uppmuntran. Vi
ångrar kanske vår blyghet eller kaI!sin
nighet - när det är försent.

Vi vill nog innerst inne vara generösa
också i detta avseende, men vi kommer
oss kanske inte för med det. Ibland har
vi svårt för att finna de rätta orden. Vi
kan dock säkert visa vänlighet och upp
skattning, bara vi bjuder till.
Hur olika vi än är funtade, är vi

nog lika däri att vi behöver vänlighet
och uppmuntran. Det verkar mycket
välgörande. Vad vi själva önskar och
behöver i den vägen, ska vi frikostigt
och spontant ge åt andra, när vi har
tillfälle och anledning därtill.

Många intresserade och arbetsvilliga
kamrater har uträttat mycket för våra
gemensamma strävanden. De har utan
tvekan och knussel offrat tid och kraf
ter för den sak, s,om vunnit deras hjär
ta. Därom vittnar deras goda och hel
hjärtade insatser. Här finns plats för
uppskattning och tacksamhet. Vi bör
visa dem vår beundran och sympati
medan tid är, till nytta och glädje för
dem och oss alla.

Var generös!
V. J.

Stegen, som smektes av gräsen,
blommor och gräs på sommarteg,
rytm av mitt eget väsen
blevo de lätta steg.
Ej gå vi tungt
på blommande jord.
Lyckligt och ungt
har leende ord.
Barn,
giver jag mitt,
giver väl också
livet, det krävande, sitt.

Foto S. Karsbrink

Livet är myllan, som gräver
segt sin leriga grop i vår väg.
Men den bär blommor och kräver
lätta och varliga steg.
Barn, du skall gå
i blommor och mull.
Grönt blir det grå
för vår kärleks skull.
Barn,
måtte du få
kärlekens gåva,
gåvan att se och förstå.

Ur Blommor och jord
av Nils-Magnus Folcke
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Dagen H 1967 Hur är det med vänstersvängen?

Tio historiska tysta minuter

På morgonen söndagen den 3 septem
ber 1967 kl. 05.00 gick vi alltså över till
Högertrafik i Gustavsberg - och det
övriga landet.
Fyra års förar-bete för denna reform,

på vägar, trafiksignaler, refuger och ron
deller var nu i det närmaste avklarat.
De gula strecken har fått vika för vita
markeringslinjer vilket uppenbarligen
syns bättre. En väldig vagnpark hade
byggts om och förnyats, bilarnas strål
kastare var ändrade till assyrnetriskt
ljus. Till den stora dagen ställde till
6.000 polisers hjälp en arme upp med
2.000 militärer, 50.000 skolpoliser och
150.000 vägledare. Flygplan och heli
koptrar övervakade det hela från luften
i vårt långa land. Det hela väckte ett
enormt intresse, inte minst från utlandet,
som sände 500 journalister och en mängd
grupper av planerare och observatörer
från städer och kommuner. Det var nå
got av ett världsrekord.
Natten till 3 september hade ägnats

åt Förarbeten, .då inga motorfordon med
undantag av bussar och taxi, fick fram
föras på vägarna. För vår stora granne
Stockholm blev det mycket jobb, som
följdes med stort intresse av nattflanö
rerna, TV och radio -· här ute var det
vägförvaltningen, som hade att .fullfölja
målningen av vita pilar i vägbanan,
vända på skyltar och putsa till refugen
vid kyrkan. Det fanns också hos oss
en del folk som var uppe med tuppen
för att vara med om det historiska
ögonblicket. Det var liksom en förtätad
stämning - samma 1känsla som man
hade vid mörkläggningen under kriget
- då fordonen stannade upp på vänster
sida och efter 10 tysta minuter fördes
över på höger sida.

Vår omläggningskornmitte, med her
rar Lindholm, Weimark, Sander m.fl.
övervakade det hela - ooh är nu efter
åt när vi talar med dem bara belåtna
över den smidighet som det hela klara
des. med av gustavsbergarna och det öv
riga svenska folket.
Några större omändringar eller ny

byggen har inte behövat göras härute,
förklarar hr Lindholm. Vissa busshåll
platser har ju flyttats och flera kommer
att placeras om. Vid ,hållplatsen för
Höjdhagen planerar man för skolbarnens
skull ett nytt övergångsställe, med någ
ra slags skyddsanordningar. I Lugnet
blir det också nya övergångsställen, bl.a.
vid Kiosken, och vid Stenhusen över till
Värdshuset målades alldeles nyligen ett
nytt övergångsställe. - Inom Gustavs-

Den här bilden som fotografen tog en
av de första övningarna efter H-dagcns
sidbyte är från en av de en!. min åsikt,
svåraste passagerna i Gustavsberg, näm
ligen svängningen när man kommer från
Torget över Skärgårdsvägen och ska in
på Grindstugatan. Hur man ska bete
sig har diskuterats. HTK rekommende
rar följande för erfarna cyklister i kors
ning med flera körfält:

Cyklist som svänger till vänster hål
ler sig till vänster i vänstra körfältet.
Vid vänstersvängen, som anses riskablast,
får cyklisten med den rekommenderade
placeringen bl.a. dessa fördelar:
1. Bilister i samma körfält har cyklis

ten på den sida där de med den van-

liga rattplaceringen lättast ser ho
nom och kan bedöma hans läge.

2. Om cyklisten måste stanna och stiger
av åt vänster på det sätt som torde
vara vanligast kommer han automa
tiskt längre från bilar, som han kon
kurrerar med om utrymmet i kör
fältet.

3. Cyklisten går i själva svängnings
manövern fri från de bilar som skall
fortsätta rakt fram.

Den säkraste vänstersvängen är väl
att cykla på ytrerfilens högra sida, fram
i jämnhöjd med Grindstugatans höger
sida - ooh sedan leda cykeln över ga
tan? Eller hur, undrar

Poti/ar

bergs Fabrikers område har också de
vita strecken och diverse skyltar lett
över till den nya ordningen.
Herr Lindholm vill ge en särskild elo

ge till Hem och Skola-föreningen för
dess medverkan i mobiliseringen av väg
ledare, varjämte skolans insats är värd
högsta betyg.

Man befarade förstås en del tillbud
genom felkörningar under första tiden
- i vårt samhälle registrerade man
första dagarna ett 25-tal och en sam
manstötning med bilskada till följd. En
vädjan till bilisterna att hålla hastighe
terna som angivits! Det är allvarligt -
gångtrafikanterna har svårare att an
passa sig.

I fortsättningen kommer trafiksäker
hetskomrnitten att förorda vissa fasta
hastighetsbegränsningar, bl.a. vid Kol
ström och eventuellt får vi enkelrike-

ning av några få vägar. Tvärvägen ned
till Grindstugärdet anser herr Lindholm
borde enkelriktas med tanke på alla
skolbarn, som går den smala vägen till
Ekedalsskolan. Ett parkeringsförbud i
Bergsgatan vill skolan också ha av sam
ma skäl. Vid s.k. Bagarvägens utfart
mot Ingarövägen bör en skylt om "läm
na företräde" uppsättas.
Nu är vi inne i uppföljningen av hö

gertrafikomläggningen. Att den var
spännande, rolig och intressant hjälpte
oss till skärpning den första tiden. Men
det är nu som allvaret kommer - att
visa att vi kan klara av det å vi ska
klara av det ...
Det fina med övergången den 3 sep

tember är ju att alla får lära om och
starta från en gemensam grund för större
trafiksäkerhet hemma och ute.

Dbg
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-Behöver v,
musik under arbete?
När en människa vill uttrycka sina

känslor, sorgsna eller glada, då hon vill
erfara gladje och stämning, söker hon
dikten, sången, musiken, dansen. Det är
ett privilegium för människan, ja man
kan säga att först genom dem är hon
helt människa.

I arbetet sökte man förr lättnad och
rytm mest genom sången, därom vittnar
de gamla hantverksvisorna, ja t.o.m.
soldatsångerna kan räknas dit.

För att motverka känslan av enfor
mighet under dagens arbete i fabrik och
på kontor infördes på 40-talet hos oss,
liksom i många andra företag, musik
under arbetet med grammofonsändning
via högtalare. Vid en fabrik upplevde
jag då också att en anställd varje dag
läste ett kapitel ur dåtidens tankeväc
kande tendensromaner. Vid en annan
bjöd man regelbundet på radions ny
hctsutsändningar och idrottsresultat.

Enstaka gånger prövade vi med "le
vande" musik, någon gång hölls längre
anföranden av prominenta besökare.
Men vår "studio" hade inte de akustis
ka resurserna att göra det njutbart och
hörbart,

Vetenskapliga undersökningar visade
att musiken under arbetet, under vissa
förutsättningar ifråga om musikval och
tid, faktiskt ökade de lyssnandes presta
tioner. På många håll vände man sig till
de anställda för att höra deras mening
om musiken, om lämpligaste tid för
sändning och om val av skivor. Gene
rellt kan man säga att önskemålen gick
ut på en jämn fördelning i tid under
dagen. De äldre föredrog lugn, ,klassisk
musik, de yngre underhållningsmusik av
alla slag.

Vi gjorde också ett par dylika enque
ter, en 1946 och en 1954. Då hade vi
ett ganska rikligt skivarkiv av 78-or
att välja ur. Radions. program passade
inte riktigt in i sammanhanget under de
första åren. Vi hade en musikkommitte,
som diskuterade programsättningen. Vår
förfrågan gällde huruvida man ville ha
mer eller mindre musik, vilka tider man
föredrog ooh vad sorts musik man ville
höra. Samtidigt fick svararen önska en
bestämd skiva, som vi spelade mot en
slant till Europahjälpen och senare Räd-

da Barnen. Vid båda tillfällena kom det
in c:a 300 svar, ungefär hälften av dem
som kunde nås av musiken. Resultatet
blev vad man funnit på andra håll.
Hälften av svararna var nöjda med om
fånget, hälften ville ha mera musik. De
programtider vi använde, 7-7.15, 9-
9.15, 11-11.40 och 15.15-15.40 pas
sade flertalet. (Idag har vi som fasta
punkter musik vid 9 ooh 11, men i öv
rigt när det passar efter vad radions
musik har att bjuda.) Märkligt nog ville
60 0/o hellre höra de gamla stenkakorna
än vad Radion kunde bjuda. Helst lyss
nade man till lätt underhällningsmusik,
tango, gammal dansrnusik, operettmelo
dier och andliga sånger, i nämnd ord
mng.

Man ville inte ha opera eller de då
uppdykande swinglåtarna. Instrumentalt
hörde man gärna stråkensemble och små
orkestrar - och sångsolister. - I övrigt
framfördes en del andra önsikemål. Man
ville ha bättre återgivningsutrustning,
annan placering av högtalare, och tid
för flera aktuella meddelanden. (Något
har vår leverantör kunnat justera under
åren vid återlkommande prov och inspek
tioner.) Vi jobbade då på lördagarna och
här ville man ha rikligare program för
att härda ut. Och sist men inte minst
efterlyste man chansen att kunna skruva
av, när man inte ville höra musiken.
Några enstaka tips på svarslapparna
löd: "Musiken ska inspirera till arbets
lust, inte till meditation", "Mera finska
musik" (Det var då töserna började
komma från Helsingfors), "Tappa gär
na utnötta skivor i golvet" ooh "Snäl-

~
Det är Ni som har ansvaret för musik

under arbetet, eller hur? Se d/1. till att
vaggvisan genast utgår ur program
met ... !

~~
arbete i

stockholms
s~äi0går~fj-<
~~

''f!jN Ponlinsfabrilc.en i Gustavsberg söker flickor över 18 år
..., 1//11, til! ackordsarbete. Ljuse. -luftkonditionerade a.rbetslo-

kaler samt grammofonmmik. Rika tillfällen till fritids-

~

sy"elsättning och bad. Buss- och båtförbindelse med
Stockholm

~ Ett begränsat antal möblerade rum med kohrå står till

·~~
l'id.::re uppl11:,ningQr l)'ef!O'ffl
P~l'O'nQl.icontoret, Porrli,wfab
riJc~"•. GIUtllt>lbtrp. Tt~(QI\:
NQ11Uw>l\rC>p.

En gc'ing för länge sen annonserade vi
tejter flickor och lockade bl.a. med musik
under arbete. N!lgon sa att dom vi fick
pc'/ den annonsen var mera intresserade
av musik än arbete,

la herr D., se till att dom tar ner skräl
let i taket på vår avdelning!" En gav
hela kontentan: "Musiken får inte söva
- det tycker inte arbctsledarn om, den
får inte vara för hetsig - då blir man
u~" .

Att musik under arbetet också kan
innebära en bullerirritation vet vi väl
om. En amerikansk iakttagelse pekar
t.o.m. på ökad olycksfallsfrekvens un
der vissa musikbetingelser. En och an
nan har nå,gon gång förtvivlat rent av
lämnat jobbet, när några av dessa het
siga, skräniga poplåtar vältrat ut ur
högtalarna. - Jag tror det är möjligt
att ändå finna en gemensam nämnare i
musikens karaktär, som varken distra
herar eller irriterar. Vi vet att den lugna
musiken uppskattas av dem som sitter
i monotont arbere, då tongångarna lik
som är bekanta i det undermedvetna
och inte kräver speciell uppmärksamhet.
- Det allra sista "skriket" är bak
grundsmusiken. En ständig, mycket mjuk
eller diskret ljudkuliss. Den varken en
gagerar eller distraherar och bidrar till
ett behagligt klimat inom fabriksväggar
na. Vi har denna musik på många res
tauranger, i varuhus ooh allmänna loka
ler. Där kanske vi har lösningen: upp
friskande musikfläktar för alla katego
rier, både i monotont arbete och i sys
selsättningar som kräver speciell upp
märksamhet. Det är självklart att i ar
betslokaler av karaktären pressning och
slipning passar ingen musik alls. Där
bör den bara gå in i personalrummen
och på rasterna.

Sedan vi hade våra undersökningar
för 15-20 år sedan har frågan om mu
siken under arbetet ventilerats vid flera
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tillfällen, ett par gånger också i före
tagsnämnden. Vi har konstaterat att
utsändningsanläggningen är för hårt be
lastad för att ge bästa kvalitet ooh lyss
ningsmöjligheter. Den anlades för länge
sedan på dekoravdelningen, har för
trångt utrymme och kräver personal,
som egentligen har nog av att tänka
på produktionen. Musik under arbetet
är en del av personaltjänsten och borde
också sortera under den och all appa
ratur vara placerad vid vederbörandes
kontor. Därifrån kunde också medde
landen sändas.

Sedan Radion och Stim kom med sina
krav på licenser för varje högtalare och
musikavgifter för varje anställd, är det
klokt att pröva, om musiken under ar
betet även av ekonomiska skäl kan gö
ras. smidigare och tekniskt mera rario
nellt. Man får hoppas att företagsnämn
den en gång vill lyssna på det örat. -
När nämnden var på besök hos de dans
ka porslinsfabrikerna såg vi hur varje
tös i de stora målarsalarna hade sin
egen hörlur i en centralradio. Någon
har föreslagit att var och en skulle få
ha sin miniatyrtransistor - men då når
vi inte vederbörande med viktiga med
delanden via högtalarna. Det kanske
inte heller skulle accepteras av alla i
omgivningen. Och förresten lär det bry
ta mot ordningsreglerna, som talar om
förbud mot "förehavanden, som icke
tillhöra arbetet." Ett annat förslag är
flera och smärre högtalare placerade in
om vissa arbetslag, med möjlighet att
dämpa ned eller stänga av. Om man
bara är överens!?

Vad beträffar musikvalet använder
vi oss idag, som sagt, av Radions pro
gram, som rik på erfarenheter anpassat
denna uppgift mycket smakifullare än
förr. Ett program på fredagarna "Sjuk
besök" vill man gärna höra.
Numera har vi ju också möjlighe

ter att köpa eller själva spela in band
med lämplig musik och tidslängd. Ett
tiota'l band skulle kunna täcka musik
för några veckor och alltså inte åter
komma mer än ett par gånger under
månaden.
Jag präntar ned det här hemma vid

mitt skrivbord. En skrivbordsprodukt
alltså, om ni så vill. Bakom mig har jag
min gamla radiogrammofon, som ned
dämpat spelar kända stenkakor. Det
känns både lugnande och stimulerande.

Behöver vi musik under arbetet? Mitt
svar är att vi behöver all hälsosam sti
mulans för att göra vår jäktade eller
enformiga tillvaro angenämare. Kan mu
siken under arbetet skötas så, att den,
som de vise sagt, medverkar till ökad
produktion, bör tonerna vinna gehör
även hos ekonomer och tekniker.

Gösta Dahlberg

T rädgårdstävlingen 1967
Kultur- och hernbygdsvårdskommittens trädgårdstävling är nu fullföljd.
Juryn bedömde de anmälda trädgårdarna den 16 augusti och eftersom 52 träd

gårdar var anmälda hade hovintendent Ivan Akerfeldt och trädgårdsmästare Einar
Cedergrund och Gösta Weiborg ett bra dagsverke framför sig. Juryns bedömnings
motto var att tävlingsdeltagarna genom eget arbete skapat skönhetsvärden för sitt
hem och sin hembygd. Man kunde glädja sig åt många vackra och välskötta träd
gårdar, så konkurrensen blev hård. Att inte göra våld på naturen, är int. Åkerfeldts
ledmotiv. Om vi tänker på det måste vi ge dessa råd: Var försiktig med betong,
plast och gasten! Och det ser litet tokigt ut att placera en förnämlig Gustavsbergs
produkt t.ex. på ett cementrör. Många tomtägare har tyvärr inte tillräckligt med
trädgårdsintresse - men håll åtminstone efter maskrosorna och annat ogräs, så
det inte står och fröar av sig och sprids till grannens välskötta trädgård. Det gäller
också kommunens och fabrikens områden. Det är flera friområden och allmänningar,
som behövde tillsyn ooh övervakning i den vägen.
Trädgårdstävlingen kommer troligen att återkomma varje år. De som i år blivit

prisbelönta får under närmaste år ej deltaga, men kan givetvis få sin trädgård be
dömd utom tävlan. Efter 5 år är vederbörande emellertid välkommen igen som
deltagare i tävlingen, men diplomet utdelas endast en gång.

1. Karl-Gunnar Bergström, Björnskogsvägen 49 28 poäng
2. Hartvig Stridh, Munkvägen 2 26 "Olle Ostgren, Granstigen 1 26

Ingmar Eriksson, Rådjursvägen 41 26 "
3. Bertil Svensson, Åsvägen 6 24 "Leif Nordqvist, Rådjursvägen 31 24

Björn Englund, Klostervägen 18 24
4. Bengt Bram, Nyhemsvagen 22 23 "Robert Hellman, Grindsrugatan 3 23

Karl-Gösta Andersson, Thun-Ollevägen 10 23 "
5. Arne Lindberg, Björnskogsvägen 33 22 "Bertil Dahllöf, Granstigen 2 22

Manfred Brill, Nunnevägen 1 22 "Hilding

Herrskapet Bergström fick högsta poäng för sin vårdade trädgård
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KPA:s nordiska idrottsvecka i Gustavsberg

De samlade nordiska idrottsgruppema i parad på Farstaborg

Etvhundratjugofem ungdomliga, koo
perativt anställda hälsades välkomna till
en solig KPA-idrottsvecka i Gustavsberg
med omnejd på förmiddagen den 21
augusti. Man befann sig då på Lillsved,
där förläggningen just ordnats. Man
började snart anpassa sig för klimatet
och prövade på den snitslade uppmjuk
ningsbanan i de tjusiga markerna. Vakt
mästaren eldade i bastun oah husmor
riktade in sig på kraftig och närande
husmanskost för en vecka. - KPA :s
värdpar, Solweig Sahärlund och Bengt
Karlsson hade dessförinnan haft bråda
dagar för att förbereda, ordna förlägg
ningen, skaffa fram program, reklam
och broschyrer, tävlingsdräkter och allt
annat som hänger samman med ett så
stort uppbåd. De hade goda assistenter
i tävlingsarrangemangen i Per-Inge Jo
hansson, Hasse Twilling, Nils Nilsson
och Bo Söderlund - och sist men inga
lunda minst representanter från Gus
tavsberg, som bl.a. svarade för invig
ningen, visning av fabrikerna, grottaf
ton och priser. Som helhet kan man säga
att kommitten uträttade ett fint team
work - medan disciplinen i leden visst
mattades mot veckans slut.
Efter en match i fotboll mellan Sve

rige-Norge i fotboll (4-1) och Sve
rige-Danmark i damhandboll (8-2),
ställde samtliga deltagare upp i sina
färgrika tävlingsdräkter för Spelens in
vigning. KL 17.15 höjde tamburmajor
Säfström staven för Gustavsbergs hem
värns musikkår ooh inmarschen började.

Foto G. Dahlberg

Efter musikkåren fördes den kooperativa
regnbågsfanan, uppvaktad av 4 töser i
bygdedräkter, var och en med en bu
kett blommor i resp. lands färger. Så
följde de fyra nordiska fanorna framför
en enad, mäktig kolonn i en grann
rättning. En vacker syn, som man skul
le unnat fler gustavsbergare att bevittna.
Rektor Gunnar Dahlander, KPA:s nye
ordförande, hälsade deltagarna välkom
na till den nordiska idrottsveckan och
lyckönskade dem till att spelen förlagts
till Gustavsberg, med ett kooperativt

KPA:s svenska avdelnings ordförande rektor
Gunnar Dahlander förklarar idrottsveckan

öppnad.

företag och samhälle, som är väl känt
både för idrottsliga och kooperativa
meriter. Efter ett leve för KPA och fan
far av musikkåren överlämnade de små
töserna sina blomsterfång till fanvak
terna.

Efter invigningsceremonin ställde
Danmark modigt upp mot Finland, och
Finland vann trots danskarnas fina mål
vakt. I damhandbollen visade de norske
pikerna sin klass och nedkämpade de
finska flickorna utan pardon. Och så
var det dags att återvända till Lillsved

Gustavsbergs Hemvärns musikkår ledde ut- och inmarschen.
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efter en första jobbig dag. Den natten
sov man nog gott. - Skyttarna satte
igång sina provskjutningar på tisdagen
och slutförde sina tävlingar under fre
dagen. Då fick de ett besvärligt dugg
regn att kämpa mot, men samtliga skyt
tar från Sverige, Finland och Norge
nådde fina resultat. Sverige vann lag
priset - jag undrar om de inte var
och nosade på svenska rekordet. Indi
viduellt vann också en svensk, E. Hag
lund, som gjorde hela 236 poäng. Tvåan,
Mårtensson hade 235. En eloge till det
finska laget, som trots sin obekanthet
med "Karl-Gustav-geväret" ändå visade
sig kunna behärska det så suveränt. De
blev andra lag. Man sköt på 300 m.
mot internationellt 10-ringad tavla, och
man fick god hjälp och trivdes gott
hos fader Björne på Myttingebanan.
Tisdagens fotbollsmatcher mellan Dan

mark-Norge och Sverige-Finland blev
spännande. Resultatet blev 1-1 o. 2-0.
Flickorna gjorde upp i handboll, där
Danmark fick stryk av de duktiga
Norgetöserna och Finland av de svenska
flickorna. Gemensam middag åt man
sedan på Värdshuset, Stämningen var
uppåt och det sjöngs som aldrig förr
vid kaffetåren.
Nästa scen stod Scenstudion för i

samarbete med Gustavsbergs orienterare,
manskören och Sven-Pelles orkester. Del
tagarna tågade in till den flammande
brasan i fackeltåg. Under samlingen
sjöng manskören bl.a. "Var skog 1har nog
sin källa." Källan var förstås Wå.t1bys,
som bestod med öl till Konsums varma
korv i de stora grytorna över elden.
Bengaliska eldar lyste upp bergskrevor
na och ett brusande pyrotekniskt vatten
fall vällde ut över bergsidan. Bänkar
och stockar hade arrangerats så alla fick
sittplats och på en estrad gav Scenstu
dion ett litet spel av Edla-Sofia om
främlingarna på Skevik. Så blev det
förplägnad medan orkestern spelade de
gamla populära visorna från Rolfs da
gar. Tage Andersson sjöng, Bergatrollen
pratade och en fattig riddare till häst
läste en dikt om skogens och grottans
mystik. Till slut ledde Lergöken allsång
en, där resp. länders deltagare fick age
ra försångare på sitt lands tungomål.
Ett tacktal hölls av en norsk gut, som
trodde denna stund i grottan skulle bli
ett stämningsfullt minne hos alla delta
gare. Och sedan Tage sjungit "Säg mig
godnatt" vandrade man tillbaks genom
skogen till bussarna för återfärd till
Lillsved.
Under onsdagen gjordes en båtfärd till

Stockholm, med studiebesök och lunch
på Folksam, varefter många shoppade
i stan och några sökte sig till Tivoli,
innan båten vände åter i månsken till
Lillsved.

Samtliga deltagare samlade på terrassen p1 Lillsoed.
En ryttare läser budskapet om naturen vid grotta/ton.
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Det norska handbal/slaget blev mästarinnor i handboll. Starkt försvar,
goda skyttar.

På torsdagen gästade KPA-folket
Gustavsbergs fabriker, som inviterat till
lunch och fabriksvisning. De spänstiga
deltagarna vandrade så upp på berget
till Kvarnbergsskolan, där kaffe med
dopp var dukat i den stora bespisnings
salen, och lärarna beredvilligt visade
sin fina skola.
Dagens matcher på Farstaborg samla

de flera åskådare än förut, men så skulle
också Gustavsbergs A-lag få en match
mot en nordisk kombination. Och det
fick dom. KPA vann rättvist, medan
handbollsflickorna från Stockholm var
för starka mot KPA-gänget. Under
fredagen fullföljdes det dryga match
programmet med fotboll mellan Sverige
-Danmark (6-0) och damhandboll
Sverige-Norge (1-5).

Avslutningssamkvämet på Lillsved
fredag kväll gick litet i trötthetens tec
ken. Supe, landgång, fläskcare, dessert
och kaffe smakade förträffligt. I gym-

Svenska flickorna pressar de danska till 9-3

De finska ffickorna var små men hade sisu.

De danska flickorna var yndige men långsamma.

De svenska flickorna kunde spela handboll.
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Nordiska mästare i fotboll - med två gustausbergsgrabbar som
förstärkning.

nastiksalen dansade man i strumplästen
till ett bra kapell, och i en paus förrät
tade affärschefen Gunnar Mattsson pris
utdelningen. Det gavs plaketter, heders
pris och blommor till segrande lag i
fotboll och handboll, till de bästa kam
raterna i varje lag och till duktiga le
dare. Att det sedan blev litet splittring
i leden berodde väl på att man hade så
mycket eftersnack på rummen i olika
grupper. Sista natten rullat undan ...
och nästa morgon gick skutan och tåget
till olika väderstreck efter en innehålls
rik och trivsam vecka i skärgårdsmiljö
- och med en gustavshergstallrik i väs
kan.

G. Dbg

Töser i bygdedräkt överlämnar blomster/ång
i landets färger till resp. fanvakter.

Norges Jotbollslag tog 3:e pris.
Danskarna till höger var glada förlorare.

Finska laget, hårt, påhejat av vår finska koloni, blev god tvåa.
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Det finska lagets skyttar tog individuellt platserna 3, 4 och 6 och
kom tvåa i lag med 1148 poäng, mot Sveriges 1166.

De norska skyttarna kämpade tappert, men fick nöja sig med de 5
sista platserna och 1033 poäng.

Det segrande svenska laget i skytte: fr.v.:
Ssig-Åke Karlsson, Lumalampan, Stockholm,
Lennart Ahnström, Svenska Gummifabriks
AB, Gislaved, Evald Haglund, Svenska
Gummifabriks AB, Gislaved, Lennart Liika
maa, Konsum Norrbotten, Luleå. Knästående
fr. v.: Uno Forsman, Örnsköldsviksortens kf,
Sundåsen och Sven-Olof Mårtensson, Kon-

sumlDomus, Gislaved.
Befälet på skjutvallen fördes per radio av Manfred Lindstedt.

En s.k. ögonblicksbild från fotbollen på Farstaborg. En trevlig syn: finske spelaren hjälper sin motståndare.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Ja, apropå Farstaviken
så är den rasande grann i brittsommartid. I denna sommarens
skönaste septembervecka med klar, höstlig luft och slösande
solsken. Båtarna låg kvar vid bryggorna och slet i förtöjning
arna och grönskan på Strandviksslänten skymtade mellan en
skog av master. Gustavsbergarna gick hela arbetsveckan och
mumlade fromma böner, att vädret måtte hålla i sig över
veckändan för en sista långtur utåt fjärdarna.

Det vill sig det där med vädret i år. Visserligen vrenskades
gudarna lite grann och det tog många, långa timmar innan
dimman lyfte på lördagsmorronen, men så småningom bröt
solen fram från kvarnsjöhållet och båtarna försvann ut genom
farstabrohål. Vi som stannade kvar på stranden märkte att
myggen svärmade och stacks värre än i en försommarkväll,
lingonblommen lyste skarvira istället för de bär som torkat
bort, och äppelträden rodnade ängsligt inför alla pallare som
smög kring i de ljumma, mörka nätterna. - September är en
skön månad och så är det bara nio månader kvar till semes
tern.

På tal om september
började inte valkarusellen väl sent i år? Nej, dummer, den
snurrade igång ett år för tidigt. Hakade på århundradets
propagandajippo om högertrafik. "Håll dig till höger, Svens
son," och jag med min vanliga otur blev partimärkt och
vänstervriden av vår mesta lokaltidning hitom huvudstadens
östra tull. Jaja, placeringen var inte oäven och att döma av
diverse uttalanden i det bladet så kunde jag ha råkat mycket,
mycket värre ut. Det är bara så att jag, fåniga fruntimmer har
fått för mig, att tjugo års frihet från politisk organisation
gav mig rätten att välja själv. Men förlåt, det kanske var ett
tryckfel. Redaktörens relationer till tryckfelsnisse och bittra
kunskapare är icke av denna världen.

Med all respekt
för valhemligheten, som vad jag tror fortfarande fungerar i
demokratier, skall jag avslöja att också jag en gång har röstat
på högerpartiet, fast då gällde det trafikomläggningen i mitten
av femtitalet. Moder till varje pris, som jag är, tänkte jag på
mina små söner som kunde väntas växa upp till stora, bil
burna trafikfaror.
Hurra, Hurra, för trafikgeneraler, trafikpoliser, vägledare

och för oss vanliga gustavsbergare, som gjort så gott vi kunnat
och som funnit oss i övervakningen antingen vi ville eller ej.

Själv cyklade jag redan på måndagsmorgonen med säker
uppsyn och gele i knäna över på högerkanten och lyckades ta
mig till fabriken utan större olyckor än att jag höll på att
köra över transportchefen vid min första farliga vänstersväng.

Jo, för all del, det var det där lilla intermezzot framme vid
Bagarvägen också. Min man, bilen och jag kryssade emellan
lunchfirare, undrande över henne som tycktes föredra vänster
kanten. I vårt stora intresse för medmänniskan i trafiken
följde vi efter och hamnade följdriktigt och rodnande på fel
sida av trafikdelaren. Ja, det vill säga, hon hamnade rätt för
se hon skulle åt andra hållet.

Det var karneval
och jippo över högeromläggningen och knorrade v1 over
restriktionerna, så gladdes vi också över, att det hela gick
smidigt och blev oväntat fritt från större olyckor. Samhällets
farliga trafikfällor har flyttats eller spegelvants och bara det
gör ju att vi skärper oss.

Vad kommer inte vi att kunna berätta för barn och barnbarn
om denna intressanta högerkantring och är det inte lite över
drivet det där med vårt absoluta vänsterbeteende. Jag som
aldrig s.å där på stubben har vetat vilket, som var vänster
eller höger, jag hittar avgjort fortare högerhanden. Frågan
är bara när jag skall våga bli fotgängare och barnvagnsförare
igen för det verkar livsfarligt.

De nya, låga farterna är som honung för en medelålders
person utan sinne för fartens tjusning. En färd per buss till
Eskilstuna när högertrafiken var en vecka gammal gav mig en
märklig känsla av att färdas. med diligens på mälarvägar. Vi
betraktade med upphöjt lugn fartkontrollerna, som stod lika
tätt som svampplockarbilarna vid vägkanterna.

Vi häpnade över
motorcykelpolisen i smedstan, som körde runt, runt i rondel
len timme efter timme på det att ingen måtte svänga åt fel
håll. Vi var imponerade av alla vägledare och trafikpoliser
som stod pall i ösregnet utan en enda fotgängare att bistå, dom
otacksamma rackarna satt hemma och drack kaffe i stugvär
men. Detta är sommaren som vi gustavsbergare skall minnas
länge. Lite på grund av den fina väderleken, mera för höger
omläggningen och mest för att samhället håller på att för
ändras. Här blåser märkbart en förändringens vind och idyl
len där alla kände alla tillhör snart det förflutna. Framtidens
samhälle med vidare vyer och främlingskap väntar bakom
hörnet. Om vi kommer att trivas med det? Ja det återstår att
se men skam den som ger sig, vi kan åtminstone berätta för
de unga samhällsmedborgarna medan de Försvarslösa sitter
fast i köerna, om den härliga gamla, goda tiden och det hårda
salta livet kring Farstaviken.

Edla Sofia
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Vid företagsnämndens sammanträde
den 25 september meddelade hr Folke
Ohlin att en produktions-teknisk avdel
ning ska upprättas. Den är avsedd att
vara ett stabsorgan för samordning av
produktionsberedning, arbets- och metod
studier och andra utredningsarbeten. Till
avdelningen ska också vissa servicefunk
tioner knytas. Chef blir ing. Verner
Mårtensson. Hr Ohlin nämnde också om
andra planerade omändringar av vissa
funktioner ooh om omdisponeringen av
lokaliteter för utvidgad produktion.

För systematisering av en mera regel
bunden personalutbildning avser företa
get att anställa utbildningsledare, som
ska göra ett program för utbildning av
alla kategorier anställda.

Samarbctskommitteerna på de olika
fabrikerna har vid sammanträden infor
merats om resp. avdelningars produk
tions- och försäljningsresultat. - På
pannverkstaden införes MTM-system un
der hösten. - HPF har ur matsalens
överskott utdelat 25 semesterstipendier
och 1 studiebidrag, TPF har ur motsva
rande kassa anslagit 2.000:- till insam
lingen Utan gränser.
Hr Ruben Edqvist meddelade att till

ny läkare från 1 dec. har utsetts dr Rune
Raxell, tidigare ASEA. Han har tidigare
också arbetat som röntgenläkare hos dr
Bruce. Dr Raxell kommer att ägna hal
va sin tid för hälsovård inom företaget
och övrig tid för sjukvård, i första hand
för fabrikens anställda. Planer förelig
ger att anskaffa röntgenutrustning.

För marknadsläget redogjorde hr Oh
lin, som ansåg tecken tala för ett kon
junkturuppsving på rör och YVS-pro
dukter, medan däremot tröghetstecken
finns för hushållsporslin, plast och konst
gods. Men vi kommer med nya produk
ter. - Hr Dahllö.f kompletterade med en
överblick på kommande rationaliserings
åtgärder på de olika fabrikerna.

Avskedskaffe för Edith Johansson, som
slutat efter 55 år i porslin. Hon flankeras
här av fabrikschef F. Möller och verk
mästare E. Norberg.

Sleyddskommitten noterade under 1 :a
halvåret 33 yrkesskador och 9 färd
olycksfall. Man är mycket spänd på om
högertrafikomläggningen kommer att öka
färdolycksfallen, som annars har sin tid
under vinterhalvåret med dess hala vä
gar. - Rapport om den statliga silikos
utredningen har inkommit och cirkule
rar för studium bos fabrikschefer,
skyddskornmitte och ombudsman. -
Vid genomgång av skyddsprotokoll från
resp. fabriker ooh yrkesskaderapporter
har önskemål framförts om skärpning
av vaksamheten vid skyddsronder. För
hörselskyddsarbetet och ökad använd
ning av skyddsskor har granskning och
uppföljning begärts. - Studieresa med
huvudskyddsombuden har gjorts till
Oxelösund, där information lämnats om
ABC:s och Järnverkets skyddsverksarn
het.

Forslagsleommitten har under året fått
in 15 förslag. Hittills har 13 premierats
med tills. kr. 2 495:-. Högsta premie
var 1 200:-. Ledamöterna har studerat
förslagsverksamhet och utbytt erfaren
heter vid besök hos förslagsnämnder i
Centrifugalrör, Oxelösunds Järnverk och
Marabou, Sundbyberg. - Ny remiss
blankett bar utarbetats för att få fram
grundligare remissvar. - Vid samman
träde med de fack!. organisationernas
representanter har man enats om att sö
ka samarbeta för ökat stöd åt förslags
verksamheten.

Bland personalärenden kan nämnas
att personalkonsulenten f.n. arbetar med
ett förslag till ny personalbroschyr. -
Medverkan bar lämnats vid Kooperativa
Personalalliansens nordiska jubileums
tävlingar i Gustavsberg, där fabriken
vid några tillfällen också stått som
värd. - Ett 90-tal skolelever har fått
sommararbete under ferierna på olika
avdelningar. - Till Kooperativa RM
i orientering i Södertälje anmäldes 14
man, korpidrottsutbyte har dessutom
startat i bl.a. skytte, bridge, schack och
bowling, där företaget bidragit med
startavgifter. - Insamlingen "Utan
gränser" har inför sitt 10-årsjubileum
inbjudit till ny insamling.

Sekr.

Vår nye industriläkare

Rune Raxell heter fabrikens nye läka
re. Han kommer från Västerås och är
bl.a. också van röntgenläkare. Han häl
sas välkommen för vår hälsas skull.

*
Också en lösning (ur en skyddsrapport)
... En del av den kvinnliga persona

len vill ha varmare, en del kallare.
Problemet verkar svårlöst, men försök
ska göras med byte av arbetsplatser så
att de som vill ha kallare placeras när
mare inblåsningen ...

BREV FRÅN OREBRO

Ja, det var en kaffepanna det
Torsdagen före midsommar skulle vi
- hela familjen - resa till landet. Un
der lastningsbestyren fick jag för mig
att jag skulle ha en kopp kaffe före re
san. Pannan kom snabbt på gasspisens
sparlåga - det fanns en skvätt kaffe
kvar, och det skulle snart vara varmt.

På söndag-kväll kom vi hem till vå
ningen igen. Kaffepannan stod kvar på
sparlågan. Kaffetårstankarna på torsda
gen hade tydligen avbrutits av någon
anledning. Kaffepannan hade naturligt
vis kokat torrt, men i övrigt var den
klar för ny användning efter en stunds
rengöring. Jag glömde visst att tala om
att det var en Termapanna. Visste Ni
själva att den tålde så mycket?

Lars Hempel
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son, H. Dahlgrcn, G. Poroli, E.Similä,
V. Ielmini, T. Norling.
L. Nordström, K. Olsson, N. Karlsson,

H. Jönsson, B. Sontag.
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Erik Nordström .
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Slambuset, J-IPF
Gipsgjuteriet
Ugnarna
Flintavd.
Flintavd.
Benporslin
Glattgodsberedn,
Rågodsaodeln,
Spnt.t- o. chamotteavd.
Tryckeriet
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Ugnarna
Slamhuset, TPF
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Byggn.avd., samh.
Lantbruket
Kontoret
Kontoret, Flemingg.

Veckoinformotion -
ny tidskrifi för utlänningar

En liten redaktion på Malms<killnads
gatan i Stockholm ger den 20 oktober
ut premiärnumret av fem nya tidningar
om ''konsten att leva i Sverige". Det
är den nya invandrartidningen som i
fem språkversioner ooh på svenskt ini
tiativ ges ut i samarbete med den stat
liga Arbetsgruppen för invandrarfrågor.
Tidningarna heter Viikoviesti, Woch

enspiegel, L'Irrformazione, Tjedni Preg
led och Plirofories. "Veckoinformation"
är den ungefärliga över~ättningen på
finska, tyska, italiemka, serbokratiska
och grekiska. Avsikten är att invandrar
na på sitt eget språk skall få fortlöpan
de upplysning om förhåilandena i det
för dem på många sätt främmande och
okända Sverige.
Tidningen skall därför behandla lö

ner, fackliga frågor, skatter, bos.tads
marknad, svensk social- och sjukvård,
skolsystemet m.m. Aven för en svensk
kan det vara svårt och snårigt att orien
tera sig på dcsca områden, för en in
vandrare är det oändligt mycket svå
rare.
På sina fyra sidor s1kall tidningen ock

så försöka få utrymme för tips och ,köp
råd, de utländska familjerna har ju inte
lika lätt att överblicka och bedöma va
rumarknaden som vi själva. Tidningen
skall också innehålla nyheter från res
pektive hemländer samt en språkspalt
för övningar i elementär svenska. In
vandrarna får också själva komma med
frågor till redaktionen som besvarar
dem i tidningen, ev. även personligen.
Invandrartidningen kostar 10 kr. för

helår och 6 kr. för halvår. Prenumera
tionsadrcssen är Box 40063, Stockholm
40.

Det företag som lyckcits med förslagsverksamheten har Inte bara litat till den passiva
insamlingsmetod som 1örslagsl6dorna utgör.

~NK"_4tM,U,:
- \':ul ty<'lctc killarna i,fi mekaniska verJ,stntlen om Ditt senaste
fiirbätt l'ingsförsl:lg'.'
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Verksamhetsberättelse
för Gustavsbergs Fabriker 1966
Vi hann inte få med fabrikens årsredogörelse i sommarnum

ret. Fast den alltså inte är aktuell, återger vi här ändå ett ut
drag, då den har sitt intresse för många läsare och inte minst
för våra anställda.

Konjunkturerna i företagets bransoher har under de senaste
åren t.o.m. 1965 varit gynnsamma och särskilt har bostads
byggandet varit mycket livligt. Produktionskapaciteten kunde
trots betydande ansträngningar ej ökas i takt med försälj
ningsmöjligheterna, varvid brist på personal för de flesta av
delningar har varit en återhållande faktor. I betydande om
fattning har tillverkning av vissa produkter lagts ut hos andra
fabrikanter inom och utom Sverige för att möjliggöra att den
egna marknadsandelen bibehålles eller ökas intill dess att den
egna produktionskapaciteten utbyggts.

En period om 4 till 5 år fr.o.m. 1965 blir en ny uppbygg
nadsperiod med förnyelse och utbyggnad av väsentliga delar
av resurserna. Investeringarna beräknas under denna period
bli 3 a 4 gånger så stora som under föregående 5-årsperiod.
Hösten 1965 började bostadsproduktionen sjunka på grund

av skärpta kreditrestriktioner och senare under vintern svåra
väderleksförhållanden. Dessa faktorer jämte försenade löne
uppgörelser medförde efterfrågenedgång på de flesta av före
tagets marknader. Hösten 1966 vände marknadsrrendcn dock
åter uppåt både på byggnadsprodukter och hushållsartiklar.
Marknadsområdet utgöres till ca 80 0/o av bostadsproduk

tionen och närliggande områden och till ca 20 0/o av husgeråd
och liknande i hushållsporslin och plast. Konsumenternas in
tresse beräknas i ännu högre grad än nu komma att inriktas
mot bättre bostäder med ökat utrymme, ökad hygienisk kom
fort och bra ooh vackra bruksföremål. Det är också en ange
lägen uppgift för företaget att utveckla detta intresse, och
sedan många år har marknadens olika led påverkats åt detta
håll, vilket också givit resultat i försäljningen. Ett intensivt
utvecklingsarbete erfordras både ifråga om produkter och
tillverkningsmetoder, och våra resurser har kraftigt förstärkts
inom dessa områden.

Hushållsporslin och konstgods

En mindre försäljningsökning har uppnåtts under 1966
trots svagare köpintresse under första halvåret. Volymök
ningen var dock ej tillräcklig för att ge täckning för kost
nadsökningarna. Ej heller har tillräckliga prishöjningar kun
nat erhållas, varför lönsamheten försämrats. Genom bättre
tillgång på arbetskraft och pågående modernisering av pro
duktionsutrustningen har tillverkningsvolymen ökat under det
senaste halvåret och de alltför långa leveranstiderna kunnat
nedbringas. Pågående utbyggnad medger inom några år en
50-procentig produktionsökning och väsentligt rationellare
drift.

Värme och sanitet

Bostadsprcduktionen beräknas fortfarande bli en gynnad
sektor i näringslivet. Förutom av nyproduktionen av bostäder,
där antalet sanitetsporslinspjäser per lägenhet ökar starkt,
påverkas försäljningen av reparations- och moderniserings
verksamheten. Om hyresregleringen avvecklas beräknas kra
ven på modernisering av den sanitära utrustningen i äldre
bostäder öka.

Bostadsbyggandet i Sverige redovisar samma igångsättning
som 1965, d.v.s. ca 93 000 påbörjade lägenheter. Säsongsväng
ningarna blev dock ojämna och likaså har efterfrågeutveck
lingen varit ojämn för de olika produktgrupperna. Totalt sett
har den budgeterande försäljningsvolymen ej kunnat uppnås,
och ej heller inom VYS-sektorn har möjliga prishöjningar eller
rationaliseringsåtgärder kunnat kompensera kostnadsökning
arna, varför viss lönsamhetsförsämring skett.
Ifråga om sanitetsporslin redovisas betydande försäljnings

ökning. Genom utökning av produktionskapaciteten både på
gjutnings- och bränningssidan erhålles underlag till mycket
stor ökning av tillverkningsvolymen liksom en rationellare
produktion.
Badkar, som levereras installationsfärdiga, har mottagits

mycket positivt av kunderna och tillverkningen har meka
niserats ytterligare. Från den nybyggda fabriken för stora
svetsade pannor har försäljningen ökat kraftigt.

I Centrifugalrör i Oxelösund har ett omfattande moderni
seringsprogram genomförts under året. Bl.a, har nya glödugnar
för både vatten- och avloppsrör byggts och för närvarande
uppföres ett nytt smältverk. Investeringarna medger ökad
volym, högre produktivitet och rationellare drift, Sålda och
tillverkade kvantiteter var dock lägre än under 1965.

Marknaden för tryckvattenrör torde komma att öka under
överskådlig tid genom utbyggnad av vatten- och avloppsnäten
i landet. Inomhusavloppsrör av gjutjärn ersätts dock i ökad
utsträckning av plaströr. Som viss ersättning pågår upptagan
de av nya produktionsgrenar, t.ex. stränggjutet material.
Kven försäljningen av villapannor från Rejtelejabriken

minskade, men nya produkter bl.a, för elvärme har satts, i
produktion och marknadsförts med lovande resultat.

Försäljningen av PVC-produkter, särskilt avloppsrör, från
fabriken i Gånghester (N. Lundbergs Fabriks AB) har fortsatt
att öka. Den nya fabriksanläggningen i Fristad har påbörjats
och vissa produktionsgrenar har redan överförts till en inköpt
befintlig fabriksbyggnad. Anskaffning av utrustning för egen
produktion av rördelar och muffar har skett. Vidare har
utrustning för produktion av korrugerade dräneringsrör för
jordbruks- och byggnadsdränering anskaffats, En avsevärd
ökning av denna marknad förväntas.

Plast
Försäljningen har påverkats av den allmänna försvagningen

på marknaden och viss lagerökning har skett. Kapaciteten för
produktutveckling och verkrygskonstruktion har förstärkts.

Kyldiskar
Försäljningen har ökat och genom nya lokaler ooh andra

rationaliseringsåtgärder har både ökad tillverkningsvolym
ooh förbättrad effektivitet i driften åstadkommits.

Samhället
Det omfattande bostadsplaneringsarbetet genom KFAl:s

stadsplanebyrå har fortsatt och nya bostadsområden planerats
för bolagets och kommunens behov. Ett markområde har
försålts för kommunal bostadsproduktion, Ett 40-tal radhus
lägenheter ägda av företaget har uppförts liksom ytterligare
några egnahem genom företagets, byggnadsavdelning. Nya
avloppsreningsanläggningar för fabrik och samhälle bygges
och skall tas i drift under 1967. Samhällets avloppsrening
överföres på kommunen medan reningen av industriavloppet
sker i egen anläggning.

I Gustavsbergs Centrum har andra etappen bestående av
teater och lokaler för post, apotek, bank och specialbutiker
byggts.
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Branschkolleger

Svensk tegelindustri

Tegel har framställts under hantverks
mässiga former ända sedan medeltiden
men först för c:a 100 år sedan antog
produktionen industrimässiga former.
Under de~ senaste tioårsperioden har en
kraftig moderniserings- oah rarionalise
ringsvåg gått över den svenska tegelin
dustrin samtidigt som en koncentration
av driften skett.

Vid moderna tegelbruk är investe
ringskostnaden per anställd mycket hög
i jämförelse med andra industnigrenar.
Den kostnaden är hög inom hela det
keramiska faciket men alldeles särskilt
vid modern tegelproduktion. Vid ett av
Sveriges modernaste bruk är årskapaci
teten c:a 9 miljoner fasadtegel. Detta
kräver en arbetsstyrka på inalles 15-
16 man. Det innebär en långt driven
mekanisering och automatisering av
driften som kan tjäna som rirktmärke
för hur långt svendk tegelindustri kom
mit på den vägen. Den rakten i tillverk
ningen är också en nödvändighet i den
allt hårdare konkurrensen när det gäller
olika byggnadsmaterial. Också på andra
områden har tegelindustrin snabbt an
passat sig till utvecklingen. Det indu
strialisera-de byggandet - med hela ele
ment - har påverkat tegelindustrin så
att också den numera kan erbjuda
byggelement i tegel.
Tegelbruk finns över hela landet -

Sättmaskin vid Bergsbrunna Tegelbruk i arbete.

dock i mindre antal i norra Sverige.
Centra för tegelproduktionen är mel
lersta och södra Sverige med dess goda
tillgång på lämpliga leror och belägen
het vid V']ktiga avsättningsmarknader.
Det ligger givetvis i tegelindustrins natur
att den bör ligga nära råvarutillgångar
och stora byggcentra. Skälet är enkelt
- teglet har lå.gt kilopris och är tungt.
Decentraliseringen har emellertid inte

kunnat hindra en viss strukturrationali
sering. Det kan noteras att vid senaste
sekelskiftet fanns c:a 500 tegelbruk i

drift i Sverige. 1960 var motsvarande
siffra 160 och i dag har antalet ändrats
till ett 60-tal med något över 2.000 an
ställda och en årlig omsättning av totalt
140 miljoner kronor.
Tegelindustrins produktion är i dag

c:a 240 miljoner fasadtegel, 160 miljoner
murtegel, 25 miljoner taktegel och 45
miljoner tegelrör. Dessutom tillverkas
golvplattor och bekladnadstegel, An
vändningen av Fasadtegel har ökat så
starkt att konsumtionen under åren
1958-1964 i det närmaste fördubblats.

Balansräkning, mkr

Tillgångar

Fastigheter
Maskiner och inventarier
Varulager
Kund- och andra fordringar
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

Skulder

Leverantörer oah diverse avräkningar 23,3
Övriga skulder (löner, semester-

ersattn., varuskatt, garanti
risker, ber. kostn. m.m.)

Summa skulder
Disponerat kapital (skuld till KF)

Övriga uppgifter

Taxeringsvärde fastigheter
Brandförsäkringsvärde fastigheter
Brandförsäkringsvärde maskiner
Anställda
Utbetalda löner
Försäljning

31/12 1966
65,7
27,8
45,5
42,0
2,8

183,8

22,6
45,9

137,9

65,2
150,5
121,2
2 449
47,9

206,9

31/12 1965
56,3
21,9
37,8
33,5
2,5

152,0

23,3

17,6
40,9

111,1

63,5
138,1
109,4
2 360
42,7

200,9

Personal
Brist på arbetskraft har verkat åter,hållande på produktions

utvecklingen . .i\ven om arbetskraftsbrisren för närvarande lät
tat, erfordras ökat bostadsbyggande för anställda. Allmänna
bostadsmarknaden på flera av våra produktionsorter har ej
givit tillräcklig bostadsförsörjning.
Nedanstående uppgifter om personal gäller anläggningarna

i Gustavsberg.
Företagsnämnden har 25 ledamöter och 4 sammanträden

hölls under 1966. 29 förbättringsförslag premierades med sam
manlagt 3 245 :- kr.

Fabrikerna har under 1966 besökts av ca 15 000 personer.
Personal 1962 1963 1964 1965 1966
Personalomsättning i procent 10,8 12,0 12,5 12,8 12,0
Olycksfall, antal per

100 årsarbetare 5,9 9,1 7,3 7,9 6,0

Till sist något om utvecklingen under första halvåret 1967.
Försaljningen i jämförelse med samma tid 1966, som var en
besvärlig period, har ökat med 22 mkr. Byggnationen är myc
ket livlig och antalet pågående lägenheter har ökat från c:a
90 000 30/6 1966 till c:a 115 000 samma tid i år. Det är inte
bara våra intäkter som ökat utan på kostnadssidan har bl.a,
lönerna och de fasta kostnaderna stigit kraftigt. Just nu ver
kar det dock som om vi skulle få bättre resultat för 1967 än
under föregående år.
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Forum hade extra sammanträde den
20 september på Strandvik, då direktör
Folke Ohlin redogjorde för aktuella fö
retagsfrågor och den framtida inriktning
en av produktionen. - Till nuvarande
redaktörs efterträdare utsågs fru Edla
Arvidsson. I redakrionskornmitten inval
des fru Margareta Hald.

Teaterbygget i Centrum beräknas bli
invigningsklart till den 10 november, då
en festlighet planeras. Red. föreslår att
en pristävling utlyses för ett namn på
teatern, gärna något som kan ha sam
klang med den keramiska traditionen.
För min del tycker jag att "Folkan" och
"Klubben" är litet slitna.

Björknäs Idrottsplats i Boo kommun
återinvigdes den 23 september med de
filering och tal, friidrottstävlingar, ten
nis och fotboll. För invigningsgasterna
var servering ordnad i idrottspaviljong
en.

Hovvägen, fabrikens radhusbebyggelse
i Hästhagen växer fram till ett riktigt
trevligt bostadsområde. Nu har också
barnen fått sin inhägnade lekplats. Bild
nedan.

Studiesäsongen inledes

Yrkcsskolan (Kvarnbergsskolan) har
börjat studiesäsongen och inbjuder till
kurser i svetsning, maskinritning, söm
nad, vävning, matlagning, barnavård,
maskinskrivning, räkning, bokföring och
stenografi samt olika språkkurser. Upp
lysningar per tel. Skolkontoret 0766/
308 24. - Handelskurscr o.d. anordnas
även genom Konsum, tel. H. Eriksson,
301 60.
ABF har presenterat sitt studiepro

gram, som bl.a. innehåller språkkurser,
svenska för utlänningar, konst-hantverk,
foto, sång, musik och rytmik, samhälls
frågor, familjekurser och fackliga kur
ser, pensionärscirklar och gymnastik.
Brevskolans nya broschyr med c:a

200 kurser i olika ämnen har utkommit,
liksom Kursverksamhetens (vid Sthlms
Universitet) program för hösten 1967.

Orgelinvigning
I samband med förrniddagsgudstjans

ten på Mikaelidagen hade missionsför
samlingen glädjen att få inviga sin nya
kyrkorgel. Orgeln, som är tillverkad av
den danska orgelbyggarfirman Starup &
Son, har fyra stämmor - scharff, prin
cipal, rörflöjt och traegedakt - med
möjlighet att senare bygga till pedaler.
Pastor Roland Elf talade om den lyft
ning och glädje musiken skänker män
niskan och Åke Henocksson sjöng till
Erik Wennerholms. ackompanjemang
Beethovens Lovsång. Församlingen hop
pas genom sin nya orgel berika guds
tjänstlivet ytterligare och hälsar alla väl
komna att se och lyssna till det nya
instrumentet och att lämna gåvor till
orgelfonden, som fortfarande står öp
pen för d.väl små som stora bidrag.

Utom tävlan kan vi kalla den här
fixeringsbilden, Bland de mäktiga solro
sorna kan ni finna veteranen Holmström
och hans hushållerska, som burit jord
och pysslat om några kvadratmeter ba
kom Stenhuset och fått upp dessa impo
nerande exemplar av solrosor.

Vid Kooperativa RM i orientering
vann Gustavsbergs Fabrikers lag vand
ringskannan för 2 :a gången. Även 3 :e
lagpris erövrades. Bland de bättre pla
ceringarna märks Seniorer A: 3, Björn
Nordin, 4, Bertil Fall. Yngre oldboys:
1, Alf Rosen, 3. Ivar Norin. Äldre old
boys: 2, Lennart Hagelin, 3, Harald
Dahlgren. Veteraner: 1, Folke Anevret.

Barn i nöd är mottot för Rädda bar
nens höstkampanj och i dagarna startar
vår lokalavdelning insamling i fabriker
na, skolan, konsum och hemmen. Ge din
skärv!

Under första halvåret besökte 7 600
personer Gustavsbergs Fabriker. Före
ningar, kongresser, personalgrupper av
många olika slag men mest studerande
på skiftande nivåer, från grundskolans
nia och uppåt.

Augustibesöken blev som vanligt in
ternationella. Av de 1 525 personer som
gästade oss. var hälften av annan natio
nalitet än de nordiska,

Vi har haft besök av ryska akademi
ker vid två tillfallen denna månad, i
grupper på tretti deltagare. Vi har häl
sat välkommen till engelska kooperatö
rer, franska scouter, tjeckiska IOGT
ungdomar, KF:s U-landsseminarium,
Svenska Institutets Schweden Heute och
Modern Sweden, amerikanska handvä
vare, fackliga ombudsmän och företags
nämndsmän från Österrike, Mr. Shyr
Ouch Chen från Forrnosa-Kina, gilles
kvinnor från Schweiz för att nämna en
del av många.
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Fotbollen är rund Skyttarna har fått ny hemvist

Gustavsbergs pojklag
har vunnit den lokala gruppen av S:t
Erikscupen med 11 poäng av 12 möj
liga och går därmed vidare till slutspe
let under hösten. Målkvoten var impo
nerande,· 43 inspelade mål mot 1 in
släppt. Gruppen bestod av två lag från
Järla och 1 lag från Gustavsberg, Skuru
IK, Saltsjöbadens IF, Boo IF samt Boo
SK.
Det är glädjande att, medan A-laget

kämpar om att hänga kvar i Div. III,
pojklaget tagit steget mot slutspelet i
S :t Erikscupen,
Gustavsberg har ytterligare fyra pojk

lag som tävlar om Nackamästerskapet.
I klass B-3 leder Gustavsberg gruppen
och i C-2 och D-2 ligger man tvåa, me
dan man i D-1 inte kommit längre än
till fjärde plats i tabellen.

*
A-lagets matcher
har inte varit mycket att hurra för. Det
har mest varit förluster, ofta med udda
mål. Det började med hemmamatchen
mot Vargarna den 12 aug. ooh det blev
uddamålsförlust med 2-3. Gustavsbergs
mål gjordes av Fred Andersson. I slutet
av matchen fick Gustavsberg en straff,
men Soldati sköt rakt på målvakten.

Sedan reste man till Jakobsberg och
fick stryk med 3-1. Mot Uppsala på
Farstaborg gick det litet bättre. "Pär
lan" började med att göra 2 mål inom
loppet av 20 minuter, men sedan kom
Uppsala i kapp och kunde även vinna
matchen med 2-3.

Mot Alvsjö på deras idrottsplats an
såg man, att det inte fanns mycket att
göra, men då Alvsjö i halvtid ledde med
2-0, ändrade grabbarna taktik och ha
de man inte sumpat de fina tillfällen
man hade att göra mål, så hade det
kunnat bli oavgjort. Nu vann Alvsjö
med 3-0.
Hemmamatchen mot Edsbro slutade

1-1. "Pärlan" gjorde målet.
Så for man till Gimo och förhopp

ningarna var inte så stora för ett vidare
engagemang i Div. 111. Reymers och Ja
kobsberg hade under veckan gått förbi
Gustavsberg i tabellen.
Till en början gick det bra och ända

in i mitten på andra halvleken ledde
Gustavsberg med 0-1, målet gjordes
av Pelle Hörberg.
· Så fick Gimo en straff och så fort
satte man, till det stod 3-1, vilket blev
slutresultatet. Gustavsbergs chanser att
hänga kvar i serien tedde sig nu mikro
skopiska.

Leif Ullberg heter årets förenings
mästare i Gustavsbergs skytteförening
efter en trevlig tävling på vår nya bana
Myttinge. Det var ingen större svårig
het att efter första omgången, som är
en dubbclserie, tippa vart segern skulle
gå. Ullberg som går under smeknamnet
"Ubbe" prickade in 95 + 93. Efter förs
ta omgången var ställningen bland de
fem som gick till finalen följande.
Leif Ullberg 18 8 poäng
Bengt Johansson 176 poäng
Omar Edvardsson 172 poäng
Bertil Bergström 159 poäng
Sixten Wester 153 poäng

I andra omgången kom Sixten med
fina 93 poäng, Ubbe och Bertil klämde
i med vardera 90, undertecknad fick 85
och Bengt 84. Alla fick toppresultat i
nästa omgång som var fem skott knä
stående. Sixten 49, Ubbe 47, Bertil och
undertecknad 46 och Bengt 44.
Avslutningen på mästerskapet är fem

skott i stående.

Slurresultat:
Mästare Leif Ullberg 358 poäng
2 :a Bertil Bergström 333 poäng
3 :a Omar Edvardsson 332 poäng
4:a Sixten Wester 326 poäng
5 :a Bengt Johansson 320 poäng

En trevlig sak hände på Järvafä!tet i
förbundsskjutningen då vår man Ingvar
Tillerquist lade beslag på första platsen
i klass 4 på 144 poäng.

Samma dag den 27 augusti sköts Koo
perativa D.M. i skolskytte på Kaknäs.
Segrare i klass 2 Oksanen Gustavsberg
ooh 2:a i klass 3 Kaj Bergström Gustavs
berg.

Gustavsberg orkade inte med att ta
poäng av Väsby utan förlorade med
1-0 och mot Spånga blev det också för
lust med 1-2 i sista minuten. Mot En
köping gick det emellertid bättre för de
våra. Efter en 3-0-ledning i halvtid
ökade man på med 2 mål till i andra
halvtid, men Enköping gjorde detsamma,
så matchen slutade 5-2.
Den sista speldagen den 21 oktober

blev avgörande för Gustavsbergs öde.
Reymersholm tog de två poängen med
3-1 mot Gustavsberg på Zinkens damm.
Jakobsberg slog Väsby med hela 4-1 -
och så hamnade Gustavsberg i botten
och går ned till Div. IV.

Axman

För Värmdömästerskapet som avver
kades söndagen den 10 sept., stod Nacka
som arrangör. Gustavsberg representera
de med ett tiotal skyttar men där fira
des inga större lagrar men underteck
nad lyckades komma med till finalen.

I Veteranklassen segrade Bertil Berg
ström, i dubbelserien Kaj Bergström 2:a
i klass 3.
Trots långa avstånd till träningsskjut

ning "Mytting" syns intresset i stigande
bland skyttarna ooh problemet som står
för dörren är att vi snart är utan skyt
tar i lågklasserna så välkomna nya skyt
tar.

Statsprisskjutningen har också avver
kats.

Resultat
Klass Veteran: B. Bergström

5 S. Wester
4 I. Tillerqvist
4 N. Thalin
3 E. Nauska
2 Oksanen

Gustavsbergs Korp-skyttar möttes i en
ädel tävlan på Myttinge skjutbana sön
dagen den 24 september.
Lagtävlingen hemfördes av Skogen

med fina 471 poäng. Samhället kom på
andra plats med 448 poäng.

Här nclgra individuella resultat:
Klass 1

Sune Nyman, 95 poäng, Skogen

Klass 2

1. Jan Bergman, 95 poäng, Samhället
2. Kal. Oksanen, 95 p., Sanitet
3. Karl Nilsson, 95 p., Kyldisk
4. Gunnar Ekström, 94 p., Skogen

Klass 3

1. Bo Palmer, 92 p., Skogen
2. Valt. Karlsson, 76 p., Skogen

131 p.
131 p.
134 p.
129 p.
117 p.
122 p.

Klass 4

1. Leif Ullberg, 98 p., Samhället
2. Omar Edvardsson, 95 p., skogen
3. Bertil Bergström, 95 p., Pannavd.
4. Manfred Lindstedt, 95 p., Skogen
5. Bengt Johansson, 92 p., Samhället

Efter tävlingen förrättade Manfred
Lindstedt prisutdelning ur en diger pris
samling och tackade samtidigt deltagar
na för en jämn och spännande tävling.

Omar

17



·ONSUM •DOMUS _
Hur vill vi ha det?

Alltsedan slutet av 1950-talet har re
sonemangen inom den konsumentkoope
rativa rörelsen dominerats av "struk
turfrågorna". Vid 1964 års rikskongress
tillsattes· en strukturkommitte, som till
årets distrikts- och rikskongresser presen
terade ett betänkande under namnet
"Samverkan för framtiden". Vid årets
kongress. beslutades att anmoda styrelser
na i de till KF anslutna föreningarna
att före den 1 april 1968 inkomma till
KF:s styrelse med synpunkter på de
framlagda rekommendationerna och för
slagen. Denna appell går nu ut till med
lemmarna med en uppmaning att kom
ma med i studiegrupper, som efter en
handledning i ämnet skall tränga djupare
in i den aktuella frågan. Vi räknar med
att få igång ett antal studiegrupper, som
efter sina slutsatser kan ge föreningens
styrelse synpunkter, som kan komma
fram i styrelsens remissvar till våren.

Hösten har kommit
"Nu har höstmodet brutit ut hos Do

mus. Kom och ge flärden ett lillfinger!
Förändring och förnyelse är också
mänskliga behov".
"Nej, Domus säljer inte på avbetal

ning. Däremot på Låneköp. Skillnaden
ligger i det ekonomiska och juridiska
planet. Till köparens fördel".
Detta är ett par av de s.k. pusselan

nonser, som varit införda i pressen i höst.
I vårt varuhus har höstmodet brutit ut
eller kanske vi skall säga in.

Hur är höstens färger?
Rent generellt säger "de lärde" att det

för hösten förekommer två färgskalor.
En mjuk dimmig pastellskala för shet
land och lammullskvaliteerna samt en
starkt dämpad färgskala som är en nå
got dämpad fortsättning på vårens
mexikanska färger. En nykomling bland
färgerna är jordbrunt som kombinerat
med grönt, orange eller gult ger ett ungt
och fräscht intryck.

Nytt hem
Oktober månads huvudaktivitet heter

Nytt Hem - ett tema som mer och
mer förknippas med Domus. Möjlighe
terna att köpa varaktiga nyttigheter,
möbler, belysning, hushållsmaskiner och
annan utrustning genom Låneköp har
fått en allt större omfattning i vår mö
belbutik.

Råd & Recept - än en gång
I varje butik har vi en "Råd- & Re

ceptstation" där husmödrarna och givet
vis även "Noviserna vid spisen" - män
nen kan ta sitt exemplar efterhand som
de kommer ut. Vill man ha riktig ord
ning på denna samling, så har vi pär
mar att sälja i butikerna och varuhuset
som kostar 2:- kr. Dessa blir då en
värdefull komplettering av den ordina
rie kokboken.

►
Konsums Familjefest i Folkparken den 20 augusti samlade över 1.000-talet deltagare.

Här en bild från artistframträdandet.

En blomma till Domus
Service är något vi inte är särskilt

bortskämda med nuförtiden. Desto gla
dare blir man när man upptäcker att
den finns.
Det hände sig häromdagen att jag

glömde min matkasse på Domus vid tid
ningsdisken. Upptäckte det vid hem
komsten men då jag bor utanför sam
hället, kunde jag inte genast åka tillbaka
utan ringde för att höra efter om kassen
hade blivit tillvaratagen. Jo då, den var
inlämnad i Informationen.
När jag senare återvände för att häm

ta kassen befann den sig i kylen. Veder
börande hade varit förnuftig och tittat
efter vad slags varor kassen innehöll
och då det var livsmedel omtänksamt
placerat den där den mådde bäst.
Det är trivsamt att handla i ett varu

hus med vänlig och god service, något
man finner hos både Domus och övriga
konsumbutiker i Gustavsberg.

Sonja Riigbeimer
Lill-Ulfvik

Sinne för Service
heter en trivsam och lärorik brevkurs
som kommit ut i höst från Brevskolan
och har Olle Skoglund, PUB, som för
fattare. Denna kurs har fått en riktig
rivstart i vår förening. Vi har c:a 80 0/o
av försäljningspersonalen med som fri
villigt anmält sig för att gemensamt i
större och mindre grupper lära mera
om vikten av att i arbetet ha sinne för
service, Man har först träffats i större
grupper under ledning av Personalche
fen Henry Ericson och Varuhuschefen
Rune Herrder. Sedan träffas man enligt
planen i mindre grupper butiks- och av
delningsvis. Startskottet gick i slutet av
september månad och pågår under sex
intensiva studieveckor. Praktisk tillämp
ning av service har ju s:iljpersonalen
dagligen och stundligen i sitt arbete.
Inom föreningsledningen gläder vi oss
åt att intresset är så stort. Sinne för
service är ett led i Köptrygghetslinjen
inom vår rörelse.

G. M-n.
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Efter sommarferien sammanträdde
kommunalfullmäktige den 6 sept. ooh
godkände att Skälsmara f.d. lärarbostad
skulle få repareras för 7.500:- enligt
anbud inlämnat av Sten Samuelson. Li
kaså godkändes ytterligare reparation
av f.d. rektorsbostaden vid Ekedal till
en kostnad av 3.600:- kronor att tagas
ur anslaget för oförutsedda utgifter. -
Så följde ett ärende som vållade en del
diskussionsinlägg. Det meddelades att det
vid underhandlingar om arbetets ut
förande vid reparation av Värdshuset
visat sig att den dåvarande putsen var
av sådan beskaffenhet att hela fasaden
måste göras om. Det tidigare anbudet
kunde ej följas. Kostnaderna hade be
räknats öka med 53.000:- kronor för
ny puts och serponitbehandling. Kom
munalnämnden hade godkänt att arbetet
utfördes i samband med att byggnads
ställningar var uppsatta och begärde hos
kommunalfullmäktige att 53.000:- be
viljades för ändamålet.
Fullmäktige beslutade i enlighet med

kommunalnämndens förslag.
Herr Stig Fellke reserverade sig mot

beslutet.
I anslutning till denna fråga rappor

terade herr Fritz Berg att taket till
Värdshuset läckte och att läckaget orsa
kade skador på innertak i festvåningen
Enligt kostnadsförslag skulle hel omlägg
ning av taket kosta 17.000:- och endast
lagning 9.000:-.

Sedan ordföranden på kommunalfull
mäktiges önskan upptagit ärendet till
behandling beslöt kommunalfullmäktige
att anvisa ett belopp på 17.000:-. Även
mot detta beslut reserverade sig herr Stig
Fellke.
På förslag av kommunalnämnden be

slutade kommunalfullmäktige att skol
skötersketjänsten fr.o.m. den 1 juli 1967
inrättas att avse heltid för Gustavsbergs
kommun.

Ett erbjudande från Folksam om Un
å 1 miljon kronor för vatten och av
loppsanläggningar mot 6,3 0/o ränta och
konvertering 1977 antogs av fullmäk
tige.

Till slut meddelades att kommunal
nämnden antagit Gatu- och Väg AB att
utföra fortsatt utbyggnad av vägar och

vatten för grupphusområdet vid Brunn
till en kostnad av 202.000:- kronor. -
Ordföranden lämnade rapport från vän
orts.besöket i Finland, och fullmäktige
fick besked om att resolution angående
byggnadsförbud för Brunn 1: 126 m.H,
utfärdats. Vidare meddelades att ny
byggnads- och tradfallningsförbud inom
fastigheterna Skälsmara 2: 11 och 7: 1
utfärdats och att lån beviljats för biograf
med 750.000:- kronor.

Vid fullmäktiges sammanträde den 4
oktober beslöts bland annat inköp av en
sopmaskin för 29.000 kronor, om tomt
mark för vattenverk för 75.000:- och
om belysning av parkeringsplats för last
bilar i Lugnet till en kostnad av
75.000:- samt utförande av dagvatten
ledning Kalle Flygares väg enligt anbud
av Gatu o. Väg AB för 36.000:-

Ett ärende angående utbyggnad av
vattenverk med Återvalls sjösystem enligt
Orrje & Co :s utredning bordlades, för
att kommunalnämnden skulle kunna ta
del av länsingenjör Wadsens uppfatt
ning i frågan.
På kommunalnämndens förslag beslöt

fullmäktige att från och med den 1
januari 1968 ingå som medlem i ett kom
munalförbund för gemensam bostadsför
medling. Fritz Berg

Farväl till den flintugnen, symbol i
kommunmärket, har vi sagt i höst, Den
över 100 år gamla schaktugnen måste
rivas, dit den ej var reparationsbar och
utgjorde risk för olycksfall.

lnredningsarbetena i teaterbygget vid Centrum forceras för närvarande.
Man beräknar att biografen ska öppnas för allmänheten med en första
föreställning lördagen den 11 november. På kvällen den 1 O:e november
blir det en inofficiell invigning under medverkan av Scenstudion och
några kända artister, varvid Gustavsbergs Fabriker överlämnar teater
byggnaden till Kommunen och Folkparksföreningen. Inbjudna är KFAI
och byggfolket, kommunalfullmäktige, KF:s styrelse och Fabrikens repre
sentanter m.fl.
Domusdagen den 25 augusti besöktes fabrik och varuhus av deltagarna i ett Ulandsseminarium.
Den sjungande spårvägaren Harry Dahlgren mötte vid bussen och så blev det en promenad

med Ebba Ah/kvist som ledare.
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Från sko/fronten
En månad har redan avverkats av läs

året 1967/68. Både lärare och elever har
lärt känna varandra - mer eller mindre.
Från skolstyrelsens sida hoppas vi, att
bekantskapen varit, är och skall bli av
det enbart angenäma slaget. Många ele
ver undervisas av "nya" lärare, andra
behåller läraren från i fjol. I vart fall
hälsar vi de "nya" lärarna varmt väl
komna till Gustavsberg och de "gamla"
välkomna tillbaka igen efter sommarlo
vet. Härnedan följer en översikt över
grundskolans lärare, varvid nyanställda
kursiverats.

Ekedalsskolan
g+fl=s:a
9+ 9=18
9+ 5=14

10+14=24
15+ 8=23
12+13=25
14+10=24
11 +13=24
6+ 5=11

11+ 6=17
10+18=28
15+14=29
15+13=28

3+ 6= 9

10+16=26
14+13 =27
10+19=29
11 +16=27
13+11=24
12+ 8 =20
9+ 13 =22

Klass, lärare
la Löö,f, I.-L.
16 Röök, A
le Edlund, K.
ld Kestner, I.
2a Ohlund, S.
26 Hultcrantz, Ch.
2c Borg, M.
2d Crönblad, K.
2e Bång, V.
3a Svensson, M.
3b Pierrou, E.
3c Englund, S.
1
2 Isaksson, E.
3
4a Forsberg, 0.
46 Lundgren, S.
4c Samuelsson, V.
Sa Grenholm, B.
56 Norbelie, M.
Se Kristiansson, G.
Sd Ekwall, R.

6a Bellander, S.
66 Eriksson, E.
6c Nor6elie, B.
4
5 Poijes, C
6

14+15=29
14+12=26
9+14=23

4+12=16

Läsklinik: Lindholm, C.
Lärare utan klassföreståndarskap: Jans
son, I.-B.
Kvarnbergsskolan
Klass, lärare
7a Lang, Bo-G.
76 Berg, A.
7c Strohl, 0.
7d Ljungberg, V.
7e Stenberg, S.
Sf
Sa Lundgren, G.
86 Nordgren, 0.

Göthe, L.
Se Söderlund, K.
Sd Sandhagen, H.
Se Berglöf, R.
9.gt Lodin, B.
9g2 Eriksson, S.
9g3 Brzezinska, H.
9t Eriksson, R.
9h Weiss, C.
9ha Edlund, T.
9ht Hedeman, L.
9tp Pierrou, S.
Obs-klinik: Tempte, C.-E.

g+fl=s:a
17+14=31
18+12=30
14+15=29
16+15=31
6+ 4=10

11+17=28
12+14=26

14+13=27
16+11=27
14+13=27
14+10=24
12+12=24
3+12=26
11+ 0
10+10=20
4+13=17
0+10=23

13+ 0

Lärare i läroämnen utan klassförestån
darskap:
Backman, Dagmar
Andersson, Marianne
Fröberg, E.
Janson, A.
Wänngård, G.

}ty, eng

yrkesvalslärare
studierektor
ty, eng, ma

Bild ur livet
(Knyckt ur Arbetsgivaren)

- Jag vet inte hur jag ska säga
det här Svensson . . . men nu när
Svensson arbetat 30 Jr i firman ...
jag menar Svensson har ju aldrig va
rit sjuk någon dag, aldrig kommit för
sent på mornarna, aldrig klagat, miss
lyckats eller begärt löneförhöjning ...
iag tänkte om Svensson kanske ville
!{Öra ett besök hos firmans psykiatri
ker ...

Pilhams skola, lngarö
Klass, lärare

1 Hagelberg, Eva
2

3 Miller, I.-L.
4 Brinck, H.

te
slt
slt
slt
sltm
sltrn
y-lär.
maskin
skrivning
barnavård

g+fl=s:a

4+ 4
8+3

=19
7+ 9
9+ 4

=29

Övningslärare, yrkeslärare

mu Grönstedt, Carl
gy Fornander, Gunnel
gy Lindahl, L.-0.
hk Hedeman, Lisa
hk Petrides, Kerstin

Svensson, Monica
Jerling, Kerstin
Johannesson, Karin
Liman, Agneta
Lindskog, Birgit
Persson, Ture
Sahlenberg, Göran
Pierrou, Stig
Westling, Birgit
Ostgren, Eva
Ohrn, Ulla

Bilden t.v. från det pågående skolbyg
get för Ekedalsskolan i Höjdhagen.
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Ungdomsträffarna Skolan och Skolmatsedeln

Efter sommaruppehållet har nu verk
samheten kommit igång på allvar i går
darna Lugnet och Bergasalen. Förutom
den sedvanliga gårdsverksamheten pla
neras en rad andra Fritidsaktiviteter.
Många ungdomar har anmält sitt intresse
för ridning, Judo, film och hobbyverk-
sarnhet, ·

För de ridintresserade har en klubb
startats, som åker på söndagsmorgnarna
med ledarnas och föräldrarnas hjälp till
Enskede ridhus.

En filmgrupp har också kommit igång
på gården i Lugnet. Filmgruppen skall
göra ett bildband om verksamheten vid
kvartersgården Lugnet. Vidare sker i
samarbete med skolan en tävling om bäs
ta förslag till filmmanus. Den som skri
vit det vinnande förslaget kommer om
möjligt att få se sia manus Wmat. En
judogrupp och modellf!yggrupp kommer
att starta i dagarna. Ungdomskornmitren
och ledarna vid ungdomsgårdarna är
tacksamma för ytterligare förslag om
fritids- och hobbyverksamhet.

Kvartersungdomsgården i Lugnet har
nu öppet alla kvällar i veckan. Månda
gar, torsdagar och söndagar är verk
samheten öppen för 10-14-åringar och
de övriga kvällar är det öppet för 14-
21-åringarna.

Bergasalen har under sommaren upp
snyggats med färg, och vidare har en
skivspelare, en radio och några nya spel
anskaffats. I Bergasalen pågår verksam
heten som tidigare, Söndagsklub:bens pop
dans kl. 18.00-21.00 spelkväll mån
dagar och film torsdag.
Den årliga Lucia-träffen blir gemen

sam för båda gårdarna torsdagen den
14 dec. där det kommer att bli luciatablå
och en del andra programinslag. Avslut
ningen är ännu en hemlighet, men en
verklig pop-grej kommer det att bli.

Arne

Manuskript, annonser, bilder till
Gustavsbergarens julnummer emot
ses tacksamt före den 10 november.

Red

{;Junvors r;Jferr{risering
Björnskogsvägen 8 B

tel. 313 50

Öppet: tisdag t.o.m, fredag kl. 9-18
lördag kl. 9-13
Måndagar stängt

trafikreformen

Hemma hos en av lärarna i Gustavs
berg ringer telefonen en morgon och det
är en förälder, som är på tråden för att
meddela att vederbörandes son har in
sjuknat i hög feber och alltså inte kan
gå till skolan. Vad har detta med hö
gertrafikomläggningen att göra kan man
undra. Ja, strängt taget inget alls, om
det inte varit för att pojken yrat hela
natten och ideligen ropat: "Höger, mam
ma höger!"

Ovanstående lilla händelse betyder in
te att skoleleverna i Gustavsberg mer
eller mindre hjärntvättats inför trafik
omläggningen men väl att en intensifie
rad trafikundervisning förekommit. In
om skolans område började förberedel
serna för trafikreformen för ungefär ett
år sedan, då en befattning som kontakt
lärare i trafik inrättades. Denne kontakt
lärares uppgift skulle bli att samordna
trafikundervisningen, utbilda skolpoliser,
införskaffa och fördela trafikundervis
ningsmateriel, förbereda lärarna under
ett antal studiedagar m.m.
Höstterrninen började för lärarnas del

med tre studiedagar varav två ägnades
helt åt förberedelser för den stora tra
fikundervisningsdrive, som skulle inleda
läsåret 1967/68. Gustavshcrgslärarna la
de härvid ned ett mycket förtjänstfullt
arbete. Skisser över alla viktigare gatu
korsningar i samhället gjordes upp och
mångfaldigades. Arbetsuppgifter och
overheadmateriel producerades också för
att komma till användning i undervis
ningen, som under den första och andra
veckan helt kom att gå i högertrafikens
tecken. - Man kan förstå den lille gos
sen, som i sitt feberomtöcknade tillstånd
även i sömnen tänkte "till höger" -.
Samtliga högstadieelever utbildades med
benägen hjälp av polisen till vägledare
och fick också med några få undantag
tillfälle att tjänstgöra under väglednings
perioden 3/9-11/9. Redan den 6, 7 och
8 :e sepr, hade eleverna på hög-, mellan
och lågstadiet övningar i trafikgårdar
och verklig högertrafik. Tävlingsmoment
av både teoretisk och praktisk art in
gick även i dessa trafikdagar. Jag skall
så sluta med att ge våra duktiga skol
poliser en extra honnör för deras plikt
trogna tjänstgöring varje morgon obe
roende av det många gånger ovänliga
vädret. Hjälp ungdomarna i deras an
svarsfyllda arbete! Vänlighet och hjälp
samhet skapar trivsel i trafiken.

Anders Berg

Må 23/10 Kalvsylta, rödbetor, potanis
Ti 24/10 Korvsås, ris, ärter, rå,kostbit

potatis, frukt
On 25/10 Kokt fisk, sallad eller gurka
To 26/10 Kalops, rödbetor, bl. grönsaker,

potatis
Fr 27/10 Mald Ieverbiff, vickålslingon,

potatis
Lö 28/10 Soppa, mjulk smörgås med

leverpastej

Spagetti, kötefärssås, tomat eller
ketchup
Stekt fisk, stuv. spenat, citron
skiva, potatis
Korv, potatismos, senap, råkostbit
Arrsoppa, mjuk ostsmörgås
(Lov)
(Lov)

Må 30/10

Ti 31/10

On 1/11
To 2/11
Fr 3/11
Lö 4/11

Må 6/11
Ti 7/11
On 8/11

To 9/11
Fr 10/11

Lö 11/11

Må 13/11
Ti 14/11

On 15/11

To 16/11
Fr 17/11
Lö 18/11

Må 20/11

Ti 21/11

Pölsa, rödbetor, potatis
Pepparrotskött, morötter, potatis
Levergryta med rotsaker, lingon,
potatis
Ansjovisgratin, leverpastej, frukt
Köttfärslimpa, stuv, morötter,
persilja, potatis
Nyponsoppa, ostsmörgås

Köttsoppa, mjuik ostsmörgås
Bi,f,f Stroganoff, bl. grönsaker,
potatis
Leverstuvning med brynta moröt
ter, lingon, potatis
Kålpudding, sås, Iingon, potatis
Fiskratt, frukt, sallad, potatis
Mexikanasoppa, mjuk ostsmörgås

Spagetti, stekt korv, ketohup,
~rönsaiker
Pannlbi1f.f med lök, sås, riven
morot, potatis

On 22/11 Lapskojs, rödbetor
To 23/11 Kokt fisk, ärter, potatis, frukt
Fr 24/11 Loverfars, vitkålslingon, potatis
Lö 25/11 Soppa, mjuk leverpastejsmörgås

Må 27/11 Blodpudding, lingon, frukt
Ti 28/11 Kokt ~k<inka, grönsaker, poranis
On 29/11 Pyttipanna, rödbetor, persilja
To 30/11 Stekt fisk, stuv. spenat, citron-

klyfta, potatis
Fr 1/12 Köttgryta med rotsaker, potatis
Lö 2/12 Köttsoppa, mjuk ostsmörgås

Må 4/12 (Lov)
Ti 5/12 Köttbullar, sås, riven morot,

potatis
On 6/12 Stångkorv special, rödbetor,

persilja
To 7/12 Inlagd sill, äggiha.Jva, potatis, frukt
Fr 8/12 Rotmos, köttkorv med senap
Lö 9/12 Artsoppa, mjuk ostsmörgås

Må 11/12 Kalvsylta, rödbetor, potatis
Ti 12/12 Korvsås, ris, ärter, rako-st!bit
On 13/12 Risgrynsgröt, fruktmos, lussekatt,

pepparkaka
To 14/12 Kalops, rödbetor, bl. grönsaker,

potatis
Fr 15/12 Mald leverbiff, virkålslingon,

potatis
Lö 16/12 Soppa, mjuk smörgås med

leverpastej

Må 18/12 Spagetti, köttfärssås, tomat eller
ketchup

T,i 19/12 (Lov)
On 20/12 (Terrninsavslutning)
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Av överskepparen i Värmdö skepps/ag
fick jag en gång några ord på vägen:
- Det lönar sig aldrig att vidarebe
fordra felaktiga uppgifter, såvitt man
inte vill medvetet förvränga fakta. -

Var alltså artikeln om barndaghem
met i Lugnet, NST den 14 sept., ett
sådant medvetet försök att förvränga
fakta? Ligger nära till hands med ett
"ja", men med litet eftertanke är det
nog troligare med ett "nej". Dels är det
långt till nästa kommunalval och dels
var artikelinnehållet mer av juveniliskt
än av taktiskt ursprung. För övrigt är
det bättre att fria än fälla. Klart att
den redaktionella utfyllnaden av "inter
vjuerna" chockerade många barnvänliga
och intet ont anande läsare: - Är detta
sant? frågade man upprört. - Finns
det inget vatten och inget avlopp? -
Har barnen tvingats till nödighet och
törst? Dag efter dag, vecka efter vecka,
månad efter månad? -

NST-redaktionen är givetvis ursäktad.
Den här gången gällde det ju inte

för tidningen att "förklara" en W-märkt
markaffär utan nånting ännu betydelse
fullare, näml. att med ett konkret fall
som ex. övertyga vanliga människor om
att vanliga människor är olämpliga att
handhava sina egna angelägenheter. Är
sen sagesmannen h-märkt fullmäktigele
damot så ska man inte, som tidningen
Expressen gjorde, först behöva kolla upp
gi.fterna innan man går till aktion. Full
mäktigeledamoten hade hjälv bett att få
sina uppgifter verifierade men fick inget
svar. Den som tiger han samtycker! Ja,
ledamoten hade vänt sig till fel in
stans ... visst, visst! Men inte kunde väl
NST förutsätta att ledamoten var okun
nig om sin egen kommuns pappersor
ganisation? Dessutom är, som bekant,
vårt kommunalhus mycket runt. Springer
man för mycket runt kan det lätt gå
runt för vem som helst. Så de så! NST
är en bra tidning. En liten Fadäs, då och
då, tja ... även solen har sina fläckar.

Vad gäller den borgerliga oppositionens
allt märkbarare aktivitet så är det min
förhoppning, att den inte förtvinar av
brist på näring. Vi behöver en enad
opposition mot allt s-märkt. Därför är
det med glädje jag kan konstatera att
överskeppare Fellke inte bara tagit be-

fälet över oppositionsskutan utan även
lyckats få folkpartiets och centerns höv
dingar att bli besättningsmän. Någon
vidare vind i seglen har man förståss
inte ännu. Vermdö-vinden är inte myc
ket att hoppas på. Den lär bara blåsa i
djurriket. Matrosen Steen ser litet be
kymrad ut där han står i aktern och
vätter fingret för att få en hum om
vart vinden bär. Obefarne jungman
Johansson verkar rentav sjösjuk! Skep
paren själv står på kommandobryggan
och sjunger: - Vi ska segla hela livet
samman, gamle Steen å Johansson å
jag ... - Han märker inte att skutan
står på ett undervattensrev. Men det
gör den! Hoppas han kommer under
fund med det i tid. Annars. kommer
s-rnarkta bronsjöar att slå hela skutan
i spillror.

Besättningens sammanhållning
kunde också vara bättre. Det räcker
inte med att vara överens om att en s
märkt byggnadskornrnitre betyder kom
petens och kapacitet och av den anled
ningen är olämplig att handhava de
tusen och en frågor som en byggnads
kornmitte har att ta ställning till. Man
måste också vara enig om vad som skall
ersätta kompetens och kapacitet.
- In med experter! ryter skepparen.
- Tro inte för mycket på experter, vis-
kar matros Steen. - Låt oss alla få
tillfälle till en blunder, bönar jungman
Johansson.
- Här måste skepparen ingripa med

kraft och kräva disciplin! Visst dröjer
det många år ännu innan oppositions
skutan fått så mycken vind i seglen att
man på allvar behöver ta itu med
kommitre- och nämndsammansättnings
frågor men visst vore det agitatoriskt
verknings.fullt om man redan nu kunde
attrahera de till borgerlig samhällssyn
alltmer vikande väljarskarorna.

Menjag är som sagt glad
över att den borgerliga fronten börjar
stabiliseras. Att det minsta partiets rep
resentanter skulle ta ledningen av oppo
sitionen i vår fullmäktige var inte mer
än väntat. Det är unga och tuffa grab
bar, som går på den ena smällen efter
den andra uran att röra en min i sina
pokeransikten. Hela högerpartiet är tufft.
Vid den höger-socialdemokratiska debat
ten uppe på Kvarnbergsskolan sa exem
pelvis högerns debattör så här: - Jag
vet att Gustavsberg är en av länets
socialdemokratiska högborgar men jag
hoppas ändå att något av det jag har
sagt skall få er att tänka om i en del
frågor. Själv löntagare men likafullt an
hängare av ett stopp för vidare lönekrav.

Penningvärdet måste återställas. Är ing
en motståndare till socialpolitik men
den skall inte kosta mer än vad lönta
garna själva anser sig kunna avstå se
dan de fått lönen i fickan. -
Ja, han sa mycket annat som var

tufft, så tufft att t.o.m. det gamla bil
hornet, vars uppgift var att avbryta den
debattör som pratade för länge, höll
tyst. Det blir ett spännande val nästa
år. Sanna mina ord! Leve tuffheten!

Vi skiljer så klart på tuffhet
och ren uppblåsthet

Fjärde gratisnumret av Wermdövin
den blåser upp sig till representant för
"tredje statsmakten." - Ja, ja ... huka
er bara kommunalgubbar! Vilde Bill kan
vara nog så fellkeiansk, så passa på!
Nåväl ... folket i gemen får förtroendet
att vara "demokratins grundstenar." Vem
som är diktaturens grundstenar får vi
väl reda på nån annan gång? - Demo
kratin ger oss tanke- och yttrandefrihet,
men för att dessa friheter skall kunna
praktiseras så krävs en tidning. (?) För
skeppslagets del är Wermdövinden den
rätta tidningen. (?) - Ja, läser man
Vilde Bills munväder under rubriken
"Demokratins motståndsmän i koopera
tiv förklädnad?" då förstår man, att det
är fritt fram för alla missanpassade
pratbubblor i hela skeppslaget. Efter att
i föreningar och andra sammanhang un
der många år fört ett dunkelt och förvir
rat tal om "den osynliga handen" som
styrt Gustavsbergs kommunalpolitik, har
nu helt plötsligt denna "osynliga hands"
ägare istället blivit en ädel riddare, som
nogsamt vakar över att inget ont drab
bar organisationer eller enskilda. - Är
det till att vilja in på gipsgjuteriet igen?
- Nåväl, de verkliga bovarna är fab
rikstjänstemän med kommunalt engage
ment. (Vilde Bill är minsann en riktig
liten Ortmark!) Tala nu om för oss i
klartext vad den "allt större opinionen"
mot Gustavsbergs fabriker är för någon
ting! Vem och var man utnyttjar sin
tjänsteställning och oberättigat talar i
fabrikens namn? Vilka tjänstemän som
på egen hand kunnat föra en trångsynt
och reaktionär politik? Och vad denna
trångsinta och reaktionära politik be
stått av? På vilket sätt har fabrikstjäns
temän kunnat förhindra fri kommuni
kation mellan kommunmedborgarna?
Vad för slags tjänstemannaagerande ska
par negationer? Till sist - vad företa
gets möjligheter till progressiv utveckling
måste bygga på skall inte Vilde Bill
oroa sig för.

Som representant för "tredje stats
makta" må han akta att grubbla på mera
än han mäktar att "makta".

Fanfar

22



Suomalainen palsta

Naisten kolmiotteluun osallistui vain
kaksi kilpailijaa.

Voiton peri Leena Lehto. Kaisa Oksa
nen tullessa toiseksi, Miesten lajeihin oli
osaanotto aika runsas ja tulenee lisään
tymään vuosittain, sillä on tarkoitus pan
na toimeen "olympiadi" tulevaisuudessa,
joka syksy.
Kenttäurheilun palkintojen jako tilai

suudessa sai parhaana urheilijana Börje
Leman kiertopalkinnon haltuunsa, jeten
hänellä on ensimmäinen kiinnitys.
Pallo-pelit ovat olleet myös käynnis

sä. Lentopallojoukkue on pelannut Råg
sved IF vastaan häviten pistein 3-2,
mutta voitti kiistattomasti Vallentuna
BK pistein 3-0, jeten voi toivoa, etta
voittotili kasvaa edelleen.
Jalkapallo-joukkue tulce osallistumaan

Boråsissa 21-22 lokakuuta 1967 toi
meenpantaviin peleihin, missä ratkais
taan Ruotsin Suomalais-seurojen mesta
ruus jalkapalloilussa.
Toivotrovasti saadaan hyviä uunsia

ties vaikka ku!ta ja kunnia, Senhän tie
dämme, etta parastaan pajat yrittää, jo
ten onnea vain matkaan ja me täällä
kotona pidetään peukkuja pystyssä ehkä
sekin olisi asiassa apuna.

Suomalaisen Kerhon toirninta kesälo
man jälkeen on 'ollut aina vilkasta. Ta
vanomaisten iltamien lisäksi Scen studio
järjesti luolaillan, jeten huvipuoli on ol
lut aikalailla edustettuna.

Syyskuun 16 p.nä pidettiin Farsta
borgin kentällä ensirnmaiset kenttäurhei
lu kilpailut Kerhon jäsenten keskeiset.
Se oli historiallinen tapaus kerrassaan
olympia henkeä uhkuva, sillä luoja jär
jesti rnita loistavimman sään ja kilpailijat
yrittivät sillä suomalaisella sisulla.

Tulostaulukko muodostui seuravaaksi:

100 m juoksu:
1. Börje Leman 13,0
2. Eero Kettunen 13,1
3. Eino Haavisto 13,8

400 m juoksu
1. Jouko Mustonen 59,9
2. Kari Nygård 61,8
3. Börje Leman 62,1

1500 m. juoksu
1. Jouko Mustonen 4.54,2
2. Börje Leman 5.00,6
3. Väinö Salminen 5.44,2

Pituushyppy
1. Börje Leman 5,48
2. Eero Kettunen 5,01
3. Eino Haavisto 4,98

Korkeushyppy
1. Väinö Salminen 157 cm
2. Eino Haavisto 150 cm
3. Yrjö Viiret 150 cm

Kuulantyöntö
1. Börje Leman 12,48
2. Eero Kettunen 12,40
3. Kalervo Oksanen 11,96

E. Plä.

Rapport från årets simskolor

Grisslinge simskola började den 19
juni ooh har pågått i 8 veckor till den
4 aug. - Då frk Norman varit tjänst
ledig har fru B. Holrnströrn vikarierat.
Dessutom har Yvonne Nilsson, Gustavs
berg, hjälpt till.

Sommaren har varit varm och solig.
Trots det har vattentemperaturen varit
låg, i genomsnitt 18-19.

Vid invigning av
Vattenfalls dri/t
värnsgård vid
Myttinge medver
kade Gustavsbergs
Hemvärns musik
kår, där denna tös
ingick.
Ähörare är /r.v.
Överste Larsson,
Försvarsniinister
Sven Andersson,
Rikshemvärns
che/en F. Kjellin
och Kapten
Graumann.
Foto:
Jan Gustavsson

Simskolan ,har besökts flitigt. En dag
(7/7) var det sammanlagt 117 barn i
simskolan. Antal inskrivna nybörjare var
113 st., av dessa har c:a 60 st. gått minst
5 st. av simskolans 8 veckor.
Antalet inskrivna provtagare (utom

simborgare) har varit 138 st., av dessa
har 79 st. fullgjort proven för märkena.

Söndagen den 13 aug. hade Griss
linge simskola promotion tillsammans
med Södersved simskola på Södersved.
Avslutningen hölls i strålande väder. C :a
200 barn från de 2 simskolorna hade
mött upp och visade för anförvanter
vad de lärt sig.

Vid Södersvedsbadet har följande
märkesprov avlagts under sommaren:
"Fisken (25 m.) 123 st.
Järnmärket (50) 48
Brons 22 ,,
Silver 25
Guld (kandidaten) 23 "Magistern:

Järn 17 St.
Brons 12 ,,
Silver 3
Guld 5 "
Första inteckning i bronsplakett 1 ,,

Simborgarprov 277 ,,
Milmärket 16
Livräddningsmärken 20 ,,

Finsk /otbollsserie i Sverige har sam
lat 86 lag, där också våra finländare va
rit med. De har kvalificerat sig till slut
omgången, som spelades i Borås den
21-22 oktober. Vi får rapport i nästa
nummer.
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CD

ro
Födda

26/7 Malin Elisaberh, dotter vi.Il fabr.arb
John Evert Vikner, Häsnhagsrerr. 9 och h. h.
Etel Solbritt f. Karlsson

2/8 son till chaufför Ulf Bertil Ek, Björn
skogsv. 20 A och h. h. Ulla Britt Elsa Marta
f. Eriksson-Ek

8/8 Anne-Mari Kristina, domer till fabr.
arh, Markku Antero Haveri Villag. 14 och
h. h. Tuula Hillervo f. Siuvatti

6/8 dotter till relearb, Karl Inge Arilds
son, Meitens v. 5 och h. h. Ohrisoina Elisa
bet f. Wallius

9/8 son till förs. Ove Georg Görhberg,
Rådjursv. 25 och h. h. Barbro Margaretha
f. Söderman

11/8 son till Karl Håkan Wrigge och h. h.
Karin Marie-Louise f. Box Brännarstigen 3

17/8 son till svarvare Heikki Juhani Kor
honen, Ingarög 7 och h. h. Kerttu Tellervo
f. jurvakainen

17/8 Per Erik, son tiU montör Åke Olov
Tryggvesou, Thun-Ollev, 43 och h. ih. Agne
ta Charlotta f. Karlsson

18/8 dotter till Fabr.arb. john Oddvar
Oycn, Bergsg. 3 A och h. h. Solveig Aino
netta f. Nilsson

19/8 dotter till svarvare Karl Äge Harald
Holm, Björnskogsv. 24 och h. h. Inger Mar
gareta f. Hjerpe

1/9 dotter till Fabr.arb. Salvatore Nicosia,
Hasthagsterr. 2 och h. h. Leena Marjatta f.
Myllymaki

1/9 dotter till chaufför Kjell Ture Äström,
Mörtnäs och h. h. Ann Maria Ida f. Pet
tersson

3/9 dotter till rörrnontör Erik Johannes
Broo, Meitens v. 21 ooh h. h. Ing-Bntt Kris
tina f. Ström

5/9 dotter till fabr.arb, Karl Evert Tord
Alsen, Bergsg. 1 A och h. h. Karin Elisabet
f. Vikrier

7/9 dotter till ing. Bengt Göran Nyman,
Rutcns v. 20 och h. h. Kerstin Margareta
f. Löfqvist

15/9 dotter till fabr.arb, Rino Peccolo,
Skeviksg. 8 och h. h. Sinikka Tellervo f.
Kekkonen

15/9 dotter till fabr.arb. Pier Luigi Barat
tino, Kullen 3 och h. h. Giuliana f. Marz.olla

16/9 Monica, dotter till fabr.arb. Ilanio
Bruno Bobolenra, Mariag. 6 och h. h. Maria
Elena f. Crotti

18/9 son till konstnär Gunnar ToroLf Lars
son, Höjdg. 8 och h. h. Inga Lisa f. Alhage

20/9 dotter till komm.arb, Hjalmar Jo
hannes Nilsen, Meitens v. 1 oclh .h. h. Inger
Evy Birgitta .f. Karlsson

21/9 son nill fabr.arb. Rade janic, Häst
!hagsv. 1 och h. h. Dragica f. Stojkovic

22/9 son till amanuens Ragnar David Al
got Tihoursie, Björnskogsv. 15 G och h. lh.
Kerstin Anna f. Eliasson

24/9 son till byggn.arb. Lars Olof Sjölund,
Villag. 9 och h. h. Ulla Lillemor f. Schyldt

Vigda
25/7 Karl ViLhelm Olausson och Vanja

Kristina Lindberg
29/7 Holger Bengt Ove Femlund och

Ann-Len Ingegerd Bast
19/8 Per Erik Klinthäll och Ro~i.tta Nils

son
30/9 Lennart Ivan Jo'hansson odh Inger

Margareta Andersson
8/9 Gösta fr.idolf Jansson och Gerd Astr,id

Grönkvist
23/9 Bruno Cadario ooh Siv Gunborg

Larsson
15/9 Nils Arne Stoor och Kerstin Elisa

betih Larsson
16/9 Matt-i Juhani Mickelsson och Inger

Linnea Berglind
23/9 Bo Lennart Sandin och Krustina

Margareta Ekfors
30/9 Kurt Ake Andersson och Gun-Chris

tina Silvers-ten

Döda
10/8 Fru Vera Ottilia Strömberg f. Björik-

strand, Ålderdomshemmet 82 år
25/8 Fru Frida Margareta Regina Petters-

son f. Sjökvist, Bergsg. 1 B 62 år
27/8 Faibr.atb. Artur Re,inhold Arv[d

Pe~tersson, Mar.iag. 13 66 år
19/9 Fabr.arb. Karl Eriik Herbert Karls-

son, Bergsg. 3 A 47 år
25/9 Fru Ebba AMr,ida Hells:röm f. Tap-

per, Grindstugärde D 26 70 år
28/9 Lagera!'b .Sven Eugen Eriksson, Ås-

vägen 14 75 år
29/9 Fröken Sara Karlsson, Ålderdoms-

hemmet 85 år

Tack!
För all vänlig hågkomst på min 50-

årsdag ber jag att till Gustavsbergs Fab
riker, arbetsledare, BKF:s verkstads
klubb, Gustavsbergs sportfiskeklubb,
kamrater och vänner fJ säga ett varmt
tack.

Arne Lundquist

Till fabriksledning och arbetskamrater
ber jag härmed att få framföra mitt var
ma tack för all uppvaktning på min
70-årsdag.

Oskar Andersson

Tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Sven Wadström

Ett varmt tack för uppvaktning och
gåvor med anledning av min 50-Jrsdag.

Olof Ericsson

Hjärtligt tack för all vänlighet och
uppvaktning på min 50-årsdag.

Sune Nilsson

För vänlig h/ig,komst på min 60-årsdag
ber jag härmed fJ framföra mitt hjärt
ligaste tack.

Göte Engvall

Ett hjärtligt tack för all visad vänlig
uppvaktning på rr.in 50-årsdag.

Olle Forssman

För vänligt deltagande vid vår käre
sons, Björn Christer Luth, bortgång och
för den vackra blomstergärden vid hans
bår, ber vi genom Gustavsbergaren få
framföra vårt varma tack till alla dem
som vi inte kan nå på annat sätt.

Brita och Martin Holmgren

A. F. BECKMAN
Begravnings- &Eldbegängelsi'byrJ AB

Götgatan 33 - Stockholm Sö

Affär och kontor: vx 41 48 77,

41 31 32, 40 48 40

Efter kontorstid: 43 58 43,
43 50 08, 40 94 90

De vid soptunnorna utsatta kantinerna

har till ändamål att uppsamla trädgårds

avfall och skrymmande bråte. De få abso

lut icke användas för hushållssopor och

matrester.

FASTIGHETSFORVAlTNlNGEN

HÄLSOVARDSNÄMNDEN

Nacka och Wärmdö
Begravningsbyrå
Ernst A. Gardell

Folkungagatan 89, Sthlm Sö
Tel. 40 50 15, 42 20 50

Efter affärstid: 40 40 90

Assistent Carl A. Cardell tel. 84 39 19
Assistent Thure Jägbeck tel. 64 33 30
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l\lärket för köptrygghet i Konsum och Domus

Det Ni köpt hos Domus därhemma
kan Ni byta i varje Domusvaruhus
som har varan.
Eller få pengarna tillbaka.
Huvudsaken är att Ni blir nöjd
med köpet.
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Tyst är skogen och nejden all,

livet därute är fruset.
Blott från fjärran av forsens fall
höres helt sakta bruset.

Tomten lyssnar och halft i dröm
tycker sig höra tidens ström,
undrar varthän den skall fara,
undrar var källan må vara.

Ur Tomten av Viktor Rydberg

Tack och farväl!

När jag nu överlåter signaturen Red till min efterträdare Edla vill jag förstås säga
tack och farväl. Jag har tidigare gett en blomma till tidningens medarbetare - nu
sänder jag en ros till läsarna med tack för de många bevisen på uppskattning. Signatu
ren Emson skriver t.ex. "Två f.d. gustavsbergare möttes i en stad och samtalade om
gamla minnen. En yttrade: Så har jag förstås, Gustavsbergaren. - Gustavsbergaren,
fortsätter skrivaren, har tydligen betytt mycket i förskingringen, t.o.m. från USA
kommer det personliga förfrågningar om innehållet. Rousseau lär i ett svagt ögonblick
ha sagt att tryckerikonsten var den olyckligaste av alla uppfinningar. Men då fanns
förstås inte Gustavsbergaren." Tack för de orden!

En annan trogen läsare säger sig ha "uppskattat den stillsamma humor, som grott i
spalterna", och skriver bl.a.: "Det blir sannerligen inte lätt att överföra egna intentio
ner, god vilja, de erfarenheter man själv nått, på dem som ska efterträda." Så vänliga
tankar vissnar inte i minnet.

Själv vill jag ge ännu en blomma till tidningens tryckeri, som verkligen ,givit fin
service, och där särskilt fru Hedwig Olofsson lagt ned ett personligt intresse för att
hjälpa Red att få fram en hygglig tidning.
Om jag skulle önska något, som jag själv saknat, för den nya redaktören, så är det

flera bidrag från läsekretsen, friska synpunkter, funderingar och skildringar. Några
artiklar av icke vana skrivare, t.ex. den gamle eldarens berättelser om Gustavsbergs
båtarna eller Gustaf Normans om Midsommarkalaset, var riktiga pärlor. - En perso
naltidningsredaktör bör därtill få mera av informationsbidrag från företagsledning
och tekniker om dagens och morgondagens arbetsliv och produktion. "Jag har inte tid"
har stannat upp många intressanta fakta och ammat djungeltelegrafens missuppfatt
nmgar.
Kanske vi varit litet för beskedliga ibland, men Edla-Sofia ooh Fanfar har enligt

min mening gett både doft av lavendel och pepparrot. Någon klagomur kan tidningen
ju inte få bli, men nog skulle det behövas en väckarklocka ibland. Det är väl så att
vi måste tänka på vad vi säger, så vi inte säger vad vi tänker. Vi har nämligen ännu
rester kvar av den patriarkaliska underdånigheten, den mjuka tron på auktoriteter.
Inte bara för chefer, ämbersmän och annan överhet, utan också inför intensiv, ibland
fräck, reklam och propaganda, som får oss att nicka bifall - och till slut kanske att
marschera.
Jag är nöjd med min insats för tidningen, som mest varit fritidshobby, och trots små

resurser gett mycket arbetsglädje. Personliga skäl gör att jag föredrar att mönstra av,
samtidigt med personaltjanstjobbet, där jag också tycker moren ska gå, allrahelst som
han inom en rimlig framtid kan bli en glad pensionär. Jag kan ju bli fri lanser, göra
vad jag själv vill- kanske upptäcka nya horisonter.

En gång intervjuade jag en gammal gustavsbergare om hans tankar efter att han vant
sig vid pensionsåren. Han sade 'några tänkvärda ord, som kan passa som slutord också
här: "Låt vara att man sakteligen trängs ner från scenen. I stället får man en bekväm
åskådarplats. Nog kan omställningen ibland bli en tyst tragedi. Man tycker att man
har mycket mer att ge, och att det man givit har glömts. Men varför inte med leende
värdighet och med välgångsönskan se andra träda till, och njuta mognadens och efter
tankens vila?"

Ske alltså!
Gösta Dahlberg



God Jul

Det lilla ordet jul rymmer ett rikt
innehåll och väcker en mängd känslor
och stämningar, tankar och ideassociatio
ner, olika allt efter våra personliga
kynnen och minnen.
Julen är en samlingspunkt för gamla

seder och traditioner. Här möts före
ställningar från vitt skilda tider liksom
motiv och inslag från många håll. Inför
julen minns. vi vår egen barndoms enkla
men dock glada jular, och dessa minnen
ger då högtiden en ljus ton. Vi söker
föra denna ton och anda vidare inom
vår egen krets, och väl även utanför
denna. När vi önskar våra rnedvand
rare en god jul är denna önskan något
annat än en tom fras. Det ligger mening
och värme i orden.

V1i spårar många olika festrnotiv kring
julfirandet men julen har framförallt va
rit en ljusets och frändskapens fest.
Många andra motiv och inflytelser skym-

tar också här men samhörigheten och
medmänskligheten utgör en stank grund
ton. Det är naturligt att vi då blir veka
och varma till sinnes och att de bästa
sidorna hos oss bryter fram.
Det har också sitt stora värde att vi

under några dagar kommer ifrån den
kanske pressande arbetsrytmen, för att
istället få koppla av i kretsen av våra
närmaste. Skönt med denna återhämt
ningspaus i en mer eller mindre brokig
och bråkig tillvaro.

Vi kan naturligtvis ha anledning att
ompröva även våra Festseder och jul
traditioner. Det är ju inte ovanligt att
vi då äter mera än vn behöver och köper
mera julklappar än vi har råd till, för
att nu bara ta ett par exempel. Nog är
det roligt och hedersamt att vara generös
men lagom är alltid bäst. Och dock sä
ger erfarenheten att det är lättare att ge
detta goda råd än att följa det.
Det är inte lätt att fira hemmets och

familjens, ljusets och glädjens stora helg
i enbart ljusa och lätta tankar, även om
vi skulle vilja hålla allvarstankarna på
avstånd. Tidningarna har under lång tid
bringat allvarliga nyheter från när och
fjärran. Här hemma har den pågående
strukturomvandlingen med åtföljande

Tag mig till nåder, tärna!
Dig vill jag tjäna gärna,
dig vill min tro jag bjuda
som ärlig och rask ung dräng.
Makt har jag ej och medel,
klen är min orlovssedel,
dock kan jag ister sjuda
och lysa en mö i säng.
Städ mig till ljusknekt och låt mig gå
med ditt bloss i den mörka helg!
Tänd för mig dina ögon två,
och lys som en vårfrusälg!

Ur Ljusstöperskan
av Karl Axel Karlfeldt

sysselsättningssvårigheter skapat bekym
mer och ängslan för många. Förhållan
dena ute i världen ger många bevis för
att den goda viljan inte har mycket att
säga till om. Har vi sinne för medmän
niskornas situation, måste vi ofta känna
oss ilila till mods, och dessa känslor läg
ger sordin på den egna glädjen.
Ack, vad kan vi göra åt det där ... ?

Vi möter kanske denna undran både hos
oss själva och andra, oc:h vi kan nog
förstå densamma. Något kan vi dock
uträtta i både små och stora samman
hang om vi i samklang med julens anda
gör det lilla, vi förmår. Våra tankar,
impulser och handlingar kan betyda mera
än vi tror.

Alla äro våra bröder
som på jorden bo och bygga

heter det i en känd strof. Denna sanning
är trots aillt på marsch och när den en
gång genomsyrat vårt släkte gryr en
ljusare tid för manskligheten. Till denna
utveckling kan vi alla bidra.

Må denna föresats och anda besjäla
oss Evet igenom. Då kan måhända kom
mande släkten få uppleva en ljusare
verklighet än dagens. Då blir tillvaron
ljusare än nu, och först då blir julen
helt och fullt en ljusets och glädjens
högtid,
God jul!

V.].
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Diet och hjärtinfarkt

Vi skall prata litet om åderförkalk
ning, om smärtor kring hjärtat s.k. angi
na pectoris, om hjärtinfarkter och plöts
lig död. Framför allt skall vi ägna oss
åt vår diet, ty det har sina fördelar, om
vi vill förebygga nämnda åkommor. Ja,
vi skall låta livet gå vidare, Det är ju
roligt att hänga med.

Vad är det som händer i vårt hjärta
då ålder, jakt och sinnesrörelser sätter
åt oss? Ja, i de ansträngda kärlen och
framför allt i hjärtats egna pulsådror de
s.k. kransartärerna inlagras med stigan
de ålder vissa substanser i kärlens inner
vägg. Blodkärlen bli oelastiska och stela.
Bl.a. ämnen som inlagras finner vi koles
terin, som är en vaxartad fettsubstans. Så
småningom förträngas kärlen och blodet
får allt svårare att passera i hjärtat.
Hjärtat kommer att lida brist på syre.
Man blir andfådd ooh får mer eller
mindre smärtor kring hjärttrakten. Om
sinnesrörelser, jäkt eller ångest sätter in,
kan det lätt hända, att kärlet liksom
knyter sig och det blir stopp i kärlets
lumen med angina pectoris som följd.
Fara för s.k. infarkt uppstår. En del

av hjärtmuskeln dör bort och omöjlig
gör hjärtats arbete, så att ibland plöts
lig död kan inträda.
Kolesterininlagringar börjar redan i

ungdomsåren. Det är dock först då verk
liga anhopningar har bildats, som sym
tomen kommer.

Finns det dJ inget hopp?
Åjovars. Man kan genom en god livs

föring bl.a. diet minska eller hindra
inlagringarna av kolesterin. Därjämte
visar det sig att en mycket fettfattig
kost och en inskränkning av övergöd
ning ger en reducering av de inlagrade
kolesterindepäerna. Har det hunnit upp
stå förkalkningar är resultaten dock små.
Allt efter som åldern framskrider mins
kas på så sätt denna möjlighet.
Här kan redan nu inskjutas att koles

terininlagringar är mycket sällsynta hos
patienter, som haft kräfta eller som i
övrigt Lidit av Iångvarig undernäring.
De människor, som går och drar med

kolesterinvärden i blodet på t.ex. 300
mg'O/o och däröver råkar 7 gånger of
tare ut för hjärtinfarkter än de som gå
med omk. 200 mgO/o eller därunder.
Det är viktigt för dem, som har en

hög kolesterinhalt i blodet, att föra en
strikt diet. Denna diet s:kall vara fattig
på fett och ha en relativt låg kalorihalt.
Det är även en fördel att j möjligaste

mån ersätta d.s.k. mättade fetterna med
omättade. I stort sett går detta ut på
att minska djurfettet och öka växtfettet
i födan.
Kokosnötolja, palmolja ooh olivolja får

man dock räkna till de mättade fetter
na.

Människorna har olika benägenhet att
ansamla kolesterin i blodet. Bland djuren
finner man de, som har en myaket stor
benägenhet t.ex. kaninerna, under det
andra t.ex. hundarna har en mycket li
ten benägenhet därtill. Sannolikt beror
detta på att kolesterinet hos ikaninen
vandrar direkt till blodbanorna men
hos hundarna till levern. Där utsöndras
det genom ga1lvägarna till tarmen.
Detta sker även hos människan.

I undre delen av tunntarmen och
möjligen även i övre delen av tjocktar
men återresorberas en del av kolesterinet.
Denna återresorbtion är mycket olika
hos olika människor. Ater man mycket
djurfett synes resorbtionen öka och en
mindre del går bort med avföringen.
Det är fastslaget att minskad djurfetts
upptagande minskar kolcsterinhalrcn i
blodet.

Genom stora undersökningar
framförallt i USA har man funnit att 20
'0/o av männen i åldern 30-60 år har en
kolesrerinhalt i blodet på 200 mgO/o eller
därunder. Det är således. en del, som
har det bra. Dessa 20 ',()/o behöver ej
tänka på diet. Däremot ligger 50 °/o av
männen över 250 mgO/o, vjhket kan sägas
vara i riskzonen för infarkt. De övniga
ligger mitt emellan.

I London gjorde man en undersökning
bland bankmän och fann litet överras
kande, att skillnaden i kolesterinhalten
mellan de, som nyttjade 50-60 gr. fett
per dag och de, som njöt av 106-173
gr. per dag låg ungefär lika eller 242-
238. Alltså praktiskt taget lika. Man kan
tala om ett tröskelvärde, där ett intag
om 50 gr. fett per dag är ett gränsvärde.
Gå vi till andra civilisationsgrupper,

så finner man t.ex. hos negrerna i Raun
da och negrerna i Tcnnessee en stor
skillnad i fettkonsumtion. I Raunda låg
denna konsumtion på endast 7 '0/o och
i Tennessee på 48 0/o. I Raunda var
kolesterinhalten i blodet 145 mefl/o och
i Tennessee 228 mg'O/o. Här hade vi en
mycket stor skillnad. Vi kommer fram
oill, att skall vi vinna resultat av diet-

behandling, skall den dagliga konsum
tionen av fett ej få överstiga 50 gr. per
dag. Man måste bjuda en kost som verk
ligen är adekvat.
Nu ett angrepp mot övernäring över

huvud taget. Vår nuvarande kultur kan
betecknas som ett välfardssarnhalde. Vi
sitter på våra kontorsstolar eller trycker
på knappar i fabriken. Vi går ut till
vår bil, far hem och äter vår mat mest
i inbillad brådska. På kvällen sätter vi
oss vid vår radio eller TV och går vi till
sängs. Motionen kommer ej till sin rätt.

Under världskriget
var det inte så fett. På mitten av 40-
talet hade de Iätkare, som då höl'lo på att
utbildas eller som voro ute i praktiken
knappast sett en hjärtinfarkt. Men så
levde befolkningen blott på 10 gr. fett
per dag.

Lä·karna i de sovjetiska fåmglä,gren
fann bland dåtidens fångar, som levde
under ett konstant hungertillsrånd, inga
hjärtinfarkter. Det var först 1951 då
matpaket kunde nå fångarna, som de
första hjänåkommorna visade sig. Likaså
bland de hemtransporterade. Då de
kom hem och fick börja sin återupp
byggnadsperiod, kunde snabbt åderför
kalkningsålkommor stöta till, vilket has
tigt fördystrade deras liv.

Vi skall se på eskimåerna, som ofta
förr nämnts för sin rikliga fetrkonsurn
tion, och sin frihet från hjärtkärlsjukdo
mar. Deras kötträtter kommer från djur,
som lever i ha vet. Deras fettkonsumtion
ligger på 35 0/o av den totala kaloritill
förseln. Militärpersonalen i USA har en
kost på 43 0/o fett. Valrosskött innehåller
12 gr. fett på 100 gr. Detta är lika för
kalvkött. Kggviteämnena är dock olika.
Mot kalvköttets äggvita 19 gr. svarar
valrossköttet 27 gr.! Därjämte må an
märkas att valrossköttet innehåller över
vägande omättade fetter. Det är således
ett idealkött. Att importera valrosskött
eller liknande borde vara en lysande
affär. Tyvärr vet jag ej hur det smakar,
men inte kan det vara så då.!1igt.

Sarnburonegrerna är ett nomadfolk,
vilket tre månader före regnperioden li
der hungersnöd med en mycket låg fett
konsumtion. I samband med en i övrigt
mycket låg kaloritillförsel. Under de
övriga månaderna ligger de på en myc
ket hög fettkonsumtion upp till 50 0/o.
De äro fria från åderförika,Lkningspro
cesser.
Vi talade i det föregående om en fett

tröskel och genom experimentella fett
belastningsprov på studenter i Schweiz
kom man fram till att denna ligger vid
20 '0/o av den behövliga kaloritillförseln.

Genom en fettfattig diet (ca 45 gr av
totalfettet d.v.s. 20 0/o av totalkalorihal
ten per dag) kan man hos den friska
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människan få ned kolesterinet från nor
malt 220 till 160-180 mg 0/o.

En dylik diet rillrådes alla, som drar
med för hög kolesterinhalt i blodet, tii!l
sjuka med högt blodtryck, med socker
sjuka och till alla som i sin familjehis
toria har far mor eller syskon med hjärt
attacker. Slutligen är en dylik diet även
lämplig till personer, som redan genom
gått en hjärtinfarkt.

Den diet, som föreslås
är 50 0/o kolhydrater, 20 0/o fett och
30 0/o äggvita.
Alla närings.fetter har samma kalori

halt (9) men de skiljer sig då det gäller
att påverka blodkolcsterinhalren. De fet
ter, som i regel hå!Ier sig flytande i rums
temperatur är så kallade omättade fetter.
Däremot är de fasta fetterna mättade
fetter. Det senare gäller såväl för djur
fetter som för växtfetter. Olämpliga fet
ter i detta hänseende är smör, grädde,
fet ost, svinkött, lammkött, kokosnöt
olja, palmolja, majonas, fettet i choklad
och äggula. Till de fetter, som vi i detta
hänseende föredrar hör: majsolja, solros
olja, tistelolja, rapsolja. Olivolja och
jordnötolja utgöra ett mellanting.

Margarin innehåller ju kokosnötolja
och palmolja och därmed mättade fetter
ehuru i mindre grad än smöret.
Kaloribehovet kommer mest att tac

kas av kolhydrater, potatis och socker
etc. Man måste här dock framhålla att
genom en riklig kolhydratföda bildas
det i kroppen en del fetter de s.k. trigly
ceriderna. Dessa spela dock ej så stor
roll som kolesteriner. Det gör dock att i
diethänseende får kosten ej innehålla
alltför mycket kolhydrat. Vi måste täc
ka vårt behov av kalorier från äggvite
ämnen.
Normalt behöver hoppen 35 gr, ägg

vita för att underhålla cellernas eget liv
och funktion. Livet vore ej möjligt med
mindre. För att vi även skall vinna ut
kalorier för vårt arbete måste vi minst
ha 150 gr. äggvitenäring dagligen.

En idealisk ,kost bör på så sätt bestå av
250 gr. kolhydrater som ger 1.000 kal.
Minst 150 gr. äggvita = 600 kal. och
45 gr. fett = 405 ka'l. Kommer därtill
skummjölk eller andra drycker nå vi en
totalkalorikosr om 2.100-2.300 kal.

Hur mycket bör man väga?
Ja man skaH sträva efter att bibehålla

den vikt man har i 20-25-års ålidern.
I våra befolkningsornråden och detta
till skillnad från andra grupper t.ex. de
afro-asiatiska folken öikar vi kontinuer
ligt i vikt med åldern. Detta förhållan
de hänger väl mycket tillsammans med
vår motorisering, att våra förtjänstmöj
ligheter redan hos ungdomen snabbt
kommer upp sig. Vi har lätt tillgång på
riklig och bra näring.

Fribergs-utställning i Sundsvall

Den 15 oktober öppnade Berndt Friberg en utställning på Sundsvalls Museum. Utställningen
var av retrospektiv karaktär och omfattade allt fdn 40- och 50-talens, numera av Gustavs
bergs Museum inköpta praktpjäser till de senaste årens mycket rika kollektion. Utställningen
fick ett mycket gott mottagande av både press och allmänhet med mycket höga besökssiffror.

Av stor betydelse är motionen, då
det gäller att hålla kärlsjukdomarna
stången. Varje organ som användes och
tränas ökar sin kapacitet, ej minst gäl
ler detta hjärtat och vårt muskulara
system. Låt musklerna spela upp till trä
ning på ett förståndigt sätt. Var ej rädd
för frisk luft ooh litet kyla. Under trä
ningen blir omsättningen i kroppen liv
ligare och mer syre rillföres organen.
Allt gör att kroppen förnyar sin kraft.

Man talar om att vara vänlig i trafi
ken. Ja låt oss alltid vara vänliga i vårt
umgänge. Då skulle många anfall av
sinnesrörelser undvikas liksom många
svåra stunder i angina pectoris,
Nåval. Detta var en del av problemen

kring våra hjärtkärlsjukdomar. En vik
tig del väl värd att veta litet om. Låt
ej tanken på döden förlama dig. Du skall
alltid säga ja tiLl livet.
Den som vill sätta sig in i dessa

problem mera kan köpa en liten skrift
"Iss was dein Herz begehrt" av Siegfrid
Heyden jämte medarbetare. Georg Thie
mes Verlag, Stuttgart. Där finner man
även en fullständig dietuppsättning.

John Bellander

Bråvalla till Nordiska museet

Till museets förvar har inredningen
vid Bråvalla, en sal i fornnordisk stil
överlämnats. Det är en gåva enligt testa
mente av dr Einar Key. Bråvalla är en
villa med stora taksprång, drakhuvuden
på gavelrösrena och med stora verandor.
Salen är inredd i fornnordisk stil. På väg
garna sitter kolteckningar infällda, därav
två studier till Bråvalla-slaget av August
Malmström. Andra teckningar föreställer
kämpar, en döende sköldmö och korpar.
De ha utförts av Mårten Eskil Winge
och W. Wallander. Runt rummet löper
en fris, tecknad i kol av Fr. W. Scholan
der 1870. - Stridsscener, drakhuvuden
och drakslingor återfinns också på möb
lerna, som ritats av August Malmström.
- Ookså porslinet är försett med dekor
av drakslingor, en servis som ingiok i
Gustavsbergs produktion på 1870-talet.
Huset, som nu är i dåligt skick, av

ser Gustavsbergs Fabriker att sätta i
stånd, varefter Nordiska museet troligen
åter deponerar teckningarna på Bråvalla
och återställer salens interiör.
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ats Rehnberg

Då porslinet

blev vanligt
Tallriken är en bruksartikel av så var

dagligt slag att vi knappast förstår att
uppskatta den, såvida den inte genom att
vara "antik" eller märklig på annar sätt
kommit att representera ett speciellt högt
värde, mätt i pengar. Under beredskapen
för omkring 25 år sedan, då många av
oss levde som nomader i tält eller andra
tillfälliga kollektivbostäder av primiti
vaste slag, upplevde jag tallriken som ett
viktigt medel att göra fältlivet mer män
niskovärdigt. Månad efter månad köa
de vi vid kokvagnarna och fick maten
upphälld i kokkärlen av plåt. Både ätan
det och diskandet av dessa plåtburkar
var besvärligt varje måltid. Då kom nå
got ljushuvud på att man för någon SO
öring kunde köpa sig en privat utskotts
tallrik i någon Ianthandel. Vid truppför
flyttningar förvarade vi tallrikarna väl
inlindade i ränslar eller persedelsäckar.
Tills någon fann på att tallriken kostade
så litet, att vi kunde kosta på oss att
köpa nya vid byte av förläggningsort vid
gränsen.
För oss var tallriken en njutning ge

nom att den återförde oss - åtminstone
vid måltiderna - till förhållanden, som
liknade de civiliserade. Samma upplevel
se kan knappast folk i gemen här i lan
det haft, då de för 100-150 år sedan
tog steget över till porslinstallrikskultu
ren. Tidigare hade man begagnat tallri
kar och andra bordstillbehör av trä, me
tall och lergods. Redan på stenåldern
tillverkade man lerkrukor här i landet.
Arkeologerna har hittat tiotusentals skär
vor men mycket sällan hela eller halva
kärl från forntiden. Lergods var ett yt-

På 1700-talet åt alltjämt de flesta med kniven i munnen.

terst ömtåligt material. Även glas var
länge dyrbart och ömtåligt. På 1500-ta
let varnade biskop Olaus Magnus för att
använda glas till starka drycker. Folk
här i landet blev så lätt påverkade av
innehållet, att man genast skulle slå sön
der glasen, skära av sig senorna eller löpa
risk att förblöda. Granmuggar var där
för enligt biskopen ett lämpligare mate
rial. Länge var trätallrikarna "vardags
porslinet". Även de högsta samhällsklas
serna åt under 1500-talet till vardags på
trätallrikar. Ännu under 1800-talet var
det vanligt på landsbygden i stora delar
av landet. På en del håll i Skåne hade
man ända in till 1900-talets början icke
runda trätallrikar utan avlånga, närmast
en slags små skärbrädor, på vilka man
spisade sin sill, vardagsmaten framför
andra.
Tenntallrikarna representerade en dyr

barare och mer avancerad matkultur och
i extrem lyx kunde furstarna bjuda på
silvertallrikar. Lergodset från de otaliga

Under 1500-talet förekom dryckeskärl av trä, stundom i en form
givning av fantastiskt slag som här skildrats av biskop Olaus Magnus.

krukmakarna ute i bygderna användes
mest till bunkar, skålar, tillbringare och
liknande men förekom även som tallri
kar.

1700-talets ökade handelsutbyte med
fjärran land innebar att de förmögnare
här i landet kom att stifta bekantskap
med det ostindiska porslinet. Med 1800-
talets industrialism och ökade övergång
till penninghushållning blev porslinet allt
vanligare i alla hem. Bleckkärl och emal
jerade plåtkarl utgjorde hållbarare kom
plement till porslinet, en roll som i vissa
avseenden i våra dagar intagits av plas
ten.
Då porslinet förra seklet vann insteg i

allt fler hem, innebar det en slags stan
dardhöjning ur statussynpunkt. Den in
ternationella stadskulturen blev det stora
föredömet, som följdes så långt man hade
råd. De gamla bondemaneren lades bort
och alla ville följa med sin tid. Tidigare
hade varje familjemedlem haft sin egen
personliga träsked eller hornsked, som

Varje familjemedlem hade sin egen sked. Man sparade tallrikar
genom att äta ur det gemensamma gröt/atet.
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Bunkar av trä, koppar och lergods domine
rade för en mansålder sedan bondgårdens

husgeråd.

efter måltiden sattes på sin bestämda
plats i skedhyllan, ungefär som vi i dag
gör med tandborstarna. Vid sidan av
skeden var det kniven, som var främsta
bordsredskap. Länge var kniven spetsig
för att man skulle kunna harpunera po
tatisar eller fläskbitar med den. Hos fol
kets flertal var bordsgaffeln en okänd
företeelse ett gott stycke in på 1800-
talet. När så modenyheten gaffeln gjorde
sitt intåg vid middagen, var det ett tec
ken på att vara med sin tid att spisa med
gaffel. Gammaldags och lantligt folk,
som åt med kniv föraktades. Det blev
fint att äta med nyheten gaffel, det blev
fult att på gammaldags sätt stoppa kni
ven i mun. Och med en energi, som kan
ske vore värd bättre ändamål, uppehål
ler vi alltjämt med bestämdhet, att det
på något oförklarligt sätt skulle vara
tecken på bristande bordskick att stoppa
kniven i mun. Anledningen till denna
uppfattning är endast att det var en
smula omodernt för hundra år sen att
äta med kniv.
Till stöd för porslinets segertåg för

några mansåldrar sedan kom även de
medicinska upptäckterna av bakterier,
trikiner och annat, som man skulle akta
sig för. Det lättdiskade porslinet till
godosåg de nyväckta hygieniska syn
punkterna bättre än gamla trätallrikar.
Längre fram i tiden har vetenskapen lärt
oss att maten innehåller något nyttigt,
som heter vitaminer och något mindre
eftersträvansvärt, som heter kalorier.
Dessa kunskaper har dock icke fått oss
att fly från porslin till andra material
för vår dagliga föda.

Baka, baka liten kaka
Baka, baka kaka'
Vem ska kakan smaka?
Det ska far och det ska mor,
lilla syster, store bror.
Ska det bli till flera,
få vi baka mera.

Mjöla, mjöla, pricka,
kakan i ugnen sticka.
Låt oss baka kakan stor'
Mamma säger, att hon tror,
liten sparv behöver
smulor, som blir över.

Alice Teqner
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Ett hundraårsminne

Då en ung löitnant tog ledningen
(ur Carin Lindskog-Nordströms manuskript om Gustavsberg)

Begåvning och karaktärsegenskaper är
ju ofta att hänföra ·oi11! arv, och före
presentationen av Vilhelm Odelberg bör
några ord sägas om hans föräldrar. Fa
dern Axel Odelberg - på grund av en
kortare tjanstgöning i hovrätten titulerad
kungl. sekreterare men praktiskt verk
sam som jordbrukare och politiker -
övertog i unga år familjens egendom
Enskede i Brännkyrka socken och upp
arbetade den ur förfall tirll en av landets
med hänsyn till arealen mest inkomst
bringande jordagods: ciH den gynnsam
ma urvecklingen bidrog ej minst den av
Odelberg anlagda brännvicsfabriken. Ge
nom enskedepatronens inval i riksdag,
landsting, hushållningssallskap ooh of
fentliga kommitteer kom hans stora er
farenhet aven det allmänna till godo.
Kvinnlig begåvning gjorde sig vid denna
tid ej hka märkbar utåt som nu, men
om Odelbergs hustru Vilhelmina Friesen
hielm vittnas att hon var en intelligent
kvinna, som på ett mycket rationellt
sätt skötte sitt stora lanthushåll.
Praktiskt sinne, energi och klokhet

blevo även utmärkande drag för ma
karna Odelbergs äldste son Oscar Vi1l
helm, som föddes på Enskede den 25 maj
1844. Efter avlagd studentexamen vid
nitton åir gick han in på den militära
banan och utnämndes 1864 vill under
Iöjtnant vid Södermanlands regemente.
Då meningen var att han en gång skulle
överta Enskede, gjorde han 1865-66 en
resa ti11l England, Skottland, Frankrike
och Tyskland för att studera lantbruk,
men återkommen hem mötte han siitt öde
i den adertonåri,ga Hilma Godenius och
har.igenom fick framtidsplanerna en helt
ny inriktning. Hans blivande svärfar Sa
muel Godenius var missbelåten med dis
ponenten vid Gustavsberg, Reinhold Ziel
felt; han gav därför denne en reträtt
plats som kon rorsföresråndare och er
bjöd Odelberg chefsposten. Efter sitt
bröllop sommaren 1869 övertog också
den unge löjtnant Odelberg ledningen.
På grund av den allmänna missväx

ten med årföljande penningknapphet ha
de porslinsfabriken några dåliga år i
slutet av sextiorailet, men depressionen
började nu lätta och företag som hindrats
av krisen kunde man åter tänka på att
realisera. En av den tjugofernårige dis
ponentens första uppgifter blev att or
ganisera den bostadsbebyggelse av egna
hemskaraktär som länge varit planerad.

Arbetets tekniska del överläts på Mag
nus Isaeus, jämnårig med Odelberg och
sedan 1868 anställd vud Gustavsberg som
dessinatör och konstnäriig rådgivare.
Isaeus blev sedermera en mycket anlitad
och erkänd stockholmsarkitekt och pro
fessor vid Tekniska högskolan, så Odel
berg fick en duglig kraft vid sin sida.
Den tillämnade bebyggelsen krävde

emellertid större tomtutrymme än vad
fabrikens närmaste omgivning kunde er
bjuda, varför stadsplanen utlades norr
härom på Ostra Ekedals mark. Gränsen
mellan detta hemman och brukets ägor
markerades av en väg som från fabriken
mötte stora landsvägen vid Grindstugan
intill torpet Ebbalund, På västra sidan
av detta stråk, kallat omväxlande Stora
gatan, Gatan eller Grindstugatan, utsta
kades 1870 de första byggnadstomterna,
under decenniet utökade till tolv, beläg
na efter gatans båda sidor. Husen som
efter Isaeus' ritningar uppfördes här vo
ro aUdeles lika envånings.träbyggnader i
förenklad viHas,ti!l, gulmålade med v1ita
knutar och fönst,erkarmar. Varje hus var
avsett för två familjer, som disponerade
över varsin lägenhet a två rum och kök,
eg,en ingång, frukt- och köksträdgå,rd
samt en liten plantering vid gatan. In
vånarna kunde följaktligen känna si,g här
som herrar på egen täppa. Dein unspnmg
liga meningen var ocks,å att mera kvali
fioerade arbetare skul,le få infösa dessa
bostäder och på så sätt göras bofasta vid
Gustavsber,g, men av vi.s,sa orsaker över
gavs planen och lägenheterna uthyrdes
för 60 kronor om året. Fabrikationens
tillväxt krävde emellertid störne perso
nal och hur Odelberg löste den ständigt
aktueHa bostadsfrågan skaH fortsätuning,s
vis framgå.
De för~ta åren var det myck,et annat

som fordrade hans uppmärksamhet. Un
der krisen hade ledrningen bland annat
insett nödvändigheten av att utnyttja
maskinkm.ftens över,sikott för någon ny
industriell tillv,erkning. I denna angelä
genhet rådfrågades fabrikens f.d. dispo
nent Georg Gentele, som vid en ,rund
l'esa t.i~l tyska fabriker hade bEvi,t över
tygad om att benkolsoi.Uverkni•ng skulle
stä1la s•ig gynnsam. "Men det är nöd
vändigt", skrev han tiJl Godenius, "att
därjämte göra benmjöl el:ler superfosfat,
som såväl i Sverige som i utlandet är
sökt och högt betalt." Ben ans.åg Gentele
man skuHe kunna få i Stockholm, "frå-

Vilhelm Ode/berg på äldre dagar.

gan v,ore endast om icke arrangemanger
som behöva,s att få benen till Gustavs
berg blevo för dyrbara." Dessa över
läggningar resulterade i aot en benmjöl
och bensvärtfabrik 1870 inrättades, för
vilken Genrele blev rekn~sk ledare. Stora
forhoppni,ngar fästes vid den nya till
verkningen, men efter ett år uppstod
svårigheter att anskaffa tillräckliga
kvantiteter ben, vilket förmodligen även
hlev anledningen till att fabriikatiornen
redan 1873 upphörde. Inom par,entes
kan nämnas att Gentele under sin andm
anstäl,lning vid Gu.stavsber,g också vika
roierade för v•erkmästare Barlow, som vid
en explosion ådmgit s.ig en ögonsjukdom;
några komrovers,er med arbetarna hade
han likväl ej denna gång utan a!Jt av
löpte i bästa samförstånd.

Mi,sslyckandet med benmjöil- och ben
svärteti1lverkningen berövade ,ej Gode
nius ·lusten att kombiner,a porsLinsfo.bri
kationen med en mindre indust•l'i, och
1872 inrättades på fabriksgårdens östra
sida verkstäder för framställning av eld
fast tegel eller chamotte. Häorigenom
fick man praktisk användning för kas
ser,ade kaps.Jar, rågods, forma•r etc. vil
ka avfallsprodukter efrer krossning
blandades med en eldfast plastisk lera im
porterad från Höganäs; av massan for
mades sedan by.ggna.ds~egd och ugsnbott
nar för bcssemerverk. Eldfast tegel blev
en stor försäljningsanikd vid Gus,tavs
berg och tillverkades in i vå,ra dagar
i alla brukliga dimensioner.
Att orgaoniserandet av des•sa ny,a av

delningar gav den unge Odelherg en hel
del arbete är uppenbart. I början av
sjuttitJalet fick han även ägna mycket
uppmärksamhet åt anordnande:t av fab
r.ik,ens bränslefråga. Som följd av de hö
ga kolpl'iserna efter fransk-tyska kriget
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1870-71 blev det nämligen nödvän-113.J
digt att dryga ut kolet med torv, och 1~·
för att trygga tillgången på det senare
måste torvupptagningen verkställas vid
den 2 1/2 kilometer öster om fabriken "~
belägna Mossen. Där byggdes en arbe
rarebarack och för transporterna tilrl
fabraken anlades en spårväg eller ral'lba
na. Anläggningen fyUde vid sin till
komst ett ofrånkomligt behov, men som
fallet ofta är med kristidsförerag, kos
tade den mer än den inbragte, varför
torvtäkten så snart det sig göra lät
upphörde. Den dyrbara rai lbanan togs
emellertid då i anspråk för timmer
transporter och arberarckasarnen använ
des som bostadsreserv.
Hur stor handlingsfrihet Odelberg i

början kunde tillräkna sig ä.f svårt att
avgöra, men allt valar för att hans vilja
mycket fort blev den bestämmande Go
denius engagerade sig även vid denna tid
i andra industriella företag, varför ansva
ret för Gustavsberg till stor del överläts
på den driftige svärsonen. Att vissa mo
derna anordningar tillkom på den unge
disponentens initiativ torde vara ställt
utom allt tvivel. Sålunda framdrogs vå
ren 1870 en vattenledning från Kvarn
sjön till fabriken, en bekvämlighet som
även disponentbostaden i fabrikens corp~
de logi använde sig av. Samtidigt Förså
gos torkrummen i fabriken med värme
ledning och i ett porslinsmagasin inrät
tades en fotografiatelier ; för sjukvården
köptes vidare en elektrisk apparat och
tröskverket vid Farsta förstärktes med
Iokomobil. Genom egen ledning sattes
fabriken i förbindelse med kontoret i
Stockholm 1872; Odclbcrg skötte sjalv
"morsenyckeln", På samma linje utbyttes

~(,.J};
Omslagsbild till priskurant p!J. 1870-talet.

relegrafapparaten 1878 mot telefonen, då
disponenten på instadlatören Nurm Pe
tersons begäran intygade att samtliga
telefoner - tre till antalet - voro
"fullkomligt användbara" och att led
ningen dragits under vatten p~ två
ställen. Odelberg var således en bland
pionjärerna som utnyttjade och insåg
telefonens betydelse för affärslivet.

Fastän arbetsuppgifter av mångahan
da slag upptogo den ung,e styresmannen
ägnade han sig givetvis framför alLt åt
porslinsfabriken och hartill hörande an
gelägenheter. Ett bevis för Odelbergs
iver att förbättra och modernisera är
bland mycket annat hans omredigering

Gustavsberg 1870. Teckning av M. Jsaeus.

av priskuranten. I den mån man kan
överblicka utvecklingen utkom fabrikens
Första publikationer av nämnda slag
med flera års mellanrum och i en an
språkslös form. De första priskuranterna
bestodo av ett dubbelvikt folioblad, vil
ket så småningom ersattes av ett mindre
häfte med litograferade bilder av godset
i marginalen. Ett framsteg betecknade
dock 1864 års upprlaga, som ståtade
med ett i prydlig romantisk stil lizogra
ferat omslag och innehöll hela 24 text
sidor. Bortsett från etc par supplement
till denna utgav Fabriken inga fler pris
kuranter under sexritalct, varför det låg
i Odelbergs intresse att den första under
hans regi skulle få en så tidsenlig ut
styrsel som möjligt.
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under diskussionerna härom framhöll
han att litografien var föråldrad och
att rräsnitt i stahlet borde användas;
detta såvä·l som hans övriga förslag vann
gillande. Priskuranren 1870 blev också
kan man säga ett yttre tecken på den
nya framåtandan vid Gustavsberg. Den
var till Fermater större än de föregåen
de och omfattade 104 med träsnitt illust
rerade sidor; artiklarna vore dessutom
indelade i grupper for aet underlätta
orienteringen, och gamla modellnamn
hade ersatts med bokstavsbereckningar.
Nyktert saklig var också omslagets de
korering: den i omväxlande svarta och
röda bokstäver tryckta rubriken Pris
kurant från Gustafsbergs Porslinsfabrik
kornpleorerades med ,i träsnitt skurna
bilder av fabriken och dess utställnings
medaljer. Komposieionen sammanhölls
slutligen av en i Fornnordisk stil teck
nad mm, lika stram och konkret som
den övriga dekoren.
I det sistnämnda inslaget hade fabri

kens dessinatör lämnat stint personliga
signum. Svarrneniet för allt i tid och
rum avlägset lockade som känt nyro
mantikens konstnärer, och på sin flykt
från en prosaisk verklighet hade Isaeus
stannat för de nationellt äldsta uttrycks
formerna. Hans önskan att tolka dem
i modern keramik hade 1870 endast re
sulterat ~ några enstaka porslinspjäs-er,
men den fornnordiska produktionen
växte oanat fort. Stimulerande härför
blev - hur underligt det än låter -
knitiken som mötte Gustavsberg och
även Rörstrand vid konst- och industri
utställningen i London 1871. Juryn där
"fann det pinsamt se sådana produk
rionskrafter förspillda på modeller, som
tävla med varandra ,j dåiig smak och
ännu värre veta att det finns marknad
för dem", men Sveriges officiella om
bud gör i sin berättelse gällande att
misslyckandet rill vasenriig del berodde
på orättvis bedömning och bristfällig
organisation. Kvar stod dock att de
svenska fabrikerna hade gort fiasko i
porslinsindustriens dominerande Iaud.

Löjtnant Odelberg, som personligen
bevisnade utsta llningen, tog emellertid
motgången lugnt och samlade sig till
nya ansträngningar. Engelska porslins
arbetare engagerades, modeller och möns
ter inköptes och i den fas-ta föresatsen
att göra Gustavsberg bättre rustat för
kommande utställningar lämnade han
London, varifrån han fortsatte ni.]] Paris
för ytrerligare inköp och studier. Då
det bland annat hade anmärkes på att
svenskt porslin saknade nationell egen
art, beslöt han utvidga den fornnordiska
produktionen, för vilket ändamål han
anställde professor August Malmström,
som tillsammans med Isaeus skulle utar
beta härför erforderliga kartong-er. Gus
tavsbergs Fornnordiska porslin vann även

mycket snart avsättning i hela Skandi
navien utan att möta konkurrens från
Rörstrarids sida. Efter återkomsten från
London anställde Odelberg också två ur
fransk-tyska kriget deserterade franska
porslinsmålare, Chcvalier och Martin,
vilka i likhet med den samtidigt från
Paris anlände porslinsmålaren August
Chevet voro högt meriterade i yrket.
Skickliga utövare av samma bransch
hade fabriken r;edan i Bernhard Ekberg
och dennes son Arvid samt tysken
Fredrik Be:jer; den si,s,tnämnde erövrade
Gustavsberg på femtitalet från Rör
strand.
Fö·r att kunna framgångs11ik,t tävla med

de stora utländska fabr•ikerna behövde
man -emellentid framför allt föribäittra de
tekrniska resurserna. Efter misslyckandet
i Loildon var det ingen svårighet för
Odelber,g a:tt genomdriva sina öns,kemål
härvidlag, och kort efter hans hemkomst
började man uppföra en stor faba:-iks
byggnad på gårdens västra sida. I den
na så kallade målarsakby,ggning insattes
på nedre botten sju muffolugnar för
bränrning av guld och emaljfärger, vå
n:ingen en trappa upp inreddes tiil må
larsaLar och den översta samt vinden
användes för lagring av porsEn. Jämsi
des häl'med byggdes en ny rågodsugn,
i drejarverkstaden inmonterades en
mindre ångma·skin och för ma·ssaJbered
nin,gens eHekit.iviserande anskaffades fle
ra kvarnar och pressar.

I förening med skickligare och större
arbetsstyrka gav denna moderrniisering
ett got,t produktionsresulta-t, manifesterat
i de prisbelön.ingar, som ti-llföll fabriken
vid utställn:rngarna i Moskva och Kö
penhamn 1872, i Wien och Drammen
1873 och ,i Columbias huvudstad Bogo
ta 1874. I Moskva erövrade Gustavs
berg s,in förs-1:'a guldmedalj och under
dessa lyckliga auspicier inledde Odel
berg förhandlingar, som blev upptakten
tiH en rysk export. Uts,täHningarna i
Köpenhamn och Drammen öppnad,e en
marknad för gustavsbergsporslinet i de
skandinaviska grann,länderna, av sär
sk,ilt stor omfatwing i Nor,ge. Fram
gången ,i Bogota tycks även ha medfört
stora beställningar från Sydamerika; i
varje fall är "argentinafabrika,tionen"
en o:foa förekommande post under rä
kenskapsåret 1875. Med vidgandet av
de geogr.;.fisk.1 gr:.inserna växte ocbå
produktionen på ett i siffror talande sätt.
1870 redovisade Gustav,sberg för 456.000
riksdaler riksmynt i omsäurning, men
redan efter fyra år va,r summan uppe
i mer än det dubbl,a el.ler närmare be
stämt 966.000 kronor. Det vore likväl
ej riktigt att ge Odelberg hela förtjäns
ten av detta uppsving, ty Gustavsberg
som all annan industri dro,g fördel av
de utmäl'kta affärskonjunkoturer, som
följde efter fransk-rysika kriget, men
utan hans kloka föruts•eende hade fabri
ken sannolikt ej utnyttjat hög,konjunk-
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turen på samma förmånLiga vis som nu
blev fallet.

Med expansionen följde emellertid
ökade krav på lagerhållning och kredit
givning, vilket i sin tur ställde större
anspråk på rörelsekapiualet. Derta för
hå!llande framtvingade en omorganisa
tion av genomgripande betydelse för
företagets ekonomiska karaktär. Ett kon
sortium bestående av grosshandlare Sa
muel Godenius, generalkonsul Henrik
Davidsson - chef för Skandinaviska
Kreditaktiebolaget i Stockholm - och
löjtnant Vilhelm Odelherg bildade så
lunda i böran av år 1875 ett bolag,
vilket under firmanamnet Aktiebolaget
Gustajsbergs Fabriks Intressenter skulle
överta Farsta och Gustavsbergs egendo
mar för att där driva industri- och jord
bruksrörclse. Aktiekapitalet, en miljon
kronor, var fördelat på 200 aktier a
5.000 .kronor. Codenius, som tidigare
hade utlöst sina medintressenter i Gus
tavsberg, övenlat samtidigt på bolaget
nämnda egendomar för en summa mot-

svarande värdet av 180 aktier. Hur lik
videringen verkställdes finns det inga
uppgifter om, men vid den första bo
lagsstämman 18 77 representerade Go
denius 165 aktier, medan de övriga inne
hades av generalkonsul H. Davisson (10),
löjonant V. Odelberg (2), godsägare A.
Odelberg (8), konsul 0. Ekrnan (5),
verkmästare G. Barlow (2), professor
C. J. Rossander (2), kapten Aug. Ziel
felt (2), professor A. Key (2), och giross
handlare Victor Godenius (2). Den sist
nämnde var son tiH majcritetsinneha
varen och de tre föregående hans må
gar, så tydligen hade Godenius över
låtit en del av aktierna på familjen.

Genom att det nya bolaget skul'lc
överta jordbruket fick Odelbcrg en ut
vidgning av sitt arbetsområde som pas
sade honom förträffligt; med den ut
bildning han hade insåg han att mycket
kunde göras för aot rycka upp denna
del av verksamheten. Lantbruk och la
dugårdar under Farsta och Gustavsberg
var sedan 1855 utarrenderade, men

denna ordning hade haft sina bestämda
nackdelar. Inspektor Sven Kinman, som
först arrenderade egendomarna, full
gjorde i början punktlige sina betalning
ar, men s.å småningom blev han efter
med arrendena och stod vid sitt från
träde 1869 i snor skuld till ägaren, Som
erkänsla för Kinmans i övrigt stora för
tjänster efrerskankte Gcdenius likväl en
del av summan. Efrerrradaren bruks
patron C. A. Tisell var tydligen inte
heller idealisk, ty då han lämnade arren
det 1875 krävde han bolaget på er
s ittning för reparationer och byggen,
som han kontraktsenligt själv skulle be
kosta. För att kunna genomföra en
rationalisering efter moderna principer
övertog därför bolaget jordbruksrörelsen.
Den kanga skärgårdsnaturen var emel

lertid inte lika givmild som exempelvis
de bördiga markerna kring Enskede. Det
första året gick jordbruket nill följd av
missväxt med 3.000 kronors förlust, och
oaktat stora kostnader nedlades på ny
odlingar, utdikningar, bättre göds1ing
och moderna jordbruksmaskiner mot
svarade resultatet ej i försea taget för
väntningarna. Odelbergs svar på tull
komminerades frågor 1880 om jordbru
kets utveckling vid Gustavsberg ger en
tydlig fingervisning härom. Där fram
går att han hade funnit det nödvändigt
att på vissa punkter fa-ångå de utveck
lingslinjer, som ansågs givna för ett
lantbruk av ifrågavarande karaktär. I
stället för att öka mjölk- och smörpro
dukt:ionen hade man, sk11iver han, ned
minskat ladugårdarna och koncentrera.t
sig på höförsä{·ning nill Stockholm, där
latrinspillruing hämtades som ersättning
för den minskade gödsehillgången. I
och för sig är denna omlä-g,gnin.g lätt
att förklara. På grund av huvudstadens
enorma tillväxt under senar•e delen av
ader1nonhundrata1let sreg behovet av häst
transporter ofantlig,t och höförs,äljarna
hade lysande konjunkturer. En omstän
d,ighet, som även i fortsä.tmin:gen suimu
lerade intl'esset för höproduknion, var
hästspåTVagnarnas införande i Stock
holm 1881, vilket naturligtv,is i ännu
högre g-rad ökade stadens foderbeihov.
För Gustavsberg stä.Jlde sig också höför
säljningen särskilt gynnsam, då transpor
terna kunde verkstäl1las med egna bå
tar. I stort sett kom alltså utvecklingen
av lantbruket där att följa samma l,in
jer som vid de flesta gårdar 1i Stock
holms närhet. Något influerades g,ivetvis
produktionens inriktning av a,tt på plat
sen förelåg ett rätt stort konsumtions
behov, som behövde fy,llas, men den
dominerande faktorn blev dock de goda
pris,erna på stockholmsmarkna,den.
Detta bidrog i !lin tur uill a•tt sjö.för

bindelserna måste ordnas så rationellt
som möjligt, ooh under Odelber-gs ni
tiska ledning utvecfolades sjöfarten till en
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betydande rederirörelse. Som Förut är
omtalat fick Gustavsberg sitt första ång
drivna fartyg 1842, vilket dock efter
kon tid utbyttes mot ett av lämpligare
konstruktion. Den sistnämnda båten blev
likväl ej långlivad på stockholrnsrraden,
ty efter ett haveri i Staket 1857 ersattes
den med ångslupen Värmdö, som var
mindre djupgående än företrädaren. En
ligt sextitalers turlistor avgick Värmdö
varje dag på sommaren kl. 10 f.m. frå:n
Gustav III :s staty och angjorde på vä
gen till Gustavsberg bryggorna vid
Skuru, Duvnäs holme, Lännersta och
Bo, för att återvända till staden samma
väg kl. 6 e.m. Den växande trafjken
ställde emellertid ökade krav på kom
munikationerna och i december 18 72
beställde fabriken en "järnpropeller" -
ångbåt på W. Lindbergs varv, vilken
följande vår började sina turer under
beteckningen Gustafsberg I. Men utveck
lingen fordrade ännu tätare förbindelser
och efter upprensningar i Staket oc:h
Knapens hål insattes 1878 det vid Mo
tala verkscad byggda ångfarty.get Gus
tafsberg Il i trafik, Den hjuldrivna slu
pen Värmdö blev nu överflödig på
srockholmsruten och fick efter ombygg
nad sina turer förlagda till de yttre
skärgårdsöarna via Kolströrnen.

För varutransporterna använde Fabri
ken länge roslagsskuror av viLka Tburu
och Fromhold voro äldst i tjänsten. 1856
inköptes storbåten Balder, som forslade
brädor för embablagc från Kramfors och
Nyland; dessförinnan hade utfärdsbåren
Nöjet införlivats med segelfdotran. Men
vid Gustavsberg som överallt annorstä
des gorde ångan slut på segelfarren, och
när Odelberg 1874 anskaffade en norsk
bogserångare vid namn Näcken gjordes
skutorna om till pråmar. Näcken om
byggdes sedan trll kombinerad trafik
och bogserbåt och omdöptes i samband
härmed till Farsta. Skargårdstrafiken var
emellertid ej alltid l,ät<t att beräkna.
Fabrikens kassör P. A. Ohnell skrev
sålunda 1880 till Odelberg att "Värmdö"
"har merendels fäet folk till öarna, 2

Täcka Udden, som förr kallades Rossanderska villan.

dagar d:t i veckan vore tillräckligt. Kol
strörnslcden å vardagar dålig, bäst att
sluta härmed så fort som möjligt och i
stället gå åt Tyresösidan. Inga hyres
gäster som måste vara i staden dagligen
bosätta sig så långt bort som på Nämdö
och Runmarö, bönderna där hava var
ken produkter att sä1lja eller penningar
att köpa för i staden, resa alltså intet."

"Aven om den yttre skärgården låg
utom räckhåll för stockholmarna, ut
vecklade sig stränderna kring Skurusun
det, Staket och Baggen till populära
kvar-ter i det så kallade Sommarstock
holm. Redan 1855 hade Codenius planer
på att bygga ett hm för utarrendering
på Magasinsudden, som Täcka udden då
kallades, men först några år senare upp
förde han på uddens östra sida en vacker
tvåvånings sommarvilla, omgiven av
trädgård och planteringar. Tacka udden

Gustavsbergsb!itar i skärg!irdstrafik
vid sekelskiftet.

kom likväl inte i främmande händer,
utan ägarens äldsta dotter Emma fick
stället till sommarnöje, när hon 1861
gifte sig med professorn vid Karolinska
institutet Carl Rossander.

I den rossandersrka villan bodde även
några somrar Godenius' näst äldsta dot
ter Selma, gift 1863 med medicine pro
fessor Axel Key, men denna unga fa
milj begåvades också så småningom med
eget lantställe i herrgårdens närhet. För
detta ändamål upplät Godenius en idyl
lisk strandtomt på Täcka uddens västra
sida där ett farjstalle sedan urminnes
tider funnits för trafiken över sundet.
Platsen gömde således på historiska min
nen, och "historisk" på sitt eget speciella
sätt blev villan Bråva:lla, som uppfördes
här 1867 efter professor Keys egna rit
ningar. Axel Key tillhörde den intellek
tuella och konstnärliga falang, som un
der namn av "unga ,göter" försökte
väcka intresse för gammalnordisk kul
tur, och hans anordningar vid sommaar
stället tog intryck härav.
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Bråvalla med sin fornnordiska exteriör.

Med sina fjällbeklädda väggar och
drakornament på gavelröstena skilde den
keyska villan sig från sina samtida ge
lilkar i schwe'zsk, tysk eller engelsk stil,
även om det ålderdomliga intrycket nå
got förvillades av verandor och andra
för den moderna bekvämligheten önsk
värda detaljer. I salsinredningen var
dock imitationen mera konsekvent ge
nomförd. Nordmännens. sagoomspunna
bedrifter apostoferades här av en kring
väggarna löpande fris, där Keys "göois
ke" broder arkitekten Fredrik Scholan
der hade ritat scener ur det isländska
kvädet "Haraldsmal" med översatt text
av lektor Hj. Kempf. Ett par mindre
väggfält ståtade dessutom med figurstu
dier av en viking och en valkyria, teck
nade av den nordiske genrens mästare
professor Eskil Winge. Rummets möb
ler, ritade av Magnus Isaeus, anslöt sig
till denna konstnärliga dekor. Kring ett
högsäte med pampiga stolpar grupperade
sig bord, bänkar och stolar, utformade
och dekorerade efter fornnordiskt möns
ter; ej ens fotogenlampan i taket sakna
de drakhuvuden och andra från vikinga
tiden kända sirater. Samma ornering
fanns även på den stora bråvallaservisen,
nildverkad vid Gustavsberg efter Malm
ströms ritningar. Den götiska smaken
gick således igen i varje detalj, och det
förvånar inte att en amerikanare, som
gästade byggherrens son, professor Ejnar
Key, så duperades av denna arkaiseran
de miljö att han i en artikel om den
världsberömde kirurgen betecknade Brå
vaila som ett äkta vikingasäte.
Till de äldsta sommarnöjena vid Gus

tavsberg får man även räkna det strax

öster om herrgården belägna Farstavik,
där Familjen Odelberg redde sig ett
lantligt tusculum. En statarbyggning ha
de uppförts här i seklets böran, vilken
sedan tjänstgjorde som arrendatorbostad,
men i och med att fru Hilma Odelberg
fick stället i bröllopsgåva kom Farsta
vik högre upp på rangskalan. Odelbergs
bodde under de första åren av sitt äk
tenskap året runt vid Gustavsberg, men
efter bolagsbildningen 1875 började Fa
mljen tillbringa vintrarna i Stockholm.
Under sommarvistelsen vid Gustavsberg
ville man därför bo lantligare och mera
ogenerat än i fabrikens corps de logi,
varför Farstavik utsågs till residens. Bo
stadshuset där var emeldertid i anspråks
lösaste laget och Isaeus fick därför i
uppdrag att modernisera det. Hans för
ändamålet gjorda skisser visa act Odel
berg först tänkt förvandla den enkla en
våningsläggan till en tomprydd villa i
modern engelsk stil, men av någon an
ledning uppgav han denna plan och be
gränsade sig till en grundlig renovering
inom- såval som utomhus. I maj 1878
rapporterade kassör bhnell an "hos herr
skapet slutar målaren i dag, sängkam
maren och förmaket strukna, nya tape
ter och omspänning i tamburen, 3 :ne
deuxbattanger strukna där bäst behöv
des. Gamla tapeter funnos ej att laga
med, rengöringen börjas om måndag,
kusken piskat mattor." Idyllen varade
emellertid inte länge, ty redan 1879 tog
disponentfamiljen herrgårdsbyggnaden i
besittning och Farsravik uthyrdes som
lantställe åt släkt och vänner.

Men även personer utan förbindelser
till den ägande familjen sökte sig om

somrarna ut till Custavsberg, Tjusrvik,
Klubbudden och Östra Ekeda,l hade sina
givna sommargäster och privata villor
uppfördes på av företaget upplåten
mark. Revisionssekreterare A. V . Åbergs
son - tidigare hyresgäst vid Östra Eke
dal - fick sålunda 1875 femtioårig
besittn.ingsratt till ett strandområde yt
terst vid Baggensfjärden, där han anlade
sitt lantställe Sjöstugan. Något tidigare
eller i början av sjuttitalet hade byrå
chefen C. F. Smerling byggt sin sommar
villa Klippudden på en likaledes på
femtio år arrenderad tomt vid inloppet
till Farstaviken. Var och en av dessa
herrar skulle enligt kontrakt erlägga i
arrende en summa motsvarande värdet av
45 drangdagsverken, vilket efrer dåva
rande markegångstaxa blev cirka 68 kro
nor om året. Jordägaren avstod från
allt skogshygge på de arrenderade tom
terna, men innehav.aren fick å sin sida
ej fälla mera träd än vad som var nöd
vändigt för bebyggelse och odling; vid
kontraktets utgång var han även skyldig
sälja all åbyggnad tiH jordägaren för
hälften av dess egentliga värde.
Den av Odelberg bör:ade bostadsbe

byggelsen fidk genom fabri,kationens t,ill
växt en s,törre omfattning än vad från
början va•r avsett och i stadsplanen in
drogs nya områden. Jämsides med Grind
s.tugatans reglering upptogs ett bostads
kvarter vid stranden väster om nuva
rande kyrkan, som inrymde fem tomter
bebyggda en1ig1t principen för mindre
byggnads-enheter. Ett par av hus,en voro
identiskt Jika de vid Grinds,tugatan, me
dan de tre övriga företrädde en något
avvikande typ. Tegd hade här använts
i stä1let för trä och en gavel var upp
byggd i två våmingars höjd. Ritningarna
till denna treklöver hade införskaffats
från Frankrike av porslins.målaren Au
gust Chevet, vilket blev orsak ti:J.i att
husen gemenJigen kallades Franska byg
g,ena. Fönster isattes i samtliga hus som
maren 1875, så aitt förmodligen togs det
nya strandkvarteret i besitt111;ng omkring
:lenna tid. Nämnda år avslutades även
ubetet på Haga, ett i den mera västerut
belägna Ekedals hage uppfört tvåfami<ljs
hus med enlkelrum på vinden.

Al.Ja nu omtalade bostäder var i likhet
med husen vid Grindstugatan avsedda
för arbetare i en högre löneklass, men
många andra av personalen måste även
beredas tak över huvudet. Odelberg för
hisåg ej denna nödvändighet och på en
hergknaUe i ekedailsskogen uppfördes
'1874-75 Höjden, ett av Isaeus ritat
i:våvån:ings stenhus med 24 lägenhever på
ett rum och kök. Tillströmningen av
:;äsongarbetare, manliga såvä:1 som kvinn
liga, ställde emeHertid nya krav på bo
,;tadsutrymmet, och sommaren 1876 ut
~takades bruksgatan KuiHen söder om
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Wr gulnabt papper
Från svunna tiders sockenstämmor i Värmdö

Prästernas avlöning har nog alltid va
rit en prövosten för församlingsborna och
indrivningen av tiondet både mödosamt
och olustigt. Därom vittnar en värmdö
prästs uttalande under en visitation, att
"han av åtskilliga församlingsbor icke
erhållit så mycket som en strömming".
I början av 1830-talet anser prosten

Zielfeldt tiden vara mogen för en regle
ring. Protokollen har åtskilligt att berät
ta.

Kyrkoherden löneförhandlar
Kallelsen till dagens sockenstämma

var uppläst 3 söndagar å rad i såväl mo
derförsamlingen som i alla kapellen.
Den var av följande lydelse: "Av före
komna anledningar och på flera älskade
socknebors tillstyrkan varda pastoratets
samteliga rostagande ledamöter härme
delst kallade att söndagen den 20 in
stundande juni efter gudstjänstens slut
sammanträda i sockenstugan v,id Värmdö
kyrka för att antingen med mig avsluta
kontrakt om pastoralierne för hela min

återstående tjänstetid harstades eller för
att yttra sig huruvida församlingarna
önskar att gemensamt med mig söka ko
nungens befallningshavandes och dom
kapitlets bemedling till etc sådant kon
trakts uppgörande på 30 a so år.

Värmdö den 24 maj 1830.
Dan. Aug Zielfeldt"

Skäl för sammanträdet
"Församlingen var till en ovanlig tal

rikher närvarande och från intet av
kappellerna saknades ledamöter.

Sedan ordföranden hälsat församling
en och tackat för tillgivenhet och kär
lek från den hjord till vars herde Herren
behagat utse honom och uttalat sin upp
riktiga önskan att ej behöva före sin
död densamma övergiva utan för bere
dande av dess väl få uppoffra sin hela
levnads verksamhet, utvecklade han yt
terligare de skäl, som påkallat närva
rande sammanträde. Till förekommande
nämligen av de obehag, som alltid är i

rabrikcn, där det under loppet av några
lr byggdes åtta tvåvånings stenhus med
företrädesvis ettrurnslagenherer. Samti
digt tillkom på östra sidan av Kvarn
berget bostadshuset Skuggan av alldeles
samma typ som de vid Kullen och vid
Kyrkogårdsvägen uppfördes en enplans
träbyggning, på grund av sin liksidighet
kallad Fyrkanten. Vill man ytterligare
belysa Odelbergs tidigaste insats som
byg,gherre, kan nämnas att torpstugorna
vid Ebbalund ooh Loviseberg ("Blåsut")
om- och rillbyggdes, och för verkmästare
Barlow uppfördes en bostad på nuva
rande Strandviks tomt. Det sistnämnda
huset, kort och gott kallad Villan, var
endigr Isaeus' ritningar en exponent för
tidens romantiskt betonade rräarkitek
tur; varken utsiktstorn eller de många
ornerande krusiduller, som en ohämmad
"snickarglädje" tog sig uttryck i, sakna
des här.

För att underlätta tegelanskaffningen
till alla stenbyggnader anlade Odelberg
1874 ett mindre tegelbruk på Bleksäng
- tidigare en del av vaxljusfabrjkens
ägor -, men av okänd anledning fick
detta återupplivande av gamla tradi
tioner en kort varaktighet. Att regelrill
verkningen ej upphörde på grund av
minskad åtgång är emellertid säkert, ty
stenbyggnader tillkom i obruten följd.

Ett stort porslinsmagasin uppfördes av
tegel 1876 vid norra gaveln av målar
salsbyggningen, och i fabriksgårdens mitt
byggdes ett torkhus, lika-ledes av regel.
Framför norra fasaden av det senare
uppställdes en vacker fontän, och plat
sen inhägnades med en rad ,lövträd. Men
den växande fabriken var omätlig i sina
krav. Omsättningen var 1877 uppe i be
tydligt mer än en miljon, och ännu mera
porslin skulle ha såLts, om fabriken
kunnat prestera tillräckligt med pors
J.insmassa. Odelberg insåg klart betydel
sen härav, och besvärade sig över ma
skin- och slarnhusets otilirackliga pro
duktion. Vid ett sammanträde fattade
styrelsen därför beslut om "att små
ningom allt efter som tiden med egna
arbetare det medgåve börja bygga ång
maskins-hus och slarnhus efter de ritning
ar, som funnos uppgjorda, samt med
iakttagande av de förändringar och för
battningar, som i England och på Kon
tinenten på de senare åren gjorts, samt
att hos Akt. Bolirider beställa en ång
panna efter Gallways system till ett pris
av 8.100 kr." De goda tiderna var emel
lertid nu på upphällningen, och under
de närmast följande åren hämmades
byggnadsverksamheten av en svårartad
kris, som ställde den unge Odelberg in
för nya och besvärliga uppgifter.

Prosten Zielfeldt i unga dr (efter gips-
medaljong av B. R. Adlerberg.)

följd av det satt varpå pastoralierne
hitinrills utgått, hade ordföranden, som
på det högsta önskade, att även den
minsta möjlighet till missförstånd och
tvister emellan lärare och åhörar-e måtte
undanröjas, sammankallat församlingens
röstägande ledamöter dl uppgö,rande av
en för hela hans tjänstetid härstädes
gällande ändamålsenlig överenskommelse
om pastorali-ernas utgörande.
Ordföranden, vars avs,ikt ej var att

föröka sina förra inkomster utan att
söka deras beöåmmande för längre tid,
ådagalade med stöd av de sedan hans
hitf!yttning gällande priser å rågen, vars
nettobelopp dessa senare 7 åren stiger
tiU omkring 8 riksd. banco.
Au hans årliga inkomster i följd där

av uppgått till 10 riksd. samma mynt,
men då igenom det hittills brukliga lö
nings-sä-ttet det för lönegivarna menliga
missförhållandet uppstår, att när miss
växtår inträffat, och så-ledes jordbru
karnas t,illgångar varit knappare, pasto
ral:erna stigit högre än i de goda åren,
vilket för hans hjärta varit ömmande,
fördog han, att i årliga pastoralier hä
danefter av varje oförmedlat ma,mal
skulle betalas 10 riksd. banco under ord
förandens återstående tjänstetid härstä
des.

Fullmakter och överläggningar
Då överläggning härom bör;,ade, före

teddes följande fullmakter:
1. för herr brukspatron J. W. öhman

av dess moder änkefru U. W. öhman
på Farestad öamt av herr baron av Se
derström på Bergvik,

2. för herr expeditionssekreteraren
Malm av herrar generalen L. E. Comjes
på Kihl, kammarrättsrådet C. Munthe
på Mensätra, överstelöjtnanten G. Mont
gomery på Gustavsvik och M. Dahl
qvist på Boo samt för det

3:e för herr baron G. Leuhusen av
herr kansErådet G. A. Bruncrona att för
deras inom församlingen ägande hemman
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1830. Jan. 2. Reste jag med Agnes och Ebba till Marma, bevistade unga
Ekncrs och Mamsell Enhörnings bröllop. 11. Auktion på Norrnäs,
Mars 12. Bal hos Norstedts - Welamsunds auktion - brouillerie med den

orimlige, indclicate M-y. 11. Började jag recension af förslaget till kyrko
lag. 17. Höll jag examen med Axel Wulf'cronu och Henric Hebbe.
April 26. Körde jag vårlanden. Åto vi rädisor ur Drifbänken. 31. Dog min

lilla son Oscar }'rithiof ( född den 9 i samma månad).
J·1111.i 3. Rodde jag till Bogesund. At middag 110s Grefvinnan Höpken.

Reste med min vän Dillner till ö. Ryd. 4. Promenerade jag och Dillner i
Rydboholms park till kl. 1/2 12 om natten. 5. Rodde jag hem. 6. Begrafdes
min lilla Oscar F'rithiof'.
Juli 9. Begrafde jag Comminister Hallin i Djurhamn. 19. Reste jag med

Ezd orf'f till Gustafsvik. Reconciliation med Montgomery.
8ept. 9. Var jag på Gustafsberg, erhöll löfte om Brukspredikant..12. Be

grafde jag f. cl. fabrikör Fresk och dess Fru.
• Nov. 28. Firades en jubelfest till åminnelse af Christendomeus införande
för 1.000 år sedan i Sverige af Ansgarius samt af Augsburgislm trosbokiin
nclsens framlemnande till Kejsar Carl V. Jag predikade. Under lofsången
afskötos 128 canonskott. Flemingska monumentet, som i 130 år legat i lårar,
var uppsatt till denna dag. Dopskålen mec1 trefot skänkt af unga Rosen
blad.

Prosten D. A. Zielfeldt, om vars löneaktion V. Gezelius här berättar, var kyrkoherde i
Värmdö 1821-1847. Han förde ända till sin död dagboksanteckningar, för vilka L. Zielfeldt
redogjorde i Värmdö Skeppslags Fornminnesförenings drsbok 1942-1944. Vi dterger här

dret 1830 ur denna skrift.

i ämnet talan föra.
Sedan sarskilce av församlingens leda

möter framställt flera olika förslag, vil
ka som icke ledande dl det åsyftade
ändamålet ej heller befunnos antagliga,
förklarade herr cxpeditionssekreterare
Malm sig nöjd att i årliga pastoralier
betala 9 riksd banco efter helt oförmed
lat mantal räknat och trodde även att
samma önskan delades av hela den öv
riga församlingen,

Sedan herr exp. sekr. med ordföran
dens samtycke framställt den frågan om
socknernannen önskade härutinnan före
na s,ig med herr exp. sekr. och densam
ma blivit med ett enhälligt ja besvarad,
förklarade ordföranden, att han endast
av ömhet för de mindre goda hemmanens
fattigare ägare antog detta anrbud ehuru
han ansåg det verka en årlig minskning
uti de inkomster han billigen bort kunna
påräkna av omkring 200 riksd banco.
Herr exp. sekr. biträdd av flera sockne
män yttrade sig så, att han ansåg ord
föranden genom denna beredvillighet att
gå församlingens önskningar till mötes,
ha lämnat församlingens förmögnare
medlemmar ett troligen önskat tillfälle,
art, då de så för gott fauna, av varje
sina hemman erlägga hela den av ord
föranden föreslagna summan.
Denna mening billigades väl av· hela

församlingen men behövde, enligt herrar
brukspatron Ohmans och ryttmästare
von Schevens tanke såsom varken lö
sande eller bindande, ej inflyta i proto
kollet, vilket även exp. sekr. slutligen
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medgav, men ordföranden önskade dock
dess införande, på det han måete vara
tryggad för klander om han av de bättre
egendomarna erhöllc mera än den all
männa överenskommelsen utstakade, i
synnerhet som, såväl enbigt de i dag
inlämnade fullmakterna, som fleras till
ordföranden yttrade medgivanden, mån
ga vore sinnade au betala 10 riksd banco.
Efter dessa överläggningar i ämnet

fattade och fastställde ordföranden tiH
församlingen följande:
Under kyrkoherde Zielfeldts återståen

de tjänstetid inom denna församling be
talas av varje hemman efter oförmed
lat manual räknat uti årliga pastoralier,
i stället för all slags tionde av vad namn
och beskaffenhet den vara må, nio (9)
riksd bnco transportsedlar, oberäknat
likväl jura stolae eller de s.k, handboks
pengarna, vilka till pastor som vanligt
och författningsenligt böra utgå. Pasto
ralierna skola ofelbart vara betalda före
allhelgonadag varje höst.
Herr exp. sekr. Malms proposition, att

de betalningsskyldiga, som ovannämnda
dag dröja med denna sin plikts follgö
rande, böra utan motsägelse erlägga 6 0/o
av summan och gälda al.I genom försum
melsen pastor förorsakad skada, gillades
allmänt med den enda förändringen, att
ordföranden nedsatte räntan (vitet) till
5 procent.

För sin enskilda del instämde herr
Malm i beslutet men förbehöll sina kom
mittenter rättigheten att vid den till den
4 nästkommande ju,Li utsatta justeringen

anmäla missnöje emot detsamma, om de
så för gott finna."
"Herr ryttmästaren von Scheven an

såg det nu fattade beslutets. förbindande
kraft upphöra, om under nuvarande pas
tors tjänstetid härstädes konung och stän
der skulle annorledes än nu s,tadgat är
bestämma prästerskapets löningssätt s,amt
reserverade sin rätt att vid justeringen
v,idare få ytt-ra sig i ämnet, vilket ord
föranden medgav, ,endast det inte åsyf
tar förändring av det ovanför,e anförda
fanade beslutet, som bör vara oföränder
ligt."

Församlingen ansåg sig nu icke ha
anledning att söka landshövdingeämbe
tets och consistorii bemedling för upp
görande av kontrakt för längre tid än
kyrkoherdens tjänstetid.

V,id justeringen av protokollet anmäl
de herr Ma-lm, att vad angår de i beslu
tet nämnda oförmedlade hemmanen, det
til.!ägget borde göras, att de hemman
som redan 1681, då förordningen om
prost-rättigheternas utgörande utkom, vo
ro förmedlade, borde vid pastoraliernas
utgömnde njuta s,in förmedling tit!l godo.
Ordföranden förklarade sig för när

varande ej beredd att härpå giva ett be
stämt svar, alldenstund han ej nu kunde
bestämma till v,ilken grad detta medgi
vande skulle verka till förminskning av
hans inkomster, ,i synnerhet som han
ansåg sig r,edan ha gått så långt i efter
gift för församlingens önskning,ar, som
hans tillgångar medgiva.
Vidare anmärkte herr Malm att efter

orden transportsedlar borde följa: "efter
deras nuvarande dler blivande värde",
vilket tillägg ordföranden medgav, även
som att de av församlingens 1ledamöter,
som åstunda att dröja med pastoraLier
nas erläggande till den 1 jan. dän,ill äga
tillstånd, om de anse det för sig för
månligare.
Herr ryttmästaren von Scheven in

lämnade ett särskilt anförande, som i
silutet av detta pr.otokoll ordagrant in
föres till den kraft och verkan, som för
fattningarna förmå.
Ordföra:nden anmälde, att någon se

dJJn sisdidna stämma gjort honom upp
märksam därpå, att de obestr,idliga pas
tom'Lierna av bruken, kvarnarna och tor
pen inom församlingen icke blivit i
ackorden med jordägarna lämnade. I
anledning härav förklarade nu ordföran
den att han ansåg sig ej vid den alilmän
na sockenstämman böra inblanda dessa
enskilda frågor samt förbehöll sig sin
rätt att med sådana lägenhetsinnehavare
få särskik uppgöra ackord om pasto
ral,ierna av desamma. Detta anförande
intogs i protokoLlet till den verkan lag
förmår, med bestridande av alla de få
närvarande, vad torpen angå,r.
Dan. Aug. Zielfeldt dog 1857.

Vilh. Gezelius
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Det började på Wärmdögatan.
Joo, vad jag minns nu efteråt så började det just på Wärmdö
gatan i ett rött gustavsbergskt brukshus, som låg i en vinter
vilande trädgård nedanför prästgården. Det ligger där än i
dag och exteriören är välsignat nog bevarad, men det som
hände det hände i början av fyrtiotalet. Lägenheten var liten
och dragig men mysig och trivsam om man bara kom på be
sök, drack innehavarnas kaffe och diskuterade en av tidens
populäraste företeelser - folkdans.
Ni gissade det, det var mitt första möte med Gösta Dahl

berg och hans fru Alice. De var nyinflyttade från huvudstaden
med baby, ideell inriktning och en varm önskan att berika
samhällets fritidsliv.
Det blåste en kall och bitter vind över världen dessa krigsår

och livet var kallt och fruset även kring Farstaviken. Vi var
unga och livade upp tristessen med varjehanda. Yngre inter
nationalister fann sig plötsligen indragna och tjusade av rent
nationella begivenheter - typ folkdans. Vi var bara ett helt
litet gäng, om jag minns rätt, en framåtsträvande man som
hette Lindholm, en flicka från kontoret och jag inhämtad
från Kåges argentaverkstad.

Inför den entusiasm
som värdparet utvecklade så föll vi snart till föga och lovade,
att vi var och en i sin stad skulle ut och värva medlemmar till
ett hembygdsgille med folkdans som attraktiv huvudpunkt.
Det blev succe, Ett halvt hundratal ungdomar ställde upp,

villiga att offra svett, tid och skosulor för Alices och Göstas
ideer om rörelse och livsglädje. Infödda, norrlänningar, dal
kullor, smålänningar och de två italienska pionjärerna, Mitzi
och Villa.

Var vi höll till
i detta lokalfattiga Gustavsberg? Med våra vilda lekar, sirliga
kadriljer och grymt svettdrypande oxdans. I en gammal kyrka
dansade vi. I kyrksalen, som revs i början av femtitalet och
som då länge hade använts av skolan som gymnastiklokal. I ett
trähus så snirklat och lövsågarsaligt att jag älskade det för att
det liknade societetsrestaurangerna i mina västsvenska bador
ter. Och det var kallt, hiskligt kallt i salen när vi började
dansen och riktigt varmt och lummigt när ansträngningen gjort
oss blossande heta.
Gösta Dahlberg studsade, hoppade, virvlade som en balett

mästare fast han för oss tjugoåringar borde tillhöra de orkes
lösa åldringarna på bortåt de fyrtio. Hans spänst var oslag
bar, hans danslust oemotståndlig och hur han nu bar sig åt,
så nog fick han ihop ett fullt acceptabelt folkdanslag med
hygglig repertoar och standard.
Det är hugnesamt att nu efteråt konstatera - han misslyc

kades på en väsentlig punkt - den att lära mig dansa hamho.
Det var kanske ett undermedvetet motstånd, en enveten vilja
att inte alltid dansa efter hans pipa.
Hur många ungdomar minns honom inte som en inspirerande

lekledare? Veteraner och pensionärer känner honom, som en
prima underhållare och organisatör av trevligheter.

I slutet av fyrtitalet
kallades han till GUSTAVSBERGARENS redaktörsstol och
då visste jag att nu var det färdigt igen. Han har aldrig tve
kat att väcka den björn som sover. Vem annars skulle luska
ut mitt skrivande förflutna. Det var bara att gripa tag om
pennan igen efter tio års avhållsamhet. Visserligen höil min
karriär i GUSTAVSBERGAREN att ta slut lika fort som den
började. Mitt kåseri skrevs i en förbittrad stund i helig ilska
över att delar av fabriksledningen inte ville erkänna min
herrelösa familjebildning och ge mig en barnvänlig bostad.
Min satir var i blodigaste laget och redaktören satt illa till.
Hämndens gud är en långsint olycka, snart sitter jag i samma
situation som han satt då. Vem i fridens dar kunde drömma
om en framtid som redaktör för denna tidning. Nu måste jag
erkänna med någon rodnad och helt märkbar samvetspina,
att jag många gånger under årens lopp lättsinnigt trampat på
i galoscherna i vetskapen om att redaktören bär sista ansvaret.

Jag vet inte om det är så,
men man har anledning att tro att han redan på så tidigt sta
dium präglade sitt valspråk: Alltid roar eller retar det någon.
Han lyckades utmärkt väl med bådadera. Han har roat oss,
han har retat oss men han har aldrig varit oss likgiltig. Det
är min sju inte det sämsta som kan sägas om en levande män
niska.

Gösta är vidare
samhällets störste och meste FIRARE av bemärkelsedagar,
födelsedagar mest. Vem har inte på sin stora dag sett honom
komma knallande med blomsterkvast och argentakruka? När
han till slut valde en annan typ av konstgods till hedersgåvor
na, därtill driven av ett legitimt behov av omväxling, så blev
aldrig argentatillverkningen vad den hade varit. Trots allt
detta firande har ingen sett så sant överraskad ut som han på
egna födelsedagar inför överväldigande uppvaktningar. Men
hur vi än har tagit i så har våra presenter förbleknat bredvid
de tillgivna gåvor han fått från sina blinda barnvänner från
Tomteboda.

Med sitt förut citerade valspråk
som en uppkäftig vimpel i täten tågade han i mitten av femti
talet in på gamla Folkan för att sätta upp revy. Nästan egen
händigt tillverkad. Givetvis tubbade han mig att skriva också.
Utan att ett ögonblick ta hänsyn till att jag ogillade under
hållningsformen. Det var tiden innan TV så vi hade ännu
fritt val.
Det blev också succe. Vem trodde annat. När han nu lam

nar GUSTAVSBERGAREN och mig åt sitt öde så bävar jag
inför frågan: Vad skall han nu hitta på? Att det blir fram
gångsrikt det kan man ge sig den på men varför får inte jag
vara med? Könsdiskriminering, va?!!

Edla Sofia

15



Intervju

med

en veteran

I höstas ifyllde en av våra veteraner
70 år, Oskar Andersson, John Oskar
Fredrik nämligen. Jag hälsade på honom
i Grindstugärdet och vi pratade om hans
många år i fabriken, om hans minnen
från förr. - Oskar A. började jobba
vid 13 års ålder, och arbetar fortfaran
de med· ackordsjobb som blockgjutare.
Han har alltså varit i oavbruten tjänst
i 57 år. I skolklassen av 1910 är han den
ende, som fortfarande arbetar. -
Han är infödd gustavsbergare, fadern

likaså, och hans farfar var född på
Värmdö. Morfar var också gustavsber
gare, född 1865. Han säger att han som
många andra blivit en gustavsbergs-till
bringare livet igenom. - Från barndo
men minns han många original - idag
är alla så lika. Tiggare med påsen på
ryggen var ingen ovanlig företeelse vid
sekelskiftet. Positivhalare kom varje
sommar, mest italienare. Liftning före
kom inte då, så många av dem hade gått
till fots ända från landet i södern. Man
blev varnad för luffare, som också strök
omkring härute. Oskar minns ett original
som hette Hagström och som bodde i en
backstuga i Bo. Han livnärde sig på
att gå omkring och sälja karameller.
Burken bar han på bröstet, och på ryg
gen hade han en påse med sten. Det var
för jämviktens skull, sa Hagström. -
Det första historiska minnet för Oskar
var unionskrisen 1905, och då svallade
känslorna. Bajonettslipning var i full
gång på regementena. Men kungen och
hans rådgivare sa ifrån om några krigs
aktioner, så norrmännen fick sin vilja
igenom.

En annan syn, Oskar minns, var alla
dessa tegelskutor som kom in i Farsta
viken. Där kunde ligga ända till ett
tjugotal för att få lossa eller ta barlast.
Allt skulle vinchas för handkraft. Mest
intresserad var man av Diana och Hop
pet, som var stora och hade rår på mas
terna. Det var skonarskepp, som alltid
hade så trevlig besättning. Nu hade
n :,,sa v-ustavsoergsoararna en begynnan
de storhetstid.

Gustavsberg var då en värld för sig
själv, som helt sköttes av brukspatron
Odelberg med fast hand. Ofta kom han
ridande med strama tyglar på sin vackra
häst, med ögonen öppna, iakttagande
minsta förändring. Så när Oskars far
tog ned ett träd vid trappan till huset,
blev han efterskickad för att lämna för
klaring.

Familjen hade trångt och när de fick
flytta till Grindstugatan 8 år 1902, och
fick 2 rum ooh kök, tyckte man att det
var storslaget. Det fanns förstås ingen
vattenledning, inget elektriskt ljus. Vatt
net fick man hämta i olika brunnar allt
efter tillgång. Telefon, som nästan varje
familj har nu, fanns bara i fabrikskon
toret och hos doktorn ooh prästen. Sena
re blev det också en kiosk insatt på
Posten. Det var två telefonbolag då,
Allmänna och Riks. -

I 50 år bodde Oskar i Grindstugatan,
med Karl Ekberg och senare hans son
Gunnar som granne, alltid under en
underbar grannsämja.
När skolan var klar började Oskar

som springpojke hos Ernfrid Hedblom,
Sedan kom han efter några år till "Ka
sern" för att bli parianmakare, ett jobb
som han höll på med i tio år. I tjugo
år var han sedan porslinsgjutare, och så
gipsgjutare i tjugofem år. Det har alltid
varit aokordsarbete, så nog kan man
säga att Oskar Andersson fått göra rätt
för sig i porslinets tjänst.

I Kasern, som från början var avsett
till bostäder, låg först parian- och mo
dellverkstad. Där var Gerhard Pehrsons
far modellör, och före honom Eriksson.
Knut Andersson, Oskars farbror arbetade
också där.
Oskar berättar om gamla arbetskam

rater. Gerhard Pehrson var bas. Linus
Nyström var duktig i jobbet och en strid
bar människa i diskussionerna. En ar
betsledare var Knobloch, som lämnade
oss på 40-talet. Gamle Johnson, Ström
berg var andra gamla original. Arbets
gänget höll ihop i vått och torrt och
försöker göra så ännu, och hade årligen
utflykter i skärgården. Torsten Rolf var
organisatör, Gipskvartetten spelade, Fol
ke ooh Oskar spelade fiol, Axel B. drag
spel och under senare år fick man för
stärkning av den musikaliske Gaul med
saxofon eller klarinett. I år blev det inte
av, men gänget samlades i alla fall hos
Oskar en dag under hösten, under upp
livande av gamla minnen.

Föreningsverksamheten blomstrade då
Os.kar var ung, det fanns friförsamling
en, baptisterna, Templet och Nöjesklub
ben. De flesta gustavsbergare var aktiva
medlemmar i någon förening. Oskar gick
i söndagsskola i tio år och där fanns
massor av barn i alla åldrar. Någon brist
på söndagsskollärare var det inte. -
Oskar Anderssons hobby har varit sjön

och fisket, vilket lett till att han fått
många känningar i ytterskärgården. Men
nu är de flesta borta. Sedan 1910 har
han haft båt. Sång och musik är en
annan del av Oskars intresse, en bra av
koppling för porslinare, Naturens gång,
årstiderna, stjärnhimlens mysterium -
den stora frågan som ingen kan besvara
- har fängslat hans sinne.

Oskar exercerade 1918, när det var
mycket spänt världsläge. Det var dåligt
med maten, och en hård exercis som
krydda. Som tur var kom krigsslutet till
hösten, och det började lätta igen. För
de hemmavarande var potatislanden
räddningen. Hovjägmästarn lämnade bl.
a. ut åkern vid Rutens träsk - och där
blev det verkliga bjässar till potatis i
en riklig skörd.
Grisar och kaniner fanns i alfa backar

långt in till nästa världskrig.
Vid sidan av sitt jobb har Oskar

också varit cykelhandlare och reparatör,
och vi minns att han gjorde rejäla jobb.
I 30 år sålde han cyklar och torde väl
ha försett Gustavsberg med minst tusen.
Men när lördagen kom då stack Oskar
ut till sina kobbar vid Klevsfjard, där
stugan blivit som ett andra hem. Strax
intill ligger Munkholmen, där flera gus
ta vsbergare bildat koloni. Mycket goda
vänner var där Nisse Box och Fredrik
Lundqvist man hade många trivsamma
helgkvällar i muntert lag. "Nu är dom
borta, men jag sitter där i kretsen av
deras barn - och vi är lika jämnspelta
som förr", säger Oskar och slutar:

"Den gamla idyllen Gustavsberg har
förändrats under de sista 25 åren. Ut
vecklingens hårda hand har sopat bort
våra barndoms lekmarker, Bagarns,
Snickarns, Rutens träsk och Osby å. De
flesta åkrar är nu igenväxta och skogen
känner man knappast igen. Om det en
bart blivit till människornas välfärd kan
man undra."

Ref. G. Dbg
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Fåglar
på flytt

Att åka till Falsterbo i oktober är väl
knappast något som så värst många
skulle komma på att göra. Falsterbo
associeras väl oftast med sol och salta
bad längs kilometer efter kilometer av
sandstränder. Men trots detta vågar jag
påstå att där är som allra bäst i sept.
okr, Det kryllar visserligen av sommar
gäster även nu, men bevingade sådana,
som bara har ett mål, att lämna detta
alltmer ogastvanliga ldirnat.
Tänk att få göra som de, lämna snö

och kyla, och å,tervända när det våras
igen.
Nu är det ju inte alla arter som går

över Falsterbo, S.k. västfilyttare lämnar
vårt land högre upp, likavä'1 som syd
oststräckande arter har Ottenby på Oland
som sista anhalt, men det uogör ängen
överdrift att säga att de flesta arterna
lämnar vårt Iand via Falsterbonäset.
Det skulle föra allr för långt att räkna

upp alla arter, men några kan vara av
intresse av den orsaken att dom bara
visar sig här vid Hyttmngen.
Mindre sc'l,ngsvan, häckar på den rysk

sibiriska kusten såväl som på Norra is
havets öar, ,alltså nordligare än sångsva
nen. Den har iakttagits på ett flertal
oner sedan den första observationen
1890, men antalet observationer översti
ger ej 50 varvid 389 fågilar räknats in.
PrutgJsen, den svartaste av de grå

gässen och tillika den minsta av "våra
gäss" - vi räknar då inte med den
rödhalsade gåsen som är en ren asiat -
har samma häckningsområde som mind
re sångsvanen. Ströfynd har gjorts i
inlandet men annars är det främst ost
kusten samt Skåne som får se något av
dessa tundra.fåglar.
Därför slår hjärtat en extra volt när

man som jag får se 6 st. prutgäss + 7
st. mindre sångsvan landa på vattnet
strax utanför fyren vid Falsterbo inom

Samling till avfärd från fabriken.

loppet av 20 min. Detta mitt herrskap
är syner som man aldrig glömmer!
En tredje art som på alla sätt avvi

ker från de föregående är bergfinken.
För det första häckar han från Mälar
dalen och norrut, för det andra är han
som sin släkting bofinken .orädd utav
sig. Vad som föranleder mi,g att nämna
bergfinken är dess massuppträden vid
vissa tillfällen. Understundom stannar
stora flockar kvar i Skåne även över
vintern och när de så söker sitt natt
kvarcer kan det ske i sådant antal att
grenar och kvistar brister under tyngden.
Det rör sig om 50.000-100.000 indi
vider.

I år hade vi lite otur med vädret, regn
och blåst. Men sista dagen flödade solen
från molnfri himmel. Det var tur för
Allan, som var med för första gången,
annars hade han väJ trott att jag ljugit
s-å som jag lovordat Falsterbo om hösten.
Något rovfågelsträck att tala om

blev det nu inte, bara 1.000 st. Jag
gjorde ilite anteckningar sista dagens
förmiddag. 300 Ormvråk, 300 Fjällvråk,
15 sparvhök, 3 Tornfalk, (vi såg 7 st.
dan före) 2 Stenfalk, 1 Brun kärrhök,
100.000 Bofink, 5.000 Bergfink, 5.000
Blåduva, 4.000 Ringduva, 1.000 Blåmes,
1.000 Talgoxe, 750 Grönfink, 700 Kaja,
400 Domherre, 300 Harnpling, 100 La
dusvala, 50 Hussvala och 3 st. Backsva
la. Det här gällde då bara några timmar
på förmiddagen, men det kanske ger en

fingervisning om hur det kan se ut i
luften därnere om hösten. Det numerära
är inte det allt överskuggande, rarite
terna ger ofta lika mycket. Ta t.ex. så
dana arter som Rödstrupig piplärka,
Ortolansparv, Berglärka, Gulärla, Berg
and, Snösparv, Turkduva och Svartkrc'l,
ka, dem är vi minsann inte bortskämda
med på den här kanten, för att inte
nämna Kungsfågelsc'l,ngare, Guldtrast och
Talgsc'l,ngare som jag obsat därnere f.f.g.
Tiden rinner undan det är dags att

starta hemfärden. Vi hade bestämt oss
för att åka västkusten upp oill Varberg
cch ev. stanna där ett dygn. Men det
bara regnade så vi var ute på Getterön
en tim. och tittade på massor av änder.
Inte mindre än 30 Hägrar såg vi där på
ett litet område. Kosan ställdes nu mot
Borås-Falköping där vi tog nattkvarter.
På slaget sju var vi i Farten för att av
verka sluretappen Skövde-Tibro-Karls
borg, där vi anuligen fick vårt morron
fika. Sedan avverkade v,i Askersund
Orebro-Torshalia utan några markvar
diga händelser, men strax utanför Tors
hälla hände en kul grej, på ett gärde
med vetestubb gick 62 Kanadagäss och
betade, det ar kul att dom verkligen
tycks trivas och öka i antal.

Efter en korvbit och en dricka utan
för Mariefred var vi hemma kl. 15.00
på fredagen.

Ä. Berglind

17



0

Gott Nytt Ar 1968

För 20 år sedan och så 10 år senare,
närmare bestämt i julnumren 1947 och
1957 gjorde jag upprepad intervju med
vissa gustavsbergare, som följande år
hade födelsedag. I år har jag intervjuat
samma personer. Vi ger dem väl en väl
gångsönskan inför födelsedagen, och lyss-
nar på vad de har att säga. ,
Jag går först till åldermannen bland

födelsedagsbarnen, gravören Carl Pet
terson, som för 1948 hoppades på nya
motiv för sin målarhobby, att lägenheten
skulle repareras - och ett lugnare
världsläge. - Och för 1958 därtill väl
gång åt det företag han tjänat så många
år.

Carl Petterson 90 år 5, 7, 68,

Och så här säger vår gamle hedersman
inför 1968:

När Red vill att jag ska tala om mina
önskningar och förhoppningar inför min
90-årsdag, är det inte lika lätt som vid
tidigare tillfällen, Bara det faktum att
jag nu blir 90 år är svårt att fatta. Det
är lättare att konstatera att de senaste
10 åren har medfört stora förändringar
av vårt samhälle, Nya byggnader, såsom
Domus, Vattentornet och Kvarnbergssko
lan har ju förändrat samhällets utseende.
För mig som särskilt vill iaktta samhäl
lets estetiska utseende har väl inte nybyg
gena alltid varit till det bättre. Men sam
hällets utoecleling har imponerat mycket
på mig! En nyhet som ligger mitt hjärta
nära är den i dagarna färdigställda lo
kalen för scenstudion. Som gammal ama
törskådespelare gläder jag mig verkligt åt
att de unga får utökade möjligheter att
ägna sig åt den fina hobby som amatör
skådespelandet utgör. Har man sedan
den entusiasm och glädje som vi hade på
min tid som aktiv bör Gustavsbergarna
kunna se fram emot många fina föreställ-

ningar av scenstudion. - Jag önskar att
det ökade materiella välståndet också
skall göra människorna i vårt samhälle
förnöjsamma och tacksamma, och att de
ej glömmer bort att det har varit mycket
sämre tider.

Oskar Fredriksson 80 år 13, 7, 68

- Oscar Fredriksson, gammal god
snickare, önskade för 20 år sedan att
Stenkullen skulle få bättre tillfartsvägar.
Han rådde alla att då gå med i den fri
villiga sjukkassan. Tio år sedan konstate
rade han att vägproblemet ej var löst.
De gamla fick knega uppför Skräddar
backen och hasa sej ned. Och så önskade
han också en rustning av sin lägenhet.
Jag undrar hur läget är i år, -
"Jo, Skräddarbacken är likadan idag!

Den är vår naturliga väg och skulle be
höva jämnas till, ty där kör man också
med motorcyklar, vilket borde förbju
das. Vägen till trappan är inte mycket
bättre, med sophögar och buskage i vä
gen. Vintertid är det mycket halt, Så där
har vi blivit helt bortglömda. - Men
annars är det ju skapligt. Lägenheten
blev rustad. - Jag hoppas på att benen
ska orka också nästa år, så jag kan göra
mina promenader. Hälsar ibland på i
snickarverkstaden, där jag tycker Sjö
qvist ser ut att vara en bra bas." -

Axel Eriksson 70 år 11, 3, 68

Axel Eriksson, som fyllde 50 1948,
hoppades på att idrottsplatsen skulle rus
tas upp, och att marknaden för sanitets
porslin skulle öka. - Tio år senare kun
de han konstatera att båda önskningarna
gått i uppfyllelse. Inför 1958 önskade
han att ungdomar skulle myllra på Fars
taborg, och att unga som gamla gick in
för spänst och måtta hälsoåret 58. -
Ackes önskan inför 1968 är att han

får vara frisk tillsammans med sin familj
- och konstaterar att "vi är gamla pen
sionärer redan". Det är klart att man
tänker på företaget ibland, där man job
bat 50 år snart.Jag hoppas de nya i led
ningen med friska krafter ska se till att
företaget fortsätter att utvecklas - och
anpassas efter tidens krav. Vidare att
det blir gott samarbete med kommunen,
så att vårt samhälle blir trivsamt för alla
att leva i. - Och så hoppas jag förstås
att jag kan hålla min plats i bowlingen.

Elis Sander 60 år 14, 2, 68

Elis Sander, 40 år 48, hoppades på det
sociala arbetets framgång, bättre fritids
lokaler, livligare föreningsverksamhet -
och konserter, Inför SO-årsdagen notera
de han framgång för det sociala arbetet,
- men fortfarande ringa aktivitet i före
ningslivet. Hans önskningar fick stå kvar
tio år till - jämte det ständiga hoppet
om bättre allmän nykterhet.
"Det som ständigt gläder mig", säger

Elis Sander, "är den fulla sysselsättning
en, och samhällets utbyggnad av lokaler
och serviceinrättningar. Negativt där
emot är det tilltagande alkoholbruket
och de problem, som detta för med sig.
Här behövs verkligen en bättring,
Det jag tycker är botten är att folken

inte kan göra upp sina mellanhavanden
vid färhandlingsbordet, utan att först
använda vapen,
Min önskan för framtiden blir: Fred i

världen, bättre hjälp till utvecklingslän
derna, en fortsatt god utveckling av vårt
samhälle, så att det ännu bättre kan mot
svara de krav vi ställer på det, Och för
1968, som är valår, hoppas jag på att
socialdemokraterna vinner valet,"
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Torsten Rolf 50 dr 25. 1. 68

- Torsten Rolf, en ung man på 30 år
1948, förfasade sig över de stora bo
stadshusens utvidgning, önskade förbud
mot försäljning av tomter i skärgården,
efterlyste gymnastikhus, ungdornskafe
och en bättre idrottsplats. Han var arg
för all naggning på våra natursköna om
råden. Han ville slopa alla ransonering
ar. - Till 40-årsdagen kunde han glädja
sig att få leda gymnastik i en ny fin sal,
och att vara ofta anlitad speaker på en
fin idrottsplats. Han önskade Red ett
tidsenligt Gott nytt Sputnik-år! (Sätt.
anm: Nu är vi på månen, och Rolf sitter
i bostadskommitte l) -

- Tyvärr har mina farhågor för 20 år
sedan besannats, säger Torsten. Skärgår
den har exploaterats hårt, inte minst
lngarö och Värmdö. - Jag förstår att vi
numera måste bygga bostäder - därför
att vi inte lyckats hejda inflyttningen till
Stockholm. - Så har vi fått en kraftled
ning rakt genom Farstalandet, och snart
har vi motorvägen i samma område. -
Vi måste vara mycket försiktiga med vå
ra resterande markstumpar, för att inte
helt förstöra naturliga grönområden för
kommande generationer. - För övrigt
gläder jag mig åt vårt fina Centrum med
Skärgårdsteatern, vår skola, våra vackra
bostäder - och att fabriken haft en
gynnsam utveckling.

Agne Rosen, ungdomsklubbist, ivrade
inför nya året 1948 och sin 20-årsdag
bl.a. för ett ungdomskafe, där man kun
de träffa kompisarna - 1958 hade
önskemålen utvidgats till ett Folkets
Hus, ett varuhus, parkeringsplatser och
garage. Han fick i viss mån god utdel
ning på de önskemålen. - Numera
har Agne flyttat från Gustavsberg och
jobbar på annat håll, men har tydligen
litet av hågen och intresset kvar för
Gustavsberg.
"Jag önskar att Gustavsberg ska få

badhus med simhall för vinterbehov och
bättre ordnade badmöjligheter sommar
tid. Varför inte sänka en plastbassäng
i den alltjämt vackra Skräddarviken -
och sedan - när motorvägen kommer
- låta den nuvarande vägen bli en av
kopplande, riskfri promenadväg utmed
sjön till badplatsen? - Så hoppas jag
som andra att vi äntligen ska uppnå en
bestående fred, och att människan ut
vecklas i takt med de tekniska framste
gen."

Birgitta Lindgren 30 dr 17. 3. 68

Birgitta Lindgren, en tös på 10 år
1948, önskade en ny Pelle Svanslös-bok,
gillade sin skolfröken, och ville resa till
morbror på skollovet. - Vid 20 år 1958
var hon kontorist med radikalare läsva
nor, ungdomsklubbist och gillade att spe
la piano. Hon önskade snabbussar direkt
till stan, hälsa och frid på jorden ...
I år jobbar fröken Birgitta på

har lägenhet i Lugnet, men går ofta hem
till mamma och pappa. Fortfarande gil
lar hon att fara norröver, till Sundsvalls
trakten. "Om jag kunde ta jobbet med
så skulle jag gärna bo där." Hon är myc
ket nöjd med att vi nu fått ny bio -
och i synnerhet möjligheten att få hit
Riksteatern eller andra resande teater
sällskap. - Inte glad åt att det inte har
kunnat ordnas direkta snabbussar Gus
tavsberg-Stockholm, och sätter nu sin
förhoppning till att det ska kunna bli
snabba båtar i stället, i gamla Gustavs
bergsbåtarnas färdled.

Agne Rosen 40 dr 13. 2. 68 Ref.: G. Dbg

Det hände på TPF. En besöksgrupp
av husmödrar passerade just ugnen, när
en vagn fördes in. En frågade brännaren:
- Det är väl väldigt hett det här job
bet?
- Tja, de ä så klart, men det går väl

an för mej. De ä värre för Johan som
står därinne å tar emot.

- Mamma, det är bra underligt! I
dag i kyrkan sa prästen "Stån opp för
Herran", men på fotbollsmatchen i
skrek dom bakom mej "Sitt ner för fan".

- Kan Lisa berätta för mig vem Noak
var?

En hedersman, fröken!

Hur kunde ni behålla nngen som
ni hittade?
- Jo, det stod "din för evigt" i den!

Smålands-Anders var på railarjobb
långt borta. En kväll tog han fram penna
och papper för att skriva hem till sin
Alma. Men han hade svårt att komma
igång och frågade Rallar-John hur han
skulle börja.
- Kära Alma, sa John.
- Nä, dä går ente. Då tror ho Ja a

fuller!

Den förhoppningsfullc tonarmgen
kommer hem med familjebilen illa till
tygad.
- Goda nyheter, farsan. Du har inte

betalt försäkringspremierna förgäves.

- Hallå, är det fröken Pettersson?
- Ja.
- Jag har något viktigt att fråga om

fröken Pettersson. Vill ni gifta er med
mej?

Jaa - men vem är det jag talar
med?

Chefen: - Apropå det, har fröken
något särskilt för sej i kväll?

Sekreteraren, glatt överraskad: - Nej
då, visst inte!
- Gå då tidigt i säng och försök

komma i tid i morgon.

Kyparen: - Hur var kycklingen,
herrn?
Gästen: - Ovanligt liten för sin ål

der.
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Arets sista sammanträde i nämnden
hålles när tidningen är i press. Jag kan
alltså inte rapportera om vad som där
behandlats. Av inkomna rapporter ser
jag emellertid att nya ordningsregler
trätt i kraft 1967. I stort sett dock inga
nyheter, annat än att kontrollen skärpts
för tiders hållande. Vilket i sin tur
väckt diskussion om rasterna, som anses
för knappa för att hela personalen ska
kunna betjänas samtidigt på exempelvis
HPF. Uppsättning av •kaffeautomater har
nämnts som en lösning.
På HPF har samarbetskornmitten

granskat· föreslagna produktionsändring
ar enligt ritningar. BKF:s samarbetskorn
mitte har informerats om produktions
utvecklingen. En bättre introduktion för
nyanställda efterlyses. Ritarberet på ar
betsbesparande metoder för emaljverket
har visats. Ett driftlaboratorium planeras
till entresolvåningen vid packningen.
Inom skyddsverksamheten startar i

dagarna cirkelsrudier för skyddsombud
och andra intresserade. Brevskolans kurs
bok "Ar:betarnkydd lönar sig" användes
som grundmatcrial. Kursen ska förgyllas
med inslag av anföranden av expertis och
studiebesök vid annat företag.
Förslagsverksamheten noterar intill 1

december 34 inkomna förslag. Av dessa
och tidigare bordlagda har hittills 22
premierats med tillsammans 4.125 :-.
Utbyte av erfarenheter har skett med
andra företag.

Personalavdelningen noterar pr 30/11
2.000 anställda. Meddelande nr 40 från
Företagsnämnden, med protokoll etc. har
tryckts och utdelats till samtliga anställ
da.

Företagsnämndens decembersamman
träde gästas av ombudsman Knut Therus,
Fabriks, jämte ledamöter från företags
nämnden i Reftele.

Sekr.

M!mga sjukdomssymptom har direkt
orsakssammanhang med arbetet och den
adekvata behandlingen kan i sådana fall
bestå av ändringar av arbetssituationen
och inte medicinering eller sjukskrivning.

Dr C. A. Heijbel
i Fabriksarbetaren

Har Du en ide!
Kan Ditt förslag spara tid eller

material!
Kan det förenkla jobbet?
Kan det göra ett arbete lättare?
Har Du förslag till en skyddsåt-

gärd?
Alla förslag är välkomna och vi

soker pröva dem omsorgsfullt.
Ditt förslag kan ge Dig en stor

eller liten slant!
Skriv ned Ditt förslag till

förslagskommitten

ANTIN6EN DEN KOMMER.."
FLV6ANDE 'ELLER. DU SNUBBLAR. -
PJ\. DEN

• TALA OM OEN fQQ.
FOl2SLAMKOMMITTEN
Dl~ IDE KAN 810~A6A TILL Öt40
PtOOUKTIOI< STÖR~E SÄKERHET
B~TTRE 1RIVSEL.
OCH

Tag då ett formulär och ett kuvert i närmaste förslcrgslåda - eller rekvirera blan
kett från Personalkontoret.

Formuleringen är en bisak, men Du kan få hjälp med ritning e.d, genom förman
eller ritkontor.

Remsan upptill på blanketten behåller Du som kvitto. Lägg ned Ditt förslag i kuver
tet och i förslagslådan, eller sänd det direkt till sekreteraren.

Försloqskornmittån består av 8 ledamöter, därav 4 arbe.tarerepresentanter som kon
taktmän på fabriksovdelningarna. Kommitten sammanträder varje månad, då försla
gen registreras och presenteras för ledamöterna. Om ett expertutlå.tande behövs,
remitteras förslaget till fabrikschef eller annan fackman. Vid nästa sammanträde kan
försloqskommitten besluta om förslagets nyttjande och om den premie som utgår.

Ibland efterprövas förslaget efter en tid och ger då ofta anledning till tilläggspre
mie. Vid årsträff med förslagsställarna utdelas därtill minnesfat eller bokpremier.

Var med att lösa tekniska problem, kom med förslag till förbättringar, det må gälla
produktionen, arbetarskyddet eller trivseln på arbetsplatsen!

Att vi behöver öka vär produktion av
klosetter är alldeles uppenbart. En gal
lupundersökning med den Wc-entliga
frågan: "Har ni WC?" blev svaret

23 -O/o ja
20 °/o nej
57 '0/o vet inte

På det stadiet kan vi ju inte hålla oss..

- Du, jag har fått 500 ,kronor
belöning för ett bra förslag.
- Vad då?
- Jag föreslog att den där skruven

som jämt sitter i vägen vid pressningen
av detalj 75 B skulle tas bort.
- Fick du bara 500 för det?
- Ja. Men jag fick 1.000 kronor för

fyra år sen, när jag föreslog att dom
skulle sätta dit den där förb-e skruven.

..
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Löneutbetalning via data :>---4 6-10

natcm
PERSONALkORT

Det går många historier om undenliga
löneutbeta'lningar där en datamaskin är
huvudpersonen, Somliga har fått mycket
i kuvertet och andra har helt blivit utan.
Alle som har med löner att göra är

känsligt. Ar inte lönen 'klar på exakt
rätt dag får Iönekontoret veta av det.
Lönen skall helt enkelt på utsatt dag va
ra uträknad och klar, pengarna Ligga i
påsen. - Turen är nu hos gustavsber
garna att pröva detta nya, Starten sker
redan vid nyår för tjänstemännen ooh
går experimentet bra fortsatter vi med
de kollektivt anställda nästa höst.
Någon egen datamaskin har VI.i inte

tänkt skaffa oss utan den firma som kör
vår bokföring, Automation Center i
Stockholm, hjälper oss med sin IBM
360/30-maStkin. Konraktman är den ,i
fotbollskretsar inte helt okände Tom
Turesson. Sedan september har en arbets
grupp inom företaget arbetat med sys
temutformning och vi vet nu hur tjänste
männens 'lönesystem skall se ut.
En av utgångspunkterna i gruppens

arbete har varit att skapa ett så likartat
system som möjligt för alla anställda.
Personalkortet, som jag skall berätta om
litet senare, är gemensamt liksom även
lönespecifikationen, Hela avdragssidan
blir lika ooh skillnaden består i sättet att
räkna fram bruttolönen. Hur detta skall
ske för arbetarsidan är ännu inte bestämt.
När det gäller tjänstemännen är brutto
lönen fast och det är endast avvikelser
beroende på t.ex. sjukdom, övertid och
liknande som påverkar bruttolönen och
behöver rapporteras.

Grunden i systemet är ett personal
kort. Som ni kan se på bild 1 innehåller
det bl.a. namn, adress, anställnings
nummer, folkbokföringsnummer, skat
tedata och mycket annat. Alla fasta upp
gifter om våra anställda samlas i detta
register och matas in på ett magnetband
(bandet påminner mycket om ett band
till en bandspelare men i stället för mu
sik och sång har man siffer- ooh bok
stavsuppgifter på bandet). För tjänste
männen ligger även bruttolönen på kortet
och det betyder att om vederbörande
arbetat helt normalt och inte har något
extra som påverkar bruttolönen eller någ
ra extra avdrag så sköter maskinen auto
matiskt om löneuträkningen. Alla utgif
ter som behövs ligger i bandet. Skatt
t.ex. behöver vi inte räkna ut manuellt,
den saken sköter också maskinen.
För att vi skall kunna beta:la ut lönen

och ge den anställde en avräkning skri
ver maskinen ut en lönespecifikation,
som kan se ut som på hild 2. Såväl
bruttolönen som avdragen är specificera
de varför det är lätt att kontrollera avlö-

12

11 ,2~21rii __Personnummer 1 Eltemam:l och förnamn I BcstadsaCress I Bostadstelefon

22--49 ,,._., 70--8 0

..9i.3269.1.7.423.6.l····.1uroERssoN...ANI>ER:LEERTIL __ l_sTocKRQLM.SY..Ä.GEN rn.o _.. 1 __0166/20100 .

11-25 ~43 44-4 8 69-74 75-80

c/oadress Postadress Postkod l Mantalsskrivningsort _ I Mant~~~skr.- I Födelseort

.G!IS.TAYSBERG ... ............rGJ.!S.TAY.!ISERG, .... I .. .O.J..2.lOZl.03.1.20.3
11-13 14 15 16--44 45

ut-
1,11(1-
nin_i

46-50 51-52 53- '5 66 67-70 71-80

1
--...:-1 ,;,;,.-- -I
nali- stånd Kön ffäfmasl antlörfg
le!,

13
po.i[··2···l1IANnERssoNANNA. ..

Yrke! I Ut· Bank- 1'Yrkeslul!:I findral Befaltnfng ener me1 bet.• kon1or
,, ~' -"-'~-- '""""-!

ningen, Specificer,ingen sker i kodform,
men på påsens baksida finns en kod-för
klaring ty specifikationen är samtidigt
påse. Påsen kan också användas som ku
vert och kommer att skickas till de av
våra anställda som är bosatta utanför
Gustavsberg, Givetvis kan man inte se
lönebelopp och avdrag på påsens utsida,
utan man måste öppna påsen för att se
dessa uppgifter.
Genom samarbete med skattemyndig

heterna skymtar vi en möjlighet att un
der ett senare skede slippa begära in de
anställdas skattsedlar. Den datamaskin
vi disponerar kommer att kommunicera
med skatteverkets datamaskin, vilken
skall ge oss de uppgifter vi behöver om
varje anställds skatteförhållanden. Vi å

vår sida kommer att lämna uppgifter
om innehållen skatt i sådan form (troli
gen magnetband) att skattemyndigheter
na direkt kan använda våra siffror i sin
maskin. För undvikande av misstag vill
jag betona att detta är en framridssak
och att vi kommer att säga till i förväg
innan det systemet skall träda i funktion.
En viss försöksverksarnher skall dock gö
ras redan nu vid årsskiftet.

Vi har försökt gardera oss mot miss
öden när vi nu startar Iöneutbetalning
arna med hjälp av datamaskin. Det är
dock omöjligt att förutse allt och skulle
det inträffa något oväntat ber vi er ha
överseende med detta ooh snarast kon
takta lönekontoret för att snabbt få
saiken uppklarad.

Bengt Tbyren

LÖNESPECIFIKATION

Art Tinar Oa,:ar d. pris Belopp Bank I Checkkonto Fö7;;ltnin1 Specifikation nr
010 1500,00 Qll2S
300 2.0 46.00 92,00- Period I Utbetalninssdag Utbetalninssställt lJ,.natä.llninganr.
500 328.00- 1267 201267 f'\1 7f'lf'l11

502 25,00- Jfa■n och adreas
603 200.00- ANDERS ANDERSSON
690 25,00- STOCKHOLMSVÄGEN 100
820 12. 50- GUSTAVSBERG
772 9,00-
751 15,00-
790 10.00-
806 5,00-

EJ' UreTAGNA , El\lES' ERDAGAR 2 0

KVI1'TERAS:

Bruttolön I Ingående-

I
ATdrag llng.'. mynt•• i Summa IUtg. myn1.-1 Utgäendo I ?lettolön

intressesaldo utJamning utjämning intressesaldo

1408,00 778.50 2.30 631,80 1,80 630
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En förväntansfull invig
ningspublik lyssnar till
KF:s styrelseordförande
Harry Hjalmarsson som
överlämnar Gustavsbergs
teater till kommunens
representanter. Vid entren
väntar scenstudions



värdar och värdinnor i
bästa kostymen och lång
långt. Arkitekt Claes
Tottic och en medarbetare
hjälps åt med belysningen.
Bilden bredvid skildrar
de febrila förberedelserna
bakom kulisserna för

publikens lekamliga väl-
färd. Sånggruppen Les
Quatres underhåller på
nästa bild. Anneli Nilsson
Eva Brandin, Aina Lindahl
agerar i Strindbergs "Moders
kärlek". Sista bilden:
William Clausens glada trio.



TEATERN
i centrum

INVIGD
KNTILGEN ... Ja, det var just vad

kvällens fyndige conferencier, Torsten
Rolf lockade oss att samstämmigt utbris
ta, vi tvåhundrafemtio som lyckats bli
första publik på vår sköna, nya teater
bio. Det var djupt känt och gott att få
säga för gustavsbergare som väntat länge
på detta hus.

Gustavsbergs Hemvärnsorkester inled
de som sig bör med sedvanlig kläm under
Sven Wahrenbergs ledning. Sven Anders
son läste prologen och sedan var det fritt
fram för alla talen. De var föredömligt
korta.

Byggnadskornmittens ordf. Harry Pet
tersson hälsningstalade. Han skildrade
den svåra och långa vägen från gamla
Folkans rivning fram till kvällens begi
venhet. Slutet blev gott och "man kan
säga att KF nu byggt upp vad konsum
styrelsen rev ner".
Efter HP:s tal följde invigningstalet

som hölls av KF :s styrelseordf. Harry
Hjalmarson. Han gav en uppskattande
blomma till blåsorkestern som represen
tant för samhällets alla kultur- och tra
ditionsbevarare. Erinrade om att KF all
tid velat visa Gustavsberg för in- och ut
ländska besökare. Inte bara fabriken
utan även samhället. Dock sällan gamla
Folkan och förutvarande Centrum. Be
rättade, att redan på den tiden då Joel
Pettersson regerade i konsum och han
själv kom hit i egenskap av revisor, dis
kuterades samhällets Centrumfråga liv
ligt. Nog är det ett problem av gammalt
datum som nu står inför sin lösning. Han
uttryckte sin och KF:s glädje över att ha
fått vara med och skapa Centrum i Gus
tavsberg och överlämnade byggnaden till
kommunen med en varm önskan att den
måtte bidra till samhörighet och bli till
glädje och fromma.

Vår Harald Lindholm tackade hjärt
ligt på kommunens vägnar för den kär
komna gåvan och använde gärna Gode
nius ord från 1860 vid gamla Folkans
invigning, att "byggnaden skulle vara
en samlingspunkt för nöje och trevnad".
Han önskade att lokalerna skulle använ
das över kommungränserna, även stock
holmare kunde hyra den för samman
komster. Till sist överlämnade han huset
till folkparkstyrelsen att förvalta, vilket
ordf. Edor Svensk som näste talare tac
kade innerligt för. Han hoppades att hela
samhället skulle trivas i de vackra loka
lerna. Ännu en talare steg upp i talarsto-

len, Hr. Strömblad från Folket Husför
eningarnas Riksorganisation, som gratu
lerade folkparkstyrelsen till förvaltarska
pet och överräckte som gåva två mål
ningar av konstnär Eric Byström.

Efter talen passade det oss fint att få
lyssna till Scensrudioorkestern med solist
Tage Andersson. Vi fick också konstatera
lokalens användning som bio och såg en
kortfilm modell äldre från USA.

Så var det tid för paus. DOMUS-led
ningen, G. Mattsson - R. Herrder bjöd
frikostigt och festligt på förfriskningar
med tilltugg, scenstudions unga värdinnor
serverade och stärkta slog vi oss åter ner
i salongen för att avnjuta andra halvan
av det digra invigningsprogrammet.

Gustavsbergs Scenstudio inledde sin
nya era på denna scen med Strindbergs
enaktare: "Moderskärlek". Aina Lindahl,
Ulla Svensson, Anneli Nilsson och Eva
Brandin gjorde sitt allra bästa och fick
god hjälp av en tacksam publik.

Orkestern med Tage gladde oss igen
och unga, trevliga "Les Quatres" sjöng.
Vi applåderade för allt vi var värda och
än värre när gastartisten, Gunwer Berg
kvist äntrade scenen, för att inte tala om
vad vi medverkade när William Clausen
och hans mexikanska gossar kom instor
mande och intog vårt nya hus.
Det var en kväll det och stort tack

allesammans som arbetat och medverkat
till detta samhällets käraste "smultron
ställe".
OH nej, det skall det inte heta, huset

har ännu inget namn. Redaktionen för
denna tidning mottar fortfarande förslag,
några har inkommit: FAJANSEN, TER
MA, ARGENTA, SKKRVAN, SKKR
GÅRDSTEATERN.

Får jag besvära alldeles själv med ett
otroligt originellt förslag: FOLKAN.
Var kan jag hämta priset?

EA

0

Arets idrottsman i Gustavsberg
Orienteraren Björn Nordin :har nu av

slutat sitt första ·år som senior med så
fint resultat, att vi utan vidare kan ut
nämna honom som å11ets idrottsman i
Gustavsberg. Efter förra årets ropplace
ringar som junior satsade han hårt un
der vintern med träningen och kom väl
rustad till vårens tävlingar. Redan i de
buten den 27 mars slog det För honom.
Han blev fyra i den mycket hårda elit
klassen i Främmcstads tävling, Sedan
följde Fredrikshofs, där han var trea,

Järfällas natt Fyra, Skogsluffarnas tvåa,
Södertälje IF:s fyra, OK Nordanstig
femma ooh Sundsvalls OK tvåa.
Med så fina insatser under våren

blev han uttagen till ett morgondagar
läger i juni följt av ett träningsläger för
SM-kandidater i juli som förlagts till
Ulricehamn.
Höstsäsongen börjar utomordentligt

med seger i OK Rävarnas skubb, där
mestadelen av svenska eliten deltog, ,fort
satte med andraplacering i "Tjädernat
ta", Sofia CK och trea i Kooperativa
RM.

I DM gjorde han ypperliga prestatio
ner genom att lbli mästare i långdistans
(22 km), tvåa på natten och dessutom
bli sträcksegrare på sista sträckan i kav
len.
Har representerat srhlmsdistriktet i

SM, både dag, natt och långdistans.
Bästa placeringen blev på dagen, där
han kom 19.
F.n. gör han värnpliktstjänstgöring,

vilket medfört att han fått representera
Sverige i Nordiska Mästerskapen och i
landskamp mot Danmark, Finland, Nor
ge och Schweiz.

Blev också klubbmastare både på
natt och dag.
Hans prestationer har uppmärksam

mats av pressen, där det ofta stått "rek
ryten" Nordin. Nar han muckar hoppas
vi att "rekryten" blir utbytt mot "Pors
linsexpressen" eller något liknande, så
blir det ytterligare reklam för vårt sam
häI!e.

Pierre
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G osten med giss.fet visar en skymt
av arbetslöshet, enligt pressen.
Hoppos det inte kan bli så grymt
som då - det var rena stressen.
Du som predikade utbildningssats,
var har du nu ett jobb, en plats
för alla de små ingeniörer,
som trodde på dina parlörer?

Q rdet fritt, det håller ju än,
för detta vi bugar å tackar.
Satsar Fellke, så svarar Sven.
Hejar gör mittens klackar.
Nog för vi märker vilket lir
som alldeles innanför dörren står.
Går vi med sans å med måtta
mot valåret 68?

Dofter från patriarkens tid
flödade kring demokrater.
Trångt, men påkostat, vigdes frid
över vår nya teater.
Tänk att få särskilt inbjudningsbud
att komma dit tillsammans med brud!
Därute strök folket sin mössa
vid skrammel av Rädda Barns bössa.

Julhälsning till det triumvirat
som nu ska leda fabriken.
Hoppas ni vet var ni ska ta't
å vad som fångar publiken.
Ibland klosetter ska vi .bli störst,
å i vår samverkan ligga först.
Glöm sen inte, för Herran
vad slaven viskat på kärran.

Uselt väder å surt å blött
var det mest hela hösten.
Dylikt klimat vi sällan har mött.
Kanarieöar blir trösten.
Bister vinter kommer härnäst.
Borta är bra men hemma dock bäst.
Här får du snö för din skida,
kan hoppas på våren, å bida.

Lär dej ordning, nu blir kontroll!
Kom ej med undanflyktsgriller.
Stämpling, data •på alla håll
blir som ett lyckopiller.
Klagom ej, lägg ej näsan i blöt
- även om trivseln får sej en stöt.
Allt är blott till att förgylla.
Du har ju dej själv att skylla.

LERGOKEN

JANUARI

FEBRUARI

MARS

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUGUSTI

Grötrim 1967
Vi startar hurtfriskt mot nya bedrifter
begrundar vårt bokslut och finner det gott
Nyårslöftenas överdrifter
lever i envisa samveten blott.

Ungdom från skilda orter i landet
kämpar om SM ·i Farsta skog
Vi kände oss alla som Värdar och fann det
vara ett mysigt vårvinterknog.

Kvarskatt är inte den bästa av skatter
men mars doftar jord och har must i sin färg
Det kvillrar i diken och jamande katter
stryker kring knutarna ,i Gustavs.berg.

I denna månad Du prövar att söka
ett sommarjobb, om Din kassa är skral
kan sommarens möda rätt skapligt .föröka
Ditt åtråvärda mopedkapital.

I majsolens sken vill vi alla bli snygga
och sneglar på vårmodets frestande värld.
Snart vaggar båtar vid hoj och brygga
och båtfolket drömmer om Nämdö fjärd.

Sköna Juni, konvaljen blommar
i Dina skogar, vi hoppas och tro
att denna sommar är just den sommar
då solen skall flöda och kärleken gro.

Vi stängde fabriken och for på semester
Livet var härligt och kovan försvann
och sen fick vi leva av pölsa och rester
- vara snål på semester är ingen som kan.

Skeviks g,rotta - hemvist på jorden
för vilsna munkar i svunnen tid
såg i augusti gäster från Norden
som tävlat i vänskaplig mästerskapsstrid.

SEPTEMBER Vi drömde en mardröm att högertrafiken
skrämde bilolyckskurvan i topp
men sanningen är enliqt statistiken
att vi klarade krisen med helskinnad kropp.

OKTOBER Italienska klubben - 0, mama mia,
en ungdom på tjugo vars charm är stor.
Kvarnbergsskolan för Tanzania
gör sitt dagsverke, släpar och gnor.

NOVEMBER HALLA GUSTAVSBERGARE - Din teater
invigs en kulen novemberkväll
CENTRUM tar form - med bilfria gater
klockor, piller och brännvinsbutell.

DECEMBER Detta nummer i julens tecken
är sista numret i Göstas regi
Julrosor från alla väderstrecken
må komma och kröna hans stolta sorti.

STRANDSKATAN
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Basarer och julmässor har avverkats
under november-december. Pensionärs
föreningens hobbyalster gick åt som smör
den 21 november, ja man gjorde rent
hus, så när som på inventarierna i Berga
salen. Röda Korsets mässa den 26 novem
ber har kvar sin popularitet, och det
var mycket folk corn skaffade sig nytt
julpynt, köpte handarbeten som julklap
par, gissade på skinkans vikt, köpte
letter och avsmakade det goda kaffet
med det jättegoda tilltugget av småka
kor och annat hembakat.

Luciafest, avsedd att bli en tradition
i ny form, presenteras på Teatern den
13 december. Folkparken, Domus ooh
Scenstudion ;:tår som arrangör. Det blir
ett fint program med musik, körsång,
Popkvarrctr och Luciatåg. - Scenstu
dion tränar f.n. på en repris av "Hjärtan
och Njurar", som man beräknar att kun
na ge till Trettondagen.

Idrottsioreningen har beslutat sätta
upp en ishockeysektion, så nu ska det
väl bli fart på rinken under vintern.
Fotbollssekuoncn har möblerat om sin
styrelse. Svante Johansson blir lagledare
och Ove Thunell tränare. - Orienterar
na, som haft en livlig sekticn, och kon
kurrerar med Gustavsbergaren i Orient··
expressen, har stora planer på att lägga
upp en 25 :e-delskarta över naturområ
det kring Farstalandet - ett jobb som
kommer att kräva en hel del mätningar
och annat jobb. Men det är ju grabbar
som inte är rädda för besväret.

Konstföreningen hade årsträff den 4
december i Kvarnbergsskolan. Samtidigt
ordnades utställning, b.a. med verk av
J aques Zadig, Bengt Landin, Torsten
Bergmark. Årets blad cill medlemmarna
är signerad X:et!

Regnbågsforeller utplanterades i Osby
träsk för några månader sedan, varefter
tillfälligt fiskeförbud infördes. Detta
upphävdes den 25 november, då sport
fiskarna fick försöka sin lycka. Utbytet
lär ha blivit relativt magert. Nu avvak
tar man vintern, för att se om pimp
lingen ger bättre resultat. Fiskarna är
det inget fel på.

Kraftledningen, Vattenfalls nyttiga
men osköna bidrag till vår elförsörjning,
är vid det här laget framme vid Boviks
hage. Uppskrämda naturälskare fruktar
att ledningen nu kommer att hängas över
Grisslingefjarden mot Storholmen och
Södra Lagnö. Larm har slagits i kom
munalfullmäktige, som hos Länsstyrelsen
begärt ändring, så att ledningen dras un
der vatten.

Olle Hägglöv har nyligen haft ut
ställning i den nya lokalen i Teatern.
Vi fick se ett 30-tal målningar med
blandade motiv. Vår fotograf tog en bild
av några intresserade köpare.

Som de gamla sjunga s!i kvittra de unga.
Bilder från pensionärsgymnastik och rytmis
ka övningar för barn p!i daghemmet.

Kalle Liljejvist, som i 46 år jobbat vid
Fabriken, under 17 år handikappad av
polio, har sagt farväl till jobbet på
Sanitetsgjuteriet. Han tycker det börjar
bli alltför besvärligt. Vi tackar honom
för en fin prestation och önskar honom
hyggliga friår i fortsättningen.

Gamla kontoret, förr kallad gula bygg
naden, genomgår f.n. en ytterligare änd
ring. Det bultas och hamras dels för in
förande av röntgenrum till läkarmottag
ningen, dels för inredande av en konfe
renslokal i det gamla museet, som en gång
var kyrksal. F.n. finns här kontor för
Personalavdelning, Fastighetsförvaltning,
läkarmottagning, Plastförsäljning, Pro
duktionsutveckling ooh PR-avdelning.

Finska Klubben har haft livlig verk
samhet under hösten. Bl.a. vann man en
fotbollsturnering mellan finska lag i
Sverige i fotboll. Finalen gick i Borås. En
liknande serie i volley-boll vann man
också efter en spännande finalmatch i
Bor-länge. Så har man deltagit i en serie
inom Stockholms län i volleyboll. Och
även där slog man sig fram till finalen,
som gick i Bromma. Grattis! - Klubbens
barn och vuxna medlemmar har julfest
i Bergasalen lördagen den 9 december.
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Hemvärnet hade årsfest tillsammans
med Lottorna och särskilt inbjudna fre
dagen den 1 december i Hemvärnsgår
den. Musik-kåren gav konsert och svara
de också för dansmusiken. V. Weimarks
vandringspris i fälttävlan utdelades till
den unge Bernt Hultgren, som gjort
en fin prestation i kamp med gamla och
unga hemvärnsmän.

Till Skogskarl dubbades högtidligen
Pelle Wester den 2 december vid Skogs
karlarnas klubbs distriktssammankomst i
Lilljansskogen.

Folkparksföreningen har börjat biosä
songen, och sätter nu successivt filmer
för program fram till Jul. Att appara
turen krånglat litet i början får vi väl
ha överseende med. Det blir säkerligen
bättre när man väl trimmat in sig. Man
kör film på onsdagar 7-9 och 9-11
och fredag, lördag, söndag kl. 8. På sön
dagarna ger man två barnmatineer kl. 1
och kl. 3.

Barnstugan i Lugnet började sin verk
samhet den 11 januari 1967. Lekskolan
var då klar att ta emot 2 grupper barn
i åldern 5-6 år. Det är 20 barn <in
skrivna i vardera gruppen. De vistas på

lekskolan 3 tirn/dag och får tillfälle till
olika aktiviteter och sysselsättningar.
Den 15 mars var det redan klart för

de flesta barnen att komma till dag
hemmet, som består av 2 avdelningar:
2-4 år där 15 barn är inskrivna och
4-7 år där 18 barn är inskrivna.
Daghemmet är öppet måndag-fre

dag kl. 6.30-18.00. Barnen får här
frukost, middag (med för- och efterrätt)
samt mellanmål. För att lättare orka med
den långa vistelsen i grupp har man en
sov- och vilopaus mitt på dagen. Bar
nen har här på daghemmet liksom på
lekskolan tillfälle till olika aktiviteter
och sysselsättningar. Minst en gång om
dagen får barnen vistas ute på lekgår
den eller gå på promenad om vädret
tillåter.

I höst, när skolan började, startades
fritidshemmet, som har till uppgift att
ta emot barn i åldern 7-9 år efter
skolans slut samt under lovdagar. Fri
tidshemmet tar emot 15 barn. De får
här ett lagat mål mat, rrar de kommer
från skolan, och har möjlighet göra
hernuppgifter, ooh tillgång till olika sys
selsättningar.
På daghemmet och fritidshemmet är

det barn till förvärvsarbetande föräld
rar som tas om hand. På hela barnstu
gan i Lugnet är nu 88 barn inskrivna
med en personal på 11 personer.

Friln Lekskolan:
Helena Sefyrin i
rytmisk lek, som
pojkarna söker
följa.

Från Daghemmet:
Samlingsstund un
der ledning av fru
S cblicbting

En duktig trio med musikalitet utgör
Barbro Särnefä!t, Henry Pettersson ooh
Freddie Gaul. De har uppträtt vid flera
tillfällen i Gustavsberg, och fått fin kri
tik, men deras största framgång utgjorde
2:a placeringen vid en talang-tävling
vid årets Barnens Dag i somras, där fi
nalen spelades upp på Skansen.

Studieverksamheten vid fabriken ryg
gar inte för julmånaden. En nystartad
arbetarskyddskurs i ABF :s regi för
skyddsombud och andra 'har samlat ett
30-tal deltagare. Den kommer att klaras
på 10 lektionstimmar omedelbart efter
arbetstid. - KFO:s konferens om det
nya företagsnarnndsavtalet är förlagd till
Folksam och från fabriken i Gustavsberg
kommer 5 man. - Slutligen kan rram
nas att en ny kurs i MTM-systemets
tillämpning, börjat 4 december och pågår
till mitten av januari med 16 deltagare.
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Kan vi förbättra
vårt kosthåll och
våra matvanor?

Efterlyses:

Forskning om kosten-hälsan
näringsriktiga produkter
kostkunnigare konsumenter

,Att göra en näringsriktig frukost är inte svårt. Ett exempel syns på bilden: ett glas apel
sinjuice, ett kokt ägg, ett glas lätt/il, en grov rågbrödssmörgås med keso och tomat samt

en knäckebrödssmörgås med saltkött. Därtill kajfe eller te.
En god frukost kan också byggas upp kring gröt, filmjölk, bacon och ägg, mjölkchoklad,

flingor eller välling.

Förra året köpte vi i Sverige livsmedel för 17,3 mil
jarder kr. Mellan 10-15 procent av det vi köpte var
i näringshänseende direkt olämpligt - ja t.o.m. rent
skadligt, säger en av våra främsta kostexperter, pro
fessor Arvid Wretlind vid Statens Institut för Folkhäl
san. Stora delar av svenska folket lever på en förhål
landevis låg näringsnivå. Bristsjukdomar är inte ovan
liga.
En bredare och mera aktiv näringsforskning med

kraft att nå ut med sina rön till såväl konsumenterna
som livsmedelsproducenterna. Det är vad flera läkare,
kostexperter och representanter för jordbrukets livsme
delsindustrier idag efterlyser.

Docent Björn Isaksson i Göteborg, livlig förespråkare för
ökad forskning när det gäller sambandet kost-hälsa, kost
sjukdom, tycker att Folkhälsans förslag till ny svensk folkkost
slagit igenom dåligt.

Från jordbrukets och den "tunga" livsmedelsindustrins sida
är man helt överens med Isaksson om att det behövs mera
forskning om vårt näringsbehov och om hur kosten bör urfor
mas. Chefen för produkttekniska avdelningen vid Svenska
Mejeriernas Riks.förening, agr. lie. Jacob Ekman säger: - Det
skulle vara till nytta för både jordbrukets livsmedelsindustrier
och konsumenterna själva om allmänheten ökade sina kun
skaper om kosten. De kunniga konsumenterna skapar en sta
bil marknad med efterfrågan på näringsriktiga produkter. De
gör det värt för livsmedelsindustrin att satsa mera på utveck
lingen av sådana produkter.

Mera kostupplysning
Men hur skall vi få kunsleapen?
Vid debatten "Människan och den moderna maten", som

Lantbruksförbundet anordnade i Stockholm i våras, framhöll
flera talare, bl.a. vår "konsumentminister" statsrådet Camilla
Odhnoff, hur viktigt det är att konsumenten får en vettig in
formation.

Detta krav gäller inte minst upplysning om vad de olika
matprodukterna vi erbjuds har för näringsvärden. Flera före
tag lämnar redan sådan upplysning på sina varor eller genom
annan information. Men ökad upplysning bör också komma
från något håll om hur olika produkter skall kombineras
med varandra för att ge en fullvärdig kost.

Det är inte den enstaka produkten som avgör vårt närings
mässiga välbefinnande, utan i hur hög grad de olika produk
ter en måltid består av kompletterar var.andra ifråga om
mängd och typ av näringsämnen.

En skam för Sverige
Sambandet mellan kosten ooh motionen å ena sidan och

hälsan eller sjukdomen å den andra hör till dagens mest brän
nande frågor - den berör varje enskild människa i världen.
Trots detta har vi i Sverige till skillnad mot t.ex. Finland
ännu inte en enda akademisk befattning i ämnet human nä
ringsforskning med uppgift att studera dessa samband och
undervisa om dem. Docent Isaksson kallar detta - en skam
för vårt välståndsland. Han säger också:
- Samhället skall inte bara förse medborgarna med en

viss mängd föda, utan också forma sin livsmedelspolitik så att
de Etan större svårigheter kan skaffa sig en rätt sammansatt
föda, alltså en föda som ger optimal hälsa.
Vi har resurser att låta menyn bestämmas av vad människan

behöver. Den skall inte behöva bestämmas av vad som är
mest lönande för nationen eller företagen att producera, köpa
och sälja.

Husdjurens kostordning riktigare än människans
När det gäller djuruppfödningen i landet är forskningen

långt framme och internationellt erkänd.
Husdjuren utfodras numera med specialkomponerat foder.

Näringsämnena är noggrannt avvägda så att djuren under
sin uppväxt skall uppnå egenskaper som på bästa möjliga sätt
tillgodoser konsumenternas skiftande krav på köttet och fläs
ket. Utfodringen har en avgörande inverkan på djurens kon
dition och egenskaper som matråvara åt människan.

28



Så här enselr är det dock inte när det gäller människorna.
Forskningsresultaten man når ifråga om djur är inte direkt
giltiga för henne. Hon har ju också begåvats med möjligheten
att lägga kulinariska synpunkter på födan, åtminstone här i
Västerlandet.

Känn dina behov - och välj rätt
Dagens. människa är inte så fysiskt aktiv som den tidigare

människan och behöver därför mindre· fett och kolhydrater.
Behovet av vitaminer, äggviteämnen och mineraler är däremot
detsamma.
Dagsbehovet av kalorier varierar naturligtvis med ålder,

kön och arbete, Behovet av de nödvändiga näringsämnena som
t.ex. protein, vitamin, mineral och kolhydrat varierar emel
lertid mindre från individ till individ än behovet av kalorier.
Ju mindre kalorier man äter desto viktigare är det alltså att
man äter näringsrik kost.

Kan näringsbrist ge fetma?
- Jag tror, säger docent Isaksson, att många människor

inte blir feta bara därför att de äter för många kalorier och
kanske är frivilligt lata. I stället kan det bero på en ofrivillig
nedsatt fysisk aktivitet beroende på näringsfattig kost. Den
dåliga kosten nedbringar den fysiska aktiviteten så att kalori
intaget blir för högt. Overskott på kalorier lagras i kroppen
medan andra viktiga näringsämnen förbrukas - förbränns.

För många personer är kaloribehovet inte mera än 2.000
kalorier per dag. För en del är behovet ibland lägre och hos
somliga inte mer än 1.500 per dag. En så liten föda i form
av svensk husmanskost ger inte tillräckligt med när,ingsämnen
även om proteinet är av toppkvalirer, t.ex. består av mjölk
och kött.

Vid konsumtion av 2.000 kalorier är speciellt järnmängden,
särskilt när det gäller kvinnor i fertil ålder, inte tillräcklig om
man avser vår vanliga svenska husmanskost. Det gäller såle
des att se upp. Det är på den här punkten vi behöver veta
mera, inte bara via modebetonade bantningsprogram utan
framför allt genom en saklig och allmän kostupplysning.

Födan och motionen är inte ensamma ansvariga för häl
san. Vi behöver också frisk luft och tillräckligt med sömn.

Minst tre måltider om dagen
Kalorierna bör fördelas över dagen med 25-35 proc. på

frukostmålet, 35-45 på lunchen och 25-35 proc. på midda
gen, s·äger professor Wretlind. Endast när konsumtionen förde
las på minst tre måltider per dag utnyttjar vi de tillförda
näringsämnena på ett optimalt sätt, Det gäller speciellt äggvi
tetillförseln, (proteinet).

Frukosten speciellt eftersatt
Minst en fjärdedel av dagens kalorier och narmgsämnen

hör alltså till frukosten. Slarv med frukosten är dock en ganska
utbredd ovana i vårt land.

Lantbrukets branschorganisationer, Svenska Mejeriers Riks
förening, Slakteriförbundet, Svenska Lantmännens Riksför
bund och Ägghandelsförbundet fäste tillsammans med Lant
bruksförbunder uppmärksamheten på frukostslarv-er vid de
monstration av en riktig frukost på Operakällaren i juni. Nära
300 företrädare för bl.a. statliga myndigheter, restaurang
näringen och livsmedelsindustrin fick då studera och äta tre
alternativa frukostmål, komponerade i samråd med Folkhäl
san.

Frukosten är det mål som enligt den engelska benämningen
bryter nattens fasta (breakfasr). Den bör komponeras så att den
ger hög halt av viktiga näringsämnen per kalori. Den kan
bygga på traditionella morgonmålsprodukter som gröt, flingor,
mjölk, ost, ägg och bröd och bör alltid bestå av frukt eller
juice som ger C-vitamin.

Stort ansvar hos industri och storhushåll
Det är ett stort ansvar livsmedelsproducenterna tar på sig

nu när den alltmer börjar tillhandahålla halv- och helfabrikat
typ färdiga maträtter. Detsamma gäller storhushållen efter
som allt fler människor äter sitt huvudmål ute på barer, res
tauranger eller personalmatsalar o.dyl.
Att låta livsmedelstillverkningen påverkas av t.ex, en ny

kostuppfattning innan denna slagit igenom hos konsumenter
na och lett tiII ändrad efterfrågan innebär ekonomiska risker
for livsmedelsindustrin. Agr. lie. Jacob Ekman uttrycker sa
ken så här:
- Det gäller att ett kostkunnande verkligen slår igenom hos

allmänheten och leder till ökad efterfrågan på näringsniktiga
produkter och maträtter. Det skulle göra vårt utvecklings
arbete i den riktningen ännu mera värdefullt.
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·ONSUM •DOMUS
Ständig förnyelse

är vi startade varuhuset för något
över 3 1/2 år sedan beställdes det senas-
e, som fanns av hjälpmedel för presen
tation .av varor. Mycket av vad vi då
ryckte var praktiskt och trevligt har
redan tjänat ut för att ge plats för nå
got som visat sig vara bättre och mera
med tiden. Den stora omläggningen
som genomfördes på försommaren ge
nom insättning av praktiska kassadiskar,
iordningställande av den s.k. entreför
säljningen, direkt ingång till cafeterian,
mera praktisk placering av kosmetika
disken i trivsam miljö, gardinbar etc.
synes ha uppskattats av medlemmarna/
kunderna. I detta sammanhang skedde
en fullständig genomgång av varuplace
ringen och de olika säljpunktema kom
pletterade med ett bättre informations
och reklammaterial. Vi har också fått
plats med "två torg". Namnen på torgen
är "Blå torget" och Domustorget", där
aktuella varor presenteras. Till cafete
rian har vi köpt möbler, som kommer
att vara på plats före jul. Vi har inte
glömt möbelbutiken. Där räknar vi med
att på nyåret med enkla medel skapa
en trivsammare miljö för varorna. När
det gälier möbelbutiken så har vi för
stärkt personalstyrkan och även fått re
surser att på ett bättre sätt sköta hem
sändningsservicen när det gäller möbler
och kapitalvaror.

Den goda försäljnings- och kostnadsut
vecklingen medger en sänkning av priser
na på ett antal viktigare livsmedel under
tiden 13 nov.-2 dec.

kunde konsumenterna inom vårt försälj
ningsområde fasa på flygblad till hem
men och på affischer i butikerna och
varuhuset.

En gränslöst GOD JUL
lyder årets tema inför julförsäljningen.
Årets julmaterial har utformats av ele
ver vid Konstfackskolan i Stockholm.
Den frihet de fått att idemassigt utfor
ma de olika enheterna efter egna inten
tioner, har de utnyttjat till att göra
roliga saker, som hjälper till att skapa
helgtraditioner och julmiljö i varuhus
och butiker. Men vad hjälper alla af
fischer, blickfång etc. - det är varor
na, dess kvalitet och utförande som är
viktigast i detta sammanhang och vi
tror att vi kan presentera ett gott urval
av varor, av god kvalitet och till för
delaktigare priser, och som vanligt -
återbäring på köpet. Längre öppethål
lande inför julen, att vi skall sälja jul
klappar och julmat av allehanda slag -
att vi har den fina Mästerjulskinkan till
lägsta möjliga pris - har vi talat om i
Julbrev till medlemmarna.
Det förestår en jäktig tid för 'husmöd

rarna, som skall tänka på allt eller det
mesta, men männen och barnen har ju
också mycket att planera inför julfiran
det.

Vi hoppas att allt skall gå väl i lås och
önskar alla En gränslöst GOD JUL.
Tack för det år som snart gått tillända

GOTT NYTT ÅR
G M-n

Kooperativa schackserien med de tre
deltagande lagen Folksam, Tre Kronor
och Gustavsberg startar den 1 december
med hemmamatch för Gustavsberg mot
Folksam. Ställningen i serien är nu den
na att Folksam och Gustavsberg har 1
poäng, eller en inteckning, var. Folksam
har dock ett mycket bra lag i år och
det troliga är väl att dom tar hem en
inteckning till. Men, vi skall val spela
om det!
Den 14 oktober startade klubbmäster

skapstävlingen med 10 deltagare anmäl
da. Denna spelas i 2 klasser. En match
mellan Norr och Söder planeras. Till
denna hoppas vi få fram en del dolda
förmågor.

Blixttävling spelas sista fredagen i
varje månad.

Som förut sagts: vi ihåller till på Ma
riagatan 13 fredagar kl. 19 till 22. Vi
hoppas nog få ett rum i nya hiograflo
kalen så småningom, allt beror på hyror
na där. Gamla som nya schackälskare
hälsas välkomna!

B. Arvidsson

Bridge
Gustavsbergs Bridgeklubb spelar som

vanligt bridge varje måndagskväll. Av
höstens program har "Gåsatävlingen"
och ett par andra partävlingar avver
kats och nu laddar spelarna upp sig för
det stora slaget om julskinkan. I pro
grammet inryms också korp- och vän
skapsmatcher med olika kooperativa
klubbar i Stockholm och andra klubbar
runt Baggensfjärden. Klubben har också
varit till Djurön och tävlat med deras
nystartade klubb. Nya medlemmar är
välkomna, och de undervisas gratis. Ring
31752.

Personalkursen "Sinne för service" avsluta
des på Bio-Teaterlokalen i Gustavsberg den
21 november med ett trevligt underhJllnings
program med bl.a. Thorbjörn Jonsson och
Carl Anton och så var det, som framgår av
bilden, tesupe. De som genomgått kursen fick
en Gustavsbergsvas med text "Sinne för
service", Foto: Ingemar Nystr/jm AB
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Varma och praktiska skidkläder. Gär
na snygga också, med mode i, tycker
vi. TÄCKJACKA med yttertyg och fo
der i taft av 100 ·Ofo nylon, fyllnad av
Dacron Fiberfill. Allt tvättbart för hand
eller maskin 40°. Kapuschong i ficka
i kragen. Välj mellan antracitgrå, mel
lanblå, marinblå och mossgrön.

Pris 89:-

Elegant slalombyxa med smal silhuett
och slät front. 62 °/o ull/ 33 '0/o helenca
I 5 °/o Lycra ger tyget extra och out
tröttlig töjbarhet.

Pris 69:-

SPORTTROJA i kraftigt acrylgarn.
Fully fashion-stickat modeplagg i me
lerade färger.

Pris 49:-

Becksömsydd SKIDPJAXA med dub
bel snörning. Slätt svart sportläder.

Pris 79:75

Mönstrad HERRSPORTTROJA, fully
fashionstickad i 100 0/o acryl. Lättvät
tad, formfast, modeaktuel I.

Pris 49:-

GUSTAVSBERG



Nästa år är det femhundra år sedan Gutenberg,
boktryckarkonstens uppfinnare, gick ur tiden.

Det tryckta ordet
(Tillägnas Gustavsbergarens trägna sättare och tryckare)

Det var länge sedan som Gutenberg
korn på sin ide om att trycka
med snidade stilar, svarta av färg.
För folket blev det en lycka.
Ty kunskap var för de rika blott,
åt kyrkans män reserverat.
Nu boken blev alla mänskors lott.
För bildning blev det pläderat.
Att forma i ord och forma ord
det görs för oss alla vid sättarens bord.
Låt pressarna gå - och ge oss ett svar
på frågan om hur och när och var?

Gösta D.

Kommunalfullmäktige

fastställde den 30 oktober 67 den kom
munala debiteringen till 12 :48 kronor.
Det betyder att Gustavsbergarna totalt
under år 1968 till kyrka, landsting och
kommun får betala 19 :70 kronor av
varje hundralapp som intjänas. På grund
val av denna debitering Fastställdes in
komstsidan på driftbudgeten till
15.180.484:- kronor. Dessa pengar för
delades på de olika verksamhetsgrenar
nas utgiftssida. Skolan fick 5.205.216:-,
socialvården 2.464.47 5 :-, finansförvalt
ningen 1.816.735:- och den industriella
verksamheten 1.112.614:- kronor för
att nämna de mest kostnadskrävande hu
vudtitlarna. Sammanlagt krävdes för hu
vudtitlarnas utgiftssida 12.945.240:
kronor. Till kapitalbudgeten överfördes
2.235.244:- kronor, vars utgiftssida se
dan 1.000.000:- avsatts till allm. inves
teringsfonden slutade på 6.512.250:
kronor. Så kommer alltså huvudstaten
för år 1968 att se ut enligt fullmäktiges
beslut, sedan herr Stig Fellke yrkat av
slag på anslaget till tidningen Gustavs
bergaren på 5.000:-.
På förslag av herrar Lindholm och

Nyström beviljade fullmäktige 20.000:
till ett kommunalt informationsblad,
Gustavsbergs Skytteförening fick ett an
slag på 20.000:- för uppförande av en
varmestuga vid Myttinge, Ingarö Idrotts
förening beviljades 4.500 :- för sin
verksamhet, på Valter Weimarks anhål
lan beviljades 1.000:- kronor till flytt
ning av pistolskyttebanan, skolstyrelsen
fick 25.000:- för utsmyckning av Eke
dalsskolan, Mörtnäs Nedre Belysnings
förening erhöll 1.000:-, parkavdelning
en beviljades 26.000 :- för inköp av jeep
med snöplog, och Gamla Posthuser på
Ingarö kastades på 2.000:- för utvän
dig målning.
Kommunalfullmäktige ledamoten Pritz

Berg hade inlämnat ett fullständigt för
slag till inrättandet av en Kulturnämnd
i Gustavsberg, vilket också blev fullmäk
tiges beslut. Vid · nästa kommunalfull
maktigesammantrade den 15 november
utsågs till redaktionskomrnitte för det be
slutade informationsbladet herrar Yng
ve Nyström, Kenneth Frejd, Gösta Dahl
berg, Sven Wahrenberg och Torbjörn
Edlund med K. E. Ekeroth ooh Gunnar
Johansson som ersättare. För exploate
ring av B,'örnkärret antogs. ett anbud
från AB Gatu & Väg lydande på
954.000 :- kronor. För att säkerställa
finansieringen av va-anläggningar .i
kommunen, som sedan år 1960 jämte be
räknade kostnader för avloppsverkets
färdigställande uppgår till 11.000.000 :
kronor beslöt slutligen kommunalfull
mäktige att upplåna ytterligare 2,5 mil
joner kronor.
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Fall julesnö och susa djupa mo ...
Det är alltså dags att försätta oss i

den stämning som får oss att dan före
dan tömma börsen och dan efter dan ef
ter dan efter dan svära ve och förban
nelse över alla julars firande. Men låt)
oss inte svära i förtid! Julafton är fa
miljens stora högtidsdag. En familj be
står, som bekant, av man och kvinna
förenade i äktenskap, som enligt dr Gus
tav Jonsson i 90 fall på hundra är en
stor bluff. I en familj brukar det också
finnas minst ett barn. Barnet är famil
jens stora tillgång och sammanhållande
kraft. Det är också för barns skull de
flesta äktenskap ingås. Ett barn utveck
las alltid till det sämre, d.v.s. till en
vuxen människa. Därför tycker vi vuxna
oftast bättre om barn än om oss själva.
Den enda insikt som motiverar vår
existens om vi bortser från vår bety
dclsc för allas vår försörjning. Vilket vi
förstås inte kan bortse ifrån.

Mycket har skrivits om barn
av skalder och prosaister av alla de
slag. Bra saker, dåliga saker, likgiltiga
saker. Men vi läser nog rätt gärna allt.
En av de saker jag själv tycker allra
bäst om är Taubes "Brevet från Lillan".
Vi fäder har ju ända fram till våra
dagar antingen genom eget förvållande
eller genom mödrarnas list varit ganska
ovetande, om vårt förhållande till våra
barn natumödvändigt måste vara annor
lunda än det som är normalt mellan
barnen och dess mödrar. Nu visar forsk
ningen enligt Marianne Höök i AB den
18/11 - "att brist på fäder, fadersfi
gurer och positiv faderlig kontakt alst
rar personlighetsstörningar, missanpass
ningar och asocialitet. En annan under
sökning i en Stockholmsförort visade att
en oproportionerligt stor del, bortåt 60
0/o, av sjuåringarna inte var skolmogna.
I materialet fanns bortåt 100 '0/o mycket
unga hemmamammor med låg utbildning.
En enbart kvinnlig miljö verkar infanti
liscrande och fördröjer den sociala mog
naden. Med siffrorna på bordet kanske
det kan bli lättare att förklara att kra
vet på manlig inmalningsprocent i bar
navårdande yrken och en ny syn på
fadersrollen ooh faderligheten inte är
sentimentalt trams inför Fars Dag. Att

deltidsarbetande småbarnsfäder inte är
någon abstrakt och vansinnig jämlik
hetssträvan utan ett skydd mot den miss
anpassning, som kan hejdas, om det görs
i småbarnsåldern. Dessutom borde det
kännas trevligt för de efterfrågade fa
dersfigurerna att få bevis för att de
behövs, när de väl hinner vänja sig vid
tanken." -

Det som fick mej att skric«
och citera i detta ämne var egentligen en
kämpaglad partimotståndarekamrat, som
lät förse en av sina artiklar med ett PS
så lydande: - Detta har jag skrivit
alldeles själv. - "Pappa kom hem för
jag längtar efter dej ... " etc. och så det
där - skrivitalldelessjälv! - Ja, jag
menar, min partimotståndarekamrar är
säkert lika förtjust i den visan som jag.
Och av samma långt bakom liggande
orsak? Vår oförmåga att genombryta
fadersvallen, då vi som barn försökt vara
duktiga och så gärna velat ha en klapp
på huvudet av våra pappor, men bara
fått ett förstrött ögonkast eller så där!
För egen del tror jag inte att jag fått
några större men av denna bristande
kontakt med mina dagars upphov, men
för min partimotståndarekamrat verkar
det onekligen litet mera pillemariskt. Och
för att han nu ska få en riktigt fridfull
jul och komma i harmoni med sig själv
så vill jag säja att jag är alldeles överty
gad om att han skriver sina artiklar själv.
Riktigt duktig pojke, skulle jag vilja ha
sagt om jag nu varit hans pappa och haft
lika besvärligt att vinna förståelse för
mitt ingenium som han har. Men då ha
de han förstås blivit annorlunda!

Eftersom det är mitt sista
opus i tidningen Gustavsbergaren så vill
jag än en gång påpeka för Wermdövinds
pennbrottare att referat, nyheter och
kommentarer inte kan bli vederhäftiga
om den skrivande lider av syn- eller
hörselskador eller t.0.111. har lässvårig-

Tack broder - det är det värt!
Vem ska nu svara på tal så kärt?
Vad har ormen vid barmen närt?
Att reservera se] är populärt!

heter! I nov.numret skrev man att or
kesterföreningen bjöd på musik som di
rigerades av Fanfar. En blåsorkester kal
las aldrig för orkesterförening och det
som inledningsvis spelades var inte av
Evert Taube. Taubemusiken utfördes av
scenstudions orkester och den dirigerades
inte av Fanfar. Harry Pettersson är
kommunalnämndens ordf. och inte bygg
nadsnämndens. Folke Andersson är ju
ett namn som väcker mycket angenäma
minnen från sångens rike, men Tage
Andersson heter han som sjöng vid in
vigningen. Sidan 13 visar också en del
prov på intelligensfria försök att leka
fördomsfria journalister. Om "redaktö
ren" låter någon läskunnig människa tit
ta på vad jag skrev om (s) märkta
bronsjöar så kanske han kan trösta "re
daktörn" med att där av allt att döma,
inte finns ett enda exemplar av Wermdö
vind med på den "brottsjöhotade" oppo
sitionsskutan,

Ar Wermdövind den rätta tidningen
för Skeppslaget? frågar Fanfar. - Jo,
svarar Wermdövind, det är vi. - Så
talar man om att det finns en (s) märkt
kommuntidning som begärt 50.000 av
skattebetalarnas pengar för att komma
till. Det finns ingen (s) märkt kommun
tidning! Det kommer däremot att fr.o.m.
nästa år ges ut ett informationsblad en
gång i månaden och för det ändamålet
har man begärt årligt anslag på 20.000
kr. (Tjugotusen!). En komrnirte har valts
parlamentariskt och proportionellt att
svara för utgivningen. Så var det med
den saken. Onskas mera upplysningar
så vet Wermdövind min adress. Vad
gäller "pratbubblan" som på sidan 15
presenterar sina politiska kunskaper el
ler snarare frånvaron av sådana, är jag
bara litet nyfiken. Ska det ändå inte stå
ett "f.d." framför signaturen "gipsarbe
tare"? Virrigheten verkar s•å bekant!

Dbg

Nu skalljag be att få tacka
för de c:a 15 år jag medverkat i Gustavs
bergaren. Forum, som har 35 medlemmar
representende alfa åsiktsriktningar inom
politik, religion o.d. driver tidningen.
Det har alltid varit högt i tak på Forums
sammankomster men självklart har tid
ningen inte kunnat vara språkrör för
någon speciell gruppbildning inom Fo
rum. Vår redaktör, Gösta Dahlberg, har
ändå lyckats hålla intresset för Gustavs
bergaren levande hos läsarna. Och det
tycker jag är bra gjort. Edla-Sofia, som
skall fortsätta verket, har nog också för
utsättningar för det. Jag önskar henne
lycka till. Och kul i jul för alla!
Och

Slut]anfar!
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FACKLIGA SPALTEN
Om aktiv dagordning,
pension,
och gamla handlingar

Någon gång under hösten sände Red
mig en liten lapp med texten "Skriv nå
got" - om ett välbesökt möte eller dy
likt. Det är väl inte så lätt att skriva så
där på order alla gånger, allra minst med
så kort varsel som Red behagar att ge.
Nåväl, såhär inför julen ska jag försö

ka slå ned några rader bl. a. om våra
möten. Dessa brukar ju sannerligen inte
vara så välbesatta, det är svårt att kon
kurrera med TV, vilket kan tyckas un
derligt då ju de flesta säger att program
men är dåliga.
Inför vårt möte den 7 nov. upptäckte

jag plötsligt att jag måste skriva våra
affischer till mötet. Jag funderade ett tag
så fick jag en ide, lyfter på luren och
slår ett nummer, (fantastiskt vad telefon
kan vara bra ibland) och får kontakt
med en styrelseledamot. "Hej! - Du, vi
måste affischera, kan jag skriva det här
på affischerna: Ordningsregler och infor
mation om KTP och ATP". Det gick
några sekunder. "Ja varför inte", kom
svaret. Saken var klar, jag tog kontakt
med två ledamöter till, sedan var det
bara att skriva. På e.m. kom affischerna
upp. Då jag sedan kom tillbaka slog mig
en hemsk tanke: Hur klara detta med
information och hur göra en dagordning
kring dessa frågor? Det återstod således
att försöka snickra ihop ett sådant för
slag till styrelsesammanträdet, men det
skulle ju helst vara en aktiv dagordning.
Det har bl. a. Facklig grundskola som
pågår för fullt fått lära och mycket rik
tigt påpekat för mig.

·Nåväl förslaget till dagordning kom
att lyda på följande. 1) Mötets öppnan
de 2) Protokoll 3) Skrivelser 4) Rapport
från skyddskommitten 5) Studiefrågor 6)
Företagsinformation 7) Ordningsfrågor
8) Nya frågor 9) Information om KTP
och ATP 10) Avslutning. Detta förslag
godtogs av styrelsen dock sedan man
diskuterat huruvida punkt 7 och 9 skul
le byta plats. Mötet godtog sedermera
också förslaget. Om dagordningen var
aktiv är väl svårt att säga men vi hade
ovanligt mycket folk och glädjande nog
en hel del kvinnor. En aktiv dagordning
kan väl många gånger bero på dom frå
gor man har att behandla. Många gånger
kan det vara svårt att hitta just de frå
gor som kan väcka intresse för dagens
möte. Det beror också på ordf. i allra
högsta grad om ett möte ska bli intres
sant. Om det blev så i detta fall vet jag
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kanske inte, men vi höll i alla fall på 2½
tim, precis.

Pensionsfrågorna är ett stort ämne,
men det är förvånande att så få vet så
lite om så mycket. Jag vill därför ta
några spaltrader i anspråk för att förnya
den information som jag lämnade på
vårt möte.

För att få full ålderspension från KTP
fordras 360 mån. eller 30 år och efter
som KTP började 1961 kan ingen som är
född före 1926 få fuil pension. Den ba
seras på pensionsgrundande årsinkomst
dock högst 7½ X basbeloppet och ut
räknas efter följande principer.
P.grund. inkomst X antal P.månader X
65
Nödvändigt antal P.månader X 100
= Å-pension
Den utbetalas i 4 år för kvinnor från

63 år till 67 år, för män i två år från
65 år till 67 år. Dock kan män få ut den
vid 67 år, den omräknas då en!. försäk
ringsmässiga grunder och utbetalas åter
stoden av livstiden.
Pensionsgrundande inkomst är i detta

fall den inkomst som Du har från det
KF-företag som Du arbetar på, och allt
så ej din ev. totala årsinkomst.

För ATP fordras det 30 poängår för
full Å-pension. Alla som är födda efter
1924 kan alltså få full ATP-pension,
dock måste man ha 3 poängår för att få
Å-pension från ATP, födda 1896 dock 2
poängår.

Man gjorde dock en övergångsbestäm
melse då ATP infördes år 1960 som gör
det möjligt att få full pension från 1914.
Där säger man följande:

För de som är födda 1896-1913 ut
går man från 20 poängår. De kan aldrig
få full pension efter som de inte hinner
få tillräckligt många poängår. För de
som är födda 1914 behövs alltså 20 po
ängår för full pension, därefter stiger
detta med ett år för varje årsgrupp så
att man behöver 29 poängår om man är
född 1923.
Pensionsgrundande inkomst får man

genom att minska den med basbeloppet
P. G-inkomst står på skattsedeln.
ATP-poäng får man genom att dela

den pensionsgrundande inkomsten med
basbeloppet. Man får då pensionspoäng,
av dessa tar man de 15 bästa åren och
räknar fram medelpoängen för dessa år.
Sedan räknar man efter följande princi
per:
Basbeloppet X medelpoäng X förvärvat
antal poängår X 60
nödvändigt antal poängår för full pen
sion X 100
= pension
När intjänas nu dessa förmåner? Ja

ATP-poäng kan intjänas mellan 16-65
år för alla.

Till KTP anmäles Du då Du fyllt 21
år, då man kan också få änke- och inva
lidpension. Pensionsgrundande tjänstetid
räknas dock tidigast från 28 år och
längst till 65 år för män och 63 år för
kvinnor.

Det finns mycket mera att säga om
detta, men klart är väl att vi fått det
mycket bättre, än då avd. 205 bildades
1919. Ett årtal som man helst inte borde
nämna högt. Trots att vår organisation
skall till att jubilera 1969.

År 1919 bildades 205 :an och efter som
jag började dessa rader med att tala om
en aktiv dagordning så kan jag här pre
sentera 205 :s första dagordning. Så här
löd den: 1) Föredrag av agitator G. Pers
son om organisationens nödvändighet 2)
Tecknande av medlemskap (67 st. teck
nade sig) 3) Besluta om kontegenter och
inträdesavgifter 4) Besluta om nästa möte
5) Val av interimstyrelse 6) Anslutning
till förbund.
Dagordningen är återgiven med led

ning av protokollet från den 1 juli 1919,
lokal "Bleket". Var detta en aktiv dag
ordning? Ja det var det säkert.
På vårt möte talade jag om att vi hade

haft ordningsregler i minst 25 år. Här
intill kan ni se de första ordningsregler
na för Gustavsbergs Fabriker. Allt talar
för att de är från 1919.

Bland andra gamla papper vill jag
återge ett brev från Aktiebolaget Gus
tavsbergs Fabriks Intressenter. Brevet är
daterat den 17 mars 1924 och skrivet in
för strejken 1925.

Svenska Grov- & Fabriksarbetareför
bundets avdelning n :r 205,
Gustafsberg.

Vi äro i besittning av Eder skrivelse
av den 11 dennes, vari Ni kräver "ome
delbart sammanträffande i och för upp
görelse" av vissa frågor. I anledning
härav tillåta vi oss erinra om att mellan
oss och Eder finnes ett kollektivt avtal
gällande, som reglerar arbetsförhållan
dena härstädes. Så länge detta avtal gäl
ler, kan någon ändring däri givetvis
icke av oss medgivas, lika litet som vi
skulle kunna begära några ändringar i
avtalet, som vi kunna finna behövliga.
Enligt avtalet hava arbetarne rätt att
begära underhandlingar med arbetsled
ningen i sådana fall, då tvister rörande
avtalets tolkning eller tillämpning upp
stå. I Eder skrivelse framgår icke på nå
got sätt, att några dylika tvister skulle
föreligga, utan synes Eder framställning
gå ut på ändringar i avtalet, t. o. m. en
så pass genomgripande ändring som en
omläggning av avlöningssystemet. Då
sålunda icke någon tvist av Eder påta
lats, hava vi icke anledning möta till
några underhandlingar.



Därest tveksamhet föreligger i ett eller
annat avseende rörande någon enstaka
fråga, så veta våra arbetare mycket väl,
att något hinder dem icke möter att
komma till tals med fabriksledningen.
Högaktningsfullt
A.B. Gustavsbergs Fabriks Intressenter

A. V. Odelberg

Och så här kunde ett Tillkännagivan
de se ut inför en jul. Tillkännagivandet
är daterat den 20 december 1924 och in
för den strejk som började den 17 janua
ri 1925.

Tillkännagivande.
Enär vid de förda avtalsförhandling

arna någon överenskommelse om nytt
avtal icke kunnat träffas och då det un
der nu rådande konjunkturer är oss
omöjligt att vinna avsättning för vår till
verkning med nu gällande arbetspriser,
se vi oss nödsakade att fr/ln den 7 [anua-

ri 1925, d/1 driften återupptages, tilläm
pa följande villkor, vilka vi vid under
handlingarna föreslagit, nämligen:
Alla timlöner sänkas med 5 0/o,
Manliga ackord sänkas med 10 0/o och

kvinnliga med 5 0/o, dock med följande
undantag, nämligen:
Utarbetares ackord endast ·5 0/o sänk

rung,
Ackordet för lådspikare och arbetarne

vid linbanan sänkes med 15 0/o.
Packmagasinets personal oförändrade

villkor.
Hyrorna oförändrade.
Gustavsberg den 20 december 1924.

Fabrikens kontor.

Så återstår för mig att säga En God
och trevlig Jul och ett riktigt Gott Nytt
1968. Ja 1968 är ett viktigt år, i viss
mån viktigare än 1919!

Birger Andersson

Ordningsregler för porslinsuerkstddema
Också ett 50-årsminne

I dr har vi JU begdvats med nytryckta ordningsregler, som understryker vdra
skyldigheter. Vi har tagit fram ordningsreglerna för 50 dr sedan. Skillnaden märks,
även om den i vissa avseenden inte är s!i. stor.

Den d dessa verkstäder anstälda personalen är skyldig:
att iakttaga fastställda arbetstider;
att ej utan anmälan till vederbörande verkmästare eller förman lämna arbetet:
att under arbetstiden endast sysselsätta sig med sitt arbete och ej genom besök på

andra arbetsplatser och verkstäder, eller på annat sätt störa ordningen och hindra
eget och andras arbete;
att efterfölja de föreskrifter, som i och för arbetet och ordningen lemnas af ve

derbörande förmän.

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 HÄSTEN

Tel. 304 29

Det är ej tillåtet:
att ·å verkstäderna införa eller att der förtära öl och spirituosa ;
att inom fabriken röka tobak;
att i fabriken införa eller der mottaga besök af främmande personer.
Arbetare under 18 år få ej å verkstäderna intaga några måltider ej heller dersra

des uppehålla sig under rastetiderna.
Bärning af formar och af massa till verkstäderna, samt av skrafvel och formar

från verkstäderna, skall ske å föreskrifna tider, och skola formarne väl skötas samt
massan aktas för smuts och främmande ämnen samt å verkstaden uppläggas på der
före inrättade platser.
Hvarje dag kl. 12.45 (Lördagar kl. 4) e.m. skola golfven, efter det fuktad sågspån

derå blifvit utströdd, väl sopas.
Hvarje arbetare renhåller egen arbetsplats med dertill hörande område. Skyldig

het-en att renhålla de platser, som äro obesatta eller som gemensamt begagnas, såsom
torkrum, godsrum, förstugor, trappor m.m. går i tur, vecka från vecka och plats
från plats, på hvarje verkstad. På den plats, der turen är inne, skall en bricka vara
upphängd, som angifver att så är förhållandet.
Den ordinarie arbetstiden infaller, då ej särskilda undantag blifvit tillkännagifna,

från kl. 6 f.m. till kl. 1/2 7 (Lördagar kl. 5) e.m. med uppehåll
för frukost 8-8.30 f.m.
,, middag 1-2 e.m.
Ackordsarbetare ega dock rättighet att börja sitt arbete kl. 7 f.m. och sluta det

samma kl. 5 (Lördagar kl. 4) e.m.

AB H. STEENS El Byrå
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18
Tel. 0766/303 05

Fullständig El service,
El .installaaioner o. reparationer

Av Elverket godkänd Entreprenör
Med julhälsning till alla kunder!

Brevlådan
Sign. Ung i Gustavsberg ska veta att

anonyma inlägg, d.v.s. där redaktionen
icke får veta vem som avsänt det önska
de ,inlägget, ofelbart åker i pappers
korg-en.
Fru I. S. efterlyser uppgifter om re

sultaten av alla de insamlingar, som
gustavsbergarna deltagit i november -
december. - Jag känner bara till föl
jande: KF-insam1ingen "Utan gränser"
på fabriken gav 6.475:- genom löne
avdrag, jämte 2.000:- från TPF. Rädda
Barnens lokalförening hade i bössor på
fabriken ooh i butikerna samlat 1.117:-.
Röda Korsets julmässa inbringade ett re
sultat av c:a 5.700:-. Jag vet också att
mottagarna gärna ser att vi här i Gus
tavsbergaren förmedlar ett tack till alla
goda givare.

God jul! Red
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Från skolans horisont

Skolarbetet går nu sin gilla gång etter
det att höstterminen inleddes med en in
tensiv trafikundervisning inför dagen H.

Samtliga elever i årskurs 8 har under
c:a 9 dagar fått pröva på andra arbets
miljöer än skolans. Denna kontakt med
arbetslivet utanför skolan kallas prak
tisk yrkesorientering (PRYO). Eleverna
är vanligtvis mycket glada över detta
avbrott i skolarbetet, och de flesta har
visat ett så stort intresse för sina nya
arbetsuppgifter, att de fått mycket goda
vitsord från de olika "arbetsgivarna".

Skolan har intagit en framskjuten
ställning i höstens allmänna debatt, och
disciplinproblemet har stötts och blötts
nästan i det oändliga i TV och dagspress.
Några patentlösningar av problemet har
man givetvis inte kunnat prestera. -
Lyckligtvis har vi inte några stora disci
plinproblem i vår skola. Eleverna är på
det hela taget hyggliga och trevliga. Skä
len härtill är flera, men en väsentlig or
sak är säkert det faktum, att Gustavs
berg är ett relativt gammalt samhälle,
som tillväxer lugnt och sansat i skuggan
av en ekonomiskt bärande industri. En
sådan miljö skapar trygghet både hos
vuxna och barn. - Det vore emellertid
orätt att säga, att vi inte har några ord
ningsproblem vid Gustavsbergs grund
skola, men med tanke på att c:a 1 000
elever dagligen har att syssla med arbets
uppgifter, som inte rimligen kan vara
avpassade efter var och ens intresse, är
de verkligt störande elevernas antal myc
ket litet.

Skola i demokrati har varit ett annat
av höstens brännande debattämnen. Den
debatten har förts något ensidigt, och
alla parters situation i skolarbetet har
inte belysts tillräckligt, men jag vågar
påstå, att vår skola fungerar demokra
tiskt. Ett gott samarbete råder mellan
elevråd, föräldraförening, skolstyrelse
och lärarkollegium.
De unga i vårt elevråd har börjat fin

na sin stil och framför sin kritik och sina
önskemål på ett sådant trevligt sätt, att
det vinner gehör. De stora ordens och de
stora gesternas språk torde väl inte nå
fram i något sammanhang i samhällsli
vet, men en frisk och hyfsad debatt är vi
alla betjänta av.

Enligt Läroplan för grundskolan skall
skolan inte allenast meddela kunskaper,
den skall också "bidra till den vidare ut
daningen av de växande", men säger lä
roplanen vidare: "Det är hemmet, som
bär huvudansvaret för barnets fostran.
Även under skolåren har hemmet det av
görande inflytandet på barnets utveck
ling".

I klartext innebär de ovan citerade ra-

Vy från Kvarnberget

derna, att en samverkan mellan hem,
skola och samhälle är oundgängligen
nödvändig, när det gäller att skapa
gynnsamma förutsättningar för de ungas
fostran. - Denna samverkan blir emel
lertid inte möjlig, om inte vi alla är ense
om vad vi vill uppnå med denna fostran,
men det är lika viktigt, att vi är eniga
om vad begreppen disciplin och skolde
mokrati innebär. I annat fall torde vi
bitterligen misslyckas med att hjälpa de
unga att bli "harmoniska människor och
att bli dugliga och ansvarskännande sam
hällsmedlemmar", som det så vackert he
ter i Läroplan för grundskolan.

Skolan skall också medverka till en
estetisk fostran av de unga, vilket inne
bär, att eleverna skall lära sig uppfatta
och njuta av det sköna i olika former,
konst, litteratur, musik och natur. -
Skolstyrelsen är även inom detta områ
de synnerligen positiv och tänker begära
ett mindre anslag för att rusta upp mu
sikskolan. Därigenom ges de unga en
möjlighet till en allsidigare musikutbild
ning och ett rikare musikliv.

Kommunens styresmän har nyligen be
slutat sig för en särskild kulturnämnd,
och vårt samhälle har av KF mottagit
en storartad donation, en trivsam teater
lokal, där man redan vid invigningen
ambitiöst spelade Strindberg. Denna tea
ter och det välförsedda folkbiblioteket
bör kunna ge de litterärt intresserade en
injektion. - Skolstyrelsen kommer vid
sitt nästa sammanträde att ta ställning
till ett förslag om en utvidgad estetisk
fostran. Förslaget innebär 61. a. att ett
skolans kulturråd, bestående av represen
tanter från elevrådet, föräldraföreningen
och lärarkåren, skall verka för en allsi
dig estetisk fostran av eleverna. - Gus
tavsbergs konstnärer, här behövs er med
verkan!

Foto: G. Dahlberg

Den konstnärliga verksamheten vid
Gustavsbergs fabriker har redan skapat
sig ett gott anseende utanför samhällets
råmärken. Musiklivet och det litterära
livet i kommunen kommer väl knappast
inom den närmaste framtiden att nå så
långt, men det är glädjande, att så
många här vill verka för vidgade vyer
hos den uppväxande generationen.
Nå, men vår vackra natur kan vi väl

njuta av utan pekpinnar! Kanske -
kanske inte. Vid en höstlig promenad i
vårt Gustavsberg, frapperas man av att
så mycket hänt sedan i våras. Centrum
området är prydligt, ja, hela samhället
tycks ha fått en verklig ansiktslyftning.
Det märks, att vår parkförman fått både
kommunala anslag och duktiga medhjäl
pare. - De flesta njuter naturligtvis av
att bo i ett vackert och välskött samhäl
le. Men varför måste så många grisa ner,
förstöra och göra fult det som andra
kämpar för att hålla snyggt? Det kan väl
inte vara meningen med demokrati och
disciplin, att en del får riva ned det and
ra försöker bygga upp.
Här måste en nära samverkan av alla

parter komma till stånd. Det är menings
löst, att vi ger våra unga en hygglig ut
bildning, fritidslokaler m. m., såvida vi
inte samtidigt låter dem veta, att de är
med och delar ansvaret för det som ord
nas för deras trivsel och utveckling på
skilda områden.

Låt oss hoppas, att höstens livfulla de
batter om bl. a. ordningsproblem och
skoldemokrati leder till ett ännu livliga
re intresse från föräldrahåll, när det gäl
ler att bevista informationer och föräld
ramöten i skolan. - Hem och skola strä
var ju mot samma mål: att ge de unga
möjligheter till ett rikare: liv.

Arne Jfl/1/fQ/fl,
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Ungdomsträffen

Verksamheten vid ungdomsgårdarna
har ökat i omfattning. För närvarande
har vi 7 fritidsgrupper på gång. 2 i rid
ning, 2 i hobbyverksamhet, 1 i simning,
1 i judo samt en filmgrupp.
Enskede ridhus är målet för 30-talet

söndagsmorgonpigga ungdomar. De gör
enligt ridläraren och ledarna allt större
framgångar på hästryggen. I detta sam
manhang vill jag framföra ett tack till
de föräldrar och ledare som offrar sön
dagsmorgonens sömn och vila för att
hjälpa till med transporten av ungdomar
na tiU ridhuset.

Fru Hillka Rahm är ledare för en
grupp pojkar och flickor som på fredags
kvällarna åker till Eriksdalsbadet. Där
får de siminstruktion av polisman Eva
Henriksson.
Två hobbygrupper kommer i första

hand att starta, en grupp i vardera ung
domsgården.
På fredagskvällarna kommer även d2

ungdomar som anmält sitt intresse för
judo att få åka till Tallidsgården i Nac
ka. Där får de under sakkunnig ledning
undervisning i judokonsten,

Filmgruppen under ledning av Kay
Broman håller nu på att framställa en
stillfilm om ungdomsgårdens verksamhet.
Onsdagen den 15 november besöktes

ungdomsgården i Lugnet och daghems
institutionen av ledamöter ur kommunal
fullmäktige och barnavårdsnämnden.
Föreståndare fru Ohrn och hennes perso
nal bjöd på kaffe i ungdomsgårdrns
samlingsrum. Gårdsföreståndaren Chris
ter Stange fick efter kaffet ti!Lfälle att
redogöra för verksamheten vid ungdoms
gården.
Nu kan avslöjas att vid Bergasalens

luciafirande den 14 dec, kl. 19 .00 kom
mer poppgruppen Fabuolus Four att
framträda. Då arrangemanget är gem:n-

samt för båda ungdomsgårdarna är det
säkrast att köa i god tid. Kaffe, lucia
tablå och "Fabbarna" är kvällens pm
gram. Entren blir 3:- kronor. Med
lemskortet skaH medtagas.
Ungdomskommitten har framlagt ett

förslag cm att inrätta en fritidsnämnd
i kommunen. Förslaget innehåller nämn
dens verksamhetsområde och ett förslag
till kommunal bidragsgivning rill före
ningslivet.

Enligt förslaget skall fritidsnämnden
handha ungdomskommittens uppgifter,
ungdomsgårdsverksamheten och bidrags
givningen, idrottsanläggningarna, fri
lufts- och bastubaden.

Förslaget till bidragsgivning har i hu
vudsak utarbetats så att det stämmer med
den statliga utredningen "Kommunerna
cch ungdomen".

Med denna rapport över verksamhe
ten, vill jag önska de härliga ungdomar
som jag genom mitt arbete fått lära karma
EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT
ÅR. Denna önskan gäller naturligtvis
ookså mina medarbetare i ungdomsverk
samheten.

Arne

Uppsnappat

Så var det flickan som kom till psy
kiatrikern och bad läkaren klyva hennes
personlighet för hon kände sej så ensam.

(Red Top)

Det meddelar. att det ska bli skatt på
alla danser utom tango, som ska få en
speciell tangorabatt.

(Mosebacke Monarki)

Kjolmodets historia: vadkort, knä
kort, kortkort. Vad blir nästa? Hålkort?

(Leif Johansson)

Rök ej i sängen, den aska som faller
till golvet kan vara din egen.

(Dr Gormander)

Fartyg i klistret utanför Limhamn.

(Blandaren)

Barnet var så litet så jag förstod genast
att det var ett barnbarn.

(Jolo)

Det står i tidningen att jordens under
gång är nära - och här sitter jag med en
halvstickad kofta.

(Staffan Linden)

Den som spar han har men inte så
roligt förstås.

(Mad)

Bilder: T.v. simmargänget från Gustavsberg
efter övning i Eriksdalsbadet under ledning

av Eva Henriksson.

Nedan: På Ungdomsgården: i Lugnet kan
man ocks!t roa sig med spel av olika slag

eller bara sitta och snacka.
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När man ar en

Det har varit väldigt tyst om pensio
närerna hela året. Det kan synas, som att
vi bara ligger på sofflocket och sussar.
Det gör-vi ingalunda! Vi har aldrig varit
så vitala som nu. Vi studerar, gymnasti
serar, har hobbyverksamhet, och är ute
på resor. Året började som vanligt med
konsum-Domus + Missionskyrkanfesten.
Den är ju alltid trevlig med sång och
musik, tävlingar och priser. Då blir vi
bjudna på läckra smörgåsar, och en den
allra som godaste julgröt, även kaffe med
tårta. I februari är det alltid årsmöte
med val och omval. Nya frågor hit och
nya frågor dit. "Dödtråkigt" tycker vi
som "ingenting begriper". Vi sitter bara
och längtar att K. V. skall slå klubban i
bordet så vi kan få dricka vårt efterläng
tade kaffe med stort K. - I våras blev
vi bjudna på en resa i periferien av en
Malmöfirma. Det var reklam för deras
el-täcken. Härligt bekväma turistbussar
från Lidingö hämtade oss. Vi gissade och
undrade vart resan skulle gå. Det blir
nog dit. Nej. Då blir det nog dit. Nej. Så
hamnade vi slutligen på den pampiga
Restaurang Gåshaga. Vi var så många
deltagare, så vi fick dela upp oss i två
grupper och vara i varsin våning. Repre
sentanten för firman som vår grupp ha
de, fick vi kalla för Rolf, han var norr
man och han kunde roa oss kungligt.
Han auktionerade ut en fin Ekeby kruka
och började med att själv satsa en krona.
Så fick vi börja bjuda men inte mindre
än en krona. Det blev riktiga skrattsal-

glad pensionär

vor, för när han var på ena sidan av sa
len, så ropades det på den andra. Han
sprang fram och tillbaka och samlade in
kronorna i krukan så svetten lackade av
honom. Slutstriden stod sedan mellan två
som överbjöd varandra. Det blev mun
tert värre, när de försökte lura varandra.
Den manliga parten, avgick till slut med
segern. Han var chevalerisk och över
lämnade trofen till sin medtävlerska. Vi
betalade 2 kr pr person för resan, men de
och auktionspengarna tillföll vår för
cn111g.
Med benäget bistånd av många för

eningar blev vi ägare till en egen fana.
Hyresgästföreningen som gjorde den stör
sta insatsen, stod även för underhållning
en när fanan invigdes under ledning av
Rune Lööv. Vi har även varit bjudna
flera gånger till Missionskyrkans ung
domsgård och blivit både förplägade och
underhållna. Det blev även frågesport
mellan pensionärerna och ungdomarna.
Det blev stor förtjusning när de unga
fick se sig slagna av de gamla. De var
kanske snälla som lät oss vinna! Gustavs
bergs stråk- och blåsorkester har ofta un
derhållit oss. Likaså amatörteatern och
ett popgäng. Alla dessa vill vi ge en
tacksam eloge. År 1966 startades gymna
stik för pensionärer en gång i veckan i
Bergasalen. Som ledarinna har vi fru Do
lorcs Jonsson, som verkligen kan förmå
gan att med sitt glada, trevliga sätt, ryc
ka oss med så att vi alla längtar efter
denna gymnastikstund. I somras tog hon

oss med till Lillsveds folkhögskola för att
vi skulle vara Iörsöksobjekt åt 100-talet
ungdomar från hela landet. De skulle ut
bildas i pensionärsgymnastik. Vi var 24
stycken som åkte taxi fram och tillbaka i
5 dagar. Vi blev bjudna på både kaffe
och lunch. Det var jättekul att få vara
tillsamman med ungdomarna och deras
Lirare. Vi brevväxlar ännu med flera av
dem. Tre resor avverkades under som
maren. En till Millesgården. Efter besö
ket där var det dags för en kafferast på
restaurang Foresta. En resa gick till Ma
riefred och en till Trosa.

Studiecirklarna har börjat. "Pensionär
i dag och i morgon", är titeln på kursen
som våra grupper har startat. På efter
sommaren bjöd kyrkliga sykretsen på en
utflykt till Ingarö. Där var vi först i
kyrkan. Sedan åkte vi lite överallt på ön.
Det blev traktering på Säby gård. Dessa
resor är bland de trevligaste och mest
uppskattade som vi är med på. Ett par
tre pensionärsmöten har det varit i höst.
Det sista var den 14 nov., då Svenska
Handelsbanken svarade för underhåll
ningen och visade en färgfilm, som hand
lade om fördelarna att sätta in pengarna
på banken. Det blir nog invasion dit nu
när vi hämtar ut pensionen. Den 21 no
vember blir det försäljning i Bergasalen
på arbeten från hobbyverksamheten. Den
ledes av vår skickliga fru Grete Nyström.
Det är många som hjälper oss med bidrag
till denna. Det är både privata, Fabriken
och föreningarna. Men först och främst
alla vänliga Gustavsbergare som köper
våra varor och alla våra lotter. I decem
ber kommer nog som vanligt den efter
längtade festen som bekostas av fabriken.
Med som pricken över iet förstås våran
Gösta.

AE

En tidigare bild från Fabrikens Lucia-kaffe
för Pensionärsföreningen.

Foto: G. Dahlberg
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Finska spalten

Kesäloman jälkeinen aika on mennyt
kerhon toiminnassa urheilun merkeissä
ja mikä on ilahduttavinta tulokset ovat
olleet erikoista laatua. Ruotsin Suoma
laisseurojen Cup -67 jalkapalloilussa
suoritettiin Boråsissa 20-21/10 -67.
Loppuotteluihin selvisivät seuraavat
joukkueet: Borås I, Eskilstuna, Uddeval
la ja Gustavsberg.
Uddevalla-Gustavsberg puoliaika

,,
Eskilstuna-Borås I

erässä tasaväkinen, mutta kolmannessa
erässä tempperamentikkaat etelämaalai
set kai kuumcnivat ehkä liikaa joka johti
hermoilemiseen ja häviöön. Poikamme
paiskoivat palloa hätäilemättä suomalai
sella rauhallisuudella.

Saatuihin tuloksiin nähden voidaan
ajatella, etta kyllä niillä pojillarnme tai
taa olla ruista niin nilkoissa kuin ranteis
sakin.

Lahitulevaisuudessa on ohjelmaa pik
kujoulun kuin isonkin merkeissä. Tuleva
vuosi aletaan vuosikouksella tammikuun
puolivälissä ja helmikuulla on Kerhom
me viisivuotis syntymäpäivä. Joten vuo
den pimeinkään aika ei mene aivan maa
ten vaan tuohua riittää.

E. Plä,,

0-2
0-2
0-3
0-1

Finaliin selvisivät siis Borås I ja Gus
tavsberg.
Tiukan kamppailun jälkeen voitti

Gustavsberg tuloksella 1-0.
Keskusliiton hankkimaan komeaan

pokaalin ensimmäisen kiinnityksen sai
var poikamme. Myöskin jokainen pelaa
ja sai kunniakirjan kuten mestaripelaa
jille kuuluukin. Kerholla oli vastaanotto
hyvin asiansa hoitaneille pojillemme,

Kului aikaa päivää vaille kuukausi
siis 19/11 -67 yllättivät lentopalloilijam
me voittamalla II divisionassa johraneen
Bromman KFUM.

Sieppasivat Gustavsbergiin johtoasc
man. Bromman joukkue oli kokoonpa
noltaan kansainvalincn, siinä pelasivat
pari ruotsalaista, muutarna italialainen,
jukoslavialainen ja yksi afrikalainen nee
keri. Ottelu oli kahdessa ensimäisessä

Pensionärshobby
Oskar Adolf Andersson, en av våra

nu bortgångna veteraner, drygade ut sin
fritid med model1bygge. Oskar, med 50
år i fabriken, hittade en fin pensionärs
hobby, som Gustavsbergaren tycker ma
nar till efterföljd. Waxholmettan, Preus
sen, Queen Mary hör till de verkliga rari
teterna. När man ser närmare på de här
fartygen, som är skalenliga, fattar man
inte hur händer kan tillverka alla små
detaljer, få dem på plats, slå alla kno
par till flaggspel och stag. En hyllvägg
hos hans efterlevande maka vittnar om
hur porslinshänder även kan forma an
nat.

CD

[0

Födda
6/10 Nina Carita Elisabeth, dotter ti!1 Leif

Carl-Henrik Siberg, Ingaröv. 3 och :h. h.
Merja Carita Elisabet f. Kotonsky

14/10 Helena Birgitta och Erik Olof dot
ter och son till utredn.ass. Olov Gustaf Tre
skog, Björnskogsv 17 H och h. h. Birgitta
Maria Helena f. Nordmark

22/10 dotter till stationshitr. Hans Birger
Fredriksson, Björnskogsv. 8 c, och h. h.
Gunnel Margareta f. Höglund

26/10 dotter till Mats Wassdahl och h. h.
Eva Margareta f. Johansson, Björnskogsv
6 C

31/10 son till fabr.arb. Veijo Ahti Taparni
Hautala, Bergsg. 3 B och h. h. Nina Hjör
dis Anita f. Nyman

8/11 son till byggm. Karl-Henrik Gunnar
Karlsson, Björnskogsv 12 I och :h. h. Ulva
Linnea f. Karlsson

Vigda
7/10 Karl Douglas Ragnar Undin och

Ingegerd Marie Louise Rylander
14/10 Björn Gösta Annell och Signe Inga

Christina Hultgren
28/10 Harry Stefan Box och Maj Ingrid

Mornica Persson
3/11 Jan-Erik Englen och Kerstin Anna

Brita Holmberg
3/11 Nikola Janic och Majvor Katarina

Sjöström
4/11 Håkan Lennart Viberg och Lillemor

Elisabet Pettersson
4/11 Tuomo Aarne Ju:ha Väliharju och

Riirta Marja Pylvänäinen

Döda
14/10 Fru Maria Eleonora Hagberg f.

Jansson, Mörtnäs 1 :313 73 år
18/10 Direktör Karl Nirnrod Knut Dahl-

ström, Norra Lagnö 1:14 70 år
27/10 Fru Elly Knistina Backman f. Gus-

tavsson, Munkv. 4 51 år
14/11 J. Div.arb, Hildgard Simri Eriksson,

Älderdornshemmet 78 år
15/11 f. Stenarb. Karl Hjalmar Holm-

ström, Ovre Stenhuset 89 år

Meddelande

Distriktsveterinär Per Kinnemark är
numera stationerad i Nacka. Ärade
hundägare och andra torde lägga märke
till att Kinnemark numera har telefon
716 77 70.
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Tack!
För all vänlig hågkomst på min 7p

drsdag ber jag härmed att få framföra
mitt hjärtliga tack. Ebba Möller

Till alla dem, som gjorde min so.s-,
dag till ett ljust och vackert minne, vill
jag framföra mitt hjärtliga tack.

Kerstin Lundberg

För vänligt hågkomst på min 80-års
dag får jag härmed framföra mitt tack
till Gustavsbergs Fabriker, Pensionärs
föreningen, Hemmet samt släkt och alla
vänner. Erik Hj. Johansson

Till Gustavsbergs Blåsorkester f.d. ar
betskamrater på plastavdelningen, Pen
siondrsjoreningen, släkt och vänner, ber
jag att på detta sätt få framföra mitt
hjärtligaste tack för all uppvaktning på
min 70-årsdag. Oscar Ullberg

Hjärtligt tack till Fabriken, Brandkå
ren och alla vänner för hågkomst p!i min
50-årsdag. Rurik Smedslund

För all vänlighet och uppvaktning på
min 50-!frsdag framför jag mitt hjärtliga
tack. Fritiof Fall

Ett hjärtligt tack till Fabriken, arbets
ledare och kamrater, släkt och övriga
vänner för vänlig hågkomst på min 60-
årsdag. Allan Forsling

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning
på 60-årsdagen! Evert Andersson

Mitt hjärtligaste tack till företagsled
ning, förmän, arbetskamrater, släkt och
alla vänner för den vänliga uppvakt
ningen på min 60-årsdag.

Erik Nordström

För allt vänligt deltagande vid min
älskade systers, Sara Karlsson, bortgång
samt för vacker blomstergärd, ber jag
få fram.föra mitt varma tack.

Hulda Karlsson

För all hjälp, vänlighet och omtanke
och för alla vackra blommor vid vår
makas och mors, Elly Backman, bort
gång vill vi härmed framföra vårt varma
tack. Lennart Backman

Christina

För vänligt deltagande och för den
vackra blomstergärden vid min makes
och vår fars, Sven Eriksson, bår, ber vi
härmed att till släkt, grannar, Pensio
närsföreningen, Fackföreningen och Gus
tavsbergs Fabriker få framföra vårt var-
ma tack. Ingeborg Eriksson

Barnen

\/ATT"El'\ 'l(oNSTIGT
NOG GFl'R 'C'~T år
Mlt'iDRE ÅN erf u?P
spo1..R1"" ~TÄu.. .OM
VAT'T"\'-16'1'"" 'S1.Rl'\ORS I
~~At-lEl'I--- .
VAGE-NS 'l(J<f'INAR -.:::::::::,.0~

S!..AN'ORR Ni!\MLIGE-1'1 octc:sA ,.....
r 1..01'"& \ VR"fTNEi !! ll..._ ...-;;:=.
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0 makalösa stjärna,
som brinner klar och stor!
0 skjul, som har fått värna
en nyfödd och hans mor!

Kring krubbans enkla låda
står glansen silverblond.
Vad natten lät oss skåda,
är över allt förstånd!

Text ur Hjalmar Cullberg:

Den heliga natten.

Ur en julhälsning från
Individuell Människohjälp

Skulpturen gjord av en nunna i Jerusalem

Helgens predikoturer i

GUSTAVSBERGS KYRKA
Julafton

Juldagen

Annandag Jul

Nyårsafton

Nyårsdagen

11.00 Högmässa, Sundberg

7.00 Sundberg

11.00 Töldsepp

11.00 Sundberg

11.00 Hallin

Välkomna till Jul- och Nyårshelgens gudstjänster i

MISSIONSKYRKAN
SONDAGEN den 17 dec
JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL

NYARSAFTON

NYARSDAGEN

TRETTONDEDAGEN

SONDAGEN den 7 jon
LORDAG den 13 jon.

kl. 15.00 Söndagsskolans offentliga julfest.
11.15 Julandakt.
7.00 Julotta. Predikan av Elf.

Sång av Åke Henocksson och
Musikföreningen.

9.00 Julandakt på Ålderdomshemmet.
15.00 Missionshögtid.

Missionär Maja Hagerfors och Elf.
Sång av Karin Eriksson.

18.00 Nyårsbön. Stud. G. Tillenius, Elf
och Musikföreningen.

11.15 Gudstjänst. Predikan av Elf.
Sång av Karin Eriksson.

14.00 Julfest för små och stora i
Skälsmara Missionshus.

15.00 Församlingens enskilda julfest.
16.00 Pensionärernas julfest.

Allmänheten hälsas hjärtligt välkommen och tillönskas
en GOD och FRIDFULL JUL samt ett GOTT och LYCKOSAMT NYTT AR.

GUSTAVSBERGS MISSIONSFORENING

jul- ocn Nyårshelgen
1967- 1968

- Baptistkapellet -
SONDAGEN den 17 dec. kl. 14.00 Söndagsskolans Julfest
JULDAGEN kl. 7.00 Julotta. Julpredikan av Göran Tillenius. Sång.
ANNANDAG JUL kl. 11.15 Gudstjänst. Sång.
NYARSAFTON kl. 18.00 Nyårsbön i Miss.ionskyrkan. Tillenius m.fl.
NYARSDAGEN kl. 11.15 Nyårsgudstjänst.
TRETTOND. JUL kL 11.15 Församlingens årshögtid

Alliansmötesveckan hålles under tiden 22-28 januari på tider och platser
som meddelas senare

GUSTAVSBERGS BAPTISTFORSAMLI NG
önskar alla EN GOD JUL och ett VÄLSIGNElSERIKT GOTT NYTT AR!
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f;u11vors Qfe .. ,,.J;.isering
Björnskogsvägen 8 B

tel. 313 50

Oppet: tisdag t.o.m, fredag kl. 9-18
lördag kl. 9-13
Måndagar stängt

GOD JUL oc:h GOTT NYTT ÅR!

sf1.nitas CDam/risering

Klostervägen 25

tel. 318 25

Oppet vardagar kl. 9-18

Välkomna! God Jull Gott Nytt År!

Till goda helgköp i vår butik

önskar vi våra kunder

En GOD JUL och ett GOTT NYTT AR

Mjölkförsäljningsföreningen

Tel. 300 81

Tag med hela familjen

på middag till

WÄRDSHUSET

Välkomna för beställningar

Mat levereras även till hemmen.

Samtidigt vill vi önska Er

En God Jul och Ett Gott Nytt Ar

Renate och Sven Grönberg

Tel. 302 58 - 319 85 kl. 9 - 18

God Jul och Gott Nytt år

tillönskar vi alla kunder

Kiosken, Lugnet
Tel. 306 58

Gustavsberg

En God Jul

tillönskas alla kunder

<Jterr och C?Jam{,isering

Centrum Gustavsberg
Mariaplan 3
Tel. 326 60

Gudrun Stenströms

CJJam/risering
Övre Stenhuset Tel. 309 63

Till ärade kunder en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

6ri c:
ATELJE och AFFKR

Björnskogsvägen 8 B
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

Tagningar endast efter
tidsbeställning

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla våra kunder.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskas alla kunder

Skomakare F. Stein
Välkommen till snahbklackning

Ovre Stenhuset, Gustavsberg

Tel. 0766/319 92

målare
Martin Lövgren
utför rnåleriarbeten av alla slag

Tel. 199459

qod iul
och qoll nyll år

Gustavsbergs

'Blommor
Centrum Tel. 307 26

Julgrupper

Blomsterkorgar

Krukväxter

Snittblommor

i riklig sortering

Beställ Edra blommor

i god tid

42



Välkommen till

GUSTAVSBERGS' FÄRGHANDEL
"Butiken med färg"

MARIAGATAN 12 - GUSTAVSBERG

TEL 0766/316 55

lngarö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 272 88

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

JULKLAPPSTIPS
i år

Ur Juveler Odlade pärlor
Guld och Silver

från

Thörnqvist Ur-Optik-Guld
Centrum GUSTAVSBERG

Tel. 0766/30990

Farsta trå'dgård, Gustavsberg
Tel. 324 88

Julgrupper, blomsterkorg,ar, krukväxter i riklig sortering

Godjul och Gott Nytt År

Välkommen till växthusanläggningen i Farsta.

Inte ska man "hitta på"presenter
när det finns så många rejäla sa
ker som man verkligen behöver.
Det här är julklappen som jag vet
att hela familjen har längtat efter.

nytt tvättställ
med blandare
Ett Gustavsbergs med ren, prak
tisk form och spricksäker glasyr.
Värmeisolerade rattar som man
öppnar och stänger med en finger
lätt rörelse. Och perlator i blanda
ren. Vikten är ca 11 kg. Tycker ni
det blir för tungt i säcken kan ni
välja årets julklapp i form av ett
trevligt presentkort.PS Tala med er rörinstallatör

• redan idag och bestäm sam
tidigt tid för installationen.
Så här års - mellan högsä
songerna - är det lättare att
få bytt på den tid som passar
er bäst.

AH Gustavsbergs Fabriker.

A. F. BECKMAN
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

Götgatan 33 - Stockholm Sö

Affär och kontor: vx 41 48 77,
413132, 404840

Efter kontorstid: 43 58 43,
43 50 08, 40 94 90
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Märket för köptrygghet i Konsum och Domus

Tacksamt vara tomte numera.
Köpa klappar
från Domus och Konsum
med full bytesrätt.
Och köptrygghet som varar
längre än till påska.
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Nytt år med nya ansikten och ny redak
tion för GUSTAVSBERGAREN. Vi kän
ner ett behov av en liten brasklapp. Någon
ting i stil med - vi gör så gott vi kan -
fast det passar oss bättre att säga - Nu kör
vi igång, vi får se var vi hamnar.

GUSTAVSBERGAREN har förändrat
sin dräkt. Den är tvåspaltig, har bilder som
faller ut över marginalen och en, som vi
hoppas, mera lättläst stil. Redaktionen har
fått hjälp med det av reklamavdelningens
Henry Ström som är fackman.

Läsarna och redaktionen kommer att sak-
na kända pennor i tidn. Skrivare som läm
nat oss för kommuntidningen och andra upp
gifter. Ny och välkommen medarbetare är
Margareta Hald som också ingår i redak
tionen.

Vi skall inte skriva om hur fint det ljus
nar över Farstaviken eftersom Åke B. be
handlar vädret ingående längre fram i tid
ningen och Hilding Ohlsons sköna vinter
bild säger mer än ord. Ni kommer att åter-

finna många av de kära, gamla signaturer
na i tidningen och några intressanta nya.
Det är naturligt att den kommunala kol

legan med sin karaktär av informerande or
gan gör en del av stoffet i vår tidning över
flödigt. Vi kommer lika självklart att för
söka bredda informationen från vår sektor
industrien. Presentationen av nya medarbe
tare är ett litet steg i den riktningen. Alla nya
trevliga människor kan vi tyvärr inte få med
i spalterna. Vi får inrikta oss på dem som
har rörliga arbeten och därför dyker upp
lite här och var i kontor och verkstäder.

Företagets avdelningskontor ute i landet
är okända för många gustavsbergare. Redan
i nästa nummer planerar vi att berätta om
ett av dem. Vi hoppas att så småningom
kunna presentera dem alla utan att därför
glömma bort informationen hemmavid.
Detta är inte menat som en programför

klaring. Vi önskar inte avge någon. Det här
året får bli vår prövotid.

Redaktionen



Den här sidan hoppas Red. ska bli ett debatt
forum för frågor som rör oss alla - lokalt eller
universellt. Det händer oss kanske inte så mycket
mer i dag rent personligt än för 30 eller 100 år sen.
Men andras problem når oss och påverkar oss, an
tingen vi vill det eller inte, antingen vi är med
vetna om det eller inte. Läsekretsen är välkommen!

ATT LEVA ÖVER SINA TILLGÅNGAR

Efter 28 år som storstadsbo har man alltså blivit
gustavsbergsbo, Gustavsbergare kan man kanske in
te bli. Men en sund lokalpatriotism kan säkert få
grogrund också hos en invandrare.

Att vara storstadsbo kan lätt ge en känsla av att
vara utslängd i en enhet som verkar helt ogripbar.
En enhet som består av många små men också ofull
bordade enheter. För den del av en som är den
ursprungliga småstadsbon känns det stimulerande att
komma närmare alla aktiviteter som håller ett sam
hälle levande. Längtar man efter storstadens anony
mitet så har ju Gustavsberg den fördelen att vara
granne med en sådan jätte. Man kan åka in och
ströva runt bland idel okända, nästan som på
Domus en sommarlördag. Och alla dom som liksom
vi i Gustavsberg uppskattar den ljuvliga varrndö
naturen ska vi vara glada åt. Dom hjälper ju till
att ge vårt eget Domus en omsättningsmässig tät
plats bland alla Sveriges 130-tal Domusvaruhus i
juli månad.
Hoppet från denna härliga natur till mina två

bästa julklappsböcker i år är ganska lätt att göra,
trots att det kan förefalla vidrigt. Båda handlar om
det, som vi varje dag kan läsa en liten bit om i
någon tidning eller se på i TV eller höra om i radio.
Båda handlar om Plundring, svält, förgiftning, som
Hans Palmstierna kallar sin bok. Den andra är
Människans villkor skriven "av vetenskapsmän för
politiker". Den första är lättläst, nästan som Sörgår
den för vuxna, om än långtifrån lika idyllisk, den
andra är lite jobbigare. Men Palmstierna är också

vetenskapsman, docent i kemi vid Karolinska Insti
tutet, laborator vid Sjukvårdsstyrelsen och konsult
vid Statens Bakteriologiska Laboratorium och hans
beskrivning av vår situation i vår materiella miljö
är spännande som en deckare, där man själv eller
kanske i högre grad ens arvingar är offret. Jag kan
visst inte, efter att ha läst den, med tekniska data
och termer beskriva den eller med siffror klarlägga
vad han menar utan att slå upp och gå igenom
rad för rad. Men den ger en lättförståelig bild av
vad som sker på ett sätt så att var och en kan fatta.
Man läser den inte med någon eggande nyfiken
hetsrysning, man känner sig kall och klar och vill
gärna veta mer och läser vidare och vidare.

Ett av det lättfattligaste men långt ifrån lättast
lösta problemet i det här komplexet är befolknings
ökningen. "I gamla tider fanns det få människor i
riket, de var rika och behövde inte ävlas. Nuförti
den anser människorna att fem söner inte är för litet
och att varje son i sin tur bör få fem söner. Innan
farfadern avlidit har han redan tjugofem avkom
lingar. Därför ökar antalet människor medan rike
domen minskar; trots hårt arbete får man ringa ut
byte av mödan. En nations liv beror på att män
niskorna får nog föda, inte på antalet människor."
Så sa den kinesiske filosofen Han Fei-Tzu 500 år f.
Kr. och Palmstierna citerar honom inledningsvis.
När man hör talas om befolkningsökningen, så tror
man kanske alltför lätt att det bara är s.k. uländer
som växer för fort. Barnbegränsningstekniken kan
ju vi och då 9å skulle det väl ordna sig. År 2000
skulle USA:s befolkning enligt experten Putnams
1952 gjorda beräkningar ha ökat till 190 miljoner.
Men redan 1963 hade den nått denna siffra, alltså
37 år tidigare än beräknat. England har i genom
snitt 230 människor per kvadratkilometer, Indien
bara 160. England och de flesta europeiska jordbruk
är högt utvecklade och dessutom importerar vi från
redan svältande länder det vi behöver mindre än
dom själva. Det är väl här som plundringen kom
mer in samtidigt som vi med vår höga standard
också delvis plundrar vår jord. Detta har ju livs
medelsforskaren Georg Borgström talat om så länge.
För att råda bot både på befolkningsökningen och
bättre utnyttjande av våra näringskällor på lång
sikt fordras kunskap. Samtidigt växer analfabetis
men i de ökande uländerna på grund av att man
inte får fram lärare i samma takt som befolkningen
växer.
Till detta kommer så nedsmutsningen av vatten

och luft med all vår lort, som Palmstierna kallar
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det. Vi låter sjöar gro igen, vi förgiftar dom med
kvicksilver, det är väl alla medvetna om i dag.
Också att alla insektsbekämpande medel rubbar ba
lansen i djurvärlden. Här har vår egen Doktor
Dahlbäck och hans medarbetare i radion gjort oss
uppmärksamma i all stillhet och gemytlighet. Det be
tyder inte att vi kan hålla alla sjöar och vattendrag
helt intakta. Det kan t.o.m. vara bra för fisk- och
fågelliv att göda näringsfattigt vatten. Det är här
som oftast en fråga om kunnig och intelligent av
vägning. Vi åker i våra bilar och for att dom inte
ska puttra förgiftar vi luften med bly som tillsätts
bensinen och under färden går ut i luften. Vi värmer
oss inomhus och låter luften ta hand om lorten. Så
tätt som vi nu bor och tätare blir det, så blir det
av många bäckar små en stor iå. Vi bränner våra
sopor för att få bort dem, för att slippa se dem, för
att hindra råttor och annat otyg, men vi låter luften
ta hand om de i många fall hälsovådliga resterna.
Att bränna plast kan ju vara verkligt illa för luften
har vi hört i dagarna.

Så vitt jag fattat Palrnstierna rätt så vill han
ha till stånd en mer naturlig cirkulation mellan
tillverkning och avfall. Att avfallet i mesta möjliga
mån ska tas tillvara. Och att man ska forska mer
för att hjälpa naturen att hjälpa ,sig själv och oss
som utnyttjar den och oss själva på ett livsfarligt
sätt. Naturvårdsforskarens yrke skulle för att tala
modespråk behöva bli mer glarnourbetonat,

Som slutkläm om det här med sopor och lort
citerar jag Palmstierna direkt. Jag tror inte att han
har något emot det, för vad han vill är ju att vi
alla ska få en inblick i vad det rör sig om.
"Den amerikanske utredaren piå området, Athel

stan Spilhaus, föreslår i Waste Management and
Control att man skulle bygga en experimentverkstad
för att komma underfund med de olika alternativens
kostnad. Den grundläggande filosofien är att i
största möjliga utsträckning återföra de material vi
bruka och förbrukat till produktionen. Det borde
inte vara omöjligt att låta en av de nya förstäderna
till Stockholm eller en av de nya städer som byggs
i närheten av storindustrier, fungera som experi
mentstad för sop-, kloak- och avfallshantering. De
stora belopp det rör sig om gör att varje mindre
förbättring ger utdelning i miljonbelopp per år.
Samtidigt ger man landet en god utgångspunkt i
den framtida konkurrensen, eftersom det då kan bli
ett land med oförstörda vatten, renare luft och en
ekonomisk hantering av den alltför länge bortglöm
da lorten. Det är inte ett arbete för amatörer, det

är och bör vara en utmaning för de bästa av våra
ingenjörer, vetenskapsmän och administratörer.

Sopornas vetenskapare kan inte arbeta på snåla
anslag. De måste få tillgång till mycket stora fon
der, som inte kan kontrolleras av privata intressen.
Åtskilliga av de forskare som nu arbetar inom för
svaret, inom medicinen och på de naturvetenskap
liga fakulteterna skulle med säkerhet ägna sig åt
sopor och avfall för att hejda naturförstöringen,
om resurser bara funnes.

Blir det mäktiga och dugliga naturvårdsverk man
så länge drömt om verklighet? Tiden som återstår
är kort, alltför kort för att vi skall ha råd med då
liga kompromisser."
Ja, att det här jobbet inte är något för amatörer,

det förstår man av sig själv. Och inte är det heller
ett problem för den isolerade kommunen eller ens
det egna landet och den egna regeringen. Palm
stierna säger också att det måste till en intensiv
global samverkan. Man kan också ha vilken färg
man vill från grönaste grön eller blåaste blå till
rödaste röd för att förstå att det inte kan få komma
privata vinstintressen in i bilden. Det rör ju inte
mej eller dej utan allas våra efterkommande. Men
för alla viktiga frågor fordras intresse och med
verkan från oss, som tillhör den stora gr!å massan
för att få dem igenom politiskt.
Om Gustavsbergs nya reningsverk skriver Harry

Pettersson på nästa sida.
Margareta Hald
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RENINGSVERKET
Den 9 december 1967 invigdes det höggradiga

avloppsreningsverket i Gustavsberg. Närvarande
var kommunalfullmäktiges ledamöter, representan
ter för AB Gustavsbergs Fabriker och intresserade
från kommunerna Boo och Djurö.
Reningsverket, som började byggas på våren 1966

av byggnadsfirman AB Vägförbättringar har kos
tat 3,6 millioner kr. I anslutning till reningsverkets
uppförande har en kloakpumpstation sprängts in
i berget nedanför Värdshuset. Därifrån har sedan
byggts ledningar upp till reningsverket. Kostnaden
blev här 2,8 millioner, varför den totala kostnaden
blev c:a 6,5 millioner.
Projekteringen har utförts av Ingenjörsfirman

Orrje & Co AB. Sedan anläggningen trimmats in
hoppas vi få tillfälle visa den för intresserade under

0varen.
Reningsverkets byggnadskommitte bildades på

hösten 1960 med Harry Pettersson som ordförande.
Vid denna tidpunkt var vattenförsörjningen den
mest aktuella frågan för vårt samhälle. Genom ut
förda provpumpningar vid Näsudden på Ingarö vid
Fladens sydöstra hörn erhölls en utomordentligt bra
vattenkvalite. Kvantiteten beräknades räcka till

6.000 personer. Vattnet innehöll inget järn, inget
mangam, hade normal hårdhet och var klart och
fint. Denna grundvattentäkt byggdes ut och led
ningar till samhället anlades, allt för en kostnad
av 2 millioner kronor.

För att åstadkomma en vattenreserv och ett jäm
nare tryck på ledningarna i viårt samhälle blev vat
tentornsfrågan aktuell. Ett vattentorn blev byggt
och stod färdigt hösten 1964, kostnaden uppgick
till 1,5 millioner.
Glädjande är att reningsverket nu står färdigt

vid en tidpunkt då statens vattenvårdande myndig
heter tycks intressera sig alldeles särskilt för hur
olika städer och samhällen löst denna för våra vat
tendrag så viktiga fråga.
Kommittens närmaste uppgift blir nu att tillföra

vårt samhälle mera vatten, varför frågan om ut
byggnad av vattentäkten på Ingarö är aktuell. Om
detta ej låter sig göra måste anslutning med Stock
holm ordnas.

Efter inspektion och rundvandring under ledning
av civ. ing. Hjalmar Brink samlades de närvarande
på Farstaborg vid en kopp kaffe.
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På föregående sida berättar byggnadskommittens
ordf. Harry Pettersson om vårt nya reningsverk
och här nedan skriver civ.ing.Hjalmar Brink, Orrje
& Co AB ingående med fackkunskap om detta vårt
senaste och största kommunala bygge.

Gustavsbergs kommunala avloppsverk

Avloppsfrågan för Gustavsbergs samhälle har
under åren varit föremål för omfattande utred
ningsarbete, Särskilt har utslappspunkten och re
ningsmetoden studerats ur ekonomisk och vatten
vårdande synpunkt. Syftet har varit att befria
Farstaviken från fortsatt förstörelse genom avlopp
från nuvarande och framtida bebyggelse.

Enligt vattendom från år 1964 skall avlopps
vattnet undergå biologisk rening med en förutsatt
reningseffekt av 90-95 °/o avseende biokemisk
syreförbrukning. Avledning av det renade vattnet
sker utanför Tjustviken i Baggensfjärden på 30
meters djup. Samtidigt med att reningen av det
kommunala avloppet ordnas skall Farstaviken be
frias från föroreningar även från Gustavsbergs Fab
riker. Avledning av industriavlopp skall likaledes
ske utanför Tjustviken sedan särskild rening företa
gits vid fabriken.
Det kommunala avloppsverket förläggs 500 meter

söder om idrottsplatsen Farstaborg, dit det pumpas
från en pumpstation nära kyrkan. Avledning av
det renade avloppsvattnet sker genom självrinning,
bl.a. i en 400 meter lång bergtunnel.

Reningsmetod

Reningen sker enligt konventionell aktiv slam
metod med slamavskiljning, syresättning och slam
cirkulation. Destruktion av avskilt slam sker i röt
kammare, som värms till 30° C. Rotslammet torkas
på slamtorkbäddar. Borttransport av torkat slam
utföres med bil till lämplig tipp eller till jordbruk
och trädgårdar. Klorering av avloppsvattnet kan
efter särskilda överväganden av den hälsovårdande
myndigheten insättas om epidemier genom bad be
faras.
Avloppsvattnets grövre föroreningar avskiljs i

maskinrensat galler och sandFång och därefter sker
grovslamavskiljning i försedimenteringsbassang. Den
biologiska avloppsreningen sker i luftningsbassäng
och eftersedimenteringsbassäng. Vid luftningen för
ökas vissa bakterier våldsamt under förbrukning
av organisk substans och bildning av bakteriefloc
kar, vilka avskiljs vid eftersedimenteringen. Slam-

Byggnadskommitten med konsulter fr.v. ing. Nils Persson
civ. ing. Anders Christensson, ordf. Harry Pettersson, civ. ing.
Hjalmar Brink, hälsovårdsinsp. H. Lindholm, ing, Anders
Steen, dir. Ruben Edqoist, ing. Bengt Bram,

cirkulation sker från eftersedimenteringsbassängens
slamgrop till luftningsbassängen för att ympa pro
cessen med s.k. aktivt slam.
Innan avskilt slam pumpas till rötkammaren

sker avvattning i en slamtank vid maskinhuset. Vid
slamrötningen bildad rötgas skall räcka för upp
värmning av maskinhus och rötkammare, men innan
rötning kommit i gång får värmning ske med olja.
Magasinering av rötgasen sker i en särskild gas
klocka.

Kontroll

I maskinhuset har verkets automatiska funktioner
samlats centralt till en kontrolltavla, där man er
håller en totalöversikt över driften genom signal
lampor, kapacitetsmatare, nivåmätare, temperatur
mätare 111.m.

Skötseln av ett biologiskt reningsverk är ett ar
bete, som kräver noggrann uppföljning, speciellt av
slamhalt och avsättbara ämnen. Den oklanderliga
funktionen förutsätter daglig provtagningsrutin och
fortlöpande trimning. Ett antal gånger per år er
fordras en intensivprovning med provtagning vid
fem mätpunkter varje timme under ett dygn samt
inalles 26 vattenanalyser. Provningarna göres för
att i tid avslöja om verket inte fungerar tillfreds
ställande i något avseende. För avloppsverkets kon
troll och skötsel finns en noggrann driftinstruktion
upprättad.

För kontroll av hur avloppsutsläppet påverkar
förhållandena i Baggensfjärden utförs i enlighet
med vattendomen vissa provtagningar och analyser
vid sex mätstationer fyra gånger om året. Resultatet
av dessa provningar skall rapporteras till Natur
vårdsverket för bedömning. Frågan om ett fram
tida tredje reningssteg med närsaltsreduktion behövs
skall enligt vattendomens utslag avgöras med led
ning av detta material.

5



I sadelmakarens verkstad

Dimensionering
Avloppsverket har dimensionerats för anslutning

av 10.000 personer. Möjligheter finns att i framti
den fördubbla kapaciteten genom tillbyggnad av
reningsbassänger, sandfång, rötkammare och slam
torkbäddar. Maskinhuset kan fungera oförändrat
vid ökad anslutning. Plats för nödvändig tillbygg
nad av kemikaliebyggnad m.m. om närsaltsreduk
tion blir aktuell finns inom området,
Dagvattentillrinningen till avloppsnätet belastar

tidvis avloppsverket mycket hårt men skall enligt
planerna så långt möjligt skiljas från hushållsav
loppet.
På sätt som är karakteristiskt för den kuperade

Värmdöterrängen har grundläggning fått göras del
vis på utsprängt berg och delvis på pålar i lös lera.

Kostnader
De totala kostnaderna för avloppsverket beräknas

till 3,6 miljoner kronor och kostnaderna för el
ström, personal, slamtransport, driftkontroll m.111.
men exklusive kapital- och underhållskostnader till
70.000 kronor/år.

SADELMAKA
GUSTAVSBERGARENs utsände Torsten Rolf
intervjuade en känd Gustavsbergsveter:m i höstas,
sadelmakaren och idrottsentusiasten Anders Bonne
vier. Red. har fått tillåtelse att skriva av bandet
och här följer deras samtal i sammandrag.

Anders Bonnevier tillhör de få lyckliga gustavs
bergare som bor i en villa vid Farstaviken. Det var
inte just i går som han flyttade dit, utan år 1917
blev han bofast vid Ekedalsvägen. B. är infödd
gustavsbergare, född den 25 sept. 1891 på Wärmdö
gatan, i huset nedanför prästgården.
Hans far var Gustavsbergs Porslinsfabriks förste

representant med hela landet som verksamhetsfält,
ja även till Finland sträckte sig hans försäljnings
resor. Fabriken hade export på östra grannlandet
på den tiden. Han dog endast 42 år gammal då
sonen Anders var tre år.
När det var dags att börja skolan så hette hans

första fröken Fernström, men hon flyttade till
Stockholm efter ett år och sedan mindes B. lärarin
nor, som fröknarna Andersson, Lowndes, Johansson,
Hansson och fröken Blombergson. Sista läsåren blev
det Magister. Direktör Österlund kom till Gustavs
berg som kantor och lärare och allra sista året kom
den från många veteranintervjuer bekante magister
Lagerström.

Bonneviers moder var tydligen en klok och fram
synt kvinna som inte nöjde sig med fabriken-skolans
yrkesval utan gick till kontoret när det var så dags
och begärde Anders till sadelmakeriet,

Så blev det. Den 1 oktober 1904 började B. som
lärling hos sadelmakar Svärd i sadelmakeriet på
Farsta.

Sadelmakeriet låg i västra portvaktsstugan, byggd
1888 samtidigt med stallet. Det gick åt mycke sad
lar på den tiden. Fina saker. Till stallet som hyste
fyrtio hästar. Sex för privatändamål. Herrskapet
höll sig med fyra vagnshästar och två ridhästar.
Resten var verkshastar och sen fanns en massa oxar
som också skulle ha redskap så där fanns alltid arbe
te för mästaren Svärd och hans lärling.
Ja och så var det allt tapisseri på båtarna. En hel

liten flotta som skulle utrustas till vårarna bara det
tog ett halvår. Jodå, Bonnevier har gjort sadeldon
åt Brukspatron och sett "flickorna" och "gossarna"
rida ut från stallet och bort över ägorna.
Kusken hette Karl Erik Karlsson och hade genom

gått rid- och körskolan på Strömsholm.
Nå tiderna förändrades, bilarna kom och hästar

nas antal minskades på Farsta. Mäster Svärd dog
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EN BERÄ 1~TAR
vid trcttitalets ingång och B. fick verkstad i Fabri
ken. Sedan blev det mest markiser, rep. på truckar,
möbler, stolar, framförallt stolar behövdes på kon
toren.
Hemma hos Bonnevier såg Torsten med intresse

och respekt många diplom från Svenska Riksidrotts
förbundet, Sthlms Idrottsförb, Saltsjöbadstävlingar
na m.fl. några undertecknade av Prins Bertil. Idrott
var ett stort intresse för B. Han berättade gärna om
det.
När Gustavsbergs idrottsförening bildades 1906

ville den unge Bonnevier så gärna vara med. Men
han fick inte av den anledningen att man först mås
te vara medlem av Klubben. Det var inte B. för där
slapp ingen in som inte fyllt sjutton. Han var sex
ton. An en gång fick han lita till sin kloka moder.
Hon gick (som man kan förmoda) livligt påhejad
av sonen, till kassören, modellör Persson och begär
de inträde för Anders. Si då gick det.
Ja och så blev det gymnastik för gravör Carl

Pettersson, ibland för Hovjägmästarn, det blev
fotboll och friidrott.
Per Axel Hansson kom hit och friidrotten tog

fart med gossar som Osvald Andersson, Persson,
Gunnar Olofsson och Edvard Möller, gustavsberga
ren som sedermera blev olympier.
Och Bonnevier berättar om fotboll på Bleksäng,

om bandy där deltagarna själva bekostar all sin ut
rustning, om tävlingar i Saltsjöbaden och Stockholm,
om landsvägslopp och enmilalöpning Osbysjön runt.

Bleksäng, det är platsen där DOMUS står. Hund
rametersbanan började vid Nya Teaterns bortre
ingång och gick i riktning Lugnet. Några riktiga
banor existerade inte men det gick bra ändå.

Gustavsbergarna var hejare i stående hopp. Tre
man över tre meter och firade triumfer när Stock
holms idrottsföreningar kom ut med smockfulla
gustavsbergsbåtar.
Priserna fick man skramla till när man inte fick

dem av hedersledamöterna 'Albin Åberg och Vass
berg, Hovjägmästarn skänkte varje år ett stiligt
pris till Saltsjöbadstävlingarna.

Bonnevier berättar länge och hängivet så att
vem som helst kan förstå vad idrotten kan betyda
och ge när den är som bäst. Han talar inte alls om
allt det arbete som han utfört under fyrtio år i
styrelsen.

Bonnevier har flera intressen. Han var trumsla
gare i Blåsorkestern. Ja han slog på trumma redan
för skarpskyttekåren vid Odelbergarnas midsom
markalas.
När fackföreningen bildades 1919 var han också

med. Och nu är han med i pensionärsföreningen.
Sen fyra år i styrelsen.
Han minns gustavsbergarnas vinterväg över Bag

gen.
Anders och hans mor stod vid Gustav III staty

och väntade på Gustavsbergsbåten. Det var ett för
skräckligt oväder och snöyra. Så småningom kom
en herre fram och presenterade sig som kapten på
isbrytaren Thor. Han hade fått order att hämta
Gustavsbergsbåten vid Stäket, dit fick den klara sig
själv, isbrytaren kunde inte gå genom det grunda
sundet, men Gustavsbergsbåten satt fast i Farstavi
ken och det kunde inte bli någon båtresa för de biåda.
Nåja, mor fann på råd, hon ringde källarmästare

Carlander på Gustavsberg och han kunde berätta,
att om de bara väntade så skulle det komma slädar,
som skulle frakta folk från Gustavsberg till stan
och kunde ta med Bonneviers på återvägen. Och se
det blev en slädfärd från Saltsjöbaden över Baggen
på stakad bana med enbuskar vid kanterna. Den
vinterväg-en gick också genom Kolström till Ingarö.

Bonnevier arbetar fortfarande sina fem timmar
om dagen. Och intresset för idrotten består. Om
sommaren vill han sitta och meta piå Baggen eller
i Viken. Han talar om fiskar han fått och gärna
om den gädda hans gumma Elin tappade och skyllde
på hans dåliga rev. Så nu kan inte sadelmakaren
göra den själv utan får köpa starkare don ifall hans
kära hustru får napp igen.

Kommunalfullm. ordf. Harald Lindholm bugar djupt och
tacksamt för Gösta Dahlbergs insats som barnav!J.rdsnämn
dens ordförande



Ur företagsnämndens protokoll:

§ 5.

För 1968 fastställdes följande sammanträdesda
gar i nämnden:
Vårmötet i samband med studieresa till Fristad

och Gånghester (ev. Reftele) den 22-23 april 1968.
- Sommarmötet den 12 juni, hästmötet den 18 sep
tember och Vintermötet den 11 december.

§ 6.

Ordf. hr Hjalmar Olson anmälde sitt önskemål
om att från årsskiftet överlämna ordförandeklub
ban till hr öhlin. - Nämnden godkände avsägelsen
och uppdrog åt AU att vidare dryfta möjligheten
att bereda den avgående ordföranden fortsatt med
lemskap för önskad kontakt med nämnden.

§ 9.

Hr Ruben Edqvist redogjorde för det ekonomiska
läget. Han konstaterade att Gustavsberg relativt sett

Vi saxar ur nr. 10 av Väg- och Vattenbyggaren:
Den nya sammansättningen av Tekniska fakul

tetsberedningen har offentliggjorts. Som ny ord
förande efter Hjalmar Olson finner man byggfors
karen Lennart Holm. Med tillfredsställelse noteras
att Hjalmar Olson dock även i fortsättningen sitter
kvar i beredningen. Han har som dess ordförande
under de senaste åren visat stor förståelse för bygg
branschens krav att de byggnadstekniska sektioner
na f,år angelägna och väsentliga förstärkningar av
forsknings- och utbildningsresurser.
Kraven om dessa förstärkningar har bl.a. fram

förts i SVR:s utredning om den framtida utbild
ningen av väg- och vattenbyggare (U2) och med
kraft framförts av Hjalmar Olson i kanslersämbetet
och departementet.

Den nya sammansättningen av Tekniska Iakul
tetsberedningen: Lennart Holm (ordförande), Carl
Bertil Berglund, Göran Borg, Sigvard Hellestam,
Sven Johansson, Olle Lindström, Hjalmar Olson,
Sven Olving och Lars-Henning Zetterberg.

har en hygglig lönsamhet och att omsättningen ökat.
Nu väntar vi att våra kraftiga investeringar under
1966-67 ska ge ökad effekt. Samtidigt har vi att
noga följa omvärldens utveckling. Vi är t.ex. som
förut nämnts beroende av bostadsutvecklingen.

§ 11.

Hr Ohlin gav sin syn på arbetsmarknadsläget i
dag. Han erinrade om den rådande arbetslösheten
på många håll och de bekymmer som andra indu
strier haft. - Vissa omläggningar av vår produk
tion förutsätter ett positivt ställningstagande till
omflyttningar. Vid nyanställning bör en viss åter
hållsamhet ske, för närvarande bl.a. för kvinnlig
arbetskraft.

§ 12.

Då nuvarande sekr. med detta sammanträde be
gärt entledigande inför förestående pensionering,
tackade ordf. honom för det intresse och samman
hållande arbete han nedlagt alltsedan företags
nämndens start 1949. Som en gåva från ledamöterna
överlämnade han bokverket "Skärgårdsliv i gången
tid".
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Tre nya medarbetare på vdrt laboratorium, från vänster i
bild bergsingenjör Bengt Carlbrand, tidigare Domnarvets
Järnverk; ingenjör Siv [ublin, som har arbetat på Träforsk
ningsinstitutet och ingenjör Gunnar Kjellberg, västerbottning,
som närmast kommer från Atomenergi, Studsvik.

lng. Per-Olof Fransson, ren gustavsbergsprodukt, kommer från
AB Nordströms Linbanor och arbetar på vårt allmänna kon
struktionskontor.
lng. Sv~n Eklund, infödd gustavsbergare, som nu har som
arbetsuppgift att konstruera och produktutveckla sanitets
armaturer.
Ing. Sten Nilsson, chef för vårt allmänna konstruktionskontor.
Tidigare Arento AB i Vällingby, där han svarat för konstruk
tion, montering och installation av tobaksmaskiner.

Pd nedersta bilden avtackar ing. Möller Naemi Hal/berg, Ka
tarina Fältman och Anna Steen vid avslutningskaffet.

Besöksverksamheten vid AB GUSTAVSBERGS
FABRIKER under 1967 har räknat in 14.000 besö
kare eller 530 besök. Ytterligare ett par tusen gäster
kommer till oss via försäljare och anställda.

Fackskolor, gymnasier, yrkesskolor står för den
största gruppen 4.200 elever. KF visar gärna Gus
tavsbergsfabriken för in- och utländska gäster, om
kring 1.500 om året och Konsum Stockholm har bo
kat in 1.200 besökare, dels personal för utbildning
och dels medlemmar.

Vi har besök från snart sagt hela världen. I
höst har vi visat runt många stipendiater från
Afrikas unga stater, från Indien, Tunisien, Formosa,
Brasilien, Canada och från Ryssland har vi vid tre
olika tillfällen besökts av grupper av akademiker,
studenter och likställda.

REKORDFÖRSÄLJNING 1967
Gustavsbergs Fabriker uppnådde under 1967 en

försäljning av 242,2 milj. kronor, vilket är nytt
rekord. Okningen under året uppgick till 35,3 milj.
kronor eller 17 0/o. Resultatet måste anses vara
synnerligen gott med tanke på konjunkturutveck
lingen under året.

Försäljningen har under hela året väl följt bud
geterad försäljning. Nära nog samtliga produkt
grupper har bidragit till ökningen även om takten
varit mera moderat för några av grupperna.

Ingenjörer i december blev bland andra gustavs
bergarna Rune Lindholm, Atlantico Pilotto och
Lennart Dahllöf. GUSTAVSBERGAREN gratule
rar.
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VANDRA MIN VÄG
Veckan efter Trettcndedagshelgen har det varit

ganska kallt och naturen har klätt sig i den vack
raste skrud, som vi sett på länge. Snökristallerna,
som i sig själva är förtjusande komponenter av
symmetri och vacker form, har med sin gnistrande
mångfald omvandlat alla träd och buskar till för
andligade skapelser, som vi människor trampar un
der fötterna i vår jäktade tillvaro. Går man därför
ut en kväll, då doktor Kimble är som mest jagad, och
då temperaturen sakta kryper ned mot minus 20
grader, då ser man inte mycket av detta jäkt. Hela
samhället är tyst och stilla. Endast en räv ylar uppe
på Kråkberget och ljuset släcks över Ekvallen, ty
alla ska hem för att titta på TV eller kanske höra
på Gunnar Sträng, då han förklarar budgeten för
svenska folket.
Kring Domus lyser det naturligtvis som vanligt,

liksom från Göthes korvkiosk, där några ungdomar
ar samlade för att äta korv och lattja med varandra.
Det är det enda liv, som gör sig gällande i denna
kyla.
För den som läser detta och ej är bosatt här på

orten kan jag berätta att Centrum har planenligt
utökats med postanstalt, frisör, urmakeri, blomster
butik och bank, apotek och systembolag. Så är

också biografen igång sedan två månader tillbaka,
trots att elektrikerna inte ännu har avslutat sitt
jobb. Det är en kombinerad biografteater med mo
dern utrustning och en stor scen, där riksteatern
kommer att gästspela under våren med Lilla Hel
gonet redan den 22 jan., så följer en revy samt En
flicka på gaffeln och Påsk av Strindberg, en om
växlande repertoar för alla smakriktningar. Vår
egen Scenstudio kommer också med sin pjäs Hjär
tan och njurar.
Vårt runda kommunalhus har ju fått en snygg

inramning av trädgårdsarkitekten, men nu när
fader Frost också hjälpt till, så ter det sig ännu
vackrare. Jag ser i andanom den gamla Tvättstu
gan liggande där i vinterskrud med sina isiga föns
ter, där allt stöttes och blöttes så länge vattnet rann
i kranarna. Det var som gipsgjutare Danielsson skrev
i en dikt: "Allting får sig en väldig spridning, ty
Gustavsberg har sin egen tidning vid Bagarns träsk."
Bilden tonar bort och man ser bara det gamla kyrk
stallet, som finns kvar. Apropå tidningar så har vi
förutom Gustavsbergaren nu också en kommunal
sådan och så har vi Wermdövind och Nackatid
nmgen.
Kyrkan står i sin vinterskrud. Fasadbelysningen,

som kyrkorådet äntligen fått ordning på, är fullt
tillräcklig med de reflexer, som den vita snön ger.
Så nu vet vi lättare var ingången är.

I detta sammanhang kan jag berätta att även
vägen till begravningsplatsen har fått sin belysning
till glädje för många, som vill besöka kyrkcgården
på kvällstid.

Från kyrkbacken ser man ut över Farstaviken,
som nu är ordentligt igenfrusen. Blott bojarna vid
bryggorna erinrar om sommaren som var, den bästa
på många år. Det kommunalägda Värdshuset lyser
också med sina fasader gästerna tillmötes i vinter
kvällen. Tandkliniken har flyttat till mellanhuset
vid Bagarvägen, där också Folkbiblioteket har fått
sin plats. Mödravårdscentralen och Sjukkassan är
också inrymda i samma hus.

I Kvarnberget ryms ju också pumpstationen till
det nya reningsverket vid Ekbacken.

I denna inre cirkel, som jag nu har rört mej, där
vandrar väl de flesta sina vägar efter samma rytm,
men det finns också andra gustavsbergare, de som
bo på fjärran belägna orter. När jag bildlikt talat
kastar en sten i vattnet, så sprider sig vågorna utåt
i vidare cirklar. Detta är min avsikt, att genom
denna tidning sprida denna vågrörelse från Gus
tavsbergs Centrum till gustavsbergare i periferin.

Axman
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

God fortsättning!
Ja det vill säga inte på denna ovänliga köld som

drabbat oss i januari. Småfåglarna på viårt fågel
bord drar in fötterna i fjäderskruden och äter lig
gande av hjälpfodret och de ambitiösaste arrangörer
av skidspel ställer in begivenheterna. Farstaviken
ligger bottenfrusen och det vill till en isbrytare in
nan det börjar stänka salt. Det ligger en bortglömd
sommarbåt på Strandvikssidan och drömmer om
islossning. Precis som vi, fast vi hoppas att möta
våren utan skavanker på bordläggningen.

Inne är det mysigt varmt,
radion skvalar svensktopp, sönerna tror att det är
för kallt för skidåkning och far lägger hästtäcken
över familjebilen. Svensk vintersöndag emellan
frukost och middag.

Julia Caesar har i sitt åttiandra år
hamnat mitt i svensktoppen ... varför skulle inte
,1ag ...

Alla har vi vår "Lyckliga gata" även om den
inte alltid passar i schlagersammanhang. Jag vill
gärna berätta om min bit gata. Säg mig sedan om
den har någon chans, nej jag rimmar inte i dag, jag
överansträngde rimnerven invigningsåret -67, pro
loger Ni vet. Min gata låg i Sannäs, ett litet sam
hälle i norra Bohuslän. Ett par hundra invånare
som innan detta "lyckliga" trettital levde på sten
industri och fiske. I viss mån även på badgäster.
Ett ställe för dem som sökte stillhet och salta bad.
Aven konstnärer hittade dit. Läget var idealiskt,
inackorderingspriset överkomligt. Naturen ömsom
dramatiskt magnifik, ömsom solglittrande grannt
allt efter årstid och väderlek.

En enda gata.
Dock ingen lycklig gata. Men en gata där alla

vuxna karlar möttes på det bredaste stället utanför
Kooperativa. Några satt på stenmuren och sög på
slocknade snuggor, andra vandrade fram och till
baka, ständigt fram och tillbaka. De yngre gjorde
rastlösa svängar nedåt bryggan, ner mot Posten

upp mot stora landsvägen. De äldre började samtal
med alla som kom uppifrån landet för att handla
i affären. Efter de samtalen hände det att de häm
tade sina cyklar och försvann ut på vägarna. Det
var snälla, hjälpsamma karlar som inte ens skrämde
en magerskranglig trettonåring som jag. De lyfte
varsamt ner min äggfyllda unicabox från pakethål
laren och bar in den i affären där jag skulle byta
innehåller mot specerier. I gengäld ville de veta om
min far hört någonting om nödhjalpsarbete, om
kommande stenbeställningar, om grannarna påbör
jat skörden och kunde behöva extra armar.

För männen på min trettitalsgata var arbetslösa
till förbannelse. Ja till döds om Ni så vill. År efter
år gick de där och väntade på stenindustri-ens renäs
sans. Vågade inte lämna gatans utsiktspunkt i
rädsla att gå miste om det enklaste av ströjobb.
Lossning av en skuta, en dags jobb eller två hos en
bonde eller kanske ett tips om en storkarl uppåt
landet som hade råd att beställa ett par portal
stenar till billigt pris.

Ville inte gå hem
till sina allt tunnare fruar som för det mesta bara
hade några få understödskronor att hushålla på.
Förmådde inte se de ständigt undernärda barnen,
säkra offer för tuberkulos om ingenting förbättra
des på arbetsfronten.

Nej det blir ingen bra låt
för svensktoppen. Det fattas en försonande slutknorr
om uppoffrande hjälpsamhet och goda handslag
människor emellan i nödens stund. Borde jag sätta
dit den för att bevisa att trettitalet trots allt var
varmare, mänskligare än vår tid.
Ingalunda. Trettitalets människa var precis som

vi. Det var en större sak att brännvinet chockhöj
des från 1.85 till 2.60 per liter än att grannen och
hans yngste dog i lungblödning som följd av halv
svält. Det var min bit "lyckliga gata" och liknande
gator och öden fanns runt om i landet, i världen, i
detta decennium, om man inte var en Forsyte och
det är vi ju inte i allmänhet.

Edla Sofia
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Hej, alla gummor, hej, alla gubbar!
Ni är som stubbar, som ingen rubbar.
Hej veteraner - vi är kumpaner!
Ni är välkomna i denna sal.
Välkommen särskilt nu i det gröna
ni unga gubbar, som vi ska löna
för 50 åren i slamhuskåren.
För er vi höjer en fylld pokal.

Varje veteran är spänstig och ung,
ingen känner sej väl gammal och tung,
ni har gott humör å särdeles schwung.
Fortsätt med det och sjung.
Hoppas alla känner: Här är det bra.
Trivsamt ska väl veteranerna ha.
Glad och munter ska man alltid väl va.
Bättre blir dag förda'.
Våren ger blommor, sommarn ger hö,
hösten den är kärv, vintern ett fördärv.
Heja veteraner - sjung och var djärv,

BUGA

fastän här råder
blir din kind så
ännu blommar g
Hej veteraner!
fira Klubbens feJ
väntar glassen o
Hejsan, ni trog
vet ni att vi g~r I
Det har jag besd

Ni är ju hundra.
Och man kan ful
hur denna skara'
och vara sund b~
Ni är som ljuse
av år Femtusen.
har ni gjort krus
så Gustavsberg U
Samuel och Osk
börjat 1890 ren



DE VALS
ter och snö
, känn hur i din barm

"ens frö.
nu igen
h för varje gäst
Ikonerna sen.
innor och män,
en tidig vår.
på känn.

i. er beundra.
, ja man kan undra
sej bevara

· själ och kropp.
man hör brusen
rätta susen

"ör svenska husen,
it opp i topp.

"ngaren Sven

Löfbom, Calle P, och Albin och Kock
kom sen i nästa skock.
Gerhard, Gunnar - ni vet vem som är vem
Anna, Rosa, Elsor också med kläm
debuterat Nittonhundra och fem
Det får va nog med dem.
Ni är för många, som borde in
i min långa rad, i vår festparad,
som kan räknas till aristokratin.
I era spår går sedan en svit
av en ler-elit, som med flit och nit
gjorde elegant porslin.
Hej veteraner! Välkomna hit!
Alla på en gång, i ett enda fång
hälsas till vår nya biosalong.
Önskar er trivsel, bort med allt split.
Ingen här är vrång. Och med denna sång
ger jag er en varm invit!

Fritt efter EVERT TAUBE av LERGÖKEN



SCENSTUDION
Gustavsbergs nya teaterbyggnad i Centrum står

efter lång väntan färdig till det yttre och invigd.
Nu har den kunnat tagas i bruk för sitt rätta ända
mål, teater- och bioföreställningar, utställningar
rn.m. Jag sade "till det yttre", ty innanför murarna
ar det mycket som ännu väntar på sin fullbordan,
inte minst på andra sidan rampen. Men - när allt
väl är klart kommer vi i Gustavsberg att kunna
glädja oss åt att ha -- enligt teaterexpert-ers utsago
- en av de bästa scenerna i sin storleksordning i
landet. Vi får hoppas, att teaterintresset då är så
stort, att de turneer som gästa oss kommer att mö
tas av fullsatta salonger.
På gamla "Folkans" scen framförde Scenstudion

under 1960 sin senaste större pjäs, "Hjärtan och
njurar" av John Patrick, vilken blev en stor fram
gång och även uppmärksammades i radions teater
krönika samt i början av 1961 framfördes en revy.
Det låg spänning i luften den tiden. Skulle man

hinna bli färdig att framföra revyn innan den gamla
teatern skulle jämnas med marken.
Dagarna efter sista föreställningen skulle rivning

en börja var det sagt.
Jodå, vi hann - rivningen dröjde - och skulle

hunnit mycket mera om det bara inte blivit ett
halvårs nådatid i taget. En ungdomsgrupp, under
ledning av Sven Andersson, hann aven slutrepetera
och framföra en pjäs innan utrymningen efter två
års väntan måste ske vid månadsskiftet april-maj
1963. Några dagar därefter tändes ett väldigt maj
bål på berget och sedan började sprängskotten
att knalla. Efter 74 år hade den gamla byggnaden
tjänat ut. I Scenstudions verksamhetsberattelse för
1962-1963 läser man: "Det är med ett visst ve
mod man nu ser platsen där den legat och man
minnes många arbetssamma men dock glada stun
der i ett gott kamratskap både i salong och på scen,
allt ifrån den första repetitionskvallen till den fest
liga premiären inför fullsatt salong".
När nu arbetet på det nya Centrum var påbör

jat, hette det att "om ett år skall det hela vara klart
för invigning". Men blev det så? Nej. Aven nu blev
frågan om teaterlokalens påbörjande framskjutet i
halvårsetapper och det skulle taga tre år innan
byggnationen kom igång 1966.
Nu står den i alla fall i det närmaste färdig till,

få vi hoppas, hela samhällets nytta och glädje. "Den

väntar inte för länge, som väntar på något gott"
heter det ju, men ...
De senaste sex-sju åren har varit arbetssamma

för Scenstudions ledare. Det kan ha sina svårighe
ter att hålla intresset vid liv inom en sammanslut
ning sorn vår, där så mycket är beroende av med
lemmarnas aktiva personliga insatser på olika om
råden. Bristen på lämpliga repetitionslokaler har
gjort att någon större pjäs ej kunnat inövas. Med
tanke på eventuella framföranden på regementen,
skolor, fångvårdsanstalter m.111. har försök gjorts
med två pjäser, vilka dock måst inhiberas av bl.a.
ovan nämnda orsak, detta fastän vi kunnat enga
gera professionella regissörer för iscensättningen.

Man kan framföra en teaterpjäs på många olika
sätt. Man kan t.ex. spela den på en tillfälligt upp
byggd estrad, man kan spela mitt på ett golv s.k.
"arenateater" (vilket i framtiden kanske kommer
att bli mera vanligt än hittills) eller man kan spela
i ett med draperier avdelat hörn i en sal. Allt detta
är sådant som vi under senaste åren fått pröva på
med de kortare pjäser vi kunnat framföra. Det van
ligaste är emellertid den s.k. "tittskåpsteatern" med
en fast scen med ordentliga tekniska resurser för
belysning, dekor m.m. De flesta pjaser är ju också
skrivna med tanke på sistnämnda scener och går ej
att framföra p·å annat sätt.
En glädjande sak i svårigheterna har varit den,

att så många ungdomar velat komma med oss och
visat så stort intresse för vår verksamhet, att de
villigt och glatt ägnat så mycket av sin fritid för
inövandet av en pjäs, ja, inte bara det, de ha även
delvis sytt sina kostymer själva till en Holbergspjäs.
Inövandet av olika pjäser har skett under ledning
av Sven Andersson, som nedlagt ett mycket för
tjänstfullt och uppoffrande arbete härpå. De senaste
åren har två grupper varit i gång samtidigt med
två repetitioner om två timmar pr gång för varje
grupp. I en av pjäserna har han även medverkat
som skådespelare.
Vi har varit i tillfälle kunna sända medlemmar

till olika teaterkurser, däribland två längre, samt
till teaterkonferenser, vilka varit till stor nytta för
den fortsatta verksamheten.

För att visa allmänheten att Scenstudion ännu
var vid liv trots de besvärliga förhållandena som
varit rådande anordnades de s.k. Trivselkvällarna
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i Bergasalen, vilka blivit mycket uppskattade och
varje gång samlat en talrik publik. Den utmärkta
dammusiken utfördes av en orkester om tolv mu
siker vilka tagit namnet Scenstudions orkester och
utan vilkas medverkan dessa danskvällar inte skulle
blivit så lyckade som de nu än). Från början var det
meningen att dessa danskvällar skulle upphöra i
och med teaterns färdigställande, men med det
stora intresse publiken visat för dem ha vi ansett
att de bör anordnas även i fortsättningen. Under
våren fortsätta de fredagarna den 16/2, 15/3 och
19/4.
Den pjäs, som närmast står på programmet, är

"Hjärtan och njurar" av John Patrick. Planerna på
ett framförande under november 1967 måste ju
ändras p.g. av att scenen ej hunnit bli färdig och
ett framförande under februari måste inhiberas för
att ej kollidera med Riksteaterns fyra turnefram
föranden, "Lilla helgonet" 22/1, "Riv av en revy"
12/2, "En flicka på gaffeln" 23/2 samt "Påsk" 8/3.
Scenstudion är Folkparken behjälplig att nu ordna
dessa föreställningar, men under våren kommer
inbjudan att utgå till intresserade organisationer för
bildande av en teaterkornmitte. Turnebesöken bör
nog fördelas mera jämnt över säsongen och ej kom
ma så tätt som nu varit fallet, vilket orsakats av
att Riksteaterns programsättning för hela säsongen
äger rum redan under maj-juni.
Vi hoppas nu få börja turnera med pjäsen före

framförandet i Gustavsberg, vilket beräknas bli
under sista hälften av mars. Premiären äger troligen
rum på "Vår Gård" den 5 mars.

En ungdomsgrupp håller på att instudera en hel
aftonspjäs, "Verandan" av Maud Backens och hop
pas ledaren, Sven Andersson, att premiären kan ske
senare under våren.
När vi fick utrymma gamla "Folkan" transpor

terades allt material, rekvisita och kläder till Farsta
slott. Där har tyvärr mycket blivit förstört och
bortstulet vid olika tillfällen. Nu vädjar vi till all
mänheten om hjälp att förnya speciellt vårt dräkt
förråd. Det är mycket vi kan ha användning för av
sådant som ej lämpar sig att skänka till olika kläd
insamlingar o.dyl.
Det är nu tjugotre år sedan Scenstudion bildades

och under årens lopp ha många kommit och gått
inom vår medlemskader, men ännu är ett stort antal
medlemmar aktivt arbetande alltsedan starten, arbe
tande på att giva vårt samhälle en god amatörscen
konst. Mycket hjälp till och uppskattning härav ha
vi under alla år fått erfara från myndigheters och
enskildas sida. Många nya, yngre medlemmar har

Scenbild ur "Hjärtan och njurar".

kommit till oss och visat stort intresse för vårt ar
bete, vilket vi hoppas de skall föra vidare framåt.
Då nu i och med den nya, fina teaterlokalens fär
digställande en ny era i Scenstudions verksamhet
börjar är det vår förhoppning att på ett värdigt
sätt kunna infria de förhoppningar och krav som
kan ställas på oss från samhällets sida att söka
främja en god konstnärlig amatörscenkonst.

Arv:d B. Bergström

Scenstudions styrelse
verksamhetsåret 1967-1968

Ordförande: Arne Poijes
Vice ordförande: Göte Viklund
Sekreterare:
Kassör:
Suppleanter:

Arvid B. Bergström
Gunnar Lindblad
Gunnar Lundberg
Weiner Andersson

Bl. funktionärerna:
Biträdande regissör:
Ledare avd.: Dramatik
Ledare avd.: Revy
Kontaktrnan:

Sven Andersson
Ulla Svensson
Rune Malm
Hilding Ohlson

GUSTAVSBERGS PENSIONARS--
FORENING

ber härmed att till alla dem, som med
ghor, bidrag eller på annat sätt hjälpt
oss vid vår försaljningsafton den 21 no
vember 1967 få framföra sitt hjärtliga
tack.
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Vår äldste, käraste veteran, KNUT ANDERSSON
har lämnat oss. Under 70 år arbetade han i Gustavs
bergs porslinsfabrik. Från lärling till modellör. Han
var vår siste parianmakare. Mästares skulpturer
reproducerade han med stor skicklighet och omsorg.
När Wilhelm Kåge kom till fabriken 1917 blev han
en av konstnärens mest uppskattade medarbetare.
Knut Andersson var en god berättare och hans min
ne var utmärkt. Hans livfulla skildringar från gam
la tider berikar våra arkiv och har inte minst glatt
denna tidnings läsare. Vi minns honom med värme.

TORSTEN ROLF
50 ÅR

Torsdagen den 25 januari beslöt sig Torsten Rolf
för att kliva in bland SO-åringarnas skara. Beslutet
medförde, att höjdhagsvillan bågnade av alla gra
tulanter, som önskade framföra sina lyckönskningar
till "steget".
För den som händelsevis inte vet vem Torsten

Rolf - eller "Rolla" som han mestadels kallas -
är, bör här nämnas att han är urgustavsbergare. Vid
tretton års ålder, då han slutade skolan, intog han
- som då brukligt var - sin plats i fabriken. Han
fick "förmånen" att börja som pottsvarvare. Efter
bara ett års praktik i denna gren av fabrikens till
verkning avancerade han till koppsvarvare, för att
så småningom komma över till gipsverkstaden som .
modellör.
När fabriken beslöt att starta yrkesskola inom

det svåra drejaryrket, var det klart, att Rolla med
sin rika praktiska yrkeserfarerrhet och sin förmåga
att på ett humoristiskt sätt kunna "ta grabbar" var
den rätte mannen att vid sidan om sitt ordinarie
arbete bli yrkesskollärare. Några år senare var det
återigen dags att skifta sysselsättning, denna gång
fick han ikläda sig tidsstudiemannens roll. Själv'
har han yttrat, när han lämnade detta arbete: "Det
var en lärorik tid. Man fick lära sig att inte bli
förbannad, när folk skäller på en."
Under de här perioderna av skiftande arbetsupp

gifter hade han flitigt anlitats som ciceron och däri
från var inte steget långt till PR-avdelningen som
heltidsanställd PR-man. Efter en del år som sådan
erbjöds han att ta hand om planeringen för HPF,
och det behövdes inte så mycket funderande, förrän
han tackade ja till det jobbet, som han fortfarande
innehar.

Men det är inte bara inom fabrikens verksam
hetsområde han lagt ned ett värdefullt arbete. Hans
skicklighet och talang har uppmärksammats från
många andra håll. Hans kärlek till friluftsliv har
inte bara inneburit, att han själv sett till att komma
ut i skog och mark. Nej, han har också ställt sig i
spetsen som ledare. I inte mindre än sjutton år satt
han som mycket aktiv ordförande bland orien
teringsgrabbarna, med allt vad det innebar av ar
rangemang för att få det hela att gå ekonomiskt
ihop, vilket uppmärksammats av Svenska Orien
teringsförbundet, som tilldelat honom sitt förtjänst
tecken i silver, och Skogskarlarnas Klubb, som kal-
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lat honom som medlem. Fortfarande drar han sig
inte undan, när orienter~rna kallar ooh hans artiklar
i Orientexpressen är läsvärda och i en del fall "väl
smakande".

Skidåkarna har utnyttjat honom flitigt som spea
ker på sina årligen återkommande tävlingar, även
om tankarna 'ert tag var på väg åt ett annat håll,
när det gällde JSM. ABF:s motionsgyrnnastik har
han lett i ungefär 30 år, vilket föranledde Svenska
Gymnastikförbundet att förära honom sitt silver
märke på "dagen".

Sjön har varit en del av hans friluftsliv. Aven
här har han åtagit sig styrelsearbete. Har varit
hamnfogde och svingar fortfarande ordförande
klubban i Båtklubben. När sjön blivit isbelagd snör
han på sig långfärdsskridskorna och beger sig till
sammans med någon vän ut över fjärdarna.

Som krigare uppträder han då och då i skepnad
av Hemvärnschef för gustavsbergsområdet.
Hans yttrande om tidsstudiejobbet ligger väl

bakom hans allt flera åtaganden inom det kommu
nalpolitiska livet. Det går inte här att räkna upp
alla poster han där besätter som "sosse", men det
lär vara. ett femtontal även om det enligt hans egen
uppgift är mest suppleantskap. Som kommunalman
har han kommit en aning i kläm, enär det är en
svår uppgift att samtidigt som han vill behålla
markerna för friluftsliv även använda dem för
byggnation.
I festliga sammanhang är han alltid önskad. Han

har en otrolig förmåga att berätta historier ur det
verkliga livet med de inblandades röster perfekt
återgivna. Här har verkligen Thalia gått miste om
en talang. Hans lätthet att uttrycka sig i alla situa
tioner har medfört många kom-fram-ooh-säj-upp
drag - det senast bejublade var vid invigningen av
Centrum.
Många gånger har han i Gustavsbergaren fått

agera som intervjuare vid födelsedagar m.m. På
grund av att han var upptagen av annat den 25 ja
nuari behövde han inte skriva sin egen 50-årshyll
nmg.
En hjärtligt gratulation till en färgstark 50..!åring

med hopp om många lyckliga år framöver tillsam
mans med kära makan Tea, boxern Kaj och den
långa raden av vänner.

PW

Som konferencier kan man komma i trevliga situationer,
som här med Sonja Stjernqvist.

INGARÖ meddelar genom Göran Malmstedt att
Arbetarkommunen har haft sin årliga julgrans/est
för alla barn på lngarö. I år var det 120 barn som
lekte och roade sig. Pengar till kalaset kom från
många källor, lotterier, gåvor m.m.
Vi tar med glädje in charmflickorna Lisbet och

Mona Larsson, 6 år och 3 1/2 år gamla från Kalle
Flygares väg, Brunn, lngaro,



·ONSUM • DOMUS ·

Omsättningen över 30 miljoner kronor
Föreningens 48 :e verksamhetsår har nu avslutats,

men har ännu ej hunnit redovisas för medlemmarna.
Bokslutet föreligger färdigt. Föreningens revisorer
(lokala samt av KF:s distrikt valda) har gått ige
nom handlingarna och analyserat resultat och för
valtning. Efter s.n genomgång föreslår revisorerna
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet när det gäller
1967 års förvaltning. Verksamheten i siffror och
kommentarer kommer att sändas ut till samtliga
medlemmar i god tid före distriktsstamrnorna. Men
det kan ju vara på sin plats att notera några siffror
och reflektioner i denna spalt.
När det gäller omsättningen blev den

30.845.000:- med en ökning av 4.084.000:- =
15 ,3 0/o. Den största ökningen ligger på Varuhuset/
Möbel, som ökat 21,7 0/o under det att våra butiker
ökade sin försäljning med 3,8 0/o. Genom centrums
utbyggnad har en viss dragning förmärkts från bu
tikerna till centrum. Vi kan dock konstatera att det
som helhet kommit nya kunder/rnedlemrnar, som
påverkat att försäljningssiffrorna i Varuhuset/Mö
bel blev över 1/5 större än året tidigare.

Ökad prestation per anställd
måste till om lönekostnaderna skall kunna hållas
procentuellt när lönerna stiger i kronor. Antalet
arbetstimmar (kontor, inköp, försäljning, lager och
chaufförer) var under året 272.000 mot 264.000
timmar år 1966. Antalet förbrukade arbetstimmar
var alltså 2,9 0/o högre och får ställas mot omsätt
ningsölmingen, som var 15,3 0/o. Den ökade presta
tionen kan givetvis inte mätas genom att draga 2,9
0/o från 15,3 0/o. Hänsyn måste givetvis tagas till
den höjda prisnivån, som torde räknas till 3,2 0/o.

Medlemmarna inbjudes till rådslag
Distriktsstämmorna är planerade att hållas den

18, 19 och 23 mars. Första och andra distrikten hål
ler sina stämmor i (Nya Bio-Teatersalongen, Skär
gårdsteatern, Folkan, Folkets hus, Medborgarhuset)
kärt barn har många namn innan dopet är klart.
Tredje distriktets medlemmar träffas i Värmdö
Bygdegård. Vid dessa stämmor behandlas 1967 års
verksamhet mera ingående, redogörelser lämnas om

föreningens framtidsplaneringar samt väljes ombud
till föreningsstämman, som kommer att hållas mån
dagen den 8 april.
Till distrikts- och årsstämmans disposition står

1.351.823:15, som styrelsen föreslår med tillstyrkan
av revisorerna skall fördelas enl. följande:

Reservfonden 112.500:-
5 °/o ränta å insatskapitalet 26.463:72
4 0/o återbäring å köp 1.212.859:43

Kronor 1.351.823:15

Dumt och krångligt med Konsums återbäring?
står det i inledningen till en annons, som finns in
förd på annan plats i denna tidning. Det tycker vi
inte. Men det vore ju mycket enklare att fördela
överskottet/vinsten på ett begränsat antal "aktie
ägare". I en konsumtionsförening får "aktieägaren"/
medlemmen en begränsad fastställd insatsränta _på
sitt kapital, men vinsten i övrigt går till de som
genom sina inköp skapat vinsten/överskottet. "Ak
tieägaren"/medlemmen kan ju också utöver insats
kapitalet tillföra sitt företag rörelsemedel genom
att spara återbäringsmedel och räntor och överföra
dessa till medlemskonto/sparkonto som ger 1/4 °/o
över gällande sparkasseranta samt 100:- kr. i pre
mie för varje 1.000:- kr. scm sparas. Viss del av
uppkommet överskott/vinst föres till gemensam
egendom i form av fondering och konsolidering ge
nom avskrivningar. Allt detta gemensamhetsägda
finns kvar i företaget och gör därigenom nytta för
"de många". Det gångna året skiljer sig inte från
de övriga när det galler konsolidering.

Återbäringspengarna
kommer i slutet av april månad. De som begärt att
tillkommande överskott skall stå kvar på Medlems
konto får endast saldobesked. Medel som finns på
Medlemskonto får disponeras när medlem så önskar
under året.

Distriktsstämmorna än en gång
Förutom mötesförhandlingarna blir det i år kaffe

med dopp på samtliga tre stämmor. Vi hälsar hjärt
ligt välkommen!

G. M-n
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PERSVRET LÄMNAR SKOLSTYRET
Efter 35 års verksamhet, därav 12 år som ord

förande, lämnade Harald Persvret sitt ledamotskap
i Gustavsbergs Skolstyrelse vid utgången av 1967.
Det är många viktiga beslut, till gagn för vår

skola, som stadfästs med ett klubbslag av den kun
nige Öch intresserade ordföranden. Persvret har
nedlagt ett synnerligen hängivet arbete som uppskat
tats mycket av såväl kamraterna i skolstyrelsen,
som skolans anställda lärare och personal. Hans
lugn, rättrådighet och varma omtanke om skolbar
nens bästa, har bli vit ett föredöme att följa för
dem som skall fortsätta arbetet för skolans bästa.

TACK OCH HEDERS. LYCKA TILL I FORT
SATTNINGEN.

AMP

KOMMUNALT
Gustavsbergs Kommunalfullmäktige höll sitt sis

ta sammanträde för år 1967 den 18 dec. i Skär
gårdsteaterns vackra festsal.
Många frågor stod på dagordningen och viktiga

beslut gjordes. I korthet kan anföras följande:
Kommunens markområden utökas väsentligt ge

nom beslut om att inköpa två områden vid Lugnet:
BJORNKARRET, 84.300 m2, samt MUNKMORA
218.500 m2, med färdiga stadsplaner för c:a 50
egnahem resp. flerfamiljshus. Dessa inköpes av AB
Gustavsbergs Fabriker.
Dessutom hade kommunen erbjudits att inköpa

ett LÄNGSUNDA GÄRD tillhörigt markområde,
omfattande 1.300.000 m2, inkl. ett mindre vatten
område, norr om Lugnet, för 1 :25/m2•

Fullmäktige beslöt att inköpa det erbjudna mark
området.

Landstingsman Bertil Svensson rapporterar att
det ljusnar beträffande Folktandvården i samhäl
let.
På hemställan av Socialnämnden beslutas att upp

föra ett garage för två platser vid Ålderdomshem
met.

Medel anslås för iordningställande av ishockey
bana på Ingarö.
Fullmäktige förrättar val av ledamöter i nämnder

och styrelser.
Efter dagordningens genomgång, bars där fram

en mängd blomster, som fullm. ordf. beledsagade
med väl valda ord av tacksamhet och uppskattning,
till de 16 förtroendemän, som av olika anledningar
lämnar sina uppdrag med utgången av år 1967.

AMP

VETERANFEST
Den 9 februari var det dags för veteranfest på

Skärgårdsteatern. Scenstudions orkester spelade och
Gösta Dahlberg höll välkomsttalet på klingande
vers. Thore Skogman med dragspelare intog därefter
scenen. Stämningen var god.

Filmen om "Det gamla Gustavsberg" och en na
turfilm visades och sedan var det dags för middag
i Kristallsalen. Sandwich, öl, el. vatten, kalkon och
vältempererat rött vin, glass och sherry, kaffe med
rökverk. Festligt.

Folke Ohlin talade om betydelsen av en god
gammal arbetarstam och delade ut guldklockor till
16 nya veteraner. Edvin Lowndes tackade för dem.
Calle B. höll talet till kvinnan och berättade en rn
lig historia om gamla tvättstugan. Sven Löfbom
tackade Gösta Dahlberg från veteranklubben och
överlämnade blommor. Sven Petterssons kvartett
underhöll och allsång sjöngs. En kväll att minnas
tyckte de flesta när de abonnerade bussarna korn
för att avlämna gästerna vid respektive portar.

Nya veteraner 1968
Evald Karlsson, Nils Karlsson, Evald Larsson,

Uno Lindberg, John Lundin, Nils Malm, John Pet
tersson, Sten Pettersson, Karl Ström, Verner Lind
berg, Edvin Axell, Oskar Andersson, Carl Blom
qvist, Nils Johansson, Edvin Lowndes.

Till fabriksledning och SALF avd. 257 för blom
mor och presenter efter slutat arbete vill vi fram
föra vårt varma tack.

Erik och Naemi Hallberg
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JANUARIKYLA-VÄRME

Vi människor har ju en underbar förmåga att
glömma. Jag syftar då på så triviala ting som hur
vädret var i fjol och än mindre minns vi väl hur
vädret var på t.ex. nyårsnatten 1959. Själv har jag
ett minne som hör till dom sämre så därför har jag
tagit till vana att anteckna ditt och datt. Bl.a. har
vanan gett till resultat att jag har fått en "väder
statistik". Statistik låter både fint och tråkigt. Trå
kigt, tjaa, det beror ju helt på ens intressen - fint
JA att kunna blicka tillbaka och minnas.

Men innan vi ger oss statistiken i våld, den ger
sig icke ut för att vara av den typ Vaderlekstjänsten
producerar.
Vi skall här enbart syssla med januarimånaderna

de 10 sista åren, alltså 59-68. Ska vi börja med
det trevligaste, solen. Att 64 gav oss hela 16 solda
gar minns du väl. Liksom att 1962 gav 15, 1963 14,
men 1959 bara 8 soldagar. Men dom övriga 71 da
garna under dessa månader då? Ja, där ryms regn,
underkylt regn, regnblandad snö, snöblandat regn,
dugg, dis, dimma, snö och hagel i en skön blandning,
men även dagar då solen kunde skönjas trots att
dom inte är medräknade i mina soldagar, där jag
bara tagit med dagar då soltimmarna varit fler än
3,5 timmar, enär dagen har en längd av c:a 7 tim
mar.
Nederbörden växlar om möjligt ännu mera -

18 dagar 1959, men bara 6 1964. Av de 18 dagarna
1959 gav tre snöblandat regn, fem regn och resten
snö. Två regndagar + bara fyra snödagar gav inget
skidföre. Trots frånvaron av plusgrader under ja
nuari 1963 fick vi en regndag den 5 vid en tempe
ratur av -2,3°.

Ska vi leka litet med siffror. På skoj har jag ta
git ut kallaste datum genom de 10 åren. Det skiljer
sig inte mycket från andra dito, men en dag, den
nionde, blir medeltemperaturen -7° medan den
23 ger -1,9°. Att långa perioder med töväder res-

pektive kyla bara hör till bilden vet vi, men att
1963 inte hade en enda tövädersdag hör absolut till
det unika, även om 1966 kommer som god tvåa
med bara en plusdag, den 31. Som motvikt kan
1960 års tretton dagar nämnas. För att ytterligare
accentuera tö respektive kyla har jag plockat ut 15
dagar mellan den 12-26 1965 som gav oss en me
deltemperatur av + 1,1 °, medan det mellan den 7
och 21 1963 blev -12,5°.
De temperaturer jag rör mig med här är enbart

morgontemperaturer. Det skulle föra för långt att
även redovisa kvällsdito. Men så mycket kan sägas,
att de senare i nio fall av tio ligger högre.
Endast 1967 understeg kvällens temperatur mor

gonens, -5,6 mot -4,8°. Högsta temperaturen
under någon januari var den tolfte 1962, då det
klockan 5.00 var + 3, 8 °, medan det den 19 1966
var 21,6° vid samma tid. Den sistnämnda är där
med inte menad som den lägsta temperaturen, den
uppmättes samma dag kl. 8.00 då det var -23° i
Lugnet. Det finns säkert den som sett lägre tempe
raturer på andra termometrar på andra platser i
samhället.
Här nedan följer ett diagram på kallaste resp.

varmaste januari under perioden.
Avslutningsvis kan nämnas som apropå till dom

båda kallveckorna i början av året att ingen av
dom kunde konkurrera med andra veckan 1963, som
fick ett genomsnitt på 14,2°.
Nyårsnatten 1959, jo då snöblaskade det. I an

slutning härtill kan jag tala om att blaskandet på
gick nästan oavbrutet från den 17 december 1958
till den 7 januari 1959.
Jag skall återkomma med kalla fakta i nästa

nummer.
Höll nästan på att glömma bort medeltemperatu

ren för samtliga månader de 10 åren men så här ser
det ut: 1959 -3,6, 1960 -4,6, 1961 -3,2, 1962
-2,2, 1963 -9,0, 1964 -2,4, 1965 -2,4, 1966
-7,4, 1967 -4,7, 1968 -7,5°. Ake B.
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CD
5/1 Axel Philip Carl Rudd och Christina Margareta Hult

crantz
5/1 Björn Filip Bellander och Inger Gunil!a Ohristensson
5/1 Dick Robert Clifford Larsson och Galby Kristina Marian

ne Eikernberg
6/1 Lars-Gunnar Edvard Samborg och Elsie Viola Bergwall

26/1 Niilo Vasankari och Inger Irene Dahlroos

Födda
1967
10/11 Lars Gustav, son till kont. Bengt Gunnar Johansson,

Thun-Ollev. 51 och h. h. Ai,la Marja f. Lång
12/11 Tiziano, son till fabr.arb. Ga1euro Terroni, Villag. 8

och h. h. Maria f. T'agliati
14/11 Bo Lars Håkan, son vill Iagerbitr. Lars Diin Rolf Pers

son, Meitens v. 13 och h. h. Signe f. Lönn
23/11 son till rörarb. Rune Helmer Rolf Lindholrn, Häst

hagsv. 1 och h. h. Gerd Linnea .f. Augustsson
24/11 Leif Thomas, son till styokm. Lars Gösta Nylander,

Björnskogsv, 4 B och h. h. Berat Christina f
Holm

27/11 dotter till fahr.arb. Matti Juhani Friman, Mariag. 7
och h. h. Annette f. Lundgren

28/11 Elsa Christina, dotter t,i,11 fahr.arb. Sven Holger Pet
tersson, Nyhernsv. 16 och h. h. Marianne
f. Lindströrn

9/12 son till chaufför Sten Yngve Andersson, Norra Lagnö
och h. h. Britt Signe f. Karlsson

10/12 Lars Morgan, son till elektr. Lars Anders Lundin,
Meitens v. 21 och h. h. Ingrid Elisabet f. An
dersson

12/12 Tommy Bengt, son till Holger Bengt Ove Fernlund,
Mar,iag. 5 och h. h. Ann-Len Ingegärd f. Bast

14/12 Carina Helen, dotter cill tjm. Stig Arne Eorslind, Häst
skov. 12 oc'h h. 'h. Irene Birgitta. f. Broddcsson

19/12 Lars Ufrik, son til l srud. Lars Gunnar Andersson, Ru
tens v. 18 ooh h. h. Raili Kyllikki f. Johansson

24/12 dotter till skådesp. Hans Carl Gustav Wa:hlgren, Norra
Lagnö och h. h. Christina Alma Eliscbet
f. Sohollin

1968
2/1 dotter r.il,I ing. Carl Folke Ohlin, Farstaudde och h. h.

.Julia Irene f . johanssou
2/1 Ohristiano, son till Fabr.arb. Emilia Finessi, Kullen 7

och h. h. Errneneeilda f. Bardella
6/1 Kurt Tomas, son till Fabr.arb. Kurt Åke Andersson,

Hästsikov. 12 och h. h. Gun-Choistina
f. Silversren

8/1 Carina Margareta, dotter till Bo Lennart Sand.in, Ma
riag. 2 och ·h. h. Kristina Margareta f. Ekfors

9/1 son till stuv.arb. Karl Gunnar Gustafsson, Tral lbanev.
4 B och h. h. Siv Marianne f . .Jernström

11/1 Dotter till markn.ekonom Ingvar Hans Fredrik Bellan
der Norra Lagnö och h. h. Ingrid Marianne
f. Hellqvist

15/1 dotter t,ill teknolog Mats Olof Jerker Lindberg, Klosterv.
21 och h. h. Ingrid Marianne f. Petersson

15/1 Mats Anders, son till bilmonr. Matti juhani Mickelsson
Björnskogsv. 16 A och h. h. Inger Linnea Chris
nina f. Berglind

18/1 son till repr. Stefan Axel Osvald Hamilton, Mörtnäs
och h. h. Sirkka Rakel f. Laut,inen

23/1 dotter till fabr.a11b. Erkk,i Antero Lait.inen, Bergsgatan
3 B och h. h. Raija KyHikki f. Hedlberg

Vigda
26/12 -67 Sven Harry Fälldtin och Siv Inger Berglund
29/12 -67 Nils Rune Freden och Inga Yvonne Sjödahl

Döda
1967
21/11 Fru Alma Elvira Maragreta Sjögren f. Gustavsson,

Munkv. 8 57 år
28/11 f. trafikförm. Karl Harald Fabian F11isk, Mörtnäs 69 år
5/12 Fru Anna Ly.dia Karlsson f. Stoor, Nedre Stenhuset .

80 år
10/12 f. porslinsatb. Axel Ragnar Eugen Pettersson, Skär-

gårdsvägen 6 71 år
14/12 Lanta11b. Nils Viktor Ka.rlsson, Höjden 59 år
17/12 Porsl.arb. Tore Verner Nyqv,ist, Inga,röv. 2 68 år
18/12 f. konstgjutaren Knut Osvald Andersson, Ålderdoms-

hemmet 95 år
18/12 Fru Ellen Teres,ia Ostlund f. St~!, Häs~hagsv. 10 A

75 år
25/12 Bakelitarb. John Gustav AMkvist, Skärgårdsv. 4 74 år
25/12 Fru Gertrud Olivia Edlund f. Karlsson, Mörtnäs 69 år
1968
9/1 Fru Ellen Linnea KEnthäll f. Gustafsson, Klosterv. 4

50 år
10/1 Fru Sigrid Elisabet Pettersson f. Sälström, Ekcdalsv. 6

83 år

För vänligt deltagande vid min makes och vår
fars, Nils Karlsson, bortgång och för den vackra
blomstergärden vid hans bår ber vi få framföra
vårt varma tack.

Viola Karlsson
Barnen

För vänligt deltagande och för den vackra bloms
tergärden vid min maka och vår moder Gertrud
Edlunds bår ber vi härmed att till arbetskamrater,
grannar och vänner få framföra vårt varma tack.

Bertil Edlund
Barn och barnbarn

Till Fabriksledning, arbetsledare och vänner ber
jag härmed få framföra mitt varma tack för a!l
uppva.ktning på min 60-årsdag.

Tage Stridh

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Torsten Rolf

Ett hjär•tligt tack till fabriksledning, arbetskam
rater, släkt och vänner för uppvaktningen på våra
50-årsdagar.

Giovanni och Maria Cadario

Ett hjärtligt tack till alla dem som uppva.ktade
mig på min 50-årsdag.

Edit Lund
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K. E. Bäckströms Radhusmästerskap gick av stapeln p!J.
Grindstugärde den 10 febr. Alla fick pris tack vare m!J.nga
givare, bl.a. Domus, Hem och Skola, Kvinnogillet, Åkare
Fransson, Tage Hallman och AB Gustavsbergs Fabriker.

RESULTAT AV RADHUSMKSTERSKAPEN PA SKIDOR
1968 (den 10 februari)

Flickor, födda 61-60-59
1,5 km
1. Anna-Lena Andersson
2. Maria Lindkvist
3. Lena Berg
4. Inger Rosen
5. Inger Ge.lin
6. Maria Ohm
7. Annika Hansson
8. Britt-Mani Larsson
9. Birgitta Oberg

10. Eva Ekström

Flickor, födda 58-57-56
2,5 km
1. Lena Gelin
2. Lena Ekrot
3. Gun Larsson
4. Ann Sandkvist
5. Rosrnari Rauoh
6. Anneli Magnusson
7. Ragnhild Nordgren
8. Ann-Kristin Persson
9. Theres Degroot

10. Anni-Mor Wangsnäs
11. Ann-Charlotte Rahm
12. Paivi Kialia

Flickor, födda 55-54-53
2,5 km
1. Ulla Andersson
2. Kristina Göransson
3. Anneli Gustavsson
4. Eva Frank

Pojkar, födda 61-60-59
1,5 km
1. Mikael Eriksson
2. Håkan Sävebjörn
3, Arne Borg

7.22
7.40
7.43
7.49
7.52
7.54
8.23
8.24

10.54
12.52

20.17
20.30
21.15
21.22
21.48
21.49
21.50
24.06
24.13
24.21
25.16
30.57

18.07
18.16
18.50
22.40

6.39
7.29
8.15

4. Peter Essman 8.23
5. ULf-Erik Andersson 8.40
6. Mats Wejsfelt 8.44
7. Urban Johansson 8.48
8. Olle Salen 8.49
9. Bengt Bylund 9.00

10. Jan Eriksson 9.18
11. Jörgen Löw 9.30
12. Björn Holrner 9.45
13. Peter Berglöv 10.05
14. Mats Rondinini 10.40

Peter Hansson 10.40
16. Bobo Hagström 11.28

Utom tävlan
5 km Annika Lundberg 30.03

10 km Kjeld Lundberg 46.34

Pojkar, födda 58-57 56
2,5 km
1. Göran Weiborg 16 30
2. Jan Ostgren 17.34
3. Lars Albertsson 17.48
4. Per Göransson 17.57
5. Dick Stemriok 18.33
6. Leif Hå!kan Hanning 18.48
7. Jan Jansson 18.59
8. James Carlsson 19.09
9. Ulf Burrnan 19.13

10. Sami Sipilä 19.25
11. Esko Havisto 19.26
12. Billy johansson 19.35
13. Jan Lyngan<ler 19.36
14. Tommy Andersson 19.38
15. Jonny jakobsson 19.53
16. Lars Ekrot 20.09
17. Sören Andersson 20.57
18. Bertil Hazberg 21.09

Ulf Arvidsson 21.09
20. Hans Jansson 21.18
21. Anders Ohrn 21.27
22. Stefan Lindkvist 21.30
23. Tommy Johansson 21.51
24. Bernt Lindblorn 22.07
25. Anders Dagars-son 22.31
26. Per Sandkvist 22.40
27. Tomas Hagström 22.51
28. Ove Björkerot 23.35
29. Bert-Olov Jansson 23.44
30. Peter Johansson 24.16
31. Kari Kaasinen 25.09
32. Jan Hagström 29.48

Pojkar, födda 55-54-53
5 km
1. Jan Eriksson 26.07
2. Lars-Olov Hanning 26.46
3. Mats Ostgren 29.11
4. Tomas Wester 29.16
5. Sven-Erik Svanberg 29.43
6. Börje Larsson 30.37
7. Torbjörn Sundin 32 21
8. Arne Eriksson 33.10
9. Glenn Develius 33.15

10. Anders Oberg 35.07
11. Håkan Joihansson 35.16
12. ULf Karlsson 39.51
13. Giamtaolo Rabaini 41.22
14. Per Oberg 43,14

Pojkar, födda 52-51-50
5 km

1. Åke Eriksson 26.08
2. Jari Sipila 28.49
3. Lars Jonsson 29.27
4. Jan Wåberg 30.51
5. Sven Andersson 31.02
6. Kent Meloher 36.31
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Bandylaget
har efter en trög start ryckt upp sig beundransvärt
och har då detta skrives tagit ledningen i gruppen.
Man har nu bara Bagarmossen kvar på Ekvallen

den 11 februari och vinner man då, är man grupp
segrare. Den mest spännande matchen gick på Zin
kens i Stockholm mot Tellus, där man slog in målen
växelvis, till dess domarens pipa ljöd och "Porslins
laget" hade vunnit med 4-5.

Bagarmossen har ju varit seriens "dark horse".
Det fick Gustavsberg erfara i det första mötet och
nu blir det snart dags för revansch.

I den sista matchen mot Bagarmossen vann Gus-
tavsberg övertygande med 8-1, halvtid 3-0.

Bagarmossen-Gustavsberg 3-1
Gusravsberg-Talldungen 3-3
Gusravsberg-Tellus 2-1
Stureby-Gustavsberg 3-4
Gustavsberg-Rågsved 10-0
Rågsved-Gustavsberg 0-7
Gustavsberg-Stureby 2-0
Tellus-Gustavsberg 4-5
Talldungen-Gustavsberg 1-3
Gustavsberg-Bagarmossen 8-1

Nu å rerstär det "bara" att kvalificera till den
högre divisionen. Stockholms IF blir nog den största
stötestenen på ,äg-en.

BREVLÅDA

Axman

DM på skidor 15 km i Gustavsberg
Banchefen Kjell Pettersson och hans medhjälpare

hade lyckats :;:a ::ram en bra bana i två slingor på
5 och 10 km i :::.i;::.e:r av Farstaborgs idrottsplats,
i samma terräng som Junior SM utnyttjade förra
året.
Av cirk

följde också !o_??<=--:.. Bäst var naturligtvis Bertil
Jonasson från 5c.::ci.b:-~g, som förra söndagen även
tog DM på 3 2~ ~::! på halva distansen var det
ingen disknssioc o:;::;. sb'3e2;ern. Han behövde en tid
av 47,27.
Tvåa blev 3:-o:::· E..-iksson från Malarhojden på

48,31 och sedaz ?i -= S.~9 följde Kjell Byström från
Polisen. O:nei~~ e::-:er tävlingen följde prisut
delning i käm: s ·•

Axman

Stående [r.c. ?r.<:::i'e jol::-=L<on, Gert Nilsson, Göran Wiberg,
Lennart Ok<o"J., L....E:-1! ~!..tci.ermm, Håkan Wiberg, Sven-Erik
Wiman, 8~5: 1~e~ t;.;.5Jedare). Knästående fr.v. Kaj
Bergström, P==~ :-Jre Björk, Arne Johansson, Pelle
Hörberg, HeeryF

T.h. Kjell !Ja.i~ ~d siarten,

Den dag då allting tar emot och inte ens GUS
TAVSBERGAREN tycks mig angelägen skall jag
plocka fram pren.talongerna från läsekretsen och
hämta tröst. Där finns allt ett räddhågat hjärta kan
behöva av vänlig omtanke och goda ord på vägen.

Gustavsibergare, spridda över hela landet, skickar
varma hälsningar till de rotfasta som blivit kvar
hemmavid. Till avgående redaktören Gösta, till mig
som tar över.
Vännen H. Schagerström tackar red. Dbg. för

"all den glädje och trevnad tidn. givit under åren"
och lika vackert låter det på flera håll. Jag skall
förmedla de uppskattande orden till honom.

Från Kindblom i Malmö, Ekberg i Karlstad, Son
ja och Tyko i Reymyre, syskonen Lithander i Farsta,
Svea och Ragnar Envall Spånga, Signe Andersson
Eskilstuna, Per Valjenäs i Svängsta, från hela riket
nästan kommer det hälsningar tillsamman med pren.
avgiften. Gustavsberg och GUSTAVSBERGAREN
ber att få tacka och skickar hjärtliga hälsningar
tillbaka.

Red.



Hur tvättar ni eregentligen?
"Skvalparen" tappar upp.varmt och kallt

vatten i tvättstället tills det känns lagom. Sen
tvättar han sig precis som i den gamla kommo
den. Samma vatten hela tiden. Och renare
blir man - det syns på vattnet. Men känner
man sig egentligen riktigt fräsch? Skvalp
metoden har allt sina svagheter och är direkt
ohygienisk om man har ett gammalt tvättställ
med smutssarnlande sprickor i glasyren.

"Skvättaren" låter kranarna rinna och för
söker blanda skvättar av hett och kallt vatten
i handflatan. Lite varmt, lite kallt, lite (aj!)
varmt ... Kvickt får det gå om man inte ska
skålla sig. Barn klarar det i allmänhet inte
utan nöjer sig med det kalla. (Brukar synas
på handduken.)

Vad man än kan säga om skvättmetoden
så inte är den särskilt praktisk.

Vi andra som har moderna tvättställ -
med blandare - tycker det är självklart att
man ska tvätta sig i lagom varmt rinnande
vatten.
Byt Ni också - till ett Gustavsbergs med
ren, praktisk form och spricksäker glasyr. Det
har värmeisolerande, alltid svala rattar som
man öppnar och stänger med en fingerlätt
rörelse. Perlator i blandaren spar vatten.

Byt titt nytt tvättställ med blandare

PS! Tala med Er rör installatör redan idag! Så här års är det lättare att få bytt på den tid som passar Er bäst.



Märket för köptrygghet i Konsum och Domus

Dumt och krångligt med Konsums
återbäring?
Möjligen krångligt.
Men kan det verkligen vara dumt
att själv få hösta in vinsten
från butiken man handlar i?
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Visst är det vår. Bara detta att få pränta
VÅRNUMMER på denna utgåva av GUS
TAVSBERGAREN inger oss lyckokänslor.
Detta är lönen för en lång vinter. Att det
sedan blir tidernas sommar i år lovar bl.a.
Vaxholmsgubben. Läs och njut av hans läs
värda förutsägelser längre fram i tidningen.
Skulle spådomarna till äventyrs inte slå in
så medge att det är trevligt också att få
drömma om önskesommaren.
När tidningen kommer ut i brevlådorna

står vitsippsbackarna lika lockande som på
bilden ovan. I allmänhet dock utan så vack
ra bladkronor. Den här backen ligger nå
gonstans längre ut på Wärmdö, mera av
slöjar inte fotografen Hilding.
På vårdiktsidan skaldar Mary lite bittert

om den bortskrämda våren och ser tetrapak
bland sipporna medan Arne hoppfullt häl
sar den 1jusnande tid.

Vårt nöjesliv är rikare än många tror. Se
bilduppslaget. Leif och Hilding gjorde ett

svep några vårvinterkvällar och fann fest
och dansglädje. Tyvärr fick vi inte med nå
gon bild från popgalan.

Blockundervisning är ett nytt begrepp i
grundskolan som vi får lära oss en del om på
nästa uppslag och fyra sidor om Farsta gård
ger en liten vink om var redaktionen har en
bit av sitt hjärta.

Att dagens pensionär är en klarsynt och
hängiven resenär det har vi vetat länge och
en av de våra, rektor Gezelius, reste till and
ra sidan av jordklotet. Den kallaste av ja
nuaridagar kom en solig reseskildring till
redaktionen. Ni kan läsa den i detta nummer.

Finska spalten blev till en helsida och vi
gläds med våra finländska vänner över deras
framgångar. Tidningen innehåller detta och
mycket mera, men allt fick inte plats trots
det utökade sidantalet.
Nästa nummer kommer till midsommar.

Till dess, låt oss njuta av våren.
Redaktionen



BLOCKLÄSNING I GRUNDSKOLAN?

Skolstyrelsen i Gustavsberg har i dagarna hos
länsskolnämnden begärt att från och med nästa
läsår få bedriva försöksverksamher med blockläs
ning på grundskolans låg- och mellanstadium.
Den tidigare helt dominerande undervisningsfor

men med läxa och läxförhör som viktigaste moment
gjorde de korta arbetspassen nödvändiga. Rasterna
behövdes för att eleverna skulle tillgodose sitt rö
relsebehov och för att skapa omväxling under skol
dagen.
Grundskolans läroplan förutsätter en helt annan

metodik i undervisningen. Eleverna får under lek
tionerna ägna sig åt en mer mångsidig och betydligt
ökad aktivitet. Lärarens huvuduppgift är att organi
sera inläringsti:llfällen och fungera som arbetsledare.
Undervisningen samlas och samordnas genom att
man väljer större sammanhängande arbetsområden
och låter all aktivitet koncentreras till det aktuella
området.
Låt oss ta exemplet Asien. Arbetet kan omfatta

följande:
Kartstudier, namngeogra:fi, k'limat, växt- och

djurliv, produktion, miljöskildring, historia, religio
ner, aktuellt, ordkunskap samt anknytningar inom
teckning och musik. Som synes omfattar detta alla

skolämnen. Detta innebär att all verksamhet under
3-4 veckor helt kretsar kring ämnet Asien.

I klasser där man använder detta arbetssätt hac
kas undervisningen sönder av raster och lektions
byten. Mycket tid åtgår vid igångsättning och av
slutning av lektionerna. De mindre eleverna skall
byltas på vintertid och hinner knappast ut på
rasten.

Blockläsning innebär att lektionerna sammanföres
till längre arbetspass och att rasterna sammanslås
till en eller ett par långa raster. Skoldagen blir på
så sätt mer koncentrerad och lördagens lektioner slås
ut på de övriga dagarna. Ett veckoschema med
blockläsning kan se ut som nedanstående.

Fördelarna med ovanstående schema är:
1. Arbetstiderna anpassas till undervisningsmeto
derna i dagens skola.
2. Eleverna får ostört arbeta med sina uppgifter
och tiden utnyttjas effektivt.
3. Undervisningen måste göras stimulerande och
omväxlande om eleverna skall orka med de långa
arbetspassen.
4. Eleverna får ett par långa raster och hinner
verkligen ut och få den avkoppling de behöver.
5. Den oro och de disciplinproblem som alltid

TID MÅNDAG I TISDAG
8.00- 8.30 Ma
8.30- 9.00 Ma
9.00- 9.30 Eng
9.30-10.00

ONSDAG TORSDAG FREDAG I LÖRDAG
Ma Oä/Sv Ma
Ma Oä/Sv Ma
Eng- Oä/Sv Oä/Sv

Oä/Sv

10. 30-11. 00
11. 00-11. 30

12.30-13.00 Oä/Sv Sl Oä/Sv Sv Mu
13.00-13.30 Oä/Sv Sl Oä/Sv Hk Eng Oä/Sv
13.30-14.00 Oä/Sv Sl Oä/Sv Hk Eng Oä/Sv
14.00-14.30 Sl Hk Eng Oä/Sv
14.30-15.00 Sl Hk Eng- Oä/Sv
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finns i skolan och som ofta uppstår i samband med
rasterna minskar.
6. Fem-dagars arbetsvecka införs i skolan utan
någon förlängning av läsåret.
Naturligtvis finns även nackdelar:
Blockläsning kräver en ytterst noggrann planering

av arbetet.
Läraren måste organisera en smidig övergång

mellan olika aktiviteter inom ett block. Eleverna
skall få tillfälle att röra sig under lektionsblocket.
Det kan ske genom att man sjunger en rörelsevisa
men också en så enkel sak som att hämta nya upp
gifter måste planeras in i lektionen.

Man skulle kunna tro att de långa arbetspassen
blir tröttande särskilt för de yngre eleverna. Vid
Eiraskolan i Stockholm har man prövat blockläs
ning i tre terminer. Man har arbetat med block upp
till 180 minuter utan att notera någon större trött
het.
De långa rasterna kan vara problem vid dåligt

väder, ett problem som för övrigt finns även i dag
vid lunchraster vintertid. På Eiraskolan har man
löst detta genom att låta eleverna vara i matsal och
bibliotek på dessa raster.

Blockläsning har hittills prövats i tio skolor i
landet. Erfarenheterna är till övervägande del po
sitiva. Flertalet elever och lärare har i enkätsvar
uppgivit att man inte kan tänka sig att återgå till
det tidigare schemat.

I Gustavsberg har hlockläsning prövats i två
klasser under en fjortondagarsperiod. Både lärare
och elever var mycket nöjda med försöket. Arbetet
flöt lättare och en enkät bland mellanstadieeleverna
gav följande resultat:

In- Vet Tycker
stäm- inte annor-
mer lunda

Vid BL går lektionerna fortare 21 0 0
Det är bra med de långa rasterna 19 1 1
Vid BL hinner man mer på lektionstiden 17 4 0
Man blir tröttare vid BL 3 6 12
Dagarna går fortare vid BL 16 5 0
De långa rasterna blir tråkiga 0 0 21
Hemma gillar dom BL 5 16 0
Kamraternas raster är störande vid BL 3 3 15
Det är bra med ledig lördag 21 0 0
De korta rasterna stör mitt arbete

om jag måste gå ut på rast 15 2 4
Jag föredrar BL framför vanligt schema 19 2 0

I slutet av enkäten fick eleverna tillfälle att kom
ma med egna synpunkter. Två ex: (med original
stavning)
"Att man hinner mer i Skolan
Att man sliper springa ut och rasta och sen in

igen, så där går det ideligen."
"Fördelar: Att man har lediga lördagar, lektioner

na går fortare, trevligare och man hinner mer på
BL. När man har långa rasten hinner man lufta
ordentligt. Och så har man lunohrasten också. Det
är det enda som behövs för att lufta. Man blir inte
alls störd av de andras raster."
"Nackdelar: Man får inte gå till Domus på

långa eller Iunchrasten. Det tycker jag man borde
få. Tavelvakten hinner inte sudda och material
vakterna får ibland springa och hämta sakerna fort
för att hinna med. Man hinner inte få tråkigt på
långrasten. Och på tiominuters rasten hinner man
inte alls."

B. Noraelie

Den nya fabriken - för plaströr - i Fristad under byggnation. Till företagsnämndens besök där, i Gånghäster och Reftele
återkommer red. i nästa nummer.



MODERNA.RINGEN
När jordbruksutredningen och olika jordlottcrs

vara eller inte vara tröskades i riksdagen, darrade
det lite i en. Ett romantiskt darr, kan man tycka,
förstås. Man såg Sverige framför sig som en enda
stor vildvuxen skog med en jättestad här och där,
fabriksanläggningar av aldrig sedda dimensioner,
mjölken sipprande i pipelines från någon storpro
ducent på andra sidan haven eventuellt - korna
skulle man sakna. Någon fest på oxfile t. ex. verka
de inte vara möjlig ens för späckade portmonnäer.

Besök på Farsta

I Farsta kan man i alla fall ännu så länge träffa
kreatur - kossor, tjurar och kalvar. Och det är
trevligt! Där kan man också av Gunnar Ekström,
som - med sex fasta medarbetare - basar för
lantbruket, få veta hur det lantbruk fungerar, som
ligger så nära och alltså kan verka stimulerande på
omgivningen - om man nu har sådana behov.

I lagårn finns 165 kreatur, varav c:a 50 st. mjölk
kor och resten ungdjur. På Lämshaga finns sedan
1951 en svinbesättning - 60 suggor, 150 gödsvin
och 100 smågrisar skötta av en man. Men det kan
hända att deras saga är all. I dag är nämligen så
många grisar på ett ställe att betrakta som en liten
besättning och inte tillräckligt lönsam. Stordrift är
dagens lönsamma lösen också på lantbruksområdet.
Kossorna och grisarna är hela kreaturssortimen

tet. Hästarna har för längesen spelat ut sin roll, det
vet man ju. Men 1951 fanns på Farsta sju par häs
tar, två par på Lämshaga och 1 par på Kårboda.
Den som ser en häst här någon gång skall alltså ve
ta, att den inte tillhör AB Gustavsbergs Fabriker
utan träder in och hjälper till i skogen då och då,
där hästen fortfarande kan vara till en viss nytta i
den besvärliga terrängen.

Inne i lagårdsvärmen

Vi kliver in i lagårn - toppmodernt nybyggd
1944 - genom dörren med skylten "Obehöriga äga
ej tillträde", en upplysning som jag med stor själv
övervinnelse respekterat i två år. Ett ganska ungt

barnbarn brukar nämligen tillsammans med mig
uppleva ungdjuren med gärdsgården emellan. Men
nu är det inte säkert, att jag inte tar honom med
mej in i lagårn en vacker dag.
Det första som slår mej är att lagårdslukten i min

näsa är en annan än i min barndom, då jag hade
intensiv direktkontakt med den under korta som
marsejourer. Den gamla var faktiskt behagligare,
dagens är lite sur. Och det är klart, att fodersam
mansättningen är annorlunda - och bättre - m1
än för 30-40 år sedan. Kraftfodret i dag är en
blandning av oljekakor, spannmål, mineraler och
s. k. spårämnen, vilka innehåller bl. a. järn och
magnesium. I anslutning till lagårn finns två silos
1945) Arturi Ilmari Virtanen, som lanserat en kon
serveringsmetod för grönfoder, för att uttrycka sig
lättfattligt. Och som många säkert vet.

902 Saba x 11/12 61 F 251 Gbg Hero M 760
Saba avk 7,738 1 mjölk 4,1 0/o fetthalt 320 kg smör
fett k 24/3 67 b 20/12 67 b k 29/9 68. Detta är ett
visitkort tillhörigt en av lagårns bästa mjölkkor,
Saba, drottningen av Farsta. Det talar om hur gam
mal hon är, vilka som är hennes föräldrar, när hon
kalvade sist och när hon ska till nästa gång och hur
mycket och hur fin mjölk hon producerat på ett år.
Saba är nu så pass gammal, att hon snart har gjort
sitt. En högproducerande mjölkko med en kalv om
året kan bli åtta till nio år gammal. Sedan är hon
mogen för slakt. Gamla tiders torpkor fick stå tills
dom var 15 år gamla. Men då rörde det sej ju om
husbehovsmjölkning av en lägre standard än dagens.

Medan vi beundrar Saba körs fodret in i en vagn
på skena i taket för att delas ut på foderbordet.
När man ser kossorna stå där på det hygieniska
men hårda cementgolvet och idissla sin fina föda,
som säkert är mer hälsosamt tillagad och portione
rad än den vi själva förser oss med, vill man gärna
fråga om inte kor kan känna vantrivsel, ja kanske
t. o. m. stress. Jodå, vantrivsel visar sig i minskad
mjölkleverans. Oro, brådska och andra sorters irri
tation smittar av sej också på kor.
Att stå dag ut och dag in på det hårda golvet kan

också ta på gamla koben. Just när vi var på besök
hade Rinda besvär med en av sina klövar. Klöven
slits självklart ojämnare mot cement än mot forna
tiders stampade eller trägolv. Den måste klippas
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och ansas, "verkas", för att inte trycka ojamnt på
fotens alla leder, som då ömmar och gör uppstigan
det till en plåga.

Den goda mjölken

Att gå till lagårn och söka spenvarm mjölk lönar
sig naturligtvis inte i dag. Vilket Hilding Ohlson
måste beklaga - med sådan inlevelse som han ta
lar om, när han korn med sin mugg och fick den
fylld med denna delikatess. Om Smak ska man visst
diskutera, och jag delar inte hans åsikt härvidlag.
Gunnar Ekström kan visserligen handmjölka. Som
alnarpselev lärde han sig under lagårdsturerna det
han inte kunde redan. 15-18 kor skulle en elev
mjölka två gånger om dagen. Nu går mjölken direkt
från korna i rörledning ut i en tank i det helt ka
kelklädda grannrummet till lagårn. Där kyls den
på en timme ner till + 4 gr. och förvaras två dagar
innan den hämtas av MC Mjölkcentralen i Stock
holm, d. v. s. 2 X 700 1. 4,2 °/o fetthaltig mjölk. Ov-

riga 2 X 150 I. går till ungdjur och lantbrukets an
ställda. Mjölkdjurskalven får ur hink mammas rå
mjölk de två första levnadsdygnen, för att sedan
leva på en blandning av sötrnjölk och skummjölk
c:a 8-10 veckor innan den sätts på fast föda.
Råmjölken innehåller en mängd nyttiga saker: ka
rotin antikroppar, som motverkar infektioner, vi
taminer och den nyttiga äggvitan - av den koagu
lerar mjölken lättare vid uppvärmning - därav
kalvdansen, denna mustiga rätt med ägg, socker
och mandel. Råmjölken förändras successivt under
fyra dagar tillbaka till den normala mjölken.
Veterinären är lagårns husläkare och kommer på

regelbundna besök förutom när akuta problem mås
te lösas. Kontrollassistenten kollar fetthalt i mjöl
ken och väger in mjölkproduktionen. Att bakterie
halten i mjölken håller sig inom hälsosamma grän
ser sköter mejeriet om.
Under kriget infördes den s. k. standardiseringen

av saluförd mjölk. Den får inte överstiga 3 till
3,5 '%. Vid den tidpunkt då detta genomfördes in-
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rättades ett standardiseringsmejeri på Kattholmen
och dettta fanns kvar ända till 1955. För den som
är intresserad kan nämnas att av 4 '0/o fetthaltig
mjölk går det åt 25 l. mjölk till varje kilo smör.
Det finns lagårdar där mjölkkorna står inne hela

säsongen. Men farsta-korna har sin utesäsong från
15 maj till 15 september, då dom går ute och är
dekorativa i dom vackra släntorna runt Tjustvik,
Gottholmen och Farsta. Dom traskar hem morron
och kväll för att mjölkas. För en amatörtänkare på
krcatursodling måste det ju vara både skönt och
nyttigt för korna att få vistas ute i friska luften en
tredjedel av året. Att dom får bättre kondition är
väl uppenbart. Det skulle man ju få själv. Blir osten
och smöret värdefullare för oss av det? Månne man
kan mäta det på något vis? Rent försöksmässigt vi
sar det sig, att en ko som flyttas utifrån och in i
lagårn får sämre mjölkproduktion än en som gör
tvärtom också om det sker under innesäsongen.
Ungtjurarna håller under sommaren till på Stor
holmen, där Hilding Ohlson har besökt dom en
eftermiddag för några år sen, som ni kan se på bild.

Hos ungdjuren i logarna

Vi lämnar den goda stugvärmen hos korna och
går ut i logarna, där ungdjuren håller till. För till
fället är dom ute i sina rastgårdar. För att Hilding
ska få en bra bild ber vi Gunnar Ekström sällskapa
ungtjurarna ett slag och frågar också hur farligt det
är, det här med tjurars heta temperament. Man ska

alltid vara försiktig. Man ska ha tjuren under ögon
uppsikt, aldrig vända ryggen åt hjorden. Att tjuren
börjar vänslas kan så lätt gå över i häftighet och
aggressivitet, att man alltid måste ta dom på allvar.
När stora stamtjuren 187 Sirbo ligger tjudrad och
idisslar ska man låta honom vara - om nu någon
skulle komma på den iden att närma sig honom.
Men han inger väl så mycket respekt där han ligger
i sitt stolta majestät, att det knappast är någon som
får ett sånt infall.
Av ungtjurarna säljs numera endast fem, sex styc

ken för avel. Denna låga siffra beror naturligtvis
på inseminationen. Resten går vid tvåårsåldern till
slakt och blir fina biffar och fileer. En tvåårstjur
väger slaktad ungefär 250 kg. Av en 11 år gammal
tjur blev det 540 kg kött för charkuteritillverkning.
Också Saba och hennes jämnåriga hamnar till slut
i charkuteriet.
Kvigorna är nu i 15-månadersåldern färdiga att

betäckas. Det är tidigare än förr. Men den tidi
gare "påläggningen" har visat sig ge bra mjölkkor
och en billigare rekrytering. "Det ska böjas i tid
det som krokot ska bli". Vid två års ålder är allt
så de flesta kvigor färdiga att kalva. Av dem be
hålls så många som behövs för att hålla mjölkbe
sättningen konstant. Resten säljs dräktiga för avel,
ungefär två månader innan kalvningen.
Den boskap som nu finns på Farsta är SRB, vil

ket helt enkelt betyder Svensk Röd Boskap och är
en produkt av svensk ayreshireboskap och rödbro
kig svensk boskap.
Av de 271 har åkerjord som finns på Gustavs

bergs ägor ligger en stor del i permanenta betes
arealer. Det är alltså de marker, där vi kan glädja
oss åt att se våra SRB-kritter tillbringa sitt uteliv
under sommarhalvåret.

Effektiv och medveten miljövård

Att lantbruket finns kvar i dag kan man kanske
säga beror på att det har funnits så länge. Inom
fabrikens marker ser man en landskapsbild av typ
skärgårdsjordbruk med betesvallar naturligt fram
vuxna och använda i generationer. Detta anser man
värt att bevara och underhålla, i synnerhet som
man beräknar, att de trakter det här rör sig om -
markerna ner mot Baggensfjärden - inte (nånsin,
ska vi hoppas!) ska bebyggas. Jord- och skogsbru
kets uppgifter är att vårda de 5.000 tunnland, som
är fabrikens "ägor". Helst med så god avkastning
som möjligt, naturligtvis.
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Man diskuterar olika former av lantbruksrörelse,
som kan passa in i denna dubbelverkan, miljövård
med viss lönsamhet. Bl.a, är det på tal att sätta in
s. k. lösdrift av biffkor. Det skulle då handla om
den engelska rasen Hereford, kullig, rödbrun och vit
om huvudet, benen och buken. Den skulle vandra
ute helt 'i det fria, kalva på egen hand och ha sina
barn diande till fram på höstkanten. På grund av
vårt nordliga läge med snö och brist på naturligt
foder ute under vinterhalvåret, så måste man ju
flytta in den under denna tid tillsammans med ung
djuren i logarna. Där klimatet så tillåter lever
emellertid denna typ av boskap i stort sett ett fritt
uteliv hela året.

Lite om skogsbruket

Skogvaktare Manfred Lindstedt sköter de stora
skogsmarkerna tillsammans med fyra fasta medar
betare. Av den arealen är 2.000 tunnland s. k. pro
duktiv skogsmark, d. v. s. sådan mark som produ
cerar mer än 1 kbm per har. Den produktiva av
verkningen ger dels massaved dels sågtimmer. Fiske
by Pappersbruk i norrköpingstrakten är den huvud
sakliga avnämaren av massaveden och sågtimret går
till Tunabergs Trävaruakriebolag i Nyköping.

Men en mycket stor del av avverkningen sker ~
samband med bebyggelse, för vägar och ledningar.
Den stora gatan för den nya kraftledningen har va
rit ett ganska stort jobb under senare tid. Och fin
putsningen efter det arbetet är nu slutförd. Dess
utom har soptippen vid Ekbacken utökats och där
har också utförts en hel del huggning och ansning.
Men man planterar också ny skog. Det rör sig om
10-20.000 plantor varje år.
Också inom skogsbruket lägger man största vik

ten vid att göra en fin miljö. Det arbetet koncentre
ras till tidpunkter, då virkespriserna inte är så för
månliga. Särskilt i år har den delen av arbetet varit
huvudsaken. Man kan se resultatet av det på vägen
som passerar Ö. Ekedal, där Hilding Ohlson varit
med sin kamera.
Det här med landskapsvård är inte ett självända

mål. Det är naturligtvis menat som en inbjudan till
ett stimulerande friluftsliv för dom som bor och
jobbar här. Ströva, åka skidor, cykla, (skogsvägarna
är inga motorvägar) se, uppleva. Akta sippor och
vivor och sånt som är smått och skört och vackert,
så att det inte försvinner. Önska sej en skymt av en
älgfamilj i skymningen. Lyssna till råbockens skrän
och rävens ylande. Ha råd och tillfälle att leva ut
sin naturromantik, om man är sån och annars bara
må gott.
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Stockholms stads och läns nye hövding, förre "överståten"
Allan Nordenstam och hustru Elma hade uttryckt en önskan
att se Gustavsbergs antika produktion. Tillsammans med
Carl-Albert Andersson och hans hustru togs de emot av
Arnold Erderyd och tog god tid på sig för en intresserad
runda i vårt påbörjade museums 1800-talsavdelning. Och
avslutade med lunch på Säby. - Här bläddrar de i en pris
kurant från 1868. Men grejorna i förgrunden är inga anti
kviteter. Det är två nya dekorer. En flytande blå, Husar,
av Stig Lindberg på servisen LL i flintporslin och den högra
är prov på dekor för restaurangporslin.

INFÖR EN JAPANSK TV-KAMERA

I mitten av mars besöktes Gustavsbergs hushålls
porslinsfabrik av ett japanskt TV-team. Det var
utsänt av NHK - det statliga japanska TV-bola
get. Det finns ytterligare ett par - icke statligt
ägda - företag. Deras uppgift var att ge "An
image of northern cities" - en bild av nordliga
städer. De kom från Oslo och skulle vidare bl. a.
till Helsingfors. Att kalla de två som var här -
producent Kazutake Kamio och hans fotograf -
för ett team är kanske att ta i, om man jämför med
den apparat som ett svenskt dito utgör med sin
personella och maskinella utrustning. Vilket också
påpekades av Charlotte Adler från Sveriges Radios
utlandsavdelning, som tjänade som deras värd un
der uppehållet i Sverige. En kamera, en lampa och
ett smidigt och mycket lite störande närmande till
objektet verkade nästan amatörmässigt. Man blev
nyfiken på resultatet! Denna typ av samarbete mel
lan olika länders TV-producenter sköts med omsorg
av Sveriges Radio. Det är en PR-verksamhet, som
naturligtvis syftar till "gåvor och gengåvor". Am
net för programmet rörde stadsplanering, fjärrvär
me, livsmedelsförsörjning och kooperation. En run
da genom HPF och ett besök i Stig Lindbergs atelje
kan man hoppas blir en god detalj i Kooperativa
Förbundets verksamhet. Som guide åt sina lands
män tjänstgjorde Emy Fuzi, som jobbar hos Lisa
Larson. M. H.

FÖRETAGSNYTT
Ny ordförande
i Fabriks avd. 205 är Arne Johansson, BKF.

Till Koop. RM i bowling,
som spelas 27/4 i Stockholm, har vi anmält följande:
Hans Hansson, Reinhold Arvidsson, Kjell Wahl
gren, Ivar Johansson, Stig Englund och Sture Al
bertsson.

Förslagskommitten
har vid sammanträde den 26 mars premierat föl
jande förslag: Nr 2828 35 :-, nr 2829 35 :-, nr
2871 500:-, nr 3291 35:-, nr 3328 35:-.

Fastighetsförvaltningen
har öppet för ärenden, som gäller bostadskö och
reparationer tisdagar kl. 13.00-18.00 samt torsda
gar kl. 13.00--16.00. Arenden av jourkaraktär tas
emot alla dagar under koritorstid.



Fr&n vänster pJ. bilden - verkmästare Carl-Gunnar Fager
lind, fabrikens byggnadsavdelning; ing. Verner M!lrtensson,
chef för produktionstekniska avdelningen, tidigare Jönkö
pings Mekaniska Verkstad; personalman Conny Rolf, Gus
tavsbergspojke med rik erfarenhet från personalbetonat ar
bete genom flerårig anställning som arbetsförmedlare.

Från vänster [ormgivare Sven-Erik Juhlin, som efter genom
gången konstfackskola, nu svarar för utveckling och design
av plastprodukter.
Konstruktörerna Olav Pettersson och Rurik Kamb, vilka
har konstruktion av formsprutningsverktyg som huvudsaklig
arbetsuppgift.

Nedan t. h. Redaktionen "pJ. allmän begäran".

Folkparksföreningen
har haft sitt årsmöte på Gustavsbergsteatern den 26
mars. Ur verksamhetsberättelsen kan noteras att det
gångna verksamhetsåret utvisar en minskad om
sättning i parken. Antalet parkbesökare uppgick
till 15.000. 32 föreställningar har getts vilket ger ett
genomsnitt på c:a 450 besökare per gång. Det
ogynnsamma vädret på försommaren bidrog väl i
hög grad till det något försämrade resultatet.
Nya biografen har döpts och heter numera "Gus

tavsbergsteatern". Den invigdes den 10 november
med tal och sång och filmförevisning.

Styrelse för 1968 blev: K. Jansson, B. Arvidsson,
S. Jansson, G. Larsson, N. Höglund, G. Aura och
G. Alakangas.
De två avgående styrelseledamöterna, A. Björk

man och E. Svensk, vilka båda i många år arbetat
för parken och Gustavsbergsteatern, avtackades av
årsmötets ordförande S. Wahrenberg, som också
önskade den nya styrelsen lycka till i det fortsatta
arbetet. B. Arvidsson

FORUM - ÅRSMÖTE
Diskussionscirkeln Forum, utgivare av denna tid

ning, kallade till årsmöte den 21 mars 1968.
Till styrelse, som även verkar som redaktions

kommitte, valdes: Fritz Berg, ordf., Axel Björkman,
vice ordf., Margareta Hald, sekr., Bertil Peterson,
kassör och Edla Sofia Arvidsson, redaktör och an
svarig utgivare av Gustavsbergaren.

Mötet var välbesökt och hölls i konferenssalen,
Gamla Kontoret, f. d. Kyrksalen. Efter kaffe och
förhandlingar visade Torsten Rolf Museet med dess
samlingar av gammalt gustavsbergsporslin. Han be
rättade inspirerat och personligt, om varje pjäs, med
många intressanta glimtar ur gustavsbergares forna
liv i helg och söcken. Red. hoppas att en gång få
förmedla Torstens spännande minnen omkring gam
malt porslin till tidningens läsare.
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Fairbanks-Seattle 2 h. 50 m.
Fairbanks-Anchorage 45 m.
Fairbanks-Pt. Barrow 2 hrs.
Fbnks.-Kotzebue-Nome 2 h. 10 m.
Anchorage-N.Y. City 7 hrs.
Anchorage-Tokyo 6½ hrs.

Anchorage-Seattle ..... 2 h. 50 m.
Anch.-Copenhagen-Amsterdam 9 h.
Anch.-Hamburg-Paris 9½ h.
Anchorage-Seward .45 min.
Anchorage-Homer 2 h. 5 m.
Anchorage-Kodiak 3 hrs.

Solen hade nyss gått ned över den väldiga flyg
platsen utanför Amsterdam - Schipkol - som ny
ligen byggts ut till en mycket imponerande anlägg
mng.

Min hustru och jag hade just tagit farväl av älds
ta sonens familj, som vi gästat på genomresa, och
när vi satt oss tillrätta i DC 8 :an, tänkte vi båda på
armnypet för kontroll om detta var dröm eller
verklighet.
Vi granskade ännu en gång biljetterna och där stod

Anchorage-Tokio-Manila-Bangkok. Drömre
san för pensionärer.
Motorerna ökade sitt dån, planet rusade framåt

banan och vi njöt av det härliga lyftet, då farten
blivit så hög, att markkontakt är onödig. Vi flög
och kände att det bar brant uppför. Den stora sta
den med de många ljusormarna syntes allt större
men snart såg vi endast spridda moln under oss och
en skymt av havet därnere. Himlen över oss hade
mörknat, men i väster syns ännu en ljusrand från
den vackra solnedgången.
Kl. är 17 .00 söndagen den 17 dec. 1967. Vi skall

inte landa i Alaska förrän om 10 timmar eller kl. 3
på natten. Då får vi vara med om söndagens sol
nedgång återigen, sedan vi sett solen höja sig något
över horisonten i väster. - Jag ändrar inte min
klocka under färden för att fullt kunna avnjuta
spänningen i flygplanets kapplöpning i tid och rum.

VILH.

GEZELIUS

Vår färdriktning är nordväst över Norska havet
mot Grönlands nordkust med ringa avstånd (5 mil)
från Nordpolen, därefter västerut mot Anchorage
i Alaska. Ljusranden i väster har försvunnit och på
vår höjd av 12.000 m ser vi endast några stjärnor.
Uppmärksamheten tas nu i anspråk av en ste

ward, som demonstrerar våra möjligheter till liv
räddning i händelse av nödsituation. Sedan serve
ras en god middag och under en timmes tid har vi
full sysselsättning. Så studeras tidningar och böcker
men snart släcks den ena lampan efter den andra
och sömnen kommer smygande i det entoniga ljudet
från motorerna. Luften känns frisk och temperatu
ren behaglig.

Vid uppvaknandet börjar jag genast spana väster
ut. Där skall överraskningen möta oss i form av
soluppgång i väster, som vi med någon ansträng
ning inser vara söndagens solnedgång i Alaska.
Nordkusten skymtar under oss och det har börjat

ljusna vid horisonten i väster. Om en halvtimme
kanske vi har hunnit i kapp solen.
Vi flyger in över ett alplandskap med mycket

vackert veckade berg och passerar strax invid
Nord-Amerikas högsta bergstopp Mac Kinley om
6.200 m. Men så börjar dimvallar bli synliga i dal
gångarna och våra piloter har tydligen svårigheter
att finna någon öppning i dimstråken, som hastigt
utvidgas. Så kommer kaptenens meddelande, att vi
inte får landa i Anchorage utan måste gå ned på
ett militärt flygfält.
Efter åtskilliga dykningar i dimman gav man upp

och beslöt vända åter till Fairbanks, alltså tillbaka
över alpmassivet, som nu glimtvis belystes av kvälls
solen.
Tjock dimma täckte alltfort dalgångarna, men

efter 45 min. gick planet beslutsamt ned och inom
5 min. hade vi landat i ett vintrigt landskap, där
höga snövallar kantade banorna.
Enligt tidtabellen skulle vårt plan nu redan ha

startat från Anchorage med ny besättning för att
vara i Tokio inom 7 timmar. Men detta var inte
vår huvudvärk. Oss saknade ingen i Tokio. Vår
andra sons familj väntade oss till julaftonen i Ma
nila. Vi hade gott om tid, och när vi omsider be
fann oss i ett väl ombonat motellrum beslöt vi att
än en gång pröva sanningen i skaldinnans strof:

"På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen ljus och rymden fylld av sång." -
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ASTERUT
Efter 10 timmars flygning och 2 timmars väntan

i en överfull terminal, sov vi gott men purrades
redan kl 4 fm, lokaltid, och då smakade det ut
märkt med kaffe och smörgås, som mycket provi
soriskt tillhandahölls i lobbyn. Bussfärden på isiga
vägar till flygfältet kom oss att oroas något inför
starten, men sikten var nu god och väntan kort.
Det blev omedelbar start. Passagerarna placera

des långt bak i flygkroppen. Det skulle göra det
lättare för planet att lyfta sades det. Var banan för
kort, undrade vi.
Allt gick normalt. Vi seglade lugnt ännu en gång

över "Alperna", försökte se en skymt av det väldiga
Mac Kinley och var inom kort i Anchorage. Nu
gällde det att över Stilla. Havet komma till Japan.

Vi startade före dagbräckningen och utan gnissel.
Inom kort befann vi oss på dryga milens avstånd
från Jorden där nere - uppe i rymden, fjärran alla
Världens ävlan och oro. - Nåja, morgonens ny
heter nådde oss, förmedlade av måndagens morgon
färska Alaska-tidningar, där det rapporterades om
läget i Mellan-Östern och Vietnam.

Förfriskningar serverades efter eget val och in
nan vi hunnit önska, hade vi framför oss dukad
lunchbricka, som kom oss att glömma spaningen
efter underliggande Stilla Hav, åtminstone den
närmaste timmen.

Vid kabinfönstret tillbringar vi dock mesta tiden.
Där går det lätt att meditera. Tankarna löper mel
lan forntid och nutid, i minnet dyker upp händelser
och folk, då kartan anger att Berings sund inte är
långt borta och att Sten Bergmans Kamtschatka
snart bör vara inom synhåll.
Utsikten genom det lilla kabinfönstret är inte

märkvärdig, snarare enformig. Men ger man sig tid
att se och njuta, så blir man fascinerad av detta
omätliga lufthav i vilket vår bräckliga farkost på
170.000 kg pressar sig framåt.
Himlen över oss är klar. Vi går några hundra

m, gissar jag, över lätta moln och här och där syns
under detta molnskikt flera andra mer eller mindre
brutna och ofta söndertrasade. På grund av vår
hastighet och de underliggande molnens rörelser i
förhållande till oss och varandra, så blir synbilder
na mycket livliga och ofta storslagna. Stundom hän
der det att en molnbank höjer sig framför oss och
piloten väljer att gå igenom den. Vi får då känna på
några lätta stötar och skakningar, då de uppåt-

strömmande vindarna träffar planet. Det blir mörkt
och dystert en stund, men så är vi ute i klar luft
igen och vi njuter av nya panoramor och funderar
över vilka öar, som kan ligga under de nya moln
bankarna vid horisonten.
Nu väntar oss snart en ny märkvärdighet. Da

tumgränsen, den ofta omskrivna linje, som under
tidernas lopp ofta oroat den mänskliga samlevna
den, skulle nu passeras.
Våra samtal blev livliga, ja intensiva under för

söken att komma till rätta med orsak och verkan
beträffande fenomenet i fråga. Vi befann oss i när
heten av 180 :e meridianen och hade alltså lika långt
till Greenwich om vi flög öster- eller västerut.

Vi ansåg att solen däruppe belyste vår färd mån
dagen den 18 dec., men om en kort stund skulle vi
nödgas inse att denna samma sol slösade sin värme
på oss tisdagen den 19 dec.
Kartan sade oss, att datumgränsen följer 180:e

meridianen från pol till pol men med vissa avvikel
ser, så t. ex. i Berings sund, där gränsen löper mel
lan Sovjet och Amerika. Där använder ryssarna ett
datum, som närboende amerikaner använder först
24 timmar senare. Datumgränsens läge har natur
ligtvis valts med tanke på de relativt ödsliga vat
tenvidder, där 180:e meridianen löper.

Gränsöverskridandet och ändring av datum upp
levde vi vid 10-tiden men för eventuella infödingar
på någon ö under oss hade väl den nya dagen börjat
kl o.oo ..
Nu frågas: Har vi på grund av det inträffade

förlorat eller vunnit en dag? Svaret blir: Om vi nu
vore kvar i Amsterdam upplevde vi denna samma
stund måndagen den 18 dec. kl 23.00.

Vi har alltså under DC 8:ans hastiga flykt väs
terut förlorat 11 timmar och eftersom vår hemresa
också skall gå i västlig riktning, så får vi nog vid
kännas förlusten och avskriva den.

Vid ankomsten till flygplatsen i Tokio fick vi re
dan före passkontrollen ett brev, vari vår son med
delade att rum var beställt på Dai ichi Hotel i To
kio. Tullformaliteterna gick raskt och buss förde oss
direkt till vår fasta punkt för 4 dagar framåt. Vad
intensiv trafik innebär tror vi oss veta nu, och vi
såg den i strilande regn. Vi hade ju också hamnat i
världens största stad med minst 11 miljoner invå
nare.
Hotellet var också mycket stort och personalen

mer än fulltalig. Sådan betjäning hade vi aldrig
tidigare upplevat. Japanens artighet och takt hade
vi ju litet hum om förut, men att få vara tillsam
mans med honom på ort och ställe var ändå något
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helt annat. Hans artiga beredvillighet att stå till
tjänst hade ingenting i sig av fjäsk och tillgjordhet.
Allt verkade glad hurtighet parad med nobel vär
dighet. Samma fina förbindlighet var utmärkande
för både gäster och personal - i hiss och vestibul,
i matsalar och läsrum.
Vi var ganska trötta efter flygfärden, kanske

också efter förändringen av tidsrytm. Det kändes
skönt att stanna inne vid fönstret, som gav vid ut
sikt över en stad, nästan vilken som helst, om man
undantar ljusreklamen, som gav prägel av orient.

I närheten löpte en mängd järnvägslinjer med
livlig persontrafik. Flera tågsätt rusade samtidigt
med hög fart i båda riktningarna. Vackra, moderna
tystgående vagnar. Av godstrafik syntes ingenting.
Tröttheten överväldigade oss, men vid sänggåen

det kom en liten överraskning. Invid sängarna stod
inbjudande, gröna tofflor och på våra bäddar låg
hotellets egna natrdrakter i form av kimonos, som
var ljuvliga att se och högst angenäma att sova uti.

VINTERLOV I ALPERNA
De sjutton skidintresserade elever vid Kvarnbergs

skolan, som under vinterlovet valt att åka till S:t
Johann i Österrike fick uppleva en solig vecka i
Alperna.
Resan företogs med flyg från Arlanda till Miin

chen och med buss mellan Miinchen och S:t Jo
hann. Många av deltagarna gjorde med stor spän
ning sin första flygresa.

S:t Johann, som ligger en mil från den mer kända
vintersportorten Kitzbiihel, är en välutvecklad tu
ristort med utmärkta möjligheter till utförsåkning.
Deltagarna inkvarterades i grupper på tre olika

ställen i S:t Johann, men samlades för gemensam
middag i huvudförläggningen Gasthof Park. Denna
ligger ett fåta'1 meter från ortens bergbanestarion
och därifrån förs man på några minuter upp till
önskad höjd. I anslutning till bergbanan kan man
välja mellan flera stolliftar for vidare uppfärd.
Nedfarten kunde väljas efter åkförmåga eller

salens ställning på himlen och klarades mycket fint
av de flesta. Efter några dagar övergick en del ele
ver till att åka skidkälke, andra solade sig och tog
promenader medan en tapper skara oförväget träna
de slalom och störtade sig nedför allt svårare och
brantare backar.

Solen sken varmt de flesta dagarna och vädret
var hela tiden sådant att det inbjöd tiH skidåkning.

Efter en förmiddags flitig åkrraning smakade lun
chen förträffligt i solskenet utanför något av de
hemtrevliga "Gasthus", som placerats där snön re
flekterade solens strålar som bäst i alpsluttningarna.
Ett stadigt middagsmål fyllde kaloribehovet och

efter middagen sökte sig ungdomarna gärna till nå
got litet cafe för att äta tårta och fortsatte ofta till
något ställe, där de kunde dansa och glamma.
Våra ungdomar skötte sig utmärkt och fick högsta

betyg av värdfolker, som önskade dem välkomna
tillbaks. Veckan gick alltför fort och många skulle
säkert vilja återvända nästa vinterlov.

R. B.

Trettio ekrar förenas i ett nav
men av h&let beror hjulets gång.
Lera formas till ett kärl;
men av tomrummet beror kärlets nytta.
Dörrar och fönster öppnar sig i väggen;
av tomheten kommer husets gagn.
Medel är vad det varande innebär.
Det oerlesamma är vad som icke är.

Lao-Tzu (300 f. Kr.)
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Cirkeln är sluten

Nu sitter jag, som en gång det året 1939, högst
upp under takåsen i Gamla Kontoret och betraktar
ovanifrån den evigt oföränderliga Farstaviken. Vo
re det inte för den påträngande motortrafiken så
skulle jag tvivla på tidens gång. Då i min allvarliga
ungdom skrev jag inför samma utsikt, - utan en
krusning låg viken - kväljande, gulgrå i färgen -
måsarnas skri - ljödo som vilsna ångestrop - ge
nom tystnadens dunkel. Den gången grät mitt hjär
ta för Warszawa, i dag konstaterar jag nyktert att
färgen på Farsraviken stämmer förvisso. Men må
sarna ser jag inte till. Det är en stor skara skrat
tande skator som slåss med änderna om brödbitarna
på vägslänten vid bron. Dock, hav tröst. Med mo
dernt reningsverk, god vilja och mera motion för
min del, så har jag chans att ännu en gång i livet få
bada i skräddarviken och se glada soldyrkare på
kalsongbergets sluttning.

Detta gamla hus

Gustavsbergs pärla från 1826. De snart tretti år
vi varit bekanta är bara en kort tid i en så ärevör
dig gammal nåds historia. Det gläder mig att huset
under den tiden höjt sig från sitt förfall och bjuder
oss trivsamma arbetslokaler. Vi slet hårt på huset
-39. Och inte hjälpte det så mycket att jag flyttade
över viken efter tre månader. Gamla Kontoret var
genomgångsbostäder för ungdomar från alla Sve
riges arbetslöshetsdistrikt. På östsidan fanns det
också riktigt trivsamma familjelägenheter och på
bottenvåningen i hörnan satt den snälla Fru An
dersson i fönstret och passade fabriksporten. Det
gamla huset låg innanför fabriksområdet då. Kyrk
salen var museum, i dag är den modern konferens
sal. Jag tror att den gamla nåden trivs med att åter
stå i centrum och finner framtiden meningsfull vid
Farstaviken.

Här under takåsen

hör jag duvorna kuttra och ser hur det våras vid
Ekedal. Inte ett nybyggt hus kring denna stilla
strand. Alla nybyggen på behörigt avstånd från
denna vår käraste vattensamling. Hela raden från
Blomkulan till Solhem ligger som förr i sina träd
gårdar och på Farstasidan drömmer Täcka Udden
i sin konvaljeskog om fornstora dar.

Denna tidning har fått redaktion, adress Gamla
Kontoret och läsekretsen är välkommen att hälsa
på vid tillfälle. Vi bjuder bland annat på en stär
kande promenad uppför alla trapporna. Förr an
sågs det ohälsosamt att bestiga trappor, nu är det
nyttig motion. Så knalla på bara.

Ett råd i all välmening
Se till så att ni inte vaknar en morron och har

utnämnts till redaktör utan förskyllan eller värdig
het. Tro mig, det är i knepigaste laget och typo
grafsakkunniga talar ett eget fikonspråk. Jag hade
flunsa härförleden. Jodå, det var visst influensa.
Den allra finaste engelska sorten med belevade
nysningar och världsfrånvänt näsdropp. Jag låg på
rygg i tre dar. Ingen vanlig ointressant förkylning
kan få mig därhän. Som tre söners moder bör jag
vara immun mot de flesta kända baciller förmedla
de genom de kära ätteläggen via daghem, lekskolor,
enhetsskolor, grundskolor och försöksgymnasium.
Jag vaknade ur en något febrig dröm vid att tele
fonen ringde. Man vet ju hur man ordnar det för
sig så jag lyckades få tag i luren utan att stöta ner
mer än ett kaffegods GB nr. 1, ben, dek. 2477, ett
paket pappersnäsdukar och Veckoschakalen med
kronprinsens flammor.

En sympatisk röst
från tryckeriet frågade om det var min mening att
det skulle vara höjd grad från nio garamond till nio
på tio, arton cicero istället för tretton och halvfet
antikva i ingresserna. Vad jag svarade? Ingenting.
Jag berättade om min utomordentligt intressanta
sjukdom medan jag lurade ut ett sätt att koppla
om samtalet utan att förlora ansiktet. Vad det be
tydde? Vet Ni inte det. Det lär vara det här ni lä
ser nu utom det sista som alltså inte var min me
ning. Vi människor förstår inte alltid meningen med
det hela om vi inte får sanningen förklarad för oss.
Ja, på tal om det kan någon förklara för mig

varför det aldrig blir vår i år. Nej, bry Er inte om
att svara det är bara mitt sätt att besvärja makter
na. Jag har ingen tumme med dem. Skriver jag att
vädret är som honung kring Farstaviken så blir det
snöglopp, snålblåst och elände när Gustavsbergaren
kommer ut. Det är sant som de säger de lärde, att
spå är svårt - isynnerhet om framtiden.

Edla Sofia
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Att roa sej, att vara lustelig, det måste man ju. Hilding
ganiserade nöjeslivet. Dom har besökt de "lokaler" där
teater, ha det sällskapligt trevligt i lite större skala än i he
kallas nöjesliv, egentligen, även om man kan ha ganska så
Man kan alltså dansa gammalt i Scenstudions regi i Bergas
Grisfest på Strandvik i Tjänstemannaklubben.
En kombinerad teater- och danskväll i stan hade Sanitets
Änkan med efterföljande middag och dans på Solliden. -
rad i Bergasalen eller teater på Gustavsbergsteatern.



Leffe har tagit sej en titt på det or
an hyra in sig och dansa, äta, spela
ets lugna vrå. Det är väl det som
-ligt i mindre skala också.
- eller också gå samman kring en

ens verkstadsklubb ordnat, Glada
ska Klubben roar sej med maske-
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ROSLAGSSOMMAR!
Varm sådan, men i inlandet åskrisk.
Bad-, bil- och seglarsommar!
Semesterfin!

Så här års, i synnerhet efter denna genomlidna
vinter, frågar vi oss lite' till mans hur fortsättningen
blir. Och vem svarar på det? Jo, Ni gissade rätt,
naturligtvis vår gamile bekanting Waxholmsgubben
och så här siar han om sommaren 1968.

Allmän översikt.

När detta skrives här ute i mitt lilla viste i Ros
lagen är mars ännu ej slut. Vipan har dock kommit
för gott och lärka, bofink och skrattmås har varslat
med sina förtrupper att våren är i antågande. Sedan
ett par veckor har Kanholmsfjärden varit isfri och
Ålands hav liksom Kvarken haft öppet vatten. Att
växtligheten varit sen beror på vattnens tidigare
nedkylning och de kalla nätterna men andra gamla
märken ger oss löfte om en bra sommar. Så till
exempel varslar markernas och inte minst vattnens
djurliv och det låga vattenståndet om i stort sett
detsamma. Visserligen avtar nu solfläckarna några
år framöver och det brukar stå i proportion till
väderlekens växlingar. Mindre solfläckar = svala
re somrar - mildare vintrar och jämnare neder
börd fördelad på samtliga månader under året, som

tyder på en god sommar.

MAJ
Full sommar råder från början och de regn, när

mast regnskurar, under första veckan och sista tred
jedelen befrämjar bara växtligheten och kommer i
samband med sydvästvindar. Strax före, under och
efter medio varmast i de västra delarna, något sva
lare på ostkusten. En fin månad utan nattfroster.

JUNI
Sommaren fortsätter och även nu slipper vi un

dan nattfrosterna även under de s.k. järnnätterna.
Från andra veckans slut och fram över medio hög
dagsvärme med svaga, växlande vindar efterträdes
av ostadigare med regnskurar och sydvästvindar.
Men som bonden säger efter gammalt: "vi kan aldrig
få för mycket regn före midsommar ...". Lagomt
till helgen stadgar sig vädret varför vi i stort sett
kan räkna med en fin midsommarhelg om även
något kylig. Varm månadsavslutning.

JULI
Sernesterrnånaden sedan gammalt bjuder i år på

rätt så växlande väder beroende på ombytena av
hög värme och hastiga omslag med tillfälligt svalare
väder troligen med åska. De bli dock mest kännbara
långt inomskärs. Fruntimmersveckan övervägande
både torr och varm frånsett en och annan åskskur.

AUGUSTI
Nu har vi den verkligt varma sommaren i kust

bandet som dessutom bjuder på för årstiden höga
vattentemperaturer. De övervägande ostliga till syd
liga vindarna driver nämligen in det uppvärmda
ytvattnet till kusterna. Månaden dock, liksom juli,
åskrik med hastiga väderleksomslag troligen med
åska och skyfallsliknande regn men av kortvarig
natur. En fin semestermånad. Bäst mellan 6-18.
Ja, det är i stort sett vad vi har att vänta oss de

närmaste månaderna. Vad som ytterligare kan sägas
att skogsbären ger rik utdelning och på grund av
åskskurarna och det växlande vädret kan vi säkert
vänta oss en fin-fin svamphöst. För den senare delen
blir den trots ansatsen av höststormar omkring den
4 och den 12 september en framför allt i kustbandet
varm och fin avslutning av den rätt så goda som
maren. I förhoppning att denna min spådom skall
slå in, helst ännu bättre, återstår bara att önska
Gustavsbergarens läsekrets ett lycka till.

Waxholmsgubben
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I
FINSKA SPALTEN

Gustavsbergin Suomi-Kerhossa on nyt harrastettu
lentopalloa kaksi vuotta ja on se saavutranutkin tu
kevan jalansijan erikoisesti suomalaisten keskuudes
sa. Olemme pyrkineet saaman kaikki mukaan reip
paan liikunnan ja urheilun pariin. Erikoisesti kesällä
on lentopalloilusta tullut suosittu harrastus. Harjoi
tuksia on ollut kesäaikana jopa 3-4 kertaa viikossa
Ekvallin urheilukentällä. Talvella on tilanne ollut
vaikeampi. Olemme saaneet käyttöömme koulun
voimistelusalin vain 1 ½ tuntia viikossa ja tämä on
asettanut rajoituksia suuremmalle harrastaja-mää
rälle ajan lyhyyden vuoksi.

Olernme rnyös kouluuttaneet tämän kahden vuo
den aikana Lentopallojoukkueen, joka on saavutta
nutkin jo varsin kiitettäviä tuloksia, joista ennen
kaikkea mainittakoon Svenska Volleyoollforbundet,
in II Div. sarja voitto, jolla ncusimme Ruotsin mest.
sarjaan.

Lisäksi veimme RSKL:n mestaruuden 1967.
"Meillä Gustavsbergilaisilla" onkin vain yksi "mur
he" ! Milloin tule aika, että saarnrne tänne urheilu
hallin. Esim. meidän pieni seuramme joutuu talou
dellisesti kovalle koetukselle, koska joudumme kaik
ki sarja-ottelut pelaamaan vieraissa.
Toivonkin, etta rne kaikki Gustavsbergiläiset

ojentaisimme "auttavan käden" vaikeuksissa kamp
pailevan joukkueemme tukemiseksi,

GSK:n lentopallojoukkueen valmentaja
Eino Haavisto

Gustavsbergs Finska Klubb har haft Volleyboll
på programmet i två år nu och sporten blir allt po
pulärare, i synnerhet sommartid.

Vi har träning 3-4 gånger per vecka under som
marhalvåret men vintertid har vi det sämre. En och
en halv timma i veckan kan vi få låna Kvarnbergs
skolans gymnastiksal, men det räcker inte för att
komma igång med större grupper. Under de här två
åren har vi tränat upp ett Volleyboll-lag som redan
haft fina framgångar. Vi kan nämna vår seger i
Svenska Volleyforb. div. II och med den kom vi
upp i div. I, Svenska Masterskapsserien.

Vi har också vunnit Sveriges Finska Klubbars
Centralförb. mästerskap år 1967.

Vad vi gustavsbergare främst saknar så är det en
idrottshall. Det är en stor ekonomisk börda för vår
lilla klubb att vi måste spela alla våra serie-matcher
borta.
Därför hoppas vi på hjälp och stöd från våra

vänner i Gustavsberg.
GFK:s lagtränare i Volleyboll Eino Haavisto.

Övre raden lagledaren K. Oksanen, V. Kuski, T Starast, M.
Friman, tränare och kapten för laget E. Haavisto, knästående
R. Palosuirta, A. Salminen, A. Saarinen och S. Leino
Finska klubben arrangerade för femte året Allemanstävling
på skidor. Här står klassvinnarna, fr. v. Heikkelä, Kjell Lund
berg, Annika Lundberg, Veikko Kaasinen och Greger Äberg.
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·ONSUM • DOMUS .
Distriktsstämmorna
till antalet tre var i år mer välbesökta än tidigare.

· När det gäller de två stämmorna i Gustavsberg bi
drog givetvis de nya möteslokalerna till att flera
medlemmar kom till stämmorna. Tredje distriktet
samlades i Värmdö Bygdegård och även där var
flera närvarande än tidigare. Vid dessa samman
komster redovisas föreningens verksamhet och ut
veckling och så gives tillfällen att fråga. Stämmor
na valde enl. stadgarna 69 fullmäktige som sedan
samlas till föreningens årsstämma, där bokslutet
fastställes, och ansvarsfrihet beviljas för styrelsen.
Årsstämman väljer styrelse, revisorer, ombud till
KF:s distriktskongress samt ombud till andra när
stående organisationer.

Årsstämman
hölls den 8 april. Det framlagda bokslutet fast
ställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. De
avgående styrelseledamöterna Harry Pettersson, Li
nus Lindvall, Edor Svensk och Gunnar Mattsson
omvaldes. Övriga ledamöter i styrelsen är Elis San
der, Edla-Sofia Arvidsson och Harry Johansson.
Avgående lokalrevisorn Fritiof Fall omvaldes. Öv
riga revisorer är Evert Andersson samt av KF:s
distrikt utsedd revisor.

Återbäringen
När tidningen når läsarna så har säkerligen åter

bäringspengar och saldobesked kommit genom pos
ten. Det är stora penningbelopp som återgår till
medlemmarna. Vårt gemensamhetsägda företag ar
betar på en solid ekonomisk grund som byggts upp
under 48 års verksamhet. Vi har genom samarbete
fått en effektiv varuanskaffnings- och distributions
organisation, som gör det möjligt att redovisa ett
tillfredsställande överskott utan att detta har till
kommit genom höga marginaler.

Vägomläggning och utbyggnad av parkerings
platsen i Centrum

Vid distriktsstämmorna redovisades hur omlägg
ningen av vägen skulle klaras samt utbyggnad av
parkeringsplatsen. Detta arbete, som utföres av Ga
tu & Väg AB är nu i full gång och beräknas vara
färdigt den 1 juni.

Varuhusets utbyggnad
Projekteringsarbetet är i gång och bygghandling-

arna torde vara klara inom de närmaste veckorna.
Om byggnadsarbetet sedan kan påbörjas i höst bör
vi ha utbyggnaden klar våren 1970.

Vårens aktiviteter
Lek med stenkulor brukar vara ett av de första

tecknen att vintern börjar släppa sitt grepp. I Gus
tavsberg har vi också ett annat säkert vårtecken -
båtarna och deras ompysslande innan man ger sig ut
på det blånande havet. Båtägarna inom vårt för
säljningsområde har varit inbjudna till den sedvan
liga s. k. "Båtträffen". Den gick av stapeln i slutet
av mars i Kristallsalen, där man talade om båtar,
färg och annan utrustning som hör till. Man fick
höra fackmän tala om de aktuella varorna och vi
dare drack man kaffe och Vårby öl.

Vårens modenyheter
har sedan länge varit på säljplats och hämtas dag
ligen av sina slutliga ägare våra kunder/medlem
marna.

Sommarmöblerna
har också kommit in och säljes som tidigare år till
priser som ligger under de s.k, cirkapriserna.

Sommarplaneringen
har pågått i flera månader och vi anser oss vara
välberedda att möta en intensiv sommarförsäljning
både i varuhuset och butikerna. G. M-n.

Båtträffen.
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Nya Möbelhallen vid Skärgårdsvägen.

Domus Möbler får dubbelt så stor försäljningslokal

Sedan i mitten av mars har det pågått ett febrilt
om- och tillbyggnadsarbete vid Konsums gamla
centrum, Skärgårdsvägen.

Avsikten är att bereda Domus Möbelbutik än
damålsenliga försäljnings- och lagerlokaler. Dess
utom skall den gamla affärsfastigheten, byggd 1889,
restaureras och få lokaler för bank och Kem-tvätt,
Som framgår av bilden förlängs nuvarande byggna
den mot öster, så att ytan blir dubbelt så stor. Den
nya tillbyggnaden blir också försedd med källare,
som kommer att användas som lagerlokal.
Huset mellan Möbelbutiken och gamla affärsfas

tigheten byggs också delvis om. I denna lokal blir
det utrymme för godsmottagning och personalrum.
Den utbyggda försäljningslokalen får en ny tip

topp inredning och varorna kommer att kunna vi
sas på ett mera överskådligt och tilltalande sätt.

Bland nyheterna i fråga om inredning kan näm
nas att utmed skyltfönsterfasaden placeras "4 st
interiörer" där möblerna kan visas i rumsmiljö. För
kapitalvarorna ordnas en speciell demonstrations
plats med vatten och avlopp. Här kommer tvätt-

och diskmaskiner att kunna demonstreras i full
drift.
Till höger om ingången iordningställes en Kon

sumenthörna där aktuella konsumentupplysande
böcker och tidskrifter kommer att ställas till kun
dernas förfogande.
Denna del av ombyggnaden, etapp 1, beräknas

vara klar i mitten av maj.

Bank och Kem-tvätt i gamla affärsfastigheten

Den gamla affärsfastigheten närmast vägen kom
mer enligt stadsarkitektens önskan att få tillbaka
sin ursprungliga exteriör. Det betyder bl. a. att den
röda påbyggnaden mot väster kommer att rivas.
Inuti kommer bottenvåningen helt att byggas om.

Här kommer bank och Kem-tvarrlokal att inrym
mas. Det blir Stockholms Läns Sparbank som kom
mer att flytta sin verksamhet från Kommunalkon
toret hit till nya lokaler.
Kern-tvatten kommer att utrustas med 4 eller 6

kem-tvattautomater, Vem som skall driva denna
verksamhet är ännu ej klart.

R. H-r.
Tre nya ornaminserviser på säljtorget i Domus.



Konferenssalen
som gamla kyrksalen och f.d. museet i gamla kontoret nu
heter och fungerar som, har redan varit i bruk i ett bra tag
och haft många besökare. Efter forcerat ombyggnadsjobb i
februari hade VVS (Värme Vatten Sanitet) försäljningskon
[erens där. I slutet av april samlades KF:s industriledare
från hela landet för ett par dagars sammanträdande. - Man
sitter skönt i goda fåtöljer i rader för att höra föredrag och
se bilder med hjälp av förstklassig teknisk utrustning. Eller
man kan möblera om och konferera runt stora bord. Eller
dricka kajfe! En fin mustig mörkgrön färg runt fönstren till
det övriga vita, träpanel som bakgrund till Gustavsbergs
äldre och yngsta produktion, ett vackert gammalt golv gör
ett vänligt rum.

KOMMUNALT
På Fullmäktige-sammanträdet den 20 mars, an

slogs 5.000:- kronor till Sällskapet Länkarna i
Nacka, för ordnandet av ett övernattningshem för
alkoholskadade. Nacka Stad, Saltsjöbadens Köping
och Boo Kommun, kommer också att bidraga till
detta projekt, som säkert blir till stor hjälp i Län
karnas arbete.
Till ombyggnad av Brandstationen, som är be

lägen inom Gustavsbergs Fabriker, anslogs 16.000:
kronor. Fabriken kommer att bidraga med Lika
mycket.

Installation av en helautomatisk aerotempers i
reningsverket vid Farstaborg, kräver en kostnad av
3.600:- kronor, vilket Fullmäktige beslutade att
tillstyrka.
Ett anbud från VIAK, för utredning av vatten

och avloppsfrågan för Gustavsberg och Värmdö,
med anslutning till Sthlms Vattenledningsverk, an
togs av fullmäktige.

I samband med denna fråga föreslogs, att en sam
manställning skall ske, över de instanser i kommu
nen, som handlägger VA-frågor. Så blev även full
mäktiges beslut.
Till slut meddelades bl.a. att sökande har erbju

dits tjänsterna som Drätselkamrer och Socialvårds
chef i kommunen.
Till innehavare av den nyinrättade tjänsten som

fritidskonsulent, har antagits herr Arne Lundberg,
Gustavsberg.

AMP

Redovisningskontorist

För varierande uppgifter inom områdena driftsbokföring, kalkyler, statistik etc. söker v1

intresserad kontorist med handelsgymnasium eller motsvarande utbildning och helst ett par

års bokföringsvana.

Vi erbjuder kvalificerade arbetsuppgifter och vidareutbildning genom vår medverkan.

Upplysningar lämnas gärna av vår personalman K-E Gustavsson, 0766/301 00 ankn. 271.

Svar med sedvanliga ansökningshandlingar till Personalavdelningen, Gustavsberg.
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Daghemsverksamheten - en ny epok
Artikeln nedan har vi ärligen saxat ur Blocket.

Författaren, Yngve Nyström, numera syssloman i
Sthlm, har under en lång följd av år lagt ner intres
se och arbete på daghemsverksamheten i samhället.

"Gustavsbergs Daghem har öppnat" meddelade
tidningarna den 18/4 1942. Därmed inleddes en
aktningsvärd social verksamhet i vårt samhälle.
Föreningen Gustavsbergs Daghem hade bildats. Den
verkade sedan intensivt ända till i år. Dess verksam
het övergick då på kommunen och barnavårds
nämnden. Pionjärandan fanns där i början. Engage
manget och känslan av att uträtta något gagneligt
i samhället följde styrelsen och personalens arbete i
många år. Daghemmet uppmärksammades också
utanför kommunens gränser och många och notabla
besök ägnades hemmet.
Pionjärerna, det var kommunens ordförande Gun

nar Andersson, fabrikens kamrer Arvid Ericson,
fruarna Maj Borg, Elsa Pettersson och Clary Lind
holm. De följdes senare av Vilhelm Gezelius, Gösta
Dahlberg och Edla Arvidsson.
Föreningen bestod av betalande och understöd

jande medlemmar. De sistnämnda utgjordes av
Kommunen och AB Gustavsbergs Fabriker. Vid
starten upplät fabriken fastigheten vid Ekedalsvä
gen 1, senare kallad Blomkulan, och där öppnade
man en, som det hette, Kindergarten och en dag
hemsavdelning. Föreståndare blev Elna Daven, ko
kerska Annie Bengtsson och barnbiträde Brita Ols
son senare gift Löfblad. Lönerna bestämdes till per
månad 125 kr, 80 kr och 60 kr, En gammal känd
gustavsbergare, Kalle Severin, blev chef för värme
pannan. Men 1944 "beslöts att utröna orsaken till
den stora bränsleåtgången. Eventuellt skulle ny
pannskötare anställas".

Verksamheten utvecklades. Man understödde
barnkolonivistelser, förmedlade barnvakter och prö
vade klubbverksamhet för skolbarn, 1945 hade man
45 barn i Blomkulan. Årskostnaden uppgick till
18.000 kronor, varav kommunen och fabriken sva
rade för 5.500 kr var. År 1949 tillkom en proviso
risk barnträdgård i Hästhagen, Gamle Svartens väg
7. Den upphörde 1957, då Åkerlyckans daghem
startades. 1952 hade man startat familjedaghems
~erksamheten, vilket då var nödvändigt för att kla
:ra det ökade behovet av barntillsyn. Slutligen till
kom barnstugorna i Lugnet förra året. Kven kost
naderna steg år från år. 1955 passerades 100.000
kronorsgränsen. De understödjande fick betala
35.000 kr var.. I år kommer det hela att kosta minst

750.000 kronor. Av fabriken har begärts ett bidrag
på 268.000 kr. Man kan dagligen motta 150 barn
på de olika avdelningarna. Familjedaghemmen tar
hand om över 70 barn varje dag. Barnavgifterna
har varit låga och är det fortfarande. Ingen in
komstprövning förekommer. För Stockholmskom
munernas del föreslås nu likformig taxa, vilket för
gustavsbergarna skulle betyda en kraftig höjning av
avgifterna.
Daghernsföreningens epok är slut, Den finns där

som en särpräglad del av vårt samhälles historia.
Y.N.

Gustavsbergs schacksällskap, som i likhet med de
flesta fritidsföreningarna nu går mot sin avslutning
på vintersäsongen, har haft en mycket god anslut
ning vid sina spelkvällar. Det förefaller också som
om jämnheten i fråga om spelstyrka ökat. Tioman
nalaget, som deltagit i koop. schackserien, har då
åtminstone visat framfötterna och vi kan notera 6
vunna poäng av 6 möjliga. Detta betyder också att
vi tog hem lagsegern i år, och det är alltså vår and
ra inteckning i det av Folksamkamraterna upp
satta vandririgspriset, Folksam och Tre Kronor har
inte slutspelat än om andra och tredje pris.
Klubbmästerskapstävlingen spelas i två klasser.

Där är klass 2 klar, och vinnare av den blev Bran
co Stajevic, en mycket lovande schackspelare. I
klass 1 leder H. Ericsson, och torde väl också vinna
den klassen. Blixttävlingar har spelats 7 stycken,
D. Grip har vunnit 4 och H. Ericsson 3.
Den 23 februari drabbade vi samman, Norr och

Söder. Det var en trevlig och enligt deltagarna myc
ket intressant och spännande tävling, Söderlaget
vann med minsta möjliga marginal, 1 poäng. Höst
säsongen kommer att starta med en returmatch, och
Norr har lovat att Söder ska få på tafsen den gång~
en. Vi får väl se. B. Arvidsson



VÅREN HAR KOMMIT

Våren har kommit till oss pi nytt
sitter i äppelträds topp
kvittrar farväl till vinter som flytt
ger oss om sommar hopp.

Följer solstrålars lekfulla glitter
bland takdropp och isbitars färd i bäcken
ser förundrad på glasflaskors splitter
och bortslängda påsar med oändlighetstecken.

Virvlar i sotet som hopats på gren
försöker omsider
tvätta naturen ren
från kvicksilver och biocider.

Men vårregnets strilande friskhet
blir t&rar av svavel och bly
ett dusch av orenlighet
som väter vir bleka hy.

Tussilagon tittar nyfiket opp
och sippan blå och vit
öppnar sin runda knopp
växer mot solen en bit.

Skymmes genast av giriga händer
som sliter dem bort
ej konstigt om våren vänder
om dess tid blir kort.

MARY
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SAMUEL SVENSSON
Samuel Svensson är borta. Han föddes i Gustavs

berg 9 dec. 18 80 och började liksom andra gustavs
bergspojkar i tioårsåldern vid fabriken. Redan från
början· visade han stor fallenhet för det svåra hant
verksmässiga yrke som skulle bli hans i 60 år. S.
arbetade på alla enkla maskingrupper som förekom
på den tiden och när han trampat ur pojkåren blev
han handmodellformare, det svåraste av alla "yr
ken" inom keramiken. Kort efter hans pensionering
1951 upphörde handmodellformningen. Nu har
man andra metoder för att ge form åt keramiska
ting.
Hans vänliga men bestämda och ibland kniv

skarpa ledaregenskaper gav honom snart flera pos
ter inom både politiken och fackföreningsrörelsen.
Det var Samuel Svensson och Karl Lindbom som
fick i uppdrag att skriva det första avtalet för avd.
205 inom svenska "Grov och Fabriks." och det var
han som fick möta arbetsgivaren i hårda dueller.
I arbetsgivareföreningens lokaler där inte arbetar
representanter satt lika säkert som nu för tiden.

S. blev även ledamot av det då sammanslagna
kyrko- och skolrådet, ordf. i fattigvårds- och nyk
terhetsnämnden och ordf. i kommunalnämnden,
samt nämndeman. Allt detta inträffade efter det
fackföreningen bildats, tidigare hade Fabriltsled
ningen skött även kommunen.
När Samuel Svensson 1951 pensionerades efter

60 års tjänst var han ledamot av veteranklubben
(där man måste ha minst 50 års tjänst) och själv
skriven som hantverkets ålderman. Hans bild som
handmodellformare prydde en affisch som vandra
de runt hela världen.
Nu fick han sitt sista uppdrag. Han startade pen

sionärsföreningen och blev dess förste ordförande.
Samuel S. var sedan barndomen med i missions

församlingen, i många år var han där ordf. i ung
domsföreningen och jag minns hur han lekte med
oss på alla söndagsskolfester och juniorutflykter.
Han hade även ett varmt intresse för vår vackra
hembygd. Toppen var att cykla ut till Mölnvik där
roddbåten låg och ro ut till "Dalkarln", Lagnögryn
nan, eller Fattigviken och lyssna på naturen och
försöka lura en abborre. Jag tror att det var dessa
intressen och hans exemplariska leverne som gjorde
honom så gammal.

En porslinsarbetare blev i hans barndom cirka 35
år. Han yttrade själv när jag gjorde en handinspel
ning med anledning av hans 80-årsdag. "När jag

tänker på allt jag varit med om tycker jag att det
är ett under att jag lever."
Det är få människor förunnat att få sluta sina

dagar efter ett långt och lyckligt familjeliv och att
få föda upp en stor barnskara där alla artat sig väl.
Det är få förunnat att, när man haft utsatta poster
inom så väl samhället som fackföreningsrörelsen,
inte ha en enda fiende.
Det är unikt att när man slutar sina dagar vara

sörjd och saknad, inte bara av sina närmaste, utan
av hela bygden.

Torsten Rolf.

För vänligt deltagande vid min makes och vår
faders, Samuel Svenson, bortgång samt för den
vackra blomstergärden vid hans bår framföra vi
härmed vårt varma tack till vänner, grannar, ar
betskamrater, Missionsförsamlingen, Pensiondrsjor
eningen, Veteranklubben, Konsumtionsföreningen,
Gustavsbergs kommun och Gustavsbergs Fabriker.

Ellen Svenson
Barnen
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GLASSEN
Det här jag vill berätta om, ligger så långt till

baka i tiden, så att somrarna ännu var långa och
varma och det nödvändiga regnet troligen föll om
nätterna eftersom minnesbilderna alltid berättar om
sol över grönska och frodig växtlighet.

Största delen av min barndom upplevde jag i ett
av nordbohusläns stenhuggardistrikt, socknen heter
Tanum och är känd för hällristningar och små idyl
liska badorter. Fast för mig är idyllen sprängd av
människors svält och bekymmer, ingen bra bak
grund för matminnen. Eller ger kanske knappheten,
halvhungern relief åt festminnet, mättnadens sa
lighet.
Jag var tio år, året var 1926, strejk utbröt i sten

industrien, det året började depressionen för oss som
levde av den näringen. Mina föräldrar var, som så
många andra av stenhuggarnas skrå, av bönder
komna och räddade sig snabbt över till småbruka
rens magra men säkrare levebröd, så att den verk
liga nöden gästade aldrig vårt hus. Men vad jag såg
som barn av det som stolt doldes bakom rikblom
mande pelargon och bårdstärkta trådgardiner har
för alltid färgat min inställning till,t samhälle och
medmänniskor.

Stenhuggarfolkets försynta bön om hjälp till
självhjälp drunknade i hungerskriken från företag
sammare landsändar. Min far visste det, han var
en av dem som med så liten framgång kämpade för
de nödställda. Människans rätt till arbete var ingen
självklar förmån.
Det här var ju egentligen inte det jag skulle be

rätta om men matminnet behöver sin bakgrund.
Annu hade min familj ingen jord och jag gick varje
kväll till en granngård efter mjölk. Där regerade ett
gammalt barnlöst par, Olaus och Hilma, han en stor
och gemytlig fjärdingsbonde och hon en mager och
av hårt arbete märkt kvinna. För Olaus hörde till
dem som var kända för stor maklighet och som det
oftast blir på en gård där bonden själv inte arbetar
för två, där får en ambitiös kvinna utföra det över
mänskliga. Faktum är, att det jag mest minns av de
två, är Olaus klädd i blåkläder och stövlar utsträckt
på en högt uppbäddad säng och kommenderande
Hilma, inte utan kärv vänlighet, till sysslor som
han väl rätteligen borde utfört själv.
Han hade tydligen fattat ett visst tycke för tös-

ongen - det var jag det. Den arma Hilma tving
ades till min förtvivlan ofta att lämna sitt brådskan
de arbete för att duka fram kaffe och kakor till
mig, för att jag skulle trivas. Det gjorde jag nu inte
för småkakor har aldrig varit min svaghet, Hilma
var inte precis pedant och hushållsgrisen var lika
ofta i köket som i stian intill. Intet ont skall sägas
om grisar, de kan vara lika renliga som andra djur,
men Hilmas grisar var tydligt miljöskadade.

Olaus dog plötsligen det året, och mina föräldrar
slutade att skoja om hans maklighet. Det var en
sjukdom som välte honom över ända i sängen för
jämnan och som slutligen lade honom i en alltför
tidig grav. Hilma gav honom en präktig begravning
och när mina föräldrar återvände från det efterföl
jande kalaset, hade de hälsningar med från Hilma
till mig, att tösongen skulle komma och avsmaka
alla läckerheter. Olaus skulle genom henne bjuda
mig en sista gång på sådant han hade trott att jag
tyckte om. Den här gången hade han haft rätt. Jag
blev salig över lyckan att få avbeta ett äkta lant
ligt smörgåsbord, med små underbara köttbullar,
dallrande aladåber, revbensspjäll, stek och omelet
ter. Och ljuvligheters ljuvlighet: det skulle bli glass
till efterrätt! Det hade varken jag eller mina syskon
smakat förr men hört beskrivas på det mest hän
förande, så förväntningarna var otroligt högt spän
da.
Att mina syskon nästan grät av avund, gjorde

inte min lycka mindre. Mamma försökte förklara
för dem varför just jag var utvald, på sitt vanliga
kanske inte alltför taktfulla sätt: Olaus tyckte om' -
na, hon e inte vacker men hon har ett sånt trevligt
sätt.
Jag traskade iväg. Det var sommar, jag följde

stigen ner till bäcken och stannade vid min raste
plats i dalen, det gick ju inte an att visa sig för an
gelägen och Hilma skulle ha tid att mjölka färdigt.
Bäcken under al och hägg älskade jag, den småpra
tade och kluckade så trivsamt förbi på sin färd
mot västerhavet som mullrade i fjärran. På strän
derna fanns en rikedom av ängsblommor som ingen
stans annars. Jag satt mitt ibland gullpudra och
darrgräs, daggkåpa, tjarblornster och åkervickcr,
hundloka och baldersbrå, strandhatt och jungfru
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Marie nycklar, och uppför stenarna i gärdesgården
klättrade kaprifolen.
Just där alarna stod som tätast ledde en sviktan

de spång över bäcken och jag gick alltid på den med
samma känsla av fara. När jag steg in under trä
dens dunkel mindes jag plötsligt Olaus som var
död och som bjudit mig på en sista fest. Jag blev
med ens iskall och var alldeles säker på att Olaus
väntade i solljuset på andra sidan bäcken, vilande
på åkerrenen och med en skämtsamhet i beredskap
åt tösongen. Men över kom jag i alla fall, Olaus
fanns inte där men jag kom ändå med en sjusärdeles
fart till Hilmas trappa där hon tog emot mig, svart
klädd och lite främmande i ovana kläder men ändå
jordnära och trygg. Jag följde henne in i det sol
varma köket där flugorna surrade i fönstret och all
kalasmaten stod tätt på köksbordet. Hilma dukade
fram tallrik och verktyg på en hörna och jag satte
mig efter nödigt krusande ned för att njuta detta
lukulliska överdåd.
Hilma kände alla variationer i krusandets konst,

så intet av bordets håvor gick mig förbi och så kom
då den oförgätliga stund då glassen skulle hämtas
fram ur källarens mörker. Förvaringskärlet lyftes
ur ämbarets is och Hilma lade upp en stor portion
i en skål. 0, underbara förväntans ögonblick! Hilma
såg betänksamt på härligheten, sen hörde jag henne
muttra: De kan aldri vara bra för en barnmage me
sånt kallt styggelse, ja värmert allt. Vareft,r hon
resolut ställde glassen bredvid kattskålen på spisen
och jag såg med fasa hur den långsamt smalt ned.
Mitt inre var ett enda instängt protestrop som ho
tade spränga alla fördämningar och jag stoppade
febrilt små, små köttbullar i munnen för att hindra
en sådan katastrof, för barnens århundrade stod
ännu på fel sida om sin tröskel. Ja, jag sansade mig,
fick tallriken framför mig och för all del, ljummen
vaniljsås går an det också om man inte är bort
skämd med sötsaker, så jag var nöjd trots allt. Att
glasshärligheten förvandlades av spisvärme och om
tanke till soppa, det behövde ju aldrig syskonen få
veta och proppmätt och belåten släntrade jag hem
igen, en mager och tanig tösunge, ingen oäven il
lustration till mitt fattiga landskap. Av Edla Sofia

HJÄRTAN OCH NJURAR
Amatörteater, det var verkligen längesen jag såg

sådan. Inför fullsatt salong i Gustavsbergsteatern
gav Scenstudion Hjärtan och njurar av john Pat
rick. För andra gången, första gången 1960. Det
var en stimulerande upplevelse. Ett intryck av gott
samarbete, fint ensemblespel var det första. Ingen-

stans på scenen rådde stiltje. Det tysta spelet i ut
kanten av den koncentrerade handlingen fördes he
la tiden med stor naturlighet. En stillsam humor
kring detta komedi-drama om mänskliga relationer
och kontaktförsök gav tillfällen till många förståen
de leenden och skratt.
Den i sig själv inneslutne, sturigt känslige huvud

personen Lachie gjordes på ett självklart sätt av
Sven Andersson. Samspelet mellan honom och den
stingslige också han känslige Tommy, Arvid 13.
Bergström var fullt under ytan. Syster Margaret,
Ulla Svensson, gav fint uttryck åt det yrkesmässiga
handlaget med ett knippe manliga patienter och den
egna känsligheten i situationen. Doktorns, Aina
Lindahl, kärva saklighet, Bergströms finurligt
"dumma" fryntlighet, Hilding Ohlsons underfun
dighet, Rune Malm som höll sig lite på sin kant,
den charmfullt leende, ordlöse negern Bloosom,
Göte Viklund, den rytande ordonansen Tommy
Norman - ingen föll ur ramen.

Man förstår att Bengt Blomgren måste vara en
nästan idealisk ledare för amatörer. Han verkar
själv vara en "amatör". (Amatör kommer ju av
latinska amare = älska.) Jag vill sluta med att ci
tera hans ord om Scenstudion: "Som sagt - min
respekt för amatörteatern - läs gärna: Gustavs
bergs Scenstudio - har med åren bara ökar, Jag
skulle emellertid önska att gustavsbergarna i gemen
fick upp ögonen litet mer för sin "egen" teater, den
är verkligen värd det." Visar inte de många besö
karna att hans önskan går i uppfyllelse? Margareta
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CD

Födda
25.1 Birgit Susanne, dotter till verkst.arb. Raimo Olavi Sassi,

Björnskogsv. 20 A och ,h. h. Birgit Ingeborg rf. Lindblad
1.2 son till svetsare Sven Rol:f Lundström; Mariag, 1 och

h. h. Inga-Maj Kristina Hanny f. Toften
2.2 Lena Ellinor, dotter till chaufför Rolf Hans Leo An

dersson, Meitens v. 11 och h. h. Gunnel Hedvig f.
Uusitalo

5.2 Jean Roland, son till Iabr.arb. Rolf Gustav Andersson
(Lilja) Mariag. 7 och h. h. Inger Britt Mari f. Sjösrede

6.2 Anita Mirjami, dotter till fabr.arb. Antero Vasankari,
Terr. 13 och h. h. Raila Inkeri f. Myilymäki

7.2 Paul Nicklas Wil,helm, son till formgivare Jan Peter
Vilhelm Pien, Nunnev. 3 och 'h. h. Irene Marion f.
Borg

10.2 dotter til l tjm, Bo Anders Wester, Meitens v. 7 och h. h.
Margareta f. Andersson

13.2 Jalo Paavali, son viH chaufför Aimo Ilmari Janhunen,
Skeviksg. 8 och h. h. Raili Annikki f. Vuorenmaa

13.2 Carina Elisabeth, dotter till styckrn. Tommy Lars Ove
Persson, Villag. 5 och h. h. Solbritt Signe Margareta
f. Bäckström

14.2. Kenneth Peter, son tiII tclearb. Bo Kenneth Karlsson,
Björnskogsv. 6 C och h. h. Kerstin Carina Minettc f.
Karlsson

16.2 dotter till yrkeslarare Serh Ingemar ?.iksson, Rådjurs
vägen 41 och h. h. Hilkka Matilda f. Sassi

17.2 Anna Carin, dotter till förrådsarb. ALf Aldor Sixten
Rosen, Nunnev. 9 och h. h. Gun Ingeborg f. Sydenhag

20.2 Lisen Helena, dotter till folkskoll, Karl Erik Tempte,
Meitens v. 9 och h. h. Gunnel Linnea f. Sandberg

21.2 dotter tiH falbr.arb. Bruno Cadario, Kullen 4 och h. h.
Siv Gunborg f. Larsson

23.2 Anna Charlotta, dotter till ing. Helge Karl-Erik Skog,
Styrmansv. 10 B och h. h. Stina Margareta f. Witt

27.2 dotter till fabr.arb, Emanuele Muraca, Ingaröv. 2 och
h. h. Grazia f. de Luca

29.2 Annika Maria, dotter ti,11 mek. Karl Roland Biberg,
Häsnhagsterr. 9 och h. h. Anita f. Friberg

5.3 Anders Sven, son till fabr.arb. Hans Sven Eriksson,
Meitens v. 25 odh h. h. Eivor Berta Sibylla f. johansson

6.3 Erik Oskar, son tiU forrngivare Sven Erik juhlin, Hovv.
31 och h. h. Siv Margareta f. Larsson

7.3 Thomas Erik, son tiI:I fabr. arb. Lars Erik Moberg,
Styrrnansv. 6 C ooh h. h. Mona Louise ,f. Persson

9.3 Lars Petter, son til] Folkskoll. Per Staffan Lundgren,
Björnskogsv. 17 F och h. h. Kerstin Maj-Britt f.
Gustafsson

15.3 dotter till chaufför Jan Hugo Mejfeldr, Meicens v. 3
och h. h. Gun Inga Stina f. Johansson

20.3 dotter trll byggn.anb. Göran Viklund, Styrmansv. 4 C
och h. h. Barbro Lilian f. Bornan

27.3 Lena Marie, dotter till åkeriägare Karl Douglas Ragnar
Undin, Styrmansv. 8 E och h. h. Ingegerd Marie
Louise f. Rylander

21.3 dotter till mek, Elof Vilhelm Kjellstrand, Mcitens v. 3
och h. h. Evy Irene f. 1ihyberg

1.4 Tanja Tuuliikki, dotter tiiJI fabr.arb. Seppo Aaro Lyly
oja, Höjdg. 1 och h. h. Liisa Marjatta f. Ojaniemi

7.4 dotter till fabr.arb. Esa Juhani Pitkälä, Hästhagsv. 2 A
och h. h. Soili Sinikka f. Piepponen

8.4 dotter till transp.arb. Oskar Runo Eriksson, Ingaröv. 4
ooh h. h. Yvonne Anne Marie f. Ekiholm

3.2

28.1

2.2
24.2
9.3

13.4

Lars Erik Storbacka
dersson (Lilja)
Martti Kalevi, Silventoinen och Carita Margareta
Siberg
Os:kar Rcuno Er[ksson ooh Yvonne Anne Marie Ekholm.
Kurt Evert Hansson odh Ingegerd Berit Hultgren
Hans Roger Fredblad och Ulla Birgitta Edksson
Bo Nils Äke Nilsson och Berit Christina Persson

Vigda
ooh Ylva Margareta Elisabet An-

Döda
26.1 f. •pressaren Karl Holger Ingemund Johansson,

Mariaplan 9
29.2 Fru Maria Box .f. Lundkvist, Ålderdomshemmet
29.2 Porslinsarb. Hugo Sassi, Trallbanev. 6 A
6.3 Fru Gertrud Matilda Nyström f. Vesterlund,

Grindstug. 2
19.3 f. handmodeilformaren Samuel Andreas Goibat

Svensson, Mariaplan 7
4.4 Ingenjör Karl Olof Roland Jansson,

Björnskogsv. 14 A

55 år
79 år
64 år

73 år

87 år

52 år

Tack
För allt vänligt deltagande och för alla vackra

blommor vid vår mammas, Gertrud Nyström, jord
fästning vill vi härmed framföra vårt varma tack.

Torbjörn och Gudrun

För de hyllningar som kom mig till del på min
50-årsdag, ber jag att till Fabriken, arbetskamrater
samt släkt och vänner, framföra mitt hjärtliga tack.

Signe Berglind

För all vänlighet och uppvaktning på min 50-
årsdag framför jag mitt hjärtliga tack.

Fritz Bergqvist

Mitt hjärtligaste tack till företagsledning, arbets
kamrater, släkt och vänner för all vänlig uppvakt-
ning på min bemärkelsedag. Britta Halmgren

För all vänlighet och uppvaktning på min 60-
årsdag framför jag mitt hjärtliga tack.

Martin Lövgren

Ett hjärtligt tack till fabriksledning, arbetskam
rater och vänner för uppvaktningen på min 50-
årsdag. Elvira Fonsati

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar
betsledare, arbetskamrater och vänner för all upp-
·vaktning på min 70-årsdag. Johan s. Olsson
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KONFIRMATION
Kyrkoherde Ha/lin sitter här framför sina konfirmander. Detta är hans sista konfirmandgrupp i Gustavsberg. Vår herde går i
pension i år. Nedan följer pojkar och flickor i bolestaosordning.

POJKAR: Bo Andersson, Benny Bergkvist, Kent Bergqvist, Bengt-Åke Djupdahl, Martin Edvardsson, Håkan Eng
lund, Christer Ericsson, fan Frisk, Peter Högberg, Berndt Högren, Tommy Jakobsson, Bengt Tommy Johansson,
Tommy Johansson, Tony Karlsson, Ivar Karlsson, Hans Kastman, Sven Ove Lindgren, Anders Lundqvist, Ari
Nauska, Johan Remmel, Stefan Rydell, Mikael Sameulsson, Leif Södergren, Hans Christer Östlund.
FLICKOR: Ylva Berglöf, Marie-Louise Corrias, Ulrica Engblom, Anni Forsberg, Madelene Gavazzeni, Ulla Havia,
Anne Hedberg, Pia Holmer, Anette Jansson, Kerstin Jansson, Anna-Lena Johansson, Liselott Lindgren, Ann
Christine Ljungekvist, Berit Nilsson, Ann-Cathrin Nilsson, Yvonne Nilsson, Anette Nord, Pia Nordström, Ann
Charlotte Nyman, Barbro \Veijsfelt.

För den vänliga uppvaktningen på min födelse
dag, och i samband med min avg&ng ur tjänst, tac
kar jag företagsledningen, företagsnämnden, skydds
kommitten, förslagskommitten, veteranklubben,
fackföreningen, SALF, TPF:s samarbetsleommitte,
Finska klubben, Forum, arbetskamrater p& olika
avdelningar och alla andra personliga vänner
Gustavsberg. Gösta Dahlberg

Ett hjärtligt tack till alla som uppvaktade mig
på min 60-&rsdag. Elis Sander

Ett hjärtligt tack till fabriksledning, verkstads
klubb, gamla grannar, vänner och bekanta för upp-
vaktningen på min 60-årsdag. Gösta Erixon

Ett varmt tack till Gustavsbergs baptistförsam
ling, pensionarsjoreningeri, släkt och övriga vänner
för den storslagna uppvaktningen på min 70-årsdag.

Jenny Nyström

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag ber jag
få framföra mitt hjärtliga tack till AB Gustavsbergs
fabriker, arbetskamrater, släkt och alla vänner.

Einar Ullberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 70-
årsdag. Katarina Hööst

Ett varmt tack till mina vänner och bekanta för
blommor och presentkort på min 65-årsdag.

Ida Goldman
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VÅRVISA
l kärr och myr ett ljuvligt porl
och bristande små hängen
de lyss till bäckens muntra sorl
så vårglad i refrängen.

Var fröjd i ,vårens sköna tid
den liksom läker såren
från vintervåndan hemmavid
som tär så hårt med åren.

En solig dag i träportal
man kommer himlen. nära
förnyelsen i skogens sal
vill tack till Gud frambära.

Ett tack för undret varje år
med fåglars flykt och kvitter
för blomstertid som förestår
och färd på böljors glitter.

ARNE THULIT'i

Studentskiva på 1600 - talet
Ur "Svenska Gästabud från alla tider", en bok
sammanställd av Mats Rehnberg, knycker vi med
glatt mod nedanstående kalasräkning. Vi hoppas
givetvis att den kan vara till hjälp och stöd för
alla föräldrar vars barn i vår skall begå vår sista
traditionella studentexamen. Glasräkningen kom
mer att glädja avd. A, men oss emellan, varför inte
använda Ornamin- eller pappersmuggar.

Expenser till Conventet, som hölls upp i stora
salen hos Leijmans änka vid nya torget (Stora Tor
get) Anno 1689 vid Pingsttiden.

Daler öre
Inköparen som reste till Stockholm, till
hästlegor fram och tillbaka, samt för
täring och kammar i Stockholm på fem
dagars tid som Specialen utvisar
En åm franskt vin av bästa slaget
7 Fat Mumma a 21 Dal. Fatet
200 Citroner a 24 Dal. hundra
Valnötter 23 skockar a 12 öre sk.
Kardus Tobak a 14 m. skålpundet,
pipor och en låda att lägga det uti
Bropenningar vid Skeppsbron för
mumman, åkarlönen, vindragare och
bärare, som Specialen utvisar

. Frakt för 8 fat mumma, där ibland ock
det Mummafatet kommer (som lant
männen köpte av Monsr. Holstenio)

31
150
147
48
8

14

20

Frakt för vinet, citroner och tobak
Åkare i Upsala
Granris 2 lass
Spik och tellnickor
Rosor till skänken
Ljus
Leijs-änka för lånade konterfej till
salens prydnad
Musikanter 4 st.
Strängar till musikanterna
Skallmejblåsare 4 st.
Fattiga
Av Monsr. And Holstenio köpt ett fat
mumma
Kven av Holstenio köpt 24 citroner
Av Rådman Anders Anderson köpt
muskateller vit till första Konvents
dagen för professorerna
Till Leijmans änka efter ingiven räkning
För måltiden första dagen, som specialen
utvisar

ANDRA DAGEN
Färsk lax och bröd
Ljus
Sillsalla 7 fat
Färsk lax 4 fat
Smör och bröd
Kn (mera) sill, smör och bröd
Stek ett fat
Brännvin ett glas
Kn färsk lax ett fat

TREDJE DAGEN
Sillsallad 2:a fat
Färsk lax och bröd
Brefftobak 12 st.
Pipor 12 st.

SÖNDERSLAGIT
ölglas 130 st.
Vinglas 10 st.
Vinremmare 11 st.
Flaskor 7 st.
Ett fat mumma

2
1 24
2
1 4

4
1 8

3
72

30
23

24

21 6
6

23 12

200

28
1
5
6
1
1
5

8

16
8

4
16

1
3
1
1

8
27
16
8

48 24
6 8
3 12
3 16

30

12 24

5 24

6

Hyra för salen, källare etc. 12
En tennstake förkommen 5
L~ 2
Skorpor och kringlor alla 3 dagarna 5
Leijmans jungfrur för sitt omak 23
Pigan Kerstin 3 24
Bliva alltså utgifterna till konventet Dr 960:21 öre
av vilka 105 Dal. och 7 öre ännu är obetalt.
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Trampa Trim i trafiken
Herr- och damcykel 26" hjul. Fälgar
och skärmar av eloxerad lättmetall.
Färger: röd eller blå 275:-

Herr- och damcykel, lyxmodell 26"
hjul. Skärmar av rostfritt kromstål,
fälgar och ekrar av rostfritt stål. Tor
pedo Duomatic växelnav. Färger: gra
fitgrå (herr), cromgrön eller ceriseröd
(dam) 365:-

Pojk- och flickcykel. Fälgar och skär
mar av eloxerad lättmetall, förzinkade
ekrar. Färger: blå eller guldockra
(pojk), röd eller cromgrön (flick).
Med 24" hjul 250:-
Med 20" hjul 240:-

Pojk- och flickcykel 17" hjul. Förkro
made fälgar, lättmetallskärmar, förzin
kade ekrar. Färger: blå (pojk) eller
röd (flick) 165:-
Speedway pojkcykel. Förkromade stål
fälgar, skärmar av rostfritt kromstål,
förzinkade ekrar. "Speedwaylimpa".
Färger: blå eller guldockra.
Med 20" hjul 265:
Med 24" hjul o ribb/nabbdäck 285:
Med 24" hjul och Torpedo Duomatic
växelnav. Färg: grafitgrå 325:-
Speedway pojkcykel 17" hjul. Förkro
made stålfälgar, lättmetallskärmar,
förzinkade ekrar. "Speedwaylimpa".
Färg: blå 195:-

cirkapriser inkl. oms.
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Linnea borealis, denna lilla slanka, för
synta, sega och starka skogsblomma, hon är
sommarblomman. Att hitta henne i en tall
dunge på Olands alvar en het, stillastående
julidag, det är som att komma ända in i
sommarens innersta. Solen kan med svårig
het sända en enda stråle in i det doftande,
ljuvliga dunklet. Men värmen stannar där i
skydd av stammar och snår och den berus
ning man erfar där inne är av det ljuvligt
ofarliga slaget. Tillnamnet borealis har hon
fått för att hon håller till här uppe i nordan
vinden. Men hon har mera exotiska släk
tingar i Mexico och Ostasien. Den är mer
prunkande och kan hittas i växthus på nord
ligare breddgrader. Att hon fått sitt förnamn
av Linne, vår store, det visste Ni väl. Och
för en smålänning är hon landskapsblomma.
Om Ni ids tänka på jobbet, kan Ni följa

med Edla-Sofia på företagsnämndsresa till
våra kompisar ute i landet. Och på bild
sidan har vi tagit middagspaus med hjälp
av Hilding.
Hur äventyrligt det kunde vara för en

gustavsbergare att trampa svensk botten i

minerade farvatten under första världskri
get berättar Axel Pettersson med karg sen
timentalitet och humor. Hans resebeskriv
ning blev så omfattande, att den blev en
följetong, som fortsätter i höstnumret.
Och reser Ni till Gustavsberg på semes

tern, blir Ni guidade av Mats Rehnberg, som
ger oss en historisk glimt av vår broderort
på Västkusten.

Medan Ni läser om detta och lite annat
smått och gott önskas Ni inte bara en be
rusande träff med Linnea. När Ni ankrar
upp vid en gammal fallfärdig brygga, som
den vid Ekedalslund på omslaget eller strö
var i nordliga fjällmarker, tar fiskesemester
i hemfarvattnen eller annanstans eller sitter
utanför stugknuten och njuter av egenod
lad växtprakt ska Ni ha det så bra! Och
njuta av den sommar, som vi alla längtar
efter nio månader av året, men som när den
kommer bara varar tre veckor. Detta sas
väl under treveckorssemestern. Nu har vi
ju fyra veckors sommar. Måtte den bli bra!
Till dels blir den väl vad man gör den till.

Redaktionen



TVÅ PARAGRAFER

SOM GER OSS TRYGGHET

När vi talar om paragrafer förknippar vi dem
ofta med krångel. Vi talar om paragrafryttare som
skapar svårigheter för oss när vi vill göra något
vettigt. Men ofta hjälper oss paragraferna till en
rätt och rättigheter.

För handikappade medborgare är det två para
grafer som skapats under det senaste året och som
kommer att få stor betydelse. Den ena hann stats
rådet Olof Palme på eget initiativ placera in i
byggnadsstadgan under sin korta sejour i Kommu
nikationsdepartementet. I byggnadsstadgans § 42 a
anges nu att byggnad till vilken allmänheten har
tillträde skall i görligaste mån utföras på sådant
sätt att den också är tillgänglig för handikappade
medborgare. Det betyder att varuhus, teatrar, kyr
kor, skolor, butiker, ungdomsgårdar och andra
samlingslokaler och mycket annat i fortsättningen
skall utformas med hänsyn till dem som har rörelse
hinder. Det åligger byggnadsnämnden i kommunen
att övervaka att bestämmelserna följs och urakt
låtenhet härtill kan medföra åtal. Tyvärr har sta
tens planverk inte fått fram tillämpningsföreskrif
terna annu varför bestämmelsen inte kan tillämpas
fullt ut förrän efter den 1 juli i år.
Det har varit nödvändigt att lagstifta i frågan

då man annars glömmer att det i vårt land finnes
470.000 människor som inte kan klara trappor och
alltså utestänges från en rad samhällsaktiviteter om
man inte beaktar deras rättmätiga krav.

Men det är inte överallt som man avvaktat lag
stiftningen utan på eget initiativ sökt beakta handi
kappades behov. I Gustavsberg har vi fått en ny
förvaltningsbyggnad där det bl.a. finnes ett biblio
tek, folktandvård och försäkringskassa. Med hänsyn
till alla dem som inte klarar trappor har man där
installerat hiss. Man får också hoppas på att även
"runda tornet" med dess många trappor får en hiss.
Det är inte minst angeläget att den kommunala
förvaltningsapparaten kan nås av handikappade.

I Aspvik ligger De handikappades riksförbunds
rekreationshem och det är därför vanligt att deras
gäster söker sig till Domusvaruhuset i Gustavsberg.
De noterar med tillfredsställelse att varuhuset är
uppbyggt efter principer som tillgodoser handikap
pades behov. Självöppnande dörrar gör det lätt att



ta sig in med rullstol. Och har man själv inte sådan
med sig kan man låna · en stol som är höj- och
sänkbar och sålunda tillgodoser individuella behov.
Varorna är placerade i montrar på sådant sätt att
det går lätt att nå det mesta från sittande ställning.
Utgångarna genom kassorna är också så pass rym
liga att.det går att komma ut med varorna, vilket
inte är så vanligt i alla varuhus. Huset bör kom
pletteras med en låg ramp då det nu har ett trapp
steg vid entren.

Bilen har stor betydelse för den handikappades
frigörelse och möjlighet att verka självständigt, att
komma till arbete, till affärer, att hålla kontakter
med vänner, att deltaga i idrottsverksamhet och
andra fritidsaktiviteter. Bilen är den rörelsehindra
des ben och alltså inte en bekvämlighetsanordning
utan främst ett tekniskt hjälpmedel. Genom att
statsbidrag utgår till handikappade som är i behov
av bil för utbildning eller arbete har allt flef han
dikappade kommit ut i arbete från att tidigare ha
varit förtidspensionärer. I den bilträngsel som råder
på parkeringsplatser har den handikappade svårt
att hävda sig. För honom är det· nödvändigt att
kunna parkera bilen på ett avstånd från t.ex. en
affär som möjliggör för honom att gå eller rulla
sig fram till dessa. Ibland måste de gå av bilen mot
en trottoarkant eller på ett ställe där det finnes en
avfasad kantsten vilket ger möjlighet att komma
upp på trottoaren utan annans hjälp. Man anord
nar därför numera särskilda parkeringsplatser för
handikappade vid varuhus, bostäder och arbets
platser dit handikappade söker sig. Hittills har det
varit på allmänhetens goda vilja som man hoppats
men en stadig utredning har i dagarna lagt förslag
om förbud att parkera för andra än handikappade
bilförare på parkeringsplatser som är utmärkta som
handikapp-platser. Men det bör inte vara nödvän
digt att få en tvingande paragraf. På de flesta håll
respekterar man utmärkningen ändå. Det gör man
emellertid dåligt i Stockholm - och Gustavsberg.
Men det är förmodligen stockholmare som inte kan
gå några meter utan utnyttjar de parkeringsplatser
för handikappbilar som finns vid Domus entre. Låt
oss hjälpas åt att hålla dessa platser fria. Dessa är
nödvändiga för många svårt handikappade kunder.
Platserna kommer att utmärkas tydligare efter den
utbyggnad av parkeringstorget som nu sker.
Den andra paragrafen som jag syftade på i in

ledningen hittar vi i socialhjälpslagen. Socialminis
ter Sven Aspling har i propositionen till årets
riksdag föreslagit - och riksdagen har nu beslutat
- att det skall åligga socialnämnden att tillgodo-

se medborgarnas behov av omvårdnad. Därmed
menar 'man att socialnämnden inte bara skall dela
ut undJrstöd utan också tillse att medborgarna kan
få den service som de är i behov av på grund av
olika slag av handikapp. Många handikappade är
i behov av praktisk hjälp för att få hårvård, fot
vård, besöka tandläkare, få hem mat för att själv
laga eller färdiglagad, och mycket annat. Om de
inte får denna hjälp blir de förr eller senare i behov
av att komma in på någon institution för vård.

En av de viktigaste åtgärderna för kommunerna
är att ordna transporttjänst. Inte alla handikappa
de vill lösa sin förflyttning med eget fordon. För
dem måste man skapa en transporttjänst som står
öppen i samma utsträckning som de allmänna kom
munikationerna för oss andra. Inte alla kommuner
har resurser för att ordna detta men det bör vara
möjligt att göra det i samverkan med andra kom
muner, Det är en fråga för samarbetsnämnden i
kommunblocket liksom hela frågan om hur man
skall tillgodose sociallagens bestämmelser om service
till handikappade. I den mån man kan lösa trans
porttjänsten inom en hel region är detta lyckligast.
Ofta arbetar ju handikappade liksom andra med
borgare i en kommun och bor i en annan. Kommun
gränserna får här inte utgöra ett hinder. I Stock
holms läns landsting föreligger nu en socialdemo
kratisk motion om att landstinget skall övertaga
ansvaret för transporttjänst för handikappade. Men
även om den inte skulle gå igenom bör det inte
hindra kommunerna på värmdölandet att snarast
lösa frågan.
Varje år invalidiseras omkring 4.000 människor

genom trafikolyckor. Reumatism, MS, muskeldyst
rofi, cancer, diabetes, kärlsjukdomar och många
andra sjukdomar medför svår invaliditet. Vi tänker
kanske inte på detta till vardags och därför ser vi
inte över våra "försäkringar". Visst har vi ATP,
sjukförsäkring, yrkesskadeföräkring m.m. som ger
oss pengar om det händer oss något. Men lika vik
tigt är det att vi kan få något för dessa pengar.
Att vi kan få rehabilitering. Vi är så lyckligt lot
tade att vi bor inom ett av de få landstingsområden
där det finnes rehabiliteringsklinik. Den ligger i
Danderyds lasarett. Men vi måste också se till att
vår miljö hemma är sådan att vi kan klara oss om
det händer något. Därför är det viktigt att våra
samhällen är handikappvänliga, att vi har en kon
tinuerlig produktion av handikapplägenheter (till
vilka statsbidrag utgår för merkostnaderna) även
om vi inte känner till behovet idag. Vi måste ha
rätt att kräva att kommunen tillhandahåller den
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Företagsnämndens sammanträde i Fristad
måndagen den 22 april 1968

Rapporter från resp., samarbetskommitteer grans
kades. Ur dessa kan noteras att det första torkskå
pet på HPF:s benavdelning är i drift och att det
andra torkskåpet är under installation. En skur
kvarn har hyrts och är placerad i rågodskällaren.
- TPF:s tillverkning och leveranskapacitet i jäm
förelse med första kvartalet 1967 har ökat. Vidare
beräknas en ny Gibbonsugn vara klar att tas i bruk
mot slutet av maj och ett magasin för godset vid
Gibbonsugnarna är beställt. Städarnas arbetstider
har diskuterats och ett sammanträffande mellan
städarna, verkstadsklubben och arbetsledningen skall
äga rum. - I BKF:s samarbetskornmitte har utöver
sedvanlig information diskuterats skyddsarbetet,
rationaliseringar i emaljverket, ackorden och lunch
rumsfrågor. Skiftgången i emaljverket kan beräk
nas fortsätta hela 1968 för att den budgeterade
produktionen skall kunna hållas. På personalfronten
har en del förstärkningar gjorts, bl.a. har en pla
neringsman och en produktionsingenjör anställts.
- Lager och 'Transport har ventilerat produktions
och lagersituationen. En ny lagerbyggnad för avd.
A:s varor är under projektering och den kommer i
första etappen att ge 2.700 kvm lageryta. Förslag
om rullbana vid lastning av badkar är under gransk
ning. En diskussion om möjligheterna att få en del
av badkarslagret inbyggt gav till resultat att frågan
skall vidareutredas.

service som är nödvändig för att rehabiliteringsar
betet skall kunna fullföljas även sedan vi lämnat
sjukhuset.
Det är detta som de två paragraferna i byggnads

stadgan och socialhjälpslagen vill ge oss. Inte bara
dem som nu är skadade utan också alla vi som går,
ser och hör hyggligt idag.

Nils Wallin

I Sleyddskommittens rapport ingår rekommen
dationer om allmän översyn av el-centralerna, så
dessa blir lättillgängliga och fredade från upplag av
material. - En provkollekrion med montrar över
skyddskador skall uppsättas på de olika fabrikerna.
- Ärsstatistiken för 1967 utvisar att 64 yrkesska
dor för arbetare inträffat, 2 för tjänstemän samt att
14 färdolycksfall ägt rum. Antalet sjukdagar för
arbetare var 1.337, motsvarande 7.574 förlorade
arbetstimmar. Yrkesskadefrekvensen kan sägas vara
låg - endast 5,4 per 100 industriarbetare. Till
följd av dessa tillfredsställande siffror kommer
fackföreningen att premieras med Kr. 3.600:-,
varav Kr. 2.000:- skall användas till inköp av
broschyren: "Låt oss samverka mot olycksfallen"
och Kr. 1.600:- skall disponeras för kostnader i
samband med skyddsverksamheten.

Forslagsleornmitten har hittills under 1968 fått
in 17 förslag. Av dessa och tidigare bordlagda
har 18 premierats med tillsammans Kr. 1.610:-.
Från och med april månad kommer hr Mårtensson
att överta ordförandeskapet efter hr B. Bram.

Personaltrd]farna har återupptagits som arbets
organ, där representanter för företagsledning, pro
duktion, fackorganisationer och personaltjänst möts
till överläggningar kring personalfrågor av skilda
slag. Hittills har i år två sådana träffar hållits. Från
dessa rapporteras att omplaceringar, skolkontakter,
pensionsfrågor, produktionsförändringar m.m. ven
tilerats. - Planer på att få till stånd en s.k. allmän
grupp, en serviceavdelning med möjlighet att låna
ut personal till avdelningar som tillfälligt har ar
betskrafrsbehov, har diskuterats och är under ut
redning. - En kommirte som skall presentera för
slag som syftar till systematisering av introduktio
nen i företaget är också i arbete. - Enhetliga regler
och föreskrifter i alkoholfrågor skall utformas av
företagsläkaren, produktionstekniske chefen och per
sonalavdelningen. -

Diskuterades principer vid personalfrågors be
handling vid omscrukrureringar inom företaget. Hr
B. Andersson framhöll att varsel i god tid bör ges
berörd personal samt att företagsläkaren i ett tidigt
skede kopplades in så att de medicinska synpunk
terna beaktas. Hr D. Hjerpe underströk att de rent
mänskliga aspekterna måste få mycket stort rum
vid frågor a\· detta slag. Hr F. öhlin påpekade att
personalkommitten bör ägna ergonomifrågorna myc
ken uppmärksamhet samt att väl tilltagna varsel
tider och uppföljningen av personalträffarna är
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grundläggande för en riktigt utformad personal
politik i detta avseende.

Arbetsutskottet har vid sina sammanträden be
handlat följande frågor med rapport och beslut i
Företagsnämnden enl. nedan:

Beslöts kalla hr Hjalmar Olson till ständig med
lem och hedersordförande i Företagsnämnden. -
1967 års bokslut föreligger klart och kommer att
analyseras på nämndens junisammanträde. - Sepa
rat semesterlön för industrien kommer att utbetalas
den 27 juni. - En fråga om generell inarbetning av
tid för att få längre sammanhängande ledighet vid
jul har behandlats. En sådan inarbetning ansågs ej
praktiskt genomförbar. - Arbetsutskottet har in
gående behandlat frågor kring ergonomiutbildning
en. - Den framtida lunchrumsverksamheten och
bildandet av en central lunchrumskommitte hän
:köts till junisammanträdet. - Informationstijffar
tör kommunalmän och andra intresserade kommer
att anordnas under hösten. Arbetsutskottet arbetar
vidare i frågan för att kunna presentera detaljpro
gram. - Meddelades att Gustavsbergs kommun in
går i den gemensamma bostadkö, som upprättats
inom Stor-Stockholm. - En nybyggnad, som skall
inrymma flertalet av våra service- och underhålls
avdelningar kommer att uppföras. Beslöts att vid
framtida planering av nybyggen samråd mellan
projektgrupp, arbetsledare och arbetare i högre
grad än vad som förekommit bör ske. Hrr Edqvist
och Ohlin betonade nödvändigheten av att söka
hålla kostnaderna nere vid nybyggnation bl.a. ge
nom ordentlig förplanering och hårdare styrning
under byggnadstiden. - Förhandlingar pågår mel
lan företaget och försäkringskassan om årlig ersätt
ning till företagsläkaren i stället för nuvarande
system med ersättning för varje läkarbesök. - För
att söka förbättra vidareinformationen beslöts att
företagsnämndsledamot, som tillhör samarbetskom
mitte i och genom denna skall svara för att upplys
ningar lämnas om företagsnämndens arbete och om
dess fattade beslut. - Fabrikens högtalaranlägg
ning fungerar otillfredsställande och en översyn
skall göras i samråd med personalavdelningen och
berörda parter. - Från arbetsutskottet meddelas
också att H. Bernhard från Bostadsstyrelsen vid
ett senare nämndsammanträde kommer att hålla
ett föredrag över ämnet: "Den framtida bostads
byggnationen". - Ett förslag till ändring av ras
terna på mekaniska verkstaden kommer att utredas
av arbetsutskottet.

Hr Ohlin gav en redogörelse för marknadsläget

och produktionen. Han framhöll inledningsvis att
det ännu är för tidigt att komma med en utförli
gare analys av läget. Det är många faktorer som
spelar in och påverkar våra möjligheter. Vi förvän
tar oss en produktion av i runt tal 100.000 lägenhe
ter per år under den kommande treårsperioden och
det är givetvis väsentligt för oss att dessa förvänt
ningar inte kommer på skam. Effekter av hyresregle
ringens ev. frisläppande och talet om sänkt bostads
standard är också frågor som i högsta grad angår oss
och som vi får vara vakna för. Ytterligare en ange
lägen uppgift är att utröna hur vi ska möta utbytes
och moderniseringsmarknaden på bästa sätt.

För våra fabriker är situationen i stora drag föl
jande: På Badkarsfabriken är order- och leverans
läget tillfredsställande även om lagret av säkerhets
skäl kunde vara något större. - En ökad offert
givning kan noteras på smidda pannor. Priskonkur
ransen är dock mycket hård i synnerhet på de mind
re pannenheterna. För våra tornpannor synes dock
avsättningsmöjligheterna vara goda. - Kyldiskav
delningens orderingång har varit bättre än den upp
gjorda prognosen, varför en viss optimism kan sä
gas föreligga. - En ökning av utleveranserna på
TPF jämte en förbättring av primautfallet får ut
göra en snabbskiss från vår sanitetsfabrik. - För
Plastavdelningen är produktionen och orderingång
ungefär i linje med uppgjord prognos och de ratio
naliseringar som gjorts under 1967 börjar nu ge re
sultat. En del nya plastproduktioner är också att
vänta. - På Hushållsporslin kan en stagnation
iakttagas och problem med lagerhållningen är märk
bar. Mot slutet av året väntar vi dock en produk
tivitetsökning. För Konstgods är det angeläget att
få fram nya produkter och våra konstnärer är helt
inställda på detta. - För Oxelösunds del är utleve
ranserna av muffrör större än uppgjorda prognoser.
-Nya pannmodeller är under framställning i
Reftele och vi räknar också med att en ny el-varm
vattenberedare kommer. - I Gånghester och Fri
stad följer produktionen och leveranser i stort upp
gjorda prognoser, förutom en, som vi hoppas till
fällig, nedgång vad beträffar avloppsrör.
Hr Ohlin presenterade helt kort två nyutkomna

skrifter, "Sekretess- och säkerhetsskydd" från In
dustriens Försvarsbyrå och "Kooperativ ide i struk
turomvandlingens tid" av Lars Eronn. Beslöts att
inköpa var sitt ex. till nämndledamöterna för vi
dare studium. - Beslöts att en studieresa för våra
lunchrumskommitterade skall anordnas.

Sekr.
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•• ••
RESA MED FORETAGSNAMND

Vår Företagsnämnd besökte sina kollegor i Gus
tavsbergsföretagen i Reftele och Gånghester-Fri
stad den 22 och 23 april, med avresa den 21 april.
Red. som i god tid bett om ett reportage från resan
fick istället en inbjudan att deltaga. En utmärkt
ide som man kan ha nytta av flera gånger.
Resan startade från Farstaviken den skönaste av

aprils solsöndagar, (som bekant kom vintern till
baka i maj, trots Vaxholmsgubbens löfte). Jag
trampade nervöst på startlinjen och ängslades för
att kvinnorna i nämnden skulle komma försent till
avresan. De kom inte alls. De två tappra som jag
har skrutit med i flera år fanns iitte längre med i
nämnden. Jag var på väg med en enkönad företags
nämnd. En situation som kan vara nog så spännan
de, men vars bakgrund är högst diskutabel ur rätt
visesynpunkt. Vår äldsta fabrik har övervägande
kvinnlig arbetskraft och de kvinnliga tjänstemän
nen är en stor grupp. Upp till kamp, mina systrar.

Sex bilar med debattsugna män. Man skymtade
dem genom bilfönstren i såväl Svea- som Götaland
och det syntes på gester och huvudskakningar att
mycket blev dryftat som av tidsnöd inte hunnits
med i nämnden.
När vi steg av i Jönköping var vi alla infödda

gustavsbergare. Ett sammansvetsat gäng inför den

Intresserade besökare i Gångbester

främmande omgivningen. Aven om de "äkta" bara
med några procent översteg den kvinnliga repre
sentationen. Karl-Erik och Ruben fick dock ett
varmt skimmer i ögonen och såg ut att trampa på
sin mammas gata. K-E försvann också mycket rik
tigt fram på kvällen till svärmor.
Alla deltagare i denna resa vet att staden har ett

utmärkt hotell som heter Portalen, men om den
har något nattliv att tala om är oklart. Vårregnet
hade anlänt till Småland och det enda som lockade
oss var hotellets komfort och Sunes rum med kvar
glömd TV. Morronen därpå kunde vi därför fort
sätta resan pigga och utsövda till Gånghester förbi
Jönköpings blommande vitsippsbackar och knop
pande bokskogar.
Det var lite knepigt att hålla reda på landskaps

gränserna, men snart kände jag i luften att vi när
made oss mitt vilda, västliga hemland. Längre väs
terut än till Borås kom vi dock aldrig men det var
ju inte så illa i alla fall.

Solen sken över Gånghester. Chefen, dir. Nils
Lundberg och hans medarbetare väntade på trappan,
kaffe och information följde. Erik anslöt sig till
gruppen och nu var bilarnas antal sju.
N. Lundbergs Fabriks AB, plastbranchföretag

sen 1945 övergick 1961 till KF och Gustavsbergs
gruppen. Företagets produktion omfattar i första
hand PVC-rör till kommunala tryckledningar för
vatten och avlopp, samt till avloppsledningar i bo
städer, industrier o.s.v. PVC-rörens användbarhet,
låga vikt etc. ger dem en alltmer betydande roll i
modern VA och VYS-teknik.
Vi kunde under rundvandringen konstatera, det

som Gånghesters ledning och personal visste sen
länge, att nu var rocken för liten och det var tid
att utvidga. Nyanläggningen i Fristad blev vårt
nästa mål.
Här har fabriken fått köpa hela gamla I 15 :s

exercisfält på 370.000 kvm med centralt och ut
märkt läge samt nära kontakt med Borås.
Våra värdar visade oss runt i den väldiga en

plansbyggnaden som mäter 180 x 75 m. Produk
tionshallen får en golvyta på 4.800 kvm, lager
utrymmen 7.000, fabrikskontor och laboratorium
1.500 kvm.

Bygget som fått lokaliseringsbidrag beräknas



kosta 12 milj. och ytterligare 11 milj. går åt till
maskiner.
Nya ljusa .arbetslokaler, ändamålsenliga perso

nalutrymmen och inte minst stora trivsamma fri
tidsområden hoppas ledningen skall kompensera de
160 anställda i Gånghester för alla de svårigheter
en flyttning kan föra med sig. Ungefär ett hundra
ytterligare kommer att kunna beredas arbete i Fri
stad. Den manliga dominansen var total i Gång
hester. I Fristad hoppas man också kunna anställa
kvinnlig arbetskraft.

Efter rundvandring och lunch vidtog företags
nämndens intressanta sammanträde som snabbt för
de oss tillbaka till de gustavsbergska problemen.
Om detta kan läsas på annan plats i tidn. i före
tagsnarnndens protokoll.
På slingrande backiga grusvägar gick sen resan

vidare till Reftele. Vi kom fram utan större miss
öden. Att vi lekte följa John och Folke samt~irger
ledde oss åt fanders i Uddebo behöver ju inte ges
en djupare innebörd. Omskakade, hungriga och i
behov av små utrymmen med Gustavsbergs största
försäljningsobjekt intog vi Reftele hotell vid sju
tiden. Ortstidningens flygande reporter var på
plats och plåtade våra först anlända direktörer.
Platschefen, Sten Ahlqvist hälsade oss välkomna och
tyckte att jag förvisso var en modig kvinna som
reste med 22 karlar. Jag grubblade hela kvällen
över vad det kunde vara för dolda farligheter i
detta att åka runt med 22 kompisar. Men jag blev
lugn igen när jag hörde att Reftelechefen är relativt
nyanställd och knappast kan känna till gedigna
gustavsbergare.
Reftele hotell var väl bevarat trettital. Så popu

lärt som trettitalet är i dag så borde hotellet vara
mest "inne" i Svea rike. Byggnadskonstruktion, in
redning allt som då i vår ungdom, vi som är medel
ålders. Att alla nycklar gick till alla rum var ju en
pikant detalj som inte kan bindas till detta decen
nium men så mycket annat t.o.m. lyhördheten var
trettital. Förlåt, Kurt och Verner, jag visste inte
att det fanns så mycket synpunkter på MTM-me
toden och vad Ådalskravallerna hade för roll i
sammanhanget fick jag aldrig veta för då somnade
jag, döv av trötthet.
Aven service eller mänsklig omvårdnad var klart

trettital. Redan kl. 06.00 sågs spridda delar av AB
Gustavsbergs Fabrikers företagsnämnd fika i mat
salen. Säg mig det stadshotell som har pannan på
vid denna tidiga timma. Fyra stadiga poliser stärkte
sig även för vidare vägspärrar. Det är något visst
med småländska poliser. Ni skulle sett hur stiligt

de gjorde honnör till avsked och sa: Får vi önska
herrskapet en trevlig resa, vi skall till Värnamo.
Det är service de - om dom nu skulle till Värnamo.

Straxt efter åtta började vi rundvandringen i
den gamla mysiga Reftelefabriken som nu upprus
tats och rationaliserats. Här gör vi villapannor.
Röda, svarta, blå, stora, små och de nyaste som är
modernt färgsatta i ljusa kulörer, vitt, blått och
mest liknar tvättmaskiner.
Under detta och alla de andra fabriksbesöken,

njöt jag oerhört av att vara besökare och inte guide
bas. Gruppen hörde till de där besvärliga som spri
der sig över lokalerna och återfinnes inbegripna i
djupsinniga samtal med jobbarna.
Nog knöts det kontakter och byttes synpunkter

på varjehanda under den här resan och det var väl
det som ytterst var meningen. Vi kommer så gärna
tillbaka till Reftele om vi blir inbjudna när företa
get är upprustat och alla goda ideer förverkligade.
Ja så återstod ännu ett fabriksbesök på vårt pro

gram. Vi skulle se KF-ägda Sv. Gummifabriks AB
i Gislaved, åtminstone den del som gällde plast.
Plastavd. är företagets näst största produktionsav
snitt och uppvisade 1967 en kraftig produktions
ökning.
Vi såg, begrundade och beundrade. Inte minst

den imponerande utbyggnaden av plastavd. som
drar en kostnad av 16 milj. 4 milj. till byggnaden,
resten till maskiner. Företagets plastavd. tillverkar
huvudsakligast plastfolier.

Liksom vi håller sig företaget med internationell
personal. Och vet Ni, vi träffade något så ovanligt
fint som en kvinnlig SIF-ordförande för en stor och
manligt betonad avdelning.
Efter en god lunch med sympatiskt korta tal var

vi redo för resan hem, ljuva hem vid Farstaviken,
det var väl inte utan att vi längtade aldrig så lite
tillbaka trots alla trevligheter. Alla sju bilarna med
innehåll lär ha kommit åter till Gustavsberg utan
äventyr. Dock på olika tider allt eftersom hågen
stod till Smålands handelsträdgårdar, Huskvarnas
fiskaffärer med färsk röding, Grännas polkagrisar
eller den fagra utsikten över Vättern. Lennart och
jag erövrade två väldiga exemplar av Refteles blå
lilja och Bertil ville hoppa av vid varje jordhög
i Småland och Ostergyllen samt lasta full nya bilen
med svart underbar mylla till gräsmattan.

Väl åter i Gustavsberg konstaterade vi att vi
åkt över 100 mil och att det småländska regnet
hade hunnit före oss och vattnat våra torra täppor.
Allt var ganska gott.

Edla Sofia
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STIPENDIER OCH PREMIUM
Vän av sleolan: Gott studieresultat
i auslutningslelasserna (7 st. d
50:-)

,,

I

Monica Wester
Jeanette. Poroli
Kristina Lindfors
Maj-Britt Brun
Benny Lindvall
Peter Errct
Evy Fors
Lars Wallen

9o-'"9a29g~
9h
9t
9ha
9ht
9tp

Skolstyrelsens skolbyggnads
leommitte:
Premium till klassens bästa
kamrat: (avslutningsklasserna)

Bok 15:-
Mats Larsson
Andera Erderyd
Carina Holmberg
Jan-Christer Lindgren
Lennart Levin
Lena Lchto
Gunilla Jonsson
Ove Thelberg

Birgit Berglund
Britta Fallstig
Eva Edman

9g1
90-29g~
9h
9t
9ha
9ht
9tp

Barlowska fonden: Målsmannen
skall vara anställd vid
AB Gustavsbergs Fabriker:
Premium främst i avslutningsklas
serna till 4 elever, som visat
intresse och fallenhet för slöjd
och hemkunskap.

Bok (ca 15:-)
9h
9h
9ht

Svårigheter att få fram 4 elever
en!. stipulationerna varför reste
rande premium delas ut vid
avslutningen 1969.

Premium i teckning: Gåva av
anonym givare (5 st.)

Bok (ca 15:-)
Karin Äströrn
Monica Äströrn
Ann Harding
Kristina Liridfors
Ulla-Britt Svensson

Premium i slöjd: Konsum
Gustavsberg (6 st.)

(Värde ca 25:-)
Håkan Karlsson
Monica Wester
Ove Westerberg
Ann Harding
Gunilla Pettersson
Evy Fors

Anonym givare: Premium i musik
(3 st.) (Bok ca 15 :-)
Michael .Jeansson 9g1

Birzitta Fröberc 9<>2
Len"a Markeryd" 9h

ClF och skolstyrelsen: Idrotts
premium: (2 st.)
Resa till idrottslägren i Visby
Eva Ohm
Magnus Jlfving

Tommy .Johansson
Asa Helmer
Ulf Arvidsson
Ragnhild Nordgren
Ulla-Lena Svensson
Lena Gelin
Linda Gynning
Bernt Ekholm
Ake Karlsson

Marie Ohlund
Per Ohlund
Ziirich, Schweiz (Ty)

Kerstin Ahlberg
Marie-Louise Thalin
Forest Hill, England

Lena Wannefors
Lausanne, Schweiz (Fr.)

Reserv: Matz Larsson

8c
8d

Trafikpremium: fr.o.m. !trskurs 4
t.o.m. åk 6 Bok (ca 10:-)

4b
4c
Sa
S6
Se
Sd
6h
6c
3-4

Pilhamn

Trafikpremium: Till de tre mest
trafikkunniga högstadieeleverna

Bok (ca 15:-)
Mikael Samuelsson 7c
Inger Franzen 8d
Matz Larsson 9g1

Utlandsstipendium: AB Gustavs
bergs Fabriker (5 st.)

9g1
9.,1
h

9g~

Dagny Bjurlings minne ( 1 st.)
Till elev som aktivt verkat i
elevrådet (Minnessak (ca 50:--)
Karin Göransson

Cederströmska fonden
(ca 23.000:-) och Roos' fond
(ca 350:-) Sedan en tiondel av
avkastningen lagts till kapitalet,
används återstoden till belöning !it
sådana elever, som frivilligt arbetat
för allas trivsel och säkerhet.
(Skolpoliser, korridorvakter,
ordningsmän m.fl.):

BIBLIOTEKSVAKTER
Ingela Thalin
Eva .Jako6sson
Lena Heikilä

KORRIDORVAKTER
Kerstin Al6erg
Birgitta Fröberg
.Jcanette Poroli
.Jesper Fellke
Kjell Nilsson
Kjell Olsson
Kjell Eriksson
Hcinz Devclius
Peder Jakobsson
Benny Lindvall
Karin Velkov
Ulf Jansson
Harry Karlsson

SKOLPOLISER
Ari Nauska
Bengt-Åke Djupdahl
Annika Gustavsson
Ivar Karlsson
Sonja Lingeståhl
Karl Edvardsson
Ylva Berglöf
Benny Bergqvist
Susanne Ekström
Ulla Levin
Sven-Ove Lindgren
Eva Frank
Ake Backa
Christina Göransson
Glen Develius
Bernt Högren
Birgitta Fingahl
Ann-Marie Sundelius
Ann-Sofie Öster

9g2

56
56
56

9g2
9o-2

9g2
9g2
9t
9t
Sa
8a
Sa
9t
9g~
9gl
9g'

7c
7c
7c
7c
66
Se
7c
7b
6a
6a
7a
6c
6a
6c
6a
7a
9b
9g
9a

Hilding har varit ute och strövat, som ofta, och funnit denna underbara vitsipps
slänt. Den är för längesen utblommad och vacker på ett annat sätt i dag. Och den får
bevisa att om man sköter uthuggning, gallring och markvård med ömhet och sug i
blicken, kan man återställa eller nyskapa en landskapsbild eller enbart detaljer. Man
kan förbättra inte bara försämra naturen. Det är skönt att tänka på - och viktigt.
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Så här såg det ut i "Det andra Gustavsberg" 1949. I för
grunden varmbadhuset.

Detta är de sista baderskorna 1949. Starka och förtroende
ingivande, som syns. Augusta Widmark (29 år i Gbg), Emma
Johansson, 72 år (36 år i Gbg), Lilly Willeborg, 53 år, Karin
Andersson, 53 år, Gerda Andersson, 65 år.

DET ANDRA

GUSTAVSBERG
För att undvika besvärande för.::ixlingar har vi

vänt oss till folklivsforskaren för au reda ut begrep
pet Gustavsberg.

När jag var 10 år gammal bodde vi en sommar
vid Kolström, ett av de få ställen i Sverige, där man
kunnat uppleva något som erinrade om ebb och
flod. Naturfenomenet inträffade då ångfartygen
"Strömma kanal" eller "Najaden" kom plöjande
genom den trånga farleden, pressande upp allt vat
ten farmför sig och skapande några sekunders på
taglig vattenbrist akter om propellern. Ehuru våra
barfotavandringar icke fick utsträcka sig så långt,
visste vi genom hörsägner, att fortsatte man lands
vägen förbi Lernshaga, kom man till den stora
kustorten Gustavsberg med stenhus, skorstenar,
fabriker och stenkyrka. Pilhamns kapell hemma
vid Kolström var ju ett gult trähus utan torn och
alltså ett föga värdigt Gudshus. Dess attraktioner
för barn bestod i en målning av psalmprästen Od
man, avbildad till sängs, enär han sades ha förmå
nen att aldrig behöva stiga upp, samt graven över
Calle Cederström, flyghjälten som störtade vid en
färd över Ålands hav,

För mina bröder och mig utgjorde Gustavsberg
ett besvärande problem. Vår farfar, som vi bara
sett avbildad med skägg på tavlor, hade varit
badhusläkare vid Gustavsberg. De badhus, som
man kunde iakttaga runt om Gustavsberg på
Värmdö, tycktes }·ttersc oansenliga för att ha egen
läkare eller också var sanningen den att vår farfar
måste varit en mycket kuriös läkare. Då våra ku
siner kom med nattåg från farfars Gustavsberg,
förstod vi motvilligt, att det var en annan ort än
det Gustavsberg, dit handlande Nilssons hästar
travade lätt från Kolström.

I ett land som Sverige, där kungliga personer un
der 4 sekler burit namnet Gustaf och inspirerat ota
liga andra - t.o.m. min morfar som var småbru
kare på Kroppefjäll - att heta Gustaf, får man
räkna med att det skulle kunna finnas många orts
namn på Gustav. Dalarna har en hel gammal kyrk
socken, som lystrar till detta mansnamn, medan det
anspråkslösa Småland nöjt sig med att kalla en
socken för Jenny.



Postmästaren i Gustavsberg på Värmdö torde
vara en av de personer, som har den största erfaren
heten av att Sverige håller sig med tvenne namn
kunniga Gustavsberg. Hans kollega i det andra
Gustavsberg når man under adressen "Uddevalla
Bad" för att inte varje brev skall behöva returneras
tvärs över landet.
När en plats heter Gustavsberg, kan man vara

säker på att den är döpt ungefär som en människa
döps t.ex. till att heta Gustav. Dopet innebär, att
man velat hedra någon genom att låta person
namnet återfinnas i ett ortsnamn. Dit hör Karls
krona, Ulricehamn, Kristinehamn, Örnsköldsvik,
Oskarshamn och otaliga andra namn, som vem som
helst kan finna i minnet.

Gustavsberg vid Uddevalla bär sitt namn som
heder mot Gustav III, som på mångahanda sätt
ivrade för att hans namn och person skulle upp
märksammas. Det var f.ö. han som gjorde/sig en
namnsdag 6 juni för att påminna sin samtid om att
han var släkt med sin namne Gustav Vasa, vilken
som bekant blivit vald till kung 1523 just 6 juni.

Gustavsberg vid Uddevalla hette tidigare Bagge
tofta och var känt som hälsobrunn av samma slag
som Ramlösa, Porla eller Medevi, ehuru av mindre
dignitet. Detta andra Gustavsberg intar emellertid
en mycket viktig ställning såsom introduktionen
till en stor del av vårt nutida fritidsliv. Det sam
manhänger med att man här kom på den märkliga
upptäckten, att vatten inte endast var hälsosamt
att dricka utan att det även med fördel kunde an
vändas för utvärtes bruk. Det andra Gustavsberg
blev Sveriges första badort. Redan vid början av
1770-talet tog man här av hälsoskäl salta bad.
Ingalunda i havet utan uppvärmt saltvatten i ett
särskilt badhus på land.
Att salta bad var hälsosamt var ingen svensk

uppfinning utan endast en tillämpning av erfaren
heter från kontinenten och England. På västkusten
växte talrika badorter upp. Till sin typ kom dessa
att erinra om brunnsorterna med hotell för gästerna,
restaurang och societetshus för fritidssamvaro. I
Stockholms skärgård kom utvecklingen att gå del
vis i andra banor. Dalarö, Furusund och Utö är
försök till badortsanläggningar i västkustens stil.
Men flertalet sommargäster kom att bygga egna
villor som i Skurusundet eller hyra in sig hos skär
gårdens fiskare och bönder såsom Strindberg skild
rat detta i "Hemsöborna".
Det andra Gustafsberg blev tidigt namnkunnigt.

Gustav IV Adolf skickade dit sin klena son, som
efter farfar hette Gustaf. 1804 sjöng ortens barn-

husbarn följande sång till hans ära.

Prins! Om bönens lågor vinna
Gåva av försynens hand
Skall Du hälsans styrka vinna
uti böljan vid vår strand.

Sverige var vid denna tid ett oroligt och revolu
tionärt land, ty den så varmt hyllade kronprinsen
blev som bekant med sin avsatte fader landsför
visad 5 år senare.

Gustavsberg var ett sommarmål för otaliga kända
svenskar. Här blev rabulisten von Braun och den
frisinnade August Blanche bekanta första gången
på grund av att bägge hellre hängde vid bardisken
än deltog i dansen . .Aven Böttiger och Tegner um
gicks där på somrarna. Härom diktade den förre:

Jätteskalden, Nordens Esaias
Han, det storas sångare, det frias,
Lände hit en vacker Julidag
och med honom följde även jag.

I Tegners Gustavsbergsdikter läser man:

Väl hänger himlen över berget tung.
dock frodas eken, blomstrar blygsam ljung,
och gräset vaggar, tusen blommor nicka
med hatten på, och hälsa på min flicka.

Alltjämt lever sanna eller osanna traditioner på
Gustavsberg om Tegners intresse för det täcka könet.
.Aven Fredrika Bremer har hyllat Gustavsberg:

Från skilda kanter möttes vi
bekanta, obekanta,
Men i en evig harmonie
vi alla är bekanta ...
Vi äro mer vi bada ju
i samma salta vågor,
I luft, i hav vi äro Du
I hälsa och i plågor ...

Tiden har i åtskilliga avseenden runnit förbi det
Gustafsberg, som var vår äldsta badort, belägen
innerst i Byfjorden. Men ännu öppnas varje som
mar restaurangen. I badhotellets rum kan man hyra
in sig bland möbler av äkta rokoko och med kine
siskt 1700-talsmåleri på väggarna. Societetshuset
med dess musikläktare mottager dagligen förvånade
besökare, som finner en av vårt lands mest säregna
festsalar i fullständigt orubbat skick. Det Gustafs
berg, som ofta sammanblandas med sin motsvarig
het på Värmdö, är alltså en ur många synpunkter
betydelsefull svensk miljö.

Mats Rebnberg
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54 AR I GUSTAVSBERG
I vår båtklubb finns en del äldre båtar, somliga

har blivit Gustavsberg trogna hela tiden. Låt oss
följa ett av dessa båtöden, "Kockens".
Hon byggdes 1900 enligt uppgift i Uppsala på

Nymans verkstäder. De hade köpt 6 st. lozermoto
rer på c:a 5 hkr från Amerika och skulle börja
seriebygge.

Alla ägare i en båt.

Eftersom motorn var ganska tung fick båtens
form bestämmas efter den. Aktern blev ganska
bred och bärig men också karakteristiskt felvänd.

1914 fick Anton Kock se båten på Räknäsvarvet.
Hon hade då legat på land ett par somrar och var
i rätt dåligt skick. Anton Kock köpte henne emel
lertid för 500:- utan motor, tätade henne provi
soriskt och fick henne hembogserad och tog upp
henne på pråmvarvet. På hösten åkte Kock ut i
lumpen, det var ju krig. Kock hade sen tid på sig
att hitta lämplig motor.

Så småningom fick K. kontakt med Moranäs
Kalle, som hade bagar Klangs motor till salu. Den
ne som bodde i Neglinge och sålde bröd med båt
hade bytt till starkare motor.
Det var en 6 hk encylindrig Velox. Den gjorde

650 varv och hade ett lugnt, tuffande ljud, som
jag väl kommer ihåg.
Kock som nu döpt båten till Ingrid efter dottern

fick stor glädje av båten. Den var målad gulvit
och hade inredning och sarg i mahogny.
Han använde den mest till familjebåt men också

till att köra föreningar, bärplockningsgäng och av
delningsutflykter. Enligt tradition åkte arbetskam
rater ut om kvällarna direkt från jobbet med kaffe,
musik och smörgås. Eftersom det jobbade många
minderåriga i fabriken på den tiden så var alla
åldrar representerade i ett arbetslag. Han körde
också turister till Saltsjöbadstävlingarna.

Båten låg nedanför Haga och hade varvsplats på
den s.k. kragslipen på Ekedalslund. Där fick den
för övrigt ligga under hela andra världskriget.

Efter kriget fortsatte Kock med båtli vet till 1950,
då åren började ta ut sin rätt. Han sålde då båten
till Ejnar "Biffen" Hedberg. Han körde i tre år
med den gamla motorn, men bytte 1953 till en 8 hkr
Solo. Andra året försvann den gulvita färgen. Hed
berg renskrapade båten, som ända sedan dess varit
trären. Maken till fint båtträ ser man sällan nu
mera.
Hedberg höll mest till på Baggen och Ingarö

f_iärd. Det var fisketurer och badturer. Men också
en och annan tur till Grand Hotells bakficka, var
efter man kunde höra sång under hemfärden.

1963 sålde Hedberg båten, som då döpts till
"Kocken" efter förre ägaren, till Gunnar Gustavs-

12



son. Denne använde båten till familjebåt och åkte
till Nämndöskärgården varje veckohelg.
Han sålde midsommaren 65 till finländarp Matti

Sippilä. Då flyttade båten tillbaka till Haga, där
den legat under Kocks tid. Namnet Kocken för
finskades till Kokki. I våras sålde Sippilä till Paavo
Pallasaro och vi får alltjämt glädjas åt att ha henne
i vår båtklubb och åt att hon ingår i vår flotta,
fast hon kommit upp i pensionsåldern. Men visar

man bara kärlek till en båt kan hon tjäna ägaren
hur länge som helst.

Det är nämligen något visst med båtar eller som
Wilhelm Kåge sa: "En bil är en plåtlåda, som för
en mellan två punkter, men en båt älskar man."
Ta gärna en titt på Kokki, hon ligger i Kontors

hamnen mitt för grinden. Hon bär sina 68 år med
heder.

Torsten Rolf

NTF MANAR
I Sverige inträffade 2.820 kollisioner mellan bilar

och cyklister eller mopedister under år 1967. 2.213
av dessa inträffade inom tättbebyggt område. Unge
fär var sjätte olycka inträffade i samband med att
bilen skulle köra om tvåhjulingar eller i samband
med filbyte. Flera sådana olyckor kunde säkerligen
ha förhindrats om cyklisterna och mopedisterna
använt en "avvisningspinne" för att påminna bilis
terna om att cyklisterna behöver väl tilltaget ut
rymme på körbanan, säger NTF. Sådana "avvis
ningspinnar" finns nu att tillgå i handeln. De består
i princip av en cirka 40 cm lång pinne med en
flagga, reflex eller dylikt. Pinnen skall fästas på
cykelns eller mopedens pakethållare och peka vin
kelrätt ut åt vänster. Anordningen bör vara så ut
formad att den lätt fälls framåt - alltså in mot
cykeln - om den skulle "touchas" av en bil. Detta
krav måste ställas, då bara en lätt påkörning annars
kan dra omkull tvåhjulingen. Vidare bör spetsen
på pinnen vara sådan att den inte repar lackeringen
på en bil. Pinnen skall kunna fällas in och hållas
kvar parallellt med cykelns körrikning. Det kan

vara lämpligt att fälla in den i mycket tät och myc
ket långsamtgående trafik på trånga stadsgator.
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SEGLING PA FARSTAVIKEN
Det formligen vimlade av små segel på Farsta

viken en helg i början av juni. Efter Värmdövägen
och på Kyrkbron stannade förundrade stockholma
re sina fordon. Gustavsbergare samlades i hamnar
na, i sina båtar och på Kattholmen och lät sina
blickar spela över viken. En vacker syn? Många
log. Vad sysslade man med? Några visste, andra
förstod - kappsegling.
Gustavsbergs Segelklubb avhöll si,a traditionella

porslinsseglingar med deltagare från hela stock
holmstrakten. Bland andra deltog europamästaren i
moth-jolle, Lennart Lind.
Det finns många syften med dessa seglingar. Ung

domar från Gustavsberg får i en ädel tävlan mäta
sitt seglingskunnande och sina båtar mot konkurren-

ter från andra håll. Folk får möjlighet att på nära
håll studera en segeljolles egenskaper. Fler ungdo
mar kan bli intresserade att pröva på denna sport
och fritidssysselsättning. Mammor och pappor kan
bli övertygade om att försöka ordna en båt åt sin
tjatande son eller dotter. Det är inte så farligt som
det kan se ut. Båtarna är osänkbara, alla jolleseg
lare använder flytväst och följebåtar finns i när
heten. Slutligen är det väl så att det blir ganska
vackert på viken ... inte sant?
Resultat från GSK:s porslinssegling den 8-9

JUnl.
St. Lundgren

Moth:

1. Lennart Lind
2. Peter Lundqvist
3. Mats Persson
4. Bo Hård af Segerstad

Jenö Debröczy
6. Mats Appelgren
7. Ljusk Ola Eriksson

Trissjolle:

1. Magnus Enborg
2. Jens Wikström
3. Peter Hansson
4. Anders Sörman

Klubb Plats-
siffra

NBS 4
StrBK s
vss 14
NBS 18
SMC 19
GSK 19
GSK 23

Måsungen 5
GSK 9
GSK 10
Måsungen 11

Enterprice:

1. Thomas Pettersson 5

Örn-jolle:

1. Carl-Erik Tempte GSK 4
2. Michael Nygren GSK 8
3. Kjell-Olof Andersson GSK 11
4. Peter Lundqvist StrBK 15

14



En av John Johnsons sista Lofotentavlor.

JOHN JOHNSON
Gustavsbergssonen och konstnären John Johnson

har avlidit i vår, 53 år gammal.
John Johnson kom som andra gustavsbergspoj

kar till fabriken i unga år och blev tack vare sina
konstnärliga anlag en av Kåges medarbetare. Han
var figurmålare fram till -38 då han flyttade häri
från för att vidareutbilda sig. Studerade vid Otte
Skölds målarskola, Acadernie Julian, Paris, Aca
demie Libre, Stockholm och företog studieresor i
många länder. Han har deltagit i samlingsutställ
ningar i Stockholm och landsorten genom Konst-

främjandet, Unga Tecknare, Nationalmuseum, Vår
salongen m.fl. Johnson blev sedermera lärare i Åke
Pernbys målarskola, en fortsättning på Otte Skölds
skola. Han har också haft separatutställningar på
Galeri S:t Nikolaus i Stockholm. Furuviksparkens
djurvärld fängslade honom ständigt liksom natur
och arbetsliv i Lofoten. Vi återger i svartvitt en av
hans sista tavlor från Lofoten som trots frånvaron
av färg ändå ger en föreställning om hans kraft
fulla måleri och uttrycksfulla teckning av män
niskor i arbete.

FILMSTUDIO
Från flera håll har visats stort intresse för bildandet av en Gustavsbergs Film

studio. Intresserade av detta projekt kallas till sammanträde i Gustavsbergs
Teater onsdagen den 21 augusti 1968 kl. 19.00.

Margareta Hald Marianne Landqvist

15



Frukostrast. Det ligger lust i ordet.

Det kan betyda vila, avkoppling, stimulans.

En kopp kaffe vid solväggen en vårdag.

Ett schackdrag - en spännande spe/öppning

medan pannan klarnar.

Kanske en stilla spader i lunchrummet

och vem minns nu den subtila njutningen

i att dricka kajfe från fat.



Ett vardagens viloställe.

Blir man svettig i solgasset

kan man vila på sin arbetsmaskin och halsa

en tetra med sleummjölk.

En frukostrast kan vara så mycket mera.

Hilding gick ut och knäppte

för en bildsida och fann

att ämnet kunde fylla hela tidningen.



I

••
TILL SJOSS AXEL PETTERSSON

När man sitter å tänker på så bra å fint allt är
nu i Gustavsberg mot när jag var barn, som var så
fattigt å knappt med allt, alldeles i onödan. Tänk,
så många mammor, som fick slita för att det skulle
gå ihop att leva. För merendels var det många barn
i familjerna, men så gott som alla klara sej å vart
bra folk av dem. Å inte bara i Gustavsberg utan
så har det blivit överallt. Det var nog lite tråkigt
för ungdomar ibland, men nu har det ju blivit
bättre på alla vis. Det fanns lite nöjen i alla fall,
Dom kunde gå på klubben å dansa å på Femöringen
i Oxhagen dom som ville, där Jeppe Söderberg
spela dragspel. Men det fanns också andra nöjen.
Man kunde gå i Missionshuset på nyåret varenda
kväll om man ville, i 14 dars ti~ alldeles gratis.
Å där fick man höra många varningens ord. Hur
man åtlydde det - ganska dåligt. Jag kan aldrig
glömma en predikant som sa: "Det går till en tid
att leva utan Gud, men det går inte att dö utan
Gud." Jag tänker även på dessa fina, rara ungdo
mar som spela å sjöng så vackert. Det var Edit
Hagström, Berta Svensson, Agda Ekman, Anna
Svensson å en flicka som hette Elsa, Johannes Blom
berg å Edvin Johansson. Jag gick ut på Atlanten på
mina vakter å tralla så gott jag kunde på deras
vackra sånger. Om någon av dessa skulle leva nu,
så ville jag så gärna genom Gustavsbergaren tacka
dom för allt vackert.
Att jag sitter här vid Hägersten å skriver till

Gustavsbergaren är bara ett under, för jag har varit
så nära döden under första världskriget så många
gånger som en människa kan vara det. Men det är
så länge sedan, så nu är allt glömt. Det kan falla
mej in att jag ännu den dag som är sätter mej ner
å spelar deras vackra sånger. Ty jag har både orgel,
cittra å gitarr å dragspel. Men dragspelet gör jag
inga framsteg med. Det blir bara Stilla natt, mörk
ret flyr, dagen gryr o.s.v. Kära läsare, tro inte att
jag blivit dum och sentimental, det är bara ett kärt
gustavsbergsminne, som inte vill släppa taget. Men
nu skall jag börja min reseskildring å den blir
ganska lång. Men jag skall försöka göra den så kort
som möjligt. Skulle jag skriva om allt det jag fick
uppleva under dessa resor så skulle hela tidningen
bli full. A nu börjar vi:
Jag å en maskinist Nordström var i sällskap å

sökte jobb, men fick inte tag i något. Så kom vi till
sjömansförmedlingen på eftermiddagen. Där fanns

ett jobb som tredje maskinist på en båt som hette
"Sir Ernest Cassel". Dom hade skickat dit flera
stycken till Grängesbergsbolagets kontor, som vi
fick veta - men ingen hade blivit antagen. Nu
fick vi var sin lapp att gå dit å söka. Nordström
ville inte ha det för han skulle gifta sig, å då har
man naturligtvis inte tid med något arbete. Nu
gick vi Stora Nygatan fram å så gick vi in på Kafe
Ankaret å tog en kopp kaffe - surr förståss. Där
satt vi å resonera å jag sa, att jag tänkte gå å höra
på jobbet. Inte ta det, bara lukta påt. Nordström
sa: "Ge f-n i det du Pelle, för det är så kallt i

0 "vattnet sa.
Men nu skildes vi. Han bodde i Gamla stan å

jag bodde hos min syster på Kungsholmen. När jag
gick över Wasabron så var det så upplyst på
Grängesbergsbolagets kontor, så jag fick för mej
att jag skulle gå in där. Där kom en grabb emot
mej å fråga vad jag ville. Jag sa mitt ärende. "Var
så god å stig in här." Det stod Doktor Lundberg på
dörren. När jag kom in så sa han "Sitt ner" - i en
fin skinnstol, Han som tog in maskinisterna titule
rades för doktor, å nu fråga han om det fanns
några betyg. Jag drog upp allt jag hade i betygsväg
å nu läste han. Så titta han på mej å så sa han:
"Hur är det med nykterhet å sådant?" - "Ja, inte
är jag nån inskriven nykterist, men det skulle aldrig
falla mej in att ta något i tjänsten." - "Ja, det är
just bästa folket det, Pettersson. Pettersson har ju
farit som donkeyman å varit smed vid Finnboda.
Ja, det är just sådana maskinister, som vi behöver
här å Pettersson har så fina betyg, så jag antar
Pettersson." Nu reste han sej upp å tog mej i hand
å önskade mej välkommen i tjänsten, så sa han:
"Pettersson förstår att det här är en stor båt, det
är Sveriges största fartyg." Jag svara, att jag
inte ville ha jobbet, men man kunde ju inte vara
så fräck, när man stod inför en så fin man. "Nu
ska Pettersson vara här på kontoret i morgon kl.
10. Så får han 100 kr. i respengar å ett brev, som
han ska lämna kapten, när han kommer ombord.
Tåget går i morgon kväll till Narvik kl. 19.05."
Ja, nu var jag på väg å fick sällskap med en

prostson från Oland, som skulle till Boden å mobi
lisera. Jag har aldrig i mitt liv hört en människa,
som skröt så mycket som han gjorde om sig själv.
"Känn på mina muskler" sa han, "å känn på mina
knogar, som är hårda som sten. Jag kan stå med en
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10 kg vikt på lillfingret så länge som helst. När
jag är över till Kalmar ibland, så törs ingen säga
någe åt mej, Polisen i Kalmar bara blänger ålskinn
på mej, men dom törs inte säga något åt mej, för
dom vet så väl att jag inte är å leka med." Men
jag tänkte att bara du kommer till Boden, så är
det nog' grabbar som tar hand om dej. Men det
ville jag inte säga åt honom, för han hade en väska
full med fina smörgåsar med pålägg på å han bjöd
mej. Så det var bara att hålla med honom, för såna
där prostar dom hade nog som inga andra hade det
under kriget. Tåget hade göra två å ett halvt dygn
till Narvik, å nu var vi i Kiruna å där skulle tåget
stå i två timmar. Jag vart kaffesugen, men det var
10 m{nuters väg till restaurangen. Hur skulle jag
komma dit. Det var 39 gr. kallt å bara plommon
stop på skallen. Jag tog på en handduk å knöt på
skallen å på med hatten å sen bar det iväg. Nu
mötte jag folk i hallen å dom skratta. Dom t/odde
väl att det var själva Toksjöblom, som var ända
uppe i Kiruna. Nu tog jag in kaffe - surr förståss
-å en så kallad sågspånsbakelse. Flickan som ser
vera var så snäll. Hon kom in med kokhett vatten
å hällde i koppen, hon påstod att det skulle smaka
bättre om koppen var vann. Hon fråga mej:
Har ni inge socker?" - "Nej." - "Ni ska få en
bit av mej ." - "Å jag tackar", sa jag. Nu kom
hon med sockerbitar på ett fat. Å hon var så rar,
så hon hade gott kunnat taga dom i handen. Jag
skulle ha tagit dom med smak ändå. Om jag kunde
träffa den flickan i dag, skulle hon få ett helt kilo
av mejl
Ja, nu gick tåget igen å nu kom man till Riks

gränsen. Där kom polisen med ett papper, som
man skulle skriva på vad man hette å vad man
skulle i Norge å göra, å nu var man äntligen fram
me i Narvik!

Så småningom kom man ombord å installera sej.
Det var nu lördag å på söndag gick man i maskin
å titta på hela alltet. På tisdag var vi lastade å
skulle avgå till Amerika. Med detsamma vi lämna
kajen skulle alla som kommit på i Narvik in till
första styrman. Å där fick man en påm nnelse om
sin dödlighet. Där tillfrågas man: "Ar Pettersson
gift?" - "Nej" - "Lever far?" - "Nej" - "Le
ver mor?" - "Ja." - "Var bor hon?" -
"Södra porrstugan, Gustavsberg å hon heter Mathil
da Pettersson." - "De e bra, nästa man." Alla dessa
papper skulle lotsen ha med sig i land, så dom
visste säkert vilka som var med å vart dom skulle

Foto: Erik Westerberg ur Gustav Blombergs fotosamling.

skicka pengar å krigsrisk. Nu var vi på väg å när
maste anhalt var Kirkvall på Orkneyöarna, där
skulle man in för kontroll. Där fick man ligga i tre
dygn. Där fick man inte gå i land, men man fick
skicka ett brev. Men det skulle vara öppet så myn
digheterna kunde läsa det. Minsta ord om kriget
så åkte det i papperskorgen. Dom lag igen det
om allt var klart. Jag fick i alla fall iväg ett, man
skulle ju låssas ha fästmö. Fast det ramla ju ner som
ett gammalt skorstenskapell, dinglande, men det hör
ju inte till den här saken.
Nu var vi på väg till Philadelphia i Amerika.

Hela Nordatlanten var full av vrakgods å minor
å tyska u-båtar. Livbåtarna hängde utanför jämt
för man visste inte stunden, när det skulle smälla.
Man fick inte klä av sej på frivakten - bara skor
na. Jag hade kavajen på skottet å tofflorna inun
der, en smörgås i fickan. Rätt som man låg där
vart det ljust i hytten. Då lyste dom på en vem
man var, å då på med kavajen å tofflorna så fort
som möjligt, för man visste inte om det skulle
smälla. Tyskarna hade en viss respekt för Gränges
bergsbolagets båtar. Dom hade H.tt order att de
första som sänkte någon av deras båtar, så fick
dom ingen malm från Sverige. Det var flera styc
ken ändå som gick på minor å gick bort med man
man och allt.



-KONSUM• DOMUS
Konsumtionsföreningarna rekordhöjde
marknadsandelen 1967
lyder rubriken till revisionschefen Stig Lundahls
redovisning av 1967 års verksamhet i tidskriften
Kooperatören. Föreningarna förmedlade för sam
manlagt över 6 miljarder kronor.

Vidare konstateras en rekordartad medlemsök
ning, gynnsam kostnadsutveckling och därav föl
jande ett tillfredsställande resultat.

I sin sammanfattning säger herr Lundahl, att det
synes uppenbart att resultatet av det gångna årets
verksamhet är en frukt av att konsumenterna/
medlemmarna nu accepterar och uppskattar den
moderna arbetsform som konsumentkooperationen
gjort till sin. Moderna varuhus ot restauranger,
ökat varusortiment med höga kvalitetskrav också
på specialvaruområdet, effektiva inköpsfunktioner
och stark prisaktivitet är faktorer som medfört en
bättre Konsumentservice.

Vår förening utgör en länk i denna kedja
Resultatet av föregående års verksamhet har ti

digare redovisats i Gustavsbergaren och i vår verk
samhetsberättelse.

Ser vi på utvecklingen i år under de fem måna
der, som är redovisade när detta skrives, så har
försäljningen blivit avsevärt högre än samma tid
föregående år och även högre än vi i vår optimis
tiska budget hade räknat med. Denna utveckling
påverkar vår effektivitet och möjligheter att göra
ännu mer ekonomisk nytta för konsumenterna.

Sol-sommar-semester-storförsäljning
När detta manus lämnas till redaktören så har

just skolorna avslutat sitt läsår. Vi blir några tiotal
tusen flera boende på denna sidan Skurubron och

ute i skärgården under sommarmånaderna. Den före
stående intensiva säljperioden har vi förberett sedan
flera månader tillbaka - ja sedan förra hösten.
Antalet studerande ungdom ökar för varje år och
kommer till mycket god hjälp när vi skall klara
personalbehovet under sommaren. För ungdomarna
är säkerligen butiksarbetet ett bra komplement i ut
bildningen då de får syssla med praktiskt arbete
och komma i kontakt med människor. I år har vi
haft omkring 300 som sökt sommararbete - vårt
behov var omkring 140. Av de som kommer är det
många som arbetat flera år tidigare, och har god
erfarenhet av butiksarbete. Våra sommarvikarier
arbetar i perioder på 4-6 veckor. I år har alla
skolungdomarna fått sätta sig på skolbänken hos
oss och under en dag fått till livs vad som de bör
veta och iakttaga när det gäller butiksarbete. Det
gäller det egna uppträdandet, plats i organisationen,
klädseln, "sinne för service" etc. Sinne för service
stod högt på programmet.

Studiegrupperna
som varit verksamma under vintern har varit sam
lade till avslutning i Varuhusets Cafeteria. Vid den
na sammankomst talades om den studiesäsong som
varit och presenterades vad som skall komma till
hösten.

Funktionärer och föreståndare
har också haft sin sedvanliga sammankomst före
semestertidens början. Vid denna redovisades ak
tuellt om vår förenings verksamhet. Vid båda dessa
sammankomster har man gått husesyn i varuhuset
och den utbyggda möbelbutiken.

Vi tror på sommaren ...
- och säger ha det så gott ... G. M-n
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I
överst ses Domusparleeringen under utbyggnad. På förra sidan Kf:s Ulandsseminarium besöker Gustavsberg och en
interiör från utbyggda möbelbutiken.

FORUM, diskussionscirkeln som utger denna
tidning, samlades till vårdebatt den 10 maj. Amnet,
Kyrka och Stat, inleddes av adjunkt Lars Wennås
och diskussionen blev livlig. Skaran som samlats i
SMU-gården var inte stor, engagemanget var däre
mot större hos de deltagande så kvällen blev både
intressant och givande. SMU-are serverade oss mu
sik, sång och kaffe. Efteråt gick vi ut i vårkvällen
och fortsatte debatten.

OM ORIENTERING
Vad har orienterarna sysslat med i vår? Kan det

vara något större nöje att snubbla över stenar och
rötter på jakt efter små skärmar. Ja, de som börjar
med den här sporten blir ett med den.
Det är inte bara tävlingshets, det är känslan av

att bli avstressad efter veckans slit, det är känslan
att kunna klara sig på egen hand även om man
ibland kan läsa i tidningar om s.k. kompislöpning.

I Gustavsbergsgänget har vi framför allt Björn
Nordin, som skymtar i tidningsspalterna. I vår har
han presterat en hel del fina lopp. Det som gav
mesta ekot var utan tvekan den landslagsuttagning,
som han blev kallad till, och som hölls i skogarna
i Linköpingstrakten. Bland femtiotalet startande,

vilka bestod av svensk, norsk och finsk landslags
elit sprang Björn in på en fin fjärdeplats.

I övrigt började han säsongen med seger i Li
dingös natt och förde upp vårt lag i 10-milakavlen
på sista sträckan från 98 till 70. 10-mila är orien
terarnas höjdpunkt och här gjorde förutom Björn
även Nils-Henry Freyne, Jan Dahlgren och Bertil
Fall fina insatser.
Det som gläder oss mest är dock att vi fått en

del ungdomar, som har blivit intresserade av orien
tering. I Skogsluffarnas kavle placerade sig första
laget bestående av Tomas Wester, Ove Westerberg
och Lasse Jonsson som sjua bland femtiotalet lag
och i Hjortkalven där Per Ohlund sprang i stället
för Lasse kom man femtonde, vilket också var
förnämligt.
Utöver de här uppräknade kan vi också nämna

Stefan Rydell, Sven-Erik Svanberg, Tommy Jo
hansson och Lars-Bertil Arvidsson som samtliga vi
sat goda anlag.

Om några år lär vi nog få se en del av dessa namn
i vårt 10-milalag.
Till sist skall nämnas, att Björn Nordin blivit

uttagen av Orienteringsförbundet att deltaga i en
Oststatsturne, som startar den 29 juni och avslutas
den 14 juli, under vilken tid inte mindre än 12 täv
lingar skall avverkas i Östtyskland, Tjeckoslova
kien, Osterrike, Ungern, Polen och Jugoslavien.

Pierre
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UPP OCH NER I BOLLSPEL
Gustavsbergs IF sysslar med två sorters bollspel

och man har hållit till i Div. III i flera år. Nu har
emellertid en ändring skett.

I Bandy har man avancerat till Div. II, men i
Fotboll har man ramlat ned till Div. IV.
Den första matchen i serien gick på Farstaborg

mot Enskede, men mot Duverts stronga elva hade
Gustavsberg ingen chans. Man hade just fått ett
flertal spelare justerade under träningen, så gäster
na vann med 0-2.

Sen fick man möta Kärrtorp borta och man gjor
de en jämn match. Uppreklamerade "Nacka" Skog
lund hjälpte Kärrtorp till seger genom att placera
en straff i mål. 1-0.

Sen var vi inne i maj månad och Ärsta Södra kom
till Farstaborgs gröna matta (de tndra planerna
hade varit synnerligen dåliga) och Gustavsberg
vann med 2-0. Målen gjordes av Kjell-Åke Olsson
och Bengt Sundström. På Nacka idrottspark mötte
man så ]ärla och vann med bara 0-1. Bengt
Sundström dominerade gustavsbergsspelet och nic
kade även in målet.
Den 19 maj skulle Gute från Visby komma till

Farstaborg, men man fick flygförbud, så matchen
måste skjutas upp. När den sen kom till stånd, så
vann Gustavsberg med 3-1. Bruno Soldati, som
brukar ha svårt att komma tillrätta inför hemma
publiken, nickade i mål, Sundström och Kåre Björk
(på straff) antecknade sig i målprotokollet.

På Enskede ip mötte Gustavsberg Stureby och
Bengt Sundström gjorde mål på passning från Ols
sen. Man lyckades också hålla nollan hela tiden ut,
så vinsten var i knappaste laget.
Den 30:de maj kom Gubbängen till Farstaborg

och efter 20 minuter var hy Gullicksson framme
och gjorde 1-0. Efter lika lång tid kvitterade Ro
sengren för gästerna till 1-1.

Sen reste man till Målarhöjdens ip och mötte
Hägersten i en kvällsmatch. Gustavsberg var i stö
ten och vann med 0-5 och ändå brände man 2
straffar. Målen gjordes av Sundström 2, Gullicks
son, Hörberg och Soldati,
Vi frågade lagledaren Svante Johansson om hans

syn på laget, efter uppryckningen, som nu har skett.
- Ja, sa Svante, vi startade serien med flera

skadade spelare, men nu har det bättrat sej. Det
värsta vi har är att spela hemma, ty vi har publiken
mot oss. En enda felpassning kan sätta publiken i
uppror. Det vore bättre, om man hejade fram
spelarna i stället för att håna dom. -
Den 13 juni kom så Olympia till Farstaborg, och

det artade sig till en spännande tillställning. Gus
tavsberg tog ledningen i 4:de minuten genom Sund
ström och sedan nickade Ronny Andersson i mål.
2-0. Sen blev Gustavsbergs målvakt skadad och
måste lämna plan och då utjämnade gästerna till
2-2, det ena målet på straff. Gustavsberg har nu
12 poäng och ligger väl till i serien. Axman

BREVLÅDA

Gustavsbergaren II innehöll en del små oegent
ligheter av stor betydelse. Namn felstavade, typ
med h när det ska vara utan, med två s i stället för
ett - det är retfullt. Att få sitt namn omgjort, som
Bertil Norbelie råkade ut för under Blockläsning
i grundskolan, är ett misstag man vill be om ursäkt
för, vad misstaget sen kan bero på. - Namn kan
ramla bort, som under Modernäringen. Där skulle
stå Margareta Hald. - Namn i form av förkort
ningar kan feltolkas. VVS är som någon läsare torde
veta inte att tolka som gjordes utan står för Värme
Ventilation Sanitet. Man måste kolla och dubbel
kolla sina informationer! - Namn kan ha ännu
större betydelse i vissa sammanhang, om dom inte

finns. Bertil Säfström blev utbytt eller förväxlad
och därmed borttappad, när han på grund av en
fin rolltolkning i Scenstudions marsframträdande
borde blivit särskilt framhävd. Vi ber om ursäkt
en gång till. Red

Vid familjefesten på Folknykterhetens dag den 23
maj i Folkparken medverkade Skolorkestern under
ledning av Sven Wahrenberg. Länkarnas ordf.
Gustav Andersson talade. Den från TV och folk
parksturneer kände illusionisten Agdur trollade och
vissångare "Broder Ter" (Tor Bergner) sjöng visor
av Ferlin och Dan Andersson. Scenstudions ung
domsgrupp medverkade med recitation av Ulla
Svensson och sång av den utökade sånggruppen
Les Quatres. Ett trevligt och bra program som upp
skattades livligt av publiken.

22



Från vänster Ingemar Persson, tidigare Thermia-Verken, Ar
vika, nu produktutvecklare. p/1 vår utvecklingsavdelning;
Rolf Ling fr/in AB VVS-konstruktioner, Katrineholm, lika
ledes produktutvecklare och ing. Erik Schönberg, utvecklings-

avdelningen, tidigare p/i v/ir Reftelefabrik.
Leif Wallin.: som arbetar pJ. reklam p/i den värmetekniska
sidan, kommer frJ.n Sandvikens Järnverks reklamkontor, där
han sysslade p/i verktygssidan. Henry Strömson utexaminera
des frJ.n facket för Grafisk formgivning pJ. HES, d.v.s. den
högre kursen p/i Konstfackskolan, arbetar med reklamen för

hush/illsporslin, konstgods och ornamin.
Axel Essman, 73 år, lämnade sin tjänst vid uårt vattenverk
den sista april i lir. P/i bilden f/ir han en minnessak och blom
mor av sin chef, Anders Steen. Med på bilden är också

arbetskamraten Erik Lindahl och Torsten Box.

TPF:s Ver!estadsklubbs styrelse 1968
Ordf. Birger Thunström, sekr. Erik Lindblom,

Bengt Jonsson, Hans Axi, Wittori Ilrnini, supplean
ter, Alf Kaiberger, Alberto Deiaco.

TPF:s Lunchrumsleommitte
Ordf. G. Poroli, Einar Hansson, Hans Axi, kas-

sakontrollant: Einar Hansson. I

TPF:s Samarbetskommitte
Birger Thunström, Erik Lindblom, Bengt Jons

son, Hans Axi, Wittori Ilmini, G. Poroli, Einar
Hansson, Kurt Hagelin, Harry Dahlgren.

Skyddsombud 1968.
Klosettbanden b. vån.

Alf Kaiberger, ersättare Byss-Hansson
Klosettbanden 3 vån.

Einar Hansson, ersättare Alberto Deiaco
Bänkgjutning b. vän.

G. Poroli, ersättare Kai Lindblom
Bänkgjutning 3 vån.

Tore Norling, ersättare Alf Nordin
Lådbandet

W. Ilmini, ersättare Rolf Karlsson
Sprutglasering

W. Ogren, ersättare Pentti Dahlberg
Lagret

Gösta Olsson, ersättare P. Sartori
EL ugnarna

Sven Lindahl, ersättare Evert Andersson
Gipsgjuteriet

Sven Wallius, ersättare H. Andersson
Slamhuset

Göte Johansson, ersättare Kerttunen
Tekn. porslin

Maj Johansson, ersättare S. Karlberg
Plast

Helge Svedin, ersättare H. Lithander
Huvudskyddsombud

Harry Dahlgren, ersättare Bengt Jonsson.



UPPVAKTNING
FÖR 300-ÅRINGEN

Vid Lunds universitets 300-årsjubileum uppvak
tade Stockholms Akademiska Rektorskonvent med
denna fina "vasen". Ursprunget var en stengods
urna hos Stig Lindberg, men den var lite för liten
att ge till en 300-åring. Så började Stig med Sven
\Y/ejsfelt som drejare jobba fram denna 80 cm
höga pjäs på fot. Men att dreja en så hög och kraf
tig pjäs har sina vanskligheter. Två ex. sprack i
bränningen. Till slut blev det i alla fall en sten
godskruka bränd i reduceringsugn i 1.320 gr. (Redu
cerad bränning innebär att bränningen sker under
övertryck, d.v.s. utan syre, vilket ger ett annat
resultat än oxiderad bränning, där syret deltar i
processen.)

SUNG-SKÄRVORNA
Gustavsberg har i sin ägo ett c:a 40.000 kine

siska skärvor från Sung-, Yiian- och Mingperioder
na (960-1644 e. Kr.). De ägdes från början av
Nils Palmgren, Kinakannaren, som dog 1955. I
Gustavsbergs regi gjorde Nils Palmgren praktver
ket "Sung Sherds" som trots eller tack vare sin
exklusivitet blivit en oumbärlig handbok för kina
kännare och etnologer över hela världen. Den 28
maj öppnades en utställning av en del av dessa
skärvor som i sin helhet i form av gåva från Gus
tavsbergs Fabriker nu hamnet där de rätteligen hör
hemma, på Ostasiatiska Museet i Stockholm. David
Westman, som var Palmgren behjälplig vid bokens
tillkomst hade tillsammans med docent Bo Gyllen
svärd, chefen för museet, ordnat utställningen.

24



LITEN RAPPORT OM

AKTIVITETER KRING

KONSTAVDELNINGEN

Ceramika är namnet på den nya utställnings- och
försäljningslokal för Gustavsbergs Konstgods, som
öppnats på PUB. Cerarnika är en permanent ut
ställning av både unika kollektioner av samtliga
konstnärer och en representativ samling av serie
konstgods. Avsikten är att Ceramika sedan hålles
levande av en serie visningar av nyheter och spe
cialkollektioner, i första hand av unika produk
ter men också av nyheter på servisgodsområdet.

Ceramika öppnades med en kollektion stengods
av Britt-Louise Sundell. Den innehöll bl.a. en del
stora pjäser för offentlig miljö.
Nästa utställare var Bengt Berglund med unika

saker och de nya kultstenarna, en serie kuber i ben
porslin och text och bilder, som nu börjat lanseras.

Under sommaren blir det en speciell souvenirut
ställning och under hösten kommer övriga konstnä
rer att ta lokalen i anspråk några åt gången.

Vid sidan av B. J. (vardagsnamn på affären vid
Birger Jarlsgatan) har Ceramika nu den mest repre
sentativa samlingen av Gustavsbergs keramik.

Lokalen är inredd av reklamchefen på PUB, Sven
Mellberg, och hans medarbetare under aktiv med
verkan av våra konstnärer och PR-avdelningen.
Trots den hårda kampen om kvadratmetrarna i
ett dagens varuhus har PUB:s ledning reserverat en
betydande yta för Ceramika. Man kan önska att
detta har tillfört PUB ytterligare en attraktion med
stor dragningskraft på olika kundkategorier.
På B. J., vars fasad tyvärr en tid framåt döljs av

säckväv i och för uppfräschning, visades i slutet av
mars det nya ornaminet, I slutet av april hade Börje
Skohg visning av en stor kollektion silvermålade
plattor och stenar.
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Gustavsbergs Fabriker har under våren lanserat
en härdplastprodukt ORNAMIN (ornamenterad
melaminplast). Som formgivare står Stig Lindberg
för en kombinerbar servis i fyra delar plus kopp och
fat, i rött, vitt eller dekorerad, Karin Björquist för
bricka, tallrik, assiett, skållrik, mugg i gult och
rött med dekor, Rut Beskow för tre tallrikar plus
kaffegods i gulvit eller blågrön variant.
Presentationen gjordes på 38 större Domusvaruhus

med ett nytt reklammedium, ett litet säljtorg med
bildvisning till musik. Uppföljningen av kampan
jen har skett med stort intresse och pressen har gi
vit lovord både för praktisk användning och ut
seende. Färg och form svarar mot den färgglädje
som ligger i luften i dag och i synnerhet appellerar
till ungdomen.
Priset har man tyckt vara för högt. Plastproduk

ter har fått en stämpel som någon slags ersättnings
produkt för en "finare" vara. Men ornamin och
plastmaterial över huvud taget är ett framtidens al
ternativ på detta liksom flera andra områden. De
senaste rapporterna om försäljningen visar i alla
fall att intresset ökar. Det har i synnerhet Forum
i Uppsala visat.
Den sprakande annonsen, som på vår baksida vi

sar de tre varianterna i denna nya giv är anled
ningen till den avspänt lättsamma färgglädjen på
vår framsida.



STIPENDIERESAN
Nu, när det åter är stipendiedags och gustavs

bergsungdomarna planerar sina åtråddq resor kan
det passa att återge den uppsats vi fått från Ingela
Seuerin, tysklandsstipendiat förra året.

Jag är en av de ungdomar från Kvarnbergssko
lan, som varje år får en stipendieresa till Tyskland.
Mitt resmål var Trier, en stad vid Mosel några mil
från gränsen mot Luxemburg.

I sällskap med Anneli Nilsson åkte jag den 12
juli ifrån Stockholms Central. Resan kunde inte h;,_
börjat bättre, hela tåget var fyllt av skollediga ung
domar som skulle ut på sommarlov. Vi träffade
också FN-soldater som hade varit i Ghaza under
Mellersta Östernkrisen. Senare fick vi platser till
sammans med andra Trierresenarer. Vi pra~de alla
bara om Trier. En visste att det var en gammal
romarstad. En annan kände till att det fanns ett
kurfurstligt palats, och själv visste jag att Karl
Marx var född där. Det hade jag läst i morgontid
ningen innan jag åkte. Medan vi redan i våra tankar
var i Tyskland susade smålandsstugor och senare
Skånes slättbygd förbi utanför fönstret. Vi kom till
Hälsingborg, Hälsingör och Köpenhamn, där en
rund dansk konduktör kom och tittade på biljetter
na. När vi hörde hans danska tyckte vi oss vara en
bra bit på väg.
Vid 3-tiden på natten vaknade jag. Vi stod på

stationen i Hamburg. En högtalare meddelade något
på tyska och jag kunde inte förstå någonting. Några
järnvägstjänstemän stod och pratade nedanför mitt
fönster och inte ett ord uppfattade jag. Hur skulle
detta gå?

Efter jordbruksområdet i Nord-Tyskland kom vi
in i Ruhrområdet. Det bestämde vi oss för att tycka
illa om. Luften var dimmig och illaluktande och
smutsade ner alla byggnader. Städerna ligger i
varandra, det var bara skyltarna, som talade om
art det var olika städer, annars kunde man tro att
det var en stad från Obershausen till Köln.

Från Köln åkte vi buss till Trier. Det tog 3,5 tim
mar och gick genom Eifelbergen, det är inte vad vi
menar med berg utan skogsklädda höjder. Vi passe
rade racerbanan Ni.irnburgring, som är lagd i en 28
km. lång ring runt en borg, som heter Ni.irnburg. Ei
felbergen, eller die Eifel, som de kallas på tyska, är
ungefär 500 m. höga och de högsta delarna omkring
750 m. Södra delen är starkt vulkaniskt och inne
håller basalt. I forna vulkanöppningar finns nu

SJOar, de kallas Moore och fungerar som badsjöar
för befolkningen i omgivningen. De är precis cirkel
runda och har mycket kallt vatten. Jag badade
själv i en, den kallas Tote Moor, d.v.s. den döda
sjön. Det finns inga växter eller djur, och det kän
des faktiskt lite underligt.
"Min familj", som består av herr och fru Becker

och deras 19-åriga dotter, bor i stadsdelen Pallien
på västra sidan av Mosel. Den stadsdelen är mycket
gammal och blev inte så mycket skadad under kri
get, som den andra delen på samma sida av floden,
Trier-\Y/est. Där är det fortfarande inte riktigt upp
byggt och där bor ganska fattiga människor. Stads
delen blir ofta kallad "der wilde West" eller
"Texas", då det är där polisen har mest arbete i
Trier. På denna sida av Mosel finns det bara bo
städer, små kvartersaffärer och naturligtvis cafeer.

Min värdinna, eller "Gastelterin" som låter
mycket trevligare, var en något allvarlig men myc
ket trevlig kvinna, berättade mycket för mig om
sin egen uppväxttid, och hur det var under kriget.
Hennes man var soldat under hela kriget, och hen
nes äldsta dotter var född under ett bombanfall i
ett skyddsrum. Jag visste inte riktigt vad jag skulle
säga, jag som inte hade vetat någonting om krig i
hela mitt liv. Och som en ständig påminnelse var
alla franska och amerikanska NATO-trupper som
var förlagda i närheten.
Dagen efter min ankomst visade familjens dotter

mig staden. Jag blev förälskad i den på en gång.
Det finns mäktiga, stora minnesmärken från ro
martiden. Det mest berömda är väl Porta Nigra,
det östra stadstornet i den romerska stadsmuren, som
bl.a. inneslöt kejsartermerna, som upptäcktes när
man skulle bygga den moderna teatern, en amfi
teater och en basilika, som nu är protestantisk kyr
ka. Staden har ungefär 100.000 innevånare, men
det kan man inte tro. Allt är gammalt och trafiken
är inte särskilt svår genom staden. Särskilt det stora
torget gav mig en känsla av medeltid. Torget fick
sina marknadsrättigheter 958 och som bevis därpå
uppsattes ett stenkors mitt på torget. Detta kors
har suttit där ända till nu, då man tog bort det och
ersatte det med en kopia. Jag passerade där varje
dag på väg till skolan. Sista biten till skolan fick vi
sällskap av ungefär 50 små pojkar och flickor, då
skolan delvis var ett barndaghem. Flickorna var
alltid klädda i Dirndl och pojkarna i Lederhosen.
Tyska barn älskar att sjunga och ibland måste vi
avbryta undervisningen för barnen på gården över
röstade oss totalt.

Vi gjorde också utflykter med skolan. Den längs-
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ta gjorde vi till Han-sur-Lesse i Belgien, där vi be
sökte droppstensgrottorna. Bussresan tog 4 ½ tim
me och företogs i en olidlig hetta, men i grottorna,
som tog två timmar att gå igenom, var det kallt
och vått, vilket fick till följd att hela gruppen ett
par dagar senare var förkyld. Vi var också i Bern-

. kastel, huvudstad i området för moselviner. Hela
floddalen är bevuxen med vinplantor och när man
betänker att varje planta ger en flaska vin, undrar
man nog var man gör av så fruktansvärt mycket
vin. En annan gång var vi i Idar-Obsterstein och tit
tade på ett ädelstenssliperi. Förr fanns det achatsten
i jorden, men nu importeras stenarna. Det finns
massor av sliperier i staden, men knappast någon
annan industri.

Vad som bitit sig fast i mitt minne för att stanna
där för alltid är ett besök på en krigskyrkogård
nära Saarbriicken. Där stod i krigets slutskede ett
stort slag och de döda soldaterna beg,avdes på plat
sen. Kyrkogården låg mycket vackert ovanför en
dal mot öster. Här låg i prydliga rader små grav
stenar med namn och årtal inskrivet. Man gick
omkring och läste, 22 år, 35 år och bara 18. Spridda
utrop hördes, men nästan alla var tysta. Jorden
mellan stenarna var bevuxen med vitt gräs och här
och var lyste en blomma. Varje år hålls här en min
nesgudstjänst av män, som kom med livet i behåll
från kriget. Min värd, herr Becker, deltar varje år.
Dagarna gick och vi utforskade varje liten gata i

de centrala delarna. Det är så roligt med städer som
har en lång historia bakom sig. De har en atmosfär
av stolthet och vänlighet och kan kosta på sig att
vara lite opraktiska och bökiga, utan att innevånar
na klagar, som i modernt planerade samhällen.
Snart var det dags att säga Auf Wiedersehen. Vi
kände alla att det verkligen var på återseende.
Därigenom blev inte avskedsfesten tillsammans med
värdfamiljerna och lärarna något sorgligt minne.

Sedan återstod bara hemresan. Det blev som en
baklängesfilm, fast väskorna var oerhört mycket
tyngre. Innan vi kom till Köln, var vi alla ledsna
att behöva lämna Trier. Men när vi kom på tåget,
ville vi alla hem så fort som möjligt. I Köpenhamn
försvann de första deltagarna ur gruppen och sedan
fler och fler under resan genom Sverige. Till slut
närmade vi oss Stockholm. Vi var mycket trötta
och mycket smutsiga, men också mycket lyckliga.

Ich bin AB Gustavsbergs Fabriker sehr dankbar,
dass ich diese Reise machen durfte. Sie ist wie ein
gliicklicher Abschluss von meiner alten Schule, die
ich jetzt verlassen habe. Ich hoffe mein frischge
lerntes Deutsch ganz zu verstehen ist. Vielleicht

gibt es etwas trierisch drin, denn ich habe meisten
teils von meiner Gastelterin gelernt.

Friiher bedeuteten mir die Nahmen Mosel, Trier,
Eifel nichts. Wenn ich jetzt davon höre ist es etwas
anderes, weil ich Menschen <lort kenne. So soll es
iiberall sein, dann konnte man einander besser
verstehen.
In der Ferienschule haben wir auch von deut

schen Schulen, Wirtschaft, Litteratur, Regierung
und der Geschichte Deutschland gelernt. Ich hoffe
dass ich auch von Schweden gelehrnt habe, vielleicht
ein bisschen fiir die Verständnis zwischen Gustavs-
berg und Trier gemacht. Ingela Severin

UPPSTÅNDELSEBEKYMMER
Någon i min närhet hade en grav att smycka in

nan helgen. Då mindes jag mosters gravvård. Ja
det var väl snarare min mors moster. Hon bodde
invid kyrkan på berget under väderkvarnen i
Tanums socken. Moster försörjde sig med möda på
att sköta gravar för en kontantersättning av fem
kr. per år. Jag lärde mig snart förstå att denna
blygsamma summa kompletterades med skänker av
många slag, smör, ägg, ull eller slaktbitar av oxe
eller gödkalv. Det var också ganska klart att mos
ters omvårdnad av gravarna bestämdes av gåvor
nas storlek. En del gravar gick hon snabbt över
med kratta och ogräshacka, andra ägnade hon en
inträngande omsorg. Två gravar gick hon fnysande
förbi. Den ena täcktes av en stor stenplatta, den
andras två granitkistor gjorde växtlighet omöjlig.
Jag följde henne gärna på kyrkogården när läxan

var klarad och när jag högläst ortstidningen för
henne. Moster var analfabet. Det hade blivit något
"mankemang" med skolgången, sa hon. En dag
stannade jag beundrande inför stenplattans nyss
förgyllda inskrift. Moster fnös: Uschijanemej, de e
som om de skulle hindra han å komma upp. Som
äkta schartauan hade hon bekymmer för uppstån
delsedagen fast nog var det mest omtanke om nä
ringen.
Tre decennier senare fick jag ärende till kyrko

gården och gick för att söka mosters grav. När jag
fann den sjönk jag ned på kanten med en flämt
ning. På en stenplatta, magnifik och dyrbar, som
täckte hela graven läste jag hennes namn i guld
skrift. Välfärden hade nått henne på kyrkogården.
Måtte en snäll ängel stå henne bi på uppståndelse
dagen.

Edla Sofia
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AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
ALLMÄN REDOGÖRELSE 1967

Hushållsporslin, konstgods, sanitetsporslin, badkar,
centrifugalgjutna rör, värmepannor, plastprodukter, kyl
diskar.

Fakturerade försäljningssumman var 242,2 milj. kr.,
vilket innebär en ökning med 35,3 milj. kr. eller 17 °/o.
ökningen ligger huvudsakligen inom byggnadssektorn
av bolagets verksamhet. Denna sektor representerar ca
75 0/o av hela omsättningen.

Byggnadsverksamheten i landet låg på en förhållande
vis hög nivå under 1967 på grund av en stor nyproduk
tion av bostäder. Reparations- och moderniserflgsvoly
men var däremot vikande, vilket bolaget mött med ökad
marknadsbearbetning, bl.a. en reklamkampanj för ut
byte av opraktiska och ohygieniska tvättställ.
Inom konsumtionsvarusektorn var ökningstakten något

lägre, vilket också motsvarades av en viss försiktighet
hos konsumenterna inom åtskilliga branscher.

Exporten ökade obetydligt. Till följd av vikande kon
junkturer och ökad överkapacitet inom produktionen
i flera avnämarländer har prisnivån på flera håll blivit
så låg för byggnadsmaterial att de rörliga kostnaderna
tangeras.
Efterfrågan på installationsfärdiga produkter ökar

alltmer inom VYS-branschen och därvid har flera av
bolagets tillverkningar varit ledande. Som exempel kan
nämnas det installationsfärdiga badkaret och åtskilliga
produkter för kompletta installationssystem på värme
sidan. Produktprogrammet på villavärmesidan har för
nyats och en stark upprustning av produktionsresurserna
i Reftele pågår.
Hos Centrifugalrör i Oxelösund pågår ett livligt pro

duktutvecklingsarbete för att ge kompensation för vad
plaströren tar från gjutjärnsrören. Försäljningsvolymen
har också kunnat bibehållas och de vid årets ingång allt
för stora lagren minskades till normal nivå. Produk
tionen av tryckvattenrör av segjärn, ett segt gjutjärn,
påbörjades under året. Sådana rör motstår stötar och
böjpåkänningar bättre än vanliga gjutjärnsrör.
PVC-rör för inomhusavlopp har ökat starkt liksom

övriga plaströr. Även för utomhusavlopp introducerades
PVC-rör under året.
Den äldre fabriksanläggningen i Gånghester, liksom

den inköpta i Fristad har utnyttjats tillfullo.
Bland nyheter inom hushållsporslinssektorn kan näm

nas Stig Lindbergs ugnseldfasta bordsserie Coq, som
mottagits med mycket stort intresse av kunderna.

Antalet arbetare ökade under 1967 med 45 genom
expansionen i sanitetsporslinsfabriken i Gustavsberg och
plaströrsfabriken i Fristad. ökningen av antalet månads
avlönade är ca 40, vilket beror på ovannämnda expan
sion och dessutom på en förstärkning av resurserna

främst inom områdena produktutveckling, teknisk ratio
nalisering och processutveckling.

Arberskraftssituationen har förbättrats och nu
kvarstår det endast svårigheter att rekrytera specialar
betare inom den keramiska verksamheten.

Företagsnämndens arbetsformer har anpassats till det
nya nämndavtalet bl.a. genom bildande av ett arbets
utskott för informellare och tätare kontakter. Underkom
mitteer för de olika fabrikerna har sedan många år
fungerat i Gustavsberg. Antalet ledamöter i nämnden
har minskats till 22 och 4 sammanträden hölls under
1967. 24 förbättringsförslag premierades med samman
lagt 4.160 kr.

Fabrikerna besöktes av ca 15.000 personer.
Ytterligare 5 egnahem för anställda har byggts av

företagets byggnadsavdelning.
Inom sanitetsporslinsfabriken i Gustavsberg har en

etapp med gjuterilokaler blivit färdig och en ny för
montering m.m. påbörjats. Andra större byggnadsobjekt
som avslutades under året är 44 radhuslägenheter för
anställda, teater och specialbutiker i Gustavsbergs Cent
rum samt reningsanläggning för industriavlopp. I Oxelö
sund har ett nytt smältverk byggts för segjärn.
Den nya fabriksanläggningen i Fristad för tillverkning

av PVC-rör började man bygga under hösten. Den skall
tas i bruk under sommaren 1968. Investeringssumman
för fastigheter och maskiner är beräknad till ca 25 milj.
kr. och lokaliseringslån har erhållits av Arbetsmarknads
styrelsen.

Bland större maskinanskaffningar under 1967 märks
en anläggning för formning av tallrikar och tefat samt
två nya tunnelugnar för sanitetsporslin. Nyanskaffningar
för Fristadsanläggningen ligger huvudsakligen på första
halvåret 1968, men flera nya rörsprutmaskiner togs i
bruk 1967.
Varulagret minskade med 4,7 milj. kr., huvudsakligen

genom att onödigt stora lager av färdiga produkter
kunde nedbringas. Dkningen av fordringar på grund av
försäljningsexpansionen uppgick till 4,3 milj. kr. Investe
ringarna i fastigheter blev 6,6 milj. kr. och i maskiner
och inventarier 12,1 milj. kr. Denna ökning av kapital
behovet finansierades genom lirets resultatmedel.

Försäljningsökningen gav planerad ökning av täck
ningsbidraget. Kapacitetskostnaderna har dock stigit i
snabbare takt genom den pågående förstärkningen av
resurserna, både på anläggnings- och personalsidan. De
förbättrade resurserna beräknas ge underlag för både
ytterligare volymökning och sänkning av vissa produkt
kostnader. För flera av bolagets rörelsegrenar är dock
f.n. rationaliseringsmöjligheterna begränsade varför kost
nadsökningar måste slå igenom i prisökningar. Årsskiftet
1967/1968 höjdes hushållsporslinspriserna med 6-8 0/o.
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Födda
14.4 Anna Charlotte, dotter till stud. Nils Göran Tillenius,

Skärgårdsv. 13 och h. h. Anna Kristina f. Fransson
14.4 son till lagerbitr. Kjell-Åke Verrnclin, Rutens v. 6 och

h. h. Asta Linnea f. Sköld
20.4 son till inköpsass. Erik Ove Nylander, Styrmansv. 10 E

och h. h. Birgitta f. Skånberg
18.4 Maria Therese, dotter till Hans Christian Kristcnsen,

Mörtnäs och h. h. Herdis f. Sörensen
22.4 dotter till fil. mag. Sven Rickard M1'nard Johansson,

Meitens v. 19 och h. h. Inga Brita
25.4 dotter till fabr.arb. Seppo Kalevi Rautiaincn, Häst

hagsv. 8 B och h. h. Eira Inkeri f. Salminen
2.5 dotter till faktor Lars-Göran Lorcntz i, Meitens v. 7

och h. h. Inga-Lena f. Pettersson
8.5 son till målare Jan Olov Thunell, Rutens v. 2 och

h. h. Anita Elaine f. Hagberg
13.5 dotter till fabr.arb. Taisto Viljami Ollila, Hasthagsv,

4 A och h. h. Marja Leena f. Viinikka
15.5 dotter till svetsare Kaj Bertil Bergström, Skeviksg. 4

och h. h. Marianne Vilhelmina f. Larsson
17.5 son till fabr.arb. Valmore Sega, Björnskogsv. 14 A och

h. h. Inga-Britt f. Nilsson
18.5 son till fabr.arb. Danilo Mineni, Hästhagstcrr. 3 och

h. h. Adriana f. Martinelli
27.5 son till fabr.arb. Tom Henry Eriksson, Mariag. 2 och

h. h. Kerstin Agneta f. Enerorh
28.5 dotter till typograf Klas Lennart Larsson, Bjornskogse

14 A och h. h. Lisbet Margareta f. Larsson
23.5 dotter till fabr.arb. Giovanni Buscato, Mariag. 13 och

h. h. Laura f. Castelli
2.6. son till fabr.arb. Sven Henry Fälldin, Styrmansv, 10 D

och h. h. Siv Inger f. Berglund
3.6. son till assistent Stig Arne Lundberg, Björnskogsv. 16 A

och h. h. Irma Hillevi Linnea f. Ljung
4/6 son till fabr.arb. Yrjö Sakari Viirret, Ingaröv. 6 och

h. h. Marjatta f. Päivärinta

Vigda
13.4 Ulf Roland Äbrandt och Ingrid Margareta Eriksson
4.5 Hans Göran Henriksson och Ann Inger Maria Jonsson

14.5 Leif Erik Hörndahl och Ulla Margareta Sjögren
1.6 Nils Ronny Andersson och Ingegerd Christina Lind

ström
11.5 Lars-Gustav Oskar Andersson och Judit Betty Gustafs

son
11.5 Eero Petteri Kettunen och Eeva Elina Piirainen
25.5 Pentti Mikko Similä och Gunnel Ingalill Viberg
1.6 Anders Persson och Ingegerd Christina Lindström

Döda
21.4 Fru Teresa Pelizzoli f. Ponrali, Gamle Svartcns v. 5

64 år
26.4 Fru Gunhild Linnea Viktoria Frölund f. Elving,

Mörtnäs 5 5 år
17.5 Porslinsarb. Helge Bertil Stenström, Trallbanev. 8 A

51 år
6.6 Byggnadssnickare Sven Sigvard Johansson, Mörtnäs

57 lir

Gustavsbergs scenstudio
inbjuder härmed intresserade att inkomma med
förslag till kupletter, sketcher m.m. till en even
tuell revy, planerad att framföras under kommande
säsong. Hänvändelse kan göras till Hilding Ohlson,
tel. 304 01, som ger alla upplysningar.

Disputation
Civilingenjör Lars Lidström, som sedan 1 april i

år är överingenjör för den keramiska produktionen,
disputerade den 22 maj vid Stockholms Universitet
över ämnet Surface and bond-forming properties of
quartz and silicate minerals and their applications
in mineral processing techniques. Vilket på svenska
lyder: Ytegenskaper och mineraltekniskt aktuella
bindningar hos kvarts- och silikatmaterial.

Stipendium
Anne-Christine Jonson, Sadelvägen har tilldelats

ett stipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen. Sti
pendiet gäller studier vid University of Minnesota.

Tack
Ett hjärtligt tack till alla som uppvaktade på min

födelsedag. Svea Box

Ett hjärtligt tack till Fabriken, dekoravd. verk
mästare och förman, Pensionärsföreningen, släkt
och vänner för uppvaktningen på min 75-årsdag.

Adina Eriksson

Ett hjärtligt tack till Fabriken, arbetsledare och
kamrater, släkt och övriga vänner för vänlig håg
komst på min 70-årsdag.

Elov Engström

*

För alla vackra blommor och vänligt deltagande
vid vår älskade makes och fars, Bertil Stenström,
bortgång, ber vi att till Gustavsbergs Fabriker, Sam
arbetskommitten, arbetskamrater, grannar och alla
vänner få framföra vårt varma tack.

Gudrun
Barn och barnbarn

För vänligt deltagande och för den vackra bloms
tergärden vid min makas och vår mors, Teresa
Pelizzoli, bortgång ber vi att till vänner, grannar
och Italienska Klubben få framföra vårt varma
tack. Francesco

Dante
Sergio och Anita
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KONFIRMATION - INGARO
Konfirmandlärare Bill Wiman till vänster och till höger Komminister Elmer Töldsepp med sina konfirmander. Vi har bara
en namnlista och kan tyvärr inte räkna upp ungdomarna i rätt ordning.
Mona Lä/strand, Ralph Ornered, Börje Larsson, Bernt Ekholm, Olle Bruer, Lars Gustavsson, Kjell Arne Wahlström, Ake
Lä/strand, Anders Carlsson, Bo Lundberg, Gunnar Hindell, Håkan Karlsson, Thomas Lindgren, Monica Svensson, Ove
Nyman, Ingrid Larsson, Olle Söderling, Marita öhrn, Marie-Louise Lilja.

Munkmora, vårt nya bostadsområde i vardande, har vår kollega BLOCKET berättat om i sitt senaste nummer. Men det är
en stor och glädjande nyhet och vi har bett kommunalnämndsordf. Harry Pettersson berätta lite om bygget.
Nu återstår endast planeringsarbeten för det senast uppförda bostadsområdet Styrmannen. Under tiden som detta uppförts
har det nya området med arbetsnamnet Munkmora planerats. Detta bostadsområde kommer att anslutas till Aspviksvägen
och byggas på bergssluttningen från Munkmoraberget med härlig utsikt över Ösby ängar. När detta läses är säkert arbetena
med ledningar samt vägar i full gång. Dessa arbeten skall utföras av Bergendahl & Höckert AB. till en kostnad av c:a 2,25
miljoner kr. Hela området kommer att rymma 320 lägenheter och byggas i trevåningshus. Uppförandet av husen kommer
att påbörjas på eftersommaren detta år och har anförtrotts byggnadsfirman G. A. Byggen, Västerås. Kostnaden för dessa
är 20 milj. kr. Stadsplanen är utförd av Arkitekt Jan-Erik Egnell på KF:s stadsplaneavdelning. Husen är ritade av Arkitekt

Bertil Ahlqvist, Stockholm.



EN MINNENAS KVKLL
Av en händelse kom undertecknad att vara i

Gustavsberg fredagen den 3 maj, den kväll då
Scenstudion anordnat vårsoare i Gustavsbergs teater.
Det blev en minnenas kväll, ty det var så många
gamla bekanta både på scen och i salong. Jag drog
mig till minnes våra amatörspel i slutet av 20-talet
och början av 30-talet, när jag vistades i Gustavs
berg. Det fanns inte så fina lokaler på den tiden
att få till förfogande. Det blev på värdshuset, i
gymnastiksalen och på ängen nedanför kapellet. Vi
gjorde så gott vi kunde, och vi var minsann inte
blygsamma ibland, "vi spelade Hamlet", och man
kan säga att de här blygsamma försöken var en bör
jan till bildandet av Gustavsbergs Scenstudio.
På soaren återsåg jag ånyo en hel del av deltagar

na från den tiden, såsom Hilding Ohlson, Acke
Björkman, Aina Magnusson, Alice Pettersson m.fl.
Programmet som presenterades var av mycket hög
klass. Sven Pettersson och hans orkester bjöd på en
utsökt vacker musik, och Sven Pettersson är en god
ledare för orkestern. ABF :s manskör under ledning
av Vilhelm Samuelsson presenterade en ny stil i
framförandet som man inte är van vid. Med ytter
ligare träning av framträdandet så kommer detta
att bli ännu mera lyckat. Särskilt minns jag deras
framförande av "Vackra Manja". I Tage Andersson
har Gustavsberg en utmärkt tillgång i solosång.
Ungdomsgrupperna Les Quatres och Gauls var för-

tjusande trevliga ungdomar, och särskilt minns jag
"Fröken Cecilia Lind". Alice Pettersson läste många
vackra dikter och hade ett utmärkt framträdande,
och Hilding Ohlson skötte konferencierskapet med
den äran. Alla deltagarna såg förväntansfulla ut
och tycktes själva ha mycket roligt. Men varför
var det ej fullsatt i den nya vackra lokalen med
ett sådant fint program?

Som sammanfattning skulle jag vilja säga att det
är en mycket fin tillgång för ett samhälle att ha så
utmärkta förmågor till förfogande, och man kan
konstatera att i dessa bruks- och fabrikssamhällen
så har de aktiva fackföreningarna och ABF-arna
åstadkommit ett mycket gott arbete för höjandet
av trevnaden och kulturen i samhället. Jag önskar
Gustavsbergs Scenstudio lycka till i fortsättningen.

Karlskoga den 28/5 1968
Yngve Broderi

Den årliga utfärden för de gamla anordnas av
kyrkliga arbetskretsen måndagen den 5 augusti, med
avfärd från Gustavsbergs Cenrum kl. 12. Resan
ställs i år till Vaxholm. Bussar kommer som van
ligt och hämtar vid ålderdomshemmet, Mariagatan,
Villagatan och Ingarövägens hållplats. Anmälan om
deltagande skall göras före den 1 augusti till tel.
300 52 (fru Hallin) 322 36 (fru Fall) eller 308 73
(fru Johansson).
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El för friare fritid
Det som är bekvämt i stan ska ni inte avstå
från, bara för att ni reser eller håller till i
huset på landet. Gör det lätt för Er med hjälp
av elapparater från Domus.
Calor resestrykjärn. Hopfällbart. 110/220 volt.
300 watt. 600 gram. 49:50
Brann rakstav. Med Trimsax. Robust, oöm. 48:
Philips batterirakapparat. Batterierna räcker för 1-2
månaders daglig rakning. 59:-
Gunda värmedyna. Fukttätt fodral med frotteöver
drag. Tre värmelägen. överhettningsskydd. Lämp
lig som bäddvärmare. 30x40 cm. 220 volt. 65 watt.

24:50

Bättre kan det inte
smaka.
Vet alla sportfiskare och allt friluftsfolk.
Sport- och fiskekniv, rostfritt stålblad med tandad
rygg för fiskfjällning, nitat träskaft med fingerskydd.
Läderslida med skaftrem och tryckknapp. 8:75
Campingbestick av blankpolerat rostfritt stål. Kniv,
gaffel och sked med hållare, som är burk- och kap
sylöppnare. I plastetui. 3:25
Fiskekniv, 11 mm brett blad av rostfritt stål med
tandad rygg för fiskfjä!lning, kapsylöppnare i bladet.
24 cm lång träslida med centimetermått. 1:50
Flask- och burköppnare med infällt knivblad. För
nicklad. 3:
Li!leman, liten rak stek- och smörspade med vågtan
dat skär. 4:-

~noMUS
GUSTAVSBERG

OPPETHALLANDE I VARUHUSET
OCH MöBELBUTIKEN
Måndag-torsdag .. 9.00-18.00
Fredag . . . . . . . . . . 9.00-20.00
Lördag . . . . . . . . . . 8.30-14.00



Det nya materialet som tål vardag,
tål diskmaskin, tål barn.
Fränt i färg för den unga festen.
Självklart för sommarbordet.
Görs av Gustavsberg.

Zoom. Formgivare Karin Björquist
Blues, Bas och Diskant. Formgivare Stig Lindberg
Träff och Zenit. Dekor Rut Beskow

Pris 1: 75 inkl. oms.
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Hösten har kommit efter en Ling, varm
sommar. Med en sensommarvärme så inten
siv att höstens klara kyla kändes som en be
frielse. Vi måste vänja oss även vid härlig
heten, så är vi människor funtade. Semester
vädret var i stort sett som det brukar inte
helt utan anmärkning. Men veckosluten, mi
na vänner, vilka dagar och nätter i frihet på
sjö och vid strand. Vilka båtfärder, vilka
skogspromenader, vilket badliv ända in i
september. Den sommaren minns vi länge.

Vår sommar hade också mörka inslag i
väven. Folke Ohlin, som vi lärt oss tycka
om och vänta oss mycket av, förolyckades
och två av kooperationens stora, Albin

Johansson och Harald Elldin avleda med
kort mellanrum.
Höstnumret av GUSTAVSBERGAREN

innehåller en del smått och gott, vi hoppas
att det alltid finns något som passar varje
läsare. Se Hildings bild av rådjuren härovan.
Den synen kan möta skogsvandraren i glän
torna kring Farstaviken.
Varav hjärtat är fullt - Torsten Rolf

skriver och berättar om ännu en båt som
haft flera skärgårdsälskare som ägare under
lång, lång tid.

Vi möts i Julnumret. Det blir som vanligt
dubbelnummer.

Redaktionen
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Folke Ohlin dog den 6 juli till följd av en bilolycka.
Han skulle efterträtt VD Dr Hjalmar Olson vid års
skiftet 1968-69. Dr Olson skriver här om sin vän:

Folke Ohlin hade alla förutsättningar att bli en ny
danare. Med sin rika utrustning, goda hälsa, intelligens
parad med hög arbetskapacitet och krav på sig själv
och andra att få saker genomförda snabbt och effek
tivt, var han lämpad till ledare för ett växande företag.
Hans ständiga behov av att lära mera, hans utpräg

lade verklighetssinne, hans betydande förmåga att kom
ma fram till riktiga slutsatser, både när det gällde hän
delser och människor och att fatta beslut på bas därav,
gjorde honom skickad för stora uppgifter.

Folke Ohlins förmåga att uttrycka sig i tal och skrift,
hans djupa förståelse för både mänskliga och tekniska
problem gjorde att Gustavsberg ställde stora förvänt
ningar på hans ledarskap.

Störst är förlusten för hans familj men stor även för
oss som var hans arbetskamrater och blev hans vänner.
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Här sitter Ingmar Isaksson i högsätet, d.v.s. på sitt skrivbord
i hörnhuset Arbetargatan-Fleminggatan i Stockholm. Det är
han, som håller i trådarna.

Och många av dom trådarna passerar telefonväxeln med
nr 08/52 08 60. När kameran var där mötte den Sonja Lind
gren och Betty T'egner.

GUSTAVSBERG PÅ FLEMINGGATAN
För de flesta av oss är det Gustavsberg, som är

Gustavsberg. Men för många är det ett avdelnings-
kontor för tunga sidans försäljning någonstans i
Sverige - från Malmö till Skellefteå. För att läse
kretsen ska lära känna de våra ute i landet har vi
besökt ett par kontor och kommer att följa upp
resan, så att cirkeln blir sluten.

Starten sker på vårt kontor vid Fleminggatan 62
i Stockholm. Där arbetar drygt 80 personer på oli
ka områden och därifrån utgår organisationstrådar
na till de olika distriktskontoren, som i sin tur är
självständigt arbetande enheter.

Stockholmskontoret har självfallet en del jobb,
som inte förekommer ute i landet. Det gäller pla
nering av leveranser o.dyl. i direktkontakt med
fabriken. Det gäller också offert- och orderbehand
ling, fakturering, distribution av trycksaker m.m.
Dessutom sker utlandsförsäljningen via exportav
delningen på Fleminggatan.
Den direkta försäljningen sker under ungefärli

gen samma former över hela landet. Att sälja i dag

är inte att gå runt med orderblocket. Information
på en bred bas är tyngdpunkten.
Kundkretsen är stor: grossister, installatörer,

byggmästare, bostadsbolag, bostadsföreningar; fack
folk av typ konsulter och arkitekter hör också dit.
Mångfalden av kundkategorier gör att en mer

vittomfattande försäljningsteknik och aktivitet i
form av informationsträffar för olika grupper är
smidigast och effektivast. Sådana träffar ordnas
relativt ofta, vissa tider ett par gånger i veckan,
oftast kvällstid. Arbetet intensifieras bl.a. då nya
bostadsområden är under planering. Det är ett
arbete på mycket lång sikt - kan börja redan ett
par, tre år innan grävningen sker.
Träffarna hålls i resp. kontors utställningsrum.

Där finns förutom Gustavsbergs egna produkter -
sanitetsporslin, badkar, villapannor m.m. - också
en hel del detaljer inom detta område, som kommer
från andra tillverkare, för vilka Gustavsberg an
svarar för marknadsföringen.
De flesta kontoren ligger i gatunivå, vilket kan
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I Fleminggatans utställningshall samlades "hela släkten" för ett gruppfoto. I denna stora skara glada människor saknas ändå
en del av personalen - där ingen blir nämnd och ingen heller glömd. Hallen har varit ett trevligt ölkafe med musik bakom
ett pampigt, snidat ekräcke. - På den idylliska gården i solskenet under lönnen plockas material in till det imponerande
trycksakslagret och en del material från andra tillverkare.

göra det behändigt också för intresserade strökun
der att slinka in. Installatören hänvisar ofta till
utställningslokalen. Denna har också en konsu
mentupplysande betydelse. Tanken med att visa
detaljerna inplacerade i välplanerade badrum är att
påverka och uppfostra för att göra den framtida
kunden medveten och kunnig.
Den som sedan träder in, när köpet är klart och

produkten levererad och installerad - inte alltid,
men om det vill sig illa - det är servicemannen.
Hans jobb är att ta stötarna, i smått visserligen, men
nog så viktigt.
Nu är ni alltså informerade för att ta er en

titt in i bildsviterna för att se på medarbetare och
lokaliteter. Om ni redan gjort det, vet ni alltså nu
lite vad det handlar om.

Margareta
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GUSTAVSBERG
••

I NORRKOPING

Norrköpingskontoret fyller 16 år i år. För så
längesedan började Hans E. Hanson sitt jobb som
representant för Gustavsberg med sitt hem som den
strategiska utgångspunkten för sina attacker på
marknaden. Nu upptar kontoret 150 m2, varav
hälften på utställning och resten på tre kontorsrum.
Och personalen består av fem personer. Kontoret
ligger i f.d. Grand Hotels s.k. bakficka, i hörnet

vid Hamngatan 6, mycket centralt med en fin
parkeringsplats i hamnområdet vid Motala Ström.

Inom lokalen finns också ett utrymme, där man
kan bjuda på kaffe eller öl och en smörgås. Detta
har hjälpt till att göra kontoret till en träffpunkt
för kunder och intresserade. Ett litet "besvär", som
skapar trevnad och goodwill. I staden, där Arne
Jones skulptur Spiral åtbörd, blivit en signatur.
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Här är Britt Dahlberg och Monica Franzen bland tvättställs
modeller. De sköter alla skrivgörom/il och tjänstgör ocks/i
som utställningsvärdinnor. - Framför rörslingorna ser vi
representanten Nisse Rydelius tillsammans med tv/i represen
tanter för tillverkare av småhus. - rs väg ut p/J. service
resa är Lasse Andersson, tillfälligt tjänstgörande för Brynolf
Olsson.

Foto: Johanna Larsson
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FÖRETAGSNÄMNDEN
Utdrag ur protokoll vid Företagsnämndens sam
manträde onsdagen den 12 juni.

§ 4. Sleyddskommitte, Förslagsverksamhet,
Personaltjänst

Sleyddsleommitten rapporterar att antalet anmäl
da yrkesskador under 1 :a kvartalet 1968 utgjorde
13, jämte 5 färdolycksfall. Den femspråkiga bro
schyren "Låt oss samverka mot olycksfallen" är
distribuerad till samtliga kollektivanställda. Förslag
har framlagts om en undersökning för att utröna
möjligheten av en central sjukanmälan för alla an
ställda. Deltagarna i vinterns arbetarskyddskurser
har företagit en lyckad studieresa till Västerås och
Eskilstuna och studerat skyddsarbetet på Svenska
Metallverken och Bolinder-Munktell.
Forslagskommitten har under april och majsam

manträdena granskat och premierat ett flertal för
slag. Bl.a. har ett förslag, benämnt "Automatisering,
härdplast" belönats med kr. 3.000:-.
Personaltjänsten kan rapportera att antalet an

ställda i Gustavsberg pr den 31. 5. utgöres av 1.847
personer, varav 1.510 kollektivt anställda. I för
hållande till personalstyrkan vid årsskiftet innebär
detta en smärre minskning. Personalomsättningen
måste betecknas som låg. I år har 95 ungdomar
sökt sommararbete och 75 av dessa har vi kunnat
ta emot.

I samband med granskningen av ovanstående
rapport beslöts att lönekontoret och personalavdel
ningen tillsammans gör en undersökning av från
varofrekvensen på de olika fabrikerna. Likaledes
göres beräkningen av personalomsättningen även
pr fabriksenhet och avdelning för att få en tydli
gare bild av personalsituationen.
Hr L. Svensson aktualiserade svårigheterna att

låna ut personal ur produktionen för tolkningsupp
drag, som oftast kan ta hela dagar i anspråk. Dess
utom bör riktlinjer anges för hur långt denna "ser
vice" skall sträcka sig - om även de anställdas
familjer skall innefattas. Uppdrogs åt personalkom
mitten att skyndsamt arbeta fram ett konkret för
slag hur vår tolkningsverksamhet skall bedrivas.

En check på 2.200:- kr överlämnades till fack
föreningen för gött skyddsarbete under 1967. - Hr
D. Hjerpe erinrade om att Sveriges Radio kommer
att starta en kurs i företagsekonomi. Beslöts att
sekr. skall göra en undersökning om nämndens möj
ligheter att deltaga. Hr Ohlin framhöll att vidgad
ekonomisk bildning på alla nivåer i företaget är

foto: Lennart Backman (överst) och Hilding Ohlson
Fabriken har under sommaren låtit uppföra 4 hårdmaterial
silo för fältspat, kvarts och skärv inom fabriksområdet.
Bilderna visar resningen som skedde under semestern och det
färdiga resultatet. Synd att vi inte kan visa bilderna i färg.
Varje silo har en diameter på 3,5 meter, höjd 16 meter och
rymmer cirka 180 kbm.

NYTT HUS FÖR SERVICEAVDELNINGAR
Nybyggnaden vid Gula Porten blir i ett plan och

mäter 86 x 40 meter med en höjd av 8 meter. Verk
stadsytan på 1.920 kvm inrymmer verktygsavdel
ning, snickeri, mekanisk avd., el.avd. och verktygs
förråd. Därtill ett centralförråd på 1.200 kvm.
Kontorsdelen innehåller personalutrymmen och

kontor för Underhålls- och Produktionstekniska av
delningen.

önskvärd och omtalade att en intern kurs i priskal
kylering i höst kommer att hållas på Säby med ett
25-tal deltagare. - Hr E. Svensk påpekade att vä
garna i samhället i vissa stycken är mycket dåliga
och hr Weimark lovade att åtgärder skulle vidta
gas före midsommar i förbättringssyfte. Sekr.
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Till vänster tekn. dr Lars Lidström, som kommer från en
lärartjänst på Tekniska Högskolan, och nu är överingenjör
för vår keramiska tillverkning: Till höger tekn. lie. Lars Hil
lert, tidigare ESAB, Göteborg, nu med främsta arbetsuppgift
att handha materia/utvecklingen för all verksamhet vid fabri
kerna i Gustavsberg.

Från vänster Sixten Bauman, produktionstekniker på vår
plastfabrik, som kommer från Skaraplast och Ingemar Sjö
stedt, säljande konsult för våra industriplastprodukter, med
föregående anställning på AB Konstharts i Simrishamn.

Tore Jansson på kalkyleringen kommer närmast från Stock
holm-Gävle Slakteriförening, Inger Jönsson från Bultfabriks
AB i Hallstahammar och vår indiske medarbetare Avtar Singh
på bokföringsavdelningen har snart varit här ett år och
kommer från New Delhi.

Utställningen "Säkrare arbetsplats"
besöktes av ett hundratal av våra anställda. Efter
lottdragning bland de inlämnade tidslapparna har
pristagarna blivit följande:

669 Jonsson, Sanitet
123 Thunström, HPF
264 Litharider, Plast

1818 Poroli, Sanitet
879 Ekfort Sanitet

1011 Bylund, Mek.
70060 Andersson, HPF
1052 Backlund Sanitet
1745 Nilsson, HPF

70664 Gustavsson, Pers.avd.

Vinsterna kommer att utlämnas i samband med
skyddskomrnittens sammanträde i slutet av oktober.

1 :a pris
2:a pris
3-10 pris

Utbetalda företagspremier 1968
Förs!. nr Benämning Namn
2744 Sökare, glasyrt. Olof Noren
2830 Luftridå
3255 Hålpipa
3258 Exp.maskin
3261 Trafikfälla
3289 Transportvagn
3258 Kyldiskdörr
3529 Täckskärm
3534 Stöd
3292 Stege
3541 Limpåstrykningsr.
3248 Hål på rör
3251 Mall för hål
2829 Kndring elutrustn.
3328 Verktyg vattenlåda
3291 Verkrygsförbättring
2828 Säkrare trafik
2871 Materialbesp. emalj
3325 Skärverktyg
3320 Slickerbehållare
3280 Transportvagn
2832 Gjutstil och
2835 Luftblåsor
3268 Automat. härdpl.
3279 Tvättmaskin
3333 Badkarslyft.
3234
3283
3329
3351
3543
2790
4717
3502

Gummiring
Kont. pressbord
Metod f. eldosor
Bostik
Magnetventil
Aerotemp.
Rullbana

Einar Hansson
Roland Fröberg
Hendel Augustsson
Bertil Jansson
Björn Gustavsson
Björn Gustavsson

Stig Karlsson
Ingvar Gustavsson
Valentino Giulini
Valentino Giulini
Birger Jonsson
Sven Johansson
Sven Johansson

Bertil Jansson
Errki Rinne
Sulo Lindquist
Sven Johansson
Reinhold Westerberg

K. E. Blomberg
Gunnar Storm
G. Storm, K. Karlsson
T. Rosenberg
Ronny Svensson
Lennart Hugdahl
Birger Jonsson
Ingvar Gustavsson
Rune Lindholm
Rune Lindholm
Ronny Svensson

Belopp
35:-
35:-
50:-

300:-
50:-
35:-
75:-
35:-
35:-
75:-

175 :-
35 :-
35 :-
35:-
35:-
35:-
35 :-

500:-
35 :-

125:-
150:-

1.000:-

3.000:-
600:-
400:-
35 :-
35:-

150:-
300:-
500:-
35 :-
35:
lOO:-



"Törnudden" vid bOj i Eknäsviken.

GAMLA BÅTAR
Nästa gamla båt jag skall berätta om är "Törn

udden", 7 x 1,3 m. med två kojplatser. Det är en
s.k. Petterssonbåt, men med en uppbyggnad vid
ruffluckan, som är glasad. Detta ger mera ljus i
den annars ganska mörka ruffen. Törnudden är
byggd i Stockholm 1917. Förste gustavsbergsägare
var professor Ejnar Key, kusin till Axel Odelberg
och boende i Farstabrohål vid Bråvalla. Hon var
då försedd med en Penta T 2 på 5 hk. Key gjorde
långa färder utmed ostkusten och till åländska
skärgården. 1924 sålde Key till professor Wilhelm
Kåge, som var konstnärlig ledare på fabriken.

Kåge var sommartorpare vid Klubbudden, ett
idylliskt torp i Farstabrohål, som ser likadant ut
i våra dagar. Sin vintersömn sov Törnudden på
slipen vid nuvarande Hagahamnen både under
Keys och Kåges och även under nästa ägares tid.
Kåge, som var stor skärgårdsentusiast körde runt

i Stockholms skärgård från Utö och upp till Furu
sund. Skärgården var då en idyll. Det fanns gott
om bofast befolkning och ett minimum av tomter.

Man var dessutom välkommen överallt och Kåge
som hade förmåga att ta folk hade säkerligen

många högtidsstunder med Ohman på Gillinge,
Skäl-Kalle, Ernfrid i Krokvik, Ohman på Lång
viksskär och många fler. 1928 köpte murarmästare
Emil Steen båten för 1.500:- kr., mycket pengar
på den tiden. Emil Steen var också en mycket stor
skärgårdsälskare. Han döpte båten till Törnudden
efter sitt sommarställe på södra Uvö.

Båten fick nu för första gången sin båtplats 1

GBK:s hamn. Hon låg omedelbart öster om Carl
boms badhus, ett stort rött badhus som revs om
kring 1940, då vi fick badförbud i inre Farstaviken.

Steen, som hade många pojkar, hade ett helt litet
rederi av mer eller mindre mystiska båtar, ägda av
pojkarna. Over dessa höjde sig det stolta vitmålade
flaggskeppet.

Genom sitt arbete som byggare vid fabriken och
genom att sonen Anders var elektriker kunde famil
jen få order att avbryta resan för att en av karlarna
måste till jobbet. Budet kunde gälla elektriska ug
nen eller något vattenledningsfel. Det var bara att
packa upp igen till förtret för fruar, barn och
fästmör. Likaså måste Törnudden alltid oavsett
vädret vara hemma till kl. 07.00 på måndagmorgo
nen. Nämdöfjärd var inte vänlig alla gånger, utan
det kunde bli både storm och tjocka.
Dessutom gick båten från det var isfritt på vå

ren till långt in på hösten.
En gång under fågeljakten tog Steen två grannar

med sig ut, Kalle Severin och Hamlet Lowndes.
Man lade till vid Käckskär och rodde ut till Märr
grundet i en dålig släpbåt. Det blåste upp, gubbarna
låg kvar för länge, men till sist gav Steen order
om avfärd med orden "Med Guds hjälp går det".
Severin sneglade på fickflaskan och sa: "Hamlet,
vi tar det här ifall det går åt helvete."
Efter Emil Steens död 1940 övertogs Törnudden

av sonen Anders. Båten fortsatte att gå på Nämdö,
då Anders förvärvat Högholmen sydost Nämdö.

Så småningom gjorde bilismen sitt intåg hos fa
miljen Steen och de liksom alla andra "skärgårds
bor" slutade med att gå hela vägen till Nämdö utan
tog bilen till Eknäs.
Nu går alltså Törnudden sträckan Eknäs-Hög

holmen utom första och sista turen, då färden går
Kolström om det blåser och Ingarö fjärd om det
är lugnt. Sin vintersömn sover Törnudden vid Eke
dalsland på den s.k. basslipen - namnet för att
det låg bara basar där tidigare.

1955 hade den gamla motorn gjort sitt och An
ders satte in en Albin 02 10 hk och nu blev farten
något högre och familjen kunde känna sig säkrare.

Anders själv tillhör den typen som tror att han
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alltid kan reparera vilket fel som helst var som
helst.

Anders minns särskilt en färd, som vart spän
nande på grund av hårt väder och överlast, vilket
ju inte hör ihop. Han lastade en roddbåt, som han
byggt själv, full med grejor. Det var bl.a. en stor
sump, ·trädgårdsmöbler och överst surrade han en
kökssoffa krambalksvis.

Vädret var hårt, men han försökte och tog för
säkerhets skull fram yxan för att kapa om släp
båten skulle sjunka. Till en början gick allt väl,
men så kom en jättevåg och soffan gick över bord.
Båten kom i marvatten och trädgårdsmöblerna gick.
Då måste Anders söka lä under Sandskär, medan
soffan seglade stolt vidare åt Risselö till.

I skymningen kom Törnudden tuffande med
släpbåt just som sonen Hasse skulle slå larm. Släp
båten var med, men soffan var borta. Steen frågade
sedan Gustav Mylla, som bor på Risselö, men han
hade ej siktat någon soffa i sina farvatten. "Men",
slutar Steen, "sjön tar och sjön ger, senare när jag
var på väg till Eknäs, siktade vi ett föremål i vatt-

- net mitt på Nämdö fjärd. Det visade sig, att det
var en gummimadrass. Efter en stund siktades även
pumpen, så det var klart att gå och lägga sig."

Vi hoppas att vi fortfarande under många år
skall få se Törnudden lugnt tuffa över "fjärn" i
solnedgången. Det känns som en hälsning från
barndomen.

Torsten Rolf

ELEVANTALET ÖKAR
Skissritningarna för nya skolan i Lugnet, omfat

tande bl.a. 12 klassrum, har detaljstuderats av skol
styrelsen och skolan måste uppföras under läsåret
1969/70, om vi överhuvudtaget ska ha en chans att
härbärgera alla nytillkommande elever. Antalet ele
ver ökar stadigt. Vid höstterminens början beräknar
vi ha följande antal vid de olika skolorna:
Ekedalsskolan 495 elever
Lugnets provisoriska lokaler 45 "Mariaskolan 23 ,,
Kvarnbergsskolan 408 ,,
Pilhamns skola, Ingarö 53 ,,
Handelsskolan, Hästhagen 17 "

Summa: 1.041 elever

Detta innebär en ökning med drygt ett SO-tal
elever jämfört med föregående läsår. s.w.

Välkommen till

GUSTAVSBERGSTEATERN
Har Ni tänkt på att vi nu fått en lokal,
lämplig för konferenser av olika slag, studie

cirklar, hobbyverksamhet o.s.v.? Vi kan stå
till tjänst med goda utrymmen för gruppstu

dier. Kristallsalen vill vi rekommendera för
fester av olika slag. Bröllop, födelsedagar och

andra begivenheter. Gott kaffe serveras och
vi planerar att inom en snar framtid även
kunna ta fram en matbit till den som så önskar.

Spriträttigheter finnas.

Teatern har expeditionstid måndag-fredag
kl. 12.00-13.00 då Ni är välkommen att
diskutera Edra önskemål med föreståndaren,
tel. 302 42.

Hyrorna är moderata. Ni kommer att trivas
i våra nybyggda, moderna lokaliteter.

Film visas fem gånger i veckan. Söndagar
matineföreställning. Med goda barnfilmer. Som
passar även dom något äldre. För övrigt hän
visas till Saltsjöbadstidningen där bioannons
finnes införd varje vecka.
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TRUCKFÖRARUTBILDNING
Det ställs och bör ställas mycket stora krav på en

truckförare. Han skall nämligen manövrera ett
tungt transport- och hanteringsmedel, som i kostnad
motsvarar flera personbilar och med vilket man kan
uträtta en stor arbetsvolym. Det är därför viktigt
att man effektivt utnyttjar dess möjligheter. Det
gäller även för truckföraren att med gott omdöme
och varsamhet hantera såväl godset som trucken

VETERANER
I den här kretsen av pensionärer är det bara

Johan Axel Andersson, t.v., som inte blivit veteran.
Men hans tjänstgöringsår är ändå inte ringa. I 44
år har han varit fabriken trogen, mesta tiden som
snickare under Byggmästare Göranssons tid.
Oskar Andersson - 5 8 år i jobb direkt efter

skolan - har sin lilla holme utanför Ingarö, där
han fiskar, skjuter sjöfågel och spelar dragspel.
Två fräscha veteraner på promenad i höstsolen.

Lisa Johansson och Signe Englund, som tillhört
flickorna på dekoravdelningen.
Anders Bonnevier sitter i sin roddbåt - av

hustrun döpt till Linus - och mediterar efter 64
års tjänst som sadelmakare.
Tore Scholtze är glad åt sin trädgård. Har job

bat i centralförrådet och som sanitetsmontör sam
manlagt 5 3 år.
Teresia Andersson började 1914 som klippflicka

på tryckeriet och ägnade de sista av sina 54 år åt
plastavdelningen.
Vilhelm Olsson - sågande ved vid Mariatorget 6
- har avslutat sin femtiotvååriga gärning i pack
boden. Två stora hobbies, schackspel och trädgårds
odling håller honom i andlig och fysisk vigör.

och dess utrustning i avsikt att förebygga skador.
Genom en riktig behandling kan man eliminera
stilleståndstider för reparation och underhåll till
ett minimum. Ytterligare en betydelsefull aspekt
är värd att nämnas. En outbildad eller oskicklig
truckförare kan åstadkomma olycksfall med större
eller mindre kroppsskador som följd.
Det finns alltså många anledningar till att en

truckförare bör erhålla en grundlig utbildning. Ge
nom denna får han bl.a. insikter i tyngdpunktsför
hållanden, som är så viktiga när det gäller truckar.
Av alla lärdomar som han kan inhämta under en
utbildningskurs kan några få anföras.
att undvika tvära inbromsningar,
att iakttaga sådan försiktighet att inga skador

förorsakas av gafflarna eller annan del av
trucken,

att ej köra framlänges nedför sluttning med last
på gafflarna med risk för tippning. I sådant
Fall skall även lägsta växel användas,

att ej överbelasta trucken,
att ej köra baklänges om lasten skymmer sikten,
att ej tillåta passagerare att medfölja truck eller

släpvagn,
att vid transport skall stativet lutas bakåt,
att aldrig köra med framåtlutat stativ,
att man ej får lyfta lasten i topp i sidolutningar,
att innan man går från maskinen skall man vrida

om tändningsnyckeln.
I samråd med instruktör från Bygg- och Trans

portekonomi, ing. Einar Jakobsson, anordnades
två utbildningskurser för truckförare vid företaget,
den 10-13/6 samt den 17-18/6. Intresset för
kurserna var mycket stort och samtliga deltagare
uttryckte sin stora tillfredsställelse med arrange
mangen. Efter genomgången utbildning erhöll del
tagarna diplom och truckförarmarke av dir. B.
Dahllöf, som var närvarande vid avslutningen.
Liknande kurser kommer att anordnas under ok

tober månad och avsikten är att endast de som er
hållit förarutbildning skall i fortsättningen vara
berättigade att köra företagets truckar.
Deltagarna i första omgången var:

Pertti Similä Einar Bergkvist
Kåre Björk Olaf Iversson
Hans Axy Olle Nilsson
Torsten Karlsson Krister Vinberg
Roland Johansson Penti Similä
Allan Bergkvist Jörgen Liljequist
Harry Jönsson Jonny Flodbrandt
Verner Mörtl Gunnar Möller
Ingvar Nilsson W. Weimark
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FN :s Deklaration om de mänskliga rättigheterna
antogs år 1948 av samtliga 53 stater, då tillhörande
FN. Den innebär i princip att alla människor har
en medborgerlig, politisk, ekonomisk, social och
kulturell rättighet. Rätten till ett rikt, så fullvär
digt liv som är möjligt utifrån varje människas
egna personliga resurser, andliga och fysiska. Att
denna deklaration inte har någon juridiskt bin
dande verkan på oss som godtagit den, kan ju inte
hindra att man har den som mål. - Däremot finns
det andra, bindande avtal av liknande karaktär
om mellanfolkliga förbindelser, som bl.a. Sverige
skrivit under.
Amnesty International - som Gustavsbergaren

hade en artikel om våren 66 - en organisation,
bildad 1961, har på basis av FN:s deklaration tagit
som sin uppgift att genom grupparbete söka ut
verka lättnader för och till slut - och helst -
frigivning av samvetsfångar. Därmed avses män
niskor, som fängslas, straffas eller torteras för sin
åsikts skull, antingen den är politisk, religiös eller
rent allmänt human.
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna

har sitt 20-årsjubileum i år och A. I. har anslagit
november månad 1968 till en aktiveringsperiod.
Därför tar en tregruppsmedlem sig friheten att
friska upp ert minne om vad A. !.-arbetet innebär.
Mycket som händer, händer trots avstånd under

ens ögon. Maktlöshet, resignation eller likgiltighet
- vilket råkar man ut för?
Ar det maktlöshet finns väl bara en sak att

göra: börja nysta i härvan i någon ända. Hur liten
tråd man än reder ut, är det värt att försöka. Man
kan ändå inte slänga härvan, den finns där.

En god vän, man inte sett på länge kastar ut en
tanke, att man borde bilda en s.k. tregrupp av
Amnesty International. Det tänder. Så träffas i
detta fall fyra par. Initiativtagaren är energisk,
intensiv och varm, vilket är en fördel för hela
gruppen. Entusiasmen smittar, fast somliga reage
rar långsammare, men immun förblir man knap
past.
Arbetet sker alltså i grupper, som helst inte bör

bestå av mindre än sex personer - man behöver
varann. Det finns grupper, som består av 50 per
soner. För att understryka A. I :s politiska obero
ende och opartiskhet, väljs de tre - därav namnet
tregrupp - fångar man arbetar för samtidigt från
ideologiskt och geografiskt skilda områden.

Fångarna väljs ut av sekretariatet i London. Dit
kommer informationer från många olika håll. In
ternationella organisationer håller kontakt om de
ras medlemmar blivit arresterade. Exilorganisatio
ner är en annan källa. Amnesty måste vara så abso
lut säker som det är möjligt, innan man tar sig an
en fånge. Därför sänds kunskapare till resp. land
i de fall detta är möjligt bl.a., vägarna är många.

Med varje fånges data följer tips om myndighe
ter, organisationer, personer, som bör och kan an
vändas för att nå målet. Fångens sak är ju ytterligt
känslig och detta måste påverka korrespondensen.
En saklig hövlighet - gärna hänvisning till Dek
larationen om de mänskliga rättigheterna - och
ihärdighet - ger bäst resultat.
Det är inte bara fången man kan bistå. Att

kontakta anhöriga, kan vara dessa till stor hjälp.
Har man fått en fånge fri, kan han vara i stort
behov av fortsatt hjälp. Mången kan vara helt ut
blottad och behöva både ekonomisk och andlig
hjälp i fortsättningen. Kläder får man t.ex. skicka
till vissa delar av världen.
Kontakt med andra grupper kan vara till stor

nytta i början. Också sekretariatet i Stockholm och
huvudsekretariatet i London kan ge råd och gör
det också. Ärsmöten och andra sammankomster
kan ge stimulans. Man får kontakt som är värde
full.
Ett bra sätt att hjälpa någon på traven i början

är att ta in nya medlemmar i gruppen, som efter
en tid kan avsöndra sig och bilda egen grupp.

Vår grupp träffas var tredje, fjärde vecka. Di
rekt efter jobbet därför att vi bor på tre olika
ställen inom Stockholmsområdet. Vi äter en var
dagsmiddag och kommer ganska snart in i våra
papper och delar ut uppgifter och diskuterar både
detta och många därmed sammanhängande saker.
Det behöver inte bli sena kvällar. Vid tiotiden
kan man vara på hemväg.

Arbetet är givetvis obetalt - i stor utsträckning
också på sekretariaten. Men pengar behövs. En
personlig avgift av 30:- kr för vuxen och 15:
för studerande till Svenska Amnesty plus en grupp
avgift till huvudsekretariatet är minimum.

England och Sverige har 120 resp. 137 av 501
tregrupper över hela världen. Margareta
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN Hii1

Visst var sommaren skön.
Sol och vi~d över båtägare och landkrabbor,

södcrfararc och sommarstugeägare. Hade vi bara
flyttat på fabrikssemestern, så hade det blivit tider
nas väder i juli också. Nåja det gick an.

Vi for söderut i år. En fredagskväll i juli. Resan
gick bra och naturen verkade hel och ren där vi
rusade fram. Det var ju till att hålla nitti även på
kostigar under semestern så vi pinnade på allt vad
bilen höll. Mot kvällningen skymtade vilda djur i
gläntorna, ännu var natten ljus. Väl installerade i
vårt semesterviste fann vi att det nog var mest
svenskar på den orten, men på vilken plage kryllar
det inte av vikingaättlingar i juli.

Stilla låg vattnet
i vår lilla kanal när vi rodde ut i gryningen och såg
infödda fiskare dra upp mindre fiskar i vasskanter
na. Stora båtar, små båtar, snygga båtar och båtar
som punschverandor, båtar med främmande län
ders flaggor tutade för broöppning. Segelbåtar bog
serades genom lugnvattnet till väntande regattor.
Handelsmannen vid bron var nyckeln till civilisa
tionen. Om vi kunde göra oss förstådda. Jajamen
san, handlarn vid Kolström förstår gustavsbergska
sen gammalt. Vi kom aldrig längre söderut och det
tyckte vi och bilen räckte väl till för året.

Hjortron har vi plockat
på Ingarömyren. Vet Ni inte var den ligger så inte
skall jag beröva Er sökandets glädje och målets
triumf. Nej, jag tycker inte om att äta hjortron. Far
i huset står för konsumtionen och jag för skönhets
upplevelsen. Hjortron är de vackraste bär jag vet.
Skulle Ni mot förmodan hitta vårt hjortronställe
så se upp för gungflyet i sydöstra hörnet. Hur jag
gick där och snokade så försvann jag plötsligt ända
till midjan. Vid min försynta bön om hjälp så kom
familjen och räddade bärhinken. Senare var de vän
liga nog att rädda även mig.

De vilda djuren
som skymtade på vår färd mot Kolström var tre
fredligt betande älgar på en äng mittemot Kvarn
sjön. Fast egentligen är det fel att kalla våra djur
vilda. De blir hur tama som helst i ett samhälle
med stora grönområden. Lugnet, och för övrigt hela
norra delen av samhället brukar ha betande rådjur
i täpporna på vårarna. Måtte alla goda makter

bevara. deras lökväxter till nästa vår. Vi såg den
största samling rådjur vi någonsin sett vid Munk
mora i slutet av juli. Ja den var så stor så vi trodde
först att Farsta redan importerat sina utegångskor
av ny stilig design.

Vi på söder
odlar vilt av annat slag. En räv och en grävling har
hedrat oss med sina besök i åratal. Under semestern
förolyckades vår rävkompis på Trallbanevägen ef
ter att ha decimerat Hovvägens kattbestånd med
tre. Ja, jag vill naturligtvis inte påskina att det kan
vara fråga om orsak och verkan, det kanske var
Nemesis, hämndens gud som slog till i största all
mänhet. Det blir tomt efter den långa vackra svan
sen som övermodigt svepte fram emellan rosenbus
karna.

När tidningen lämnat trycket
så har vi vunnit valet. Vilka vi ... ? Vi alla för
ståss, vilket parti vi än tillhör. Det är det som är
så jätteskönt med alla de politiska personerna. När
valet väl är över så myser de nyss förbittrade käm
parna och finner något positivt i utgången även
om de till äventyrs tappat röster och popularitet.
Alltid finns det något val som varit sämre, någon
tendens som pekar på kommande framgångar. Men
nästa gång som Yngve Högervind drabbar oss från
skyn så måste sannerligen horn och blåsgeneralen
Fanfar Wahrenberg hålla sig hemma i stugan. Tänk
om drakarna fått korn på vad som verkligen hände.
- Högerledaren möttes av en ljudelig fanfar i det
"röda Gustavsberg". Det hade smakat i reklamen.

Det är gubbarnas år i år
ja förlåt, saltstänket kom i korrektur från tryckeriet
just när Hedlund och Erlander vunnit valet. För
det gjorde de så grundligt att alla bortförklaringar
kom av sig. Trots TV och hm, kanske ändå snyg
gare ansikten. Nu vädrar jag morgonluft. Har kon
junkturerna svängt från ungdomskult till de gamles
renässans. När det var "barnens århundrade" var
jag för gammal, i ungdomens tidsålder var jag
stenåldrig, skulle jag mot förmodan äntligen ham
nat i rätt tid. Framtiden är vår, rulla fram den
röda mattan nu kommer de gamles decennium.
Huka er unga lejon, här kommer en gammal uv.

Edla Sofia
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Stranden var varm efter solig dag

Mörkret kom mjukt över Osby vatten

En matbit med dryck är gott innan natten

när kräftfiske väntar vårt fiskarlag.

Vid Kovik kravlar små kräftor i håv

när kvällen är ljum och det rasslar i säven

Livet är störtskönt och jättekul även

fast fjärran är frihet och sommarlov.



Kräftor kan njutas på många sätt
med allvar och flit, som här koncentrerat
eller mysande glatt, något mera verserat
ty skaldjur är en förtrollande rätt.
Gammal är äldst, Må vi erkänna de'
tre pojkar från Höjden kan konsten att leka
När farfar vill dansa kan ingen neka
här ligger Scheuens Calle i lä.



VANDRA MIN WAG
När jag härom kvällen styrde mina steg ned till

Centrum för att höra Blåsorkestern konsertera
framför Gustavsbergs teater, var vädret osäkert, så
våra musikanter hade tagit plats under taket vid
ingången till biografen. Några kända gustavsbergare
hade samlats där för att lyssna. Sven Wahrenberg
dirigerade och samordnade alla toner, som pressades
fram ur slätrakade och skäggiga anleten. Gräsmat
torna som vi ska få glädja oss åt i framtiden, kunde
man endast ana och några bänkar att sitta på hade
väl inte fått plats i budgeten ännu. Det var ingen
kö framför Systemet och inte framför Apoteket
heller. Vid Domus var det som vanligt fullt med
bilar på parkeringen och "full rulle" vid ingångarna
och kassorna. Folkparkens nye vaktmästare Bertil
Lindkvist diskuterade med kassören Bertil Arvids
son om biografen och dess program. Man startar
med filmen "Den stora restauranten". Det kommer
att bli cirka fyra kvällar bio i veckan.

I Blomsterbutiken prunkade många av Floras
blomster i de vackraste kulörer och hos optikern
provades glasögon av äldre gentlemän och ringar
av blyga ungdomar.
Hos frisören satt några ungdomar som offrade

sitt långa hår, odlat under flera år, och andra som
ville behålla det lilla som fanns kvar.
Handelsbanken hade utsträckt tid så där flöt allt

lugnt under bankkamrer Gösta Sundelius ledning.
En nick och ett leende till alla är tydligen hans
måtto.
På Posten gick allt sin gilla gång. Hur det korn-

mer att bli med en postgång per dag är väl ännu
en obesvarad fråga. Samhället växer ju som bekant.
Hos Korv-Göte var det ingen panik. Alla höll sig

i skinnet, men det var ju så tidigt på kvällen. Göte
tycks ju trivas med sitt unga klientel, som käkar
korv och mos eller hamburgare och grillad kyckling.
Hos bilfirman som huserar i Palmens hage (efter

båtsman Palm som bodde i soldattorpet vid Rutens)
fladdrade vimplarna för fullt och man gjorde affä
rer.
Vid IC bensinstation rullade bilar in och ut och

fyllde sina tankar med "100 oktan eller regular"
och allt vad det heter. Taxi-gubbarna satt i bered
skap och väntade på körning och rusningen på
Värrndövägen var något mattare än vanligt.
Vid Kommunalhuset var det liv och rörelse, ty

man hade utsträckt tid för personalen och många
sammanträden att avverka. Byggmästare Malmstedt
från Ingarö var så igenvuxen i ansiktet, att jag
knappt kände igen honom. Bara nu gubbarna i
byggnadsnämnden gör det, så är det bra.
Kommunalfullmäktiges ordf. Harald Lindholm

stod utanför och bekymrade sig för torkan. Gräs
mattan hade farit illa på en del platser. Trädgårds
arkitekten ville ju göra en å igenom gräsplanen för
att liva upp den gröna ytan. Det kanske skulle vara
modellen vid sådant väder, som vi haft i sommar.
Lindholm försvann in i huset. Jag kom att tänka på
den dråpliga historien om kommunalstämman, som
hade beslutat att bygga en damm utanför kommu
nalhuset. Då reste sig en av nämndemännen och
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föreslog att man skulle inplantera en vingklippt
svan i dammen. Den andra nämndemannen ville
inte vara sämre utan föreslog att man skulle plante
ra in två svanar, en hane och en hona. Det beslu
tades också.

En skeppare begärde ordet och föreslog att man
skulle köpa en gondol från Italien och lägga i dam
men. Det skulle bli så tjusigt att se den om sommar
kvällarna, då den låg där och speglade sig i vattnet.
"Herr ordförande!" hördes från sista bänken,

"Jag vill föreslå att vi köper två gondoler, en hane
och en hona."

Eftersom kräftfisket hade börjat i Osbysjön, så
gick jag dit och tittade. Två gånger i veckan släp
per fiskeklubben dit sina medlemmar. Man får fiska
femti stycken och klubben håller med redskapen.
Agn får man hålla sig med själv. Det är en stor
uppslutning kring dessa fiskekvällar och lotten får
avgöra när man blir i tur. Man har också från
klubbens sida planterat in regnbågsforeller i två
omgångar, som man nu håller på att fiska av för
fullt. På kvällarna kan man se dem hoppa efter
insekter ovan vattenytan. Tyvärr har de svårt att
fortplanta sig i insjöar av tJsbysjöns karaktär, säger
experterna. Därtill behövs rinnande vatten och helst
en väg till Saltsjön. Osbysjön kommer nog i fram
tiden att bli till glädje för många. Idrottsplatsen
skall ju bebyggas av ortens industri och blir nog
placerad på Osby åkrar och Folkparken måste kan
ske flyttas till en plats vid sjön. Detta är ju sådant
som våra långtidsplanerare brottas med. Munk
morabygget .går ju ända ner till tJsbyvägen nedan
för den s.k. luffarsvängen. Hela Osby lillskog blir
kringbyggd och befinner sig snart i samhället. Ja,
tänk vad tiden går och så mycket det blir uträttat.
Snart får vi vatten ända från Stockholm, så ingen
behöver oroa sig för att vårt fina vattentorn endast
är en dyrbar julgransfot.
Nu medan jag står här uppe vid vattentornet

tänds ljusen i Kvarnbergsskolan och ytterbelys
ningen i samhället. Jag går dröjande nerför backen
från Munkmoraberget. En ganska tam räv gör mig
sällskap nedför backen vid Rutens lada. Så går den
upp till prästgården över berget där Karl XIII :s ek
förr stod. Prästgården var förr en bondgård, som
hette _Marieberg. Den ornbyggdes åt kyrkoherde
Teodor Norman. Han var en intresserad biodlare,
som ofta syntes i trädgården, pysslande med sina
bevingade vänner. Trots att han hade tillgång till
honung, betraktades han av oss som sur och grinig.
Ingen predikan gick utan att han grät en tår över
oss syndare. Han fordrade att alla skulle hälsa på

honom. En gång träffade han en grabb på Bagar
Lindströms trappa. Det var kallt ute, så grabben
hade krimmermössa. "Har du ägg i mössan", röt

· Norman. "Ja", sa grabben och sprang flinande sin
väg.

Efter Norman så kom John Voxström hit från
en norrlandsförsamling. Hans stora intresse var nå
got som hette Världsfredsmissionen, där han också
var ordförande. Man ville smida om svärden till
plogbillar. Sålunda skulle man befria Bofors arbe
tare från att gjuta kanoner och lära dem att göra
trädgårdsmöbler i stället. Detta gällde främst folk
som led av samvetsnöd, som skulle bjudas annat
arbete. Trädgårdsmöbeln fick namnet Pax, vilket
betyder fred. Det gick med möbeln som med världs
freden. Vad förmår en herdes stora tankar om fred,
när man tjänar mera pengar på krig. Efter Vox
ström kom kyrkoherde Olle Hallin hit till Gustavs
berg och flyttade in i prästgården. Någon konsta
terade att det fanns husbock i de gamla stockarna
från den forna bondgården men dom försvann efter
en genomgripande upprustning av huset. Eftersom
vi inte haft en sjungande herde förut i församlingen,
så ställdes förhoppningarna högt på den nye präs
ten. Han hade ju varit förste tenor i OD m.m.
I expeditionsarbetet har han liksom Voxström haft
hjälp av en duktig hustru, som också bidragit till
kontakten utåt i syföreningen och annat kyrkligt
arbete. I modern mening tycker jag att Hallin varit
en bra präst, även om han inte frälst så många
själar. Hans predikningar har varit lagom långa
och kärnfriska och hans vokala resurser vid altaret
gav rättvisa åt växelsången mellan församling och
präst. Nu har han hållit sin avskedspredikan och
skall flytta till Stockholm och njuta sitt otium med
att läsa religionshistoria enligt vad en kollega upp
ger.

Vår nye präst heter Ekström och kommer från
Farsta församling.

Den halvtama räven kommer nu nedför slänten
från prästgården och slinker in i Lindbergs träd
gård. Stig Lindberg har ju flyttat ned till doktors
bostaden i Värmdögatan från villan vid Eriksberg.

Räven ökar farten och springer ut mellan bokar
na och över till Vallius trädgård, där den försvinner
bland buskarna.

På åkrarna nedanför det gamla kyrkstallet hade
man affischerat till valet, men plakatet var täckt
av ett plastskynke, som inte fick avtäckas förrän
24.00, midnatt. Det gäller inte valet av en ny präst,
det gäller valet till riksdagens andra kammare.

Axel Björkman
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l<ONSUM •DOMUS
Rekordvärme - rekordförsäljning

I föregående nummer av gustavsbergaren slutade
vi vår sida med orden "Vi tror, vi tror på somma
ren". Vi blev sannspådda - det blev rekordvarm
sommar och omsättningsbarometern steg i takt med
det vackra vädret. Omsättningen i Varuhuset/möbel
ökade under juni/augusti med 22.8 '°lo, butikerna
med 3.2 '°lo och för föreningen som helhet blev ök
ningen 17.5 '0/o. Ser vi på omsättningstabellen för
tiden från årets början fram till den 31 augusti så
var försäljningen i Varuhuset/möbel 17.8 milj. och
i butikerna 7.1 milj. Tillsammans blir detta 24.9
milj., vilket är närmare 4.1 milj. mer än samma tid
föregående år. Av detta framgår att vi haft god
vind i seglen redan från årets början. Den goda
försäljningsökningen har givit utslag i kostnads
utvecklingen så att kostnaderna i procent gått ned
i jämförelse med föregående år samma tid, vilket
blir till gagn för dem som gör sina inköp.

Prisutvecklingen
Statistiska Centralbyråns konsumentindex visar

att livsmedel i juli månad låg 1.2 0/o högre än sam
ma månad föregående år. Beklädnad har stigit med
0.6 0/o, hårdvaror har oförändrat indextal. Räknar
man samman dessa tre grupper blir ökningen i ge
nomsnitt 1.0 0/o. En så stabil prisnivå har vi inte
fått inregistrera tidigare år.

Den planerade utbyggnaden av Varuhuset
har gått enligt tidsplanen när det gällt förberedel
serna att ha handlingarna färdiga för att komma
igång med byggnadsarbetet senast den 1 oktober.
Brist på arbetskraft inom stockholmsområdet och
behovet av att använda tillgängliga byggnadsarbe
tare för bostadsbyggande har medfört att Länsar
betsnämnden i skrivelse meddelat att man ej kan
tillstyrka igångsättningstillstånd i år. Arendet är
under prövning i andra instanser. Vi får se om dessa
prövningar kommer att förändra situationen,

Gamla fastigheten vid kyrkan
Ombyggnaden av fastigheten har tagit längre

tid än vad som från början beräknats. Som det nu
ser ut blir ombyggnadsarbetet klart i början av
oktober månad. I bottenplanet kommer Stockholms
läns sparbank att flytta in med sin verksamhet och
så blir det lokaler för självkem, där vår förening
kommer att driva verksamhet. Tiden för öppnande
av dessa lokaler beräknas till omkring den 15 no
vember.

Inför studiesäsongen 68-69
I likhet med tidigare år har Vi-skolan ett om

fattande studieprogram att erbjuda. Vi vill här
nämna några av de ämnen som finnes att studera.
Konsumenter i förening behandlar medlemskap, in
flytande, konsumentorganisationer och konsumtions
föreningen som konsumenternas intresseorganisation,
behandlas grundligt.
Ögat och belysningen. I denna kurs berörs ögat,

de korrigeringar, som kan göras för att förbättra
synen. Belysningen, litet el-lära, kostnader för
ström, hur fel kan och bör klaras etc.
Mat ur burk. Här behandlas hel- och halvkonser

ver, innehåll, märkning, användning. Jämförelser
görs mellan mat på burk och motsvarande färsk.

När vi köper kött
Denna kurs behandlar kvalitetsfrågor, styckning

och tillagning. Vissa omständigheter gör att vi kan
starta denna kurs först i januari månad medan öv
riga kurser beräknas komma igång under oktober
månad.
Informations- och anmälningsmaterial finns i

Varuhusets information och i samtliga butiker. As
sistent Henry Ericson tel. 301 60 lämnar gärna upp
lysningar om våra studieämnen.
Välkomna till trevliga och lärorika studieaftnar.

G. M-n.

ANNONSER TILL JULNUMRET
bör inlämnas före den 5 november till

Redaktionen för Gustavsbergaren
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Full fart i simbassängen.
Sommarlovet är slut. En febril verksamhet har under lovet varit i gång i skolorna. Så snart dessa den 7/6 tömdes på lärare
och elever, började Sven Alexanderssons mannar reparera och snygga upp på ett flertal ställen i Ekedals, Kvarnbergs- och
Pilhamns skolor. Sålunda har Röda skolans matsalar och skolmåltidskök blivit tre klassrum. Kvarnbergsskolans [onsterb ågar
lyser nu bländande vita, och det tredje klassrummet vid Pilhamns skola har fått en behövlig översyn. Invigningsklart står
också det nya tillskottet vid Ekedalsskolan:matsals- och gymnastikbyggnaden. Nu föreligger äntligen möjligheten att åter
uppta gymnastikundervisningen på ett mera rationellt sätt. Vi hoppas också, att den simunderuisning som i september börjar
vid det i souterrdngplanet inrymda Ekedalsbadet skall avsevärt förbättra simkunnigheten bland våra skolelever.
Ekedals matsal- och gymnastikbyggnad.



Detta öppna omrc'ide mellan husraderna vid Rc'idjurs- och Klostervägen i Lugnet har sluppit avgränsande staket och häckar
och blivit en stor, naturlig kontaktyta. En tendens som juryn tycker är fin och efterföljansvärd i lämpliga fall. Man hoppas
att detta område ska fc'i sc'i här förbli.

TRÄDGÅRDSTÄVLINGEN 1968
Någon tävling i trädgårdsskötsel och anläggnings

konst med begäran om namnförslag till kommitten
för kultur- o. hembygdsvård har inte varit utlyst i
år i Gustavsberg. Men för att uppehålla och ytterli
gare stimulera intresset att med eget arbete skapa
något vackert på sin tomt eller täppa, något som
förskönar samhället och bygden, har en jury även
i år gjort en rundvandring genom samhället. Vi
ha tittat på allt vackert och välformat, satt poäng
och plockat fram en del personer som är väl värda
beröm, ett pris eller ett diplom.

En torrperiod under högsommaren med vatten
brist och åtföljande förbud att vattna hade med all
tydlighet satt sina spår i trädgårdarna överallt. Det
var för att all växtlighet skulle hinna bli lite fris
kare efter det regn som sedan äntligen kom, som
vi i juryn i år väntat med vår inspektionsrond så
länge som möjligt.

Att sätta poäng och välja ut pristagare har varit
ytterligt svårt. Genom uppdelning av samhället i
distrikt ha vi velat få med pristagare från alla delar
av samhället. Vi måste ge många tomtagare eller
innehavare av trädgårdstäppor beröm för vackra
anläggningar och välskötta odlingar, men tillåt oss

att även i år dela ut några små råd.
Var försiktig med tegelsten och plast och måla inte
cementrör eller cementytor om nu cement ovillkor
ligen måste användas.
Tillåt oss även att här få göra några uttalanden

efter vår rundvandring i vårt vackra industrisam
hälle. Döda eller halvdöda gamla fruktträd är ingen
vacker syn. Tag bort dem snarast möjligt. Så var
det de friområden och s.k. allmänningar tillhörande
kommunen och fabriken. Här måste vi nog säga
att en viss förbättring skett sedan i fjol vad beträf
far uppsnyggning och upprensning. Men ännu åter
står mycket att göra för båda markägarna, men
kanske speciellt på fabrikens områden. Jättehöga
kardborrar och tistlar som sprider frö samt dåligt
putsade dikesrenar är inte vackert att se. Hur länge
skall vi få vänta på färdigställandet av den öpp
na platsen vid Domushuset, det område som ligger
mellan apoteket och Värmdövägen ?
Om vi så efter slutfört uppdrag får tillägga att vi

uppmärksammade många vackra balkongplante
ringar i samhället i år. Vi vill gärna se fler sådana
nästa år. Så önska vi alla lycka till i fortsättningen.

E.C.
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HISTORISKT
I GUSTAVSBERG

Lördagen den 9/11 kommer en visning av Gus
tavsbergs kommuns fornminnen att anordnas i kul
turnamndens regi. Visningen inleds med en presen
tation av fornborg, gravfält m.m. Buss för deltagar
na till de olika sevärdheterna. Hela visningen be
räknas ta c:a två timmar. För att kunna anpassa
arrangemangets storlek till antalet deltagare om
bedes intresserade att anmäla sitt intresse till Göran
Lundgren, tel. 315 01 eller Bengt Johansson, tel.
313 77 senast fredagen den 19/10.

Båtklubbarnas hamnavgifter
Båtklubbarna har vid sammanträde beslutat höja

hamnavgiften enl. nedan:
Hamnplats 40:-
Boj eller bom 20 :-
Fendrar 10:-
Medlemsavgift 10:-

Löneavdrag beräknas komma på oktoberlönen.
F.ö. håller vi, när detta läses, på med uppdragning
efter den härligaste båtsommar på länge.

T. Rolf

POANGLISTA FOR TRADGÅRDSTAVLAN
Söder
John Eriksson Tallåsen 26 poäng
Olle bstgren " 22 "Bertil Dahllöf " 22
Helge Axelsson " 22 "Helge Lindfors Hovvägen 22 "Astrid Nilsson Tallåsen 21 "Bertil Svensson " 21 "
Norr
Helge Lithander Skeviksgatan 24 poäng
Lennart Hagelin Grindstugatan 22 "Hans Axelsson " 22 "Robert Bellman " 22 "Gösta Göransson Höjdhagen 22 "
Lugnet-området
K.-G. Bergström Björnskogsvägen 26 poäng
Olle Eriksson Klostervägen 26 "Ingvar Eriksson Rådjursvägen 25 "Leif Nordqvist " 25 "Lars Eriksson " 25 "Anders Sund Nyhemsvägen 25 "Bengt Carlsson Klostervägen 24 "Gert Wikström Björnskogsvägen 24 "

GUSTAVSBERGS
TEATERKOMMITTE

På inbjudan av Gustavsbergs Folkparksförening
och Gustavsbergs Scenstudio samlades i början av
maj representanter för ett antal organisationer på
Gustavsbergs Teater för dryftande av planerna
att bilda en teaterkomrnitte, som skulle organisera
teaterturneverksamheten i vårt samhälle. Samtliga
inbjudna hade skickat ombud och alla var posi
tiva för saken.

Efter anföranden av ombudsman Sixten Blecken
och regissör Bengt Blomgren i Svenska Riksteatern
vidtog en diskussion, vilken utmynnade i att en
interimsstyrelse bestående av nio personer valdes.
Valda blevo Harald Lindholm, - Gustavsbergs
Kommung Sune Nilsson - Gustavsbergs Fabriker,
Knut Jansson och Bertil Arvidsson - Gustavsbergs
Folkparksförening, Gunnar Lundberg och Arvid
B. Bergström - Gustavsbergs Scenstudio, Marianne
Andersson - ABF, Sonja Ohlund - Gustavsbergs
Skolor samt Edor Svensk.

I ett arbetsutskott på fem personer ingå herrar
Svensk, Arvidsson, Lundberg, Bergström samt fru
Andersson.
Då Marianne Andersson senare avflyttat från

orten har ABF i hennes ställe utsett Bertil Peterson
som sin representant i styrelsen.
Vid ett senare sammanträde då styrelsen konsti

tuerade sig utsågs till ordförande: Edor Svensk,
sekreterare: Arvid B. Bergström och kassör: Sonja
öhlund.

Vid den programsättning Svenska Riksteatern
anordnade i Stockholm den 17 juni för Stockholms
området representerades kommitten av herrar
Svensk och Bergström. De erbjudna programmen
hade dessförinnan genomgående diskuterats inom
kommitten.

Följande program kommer alltså att under sä
songen 1968-1969 framföras på Gustavsbergs Tea
ter av turneer från Svenska Riksteatern:
Den 18 sept, blir ett extra evenemang. Då blir

det nämligen turnepremiar med operetten "Oh,
mein Papa" med musik av Paul Burkhard. Den
tillhör den internationella repertoaren och dess
framgångar är många. Välkänd är inte minst signa
turmelodin, som givit namn åt stycket. För regin
svarar Aloysius Valente och för scenografin Evert
Myhrman, båda välkända var och en i sitt fack.
Huvudrollerna spelas av Stina Britta Melander

och Rutger Nygren - välkänt och charmant sång-
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arpar. I övriga roller märkas bl.a. Karl Kinch,
Gunhild Gråhns, Märta Ternstedt, Knatten An
dersson, Nisse Ericsson m.fl.

En verkligt festlig kväll.
Den 22 akt. följer så en satirisk komedi av den

tjeckiske dramatikern Våclav Have]: "Ut med
språket" i regi av Bo Forsberg. l rollerna finnes
bl.a. Marianne Nielsen, Gunnar Nielsen, Gösta
Bråhner m.fl. Komedien, som utspelas i kontors
miljö, är mycket rolig. Regissören Bo Forsberg har
bearbetat pjäsen för svenska förhållanden, så att
miljön och rollgestalterna kommer oss nära och så
att både det allvarliga och det mer skämtsamma
i handlingen verkligen framstår som aktuellt också
för oss.
Den 26 nav. kommer en lätt komedi av Muriel

Resnik: "Alltid på en onsdag." För den svenska
publiken är denna komedi välkänd efter fram
gångsrik långkörarperiod nyligen på Lilla Teatern
i Stockholm. För regin svarar Lauritz Falk och i
rollerna bl.a. Lennart Gregor och Lars Granberg.

Våren 1969 blir det två spelkvällar, 24 febr.
och 21 april, med en kriminalpjäs "Fällan" och
"Lille Malcolm" på programmet. Till dessa pjäser
få vi återkomma på nyåret.
'Aven på barnföreställningar ha vi tänkt. För låg

stadiet framföres lördagen den 23 nav. "Nalle Puh"
av A. A. Milne samt för mellanstadiet lördagen
den 12 april "Spöket på Canterville" efter Oscar
Wilde's novell. Båda dagarna blir det två föreställ
nmgar.

Med dessa program hoppas vi ha gjort ett gott
val och därmed kunna hälsa inte bara Gustavsbergs
utan även våra grannkommuners teaterintresserade
publik välkommen till vår vackra och festliga tea
terlokal, vilken fått vackra lovord av teaterfack
folk.

Biljetter komma att säljas utom i teaterns kassa
även i Domus information. Ett abonnemangssystem
kommer att ordnas, vilket ger en rabatt a kr. 2:
på biljettpriset.
Vi hälsar vår publik hjärtligt välkommen.

GUSTAVSBERGS SCENSTUDIO
har haft årsmöte på Hemvärnsgården den 30 au
gusti. Styrelse för verksamhetsåret 1968-1969 är
ordförande: Ulla Svensson
vice ordförande: Göte Viklund
sekreterare:
kassör:
suppleanter:

Eva Brandin
Gunnar Lindblad
Jan Johansson
Anneli Nilsson

Alla kontakter med Scenstudion tages genom
ordf. tel. 300 68 eller sekr. tel. 272 43.

Omkring första oktober framför ungdomsgrup
pen "Verandan" av Maud Backens. Pjäsen har ti
digare givits i TV.
När detta skrives håller man just på att söka

lämplig pjäs för framförande på nyåret. Regissör
för denna blir skådespelare Segol Mann.
De så populära trivselkvällarna i Bergasalen

kommer att fortsätta under vintern och början gö
res den 18 okt.

Övriga trivselkvällar blir den 15 november, 6
december, 24 januari, 21 februari, 21 mars, 18 april.
Varje trivselkväll inbjudes arbetarkommunerna i
Gustavsberg, Ingarö och Värmdö. Anmälningar
om deltagande senast två dagar före till Hilding
Ohlson, tel. 304 01.
Den 13 dec. planerar man att anordna en Lucia

soire i Gustavsbergs Teater liksom föregående år.
I programmet skall medverka Manskören, Scen
studions orkester, de så populära sånggrupperna
"Les Quatres" och "Gaul", solister samt naturligt
vis Lucia med tärnor.

Arvid Bergström

Presstopp: ny pJas har beslutats, det blev den
danske dramatikern Soyas, "Fan ger ett anbud".

ORIENTERING
Orienterarna har skaffat sig en ny klubbjacka
-mörkblå med klubbmärket på vänstra ärmen
och en helfestlig figur på ryggen. Eftersom många
har undrat vad denne figur "Mr Goggles", vars
upphovsman är Harry Ekström på fabrikens rek
lamavdelning, symboliserar får vi lämna följande
förklaring:

MR GOGG/.ES
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Besöksverksamheten har som vanligt varit stor. Under maj-juni tog vi emot 5.200 personer av blandade nationaliteter och
yrkeskategorier. Under· sommarsäsongen når den utländska strömmen sin kulmen. KF och Svenska Institutet håller oss varma
med koopera_törer, fackföreningar, konststuder_ande, sa_mhällsstuderan_de, ambassadörer, som blandar sig med pensionärer, ~ko!
klasser, tekniker, fackfolk av olika sorter. Har ser m Svenslea Institutets engelska kurs Meet Modern Sweden, som oarie ar
kommer i mitten av augusti från Uppsala. Också en tysktalande kurs Schweden heute som bor lite närmare, för den håller
till i Graninge Stiftsgård i Saltsio-Boo, brukar varje år se fabrikerna. Vid en lunch får de information om KF.

Vad har för övrigt hänt på orienteringsfronten?
Ja, den inbitne orienteraren tillbringade sin semester
i Boråstrakten för att springa orientering fem dagar
i följd. Over 3.000 ställde upp, däribland en del
gustavsbergare, som tyvärr inte kunde notera någon
topplacering. Det kunde vi däremot på natt-DM.
Björn Nordin sprang in som tvåa och Bertil Fall
som sexa. Hade tremannalag räknats, hade vi utan
vidare lagt beslag på det, eftersom Nils-Henry
Freyne också skötte sig fin-fint.
På vårt eget klubbmästerskap i natt snuvade

Freyne favoriten Björn på "tecknet" med endast
en sekund till godo. Ove Westerberg vann desto
klarare ungdomarnas uppgörelse före Lasse Jonsson.
På Kooperativa-RM, som avhölls i Västerås, kun

de vi inte göra något åt lagsegern (Björn tävlade
på annat håll). Vi fick nöja oss med andraplatsen.
En riksmästare blev det i alla fall genom Ivar
Norin, som tog hem yngre oldboysklassen och som
lön för mödan fick ta emot en cykel i pris. När
vi satt i bilkö (av samma längd som Värmdökön)

vid Bro på hemvägen, väntade vi förgäves att få
se Ivar komma svepande förbi på cykeln.
Till SM, som avgörs vid denna tidnings press

läggning, har vi fått med Björn Nordin både på
natt- och dagtävlingen. Vi håller tummarna för
framgång!
Till sist vill vi uppmana alla som skulle vilja

börja orientera: Kom till Ekedalsskolan på tisda
garna. Orienterarna disponerar gymnastiklokalen
två timmar. Kl. 18-19 blir det ett blandat pro
gram med gymnastik, korgboll och teoriundervis
ning för ungdom och nybörjare. Kl. 19-20 gymna
stik och korgboll för de äldre. Efteråt kan man
njuta av ett bastubad och ta ett dopp i simbassäng
en. Låter väl skönt, eller hur?

Pierre

Ldnssparbanleen öppnar nytt avdelningskontor vid
Skärgårdsvägen, gamla Konsum 1, den 15 novem
ber. Föreståndare Claes Lander.
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GUSTAVSBERG
- en uppsats av· Anders Erderyd, 9g.

Inom Gustavsbergs områden kan man spåra gam
la keramiska traditioner. Enligt uppgift har man
vid utgrävningar i by eller gårdsgravfält från yng
re järnåldern hittat vackra bruksföremål i bränd
lera, som vittnar om god smak och funktionsform.

Bland de äldsta gravfälten i landet har man
t.ex. det stora gravfältet vid Säby på Ingarö.
Vid Lämshaga gård finns ett gammalt bygravfält

stensättning med högar av jord, där vikingen An
vit med makan Gillöga och sönerna Skåle, Sibbe
och Livsten, bodde.
Namnet Lämshaga skrevs redan 1442. Tillförlit

liga handlingar om gården kan man hitta från år
1636, då amirallöjtnant Lars Mattson-Strusshjelm
förlänades gården.
Kungliga rådet Erik Ryning köpte sedan gården

och lät 1647 uppföra stenhuset som fortfarande står
kvar.
Gustavsberg eller Farsta, som det hette till 1687,

bestod av två hemman. Farsta var bebyggt redan
under bronsåldern, vilket framgått av de älvkvar
nar som 1924 anträffades dels i lösa block dels i fas
ta vid sydöstra hörnet av Ekedalsskolan.
1640-1660-talen
Förändringar i både byggnads- och levnadssätt

skedde med 1640-1660-talen. Då började en adels
byggnadsperiod. De rikedomar som förvärvats un
der krigens tider, nedlades i stora manbyggnader
på säterierna och deras inredning. Stora gårdar
som Farsta, Lämshaga, Brevik, Beatelund med
magnifika terrasser och trädgårdar planerades. Den
ståtligaste och bäst bevarade är trädgården i Beate
lund.
.. Adeln fick under storrnaktstiden beröring med de
stora kulturländerna, och man införde något av
den prakt och bekvämlighet man sett i Europa.
Herrgårdarnas uppsättning av vävda-målade och
ostindiska tapeter samt gyllenläder blev impone
rande.
Farsta eller Gustavsberg hittar man i böckerna

sedan. Gabriel Gustavsson Oxenstierna bytte 1640
till sig Farsta gård från kronan. Efter hans död
ärvdes godset av sonen Riksrådet Gustav Gabriels
son Oxenstierna. Han lät uppföra stenhuset vid
Farsta (daterat 1648). Gården har efter dennes död
gett namnet åt Gustavsberg. Hans dotter, Gustava,
ville nämligen kalla gården Gustavsberg efter sin
far.

Tegelbruk
I räkenskapsböcker och bouppteckningar framgår

att man redan 1630-40 slog och brände tegel vid
Farsta.
Tegel från Gustavsberg skeppades på båtar till

Stockholm, där många samtida byggen på Söder
malm använde tegel härifrån.
Gustavsberg som industri hittar vi igen i början

på 1800-talet. 1825 återköpte kammarrådet Olof
Wennberg och grosshandlare J. Ohman hälften av
Gustavsberg med underlydande gårdar.
Därmed började en ny tid för Gustavsberg genom

att porslins- och vaxljusfabrik grundades.
Gustavsbergs porslinsfabrik anlades vid en tid då

svenska folket hade börjat överge sina gamla hem
magjorda bordsföremål av trä eller tenn, och i
stället skaffa sig importerat, huvudsakligen billigt
engelskt porslin. Grosshandlare J. Ohman blev så
småningom ensam ägare, och den första och för
övrigt misslyckade bränningen i de nya ugnarna
skedde nyårsnatten 1828.
1838 nedlades vaxljusfabrikationen och ledarska

pet för fabriken gick till Samuel Godenius. Under
hans tid skedde många förändringar, fabriken om
byggdes och bättre fabrikationsmetoder infördes.
Man importerade engelska specialarbetare från
Wedgwood. Till den snabba uppblomstringen på
1840-talet bidrog inte minst det förhållandet att
Godenius lät sina fartyg på in- och utgående angöra
hamnar på Cornwallkusten, för att hämta kaolin
och segleror, och som fick tjäna som ballast på
fartygen. På så sätt erhöll Gustavsberg sina för
nämliga engelska råmaterial till lägre kostnader
än vad de engelska fabrikerna kunde åstadkomma.

Fabrikens frammarsch på 1850-talet uppmärk
sammades livligt och August Blanche framhöll Gus
tavsberg som en förebild i svensk industriell före
tagsamhet.
1869 tillträdde Godenius' svärson Wilhelm Odel

berg chefskapet. 1867-68 var det som bekant nöd
år i Sverige. Och Wilhelm Odelberg fick kämpa
hårt för att hålla företaget vid liv. Och för Gustavs
bergs vidkommande fick krisen till resultat att
företaget ombildades till AB. Minnet från dessa
bittra år bet sig fast hos Wilhelm Odelberg och blev
bestämmande för hans framtida handlande. Han
vägrade hela sitt liv att t.ex. anlita bankkrediter.
Wilhelm Odelbergs personlighet och karaktär

satte även sin prägel på livet i Gustavsberg. Han
hade en gammal patriarkalisk ansvarskänsla för
sina anställda.
Någon har sagt att i Sverige var Svea Rikes lag
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Edith Tupy, som till vardags målar Grazia, har en charmfull
hobby. Hon gör figurer av torra kvistar, blomblad, fröhus. -
Det älskande paret på mosstuvan, som ömt sträcker sina ar
mar, är två torra röda kvistar med nyponhuvuden och ängs
ullshår, knappt hälften så stora i verkligheten. Tåspetsdansö
sen på streptocarpusbladet är klädd i torr, grågul Jröhuskjol,
vars skaft är hennes överkropp. Hon mäter 4 cm.

rådande, men i Gustavsberg "Odelberg den Rikes
lag".
Men man hade en känsla av trygghet och sam

hörighet med företaget som var ovanlig. Ingen
arbetslöshet, fritidsförströelser av olika slag ordna
des. Religiösa församlingar fick lokaler. Hornmu
sikkår, skarpskyttekår bildades. Och amatörteatern
(Sveriges äldsta) finns fortfarande, grundad under
Wilhelm Odelbergs regim.

Fackföreningen bildades 1919
Den dagen upphörde den patriarkaliska friden

i G-berg, nämligen då fackföreningen bildades. Ti
digare försök hade misslyckats och initiativtagarna
fick som regel emigrera till Amerika.

Efter den 7/1 1919 avskaffades alla förmåner;
pensionerna stoppades, fabriksboden stängdes.
Det har berättats att efter detta dato besökte

gamle W. 0. aldrig fabriken.
Svårigheterna kom även från andra håll. Pors

linsföretagen fick kämpa en ojämn kamp mot ut
ländska konkurrensen. Vi hade världens lägsta pors
linstullar och Sverige översvämmades av billigt,
utländskt porslin.
Sönerna Axel och Victor Odelberg, som nu över

tagit fabriken, kämpade hårt för att försöka klara
Gustavsberg.

1930-talet
Vid mitten av 30-talet, efter en närmare 15-årig

depression, konstaterade ägarna att Gustavsbergs
rationalisering var en uppgift som översteg deras
förmåga. Den 4 juli 1937 såldes Gustavsberg till
Kooperativa Förbundet för 3,6 miljoner kronor.
För Gustavsbergs fortbestånd fordras stora kapi

talresurser, och investeringar i maskiner, bostäder.
En ny, stor fabrik för tillverkning av sanitets

porslin uppfördes, och kunde sättas i gång 1939.
Den var då Europas största. Under krigsåren till
kom nya fabriker för flintbenporslin, och vid krigs
slutet kom plastfabriken och badkarstillverkningen.

Från gamla hushållsporslinsfabriken, som grunda
des 1827, har vuxit upp en storindustri med nära
2.400 anställda, och med en försäljning av 242
miljoner kronor.



HARALD ELLDIN DÖD
Budskapet om rektor Harald Elldins bortgång

kom. oväntat för oss gustavsbergare. Det väckte
både vemod och sorg, men även vackra minnen till
liv. Hans kärlek till Gustavsberg var omvittnad.
Han var initiativtagare till både diskussionscirkeln
Forum som tidningen Gustavsbergaren, och vi
hade den stora förmånen att få räkna honom som
en av oss.
Harald Elldins bildningssträvanden får ses mot

bakgrunden av hans egen andliga rörlighet. Män
niskan fick i hans mening inte låsas fast i en eller
annan disciplin, för att sedan stå främmande inför
alla andra. Hans ideer om bildning hade alltid en
social låga. Arbetsskolan var hans lysande projekt.
Därför blev hans skapelse Vår Gård något som
kooperationen kan vara stolt över. Han blev en
av kooperationens uppbyggare, och denna uppbyg
gande kraft har i hög grad bidragit till kooperatio
nens frammarsch i Sverige. Sedan 1924 har Harald
Elldin som rektor för "Vår Gård" fostrat de flesta
ledarna inom den svenska kooperationen. Bland de
30.000 kursdeltagarna, elever etc. har Harald Ell
din nått en popularitet som varit få förunnad. Det
ta berodde inte bara på hans geniala originalitet
utan framför allt på att vi "Vår Gårdare" känner
och erkänner honom som en auktorativ tolk för
kooperationens innersta ideer.

Tack
Ett varmt tack för vänlig hågkomst på min 75-

årsdag till Baptistförsamling, Pensionärsföreningen,
Hemmet, arbetskamrater, grannar, släkt och vänner.

Olga Holm

Ett hjärtligt tack till Fabriksledning, Båtklubben
och Pensionärsföreningen samt släkt och vänner för
vänlig hågkomst på min 75-årsdag.

Gustav Blomberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
50-årsdag.

Astrid Björklund

Undertecknad, som haft förmånen att sedan år
1931 i otaliga kurser på Vår Gård få ta del av
hans inre rikedomar skrev i minnesanteckningar
från BK 42 år 1939, som även citerades i hans bok
Är på Vår Gård, vilken kom ut år 1966, föl
jande:
"Efter den första lektionen försvann faktiskt

den outtalade rädslan för Harald Elldin. Han var
ju inte alls farlig som många gjort gällande. Han
var hellre faderlig. Hans föreläsningar blev spän
nande. De var så personligt präglade, en för oss
alldeles ny kooperativ samhällssyn, att vi omsätt
ningsjagande själar började tänka om, och under
rasterna diskuterade vi hur man skulle vilja forma
framtiden, så att den inte enbart skapade krämar
själar. Harald Elldins förmåga att få igång tanke
verksamheten på oss var otrolig - lekande lätt
gjorde han oss mållösa, och lika lätt ledde han oss
in på rätta tankebanor."

Som privatmänniska var den skarpsynte-intelli
gente Harald Elldin förtjusande. Han hade rik
humor, och var alltid den sanne vännen. Hans
namn har i alla läger med samma glädje konkreti
serats av en ständigt växande anekdot-flora, oför
glömlige Harald Elldin - Vår-Gård-minnen, som
oftast tagit formen av legendbildning.
Nu är han borta, Vår Gårds och vår tidnings

grundare. Vi, alla hans vänner i Gustavsberg har
genom rektor Harald Elldins omtanke om Gus
tavsberg förenats på ett speciellt sätt. Vi tackar
för allt han betytt och vi gör honom den största
tjänsten genom att stödja och omhulda hans ska
pelse Vår Gård.

Arnold Erderyd
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Foto: Sven-Gösta Johansson

Albin Johansson död
Albin Johansson är död. En av kooperationens

största män har gått bort 82 år gammal. Han ver
kade inom kooperationen i drygt 60 år. Vad han
har betytt för rörelsen, med sin visionära framtids
syn, sin viljestyrka, duglighet och idealitet kan inte
överskattas. Hans generation, föräldragenerationen
för oss som nu är medelålders, räknar ännu tusen
tals gamla kooperatörer runt om i landet, som i
honom såg en stridskamrat och ett stöd i sin lokala
kamp för en bättre ekonomisk ordning.

Albin Johansson växte upp på Söder i Stockholm,
men var född i Värmland, närmare bestämt i Kris
tinehamn. Många goda talare har kommit från det
landskapet, han var en av de största.

Vi i Gustavsberg har anledning att minnas honom
med tacksamhet och värme. Albin Johansson var
med om att uveckla AB Gustavsbergs Fabriker från
porslinsfabrik till storföretag och deltog med intres
se i samhällets utbyggnad. Till sist - han var vår
vän.

Skolan rapporterar
Följande nyanställningar har, då detta skrives,

skett:
Småskollärare:

Folkskollärare:

Amneslärare:

Musiklärare:

Simlärare:
Matsalsbiträde:

Eva Flock-Jerneren,
Marie-Louise Bergsren.
Vivika Westlund, Mary Ljung
ström, Bo Jerneren.
Stig Olof Boij.
Specialklasslärare:
Hans Ansker.
Werner Jönsson (ledare),
Leonard Svensson
Hans Rosendahl
Ulla Ekblom

Gymnastiklärare: Carin Carlsson.
Hushållslärare: Anita Ytreberg.

De nyanställda hälsas hjärtligt välkomna till
Gustavsberg. Vår förhoppning är att de ska komma
att trivas med sin arbetsplats och med Gustavsbergs
samhälle överhuvud taget.

Beträffande skolarbetets uppläggning inträder en
avsevärd förändring i och med detta läsårs början.
Vi har s.k. periodläsning. Flera perioder med samma
eller närbeläget ämne sarnrnanföres till ett block.

Tidsschema för läsåret framgår av nedanstående
uppställning:

börjar måndagen den 26/8
(kl. 8.00-9.00).

slutar fredagen den 20/12.
börjar torsdagen den 9/1.
slutar fredagen den 13/6.
Kvarnbergsskolan
torsdagen den 14/11 -68.

Ekedalsskolan
onsdagen den 12/3 -69

Pilhamns skola
onsdagen den 19/3 -69.

Måndag 10/2-fredag 14/2
(vintersportlov).

Måndag 31/3-torsdag 3/4
samt tisdag 8/4 (påsklov).

Fredag 2/5.
Fredag 16/5.

Till slut ber jag få tillönska alla elever, alla sko
lans anställda och alla övriga som på ett eller an
nat sätt är engagerade i skolans verksamhet ett gott
nytt skolår. Sven Westling

Höstterminen

"
Vårterminen

,,
Åhörardagar:

Lovdagar:
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[Q
Födda

4.6 dotter till fabr.arb. Enrico Angelo Inversini, Mariag. 1
och h. h. Maria Gabriella f. Rodari

5.6 son till svetsare Per Olof Wahlström, Västra Ekcdal
och h. h. Rosa Linnea Margareta f. Degerlund

7.6 son till ingeniör Karl Ove Lundgren, .Björnskogsv. 12 C
och h. h. Gurli Mirjam Birgitta f. Fritzson

18.6 dotter till konsulent Bengt Erik Nyström, Rutcns v. 2
och h. h. Ally Birgitta f. Berggren

19.6 dotter till Iabr.arb. Gunder Lundgren, Styrmansv. 6 D
och h. h. Eva Lillemor f. Frclin

15.6 son till telemontör Jan Anders Persson, Meitcns v. 23
och h. h. Gunnel Birgitta f. Lindberg

21.6 dotter till tulltjm Ingvar Karl Axel Lorin, Mörtnäs
och h. h. Maj-Britt Alice f. Sjödin

30.6 son till fabr.arb. Lars Emil Inge Pettersson, Mcitens v.
25 och h. h. Kerstin Maria f. Borg

3.7 dotter till tullöverkontr. Björn Gösta Lindstaf, Mörtnäs
och h. h. Berta Olga f. Pcislcr

3.7 dotter till fabr.arb. Asko Antero Saarinen, Styrrnansv.
4 F och h. h. Selma Kyllikki f. Saastamoinen

6.7 dotter till Per Torsten Olsson, Munkv. 5 och h. h. Mary
Ann f. Malmborg

10.7 dotter till fabr.arb. Sergio Mineni, Hästhagsv. 10 B
och h. h. Pierina Angela f. Barcellandi

11.7 son till konstnär Jan Olof Landqvist, Hovv. 48 och
h. h. Marianne f. Svenberg

11.7 son till civiling. Per Lennart Reiner, Björnskogsv. 8 D
och h. h. Inger Anita f. Jadbäck

18.7 dotter till installatör Hans Anders Steen, Rådjursv. 24
och h. h. Aagot Kristina f. Jönsson

16.7 dotter till snickare Alex Volkov, Norra Lagnö och
h. h. Vera f. Papin

19.7 son till murare Kurt Evert Hansson, Hästhagstcrr. 9
och h. h. Ingegerd Berit f. Hultgren

30.7 son till fabr.arb. Carl Erik Blomqvist, Hästskov. 10
och h. h. Eva Marie-Louise f. Axelsson

31.7 dotter till fabr.arb. Rerno Farinclla, Ingaröv. 3 och
h. h. Maria f. Mazzini

3.8 dotter till byggn.arb. Stig Allan Bergqvist, Mariag. 13
och h. h. Elsa Gunnel Marianne f. Seger

3.8 son till elektr. Lennart Ivan Johansson, Rutens v. 2
och h. h. Inger Margareta f. Andersson

18.8 son till fabr.arb. Eero Petteri Kcttuncn, Meitens v. 9
och h. h. Eeva Elina f. Piirainen

20.8 dotter till chaufför Hans Olof Melin, Mörtnäs och
h. h. Ingrid Sofia f. Viden

29.6. Rolf Bengt Rudolf Jansson och Solveig Ingrid Mar
gareta Palm

21.7 Lasse Aleksi Stenberg och Pirkko Riitta Maria Kankare
3.8 Sven Krister Andersson och Gunn Britt Linnea Larsson

20.8 Tord Ingmar Lennerup och Karin Agneta Christina
Liden

12.8 Sven Göran Ivarsson och Anne-Marie Kristina Westin
24.8 Lars Gunnar Persson och Margareta Gurli Pettersson

Döda

Vigda
3.8 Ronny Falk och Anne Cathrine Viola Johansson

17.8 Sven Olof Storbacka och Gudrun Anna Linnea An
dersson

20.8 Olov Gillis Larsson och Viviann Christina Färlen
17.8 Jan Gustaf Oskar Spjut och Britt Marie Gun Bram
6.7 Kurt Per Olov \'Vallin och Siv Inga-Britt Lindgren

29.6 Björn Martin Bristad och Ulla Märta Marianne Teglund
6.7 Gert Göran Johansson och Maud Inger Kristina Jo

hansson
21.6 Gustaf Lennart Björck och Irma Margareta Kastman

22.6
28.6

27.6

6.7
4.8

11.8

Ingeniör Carl Folke t!hlin, Farstaudde
Fru Signe Maria Björkman f. Johansson,
hemmet
Fröken Ester Axelina Teresia
domshem

Fru Maria Löfström f. Karlström, Tvärv. 15 62 dr
Fru Anna Kristina Stein f. Jansson, Ålderdomshemmet

101 dr
Fru Siv Clary Ingegerd Karlsson f. Wikström, Mörtnäs

23 dr
43 dr

Ålderdoms-
82 dr

Ruden, Värmdö ålder-
79 dr

Tack
För de många vackra bevis på sympati och upp

skattning av min bortgångne make, för den stora
blomsterprakten vid hans bår och för den vänlig
het och omtanke vi själva mött ber jag och mina
barn att få framföra vårt innerliga tack.

Irene öhlin
*

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag.

Till församlingsborna
ett hjärtligt tack.

Nils Andersson

Mitt hjärtligaste tack till företagsledning, för
män, arbetskamrater, släkt och alla vänner för den
vänliga uppvaktningen på min 60-årsdag.

John Johansson

Ett hjärtligt tack till Fabriken, Kyrkorådet, Pen
sionärsföreningen, släkt och vänner för uppvakt
ningen på min 90-årsdag.

Carl Pettersson

Till Fabriksledning och vänner ett hjärtligt tack
för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Gunnar Bylund

Ett hjärtligt tack till fabriksledning, kamratför.
- Brandkåren, avd. 29 F, Bridgeklubben, släkt
och vänner för all uppvaktning på min 50-årsdag.

Birger Söderlund

Ett varmt tack för all vänlig uppvaktning på
min 90-årsdag. Hulda Carlsson

Gustavsberg och Ingaro

Greta och Olle Hallin
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Kyrkoherde Olle Hallin gick i pension den 1
oktober och flyttade från .vårt samhälle. Vi kom
mer att minnas hans färgstarka personlighet, hans
kraftfulla predikningar och mycket vackra stämma.
Han var och är inte för inte medlem av den exklu
siva kören, Orphei Drängar. 'Tjänsten i Gustavs
bergs församling tillträdde kyrkoherden redan 1947,
i drygt tjugo år har han verkat vid Farstaviken.
Han har fyllt sin uppgift väl och innehaft många
förtroendeposter, varit ordförande i kyrkofullmäk
tige, kyrkoråd och pastoratskyrkoråd.

Fru Greta Hallin, hans livsledsagarinna och du
gande arbetskamrat, har ständigt stått honom bi
och gjort en uppskattad insats i kyrkliga arbets
kretsen, för de gamlas trevnad och inte minst som
mångårig ordförande och medlem i Röda Korset.

Vi som känner detta vitala kyrkoherdepar vet,
att de i och med pensioneringen börjar en ny rik
period av studier och intressant arbete.

GUSTAVSBERGAREN, som genom åren fått
mycken hjälp och bidrag från Prästgården, tackar
för det och önskar ett hjärtligt lycka till.

Hans Robert Ekström, vår nye herde, föddes 1913
i Björkvik, Södermanland, tog sin studentexamen
i Lund 1933, teol.-fil.-examen i Lund 1934, teol.
kandidatexamen och praktisk-teologiska prov i
Lund 1939. Han prästvigdes i Växjö 1940, hade
olika, kortare förordnanden i Växjö stift och blev
1947 kyrkoadjunkt i Lessebo, Kronobergs län. H.
Ekström kom till Farsta som komminister 1962 och
den 1 oktober i år tillträder han kyrkoherdetjäns
ten i Gustavsbergs och Ingarö församlingars pas
torat. GUSTAVSBERGAREN hälsar Kyrkoherde
Hans Ekström varmt välkommen till Gustavsberg
och Ingarö.

Komminister Lennart E. Landquist
Född 14. 02. 1939 i Kungsholms församling;

Stockholm, Studentexamen 1958 i Högre Allmänna
Läroverket å Kungsholmen. Teologiska studier vid
Stockholms Teologiska Institut och Uppsala Uni
versitet. Teologie kandidatexamen vid Uppsala
Universitet 1965. Praktisk-teologiska prov och
prästexamen samma år. Prästvigd i Stockholm
1963. Från prästvigningen till l juli 1968 pastorats
adjunkt och kyrkoadjunkt i Kungsholms försam
ling, Stockholm. Från 1 juli 1968 komminister i
Gustavsbergs och Ingarö församlingars pastorat
med stationering på Ingarö. Gift med Gunnel f.
Seven, tre barn: Elisabet, Katarina och Cecilia.
"Gustavsbergaren" önskar hjärtligt välkommen till
Ingarö och Gustavsberg.



Den första oktober öppnades en fotklinik i Stenhuset, gamla
systeminlämningen, Algatan 1. Innehavaren, dipl. fotvårds
specialisten Ingalill Fredriksson fick Harry Pettersson som
första kund, se foto. Här kan man få sakkunnig fotvård samt
fot- och benmassage. Man kan också köpa fotvårdsartiklar
av olika slag samt hålfotsstöd, ortopediska träskor, åder
bråckstrumpor efter sakkunnig inprouning och måttagning.
Tid för beställning säkrast, tisdagar kl. 18.00-19.00 och
onsdagar kl. 9.00-10.00 pr telefon 326 64 - 610 04.

Oscar Andersson roar oss med sitt dragspel.

Anders T'hunvile, Karin Wretmo, tccleningslarare Kerstin [er
ling, Margaretha Lagerqvist, skolkökslärarinnan Kerstin Sige
krans och Roine Pettersson får representera den klass 7 i
Gustavsberg, som fick tredje pris i Svenska Grönsaksfräm
jandets tävling "Kostens Gröna Linje". Priset togs med den
här friska och roliga affischen.

Tack
Till AB Gustavsbergs Fabriker, förmän och ar

betskamrater på avd. 25-26 för gåvor och blom
mor vid min avgång får jag härmed framföra mitt
varma tack. Anders Bonnevier

Anda sedan fru Greta Hallin kom till Gustavsberg
har hon och den av henne ledda Kyrkliga arbets
kretsen verkat särskilt för de gamla i samhället.

Bussutfärderna som varje år ordnats för oss har
alltid varit mycket efterlängtade och uppskattade.
När nu fru Hallin snart lämnar oss ber vi att få

framföra vår stora tacksamhet och det är vår för
hoppning att Kyrkliga arbetskretsen även i fortsätt
ningen skall fortsätta sitt goda verk i fru Hallins
anda. Pensionärerna i Gustavsberg

@
ryhmä
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Kommunalhuset
GUSTAVSBERG
Maanant. klo 19

********t
**i
**********

Haluatko lopettaa
ryyppäämisen:

Tutustu ohjelmaamme.
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Nu är det dags att önska God Jul och Gott
Nytt År igen. En God Jul vad innebär det
egentligen? För en del en fridfull tillvaro
med lagom med mat, värme och ljus. Fest
och glädje i övermått, kanske, för en del.
Många har inte så mycket av något av detta.
Det finns dom, som längtar efter det som
andra har. Tycker ni att detta är en sorge
sam julönskan? Det är inte meningen. Man
måste väl ha en smula frid i sin egen själ för
att göra sin lilla insats här i livet. Därför är
vår önskan om God Jul och Gott 1969
önskad med värme.
Tiden rusar i väg. Ett år har gått för den

nya red. Det har varit ett spännande och
inspirerande och lärorikt år. Förtroendet att
få fortsätta 1969 känns stimulerande. Dess
utom kommer vi ut med inte mindre än sju
nummer nästa år - 1 februari, 15 mars, 1
maj, 1 juli, 15 september, 1 november och

Julnumret. Vi ska hoppas vi kan hålla tiden
och försöka bli bättre.
Att det blir fler nummer innebär ju givet

vis att kostnaderna blir större. Av den an
ledningen höjer vi prenumerationspriset till
10:- kr. inom landet och till 12:- utanför
gränsen.
Julnumret höll nästan på att spränga vå

ra ramar helt. Men så stannade vi vid 48
sidor, som vi hoppas innehåller en lagom om
växlande läsning bland många bilder. Det
har blivit mycket om det som var för länge
sen. Men nytt år nya tag - så vi ska också
försöka slå ett par extra slag för yngre gene
rationer och deras minnen så småningom.
Att bläddra tillbaka i sin första årgång

och begrunda och kritisera, att leta efter vi
tala uppslag, att börja på ny kula med en
gnutta erfarenhet, det blir red:s nyårsönskan
till sej själv. Vi ses i februari igen! Red.



GUSTAVSBERG I ÖREBRO

På vår rundresa till distriktskontoren har vi hun
nit till Örebro. Adressen är sedan 1959 Drottning
gatan 37. Ett utmärkt läge i Söderområdet mitt emot
Medborgarhuset, som innehåller Folkets Hus, Hjal
mar-Bergmanteatern, ritad av arkitekterna Erik och
Tore Ahlsen, mycket avancerad och diskuterad.
Så finns där Socialhögskolan och nystartade Uni
versitetsfilialen. Det stora affärshuset Krämaren,
klätt med Gustavsbergs fasadplåt, ligger också intill.
Ni märker att detta kontor ligger i en del av stan,

som är mycket aktiv och inte heller sover på kvälls
kvisten. I synnerhet teatern gör ju att lampan inte
lyser förgäves i fönstren på Drottninggatan 37 i
sena kvällstimmar.
Örebrokontoret har en räjong med bl.a. Karlsko

ga, Nora, Lindesberg och Kumla.
Symbolen för Örebro fick bli vattentornet, den

första svampen, som sedan fått fler efterföljare lite
varstans i Sverige. Men Örebro var först, svampen
är reslig och strong, väl värd symbolskapet, anser vi.
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Överst ser vi Gustavsbergs glada ansikte i Örebro - utställ
ningsvärdinna, telefonist, kontorist - Ann-Sofi Landin.
Chef för örebrokontoret sedan .1963 är Erik Forsgren. Som
gustavsbergare är han äldre, då han tidigare haft karlstads
distriktet som sitt verksamhetsområde.
Hans närmaste man är Kurt Lundberg med start 1957 som
serviceman för distriktet och nu representant.
Krister Björklund, kontorets nuvarande serviceman, var ty
värr på resa, när fotografen var där.

Här ett besök av en familj i byggtankar. Ett informellt och
trivsamt besök. Det gäller att välja och välja rätt. Det blir
många och långa diskussioner. En sån här sak är inte avkla
rad i en handvändning. Om man är liten och lessnar, kan
man ju vila sej ett slag på badkarskanten och sedan leka
kurragömma med fotografen bland snygga villapannor.
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FORETAGSNAMNDEN
Protokoll vid Företagsnämndens sammanträde

onsdagen den 18 september 1968 i Gamla Kontorets
konferenssal.

Närvarande:
Hrr Hj. Olson, B. Dahllöf, R. Edqvist, V. Mår

tensson, F. Möller, B. Bram, I. Isaksson, H. Pers
vret, L. Wannefors, L. Backman, L. Svensson, 0.
Forssman, B. Andersson, A. Johansson, D. Hjerpe,
V. Holmberg, B. Mähler, B. Thunström, K. Hage
lin och K.-E. Gustavsson.
Till att leda dagens förhandlingar valdes hr Hj.

Olson, som meddelade att han med anledning av
Folke Ohlins hastiga bortgång kommer att kvarstå
som verkställande direktör även under 1969. Till
1 :e vice ordförande valdes Bertil Dahllöf och till
2 :e vice ordförande Arne Johansson.
Protokollet från den 12 juni 1968 lades med god

kännande till handlingarna.
Hr Isaksson gav en översikt över marknads

situationen på den tunga sektorn, d.v.s. sanitets
porslin, badkar, pannor och rör. Inflyttningsklara
lägenheter i landet har ökat i jämförelse med före
gående år och en ökning av våra utleveranser av
sanitetsporslin kan noteras. En del av denna ökning
kan dock hänföras till reparations- och utbytes
marknaden, där våra satsningar nu synes ge resultat.
Tvättställen har efter semestern försetts med en
ny blandare, vilken fått gott mottagande bland
våra kunder. På exportsidan ger det låga prisläget
svårigheter, men tecken tyder dock på en sti
gande efterfrågan. - Produktion och leverans vad
gäller våra badkar ligger högre än budgeterat. -
En tillfredsställande orderingång har vi på smidda
pannor, med för tillfället en hög sysselsättning. -
Det nya pannsortimentet i Reftele har fått ett myc
ket positivt mottagande av kunderna och leverans
tiderna har ökat. - Våra fabriker i Borås visar
fortfarande gynnsamma resultat med en försälj
ningsökning på bl.a. inomhusavlopp. - Ett nytt
avloppssystem av gjutjärn har nyligen introduce
rats av Centrifugalrör, varför förhoppningar finns
om gott mottagande på marknaden. - Hr F. Möl
ler gav i korthet en bild av HPF, där försäljningen
hittills överskridit föregående års; att försäljnings
avdelningen fått personell förstärkning; att vi än
dock haft en del leveranssvårigheter, främst be
roende på frånvaro och i någon mån underbernan-

ning på vissa avdelningar. - Hr R. Edqvist med
delade att den ornaminkampanj som under våren
och sommaren pågått gett en mycket positiv reak
tion från allmänhetens sida och inneburit att vi
måste öka produktionskapaciteten. Han framhöll
också att KF genom tillskapandet av det nya stor
lagret i Bro kräver att snabbare kunna fylla varu
huslagren. Nya datastyrda order- och leveransruti
ner bidrar också till att vi måste granska och ut
veckla våra lager och utlastningar, främst vad
gäller avdelningarna A och B. - Hr B. Dahllöf
redogjorde för de olika fabriksavdelningarnas pro
duktionsläge, och de ändringar som gjorts och
planerats i komplettering och utbyggnad av pro
duktionsapparaten. På BKF har ett nytt verktyg
kommit i bruk på pressverket, medan vi fortfarande
har en del bekymmer på emaljverket, bl.a. beroende
på hög frånvaro. MTM-installationen på stora
smidda pannor är nu praktiskt taget klar, medan
installationen på kyldisk inte hållit tidsschemat. -
I stället för beteckningen TPF bör vi i stället gå
in för SPF (Sanitetsporslinsfabriken), vilket är en
mera adekvat förkortning. Där är produktion och
lager av klosetter tillfredsställande, men tvättställs
tillverkningen måste öka i omfattning. - För
HPF:s del är det vissa svårigheter att få gjutare
och gjutform. En kartläggning av arbetsflödet skall
göras på HPF och f.n. är lager och utlastning före
mål för granskning. Under semestern har fyra silos
placerats utanför mekaniska verkstaden, och rå
materialen kaolin, kvarts och fältspat ska i dessa
lagras och kunna blåsas direkt in i slamhuset. Över
lag har prima utfallet ökat, men ännu kan mycket
göras för att minska kassationen. - På plast har
vi god beläggning på mindre och medelstora maski
ner och en utökning av maskinparken kommer san
nolikt att äga rum. Ornaminet kommer att få nya
lokaler. - Genomförandet av UMS på underhålls
avdelningarna fortskrider planenligt. - Den nya
förråds- och servicebyggnaden mellan gula porten
och Kullen kan nu skönjas och kommer även att
bestå av en kontorsdel, där bl.a. produktionsteknis
ka avdelningen skall inrymmas.
Ledamöterna ställde under denna redogörelse fle

ra frågor. Bland annat dryftades ventilations
problem på BKF och MTM-installationen på kyl
disk.
Hr R. Edqvist gav med hjälp av ljusbilder en
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överblick av företagets tidigare utveckling. Han
konstaterade inledningsvis att produktutveck
ling är ett av företagets viktigaste konkurrensmedel.
Det innebär löpande förbättringar och anpassning
ar, men också utveckling av helt nya uppfinningar
samt ideer och förslag till nya produkter. Men för
att kunna möta de nya konsumtionsbehov som upp
står fordras att ett företag har produktionsresurser.
Bland dessa är markresurserna av mycket stor be
tydelse. I sin bildsvit presenterade han de planer
och undersökningar som gjorts för framtida mark
planering både vad gäller industri- och bostads
områden i Gustavsberg. Ledamöterna gav en eloge
för den mycket överskådliga och intressanta fram
ställningen.
Hr R. Edqvist rapporterade från arbetsutskottets

arbete. Den företagsekonomiska Radio-TV-kurs som
startar inom kort kommer företaget att följa upp
genom att alla anställda erbjudes att kostnadsfritt
få genomgå kursen och man ställer också handleda
re till förfogande för sådana som i studiecirkelform
vill följa kursen. tlver 100-talet anställda har an
mält sitt intresse och fyra studiecirklar kommer
att hållas, två på Stockholmskontoret och två i Gus
tavsberg. - En arbetsgrupp, bestående av fru E.
Arvidsson, fru M. Hald och hr H. Ström, arbetar
med en ny personalbroschyr, som är avsedd att
förstärka informationen om och i företaget. Likaså
kommer familjevisningar på våra fabriker att an
ordnas och planer finns också på att ordna personal
träffar, om möjligt fabriksvis, för att kunna delge de
anställda företagsledningens planer i stort. En utbild
ningsledare kommer att anställas under 1969 och
han kommer, förutom rena utbildningsverksamhe
ten, också att arbeta med frågor som rör arbets
instruktion och instruktionsmetodik. Ett introduk
tionsprogram för nyanställda är uppgjort och kom
mer att behandlas på nästa personalträff.
Då ordf. här måste lämna sammanträdet övertogs

klubban av v. ord. B. Dahllöf.
Inkomna rapporter från samarbetskommitteerna,

förslagskomrnitten, skyddsverksamheten och perso
naltjansten granskades. Ur rapporterna från sam
arbetskommitteerna noteras från HPF utbyggnader
och förbättringar inom olika avdelningar. Bl.a. har
man varit i kontakt med Porsgrunns Porslinsfabrik
om inköp av maskiner för direktschablonering, då
behov av större kapacitet finns. - På SPF har in
formation givits om tillverknings- och leverans
resultat och om byggnationer och planerade in- och
omflyttningar. Önskemål om bättre ventilation och
kompletteringar i lunchrummet har bl.a. framförts.

En Åboresa planeras att gå av stapeln den 27 sep
tember i lunchrumskommittens regi. - BKF:s rap
port meddelar bl.a. planer på en ombyggnad av
lunch- och omklädningsrum. En projektgrupp och
en styrande kommitte har tillsatts för att granska
tillverkningen, förbättra och förnya och på så
sätt bättre kunna möta konkurrensen på markna
den. En utredning om vilka truckar som skall an
vändas skall göras då olägenheter med avgaser på
pekats. -På Plastavdelningen har nya lokaler ta
gits i bruk. En ny maskin för ultraljudsvetsning är
beställd och en datainsamlingsmaskin från Olivetti
är utlånad på prov, då datalönebearbetning i fram
tiden kommer att genomföras. - Lager och Trans
port har i huvudsak diskuterat emballagefrågor,
ventilationsproblem och trafiksäkerhetsbefrämjan
de åtgärder. - Forslagskommittens rapport kom
pletterades av dess ordf. hr V. Mårtensson, som
meddelade att det efter semestern inkommit myc
ket få förslag. I kommitten har också diskuterats
om förslagsverksamhetens normer och om en ev.
höjning av uppmuntringspremien. - Skyddskom
mitten rapporterar 16 yrkesskador för andra kvar
talet. Utställningen "Säkrare arbetsplats" kommer
till Bergasalen den 17. 9-19. 9 och inbjudan har
även gått ut till skolan och kommunen. Ett beslut
om att föreslå att företagsnämnden skall tillsätta
en utredning, där man undersöker möjligheterna att
centralisera all städning till en avdelning med en
ansvarig städledare, visade sig överflödigt, då re
dan produktionstekniska avdelningen arbetar med
detta. Det framhölls dock att detta var mycket
angeläget och att uppdraget måste ges hög prioritet.
Hr D. Hjerpe kompletterade rapporten och nämn
de om de olägenheter med avgaser som påpekats på
BKF och konstaterade att gasoldrivna truckar var
användbara både inne och ute, medan el-drivna
truckar på andra håll användes till inomhusbruk.
I sammanhanget nämndes att hr W. Weimark sä
kerligen har erfarenheter och synpunkter i denna
fråga, och att han bör konsulteras. Hr B. Dahllöf
rapporterade att Dr Bruce översänt en silikosutred
ning och då denna är översatt från engelskan kom
mer skyddskommittens medlemmar att få ta del
av den. - Hr B. Andersson påpekade att proto
kollen från underkommitteernas sammanträden
även måste delges fackorganisationerna, så att dessa
kan följa verksamheten. Beslöts att företagsnämn
dens sekr. ser till att så blir fallet. Av personaltjäns
tens rapport framgick att samtliga anställda haft
möjlighet att skärmbildsundersökas sista veckan i
augusti. En frånvaroöversikt för 1 :a kv. 1968 grans-
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kades också och vid nästkommande genomgång skall
denna även omfatta de månadsavlönade.
Rapporter från de olika lunchrummen om verk

samheten för föregående år granskades och en del
frågor besvarades. Ekonomiavdelningen har haft
en undersökning av hela lunchrumsverksamheten
och funnit att det finns anledning att en samord
ning bör göras vad gäller planering, inköp och re
dovisning. Arb.utskottet fick i uppdrag att göra ett
förslag till hur en central lunchrumskomm. skall se
ut och vilka arb.uppgifter den skall tänkas kunna
ha.
Hr E. Svensk påpekade att flera av samhällets

vägar var i mycket dåligt skick och hr R. Edqvist
lovade kontakta fastighetsavdelningen för åtgärder.
V. ordf. B. Dahllöf avslutade sammanträdet kl.

18.40. Sekr.

FÖRETAGSNYTT
En del personal- och organisationsförändringar sker
i december 1968 och för sammanhangets skull med
delas här nedan även vissa ändringar och nyanställ
ningar som skett tidigare i år:

PRODUKTIONSLEDNING

Tekn dr Lidström, som anställts under året, har ut
setts till överingenjör och chef för keramisk pro
duktion (HPF och SPF), laboratorium och material
utvecklingsavdelning.
I badkarsfabriken har ingenjör Dennis Andersson
anställts som produktionsingenjör för smidda pan
nor och kyldiskar. Herr Carl Danielsson har an
ställts som produktionsplanerare.

PRODUKTIONSTEKNISK AVDELNING

Ingenjör Verner Mårtensson är chef för denna av
delning och följande sektioner finns inom produk
tionstekniska avdelningen:
Arbetsstudie- och metodavdelning, chef ingenjör
Hans Andersson.
Konstruktionsavdelning för verktyg och maskiner,
chef ingenjör Sten Nilsson.
Skydd, säkerhet och bevakning, chef ingenjör Erik
Mehlqvist.
Inom arbetsstudie- och metodavdelningen har föl
jande ingenjörer nyanställts:

På konstruktionsavdelningen har ingenjörerna Yng
ve Brunzell och Nils-Åke Ström anställts under året.

V.i\RMETEKNISK KONSTRUKTIONS
AVDELNING

Tekn lie Bengt-Olof Hecktor, som är chef för den
na avdelning, kommer under 1969 att med bibehål
lande av ledningen för avdelningen dessutom svara
för speciella utvecklingsprojekt i södra Sverige. I
detta sammanhang flyttar ingenjör Hecktor till
Malmö. Adress och telefonnr meddelas senare.
Till konstruktionsledare på avdelningen och ingen
jör Hecktors ställföreträdare har utsetts civilingen
jör Nils-Göran Karlsson.
Ingenjör Olle Ostgren är överflyttad till denna av
delning, där han svarar för bl.a. kyltekniska kon
struktioner.

MATERIALUTVECKLINGSAVDELNING
Inom den keramiska sektorn har bildats en material
utvecklingsavdelning med tekn lie Lars Hillert som
chef. Vid sidan av denna avdelning finns driftsla
boratoriet med civilingenjör Gunnar Lander som
chef. Laboratoriets personal har uppdelats mellan
de båda avdelningarna.

LAGREN

Herr Erik Wennerholm har utsetts till föreståndare
för HPF:s och avd. A:s lager.

PRODUKTCHEF FOR HUSHÅLLSPORSLIN,
KONSTGODS OCH ORNAMIN

Fil. lie. Arthur Hald har utsetts till produktchef
för hushållsporslin, konstgods och ornamin, vil
ket innebär att han förutom sin tidigare befatt
ning som konstnärlig ledare och ansvarig för PR
arbetet även är ordförande i produktutvecklings
och planeringsgrupperna inom dessa sektorer.

Jan-Bert Wissö,
Roine Fredriksson,
Lars-Olov Brorsson,
Lars Karlsson

sektion BKF
sektion SPF
sektion HPF

FORS.ALJNING AV YVS-TEKNISKA
PRODUKTER

Till direktör och marknadschef för hela VVS-för
säljningssektorn inom AB Gustavsbergs Fabriker
har utsetts försäljningschefen Ingmar Isaksson. Till
försäljningsledare för svenska försäljningen (exkl.
gjutna rör och stora smidda pannor) har utsetts
herr Percy Gelin och till distriktschef för Stock
holmsdistriktet ingenjör Arne Rådberg.
På reklamavdelningen har anställts ingenjör Marie
Lindgren för bl.a. funktionsstudier kring bad- och
toalettrum.

6



FORSALJNING AV HUSHALLSPORSLIN
OCH KONSTGODS

Två distributörer har anställts med funktion att
underlätta kontakterna med den kooperativa kund
kretsen. Fröken Sonja Svensson är placerad på avd.
A, främmande porslin, och herr Hans Bohlin på
egna produkter.
Försäljaren Rolf Persvret har slutat sin anställning
för att ägna sig åt egen affärsverksamhet i Orn
sköldsvik. Herr Per-Erik Johansson övertar hans
distrikt. Herr Evert Andersson har flyttat från
HPF:s lager till försäljningsavdelningen.

FORS.t\LJNINGSAVDELNING FOR PLAST
OCH KYLA

Ingenjör Lennart Wannefors har flyttat till denna
avdelning, där han svarar för marknadsföringen
av kyldiskar i samarbete med Hugin Kylutrustning.

EKONOMIAVDELNINGEN

Till kamrer Bengt Thyrens område som förut om
fattade bokföringsavdelningen överföres även kal
kylavdelningen, lönekontoret och kassan för att
underlätta och samordna utnyttjandet av resurserna
inom redovisningssektorn.
Herr Sven Norrby har utsetts till budgetsekreterare
för att biträda ekonomidirektör Ruben Edqvist med
långtidsplanering och budget.
Ny på kalkylavdelningen är herr Tore Jansson.
På Säby Säteri har som föreståndarinna anställts
fröken Margareta Linton.

SIF:s avdelning 74 valde ny ordförande på sitt
årsmöte på Säby den 22 nov. Nye ordf. heter Johan
Espeland och är ingenjör på BKF.

Avd. 205:s Jubileums/est blir den 18 april 1969. Av
delningen påminner om att preliminär anmälan kan
göras på listor som ligger utlagda på samtliga lunch
rum och på vissa avdelningar på fabriken.

Fru Sinikka Wejsfelt tjänstgör sedan den 16 okt.
på Läkarmottagningen. (16. 10. 68 on rva Sinikka
alkanut toimen Lääkärin vastaanotolla. Toimii myös
tulkkina tavattaessa.)

Fru Elisabeth Scrignoli finns sedan 1 nov. på Perso
nalavdelningen där hennes huvudsakliga uppgift är
tolkning. Nästa nummer av tidningen kommer att
redovisa ytterligare personalförändringar under -68
och inför års rkiftet,

Lars-Olof Brorsson, rationaliseringsingenjör p!'t arbetsstudiesektionen
HPF, kommer fr!'tn Svenska St!'tlpressnings AB, Kongaverken. Lars
Karlsson tillhör ocles!'t arbetsstudieavdelningen och kommer fr!'tn
Kanthal i Hallstahammar.

Nils Robertsson, modellör p!'t HPF, kommer fr!'tn Nya Syko i Ström
stad och har jobbat 10 !'tr p!'t Rörstrand.
Nya förest!'tndarinnan p!'t Säby, Margareta Linton och
skötare Tage Drost ocleså Säby.



HALTA LOTTAS KROG
OCH GUSTAVSBERG
Medan den Iattlarda och lättsjungna sången "He

lan går" lyckats bli hela svenska folkets gemen
samma egendom genom att icke vara knuten till
någon särskild ort, som därigenom favoriserats på
det övriga landets bekostnad, har den nästan lika
välkända och till ämnet besläktade sången om "Hal
ta Lottas krog" som bekant blivit förknippad med
Göteborg på grund av omkvädets försäkran, att
utskänkerskan drev sin hantering i denna stad.
Detta förhållande har icke lämnat den göteborgs

ka lokalpatriotismen någon ro, utan man har under
årens lopp sökt avslöja, vilken krog det kunde ha
varit. Utgångspunkten har därvidlag givetvis varit
att få tag på någon servitris med detta namn. Be-

Innan man börjat transportera soldater med motorfordon fick
de lov att marschera. Sången var då ett viktigt medel att
underldtta det tråkiga och tunga marscherandet, Sedan bortåt
100 år är visan om Halta Lotta 'vårt lands mest kända soldat
visa. Litografi av Fritz von Dardel

mödandena har icke varit helt utan resultat, möjli
gen skulle man kunna säga, att det blivit lite för
mycket av det goda, ty det är flera olika ställen
som utpekats. Saken är nämligen den, att namnet
Charlotta - i talspråk förändrat till Lotta - icke
var något alldeles sällsynt namn förra seklet. Man
kan till och med gå så långt, att just mängden al
ternativ bland Göteborgs näringsställen blivit så
stor, att intet förslag äger företräde före något an
nat. Dessutom förhåller det sig som bekant också så
att Runebergs klassiska marketenterska med familje
namnet Svärd råkade heta Lotta i förnamn.
Gustavsbergs förknippande med den välbekanta

soldatvisan hänför sig till sångens introduktör i
vårt land. Ursprungligen rör det sig om en frireli
giös amerikansk sång, en s.k. "camp meeting hymn",
komponerad vid slutet av 1800-talet. Den började
med orden "Say brothers will you meet us."
Under det amerikanska inbördeskriget diktades

på den välbekanta frikyrkosångens melodi en visa
om en viss John Brown. Denne, som var född 1800,
blev hängd 1859 på grund av att han tillsammans
med några förtrogna ockuperat ett vapenförråd och
delat ut vapen för att negerslavarna skulle kunna
deltaga i sin egen befrielsekamp. Inspirationen till
denna gärning sade sig den religiöse John Brown
ha fått från Gud.
Soldatvisan om John Brown, som blivit en av

världens mest kända sånger, handlar om hur Brown,
trots att han låg i sin grav, genom sin själ deltog
i nordstaternas krig för att upphäva slaveriet:
John Brown has died that slave might be free,

but his soul goes marching on.
Visan blev känd, uppskattad och sjungen. Man

vet emellertid inte, vem som skrivit den utan den
blev en skapelse ur folkets eller soldaternas djupa
led. Aven i vårt land är visan om John Brown v:il
känd, men genom att Halta Lotta-visan begagnade
dess slagkraftiga melodi kom istället denna svenska
sång att dominera. Ingen vet heller vem som en
gång författat den enkla och okomplicerade hal
ta Lotta-visan. Kuriöst nog är emellertid de två
första stroferna direkt övertagna från en svensk



frireligiös sång, vilken utgjorde en ganska trogen
översättning av den amerikanska förebilden, vars
melodi utnyttjades för John Brown-visan.
Och det är här som Gustavsberg av en tillfällig

het kommer in i bilden. Per och Gustaf Palmquist
hette två bondsöner som likt Vilhelm Mobergs Karl
Oskar. drog västerut till Amerika. Där kom de i
kontakt med den frikyrkliga väckelserörelsen och
tog intryck av dess sångskatt. Gustaf Palmquist
tjänstgjorde som lärare i Gustavsberg några år vid
mitten på 1800-talet. Han kallades till Amerika
1851 och återkom 1857. Tillsammans med sin bro
der Per utgav han en bok med väckelsesånger un
der titeln "Pilgrimssånger på väg till det himmelska
Sion" 1862. I denna återfinner man en "Växelsång"
med följande ordalydelse:

Bröder viljen i gå med oss
bröder viljen i gå med oss
bröder viljen i gå med oss
till Kanaans sälla land.

Sedan kvinnorna sjungit detta avsnitt fortsatte de
manliga sångarna:

Ja, visst vilja vi gå med er
ja visst vilja vi gå med er
ja visst vilja vi gå med er
igenom Herrans nåd ...

Som de flesta säkert känner igen, utgör dessa stro
fer inledningen till Halta Lotta-visan med den lilla
förändringen att sista raden bytts ut till "Uppå
Halta Lottas krog i Göteborg".

Marketenterskan var en viktig person för soldaterna, vare sig
hon hette Lotta Svärd som hos Runeberg, Mutter Courage
som hos Bert Brecbt eller Halta Lotta som i den gamla visan.

Teckning av A. C. Wetterling

tt'/. , +./.. .

Det råder alltså ingen tvekan om att det inte va
rit Värmdö-lärarens väckelsesång eller rättare hans
översättning av den amerikanska förebilden, som
omformades till den bekanta beväringsvisan. Så har
i den folkliga visans värld ord och melodier vand
rat från fromma till världsliga sammanhang.

Mats Rebnberg

Åskådare - Inga vittnen
Ur skadeanmälningarna till försäkringsbolagen

strömmar vittnesbörd om svenska folkets liv och
leverne i helg och söcken. På kärnfull prosa målas
verklighetens mustiga färger.

Här några exempel:

Lastvagnen stoppade och jag stoppade, lastvag
nen startade och jag startade, men så stoppade last
vagnen utan att jag stoppade och då träffades den
bakifrån.
I själva korsningen fanns en spegel som jag tog

för vägen och rände rakt i den förstås.
Jag girade för att undvika en motorcykel, men

körde icke desto mindre på den, varför jag för att
ej åstadkomma ytterligare skadegörelse körde om
kull en lyktstolpe mot en husvägg.
Jag återvände hem men tog fel på hus och tör

nade emot ett träd, som inte finns på min tomt.
Jag anser att intet av fordonen kan klandras,

men om någotdera skall klandras så var det det
andra.
Det fanns en mängd åskådare, men inga vittnen.
Tre kvinnor stod och pratade mitt på gatan och

när två gick bakåt och en framåt, så måste ju olyc
kan inträffa.
Jag somnade vid ratten och vaknade på sjuk

huset.
En geting hade kommit in i vagnen och när jag

hade att försvara mig gick vagnen i diket.
Jag omtalade för den andra idioten vad han

gick för och fortsatte.
Min passagerare uppförde sig storartat. Hon var

ken grep tag i mig eller yttrade ett ljud och före
byggde därigenom en än större olyckshändelse.
Jag körde över en karl, men han medgav att det

var hans fel, eftersom han blivit överkörd tidigare.
Jag lämnade min vagn utan tillsyn för ett ögon

blick, när den plötsligt om avsiktligt eller av en
tillfällighet, började röra på sig.
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Mitt uppvaknande brukar vara direkt och full
ständigt. Inte så här i Tokio. Det dröjde en stund
innan minnet av gårdagen klarnat. Anblicken av
hotellets vackert ljusgröna tofflor, s_o~stod inbju
dande framför sängen, var en god hjälp och jag
fann snart att duschen hade samma underbara ef
fekt på blodomloppet som hemma. Vädret var vac
kert och lockade till sightseeing, men ett telefon
samtal frin sonen Göran ändrade planerna. Han
hade kvällen förut kommit från Manila med sin
familj och nu skulle dagen ägnas åt shopping. Vi
följde med ut i vimlet och gladdes över - alldeles
som Sokrates i Aten för länge sedan - att det
fanns så många vackra och underbara ting, som vi
inte behövde. Nåja, allt kunde vi inte motstå.
Det var verkligen vackert i de stora varuhusen,

Japanerna kan dekorera med smak och de vet hur
kunden skall tas. Man känner sig verkligen upp
märksammad men aldrig efterhängset. Ville man
köpa behövde man dock aldrig vänta på betjäning.
Priserna var i allmänhet åtskilligt lägre än hemma
i Sverige men förmodligen även kvaliteten. Vacker
musik ljöd i högtalarna, mest västerländsk.
Trafiken i Tokio måste betecknas som enorm men

flytande. Fyllda tåg och bussar går i ständig ström.
Taxibilarna är legio, men små och kilar behändigt
fram i det oerhört täta vimlet av fordon. Det är
vänstertrafik och billigt att åka taxi, betydligt billi
gare än buss hemma.
Vi hade hört, att det var svårt även för chauffö

rerna att hitta en adress i den väldiga staden och
gjorde ett försök med svenska ambassaden, dit vi
hade ärende. Ryktet talade sant. Chauffören hade
åtskilligt besvär och körde faktiskt både hit och dit
innan vi lyckades se en skymt av de tre kronorna
i riksvapnet och triumferande stoppade bilen. Vi
hade då varit i närheten åtskilliga gånger. - Aren
det var högst privat. En hälsning till ambassadör
Almkvist från en känd stockholms-advokat, f.d.
borlängebo och studiekamrat samt en budskickning
till fru Almkvist från en väninna i Stockholm.
Första kvällen i Tokio satt vi länge vid hotell

fönstret, som gav en vid utblick över en mängd
järnvägsspår strax intill Centralstationen. Det var
en intressant och vacker syn. Vi blev mäkta impo
nerade över de moderna, vackra tågsätten som ru
sade förbi med väldig fart i båda riktningarna. På
cirka 50 meters avstånd hörde vi inget tågbuller.
Jag läser i en japansk broschyr att tågen i Japan

är så punktliga att om det skulle klicka, "så står det
i tidningarna dagen därpå som något sensationellt.
-Om jag minns rätt hände det i Stockholm för

VILH.
GEZELIUS I FJARE
ett par år sedan, att en tidning hade en notis om
att Malmötåget avgått i rätt tid.
För sightseeing valde vi "Tokio seven wonders

tour", Det lät spännande och blev en rundtur med
buss till sevärdheter inom staden.
På en kulle fanns en fursteboning från 1600-talet.

Dit upp ledde en stentrappa med 86 höga trappsteg.
Fursten hade en gång haft så bråttom, att han ridit
uppför hela trappan. Vid utgången såldes lyckobrev,
som av guiden tolkades till engelska.
2.) Rakanji tempel med 500 förgyllda trästatyer

föreställande prästen Rakan, som var elev av Bud
da. En ritual demonstrerades.
3.) Furusita restaurang serverade lunch i en gam

mal bondgård, där jag skändligen misslyckades både
med att sitta skräddare och att äta med pinnar. Till
maten bjöds underhållning av skickliga folkdansare.
4.) I ett hantverksmuseum visades folkslöjdsalster

från Japan och många andra länder. Sverige var
representerat med en vacker dalmålning.
5.) Jomyoin tempel var en minneslund, där 84.000

barnbilder mejslats i sten och utplacerats för att
tillförsäkra barnet gudomlig skvddsvakt,
6.) Foshogu Shrine var ett arrangemang av 300 år

gamla stenar och järnlampor.
7.) Teppozu Inari Shrine bjöd en shinto-ceremoni

med en helig dans.
Efter alla tempelbesöken frestas man till några

reflexioner. Varför tolererar man här damm och
skräp? Arbetskraften är ju billig. Hur kan ett så ren
ligt folk betjäna gudomen så slarvigt? Vari består
deras pietet? Vid en gudstjänst i ett ganska nybyggt
shintotempel kunde man inte undgå att höra ett
starkt gnisslande ljud, då en helig dörr öppnades och
stängdes. Man undrar om det hörde till. Kanske
det mångåriga dammet på de en gång förgyllda
präststatyerna i ett annat tempel också hade en
religiös innebörd. "Noli me tangere".
Kejserliga palatset skulle vi bese en e.m. och blev

naturligtvis besvikna, då vi endast fick se några
byggnader på avstånd och genom porröppningar,
men platsen utanför (Imperial Palace Plaza) var ju
ståtlig och vi tröstade oss med att i morgon flyger
vid söderut till värmen och barnen. -
Ur en djup sömn vaknar jag vid 2-tiden på nat

ten, antagligen för att det blivit så tyst.
Uh är nästan helmörkt, men vid ett lyktsken

utifrån ser ,ag gardinerna fläkta. Två motstående
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N-öSTERN
väggar i rummet har fönster, som är försedda med
spjälglas, så att luft och ljud har fritt spelrum. Jag
börjar erinra mig gårdagen. -
Först kom minnena från insomnandet. Jag hade

varit mycket trött, försökt läsa i en bok om Japans
kejsare, men vaknade när den smällde i golvet. Då
släckte jag min lampa (min hustru arbetade med
korsord). Snart blev jag emellertid medveten om
att vi s.a.s. "bodde i öppen stad", atminstone hade
vi det mesta i nästan plågsam gemenskap med våra
grannar. Från alla fyra väderstrecken hördes gran
nars lugna samtalsröster och häftiga gräl, gråtande
barn eller skrattande, hundars skällande eller kat
tors jamande, det mesta identifierat med någon
svårighet, men tupparnas galande var som hem
landstoner. Många obekanta djurläten blandades
också i kören och som en ljudkuliss låg i fjärran
gatubuller och annat sorl, nu och då söndertrasat
av dova smällar och knatter från kulsprutor. An
dock somnade jag antagligen vid 11-tiden, och jag
minns att tankarna kretsade kring tidsskillnaden.
Hemma i Sverige var ju klockan då bara 16.
Nu mellan 2-3 på natten var det nästan tyst

och jag kände mig utvilad. - Så med ens slog det
mig, att jag vaknat på julaftons morgon i närheten
av Manila på Filippinerna 13 grader NO 121 gra
der Ö.
Vi hade haft vissa besvär att få följa med ett

fullbokat plan från Tokio till Manila, På tisdagen,
annandag jul, fanns möjlighet för oss, meddelade
KLM-kontoret. När jag gjorde klart för den kvinn
liga tjänstemannen vår besvikelse över att inte få
fira jul tillsammans med son, sonhustru och 3 barn,
lovade hon att pröva möjligheterna ännu en gång.
Hon klarade saken och dagen före julafton lyfte
DC 8:an med oss ombord och styrde mot söder.
Inom kort hade vi en utmärkt utsikt över det

väldiga Fujijama. Nästa gång, skämtade vi, blir
det vårt första utflyktsmål. Färden gick nu mot
varmare väderstreck och efter timmar syntes tydligt
på molnformationerna att det var gott om varm
luft under oss.
Planet fick göra ett par landningsvarv och vi

hann få några glimtar av landskapet. Där låg Ma
nila vid havsbukten. Bebyggelsen var på något sätt
förvirrande. Stora moderna höghuskomplex mitt
ibland rena slumkvarter. Stora öppna områden och
en myckenhet pågående byggnation av hyresfastig-

heter. Där borta på en mils avstånd bör den nya
huvudstaden Quezon City ligga. Och nu landar vi
mjukt och smidigt.
Särskild kontrollör granskade vära vaccinations

böcker och passkontrollen påminde om att vårt up
pehållstillsrånd i landet gällde högst 59 dagar. Vid
tullen fick vi av en övertullare ett nr på en tullman,
som skulle granska vårt bagage. Han tyckte inte
det var mödan värt, och så var vi ute i värmen
och möttes av sonhustrun Sonja och Göran, som
strax före oss hade landat SAS-planet från Tokio.
Det hade startat 10 min. efter oss men lyckats kom
ma före här i landningen, varför vårt plan fått gå
ett par extra varv under väntan på tillstånd att
få landa.
Bilen torde oss snabbt mot en grupp villasam

hällen i förstaden Makati. Där låg vårt resmål Bei
Air omgärdat av en 2 1/2 m. hög cementstenmur,
kantad upptill med trasigt buteljglas. Infarten var
spärrad av polisvakt i full beväpning. Han nic
kade dock vänligt och efter litet kryssning "left and
right and left and right again", så befann vi oss
i ett öppet garage, som vi fann vara en del av
villan 22 Mercury, och här skulle vi nu bo under
ett par vintermånader.
Byggnaden var avpassad för klimatet, och tomten

hägnades av en 1,5 m. hög mur. Därinnanför var
tjusigt: gräsmattor och palmer, blommande nerium
bouganvilla och hibiscus. Dessutom fanns ju massor
av våra vanliga rumsväxter.
Och byggnaden först en halvöppen uteplats och

därinnanför ett stort vardagsrum med ytterväggarna
genombrutna och solavskärmade. Ett trappsteg upp
till vänster låg sällskapsrummet med boaserade väg
gar och parkettgolv. Längre in låg matrum och kök
samt rum för maiderna. I andra våningen fanns
3 stora sovrum. 4 toalettrum ansågs behövligt. Må
nadshyran lär uppgå till 1.500 sv. kr. (möblerat).
Vår första promenad här gällde barberaren och

hårfrisörskan. Efter en omsorgsfull klippning om
fattande även näs- och öronhår samt ögonbryn,
torkning av ansikte och händer med varmfuktig
handduk, masserades inte endast huvudsvålen utan
även rygg och axlar samt t.o.m. knä- och fingerle
derna. Allt detta verkställdes så naturligt och själv
klart, att jag inte kom mig för att protestera.
Men priset blev ju också en chock: 1 pesos =

1 :35 sv. kr. Det var med svårighet han förmåddes
ta emot 1 1/2 pesos och vi skildes med ömsesidiga
hedersbevisningar. Men vi möts snart igen, ty allt
växer fort här i värmen.
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Det finns mycket kulturhistoria dold i mänskliga hjärnor ikring oss. Vissa människor
blir det förunnat att leva ett rikt aktivt liv. Till dom hör utan tvivel Melker Dahllöf,
aktad och känd profil inte minst inom den kommunala världen öster om Stockholm.
För att få ösa lite ur hans minne reste Torsten Rolf och Hilding Ohlson ut till hans hem
Alphem på lngarö. Kameran fångade skytten och hemvärnsmannen Melker Dahllöf
framför en av .hans femettor. En bandspelare bevarade det personliga och charmfulla sam
talet till oss och eftervärlden. Vi tillåter oss att återge samtalet direkt utan redigering. Och
bandet lämnar vi sedan över till Lennart Bäckman i Kulturnämnden.
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"I dag är det allhelgonadagen 1968. En kulen
och grå dag med duggregn. Här inne i stugan med
utsikt över Skenoraviken sitter vi bekvämt. Det
är aldrig så rart att sitta inne och ha det trivsamt
som när det är ruggigt ute. Vi sitter här och pratar
med f. handlanden Melker Dahllöf i hans hem." Så
börjar Torsten Rolf sitt samspråk med Dahllöf för
att hon ska ge oss lite personliga perspektiv.
R. Ar du född på Ingarö, Melker?
D. Nä, jag är född utanför Lysekil för lite över

70 år sen. Mina föräldrar var västgötar som kom
till stenbrotten. Där börja min far nån gång på
nittitalet, Sen har man flyttat ikring: tebaks till
Västergötland, till Uddevalla i tre år och så norr
över. Vid Skellefteälvens första kraftverk hade far
min stora jobb. Man gick i samskola, så blev det
i Umeå. Där var det tillökning av det första kraft
verket i Umeälven, som las ner när Stornorrforsen
öppnades 1958. Jag råka komma till Klabböre
kraftverk den sista veckan det gick. Stornorrforsen
öppnades veckan efter. Det var bara en tillfällighet,
men ja såg det där allra äldsta kraftverket som
öppnades nån gång på nittitalet, Det stod precis
likadant, som när vi kom dit 1909. Nå, verkmäs
tarna vid det där kraftverket han hade varit liten
grabb när vi bodde där, så han kom ihåg mej och
en av mina bröder, som hade varit o hälsat på
honom förut.
Sen bar det därifrån till olika platser neråt Öster

götland. Till Stockholms skärgård kom vi 1916.
På hösten 1919 när vi höll på me nåt far min å jag
så sa han: På den här platsen har vi bott väldigt
länge. - Det var tre år. - Varken han eller jag
kunde drömma att vi skulle bli kvar i över 50 år.
R. Du gick i skola i Norrköping också. Du tog

studentexamen.
D. Det gjorde jag.
R. Och sen fick du komma i militärtjänst?
D. Ja, värnplikten, den var 500 dar den då för

stås, som det var då under första världskriget. Det
var 1916-1917. Det var inte så bekvämt att kom
ma som det är nu, och inte var det så stor avlöning
heller. Åja, avlöningen hade stigit med 150 °/o från
20 öre till 50 öre om dan. Ja, det hade väl inte sti
git så mycket allting i början, så det var väl egent
ligen ett rejält lönelyft. En kopp kaffe kosta 8 öre.
R. Då låg du vid dom s.k. fina regementena?
D. Jaa, det- var Andra livgrenadjärregementet i

och med att jag skrevs in i Norrköping. Jag var
ju skriven här ute i Vaxholm, vi bodde på Rindö
vid den tiden. Det var alltså östgötaregementena
I 4 och I 5. Trots ganska stor befolkning så fattades

det väl en del folk. Det var mycket skåningar, i
synnerhet på I 4.
Vi var sammandragna hela andra armefördel

ningen nere i Jönköping på plutonchefskurs. Det
var I 4, I 5, Jönköpings regemente I 12, Kalmar
regemente I 21 och Gotlands regemente, det hette
väl I 27 vill jag minnas. På alla dom där regemen
tena var skåningar placerade. Å att det går att lära
en skåning åka skidor det fick man bevis för när
vi låg sex veckor på vinterutbildning i Vännäs. Vi
hade väl åkt ungefär en månad nere i Jönköping
också, men det var många skåningar som tog skid
löparmärket efter den där kursen.
R. Skåningar kan lite av varje.
D. Jaa, det kan dom. Jag vet, jag kunde ju

hjälpligt åka skidor och man höll ju balansen. När
man var i kön på en sån där marschkolonn stod det
inte länge på förrn man var i täten. För det föll en
här och det föll en där och så fort det stoppa upp,
så vart det seriekrockar och då åkte man förbi.
Men när vi hade varit en månad i Vännäs, så var
det ingen som ville bli omkörd. Om han ramla, då
svor o högg dom med stavarna om man försökte
komma förbi, för då var det genant. Då var det
ingen lättnad å åka i kön de trodde dom från bör
jan, men de va de inte.
R. Nä hördu. När du rest hit ut till Ingarö första

gången på julpermission hur var det? Berätta? -
D. Ja, man fick ju resa så långt Statens järnvä

gar gick å dom gick ju inte alls ut till Ingarö, dom
gick inte längre än till Stockholms Central. Det
hjälpte inte ens att jag tala om, att det gick järnväg
till Saltsjöbaden. Se, det var privat bana, så det
hörde inte dit. Nå, jag kom fram nångång på för
middan. Jag hade väl åkt på natten från Jönköping
upp till Stockholm. Det gick inte så fort. Det var
vedeldade lok, långa uppehåll, ont om tåg o så där.
Å jag tänkte, att gå en bit kan jag väl göra från
Storängen landsvägen över Gustavsberg å för å
orientera mej ordentligt så köpte jag mej en gene
ralstabskarta. Jag fann där, att det inte var så långt
ifrån Saltsjöbaden å över till Ingarö. Jag tänkte
försöka få fatt i en grabb som rodde mej över. Så
kom jag ner å tala vid dom på Dalaröbryggan.
Ja, jag skulle ringa till Finnsveden efter en motor
båt så kommer dom å hämtar. Ja, det var Ivar
Eriksson, vi blev goda vänner sedan. - Jag var
där på besök i somras förresten på middag, väldigt
trevligt .. ,- Han kom å hämta mej å .satte mej i
land vid Finnsveden, å jag trassla mej över a kom
ner till Kolström. Där var det en annan ingaröbo,
som just var på hemfärd. Han hade slädskjuss å jag
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ba få åka med o de gick fint. Hade ju tungt å bära
å de var ju huvesaken att de fick komma iväg lätt
och behändigt'.
R. Vad var de för en som körde?
D. Jaa, de va Anders Norman har jag räknat ut.

Han kom heller inte ihåg just det där, åtminstone.
Men det måste ha vart han.
R. Å sen trassla du dej iväg hit ut. Då fanns det

ingen väg ifrån Skälsmara å hit.
D. De var ingen väg alls, om de va nån ifrån

dom här uddarna, som skulle in till Stockholm
eller Gustavsberg på den tiden å inte hade båt. Mo
torbåtarna börja ju på å komma nu, det var såna
där fotogeneldade tändkulemotorer. "A kula rö
så far vi" sa dom när de va dags å åka. Då fick
dom leda en häst över skogen på en liten gångstig
å så låna en vagn nere i Skälsmara eller ha en
stående inhyst på nåt ställe å så åka till Gustavs
berg, å så för att det skulle gå riktigt fort så tog
dom gustavsbergsbåten in till stan. Det tog bara
två timmar eller va de va.
R. Det gick fortare alltså än å ta ingaröbåtarna?
D. Jaa de va ju inte alltid som ingaröbåtarna

gick. Alltså Ingaröstrand gick ju ifrån Saltsjöbaden
å de förekom ju de också föralldel, määän om dom
skulle till Gustavsberg i någe sånt där ärende så då
vart det ju svårt. Ingaröstrand sluta ju å gå för
resten 1917. Sen tror jag inte att det gick någon
båt förrän Brevik I börja 1919. De va Transport
bolaget som hade köpt Skenora gård då å satte i
gång me att det blev lite bättre trafikerat här ute.
R. De va dom som anla sågen?
D. Dom anla sågen där nere, dom hade ju många

varv. Pråmar skulle byggas å repareras. För de be
hövde dom sågat virke å de kosta pengar å få det
transporterat mitt under kriget. Transporterna var
stora å att det skulle bli totalstopp bara kriget tog
slut, det var ju ingen som räkna me på den tiden.
Men det vart det ju. Det blev stopp på nästan all
ting.
R. Hördudu, din pappa var byggmästare härute

på Ingarö och i skärgården? Du jobbade alltså till
sammans med honom?
D. Jaa.
R. Va jobba ni med för ställen, minns du det?
D. Jadå. Det första som var här ute de va bryg

gan nere vid Örsundsfortet. Det skulle byggas
ett fort. Det var föreningen Stockholms fasta för
svar som hade skänkt en del pengar o som ville ha
lite fastare och lite längre ut liggande befästningar
än Vaxholms fästning alltså Oscar Fredriksborg.
R. Det är den fästningen eller det fortet, som

syns lämningar av ännu?
D. Nja, det är inte det s.k. kastellet.
R. Nej jag menar här ute i Örsundet.
D. Örsundsfortet ja. Det blev aldrig färdigt.

Det sprängdes en massa år där och det finns ju lite
lämningar kvar utav, som sagt. Andra fort - det
var ett på Kngsholmen, ligger norr om Vindö.
Det slutade alltså. Anslagen vart för små, pengarna
räckte inte till o när kriget tog slut så ansågs det
inte att det var nödvändigt med dom här befäst
nmgarna.
R. Vi hade lärt oss så mycke utav första världs

kriget så vi skulle inte behöva kriga mer. -
D. Det låg väl mycket i det som sagt. Men det

var ju en allmän krigsleda naturligtvis och pengar
na var slut o de var ingen omedelbar krigsfara för
handen. Men Angsholmsfort och ett som ligger
uppe på Kyrkogårdsön ligger uppe mellan Ljusterö
o Östanå, dom fortena gjordes färdiga sedan,
1922 till 1924. Likaså ett litet haubitsbatteri,
som hette Lagnöbergsbatteriet. Ligger på östra
Lagnö norr om Ljusterö. Det gjordes också färdigt
och likaså batteriet med de grova kanonerna på
Hemmestatorp, som ligger mitt på Värmdö.
R. Jobba du nere vid sågen här också, nere vid

Skenora.
D. Jaa, Transportbolaget köpte som sagt Skenora

för att anlägga den där sågen och det var när det
tog slut ute vid Örsundsfortet man fick hugga i där
ute vid sågverksbygget. Men den där anläggningen
var ju inte nåt lukrativ därför att det köptes tim
mer långtifrån. Jag vet jag var själv med som
schaktmästare vid ett vägbygge nere i Sörmland
och där hade ett hygge gått upp till stockholms
trakten. Dec var långa fina furor som var lämp
liga till bordläggning för pråmar o sånt. Dom hade
kommit där nerifrån, den hette Tallsäter förresten,
den där gården. Jag fick göra bekantskap med
dom där, förse träna när dom kom hit o sen där
dom hade vuxit, det var några år senare. Men det
vart så dyrt i inköp o frakt å sågning å virket
sjönk så katastrofalt, så att sågat virke betalades
mindre pr kubikfot än det runda när det var hugget,
och så kom transporter och sågning o allt sånt till.
R. Vilket år gifte du dej? -
D. 1936, ja.
R. Var är din fru ifrån då?
D. Ja, hon är från Värmdö. Vi hade sällskapat

en del år, det var ju en sjö emellan men de gick.
R. Du kom in en del när du blev bofast på Ingarö

i det kommunala? 0 hur kom du in i det? Du hade
ju börjat som revisor.
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D. Jag börja som revisor för kommunen o kyrk
kan 1936.
R. 0 vem var det tillsammans med?
D. Det var hovjägmästare Odelberg. Han hade

varit revisor sedan 1902 eller nånting sånt där. Han
hade varit revisor hela tiden, men alltid nästan
haft nya medhjälpare. Nu var jag i två år men sen
flyttade han ifrån Gustavsberg eller Lemshaga å
sen blev det en ny revisor. De va Ljunggren på
Brunn. På samma gång blev det kommunalfullmäk
tige på Ingarö o då blev han vald till kommunal
fullmäktiges ordförande. Nämndordföranden hade
varit Albert Zetterberg, handlande vid Återval! o
han hade varit i 16 år sen 1927. Han hade blivit
gammal och trött och tyckte att han behövde ha nån
ny och Ljunggren hade funnit, att han tyckte att
jag kunde passa till det där. Han fråga om jag
ville bli å ja tyckte att det kunde vara intressant
att prova på. Men hade jag vetat vad det skulle
dra med sej, så kan ju hända att man hade dragit
sej föret. Kommunalnämndsordförande alltså.
R. Kan du berätta vad en ordförande hade att

göra på den tiden i en så här liten landskommun.
D. Först och främst så var det ju att kalla till

sammanträde, behandla skrivelser å föredra dom
vid sammanträdena. Så skulle han upprätta budge
ten å svara för bokföring - kassör samtidigt na
turligtvis. 0 skattsedlarna skulle man skriva ut.
Det hade man ett par hundra kronor för - som
allmän skrivhjälp. Arvodena man hade - 1.000
kronor och fri telefon - hade satts när Zetterberg
började 1927. Nu hade jag det där till 1951 och
det hade varit på tiden att det blivit nån ändring.
Men jag var för blygsam, så jag begärde aldrig
någe. Jag tyckte det kunde va bra om man klara
av saken ändå.
R. Det var väl ganska besvärligt med finanserna

på Ingarö. Det var ju liten kommun, det var av
flyttningsort och skolan drog o ålderdomshemmet
drog. Hur var det med den saken? -
D. Ja, jag kan ju säga, att när vi kom hit 1916

då var ju taxeringen 3,60, men då gick den s.k. fat
tigvården på rotar å den kom utanför så den var
ju inte så betungande. För på den tiden fick ju var
,o en klara sej själv så gott det gick.
R. Dom bodde alltså på undantag på gårdarna,

som man säger, så länge som möjligt.
D. Ja, det har jag inte nån större erfarenhet av,

var o en fick ju se till att han klara sej någorlunda.
Pension fanns ju inte på den tiden. Folkpension
hade ju börjat 1913, den var inte mer än 90 kr om
året.. Det låter ju förfärligt lite nu, men det var på

den tiden betydligt mer än det låter. Före 1910
kunde en grovarbetare ha 20 öre i timmen. - En
professors årslön var 5.000 kr.
R. När börja de stå klart för er kommunalmän

i toppen så att säga att man måste slå samman
kommuner.
D. Man hade ju vart tillsammans tidigare till

1902 då Gustavsberg separerade och strax efter
Ingarö.
R. När det börja gå upp för er att ni måste gå

samman igen då var väl du med på dom diskus
sionerna. Kan du berätta nånting om de. -
D. Ja de där kom naturligtvis uppifrån. Rege

ringen eller nåt utskott i riksdan hade väl kommit
underfund med, att det var svårt med så många
kommuner. Det var väl lite dåligt med handlägg
ning av ärenden o få svar på alla skrivelser uppi
från. Det gjorde väl att dom ville ha det lite mer
centraliserat med skolade tjänstemän o det ena med
det andra.
R. När det börja ta fart de var väl 44-45?
D. Meningen var att sammanslagningen skulle

ske 1949 men det sköts lite undan för undan och
blev inte förrän 1951. Det var väl bara en tillfäl
lighet att det sammanföll med mandatperioden på
Ingarö.
R. Var Värmdö med också på den diskussionen?
D. Värmdö var kallad men sa direkt ifrån att

dom inte ville ha nån sammanslagning med Gus
tavsberg. Det hade dom provat förut när Gustavs
berg separerade 1902 har jag för mej.
R. Det var aldrig på tal att ni skulle gå till

Värmdö utan diskussionerna var väl riktade på
Gustavsberg?
D. Jaa, de var väl man o man emellan så att det

skulle · varit Värmdö för dom var mer likartade
men det stötte ju på vissa geografiska svårigheter.
Skulle man åka till Värmdö skulle man ju åka
genom Gustavsberg o de va ju inte praktiskt. Sam
manslagningen Gustavsberg-Ingarö skulle också
innefatta Nämdö, men det passade inte.
R. Ja, sedan så satt du i kommunalfullmäktige

som representant för högern tills du efterträddes
av Norbelie för två år sen.
D. Ja det stämmer.
R. Vid sidan om kommunuppdragen och vid si

dan av arbetet som handlande här nere har du skött
telefonstationen och mycket, mycket annat. Så har
du haft ett intresse, som du delar med Hilding o
mej här. Du har varit intresserad av skytterörelsen
o du har varit med i hemvärnet. Kan du berätta
hur du kom i kontakt med det.
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••
AR NI INTRESSERAD AV FILM?
Gustavsbergs Filmstudio SFF, tillhörig Sveriges

Förenade Filmstudios, bildades den 19/9 1968. En
filmstudios uppgift är att för sina medlemmar visa
filmer, som har ett speciellt intresse för filmvän
ner. Det kan vara konstnärligt, filmhistoriskt be
tydelsefulla filmer, filmer som inte kommer upp
på den vanliga repertoaren eller på grund av sin
karaktär inte kan dra så stor publik att dom håller
sig kvar. Detta kanske kan låta exklusivt och av
skräckande. Men man har stor möjlighet att variera
programmet och synpunkter på programvalet kom
mer att diskuteras vid sammanträden inför varje
termin. Då kommer vi också att utse ett s.k. pro
gramråd, som med salomonisk rättvisa ska göra
programmet på basis av diskussionen.
Priset för en termin är 20 kr. för fem filmer.

Höstterminen 1968 blev lite kortare på grund av
starten, men meningen är att hålla fem filmer i
fortsättningen.
Den blygsamma start som initiativtagarna räknat

med visade sig vara en felkalkylering av det ange
näma slaget - första terminens medlemsantal över
steg 100. Gustavsbergsteatern, där visningarna sker
rymmer ju upp till 250 personer, så än finns det
plats för många fler.
Kulturnämnden har dessutom varit generös och

gett oss ett bidrag på 1.500 kr. vilket styrelsen här-

med tacksamt erkänner. För de pengar som blir
över, vill studion inbjuda föreläsare, experiment
filmare eller andra fackmän, för att göra det hela
än mer intressant.
Under höstterminen har visats Ballongresan av

Lamorisse, Frankrike, Flickan ovanpå av Wilder,
USA, Pansarkryssaren Potemkin (en riktigt gammal
klassiker) av Eisenstein, Ryssland och Prins Bajaja
av Trnka, Tjeckoslovakien.
När ni läser detta har filmstudion haft ett allmänt

sammanträde för att diskutera vårprogrammet. En
ligt planerna ska då också det programråd, som
nämnts, ha utsetts och redan vara i full gång med
sitt viktiga värv. När de kommit överens om vårens
program, kommer filmlistan ut på anslagstavlorna
runt om i samhället och fabriken. Fabriken blev på
grund av ovana från arrangörernas sida lite miss
gynnad i höstas, men vi lovar bättra oss och täcka
hela fältet från Badkar fram till Redaktionen i top
pen på Gamla Kontoret, där ni kan få direkt svar
på frågor.
Styrelsen ser ut så här: Marianne Landqvist,

ordf., Gösta Arvidsson, v. ordf., Margareta Hald,
sekreterare, Sören Norrby, kassör och Bengt Berg
lund. Suppleanter: Olof Forsberg, Bertil Lindkvist,
Göran Lundgren. Revisorer: Marianne Preissler, Leif
Wallin. M. H.

D. Ja, de var efter utbrottet av andra världskri
get, så kom ju en stark försvarsrörelse igång. Det
var då Ingarö skytteförening bildades, vintern 1940.
Det var förresten den 14 april vi hade en stor sam
mankomst nere i skolan och föreningen startade
med ett medlemsantal av 150 st. Nu var ju största
delen av dom pappersmedlemmar. Den ene efter
den andre försvann ju, men intresset fanns i alla
fall kvar. Själv har jag alltid varit intresserad av
skytte. Jag kan tala om att 1919 kom till sågen
här en gammal smed från Wira bruk, där dom gjor
de karolinervärjor en gång i tiden. Han var väl
den siste, som kunde göra såna där värjor, för han
talade mycket om det där. Han hade varit ord
förande i skytteföreningen däruppe, Wira eller
Östanå. Jag köpte mitt första gevär av honom.
Jag har det förresten kvar ännu fast det är ompipat
ett par gånger. Sen var ju inte steget långt till Hem-

värnet. I början var ju Nathansson på Siggesta
chef för hela området Värmdö-Gustavsberg
Ingarö.
Sen blev jag chef över Boo-Gustavsberg

Ingarö. Men det vart för mycket, vi måste dela
upp det. Calle Wiberg blev chef i Gustavsberg
Ingarö.
R. Du har också varit bra både i fälttävlan och

i skytte av dina många medaljer att döma.
D. Ja, det har blivit en del genom åren. Här har

jag mitt bästa resultat på tavlan på väggen.
R. Hur länge tänker du bo kvar här ute i Alphem?
D. Så länge jag håller mej frisk och har vår lilla

folkvagn vill jag gärna vara kvar här ute.
R. Det förstår vi. Sjötomt och ett i övrigt härligt

läge. Vi tackar för oss och Gustavsberg önskar lycka
till med bilen, Hemvärnet, Skytteföreningen etc.
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Scenstudions ungdomsgrupp gav ju den 17 oktober en [orestdllning av Maud Backeus Verandan. Utsålt hus! Roligt
dels för det goda ändamålet - Röda Korsets insamling för Biajra - men också verkligen för teaterintresset, som
man får hoppas håller sig lika starkt för kommande föreställningar. -- En ung komedi, där endast pappan är helt
fullvuxen i det privata. Här ser ni hela ensemblen: Vibeke Lindberg, Göte Wiklund, Rune Malm, Monica Wad
ström, Jonny Wikner, Marita Lindberg, Ann Harding.

Teatern i Gustavsberg under vårsåsongen 1969
Efter ett uppehåll i verksamheten under decem

ber och januari börjar vi åter med föreställningarna.
Måndagen den 24 februari återkommer Svenska

Riksteatern till Gustavsberg och framför då en
fängslande thriller, "Fällan", av Robert Thomas.
Fällan är en spännande och outgrundlig kriminal

historia i vilken mystiken tycks vattentät fram
till den i högsta grad oväntade upplösningen.
Måndagen den 21 april ges "Lille Malcolm" av

den engelske dramatikern David Halliwell. Denne
debuterade 1965 på Dublins Festspel med just Lille
Malcolm. Pjäsen väckte stor uppmärksamhet och
framgången förstärktes då stycket året därpå togs
upp i London. Här i Sverige har Maryasteatern i
Stockholm haft en mycket stor succe med den
svenska premiären på pjäsen.
Lördagen den 12 april ges två föreställningar för

mellanstadiet med "Spöket på Canterville" efter
Oscar Wildes välkända novell på programmet.
Det har dryftats, att efter detta års försöksverk

samhet bilda en teaterförening, vars medlemmar

erhålla rabatt på biljetterna samt dessutom tidskrif
ten Teatern. Efter säsongens slut blir beslut härom
aktuellt.
Scenstudion kommer att under mars månad fram

föra den danske dramatikern Soyas pjäs "Fan ger
ett anbud" i regi av Segol Mann. Pjäsen har med
stor framgång getts bl.a. på Boulevardteatern i
Stockholm samt i TV-teatern 1963. Rollistan är
lång och både äldre och yngre medlemmar medver
kar i pjäsen.
En ungdomsgrupp under Sven Anderssons led

ning har börjat instudera ett sagospel, men tid för
framförandet kan ännu ej fastställas.
Säsongen avslutas i slutet av april med en Vår

soare under medverkan av Orkestern och Manskö
ren.
Det är Teaterkommittens och Scenstudions för

hoppning, att allmänheten genom talrikt besök på
de olika föreställningarna hjälper oss i vårt frivil
liga arbete för en god teaterverksamhet.

Arvid Bergström
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ARS KRON I KAN
Reningsverket står färdigt nu
En fin present från år sextisju
"Banne" berättar att tiden går
för "Rolla" som fyller femti år.

Skidmästerskap i "Bäckis" regi
missar nog aldrig ett enda gli
Bland radhus kämpar dödsbra den dan
Mikael, Lena, Lars, Göran och Jan.

Stämmor och årsmöten duggar tätt
och våren varslas på många sätt
Nu skräpar ölburk och pappershatt
i vårdikets blivande hästhovsrabatt.

Tidningsdöden den hukar vi för
BLOCKET står pall och WERMDÖVIND dör
GUSTAVSBERGAREN pigg veteran
håller nog stilen till trettiårsdan..
Vaxholmsgubben, en spåman som spår
- Solig, underskön, sommarvarm vår -
Vi frös så vi skalv i kortkort svid
den kallaste maj i historisk tid.

En skolavslutning i fest och sol
det har vi alltid, så också i fjol
men sextiåtta stod regnet som spö
på Värmdö, Djurö och Ingarö.

Första semesterveckan var skön
bad- och båtsommar - mödans lön -
sen så kom lågtrycken slag i slag
tills jobbet tog vid en solhet dag.

Nyordnat plugg med augustistart
övar läsning i Block, så klart
med färre raster och längre pass
fria lördagar - nöjdare klass.

Med Europamästaren Rosendahl
som simmagister blir Ekedal
badet där varje vattenrädd själ
snart förvandlas till lekande säl.

Efter valet blev allt som förut
men OS kom och friden var slut
Där satt vi och krympte i TV-rum
Var storsvensk rese blev blek och stum.

Nixon vann valet och världen kved
Johnson köpsl&r om krig och fred
Vi människor är skickliga i
att förbereda vår egen sorti.

Milda Matilda - december är här
advent, Lucia, julklappsbesvär
Nu slår vi oss lösa blir barn på kul
och önskar varandra en festlig, God Jul.

STRANDSKATAN
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I den här åldern kan ingen helg tävla med julen. Julafton är toppen,
men också förberedelserna är ändlös lycka och förväntans härlighet.
Med högtidligt allvar lyfter man upp pepparkakshjärtan på bakplåten,
söker med ovana fingrar forma tomtegubbar och julgranskarameller.



VANDRA MIN VAG
Denna gång har kulturnämnden inbjudit till en

vandring bland våra fornminnen. Av den anled
ningen samlades många intresserade till en träff,
som började i Kvarnbergsskolan, där Göran Lund-
gren, med hjälp av kartor och en liten skrift i äm
net, orienterade oss om våra fornminnen och var
man kunde hitta desamma, ty än finns det mycket
som ligger i det fördolda.
Vi minns från skolan att man brukade indela

tiden i stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Från
stenåldern känner man boplatsen vid Återvall. Den
ligger på 27-metersnivån över havet och upptäck
tes omkring 1915. Arkivarie Gustav Hallström un
dersökte platsen som var cirka 500 meter lång och
50 meter bred. Tusentals krukskärvor hittades och
genom deras ornamentering kunde man datera bo
platsen till 2400-2200 f. Kr. Vidare hittade man
verktyg av flinta och ben, stenyxor och harpun
spetsar m.m.
Det var en tid då endast Kvarnberget, Kråkber

get, Grindstuberget, Munkmoraberget och Höjd
berget stack upp ovan vattenytan inom vårt nuva
rande samhälle.
Under bronsåldern hade på grund av landhöj

ningen en förändring skett. Vid tiden för Kristi fö
delse var vattenlinjen cirka 15 meter högre än nu.
Bronsåldern förflöt tämligen lugnt här i våra byg
der, medan det i Europa gick ganska hett till. Kelt
erna bildade ett stort mellaneuropeiskt välde och
avskar våra förbindelser med Romarna, där man
nu kände till järnet. Denna händelse blev en av
orsakerna till fattigdomen på främmande fynd från

järnålderns begynnande tid i Norden. Vid vår tid
räknings början framställde man järn i vårt land
genom att smälta myrmalm.
Historieskrivaren Tacitus skrev år 98 e. Kr. om

svearnas samhällen, som var mäktiga genom sina
vapen och flottor. Det är första gången detta ger
manfolk, boende kring Mälaren, omtalas i skrift.
Den andra stora folkstammen i vårt land var gö

terna, som bodde söder om Kolmården och Tiveden.
Den ekonomiska bakgrunden till svearnas allt

större makt och inflytande var den tilltagande
landhöjningen med den frodiga jorden kring Mä
laren och i Uppland, som gjorde det möjligt att
idka boskapsskötsel.
Ett visst välstånd kan spåras från denna tid. Rike

män och storbönder lades i "hög" och andra lades
i mindre högar eller brändes på byns gemensamma
gravplats, ofta markerat med ett stort röse. Run
stenar vittnar också om bedrifter och egenskaper
på anförvanter, som t.ex. dragit i österled.
Här i Gustavsberg kardades år 1941 backen vid

Sågen och man fann då 29 gravar med runda och
rektangulära stensättningar, en treudd och en hus
grund. Fem gravar utgrävdes och man fann då kist
spikar av järn, 14 järnnitar och 4 glasflusspärlor,
ett skadat lerkärl m.m. Man gjorde även fosfatun
dersökning av åkern söder om gravplatsen. Hög
fosfathalt gav skäl till antagandet, att detta är den
äldsta boplatsen i Farsta. Den daterades till 700-
1100 år e. Kr. Bakom Ålderdomshemmet fanns
tidigare en gravfält med cirka 10 gravar från vi
kingatiden. Då Hästhagen byggdes, kartlades grav-
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fältet och togs sedan bort.
Vid Osby gård norr öm ösby träsk finns fyra

olika fornlämningar. Närm:ast huset ligger ett grav
fält med 5 fornlämningar. Oster därom ligger ett
stort gravfält på 25 fornlämningar.
Rakt öster om Stora Kovik finns ett gravfält med

8 fornlämningar på en flack åkerholme, troligen
från vikingatiden.
Vid Ekedalsskolan finns en älvkvarnshäll med

två älvkvarnsstenar. Numera är man osäker, om
det är älvkvarnar. Det var väl ganska vanligt, att
man förr i tiden byggde kyrkor på gamla kult
platser. Vi hade ju också vår gamla kyrka där till
1906. Helgad åt våra själar blev den sedan gymna
stiksal åt skolbarnen och helgad åt den sunda krop
pen. Slutligen övertogs den av en klädesfirma, som
fyllde den med kostymer. Från kärnan till skalet
skulle man kunna säga. Sedan när denna gamla
utdömda kyrka skulle rivas, så spjärnade den emot,

FRAGMENT
En tillbakablick på året som gått. Januari gav

väl inte så mycket men det kom in många rap
porter om bofink och stare. Rådjuren fick efter lite
om och men sina högivor med benägen hjälp av 9
Tp, Att älgarna lyste med sin frånvaro, att rävarna
verkligen var på alerten, hararna, ja sisådär, men att
mesarna med få undantag klarade sig från sina "böl
der".
Går vi så över till februari så fick vi en ny på

minnelse om vad människan med gevär i handen
kan ställa till med. P. Vester såg i juni i fjol 2 ny
födda älgkalvar på Kovik, en av varje kön, varav
tjuren visade det bästa gryet och blev en "riktig en".
Nu hände det sig inte bättre än att en f.d. skogvak
tare med "byssan" lyckades nedlägga just den kon.
Det blev väl en extra stor grankvist i hatten kan
man tänka, för i bästa fall sköt han en, i sämsta tre
stycken. Det kan gå bra med dessa föräldralösa,
men som regel blir dom så tama så dom blir till för
fång för oss. Nåväl tjurkalven har varit ett om
tyckt fotoobjekt sen i vintras. Att koltrasten sjöng
den 17 vid Grindstugärde. Att första delen av må
naden var mildare än normalt, alltså raka motsatsen
till januari.
Mars brukar ha en massa trevligheter i beredskap,

men i år var dom negativa, ingen lärka för min del
förrän den 22, ring- och skogsduva + ormvråk sågs
den 19 men staren först den 23 då 2 ex. sågs på

s:1 man visste ingen levandes råd att få sönder den.
På Storängsudde nordväst om Beatelund finns ett

gravfält på 30 fornlämningar från vikingatiden.
Vid Lämshaga på östra sidan om nuvarande

Ingarövägen finns stensättningar på krönet av en
bergsrygg. Bakom den gamla ladan finns 10 forn
lämningar. Väster om vägen finns det 7 fornläm
ningar på bergsryggen.
På Fårholmen finns en stensättning 20 meter ös

ter om scoutstugan och så har vi förstäss fornbor
gen vid Bovikshage. Den är troligen från 500-talet.
Ja, detta var det vi i någon mån talade om och

som Göran Lundgren med mycket arbete satt på
pränt, vilket vi alla tacksamt åhörde och sedan till
en del besökte på ort och ställe samt några egna
reflektioner på denna väg som inte var gjord för
gummihjul. Men för tanken är inga vägar svårfram
komliga, varken i tid eller rum.

Axman

Kovikstippen, Att de flesta pärlugglorna lämnade
Sverige visste vi redan i höstas (det ringmarktes
ovanligt många då) men att det inte fanns en enda
när vi var till Floran (norr om Dannemora) den
16-17, var botten. Men där fanns annat att för
undra sig över, 1 m. snö och 20 grader kallt. Såg
tussilago den 26, blåsippa den 30. Samma dag tog
0. Nordgren och jag en tripp till Lämshaga där vi
reste ett vindskydd som vi övernattade i, härligt.
April, med påsklov gav 4 sköna dagar på Vil

linge hos Ragnar Sundberg, att sen nyis gav oss
extra knegigt när vi skulle ut till Boskapsön kom
bara som krydda på den anrättning vi sedan fick
avnjuta. Vilket fågelliv, ejder i 1.000-tal tillsam
mans med lom, skarv, labb, gravand, grågås, stjärt
and, knipa, al, småskrake, skärpiplärka, rödbena,
duvhök, nästan allt och kronan på verket havsörn.
Där finns dessutom älg, hare, räv och rådjur. Det
var med saknad vi med helikopterns hjälp på 14
min. förflyttade oss tillbaka till civilisationen.
Vi hann med ytterligare en Lämshaganatt innan

påsken var över. Veckan därpå låg jag tillsammans
med 7 ungdomar vid Morträsk, för att ytterligare
en vecka senare åka till det bästa Mellansverige
har att visa upp nämligen Hjälstaviken, där var
toppen som nästan alltid när jag varit där. Så hem
och packa en ny ryggsäck för att tillsammans med
10 likasinnade göra en natt vid Siggesta. Den 30
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kommer en av dom där älgkalvarna in i bilden igen
som jag talade om förut. Den gjorde oss den äran
vid den lägereld som vi Valborg till ära gjort upp
vid Bölemosse. Den kom så nära som 3 m. och var
verkligen intresserad av vår korvgrillning. På mor
gonsidan tillstötte Mag. Bellander med en liten
grupp och skulle avkonterfeja kalven men den
verkade ointresserad av "byket" och stod halv
vägs inne i ett björksly och mumsade, men si när
filmen var slut då visade han upp sig på riktigt,
jag tror t.o.m. att en del av de närvarande tog till
harvärjan?
Maj är sedan flera år en jäktig månad med bl.a.

11 gökottor som i år späddes på med en tripp till
Rättvik tillsammans med S. Pierrou, oh boy vilka
marker! Ytterligare en tur till Hjälstaviken med
10 ungdomar, bums hem till en tjädernatt på Run
marö den 11, övernattning vid Siggesta den 18-19.
Vidare, en tur i segelbåt Villinge-Kymmendö den
24-25-26 gav full hand.

2 dygn vid Siggesta fick inleda juni som i stort
sett blev en återhämtningens månad då man fick
tid att sortera upp alla intryck, men en dagstur
till Grinda-Lådna per båt hann jag med.
Juli slank förbi utan större engagemang, värt att

nämna är väl de värme- resp. köldsiffror vi upp
levde, 20 grader kl. 21.00 den 2, men bara 4 i Skåne
natten till den 13. Ä vem minns väl inte den hagel
by som drog över här den 14 på middagen med
konformade hagel 2 ½-3 cm. Att det verkar som
om vi fått lite älg på våra marker.
Augusti gav oss lite blåbär och svamp, kräftor

på Runmarö hos 0. Strohl. En tur- och returresa till
Östersund på ett dygn med L. Nilsson gav 4 korpar
och en del annat som jag skall återkomma till i ett
annat sammanhang.
Sept. första halva gav nya värmerekord, + 28

den 7 samtidigt som vi fick -2 den 27, men trots
detta såg Ä. Olausson ladusvalor vid Kovik den
28. Höstkantarellerna kommer på allvar och en
större invasion av smalnäbbad eller sibirisk nöt
kråka kunde noteras.
Så är vi inne i det stora uppbrottets månad,

oktober då nästan allt som flyger styr kosan mot
varmare trakter. Ä som så många andra gånger
förr så skulle dom vinkas av från vår sydspets, till
den ändan fyllde vi en old Mercedes med 5 man
+ packning, puh. Kosan ställdes mot Falsterbo
där vi fick 3 oförglömliga dagar. Sista dagens mor
gon mellan 6-8 gav t.ex. 118 sparvhök, 10.840
duvor, 28.650 starar, 33.465 finkar. Vi tog en av
stickare till Ottenby på vägen hem och fick upp-

leva skönhetssyner som inte är av denna världen
som när tusentals vitkindade gäss kommer in från
solen vänder ut över västrevet och under högljutt
kackel så småningom beslutar sig för att gå ned,
men efter bara en timme av ett blixtnedslag skräms
på vingarna igen, ett feeri i svart och vitt. Vi knöt
vidare kontakt med den förut omnämnda smalnäb
bade nötkråkan också det en herre i festdräkt, för
att inte tala om varfågeln även den i svartvitt, så
det blev en verklig galaföreställning.

VÄL MÖTT I NATUREN. Äke B,

Gustavsbergs Pensionärsförening ber härmed få
framföra sitt varma tack till kommun, fabriksled
ning, samarbetskommitteer, affärer och enskilda som
så frikostigt stött oss i vår verksamhet under det
gångna året. Styrelsen

Gissa hur mJnga koppar? En tävling pJ BJ, vJr utställnings
och försäljningslokal för HPF på Birger Jarlsgatan i Stockholm
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Det bör falla julesnö
i saltet från viken och susa kallt i säven runt Osby
och Knuts hav. Nu är det dags för julnumret av
GUSTAVSBERGAREN och med det skulle också
redaktionens saga vara all. Men tro aldrig det, Ni
får lov att stå ut med oss ännu ett år, vårt provår
tänjdes ut och blev till två. Upplagan stiger. Vi
fick två nya prenumeranter i går i stället för den
som gick över till Expressen, sju nummer lämnar
trycket nästa år, priset stiger med två riksdaler och
kvaliteten - ja det får vi se.

Världen bortom Farstabrohål
var en gång oändligt fjärran för många gustavs
bergare berättar de gamle bland oss. Resan till stan
var ett sällsamt äventyr och kunde knappast göras
utan Bruksledningens samtycke. Den strypta frihe
ten var det pris som gustavsbergarna måste betala
för en relativ trygghet. Nu reser Gustavsbergarna,
ingen glömd, världen över och längtar tillbaka till
viken innanför Farstabrohål. Novembervädret kan
vara nyckfullt, nu vräker snön ner över vårt pytte
lilla torg. En glad gul postbil, Tjorven, pilar förbi
utåt Värmdö.

På tal om postutbäring,
har den centrala och lokala postgången halkat in i
en förödande omställningskris? Indragningen av den
ena brevbärarturen har ibland till följd att vi först
vid arbetsdagens slut kan vittja våra brevlådor med
framgång. Nej, visst inte så ofta, men vi har lärt
oss att lita på postverket som på en högre makt.
Att GUSTAVSBERGAREN ibland blir försenad
och inte kommer när varje läsare väntar sig det är
dock inte postverkets fel. Vems fel det är kan få
bli en gissningslek till jul då alla tänker vänligt om
varandra. Min yngste hälsar att det får vara som
det vill med postutbäringen förövrigt men på mån
dagarna får brevbärarna skärpa sig för då kommer
Kalle Anka.

Brevbäraren i mitt barndoms/and
var en betrodd och nitisk tjänsteman alla årets da
gar utom julafton. Då gick han inte att känna igen.
Det-var bittert för julposten hade en stor funktion
i vårt helgfirande. Det är klart att i dag kan jag
både förstå och förlåta Albert för denna årliga

plump i protokollet men då kunde jag ingendera.
Varje jul samma elände. Bohuslänska bönder och
stenhuggare på tjugotalet var ett idogt och kargt
släkte, som knappast kom på tanken att bjuda
brevbärare på förtäring mitt på blanka vardagen.
Helgaftnar var det något helt annat. Då var det
bjudafton och inte ens brevbäraren fick traska ut
med julen. Det var långt mellan gårdarna men tu

ren var drygt en och en halv mil, så det blev ändå
många rasteställen.

Den julen då jag var sex år
satt jag som frivillig spanare i fönstret till den sten
huggarbarack som var mitt hem. Riksvägen mot
Norge låg mest tom och öde, enstaka hästskjutsar
dök upp med timmars mellanrum. Mor hade för
klarat att hans sena ankomst berodde på all den
förtäring han bjöds på. 0, vad jag var sur på Al
bert. Aldrig hade jag någonsin ätit så mycket och
fått så ont i magen så jag inte såg stora brevlådor.
Isynnerhet som brevlådorna i min barndom var
rejält tilltagna, hopspikade av margarinlådor och
ibland grällt målade.

Ja, där fick jag sitta
tills mörkret föll och julklappsutdelningen började
och jag fick annat att tänka på. Far gjorde en sväng
ner till vägen då och då men aldrig såg han någon
borttappad postiljon i snögloppet. Sent på kvällen
gick far på en sista tur med karbidlampan. Han
kom åter med drypande våta försändelser från
Amerika, Norge och mindre avlägsna ställen. Som
tålt den långa resan över Atlanten och Svinesund
men dukat under för vår Albert. Jag grät över
missfärgade julänglar, blöta tomtegubbar och all
sköns översnöad julhärlighet. Mor och systrarna
tog fram strykjärnet och strök och reparerade och
somligt gick att rädda.
Sidennäsdukarna i florstunn ljuvlighet med rosor

och förgätmigej, celluloidkorten, de snirklade och
hopvikningsbara från faster och kusinerna i Ame
rika, men allt bar spår av Alberts julbesvär. Man
kan undra hur han alls kom hem den kvällen till
sin familj när han inte kunde måtta rätt på vår sti
liga brevlåda. Posten låg i en vid ring runt om i
snön, men hem kom han och skötte sin syssla red
ligt och trofast tills nästa julafton. God Jul, gus-
tavsbergare. Edla Sofia
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När hästmörkret kom tändes flitens ljus För
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••
TILL SJOSS
Den här båten hette som sagt "Sir Ernest Cassel"

å vi var 48 mani besättning å fyra kvinnor, som
ingen ville ha. Det gick nog inte att ha några
andra heller. Dom kunde inte prata den minsta
lilla mening utan att svära de hätskaste eder. Dom
samlades i köket ibland alla fyra å där svor dom
så det var grönt i luften. Första styrman hade sin

· hytt mitt emot köksavdelningen, men han kunde
inte ha sin hyttdörr öppen. Han var nog mycket
påvakad av sin fru också, för han var starkt religiös,
en snäll människa. Dom bodde i Narvik å jag var
hemma hos dom flera gånger på kaffe. En dag när
jag gick förbi köket så sa styrman åt dom i dörren
i köket: "Ni skulle göra mig en bra tjänst, om ni
inte svor så förfärligt. De är ju ruskigt att höra
en karl svära, men när fruntimmer svär, det är ju
förskräckligt." Dom svara: "Ja, vi är inga läsare."
- "Nej, de hörs nog, de behöver ni inte tala om."
Jag tyckte själv: "Att dom vill hålla på så där, när
dom kunde vara döda när som helst."

Ja, nu börja vi närma oss New Foundland, å där
är förskräckligt väder vintertid. Det blåser toppsjö,
så det bryter fartyget. En syskonbåt till den här
som hette "Norrbotten" gick av på mitten här å
gick bort med man och allt. Vi fick ligga här i åtta
dygn på samma fläck å våga bara köra halv fart å
knappt det. Full snöstorm var det så gott som hela
tiden. Det var inte bara minor man var rädd för,
det fanns isberg höga som Klosterberget. Det fanns
nog fler gustavsbergsgrabbar, som vet hur det är där
vintertid. Jag vill då nämna Sven Nilsson, Nisse
Sävström, Adolf Person m.fl. Jag hade min vakt
12-4 så väl på dagen som natten. Det fanns ingen
som trodde vi skulle leva igenom allt detta, men nu
börja det mojna, så nu kunde vi sätta full fart och
kom fram till Amerika.

Vi ankra vid en liten stad som heter Willmington,
ligger utanför Philadelphia. Där kom dom första
svenskarna i land, som emigrera. Vi var i land där
å såg deras kyrka, som dom byggde. Vi gick runt
den fler gånger. Vi fick ligga här i åtta dar, innan
vi fick gå upp till Philadelphia å lossa. Nu gick vi
till Baltimore å lasta kol å olja till Statens Järnvä
gar i Sverige. Vi låg där lastade länge å fick inte
gå tör kriget. Vi låg på en liten plats som hette
Curtis Bay. Å nu var det en lördagskväll å jag åkte
med karen (sv. am., car = vagn) upp till Baltimore

ensammen. Dom andra bara spela priffe ombord
men jag har aldrig gillat kortspel. Det är nog enda
meriten jag har annars har det nog varit lite si och
så med allt annat - men inte värre än andra. Ja,
nu var jag i Baltimore å stog å läste på en affisch
på min dåliga engelska. Det skulle bli boxning där
om en halvtimme, det kunde jag ju gå in å titta på.
På den andra sidan gatan var en liten park å där
stämde frälsningsarrnen in sången "Närmare Gud
till dig" å det gav eko mellan skyskraporna å det
lät så vackert. Dom var en 20 stycken musikanter.
Sedan blev det ingen boxning för mej. Dom förflyt
ta sej längre bort till ett torg å jag följde efter på
behörigt avstånd. Å där stämde dom upp en annan
melodi, som jag kände igen från Gustavsberg, "Vi
tare än snö, Vitare än snö" o.s.v. Det träffade mej
- jag fick nog den kvällen. Jag tog inte en drink
i Baltimore en gång, utan jag tog karen å åkte ner
till Curtis Bay igen å gick ombord.
Där höllt dom på med sin priffe i mässen. Nu

fråga dom: "Har du varit till Baltimore, Pelle?" -
" Ja, det har jag" - "Men du är ju alldeles nykter."
- "Ja, fattas bara annat när man har varit på
Armen." Jag tog nu en kopp te i mässen å en smör
gås å sen gick jag å la mej. Nu var det skönt att
få klä av sej å lägga sej, när man legat påklädd i
22 dygn. Dom andra spela priffe hela natten.
Vi låg nu ute på redden klara för avgång. Nu

skulle vi gå å nu kom en bogserbåt dragande med
en flotte å på den låg det fem får bundna i bak
benen. Dessa hyvades ombord å bars bort till får
kättar, som var på undre bryggan. Nu lossa dom
bena på dom, men dom kunde inte resa sej ändå
mesamma. Dom fick släppa livet till en i veckan.
Andra styrman hade jobbet som slaktare. Hade
man då frivakt kunde man få lite att titta på, när
han kasta innanmätet i sjön. Hajar å valar slogs
om godbitarna. Dom följde efter dag å natt på
100 m. avstånd. Så skulle man komma i sjön, så vet
man nog var man hamnat. Man hade nog inte sån
tur som Jonas, så man kom tebaks igen.
Ja, nu skulle man in till Halifax för kontroll,

å där fick man ligga länge. Där låg ett femtiotal
båtar, men man fick inte fara över till någon an
nan båt å hälsa på - det blev ju långsamt värre.
Ubåtar vakta natt å dag. Men äntligen fick man
gå å då gav man upp ett glädjerop, trots att döden
låg å lura på en utanför hamnen. Nu följde man
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New Foundlands å Islands kust för att komma så
långt som möjligt från minor å tyska ubåtar. Ja,
så börja man närma sig Norge å nu vart man gla
dare i lynnet å gick å tralla på gustavsbergsflickor
nas sångvers "Nu, nu i denna stund."
Ja, nu börja man närma sig norska bergen, så nu

börja der malliga å komma tebaks. Men det var ba
ra i 14 dar, så var det färdigt igen. Ja, nu var man
inne i Narviks hamn å nu kom tullen å andra
gubbar å hälsa en välkommen tebaks å lyckönska
en att man klarat sej. Nu fick dom andra brev å
kort frå1i. sina kära, men jag fick inge brev. Det
var bara mitt eget fel, för jag hade inte hört av mej
något. Jag tänkte på en gubbe, som bodde i Kullen
i Gustavsberg. Han var mycket pipig i rösten när
han talade. När han var glad ibland så sa han: "Mej
kallar dom för gnällspån, men jag är lika glad för
det." Jag var också glad. Ja, nu blev det middag å
man satt å åt. Nu kommer en man in i mässen i
full uniform å hälsar på oss allihop. Det var en
extra gustavsbergare å han hette Adolf Lyth.
Jag hade inte sett honom på många år, men jag

kände genast igen honom . när han kom innanför
dörren. Han var kapten på en stor fin bogserbåt,
som hette "Narvik". Den gick i hamnen å hjälpte
stora båtarna till å från kajen. Nu hade vi ätit å
styrman Nilsson å jag fick sällskap genom gången
till våra hytter. Då tala jag om att jag kände honom
ända sedan jag var barn. "Nä, va säjer du! Du ska
väi snacka me honom då." - "Ja, jag ska vänta
ett par dar." Nu hade styrman Nilsson redan hun
nit skvallra. Jag satt i min hytt å titta i en norsk
veckotidning. Så knacka det på dörren. "Stig in," sa
jag, å det var Lyth. "Känner mäster igen mej?" sa
han. "Ja, nog känner jag igen Adolf Lyth", sa jag.
;,O, så roligt! Då säger vi du åt varann, det har vi
nog gjort förr då. Jag gick i skolan hos magister

Lagerström å bodde hos honom. Dom kalla honom
för bocken, å de var en dj-a bock med. Nu ska du
inte äta här ombord i kväll utan du ska komma hem
till mej å äta, så får vi prata vidare. Min fru å jag
kommer ner å hämtar dej vid sextiden." Jo, det
blev mycket att prata om den kvällen, som ni kan
förstå. Sedan var jag hemma hos dom många gånger,
innan vi gick igen.
Jag hade kunnat gå av nu. Men jag hade ju blivit

mer förhärdad, så jag tänkte; "man skall ändå dö
en gång" å här stod ju köttgrytorna på spisen jämt
å hemma i Sverige fanns ju bara kålrötter å rovor.
Ja, nu gick vi igen å de är inge att skriva om för
det var likadant som förra gången. Bara med den
skillnaden att vi gick en tur till Durban i Afrika
å nu var vi tillbaka i Narvik igen å allt hade gått
någotsånär. Nu skulle han bara gå till Rotterdam i
Holland å kom inte längre än utanför bergena i
Norge. Så gick han på en mina, å där ligger han
nu. Alla man vart bärgade, ty lotsbåtarna låg ute
å tog hand om dom. Då var inte jag där för jag
hade- annan plats.
Sedan flera år efteråt så kom jag å gick på

Skeppsbron fram i Stockholm. Där låg Gotlands
båten "Hansa" å lasta å vem får jag se om inte
Adolf Lyth steg där å tog emot frakter på kajen.
Jag trodde inte mina ögon. Han var nu andre styr
man på en skiten gotlandsbåt, som hade en sån fin
plats i Narvik. Jag ställde mej på avstånd å titta
på honom. Jag förstod alltihop men jag ville inte
fråga å jag ville inte såra. Jag måste ju gå till honom
å hälsa pån å han sa: "Ja, ser du Pelle, jag trivdes
inte där uppe i Narvik." Nu som vi alla vet så
gick gotlandsbåten "Hansa" på en mina mellan
Landsort å Gotland å sjönk med passagerare å be
sättning. Där ligger Adolf Lyth och sover sin eviga
sömn.

GUSTAVSBERGS FILMSTUDIO SFF
som startades i höstas, börjar sin andra termin i slutet av januari.

Ang. studions verksamhet se artikel! Den, som är intresserad att bli medlem
kan vända sig till

Marianne Landqvist, Hovvägen 48, tel. 326 27

Margareta Hald, Höjdgatan 4, tel. 318 72 - 301 00/289

Marianne Preissler, Styrmansvägen 6 c, tel. 323 51 - 301 00/265
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RAPPORT FRÅN SKYTTEFRONTEN

Bernt Hultgren t.v. utbyter erfarenheter med andra ungdomssleyttar,

Gustavsbergs skytteförening tycks ha börjat segla
(skjuta) i medvind utan några större vindavdrifter,
Grabbarna går från klarhet till klarhet. Trots mins
kade och försvårade möjligheter till en effektiv
träning sedan skjutbanan i Gustavsberg fick skatta
åt förgängelsen, kämpar skyttarna vidare på Myt
tingebanan.
Ett beviljat anslag på 20.000 kr. kommer snart

att ta form i en timrad värmestuga åt skyttarna, på
Myttinge ett välkommet samlingsställe.
Luftgevärsskyttet skulle kunna dra många ung

domar till sig, men svårigheten att få en lämplig
lokal tycks vara stötestenen. Rektor Westling som
är mycket vänligt inställd till denna trevliga sport
gren, "När den sker inom lokaliteter och med an
svarsfyllda ledare," har lovat allt bistånd i lokal
lösningen om det finns något som passar i skolan.
Rekryteringen inom våra skytteled tycks vara

gott. Vad sägs om lägreklassaren Bernt Hultgren
som inte har respekt för varken mästarklassen eller
veteraner utan slår ut alla deltagarna 170 st. vid
fältskjutningen i Gustavsberg den 13 okt. med fina
fullpoängaren av 30 träff. Rune Rengbrand Djurs
holms klass 5 sköt också fullt.
Andra ungdomar som också visat lovande takter

är Hans Kastman, Tommy Edman, Ari Nauska och
Karl-M. Edvardsson. Bra förstärkningar har vi fått
från Saltsjöbaden och Värmdö i Bernt Lövgren,
Lennart Andersson och K. E. Eriksson. Lennart
Andersson var ofin nog att erövra föreningsmäs
terskapet för året och vi lyckönskar hjärtligt.
I Länsskyttens Vårmönstring smällde det or

dentligt för våra skyttar. Bland 125 deltagare i
klass 3 vann Eero Nauska och Bernt Hultgren blev
sexa i klass 2 med 186 deltagare. Gustavsberg över
raskade också med att vinna div. 2 med 710 poäng.
9 poäng före Västerhaninge.
Lördagen den 31/8 samlades skyttarna vid Myt

tinge för att känna varandra på pulsen, för då gäll
de det att visa vem som var föreningens hästman
i skolskjucning. Leif Ullberg som vanligt tippad
segrare, slappnade tydligen av en smula för mycket
i slutomgången och vips var Lennart Andersson där
och visade var man bör placera sina knä- och stå
skott som resulterar i en första plats i prislistan.

Resultat:
Mäsrare 1968
2:a
3:a
4:a
5:a

Lennart Andersson
Leif Ullberg
Bernt Hultgren
Bcrnt Lövgren
Bertil Bergström

339 poäng
337
327
321
305
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Gustavsbergskorpen samlade, trots det långa av
ståndet till skjutbanan, ett fyrtiotal skyttar den 28
sept. kl. 9. En trivsam och efterlängtad skjutning
och Manne hade som vanligt ordnat fina priser.

Resultat:
Klass I
1. Tommy Edman
2. Ari Nauska
3. Hans Kastman
4. K. M. Edvardsson

Klass 2
1. Jan Bergman
2. Göte Olsson
3. Bcrnt Hultgren
4. Gunnar Ekström
5. Asko Saarinen

Klass 3
1. Ecro Nauska
2. Kaj Bergström
3. Håkan Nähr

Klass 4
1. Sixten Wester
2. K. E. Eriksson
3. Omar Edvardsson
4. Hans Sunden
5. Gunnar Hägg
6. Olle Bergkvist
7. I. Tillerqvist

Klass Vet.
1. Bertil Bergström
2. Hugo Persson
3. Manfred Lindrstedt

Lagresultat
1. Samhället
2. BKF
3. Skogen
4. Packboden

Pack. 97 p.
Samh. 92
Samh. 91 ,,
Samh. 28 ,,

Väg. 97 p.
BKF 94
Samh. 94
Skog 91 ,,
BKF 88 ,,

Samh. 97 p.
BKF 91 ,,
BKF 84 ,,

Samh. 98 p.
Skog 97,,
Skog 95 ,,
Väg. 94 ,,
BKF 91 ,,
BKF 90,,
Samh. 81 ,,

.BKF 91 p.
BKF 88 ,,
Skog 87 ,,

472 poäng
457
454
426

Kretsens fältskjutning sköts i Gustavsberg den
13/10 och samlingsplats var Värdshuset och däri
från fick skyttepatrullerna åka buss ut till terrängen
vid Lämshaga där fem skjutstationer fanns utpla
cerade i skogspartierna.
Deltagarna hade bara lovord att säga om täv

lingen.

Resultat:
Klass

1. Bernt Hultgren
2. Jan E. Mattsson
3. Nils Lundin

Klass 2
1. Viking Holm
2. Bo Lindskog
5. Eero Nauska

Klass 3
1. Seppo Sjöstrand
2. Hans Ljungberg
3. Stig Jussen

Gustavsberg
Solna
Sollentuna

Saltsjöbaden
Järfälla
Gustavsberg

Nacka
Sa] tsjöbaden
Sollentuna

30 träff
14
14

25 träff
23
18

27 träff
26
25



FINSKA KLUBBEN

KERHOVIESTI
Suomalainen Kerho ryhtyy julkaisemaan monis

tetta nimeltä Kerhoviesti. Olemme hankkineet
oman monistuskoneen, joten voimme toirnittaa ker
ran kuukaudessa uutisia toiminnastamme sekä myös
muita kirjoitelmia. Jos haluat esiintuoda Kerhoam
me tai muuten vain suomalaisia koskevia asioita, tee
ajatuksistasi kirjallinen sepustus ja toimita se jol
lekin allamainituista:

Aila Silversten, sanitetskontor
Åke Salenius, sanitetssortering
Edvard Pääskylä, HPF

Niille nykyisille ja mahdollisesti tuleville Ker
homme jäsenille, joilla ei ole tietoja ja käsitystä toi
minnastamme haluamme suurin piirtein kertoa men
neistä kuin myös tulevaisuuden kaavailuistamme.
Tänä vuonna vietti Kerhomme 5-vuotisjuhlaansa

joltisenken juhlavissa merkeissä. Hiljattain avattu
elokuvateatteri ja n.s. kristallisali oli saatettu käyt
töömme, oli kunniavieraita: ruotsalaisia johtajia teh-

taaltamme, itse Artturi Similä Suomalaisten Keskus
liitosta sekä melkoinen joukko meikäläisiä. Siinä
sitten katseltiin oman näytelmäkerhon ja kansan
tanhuajien esityksiä, juoriin kahvit asianmukaisine
höysteineen. Aamulla siuen jokainen kok.i ornat
olotilansa, mutta joka tapauksessa kuudes toiminta
vuosi oli aloitettu.
Tänä vuonna on sirten toirnittu useammallakin

eri rintamalla, kuten:
URHEILU. Jalkapalloilussa jarjestimme valta

kunnallisen soumalaisseurojen mestaruuskisat, joissa
Kerhomme jo roisramiseen voitti mestaruuden. Näi
den operaatioiden läpiviemisesta lienee kiitos pai
kallaan kerhomme urheilutoiminnan ytimille Eikka
Haavistolle ja Cassius-Kali Oksaselle kuin myös
kerhomme nykviselle pj:lle Upi Vartiaiselle. Hie
man jarjestelyissa tosin onnahdeltiin, mutta oppia
ikä kaikki.
Lentopalloilussa nousi joukkueemme allsvenska-

Klass 4
1. Anselm Jacobson
2. Ingvar Tillerqvist
7. Oroar Edvardsson

Klass 5
1. Rune Rengbrand
2. E. W. Sundberg
3. Bo Henning

Klass Vet.
1. Herbert Espman

Nacka
Gustavsberg
Gustavsberg

Djursholm
KA 1
Spånga

25 träff
25 ,,
22 ,,

2. Paul Scråhle
3. Tore Kernmler

Järfälla
Spånga

20 träff
19 ,,

30 träff
29
28

KA 1 22 träff

Skyttet är snart slut för detta året, och vi ser
fram mot ett nytt med många trevliga skjutningar.
Vi börjar som vanligt med nyårsskjutningen på
nyårsdagen. God Jul och Gott Nytt Är önskar
Gustavsbergs Skytteförening.

Omar
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niin. Onpa käyty kotimaassakin mittaa ottamassa,
Viimeaikaisista kamppailuista ei tämän tekstin tekijä
ole ajan tasalla, joten lentopallosta kirjoitellaan sit
ten joskus toisten.
Yleisurheilussa pidettin kovat jäsentenväliset täs

sä syyskesästä. Yleismestariksi leivottiin herra Pet
teri sukunimeltään Kettunen, jos joku ei satu tie
tämään.
Hiihtokilpailut pidettiin viime kevättalvella.

Niihin saivat osallistua myös muutkin kuin vain
suomalaiset Gustavsbergistä. Siis oikeat kansain
väliset. Siinä sitten mitalitkin jaettiin noin niikuin
kansainvälisesti.
Suomalaista parkkiintunutta ja uunilla kärven

nettyä sisua esitti Kerhomme "rahakirstu" seitsemat
tä kymppiään tuuppiva Pekka Vartiainen. Kunnioi
tettava mitalisija lähti sarjassaan.
Ja jatkuvasti harjoitellaan. Voimistelu ja lento

palloillat ovat joka torstai klo 19.30-21.30 sekä
perjantaisin klo 19.00-21.00 Kvarnbergsskolan
voimistelusalilla. Siinäpa sita olikin ruumiinkult
tuuria ihan kotitarpeiksi, siksipä siirryttaköönkin
alyvoimistelun puolelle.
Näissä merkeissä mainittakoonkin ensin shakki

harrastus. Kerhohuoneistossamme on varattu aika
joka keskiviikko tämän jalon pelin harjoittajille,
Nyt on toimintamme tälläkin saralla päässyt niin
pitkälle, että ensimmäinen shakkiturnaussarja alkaa
23. 10. 1968. Ottelulista on nähtävissä Kerhomme
ilmoitustaululla. Turnaukseen ilmoittautuneet voivat
tarkistaa ottelupäivänsä sieltä.
Vakavampi älyvoimistelu eli kielten opiskelu on

myös aloitettu leveällä rintamalla.
RUOTSINKIELT..i\ pänttää päihin ystävämme

Janhunen kahtena iltana viikossa 2 tuntia kerral
laan Kvarnbergin koululla. Tiistai-iltaisin ovat pai
kalla 1 :sen vuosikurssin (vasta-alkajat) opiskelijat
alkaen klo 18.30. Keskiviikkoisin samaan aikaan
ensimäisen kurssin käyneet sekä muuten vaativarn
paa opetusta kaipaavat.
ENGLANNINKIELT..i\ taas opiskellaan nti

Abergin johdatuksella kerhomme huoneistossa maa
nantai-e-iltaisin alkaen klo 19.30.
Kaikille edellamainituille tunneille ovat kaikki

suomalaiset tervetulleita ja mattimyöhäisetkin ehti
vät vielä mukaan.
Puhtaan ajanvietteen puolelle siirtyäksemme 011

kai ensimmäiseksi mainittava kiistellyt, arvostellut
ja ennenkaikkea mukavat tanssiaisiltarnme Berga
salenissa joka kuukausi, pikkujoulumme sekä juhan
nustanssimme Hemvärnsgårdenissa. Tämän vuoden
juhlista ovat jäljellä seuraavat:

TANSSIT 26. 10. ja 16. 11.
PIKKUJOULUJUHLAT 7. 12. sekä
UUDEN VUODEN VALVOJAISET
31. 12.

Näihin kaikkiin tilaisuuksiin 011 kerhomme jäse
nille sisäänpääsy halvempi kuin ei-jasenille. Tässä
yhteydessa voidaankin rnainita, että jäsenmaksum
me on erittäin huokea kiitos e.m. tilaisuuksien tuot
tamien tulojen. Miehiltä se on 10 kronia vuodessa
ja naisilta vain viitosen, Siis AINOASTAAN yhden
savukkeen hinta miehiltä ja puolen kahvikupin hin
ta naisilta viikkossa.
Muita ajanvietteita paitsi shakki-iltoja 011 miehil

le järjestetty oma iltansa torstaisin, Siellä sitä jutel
laan yhtä ja toista, pelataan pikku sököä tai muita
ajanvietepelejä, joita kerholla 011 koko joukon,
Bingokin on mukana tulevaisuuden kuvassa.
Mitä taas arvoisiin naisiimme tulee on heille

varattu tiistai-ilta käyttöön mutta eivät ole sitä
hoksanneet. Etsikääpä porukastanne kokoava voi
ma ja ryhtykää toimeen. Yhteiset illat vaikkapa
käsitöiden, kahvin ja miksei lipevien, MUKAVIEN
juttujen parissa värittäisivät kai muuten harmaata
arkipäivää. EIKO?
Naisia kaivannee myös näytelmäkerhotoimin

tamme. Tässä taannoisena sunnuntaina asiasta kiin
nostuneet kokoontuivatkin kerhollamme. Läsnä oli
kin joukko, jonka tarkoituksena on esittää meille
mukava seuranäytelmä "Kosioretki" todennäköi
sesti jo pikkujouluna.
Lasten ja nuorten toimintaa ovat ohjailleet tulok

sellisesti rouva Hilkka Kaasinen tyttöjen ja Tepu
Havia poikien parissa. On askarreltu ja leikitty
ja silloin tällöin tiirailtu Kalle Ankan toilauksia,
011 tehty yhteisiä retkiä, viimeksi m.m. Gröna Lun
din huvipuistoon ja paljon muuta mukavaa. Lasten
kerhohetkoset ovat kerhohuoneistossamme lauantai
sin klo 13-15. Tule sinäkin mukaan ja tuo kaveri
sikin.
Mitä tulevaisuuteen tulee, niin suunnitelmia on

runsaastikin, mutta kaikki toteuttamiset vaativat
yhteistoimintaa ja -voimaa ja lisäksi sitä, mitä köyhä
sanoo rahaksi. Siis tanssi kanssamme ja ennenkaik
kea liity jäseneksi kerhoomme ja työnnät eteenpäin
viihtyisyyttämme ja ITSE..i\SI, SUOMALAINEN.

Hauskaa, että jaksoit lukea loppuun.
Etupäässä miehille.
Ilmoitusluontoisena halusi eräs mukava kanssa

eläjämme huomauttaa, että mikäli tunnet ryypyn
välisi liian lyhyiksi niin AA-kerho pyrkii autta
maan. Heidät tapaa Kommunalhusetissa maanan
taisin klo 19.00.
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Rapport från Finska klubben
KLUBBUDSKAPET
Finska Klubben börjar utge en stencilerad skrift

vid namn "Klubbudskapet", vilken utkommer en
gång per månad och delas ut till samtliga finländare
i Gustavsberg.
Om Du vill komma fram med synpunkter, som

berör Klubben eller finländarna så forma Dina tan
kar i några skrivna rader och vidarebefordra det
till någon av nedannämnda:
Aila Silversten, SPF kontoret
Åke Salenius, SPF sorteringen
Edvard Pääskylä, HPF
För de personer, som inte har någon kännedom

eller uppfattning om Finska Klubbens verksamhet,
skall vi kortfattat berätta om det förflutna och nå
got om framtidsperspektiven:
Innevarande år firade klubben sitt 5-årsjubileum,

så vi är inne på vårt sjätte verksamhetsår.
I år har vi varit verksamma inom flera olika

grenar såsom:

Idrott
Skidtävlingar ordnades på vårvintern och i dem

fick alla finländare, också utom Gustavsberg, del
taga.
Vi anordnade Finska föreningarnas riksmaster

skap i fotboll och fick mästerskapet förnyat.
I volleyboll steg vårt lag i allsvenskan.
I friidrotten hade vi en hård kamp mellan med

lemmarna på senhösten.
Träningen pågår oavbrutet.
Gymnastik och volleyboll har vi varje torsdag

och fredag på Kvarnbergsskolan.

Studieverksamhet
Språkstudierna bedrivs på bred front.
Janhunen lär oss svenska två gånger per vecka i

Kvarnbergsskolan; tisdagar för nybörjare, onsdagar
fortsättningskursen.
Engelska lär vi oss under ledning av frk Åberg på

måndagkvällar på klubben.

Nöjes- och fritidsverksamhet
Varje månad har vi en danstillställning i Berga

salen. Därtill firar vi traditionstroget lilla jul och
midsommar, den sistnämnda på Hemvärnsgården.
Kvar i år är Nyårsvakan, 31. 12. 68.
Till danstillställningarna har medlemmarna en

lägre inträdesavgift än icke medlemmar. Medlems
avgiften är 10 kr.lår för män, 5 kr.lår för kvinnor.
Klubben har en egen teatergrupp, som premiär

uppträdde på 5-årsjubileet och nu tar i med nya

Eugenmedalj åt Stig Lindberg
Medaljen instiftades av Gustav V till Prins Eugens

80-årsdag den 1. 8. 1945. Varje år skall den delas
ut till högst tre svenska konstnärer - målare, gra
fiker, skulptörer, konsthantverkare och arkitekter
- och högst 1 från de övriga fyra nordiska länder
na. Det är inte alltid det blir tre.

krafter med "Kosiorerki" = "Friarfärden".
Varje onsdag, med början den 23/10 -68, sam-

las intresserade till schackturne.
Matchlistan finns på klubbens anslagstavla.
Klubbkvällarna är delade för olika ändamål.
Männen har sin klubbkväll på torsdagar, med oli-

ka fritidsspel och annat.
Bingon finns med i framtidsperspektivet,
Barn- och ungdomsverksamheten ledes av Hilkka

Kaasinen och Teuvo Havia.
Barnen har sin lek- och hobbystund på lördagar.
Vad framtiden beträffar, så finns det rikligt av

olika planer, men alla förverkliganden fordrar sam
arbete, samlade krafter och pengar, varför vi hop
pas att klubben får allt flera medlemmar, som bi
drar till att föra vår verksamhet framåt.
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Programmet "För oss äldre", sedan flera år en institution i radioprogrammen, gjorde besök här ute för att tala lite med
pensionärer, som fortfarande är i jobb. Sändningen gick den 28/ 10. För den som inte hörde den kan sägas, att det blev ett na
turligt och avspänt samtal mellan Axel Eriksson, Hilmer Sjöberg, Karin Fredblad, Arvid Bergström och Sveriges Radios Bir
git Sunesson. Någon mikrofonnervositet märktes minsann inte. Men koncentrerade, exakta och intressanta uppgifter fick man.
Och mycket av det sagda måste varit stimulerande för alla som är i eller närmar sig pensionsåldern.

INDIENFARARE
Haiko och Ann-Sofie Nietsche, som ungefär ett

år jobbat hos Stig Lindberg, reste till Ahmeda
bad i Indien den 28 oktober. Där finns en skola
motsvarande ungefär vår Konstfackskola. Den är
grundad av indiska staten med hjälp från Ford
Foundation. De flesta avdelningarna har kommit
igång men den keramiska väntar på personal. Det
fordras fackkunnigt folk för att få igång verksta
den. Haiko har gått i keramisk fackskola i Landshut
i Tyskland och Ann-Sofie har jobbat med textil,
bl.a. hos Viola Gråsten på Mölnlycke.
"Vad kommer ni att sakna där?" - "Pimpelfis

ket, när det blåser på Baggen." Annars ser dom
fram mot det här jobbet med stor spänning och
tänker först stanna ett år, det kan också bli längre
Haiko kan väl tänka sig att lära sej spela sitar, det
nu så populära indiska stränginstrumentet och ta
lektioner för mästaren Vilayat Khan.
Att dom ger sig iväg med stor förväntan kan

man förstå - unga, fria och nyfikna. Ett äventyr
med allvar. Vi har blivit lovade resebrev då och då.
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--KONSUM• DOMUS
Extra Föreningsstämma
Av föreningens distriktsstämmor valda fullmäk

tige var samlade till extra föreningsstämma i Gus
tavsbergsteatern den 24 oktober. Utöver fullmäk
tige deltog föreningens styrelse, revisorer, förestån
dare, avdelningsföreståndare samt några inbjudna
gäster.
Lars Eronn, redaktör för tidskriften Kooperatö

ren, kåserade över ämnet "Fortfarande ide med
Konsum?". Han citerade delvis sin bok, där han
fäster uppmärksamheten på den glömda målsätt
ningen. Den kooperativa ideologin är inte mycket
känd. Det är dags att på nytt studera och förkunna
ideologin och rikta uppmärksamheten mot fram
tiden sade herr Eronn bl.a.
Vi är inte i första hand ett storföretag utan en

konsumenternas intresseorganisation.
Vid stämman redogjordes vidare för studiepla

nerna inför säsongen 1968/69. Därav framgick att
den stora satsningen går ut på ett mera ingående
studium av ämnet "Konsumenter i förening".
Vidare lämnades en redovisning av konsumtions

föreningens utveckling och resultatet av verksam
heten i år.
Utbyggnaden av Varuhuset har tidigare stått på

dagordningen vid medlemsmöten. Nu kunde med
delas att beräknat igångsättningstillstånd inte kun
nat erhållas på grund av att byggarbetskraften i da
gens situation inom vårt verksamhetsområde måste
användas för bostads- och industribyggande. För
att klara den uppkomna situationen har en utred
ning gjorts som kommit till att lokalfrågan kan
lösas genom en provisorisk tillbyggnad av varuhu
set. Denna tillbyggnad får en yta av 1.250 m2 och
löser bl.a. livsmedelsavdelningens utrymmesbehov
mycket bra. Det kommer att bli en snabbyggnad
så att vi tror oss kunna bestämma nyinvigningen
till torsdagen den 8 maj 1969. Styrelsens förslag

godkändes, varför planeringsarbetet nu är i full
gång.
Styrelsens förslag att omdisponera Lugnetbutiken

så att det finns möjligheter att på ett bättre sätt
kunna betjäna medlemmar/kunder godkändes av
stämman. Vi räknar med att den upplagda planen
för omdisponeringen skall kunna genomföras i tid
före julhandeln.
Vid stämman gavs en analys av betänkandet

"Samverkan för framtiden". Landet indelas i 15
regioner. Inom vårt område föreslås att Stockholms
stad och länet skall utgöra en region. Förslaget in
nebär att rådsorgan av olika slag skall ingå såväl
i riks- som regionorganisationen. I rådsorganen
skall det vara väl sörjt när det gäller lekmannarep
resentationen. Inom stockholmsområdet har tillsatts
en arbetsgrupp som diskuterar hur samarbetet lämp
ligen skall ordnas inom denna region. Arbetsgrup
pens synpunkter kommer att föreläggas berörda
föreningars styrelse, som sedan har att gå till med
lemsmöten för behandling och ställningstagande.

Nu har vi jul här i vårt hus
är vår devis inför julförsäljningen i år. När detta
skrives har julvarorna börjat strömma in till varu
huset och butikerna. :\långa av de traditionella va
rorna beställdes i början av året för att fabrikan
terna och andra leverantörer skulle kunna planera
så att varorna kan komma på säljplats i tid. När
tidningen kommer ut till prenumeranterna har ni
levt in i förberedelserna i hemmen, sett julskyltning
ar, juldekorationerna, köpt en del aktuella julvaror
etc. Men det återstår ännu några jäktiga dagar in
nan julafton och vi går att fira en traditionsenlig
och fridfull jul.
God Jul!
Ett hjärtligt tack för i år!
Gott Nytt År! G. M-n

Musikafton med Luciatablå
Gustavsbergs Scenstudio och dess orkester, Gus

tavsbergs Manskör, sånggrupperna Les Quatres och
Gauls, Tage Andersson samt en flickkör medverkar
på en annorlunda Luciaafton på Gustavsbergstea
tern fredagen den 13 december.

Före den traditionella Luciaavdelningen får vi
bland annat stifta bekantskap med visor av Birger
Sjöberg och Lille-Bror Söderlund.
Arrangör är Folkparken-Domus och Scenstudion.
Biljetter säljs på Domus.
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Gustavsbergs Ceramica, PUBs utställningsrum för keramiskt konstgods, öppnades i våras med en visning av samtliga konst
närer. Därefter har Britt-Louise Sundell, Bengt Berglund och Stig Lindberg haft egna visningar och näst i tur står Lisa
Larson. Under sommaren, turisternas tid, visades souvenirer, bl.a. Bengt Berglunds Sverigesten - en oglacerad, vit benpors
linskub med Riksvapnet, svenska flaggan med färgen textad, Kronan, Moder Svea med lite statistik insprängd. - Ceramica
ligger inne i PUBs Glas- och Porslinsavdelning, 2 tr. i glashuset, det s.k. bohagshuset.

Musik- och sångintresserade i Gustavsberg!
Gustavsbergs musikskola har under hösten ge

nomgått en nyorganisation, som i första hand berört
grundskolans instrumentalundervisning.
Turen har nu kommit till de vuxna i samhället.

Därför ber härmed musikskolan alla som har intres
se av att spela något instrument, att spela i orkester,
att sjunga solo, att sjunga i kör, att höra av sig till
musikskolans exp. tel. 310 39 kl. 8.00-12.00 varje
dag, på onsdagar även kl. 17.00-18.00, eller till
musikledaren direkt tel. 308 21. Du som är intresse
rad tveka ej, ring omgående!
För Gustavsbergs musikskola

Werner Jönsson
musikledare

Fyra charmfulla medarbetare, som dragit sej tillbaka från
knoget. Fr.v. Astrid Newman med 14, Karin Fredblad 54,
Maria Andersson 44, och Hilma Andersson med 53 år i
företaget.



Regina elspis i ny elegant formgivning. Utrustad med universalur, dubbla _
ugnar, grill, robotplatta och antirostbehandlade kokplattor. Vit emalj. 1.08~:-
Hugin dammsugare med berömd sugförmåga. Lätt att bära, lätt att dra.
Har lätt utbytbar papperspåse, 7 m sladd och slagtåligt plasthölje
med snygg formgivning. 308:-

Täcke 150x200 cm. Blått-, gult-,
grönmönstrat tyg i rayonull.
Elastonstoppning. 39:75
Pläd 150x230 cm. 60% ull, 40%
rayonull. Flera färger. 57:50

Intensivljuslampa Super Jet av svart
plast med ställbar aluminiumreflektor.
Transformerad för 12 volts glöd
lampa. Placeras på bord eller vägg,
väggfäste medföljer. 18 cm hög 79:-
Linnerya Linus. Vit eller natur
färgad, 130xl 90 cm 255:-



Skidlejon
Att sportkläder skall vara varma och slittåliga - det är självklart.
De skall vara snygga också, tycker vi. Och inte kosta mycket.
Täckjacka i Kitzbilhl-inspirerad modell
- kapuschong i kragfickan, 4 blixt
låsfickor, blixtlås i ärmarna. Både
yttertyg och foder av vattenavstötande
nylon, mellanlägg av vadd i 'Dacron',
Cl. 125-185 och stl. 46-60.
Cl. 149 69:-, herr 89:-.

Skidbyxa i slankskuren modell med
insydda framveck, bälgveck vid foten.
Ull/Helanca/'Lycra' ger byxan extra
t-ö-j. Brunt, marin eller svart.
Cl. 149-185 och herrstorlekar.
Cl. 149 54:-, herr 69:-



FOTBOLLEN RULLAR

I ett tidigare nummer av Gustavsbergaren har
jag summariskt behandlat vårt fotbollslags föreha
vande i en artikel kallad Upp och ned i bollspel.
Här följer nu fortsättningen och vi börjar med vår
säsongens sista matcher och dagen är den 19/6 1968,
då Gustavsberg besegrade Hanviken med 4-2.
Målen gjordes av Pelle Hörberg 2 och Ronny An- -
dersson och Sundström 1 vardera.
Den 29/6 reste man till Gotland och spelade 0-0

mot Visby AIK. Sen blev det semester och det dröj
de till 11/8, då Visby AIK kom till Farstaborg och
Gustavsberg vann en knapp seger med 1-0. Janne
Eriksson gjorde målet.
Den 17/8 mötte man Hanviken borta och mat

chen slutade oavgjord 2-2. Bengt Sundström och
Bruno Soldati svarade för Gustavsbergs fullträffar.
Den 24/8 möttes Olympia och Gustavsberg på

Krillan och Olympia vann med 2-0 och det börja
de gå utför i tabellen för vårt fotbollslag.
Detta bekräftades på Farstaborg den 31/8, då

Hägersten kom hit och vann med 0-4 över vårt
deppade lag.
Likaså den 8/9 då man mötte Gubbängen borta

och förlorade med 2-1. Gustavsbergs mål gjordes
av Gert Nilsson.

Men nu var botten nådd och i matchen mot Stu
reby 14/9 här hemma blev det 1-1 och det var
Bengt Sundström, som gjorde målet för Gustavsberg.
Nu blev det Gustavsbergs tur att möta Gute i

rosornas stad och nu blommade grabbarna upp och
vann med 2-3. Bengt Sundström svarade för 2 mål
och Gert Nilsson hjälpte till med ett. Det var den
21/9.
Av bara farten slog man sedan Järla på Farsta-

borg med 2-0 den 28/9 och förunnades Gert Nils
son att göra bägge målen.
Nu hade laget kommit i stöten igen och den 5/10

vann man över Årsta Södra med 0-4. Gulliksson
gjorde 2 mål och Kjell-Åke Olssen och kuriöst nog
målvakten Lasse Venngren sparkade in 1 vardera.
Det är inte så ofta det händer, att målvakten gör
mål och därför må det noteras.
Den 12/10 kom så Karrtorp till Farstaborg och

Gustavsberg vann med 3-1. Gulliksson, Gert Nils
son och Fred Andersson antecknades för målen.
Nu återstod den sista matchen mot Enskede borta

den 20/10. Gustavsberg hade en straff under de sista
minuterna, men bollen tog i trävirket, så det blev
0-0 och serien vanns av Olympia, vilket man väl
får anse var rättvist. Axman

T.v. Jan Lundqvist, GIF:s ungdomsledare, som jobbar halvtid
i packboden, T:b, Juniorlaget i fotboll u.t.h, Åke Svensk, lag
led., Claudio Cardario, Rune Peterson, Magnus El/ving, John
Sundkvist, Jesper Fellke, Lennart öhman, tränare och Bengt
Åke Höjer, Roger Flink, Anders Johansson, Sven Andersson,
Lars Nyström, Kent Sundström,

38



Domusloppet i Go-kart har som m.!inga sett g.!itt p.!i parkplatsen i Gustavsbergs Centrum. För den, som inte vet, s.!i .!iker man
hastighetstävling i s.!i här sm.!i bilar. Ar man 12-14 c'ir f.!ir man delta i 50-kubiksklassen, 14-16 i 100-kubikare, s.k. A-pop
(autopopulär) och 16-18 i 100-kubikare A int (internationell).

Div. IV Stockholm södra

Olympia 22 12 5 5 45-31 29
Gustavsberg 22 11 6 5 36-23 28
Enskede IK 22 9 8 5 32-20 26
Hägerstens SK 22 9 7 6 43-34 25
Gubbängens SK 22 9 6 7 47-43 24
'Visby AIK 22 8 7 7 33-28 23
Kärrtorps IK 22 8 7 7 36-43 13
]ärla IF 22 8 6 8 24-28 22
IF Gute 22 7 4 11 51-48 18
Hanvikens SK 22 5 7 10 40-59 17
Stureby SK 22 6 4 12 26-39 16
Ärsta Södra 22 3 7 12 21-38 13

Seriesegrare: Olympia. Degraderade lag: Stureby
och Årsta Södra.

DOMUS har anordnat en teckningstävling för skolung
dom, indelad i tre grupper, för lågstadiet, mellanstadiet
och högstadiet.

Jury: Karin Björquist, Stig Lindberg och Bengt Berg
lund. För varje grupp omfattar prislistan ett första pris
på 100 kr., andra 50 kr. och 3-10 pris 10 kr.

;· ,.,,

Pristävlingens tema: Nu har vi jul här i vårt hus. Ett
hundratal teckningar utställdes under skyltsöndagen i
DOMUS. Prisutdelning sker på Gustavsbergsteatern
den 13 dec. i samband med Musikafton på Luciakvällen.

Nackaboken - Nacka stads årsbok, har utkom
mit för sjätte gången. Större delen handlar om Sto
ra och Lilla Nyckelviken, dessa fina 1700-talsmil
jöer, som staden har lyckan att äga och klokheten
att söka bevara, naturen däromkring och dessa mil
jöer som motiv i konsten fram till 1900-talet. Men
det moderna kan man studera i en artikel om pla
nerna för Nacka Centrum. En vacker liten bok med
mycken intressant kulturhistoria.
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Biblioteket har fått ett nytt blädderalbum där man kan följa samhällets utveckling i gamla och nya foton. Gå dit och se
Kvambergsskolans högstadie och handelsskolan körde igång Operation Dagsverke den 20 november med mycket gott resul
tat. Omkring 4.500 kr. fick 250 ungdomar in på varjehanda jobb. De sågs på DOMUS, Fabriken, Folkparken, Kommunen,
Farsta för att bara nämna de största arbetsgivarna, Bilden härnedan visar bi/tvätten som anordnades på Kvarnbergsskolan.
Gustavsbergs laka/avdelning av Rädda Barnen vidarebefordrar gåvan till Biafra.
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Ldnssparbanleens nya avdelningskontor i Gustavsberg, Skärgårdsvägen 3, fick en flygande start. Kö redan på morron, fullt
hela dagen, en ständig ström av kunder, insättare mest. lnvigningskaffet flödade, 400 plånböcker fann nya ägare, det fiska
des med förväntan och glädje i fiskdammen av många unga bankboksägare. Det gjordes 326 insättningar och öppnades 72
nya konton, drygt 40.000 kr. sparades för framtida bruk av Gustavsbergare, lngarö- och Värmdöbor. Bankfack, 25 st. ut
hyrdes och erbjudandet från inbjudningsbladet kvarstår.

NYTT ÅR - NYTT LIV
Där ute i världen
i oron och flärden
oss sinnen förvilla.
De vill oss inbilla
att livet är detta som de oss berätta.
Vad leva är.
Vad livet är.
Det gåtan är.
Å nej, det är ej
så lätt att för mej
det underbara
livet förklara.
Säg liuet, oss givet,
är det bud ifrån - ?
Den hemligheten bär
den lilla pilten när
han första steget tar
i livets späda dar.
Och
Jörst när livet runnit
den gåtan har spunnit
sitt svar.

ERNA

Hjärtligt tack till vänner, släkt och arbetskamra
ter för den vänliga uppvaktning som gjort min 60-
årsdag till ett rikt och ljust minne.

Karl Liljekvist

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 75-
årsdag. Ruth Tillberg

För vänlig hågkomst på min 80-årsdag med blom
mor och presenter vill jag härmed framföra mitt
varma tack till Gustavsbergs Fabriker, Baptistför
samlingen, arbetskamrater, grannar, släkt och vän-
ner. Anna Erlandsson

För all hjälp, vänlighet och omtanke, för alla
vackra blommor vid vår syster Anna Erlandsons
bortgång vill vi till Gustavsbergs Fabriker, Baptist
församlingen, Hemmet, arbetskamrater, grannar,
släkt och vänner rikta ett varmt tack.

Syskonen
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JUL
Man går gärna i juletid omkring och har hemlig

heter för varandra. Mystiska paket gömmas hastigt
undan, när någon går genom rummet och ingen
får veta, vad det är. Syster har haft så brått att
sticka den sista månaden. Ute från skogen med nå
got av dennas hemlighetsfulla majestät omkring sig
kom en gran och blev ställd mitt i salen. Sedan
stängdes dörrarna, och ser jag genom nyckelhålet
- något som jag aldrig vill erkänna, då ser jag nå
gåt blått och silver. När hemligheten avslöjas och
granen slår ut i strålande ljus, så har sagan själv
kommit in i rummet. Och ute i naturen har också
något hemlighetsfullt skett. Solen har vänt. Helt
tyst har himlavalvets leende konung vänt sin vagn
och kör nu uppåt igen emot längre dagar. Snön
har också fallit och brett sitt stora, vita täcke över
marken. Det är jul så som vi vilja ha den.
Alla människors små julhemligheter som äro

kärlekens tecken, och alla dessa naturens hemlig
heter som från barnaåren smält samman med julen

och hela vårt liv, vill framkalla samma stämning
hos oss. De böra alla påminna oss om julens hem
lighet, som är störst bland alla hemligheter.
Julens hemlighet, gudsfruktans hemlighet ligger

i ett enda ord: JESUS. Det är hans födelsedag vi
fira. Det är för honom vi sjunga våra julsånger. På
honom skola vi tänka under julen. Inte bara på
hans födelsenatt i längesedan gångna tider i det
fjärran Betlehem, utan också på honom själv, sådan
vi känna honom och kunna se honom för oss nu. Så
göra vi ju när vi fira en god väns födelsedag. Då
tänka vi ju inte på honom som ett litet nyfött barn,
utan han står i våra tankar sådan vi känna honom
och hålla av honom. Så också med Jesus. Alla de
heliga julminnena, änglarna och de vise männen
och Betlehemsstjärnan och herdarna och krubban
skola ses mot bakgrunden av Jesus själv, den vuxne,
den unge.
Om vi i denna stund kunde fråga Jesus, vad

hans hemlighet är, så bli vi fundersamma över vad
han skulle svara. Han frågade ju själv en gång sina
lärjungar: "Vem sägen I mig vara?" Och Petrus
gav det kända svaret: "Du är Messias, den levande
Gudens son." - "Salig är du Simon Jonas son, ty
kött och blod har icke uppenbarat detta för dig,
utan min Fader, som är i himlen," blir svaret. Petrus
hade röjt Jesu hemlighet. Jesus var Guds son.
Han föddes julnatten såsom människa. Hela na

turen deltager i hans födelsefest. Stjärnan strålar.
I Betlehems ängd bjuder psalmen oss gjädjebud
skapet. Julgranen här i Norden påminner oss om
att hela naturen håller jul och det ligger en djup
betydelse i att hans födelsefest sammanfaller med
solvarvets vändning.
Framför allt är Jesus emellertid människosläk

tets medelpunkt. Detta är hans djupaste hemlighet
som han vakade över och gömde under namnet
människosonen. Det var för människornas skull
han kom. Och vi se i dag, hur alla slags människor
därför samla sig omkring hans krubba. Vi se vise
män och herdar - mor och far, det första kristna
hemmet. Julen kommer och frågar oss vad vi veta
om dess hemlighet. Om vi öppna oss för Gud och
anförtror honom allt, så sker det ett under. Ett
julunder. Ty julundret var ju detta, att Guds son
kom i mänsklig natur. Han kom som ett barn. Och
han ville under hela sin levnad, att vi skulle bli
som barn. Innerst inne bor i oss alla ett barn, som
vill se ljus, vill ha julklappar, vill dansa omkring
granen. Vi vilja känna friden. Vi vilja se ett barn,
som kan ge världen frid, ett barn som manar fram
barnet hos dem, som nu ha hand om folkens öden.

42



Vi vilja se alla människor på knä inför detta barn.
Om så sker äro vi förvissade om att friden skall
komma.
Jesusbarnet kom för att ge liv; vi måste såsom

kristna följa de anvisningar Mästaren gav sina
'-lärjungar. Det är den kristnes största uppgift att

få ge liv in i människornas sinnen. Den uppgiften
kräver helt sin man, och den är löslig först när jag
på allvar ger av mig själv. Ty att ge av sitt över
flöd, vad kräver egentligen det? I den djupaste fat
tigdom kom Jesus till världen. Vad hade den lille
gossen och hans föräldrar att komma med? Ingen
ting. Men de hade vad vi många gånger sakna. De
hade friden, den frid som ett barnaskap hos Gud
ger. Det har predikats frid i nära 2000 år, men vi
ha inte kommit fram till den ännu. Men den kristne
kan nå dit. Han har och kan få friden. Ty den bor
i hjärtat och dit når inga yttre stormar.
Skulle inte vi vilja vara kristna människor för

vilka rättfärdigheten, friden och glädjen äro led
stjärnor, som föra fram till det gudomliga, till bar
net självt. Vi fira inte jul för att det skall så vara,
utan vi fira den som en sammanhängande guds
tjänst, fylld av glädje men samtidigt fylld av det
djupaste allvar. Vi förstå att man inte kan taga
emot ett gudomligt barn med flabb, eller uppslup
penhet utan med glädjens djupa allvar. I denna tid
få vi tacka just nu, att vi ha det, som vi ha det.
Tacksamhetens djupa glädje höves oss alla.
Vad kan samla vår söndrade värld, vad kan häva

splittringen mellan folken, vad kan skapa frid i
den oss omgivande oroliga världen och i vår egen
hjärtevärld? Våga vi inte säga: Vi ha försökt allt
och misslyckats. Nu fråga vi inte längre vad som
kan ge oss frid utan vem som kan ge oss frid, frid
på jorden, frid i hjärta och hem och bland män
niskorna en god vilja.
Vi veta svaret i samma stund, och det svaret ly

der: Han som är Fridsfursten. Världen behöver en
"god vilja", det är alla ense om. Det har blivit ett
slagord: god vilja. Kristendomen talar om god vilja,
men den talar först om Guds vilja. Innan den
sjunger om "Frid på jorden, människorna en god
vilja", så sjunger den ".i\ra vare Gud i höjden".
Där måste det börja. Däri ligger hemligheten. Guds
ära, lydnad för Guds vilja är det första. Och Guds
vilja lära vi känna bara på ett sätt: I Honom som
föddes julnatten - Fridsfursten, sänd av Gud. Efter
hans bild måste du och jag och världen danas om,
om friden skall komma.

Olle Hallin

Bort gå de, stumma skrida de, en efter en
till skuggornas värld
Dolores Jonsson är död. Vem kunde väl ana att

hon skulle lämna sin församling så snart, en för
samling där hon föddes och levde hela sitt liv. -
När jag första gången träffade henne, tänkte jag,
denna hurtfriska dam, har hon något att komma
med, som kan gagna kristendom och kristet liv? Jag
tog grundligt miste på den punkten. Hon hade en
djup kristen inställning och ville visa den genom
att vara aktiv. Hon följde Jesu maning: "Gå, gör
någonting!" Hon startade diakonin i Gustavsberg
genom att besöka sjuka och gamla. Hon kom upp
på pastorsexpeditionen och skrev ut kallelser till
söndagsskolbarnen för att få fram aktiviteten hos
föräldrarna att sända sina barn till söndagsskolan.
Det var en gärning som bar frukt. Glädjespriderska
var hon, lika mot alla. - Men hon blev inte bespa
rad sorgen, en stor sorg, som lämnade spår efter
sig. Men hon visade den aldrig utåt. Hon visade den
för Gud och för sin familj, som hon älskade över
allt annat.
Min Greta och jag vilja till den sörjande maken

och till barnen framföra vårt varmaste tack för
Dolores Jonsson. Jesus har sagt: "Jag är världens
ljus!" men han har också sagt:"Jag är jordens salt".
Både det ena och det andra passar in på Dolores
Jonsson. Personligen tackar jag henne för arbetet i
kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Där kom alltid
det positiva fram.
Må all välsignelse vila över hennes minne. Och

vile vår kära Dolores i frid. Vi skriva ps. 413: 1-3.
Greta och Olle Hallin

RÄDDA BARNENS TEATERKVÄLL
torsdagen den 17 oktober gav en nettobehållning av
kr. 1.300:-. En glad kväll i duktiga Gustavsbergs
ungdomars sällskap till hjälp för flyktingbarn i
Mellersta Ostem och Biafra. Att kvällen blev lyc
kad och resultatet gott är mångas förtjänst. Rädda
Barnen vill tacka alla som stött aktionen. Ett sär
skilt tack ber vi få rikta till Scenstudion, regissör
Sven Andersson och hans duktiga ungdomar, sång
gruppen Visa Vi, folkparksföreningen, Gunnar
Mattsson och Domus, samt de söta värdinnorna som
hjälpte en ovanligt tacksam och spontan publik till
rätta. På en vecka lyckades 250 biljetter säljas, vil
ket vi tycker var en prestation inte att förglömma,

RADDA BARNEN
Lokalavdelningen i Gustavsberg

Birgitta Corrias
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21.9 Helge Oliver Vidberg och Sonja Elisabeth Bergström
18.10 Ingemar Roland Jakobsson och Marianne Elisabeth

Liljeroth
1.11 Bengt Nilsson och Ingrid Margareta Persson
2.11 Hans Birger Sigvard Eriksson och Rita Margareta

Stavbom

Födda
27.8 Reino Einar son till Reino Urpo Einar Sandberg och

Märta Eleonor Augustsson, Aspvik
29.8 dotter till Pentti Mikko Similä och h. h. Gunnel Ingalill

f. Viberg, Bergsg. 1 A
2.9 Mika Tapio son till Antti Edvard Liias och h. h. Pirkko

Liisa f. Haveri, Villag. 4
5.9 Marit Katarina dotter till Bo Lennart Grenholm och

h. h. Marit Birgitta Kristina f. Nygård, Björnskogsv.
19 A

6.9 son till Sigvard Sven Emil Eklund och h. h. Kersti
Christina f. Sjöholm, Rådjursv. 11

9.9 son till Rolf Evert Nordström och h. h. Ragna Astrid
Margareta f. Nilsson, Hästhagsv. 5

11.9 son till Stig Torsten Bergström och h.h. Ingegerd Mar
gareta f. Tegelström, Badv. 6

14.9 Tanja dotter till Nicola Janic och h. h. Majvor Katari
na f. Sjöström, Kullen 4

19.9 Anders Mikael son till Lars Helmer Ekman och h. h.
Ann-Mary f. Svensson, Björnskogsv. 14 A

20.9 Ulf Stefan son till Ulf Roland Äbrandt och h. h. Ingrid
Margareta f. Eriksson, Styrmansv. 4 C

22.9 Mats Ola Vilhelm son till Mats Ingemar Erling Benja
rninsson och h.h. Eva Elisabeth f. Cronqvist, Rå
djursv. 13

22.9 Karl Jakob son till Nils Håkan Alin och h. h. Märta
Lena f. Linden, Alggårdsv. 22 A

23.9 dotter till Hans Göran Henriksson och h. h. Ann Inger
Marita f. Jonsson, Hästhagsterrassen 3

29.9 Annicka Elisabeth dotter till Börje Lennart Carlsson och
h. h. Svea Ingegärd f. Andersson, Björnskogsv. 8 A

30.9 dotter till Ingvar Einar Jansson och h. h. Birgitta Maria
f. Melchersson, Mcitens v. 3

11.10 Tom Joachim Bertil son till Ulf Bertil Lind och h. h.
Monika Gunilla f. Nordström, Styrrnansv. 10 G

13.10 Janne Erik son till Tuomo Aarne Juha Välihorju och
h. h. Riitta Marja f. Pylvänäinen, Kullen 2

14.10 son till Karl Mikael Sören Eriksson och h. h. Alli
Marja f. Mäläskä, Farsta 4

17.10 dotter till Sven Einar Glans och h. h. Inga Lill Stigs
dotter f. Stjerndahl, Björnskogsv. 19 C

17.10 Henrik son till Giu!iano Giuliani och h. h. Oleana f.
Buzzoni, Mariag. 7

20.10 son till Tore Vestlund och h. h: Dagny Ingeborg Viola
f. Ählander, Styrrnansv. 10 A

24.10 son till John Ture Ostman och h. h. Ann-Sophie Elisa
beth f. Jonsson, Styrmansv. 8 A

27.10 Tomas Christian son till Tom Richard Hellman och
h. h. Maud Ingegerd f. Andrcasson, Mcirens v. 13

31.10 son till Arne Krister Andersson och Gunilla Margareta
Rydcll, Trallbanev. 8 A

6.11 dotter till Sven Erling Eriksson och h. h. Kristina
f. Enberg, Björnskogsv. 20 A

Vigda
16.8 Ulf Arne Mikael Spanier och Torill Hansen
4.9 Stig Lennart Barly Liljekvist och Maud Kristin Eriks

son
7.9 Sven Lennart Kumblad och Eva Elisabet Nordin
13.9 Peter Michael Bruno Asshoff och Majvor Linnea Mar

gareta Tillander

26.8

4.9
16.9
22.9

26.9

27.9
29.9
30.9
5.10
13.10

4.11
11.11

Birger Georg Gösta Zetterman, Björn
skogsv. 18 A,
Frans Alfred Sundrnan, Mörtnas,
Hjalmar Gustav Eklund, Ålderdomshemmet,
Hulda Maria Vesterlund f. Persson,
Gamle Svartens v. 3,
Elvira Charlotta Eriksson f. Karlsson,
Ålderdomshemmet,
Johan Arvid Eklöv, Ålderdomshemmet,
Amanda Sofia Lundgren f. Wallin, Mörtnäs,
Frans Oscar Johansson, Mariaplan 4,
Karl Arvid Fredriksson, Hästhagsv. 6 A,
Mina Martina Åberg f. Gustavsdotter,
Älderdomshemmec,
Maria Dolores Jonson f. Lindhe, Ostra Ekedal,
Anna Viktoria Erlandsson, Ålderdomshemmet,

51 år
68 Jr
82 år

89 år

76 år
85 dr
77 dr
79 år
78 år

76 Jr
64 år
80 år

INGARÖ
Födda

27.10 en son till Bengt Elof Sund och hans hustru Eila An
niki, Brunn Ingarö

8.11 en son, Jan Mikael, till Lennart Holger Vindahl och
hans hustru Linnea Kristian, Säby Ingarö.

Vigda
26.10 Hans Erik Erland Lundberg och Karin Gerda Chris

tina Lund, Björnö Ingarö

Döda
13.10 Elsa Charlotta Lindström f. Hedenström, Björkbacken

Ingarö
22.10 Nils Olof Stenberg, Brostugan Ingarö.

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Erik A. Jonsson

Hjärtligt tack för all vänlighet och uppvaktning
på min högtidsdag. Karl Ekström

För vänlig hågkomst på min 50-årsdag ber jag
härmed få framföra mitt hjärtliga tack.

Gulli Rehn

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
/h-sdag. Karin Landquist

Ett hjärtligt tack till Fabriken, arbetsledare, ar
betskamrater och övriga vänner för vänlig hågkomst
på min 60-årsdag. Greta Petersson

Gamla Svartens väg 3

För all vänlig hågkomst på min 70-årsdag ber
jag att få framföra mitt hjärtliga tack.

Iris Andersson
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Hans Ekström installerades som kyrkoherde i Gustavsbergs och Ingarö församling av biskop Helge Ljungberg, söndagen den
6 oktober. Kring sig vid installationen hade han sina grannbröder kyrkoherde Janas Vikberg och komminister Lennart Lund

Ingarö, kontraktsprost K. G. Rinder och kyrkoherde Nils Alberg, Värmdö, kyrkoherde Herbert Lindström, Möja och
sonen, pastorsadjunkt Hans Olof Ekström, Farsta .

• •
INGARO PASTORSEXPEDITIONEN öppen onsdagar kl. 17-19 och fredagar kl. 14-16. Med det nya

folkbokföringssystemet kan de flesta ärenden avklaras på telefon (270 02) även andra. tider.

Musikgudstjänst i lngarö kyrka

Torsdagen den 21 november kl. 19 .00 anordnades
en musikgudstjänst i Ingarö kyrka. Denna hade det
vidlyftiga ämnet "Från Advent till Domssöndag"
och gav en bild i toner av hela kyrkoåret. Program
met presenterades och kommenterades av musikdi
rektör Natanael Olofsson som också svarade för
den del av musiken som utfördes på orgeln. Som
sångsolist medverkade konsertsångare Folke Wedar.

De gamlas dag

Söndagen den 15 december anordnar Ingarö För
samling/Ingaröhemsfonden en De Gamlas Dag till
vilken alla inom församlingen skrivna från 67 års
ålder och uppåt erhåller personlig inbjudan. Abon
nerad buss hämtar runtom på ön till Ingarö kyrka
där högmässa med nattvard firas. Efter högmässan
går bussen till Säby säteri där årets första jullunch
avnjutes. Efter lunchen Lucia och div. underhållning.

INGARÖ KYRKA
Julafton

17.00 Julbön, Lundquist
juldagen

5.00 Julotta, Lundquist
7.00 Tidig .Julhögmässa, Lundquist

Annandag Jul
11.00 Högmässa med Nattvard, Lundquist

Söndagen 29/12
11.00 Högmässa, Ekström

Nyårsafton
23.30 Nyårsvaka, Lundquist

Nyårsdagen
11.00 Högmässa, Lundquist

Söndagen 5I1
11.00 Högmässa, Ekström

Trettondedag Jul
11.00 Högmässa, Lundquist
- söndagsskolans julfest
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JULKLAPPS TIPS
i år

Ur Juveler Odlade pärlor
Guld och Silver

från

Thörnqvist Ur-Optik-Guld
Centrum GUSTAVSBERG

Tel. 0766/30990 9ngas C"Dam/risering
Ovre Stenhuset Tel. 309 63

Farsta trädgård, Gustavsberg I Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna året

Tel. 324 88

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
i rikliig sortering

GodJul och Gott Nytt År
Välkommen till växthusanläggningen i Farsta.

En God Jul

tillönskas alla kunder

9{err{risering
Centrum Gustavsberg

Tel. 326 60

Välkommen till

GUSTAVSBERGS
FÄRGHANDEL

"Butiken med färg"
MARIAGATAN 12 - GUSTAVSBERG

TEL 0766/316 55

Till goda helgköp i vår butik

önskar vi våra kunder

En GOD JUL och ett GOTT NYTT AR

Mjölkförsäljningsföreningen

Tel. 300 81

och en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

målare
Martin Lövgren
utför måleriarbeten av alla slag

Tel. 314 29

qod vul
och q,,11 nlJII år

AB H. STEENS El Byrå
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Ruterisväg 18

Tel. 0766/303 05

Fullständig El service,

El installationer o. reparationer
Av Elverket godkänd Entreprenör
Med julhälsning till alla kunder!
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lngarö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 272 88, 274 04

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

s;Junvors <Jlrr{r;sering
· Björnskogsvägen 8 B

tel. 313 50

Öppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-13
Måndagar stängt

GOD JUL och
GOTT NYTT ÅR!

sl{_nitas <])am{risering
Klostervägen 25
tel. 318 25

Öppet vardagar kl. 9-18
Välkomna!

God Jul! Gott Nytt Är!

God jul och Gott Nytt år
tillönskar vi alla kunder

Kiosken, Lugnet
Tel. 30658

Gustavsberg

Gustavsbergs

'Blommor
Centrum Tel. 307 26

Julgrupper

Blomsterkorgar

Krukväxter

Snittblommor

1 riklig sortering

Beställ Edra blommor

i god tid

Tag med hela familjen

på middag till

WÄRDSHUSET
Välkomna för beställningar

Mat levereras även

till hemmen.

Samtidigt vill vi önska Er

En God Jul

och Ett Gott Nytt År

Renate och Sven Grönberg

Tel. 302 58 - 319 85 kl. 9 - 18

Konditori Vita Hästen
Den godaste julklappen! Stor sortering, olika figurer.
(Garanterad äkta marzipan.) Pepparkakshus (Hans och
Greta-stil). Pepparkaksfigurer! Saffransbröd, Smörstjär
nor, Klenetter, Mandel/ormar, ja allt som tillhör en

~J\ RIKTIGT GOD JUL!7 ~y: FÖRE TOMTEFESTEN~....,, /! KOM TILL VITA HKSTEN

(I f t( Tel. 304 29

/' \ 1-/ ~.'I ..., V
\_;,,V ~

ATELJE

Björnskogsvägen 8 B

Lugnet - Gustavsberg

Tel.: 07 66/31 232
Tagningar endast efter

tidsbeställning

17.30-18.30

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla våra kunder.

Dagens Bibelord Ring Tele-Bibeln 0766/302 16
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Helgens predikoturer i

GUSTAVSBERGS KYRKA
JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL
SONDAGEN 29/12
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN
SONDAGEN 5/1
TRETTONDEDAG JUL

17.00 Julbön, Ekström
7.00 Julotta, Ekström
11.00 Högmässa med nattvard, Ekström
11.00 Högmässa, Ekström
11.00 Högmässa, Lundquist
17.00 Nyårsbön, Ekström
11.00 Högmässa med nattvard, Ekström
11.00 Högmässa, Lundquist
11.00 Högmässa med nattvard, Ekström

Välkomna till Jul- och Nyårshelgens gudstjänster i
MISSIONSKYRKAN

JULD.kGEN
7.00 Julotta. Predikan, sång och musik.
9 .00 Julandakt på Ålderdomshemmet

ANNANDAG JUL
15.00 Yttre Missionens högtid

Tal, sång och musik

SONDAG DEN 29
15.00 Församlingens enskilda julfest

NYÅRSDAGEN
11.00 Nyårsgudstjänst. Predikan av R. Elf.

Duettsång

LORDAG DEN 4 JAN.
16.00 Pensionärernas julfest. Konsum och

missionsförsamlingen svarar för program
och traktering

TRETTONDAGEN
NYÅRSAFTON 14.00 Julfest för små och stora i Skälsmara

18.00 Gemensam nyårsbön i Baptistkapellet missionshus
Unga och gamla i Gustavsbergsbygder tillönskas

GLAD]ERIKA HOGTIDER
och hälsas varmt välkomna till Missionskyrkan
MISSIONSFORSAMLINGEN

Lördagen den 14 dec.
Söndagen den 15 dec.
Söndagen den 22 dec,
juldagen

Söndagen den 29 dec.
NyJrsafton
Nyårsdagen
Söndagen den 5 jan.
Trettondagen

jul- och Nyårshelgen
- Baptistkyrkan -

17.00 OFFENTLIGT LUCIAFIRANDE
15.00 Söndagsskolans julfest
11.00 Gudstjänst
7.00 JULOTTA med predikan av Göran Tillenius.

Ungdomar och sångaren Inge Kallin sjunger
11.00 Gudstjänst
18.00 Frikyrkoförsamlingarnas gemensamma NYÅRSBON i Baptistkyrkan
11.00 Nyårsgudstjänst med Nattvardsfirande
11.00 Gudstjänst
11.00 Församlingens enskilda årsmöte

VALKOMMEN TILL HELGENS GUDSTJANSTER!
Gustavsbergs Baptistförsamling och dess pastorsfamilj önskar alla och envar
EN GOD JUL OCH ETT VALSIGNELSERIKT GOTT NYTT ÅR!
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Allt var annorlunda
allt var stilla frid
helig stjärna tändes
uti juletid -
Dämpas havets bölja
ökenvindens sus
Betlehem i strålglans
i den stjärnans ljus

Allt var annorlunda
allt var stilla frid
bortom allfartsvägen
uti juletid -
Herdarna som vakta
himlen öppen ser
när i stallets krubba
barnet mot dem ler

Allt var annorlunda
allt var stilla frid
Vise män på färdväg
uti juletid -
såg den silverstrimma
hoppets stjärna tänt
följde den mot målet,
heliga advent

Allt var annorlunda
allt var stilla frid
Himlen själv var nära
uti juletid -
Ordet blev fullkomnat,
heliga advent
Gud sin son till jordens
strid och oro sänt.
Arne Thulin
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I pressläggningsögonblicket når oss den smärtsamma under
rättelsen att Artur Teglund, mångårig teknisk ledare för
AB Gustavsbergs Fabriker har lämnat oss. I nästa nummer
återkommer vi med en artikel om hans liv och gärning.
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KOMMUNAL FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHET
Sista dagen på det gamla året 1968 kunde man

i dagspressen läsa följande rubrik i stora bokstäver:
"Kommunal dagmamma kan få 84:- kr. om dagen."

Det var säkert många som spärrade upp ögonen,
undrade vad som hänt, och ville veta mera om
bakgrunden till nyheten. Ja,g skall försöka lämna
en kort information genom att referera det vikti
gaste av socialstyrelsens "Råd och anvisningar nr
21 O."

Inledningsvis sägs i skriften att förvärvsarbete
utom hemmet blivit vanligt bland allt fler kvinnor
med små barn. Orsaken kanske främst samman
hänger med utvecklingen på arbetsmarknaden. Den
ökade efterfrågan på arbetskraft har gjort det ange
läget att kvinnan satts in i produktionen. Men
därmed har också efterfrågan på kvalificerad barn
tillsyn stigit. En av staten tillsatt familjedaghems
utredning genomförde under hösten 1968 en in
tervjuundersökning, varav framgick att c:a 320.000
barn under 10 år hade mödrar som förvärvsarbe
tade mer än 15 timmar per vecka. Av tillsynsbe
hovet tillgodosågs endast 9 ~/o av samhället. Resten
fick sin tillsyn av föräldrarna själva, av syskon
eller andra släktingar, genom hemhjälp eller i pri
vata familjedaghem. Cirka 60.000 barn var utan
tillsyn under föräldrarnas arbetstid.

I samma undersökning förklarade 210.000 möd
rar med barn under 10 år att de önskade förvärvs
arbeta om barntillsynen kunde ordnas tillfreds-

Från Åkerlyckans lekskola.

ställande. Hösten 1968 fanns det i hela landet sam
manlagt 48.000 tillsynsplatser i barnstugor (utom
lekskolor) och familjedaghem. Det finns alltså ett
skriande behov av ytterligare tillsynsplatser.

Arbetsmarknadens behov av arbetskraft beräk
nas enligt 1965 års långtidsutredning öka särskilt
inom den offentliga sektorn. Det är främst under
visningsväsendet och vårdområdena som för när
varande har otillräckliga personella resurser. Man
beräknar att behovet kommer att täckas till 2/3
genom ökad förvärvsfrekvens hos gifta kvinnor.

I familjedaghemsutredningens undersökning fram
kom också att ungefär 300.000 mödrar med barn
under 10 år inte ville förvärvsarbeta utom hemmet.
Många av dessa kvinnor skulle sannolikt vara vil
liga att förvärvsarbeta hemma.

I sitt betänkande "Samhällets barntillsyn, barn
stugor och familjedaghem" föreslog utredningen en
rad åtgärder för att få till stånd en i lämpliga for
mer organiserad verksamhet med kommunala fa
miljedaghem parallellt med en snabb utbyggnad av
barnstugorna. 1968 års riksdag har godkänt och
beslutat att föreslagna åtgärder genomföres i huvud
saklig' överensstämmelse med utredningens rikt
linjer.

Staten har underlättat för kommunerna att bygga
ut barnstugeverksamheten genom olika former av
ekonomiska bidrag. En fortsatt utbyggnad av insti
tutionerna förordas, dessutom rekommenderas en
upprustning och utbyggnad av familjedaghems
verksamheten. En invändning mot familjedaghem
men har hittills varit deras brist på stabilitet. Många
dagmammor har betraktat sin uppgift som mer eller
mindre tillfällig och detta har medfört onödiga
miljöbyten för barnen. Nu föreslås dagmamman
få en ny titel, dagbarnvårdare, samt föreslås bli
anställd av kommunen och få lön och andra för
måner i likhet med andra arbetstagare. Utbildning
och fortbildning ordnas för att dagbarnvården skall
få kunskaper som gör dem bättre skickade för sina
arbetsuppgifter. Särskilda tjänstemän ger familje
daghemmen råd och stöd. Familjedaghemmen kan
alltså tjänstgöra som en lösning till dess daghem
men kommer att byggas ut i tillräckligt antal i sam
band med nya bostadsområden lika naturligt som
parkeringsplatser.

I lön erhåller dagbarnvårdare 2:-/tim. och barn
plus 5 :- som omkostnadstillagg per barn och dag
Maximalt får en dagbarnvårdare ha 4 dagbarn och
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kan då komma upp i en dagsinkomst på 80:-.
Till detta kommer så sociala förmåner: semesterlön,
ATP, sjuk- och yrkesskadeförsäkring.

För sina kostnader kan kommunen erhålla stats
bidrag med 35 ·0/o. Statsbidrag utgår för det antal
platser som överskrider en beräknad gräns.

Utgångspunkten för beräkning av kvoten är att
det för första 10.000 talet invånare krävs minst en
tillsynsplats per 200 invånare. För Gustavsbergs
del skulle det betyda att kommunen måste redovisa
35 godkända tillsynsplatser: Det kravet uppfyller
Gustavsbergs kommun mer än väl.

Vid årsskiftet fanns följande tillsynsplatser
Daghem Lekskola Fritidshem

Lugnets barnstuga 30 40 15
Blomkulan 25
Åkerlyckan
Summa

40
55 80 15

Dessutom var vid årsskiftet 85 barn placerade i
familjedaghem. Den här statistiken ger ett sken av
att allt är välbeställt när det gäller tillgången på
tillsynsplatser. Men nedanstående uppställning på
dem som står i platskön talar ett annat språk.
Barn födda Daghem Lekskola Fritidshem
1961 - - 6
1962 - - 16

11
10
4
5

1963 33 75
1964 50 71
1965 65 77
1966 59 52
1967 53 15
1968 25--
Summa 285 290 51

Barnavårdsnämnden är väl medveten om svårig
heterna för de föräldrar som önskar plats men inte
kan få det. Redan i vår kommer, under förutsätt
ning av kommunalfullmäktiges godkännande, en
lekskolepaviljong att uppföras som annex till Åker
lyckan. Den kommer att ta emot 40 barn.

Därigenom kan Åkerlyckan utnyttjas som dag
hem och bereda plats för 10-15 dagbarn alltefter
ålder. Ytterligare ett daghem planeras i Lugnet och
där måste nog på allvar utredas hur man snabbt
skall få fram ytterligare fritidshemsplatser.

Barnavårdsnämnden har ännu inte fattat beslut
i frågan om kommunalanställda dagbarnvårdare.
Om och när det beslutet kommer hoppas jag per
sonligen att de förbättrade löneförhållandena, trots
att inkomsten måste deklareras, och framför allt
den ökade tryggheten skall medföra att antalet plat-
ser i familjedaghem skall öka. Fritz Berg

Familjedaghem i Lugnet. Familjedaghemsmamman, Kris
tina Westin.

Daghemmet Blomkulan har en härlig kälkbacke inom
sitt inhägnade område, Som gjord för pulka. Synd att
fotot inte var i färg. Ungarna lyser som glada blommor
mot snön.
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FORETAGSNAMNDEN
Protokoll från Företagsnämndens sammanträde

onsdagen den 11 december 1968 kl. 15.00 i Gamla
Kontorets konferenssal.

Sammanträdet öppnades av hr Hj. Olson, som
särskilt välkomnade dagens föredragshållare, över
ing. H. Bernhard från Bostadsstyrelsen. Ett väl
kommen riktades också till de gästande kommunala
förtroendemännen och till SIF:s nye ordförande
Johan Espeland, som invalts i nämnden.

Hr Bernhard gav i sitt föredrag uttryck för en
optimistisk syn på framtida bostadsbyggnation.
Mycket talar för att det under kommande trettio
årsperiod behöver produceras i runt tal 100.000
nya lägenheter/år. Morgondagens bostadskonsument
kommer också att i ökad omfattning kräva både
större och bekvämare bostad med mer automatik
och service i sin boendemiljö. Ordf., hr Hj. Olson
tackade hr Bernhard för hans engagerande och sak
kunniga anförande och konstaterade att vi med
tillförsikt torde kunna se framtiden an. För att
möta kommande behov måste dock vår inriktning
hela tiden vara att förbättra och förnya våra pro
dukter.

Hr R. Edqvist redogjorde för de organisations
och personalförändringar som dels skett under året,
och dels skall genomföras under månaden och det
beslöts att dessa skulle anslås på våra anslagstavlor
genom ett särskilt personalmeddelande.

I en orientering över tillverkning och försäljning
av resp. fabrikers produkter gav hr Isaksson en
marknadsöversikt. Vad gäller badkar och sanitet
kan det gångna året sägas vara tillfredsställande ur
tillverknings-, leverans- och försäljningssynpunkt.
För smidda pannor kan vi glädja oss åt en fin or
deringång och arbetar också på en ny panntyp och
hoppas komma igång med den efter nyår. Oxelö
sund som investerat i en ny segjärnsanläggning har
också presenterat ett nytt system för inomhusav
lopp. (MA-systemet) I Gånghester och Fristad föl
jer produktion och leveranser i stort uppgjorda
prognoser, och tendensen är uppåtgående trots hård
nande konkurrens. Flyttning till nya anläggningar
i Fristad sker i dagarna. En viss ökning av villa
pannförsäljningen kan noteras och för Reftele har
detta inneburit något längre leveranstider. - Hr
Möller kompletterade med en redogörelse från hus
hållsporslin och konstgods. En viss optimism grun-

dad på förbättrad primaprocent, lyckade maskin
trimningar, större leveranskapacitet, ökad nypro
duktion från konstnärerna och en försäljning, som
kommer att överstiga 1967 års, präglade hans an
förande. - Plastfabriken har haft god orderingång
och tillverkningen av ornamin kommer att flyttas
successivt i början på det nya året, och maskin
parken förstärkas i samband med detta.
Kyldisk redovisar i slutet av året en orderingång

som är relativt god efter ett svagt första halvår.
- Slutligen fastslog ordf. att vår målsättning alltid
måste vara hög produktkvalitet och att vi inte får
vara rädda för att konkurrera med oss själva vid
framställning av nya produkter.

Hr R. Edqvist gav en kort översikt av det eko
nomiska läget. Det gångna året har vi ökat om
sättningen, men kostnaderna har också stigit då vi
förstärkt våra resurser i mer personal, utökad rna
skinpark och en livlig byggnation. Nu förväntas
att våra investeringar ska slå igenom i resultatför
bättringar på berörda områden.

Arbetsutskottet har ingående dryftat vidarein
formationen och dess betydelse. Det beslöts att
företagsnämndens protokoll i fortsättningen skall
anslås på alla anslagstavlor och också finnas till
gängliga på förmanskontoren för intresserade. Gus
tavsbergaren kommer under 1969 att komma ut
tätare i syfte att förbättra informationen från före
tag och samhälle.

Lunchrumsverksamheten har varit föremål för
en utredning och ett förslag förelåg att denna från
1969 inordnas i företagets redovisning. Bakgrunden
är att tidigare former inte håller måttet ur skatte
och redovisningssynpunkt bl.a. vid momsens infö
rande. Förslaget innebar att lunchrumskommitteer
na skall vara kvar. Samordning dem emellan skall
äga rum och personalavdelningen stå som ansvarig
för verksamheten. Efter en diskussion beslöts för
slaget antas som det presenterats.

Arbetsutskottet hade behandlat ett förslag från
förslagskommitten, som vill göra förslagsverksamhe
ten mer attraktiv och stimulerande. I stort innebar
detta att man önskar höja uppmuntringspremien
från 35:- till 50:-; göra mera PR för verksam
heten med nya affischer från våra egna konstnärer;
ordna en pristävling under 1969 med en transistor
apparat som bästa pris på varje fabriksenhet och
en färg-TV till bästa förslag inom hela företaget.
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Servicehuset vid Gula Porten är snart inflyttningsklart.

Förslaget antogs efter en stunds diskussion.
Semestern 1969 fastställdes till tiden 30/6-27/7

efter förslag från arbetsutskottet.
Beslöts att nämnden under 1969 sammanträder

följande dagar: 25/3, 10/6, 16/9 och 16/12.
Då ordf. här måste lämna sammanträdet över

togs klubban av 2:e v. ordf. Arne Johansson.
Rapporter från resp. samarbetskommitteer

granskades. Ur dessa kan noteras att man på SPF
diskuterat tillverknings- och leveransresultat. En
ny monteringsline för tvättställ är klar och arbete
pågår också med line för klosetter. - På BKF har
samarbetskommitten haft sammanträden 30. 10
och 27. 11 och utöver sedvanlig information har
man diskuterat ökad skiftgång på emaljverkstaden,
ny sprutmetod och ev. utbyggnad av BKF. - HPF
rapporterade att samarbetet med Porsgrund utökats,
man har beställt två schablontryckmaskiner därifrån.
Man har också kommit igång med form och block
tillverkning för de egna tvättställen och gipseva
kueringsanläggningen är nu tagen i bruk för all
form. - Plasts samarbetskommitte meddelar att en
ny formsprutningsmaskin är under inprovning samt
att en serie verktyg för nya produkter är under
tillverkning. - Lager och Transport har ventilerat
produktions- och lagersituationen. Sanitetslagret
kommer att få en ny truck och två nya semitrailers
är beställda från Holland. - När nya centralför
rådet tas i bruk kommer en traktor att köra god
set till terminaler förlagda på de olika fabriksen
heterna.

Skyddskommittens, förslagsverksamhetens och
personaltjänstens rapporter genomgicks likaså. Från
Skyddskommitten rapporterar man för 3 :e kvarta-

let i år 15 yrkesskador. KF:s ergonomiavdelning
har kontaktats för att få förslag till inköp av ett
nytt dammätningsinstrument och man har också
ombesörjt inköp av s.k. försättsglas, att användas
av sådana som bär vanliga glasögon och har ar
betsuppgifter så skyddsglasögon måste användas.
- Pörslagskommitten har på sina senaste samman
träden premierat 9 förslag med tillsammans Kr.
1.435:-. - Personaltjänsten har i rekryterings
syfte skickat ut ett cirkulärbrev till samtliga hus
håll på Värmdön, förutom Gustavsbergs samhälle.
I samband med detta har våra fabriker visats för
c:a 250 personer och denna drive har gett ett väl
behövligt tillskott på ett dussin arbetare, då rekry
teringen utifrån försvårats av den mycket knappa
bostadstillgången. En ny ungkarlspaviljong är un
der uppförande, vilket kommer att förbättra si
tuationen. På SPF har ett föredömligt initiativ
tagits, då man gjort om traditionellt manliga ar
beten till deltidsarbeten för kvinnor. F.n. har vi
gott om ansökningar från kvinnlig arbetskraft. -
En livlig diskussion uppstod med anledning av
denna rapport och hrr S. Nilsson, R. Edqvist, B.
Andersson, J. Espeland och E. Svensk bidrog med
synpunkter. Sammanfattningsvis kan sägas att bo
stadssituationen under sommaren kommer att för
bättras, då delar av Munkmoraområdet börjar bli
färdiga. Ungkarlspaviljonger tillhör väl inte de po
puläraste bostäderna, men får dock betraktas som
hyggliga. övergångsbostäder. Avskedsintervjuer ef
terlystes med anställda som slutar.

En personalträff kommer att hållas i början av
januari för att ytterligare diskutera personalom-
sättning, introduktion m.m. Sekr.
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Företaget har ordnat kurs för anställda i företagsekonomi dels en här på fabriken dels en inne på Fleminggatans
kontor. Kursen omfattar tre terminer med en kväll i veckan. Första terminen är en avslutad enhet, men vill man
fortsätta ytterligare två terminer är man berättigad till handelsgymnasiekompetens. Ledare i Gustavsberg är Bengt
Thyren och Sven Norrby, på Fleminggatan Lars Hillberg och Ingemar Andersson från KF:s ekonomiavdelning.
Konferenssalen tjänstgör som studielokal för gustavsbergarna och på Fleminggatan använder man sig av stora
utställningslokalen. Och här ser vi Lars Hillberg i aktion som kursledare.

Svenska formgivare var föremål för tyskt TV-intresse
i december. Här nedan TV-filmas Stig Lindberg vid
sandgjutningen.

Att hålla kylan stången
När jag passerade kajen på väg till snickeriet en

morron vid halvtiotiden låg den dunkande OK
båten fortfarande kvar och pumpade. Den hade
kommit samtidigt till kaj som jag satte mej vid
skrivbordet, vid kl. 8 alltså.

Nyfiken stannade jag och ställde en fråga och
fick ett svar: 235 kbm olja pumpas in på 2 1/2
timma. För uppvärmning av hela fabriksområdet
räcker denna bränslemängd c :a 9-10 dagar. Det
blir 14-20 kbm om dagen, beroende på väderleken
naturligtvis. 14 kbm gällde den 27/11 1968.

Det blir 600 1 i timmen denna milda höst. Under
en halv arbetsdag förbrukas på vår arbetsplats lika
mycket olja, som går åt för uppvärmning av en
ordinär villa under ett år. Hade ni tänkt på detta
nångång? M.
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FÖRETAGSNYTT

511 st

Anställda vid Aktiebolaget Gustavsbergs Fabriker
vid årsskiftet:

482 HPF Hushållsporslinsfabriken
380 SPF Sanitetsporslinsfabriken
199 BKF Badkarsfabriken
140 Plast Plastfabriken
43 Trpt & Lag Transport & Lager

303 Service

1.547 st kollektivanställda,
varav 480 kvinnor

tjänstemän,
varav 320 kvinnor

2.058 st totalt varav 130 st. på Fleminggatan
och distriktskontoren

Dotterbolagen: Oxelösund
Reftele
Gånghester

c:a 300 st
c:a 90 st
c:a 260 st

Utländsk arbetskraft i Gustavsberg
c:a 550 st, representerande 20 nationer

Från 1 januari 1969 har ny överenskommelse
träffats med Försäkringskassan om läkarvårdsersätt
ning. Den som besöker annan läkare än Dr Raxell,
skall betala läkaren direkt och sedan uttaga ersätt
ning från Försäkringskassan. Ett mellanskillnads
kvitto skall begäras där och inlämnas till fru Britta
Odman, Pers.avd.

Rädda Barnens insamling på fabrik och kontor
gav 751:75.

Arbetstiden blir förkortad till i genomsnitt 42,5
tim, För anställda med full vanlig dagtid blir ar
betstiden fr. kl. 07.00-16.45.

Fabriksvisningar för anställdas anhöriga kommer
att ordnas den 10. 2, 11. 2, 18. 2, 20. 2. Alla dagar
na samling kl. 8.45.

KPA-vänskapsvecka

Norska avdelningen inbjuder till en vintervecka
på Fagerfjäll den 9-15 mars. Deltagarna betalar
resan hemorten-Fagerfjäll samt 105 norska kro
nar i deltagaravgift. Anmälan om deltagande skall
vara KPA-kansliet tillhanda senast den 1 februari.
Anm.blanketter kan erhållas gm Personalavd.

Jan-Bert Wissö, rationaliseringsingenjör p/1 BKF och
Roine Fredriksson, arbetsstudiesektion p/1 SPF.

Nils-Göran Karlsson, konstruktör p/1 v/lrt värmetekniska
ritkontor och Lennart Lundh och Lars Forsberg, också
nya medarbetare p/1 värmetekniska ritkontoret.
Per Mehlqvist, rationaliseringstekniker på HPF och
Henry Pettersson, kontorist p/1 centralförrådet.



PIPPI LANGSTRUMP
Pippi Långstrump är vid det här laget en ganska

fullvuxen flicka och mycket berest. Hon har varit
i många fler länder än på den söderhavsö, där hen
nes pappa var kung på sin tid. Minst 17 andra län
der har hon besökt, sen hon blev allas vän som
8-10-åring redan 1945. Det är säkert ännu fler
språk hennes fantastiska bravader blivit översatta
till, men sjutton är ingen överdrift. Hon är världs
berömd och nu blir hon också en figur i stengods.
Lisa Larson har gjort sin version av Pippi sedan
AB Gustavsbergs Fabriker genom en överenskom
melse med Astrid Lindgren och AB Lemeco fått
licens att tillverka och försälja henne i keramiskt
material. Denna figur har här två mammor, Astrid
Lindgren och Lisa Larson, vars Pippi vunnit Ast
rid Lindgrens fulla gillande. Vi hoppas att hon
kommer fram till den 8 februari, då serien "Pippi
Långstrump" kör i gång i TV.
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TRE VETERANER

Tre veteraner lämnade Packboden vid årsskiftet.
Verner. Andersson på bilden härintill började på
fabriken redan 1915. Samma år kom också Ragnar
Andersson och Artur Svahn, undre bilden, till verk
stan. En imponerande treklöver med sammanlagt
159 arbetsår.

Det blev ett hejdundrande kaffekalas på arbets
platsen-Packboden. Tack vare den intensiva jul
kommersen var Packboden osedvanligt fri från
gods och med plats för den mängd av firare och
vänner från försäljning och produktion, som man
grant ställde upp från ledning till fotfolk.

Torsten Rolf, begåvad med en rik fantasi som
fascinerar oss, funderade över detta med veteraner
och arbetsår och kom fram till att Packboden hade
mist 7 veteraner under en period av två år. Gunnar
Pettersson sam arbetat här i 51 år, Edvin Axell 50
år, Anders Lindgren 52 år och Vilhelm Olsson 52
år. Det blir tillsammans 205 år att lägga till de se
naste veteranernas 159 och vi får 364 år, säger
Torsten, och då är vi nere i början av 1600-talet.
Vad hände då? Skrivaren slog i uppslagsböcker och
fann att Jakob I var kung i England och Skottland,
att Karl IX hade snuvat polske Sigismund på
Sveriges kungakrona, att Axel Oxenstierna var ett
riksråd i vardande och med honom kan vi få en
visserligen långsökt men dock anknytning till Gus
tavsberg. Axels kusinbarn (tror jag, det är svårt
det där med släkt) var den Gustav Gabriel Oxen
stierna som ett kvartsekel senare grundade Farsta
vikens första keramiska industri - ett tegelbruk.
Ja, och mycket hände de åren som vi aldrig får
veta eftersom Sveriges Historia är våra konungars
och stormäns drapor. Om vanligt folks släp, slit,
lust och glädje står det sällan i forntida krönikor.

Detta med veteraner, funderar Torsten vidare,
är något av en sensation i våra dagars rörliga ar
betsliv. Säkert en av de viktigaste orsakerna till
Gustavsbergs tidigare framgångar. Tänk vilken
önskedröm i vår tid att ha tillgång till hela sam
mansvetsade arbetslag i keramisk produktion.

Det är så sant som det är sagt och vi önskar våra
veteraner många, rika, sköna år, fyllda av älskade
fritidssysselsättningar. Verner kommer vi att finna
i Höjdhagentäppan, Artur möter vi på långprome
nader i gustavsbergsskogarna och Ragnar, som all
tid, är ett hot mot de hårt prövade fiskarna i våra
vattendrag.
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BESOK I BERLIN
Som semestermål valde vi denna gång Berlin.

Det är visserligen ingen badort men en intressant
stad, en stad omsusad av historiens och storpoli
tikens vingslag.

SJ stod som arrangör och resan utgick från
Malmö. Färja Trelleborg-Sassnitz och tåg till
Berlin. Det var nog sommarens varmaste dag, för
trots att vagnarnas alla fönster var öppna, så kän
des värmen tryckande. Vakthållningen utmed
järnvägen tycktes inte så sträng numera, för det
var förvånansvärt lite soldater man såg. I Berlin
fanns det dock så många fler. När tåget stannade
vid de östtyska stationerna, såg man pistolbeväp
nade vaktmän på perronger, i trappor och vid alla
in- och utgångar. Det berättades, att alla de som
skulle vara gränsvakter fick en speciell uppfostran
och skolning. Bl.a. var de förbjudna att t.ex. resa
utanför Berlin.

Från stationen Berliner Tiergarten åkte vi
buss till de hotell vi skulle bo på. Fyra olika hotell
hade det funnits att välja på, och vi hade valt
Tusculum vid Kurfiirstendarnm. Det hörde väl
inte till de modernaste, men eget badrum hade vi.

Kurfiirstendamm lär vara en av Väst-Berlins
större affärsgator. Där ligger också skyskrapan
Europa-huset, vilket är Berlins största affärs
centrum. I gångar under gatuplanet och i våning
arna ovanför finns alla slag av affärer, sedan är
det kontor och restauranger och utrymmen för
fritidsaktiviteter. En isbana fanns t.o.m. i en våning
och där såg man både nybörjare och mera erfarna
konståkare. Från taket hade man en strålande utsikt
över hela Berlin.

Eftersom endast några enstaka hus hade blivit
skonade under kriget, så var gatan bred och med
moderna hus. Trafiken var rätt intensiv, särskilt
vid rusningstid, men den flöt bra. F.ö. var Berlin
trafiken värd ett särskilt studium. Den regleras
med hjälp av datamaskiner och därför blir stopp
intervallernas längd beroende av trafikens intensi
tet. Samtidigt som signalen slår om till grönt, visas
också den hastighet man bör hålla för att få grönt
vid de närmaste trafikljusen. Datastyrd trafik tycks
flyta bättre än trafik reglerad på annat sätt.

Ett annat kapitel var fotgängarna. Liksom här
är det förbud mot att gå mot röd gubbe och med
tysk grundlighet lydde också berlinarna. Aven vid de
mest ödsliga övergångarna väntade de tills gubben

blev grön. Jag tror inte jag såg mer än fyra-fem
stycken, som inte respekterade rött. Och det är
tänkbart, att de var turister.

En dag gjorde vi en bussresa genom Ost-Berlin.
Det var lite omständigt att komma över gränsen.
Alla passagerarna måste stiga ur, passen kontrolle
rades, alla bussens öppningsbara luckor måste öpp
nas och utrymmena undersöktes grundligt och så
fick chauffören köra genom en öppning, som var
så smal att han inte hade mer än ett par centimeter
till godo på vardera sidan. Och den proceduren
upprepades vid återresan till Väst-Berlin.

Ost-Berlin var intressant. Återuppbyggandet hade
inte kommit så långt som i Väst-Berlin, men det
fanns områden, som väl kunde mäta sig med
Väst-Berlins standard.

På ett ställe hade ryssarna byggt ett monument
över de cirka 22.000 ryska soldater som stupade
under striderna om Berlin. Det var gigantiskt. Ett
parkområde, med både naturliga och anlagda plan
teringar, som säkert kunde räknas i kvadratkilome
ter och uppbyggda minnesmärken av olikfärgad
sten med bronsfigurer. Och allt i storlekar som vi
inte är vana vid.

Vi gjorde även en busstur genom Väst-Berlin.
Spandaufängelset, där Hess sitter vaktad av ett
80-tal soldater, åkte vi förbi liksom det elverk,
som bit för bit flugits dit och byggts upp. Detta
på grund av att det gamla elverket hamnade i öst
zonen och byggnadsmaterial saknades. Olympia
stadion besökte vi och även den infart där ryssarna
stoppade och kontrollerade alla passerande fordon
så att västberlinarna nästan svalt ihjäl. Det var då
luftbron öppnades och på flygplatsen Tempelhof
gjorde vi ett besök. Där landade och startade ett
flygplan var fjärde minut under luftbrons dagar.

Ar man i Berlin måste man naturligtvis besöka
Berliner Zoo. Där var storslagna parkanläggningar
och många olika djur, men förutom storleken och
förekomsten av massor av exotiska djur, så skilde
den sig väl inte från andra stora djurparker. Det
mest intressanta var nog ormhuset med all världens
olika ormsorter samt krokodiler, sköldpaddor och
dylikt.

En kväll gjorde jag ett privat besök i Ost-Berlin.
Jag har under några år brevväxlat och bytt fri
märken med en östberlinare och nu passade jag
på att besöka honom. En intressant upplevelse.
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På grund av att middagarna inte åts förrän kl.
18 kom jag inte iväg förrän vid halv 8-tiden. Jag
hade fått instruktioner hur jag skulle resa, så det
vållade inga svårigheter. Mest omständigt var det
att komma genom gränskontrollen vid in- och
utfärd. Spårvagnarna stannar en bit från gränsen
på båda sidor och så måste man passera genom
spärrar och förbi vakter till fots. Blanketter skall
fyllas i, pass kontrolleras, medförd valuta redovi
sas och man måste växla till sig 5 östtyska D-mark.

Från T'<stationen till adressen jag skulle, var det
inte långt. Men när jag kom dit var ytterporten
låst. Jag bankade på den, men inget tycktes hända.
Min vän bodde fyra trappor upp och visste inte
att jag skulle komma just då. Ett par ungdomar
gick förbi och jag försökte fråga dem till råds. De
kunde inte föreslå något lämpligt, så jag bankade
åter på porten. Efter en stund tändes belysningen
och efter något parlamenterande släpptes jag in.

Min vän och hans fru var ett par på 30-40 år
och deras lägenhet liknade många av Stockholms
äldre lägenheter. Jag stannade hos dem någon
timma, bytte frimärken och försökte föra en kon
versation på min nästan obefintliga tyska. Vi för
stod varandra dock rätt bra och när jag skulle resa,
följde han mig till T-stationen. Där stannade han
vid spärren, men så länge vi såg varandra stod han
kvar och tolkade jag hans blickar rätt, så skulle
han gärna följt med mig över gränsen.

Vilken skillnad på Ost- och Väst-Berlin. I väst
mycket folk på gatorna, neonljus och strålande
gatubelysning och en ganska stark trafik. I öst
mörka gator, ingen trafik och praktiskt taget folk
tomt på gatorna. Under promenaden till T-banan
såg jag inte mer än 3-4 bilar och inte mycket mer
personer och i T-banetågets tre vagnar fanns det
ett 15-20-tal personer. Och detta var före kl. 22.

Vid slutstationen fanns bara jag och en dam i
vagnen och jag frågade henne hur jag skulle gå.
Hon frågade om jag var amerikan, men vid upp
lysningen att jag var svensk, verkade det som om
hon var mera villig att hjälpa mig. Hon hade pas
serkort och gick därför direkt genom kontrollerna,
men jag fick byta ut passet mot ett nummer och
fick sedan sitta och vänta tills numret ropades
upp. Då jag fått tillbaka passet var det att passera
ännu en vakt och sedan tull- och valutakontrollen.
Efter att ha passerat så många beväpnade vakter
och en så noggrann kontroll drog man nästan en
lättnadens suck, när man åter såg en levande stad.

På hemresan hade vi sovvagn och när vi väcktes
innan Trelleborg för biljett- och tullkontroll upp-

stod ett litet intermezzo. Resebyrån hade inte ord
nat biljett för oss mellan Trelleborg och Malmö
och den tyske konduktören blev arg för att vi inte
kunde förstå varandra. Efter reseguidens ingripande
ordnade det upp sig, men det sista vi hörde från
konduktören var: "Folk skulle inte ha rätt att resa
om de inte kan tala tyska."

Så tillhörde Berlinbesöket minnenas värld och
Malmö tog vi bilen för färd norr över.

B. Peterson

NALLE PUH i Gustavsberg
Utan "håning" skulle inte livet vara värt att

leva, fick 750 barn i Gustavsberg klart för sig, när
de lördagen den 23/11 mötte Nalle Puh och hans
vänner. Björnen med den lilla hjärnan fick åtskil
liga 6-åringar att besinningslöst skrika ut goda råd
om hur Puh skulle klara de problem han ställdes
inför.

Riksteaterns ensemble nådde med lätthet direkt
kontakt och förmådde snabbt ge karaktär åt de
olika djurpersonligheterna. Det gick en suck av
lättnad genom den unga publiken, när Christofer
Robin uppenbarade sig. Barnen visste att situationen
skulle redas upp.

För biljettförsäljningen svarade skolan - åt
gången har aldrig varit större tre föreställningar
till trots.

Mellan dessa kunde barnen beskåda Nalle Puh
i tvåmetersformat i entren, där Wärmdö Skeppslags
Biodlareförening och Domus påpassligt visade att
man inte bara behöver sleva i sig honung på Nalle
Puh-vis. 350 klatschiga foldrar innehållande
honungsrecept delades ut till föräldrar och barn
och i varuhuset fick honungsburkarna en framskju
ten plats.
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Det var trångt och trevligt på Ålderdomshemmets försäljning av hobbyarbeten. Sysselsättningshandledarna Grete
Nyström och Irma Andersson sålde snart undan det mesta. På bilden Irma Andersson med kunder.

Vår pigga pensionärsförening
Bland de mest livaktiga föreningarna i vårt sam

hälle torde man kunna räkna pensionärsföreningen.
Våra sammankomster, som i regel äger rum

andra tisdagen i månaden (utom under sommaren),
samlar i medeltal ett åttio-tal medlemmar. Då har
vi utom vanliga mötesförhandlingar underhållning
i olika former såsom sång, musik, visning av bilder
m.m. samt naturligtvis den högt älskade kaffetåren.

Gymnastik har vi varje måndag under hösten
och våren. I den deltar f.n. c:a 25 medlemmar men
vi hoppas att intresset kommer att öka. Gymnasti
ken sker fr.o.m. hösten 1968 i Ekedalsskolans nya
förnämliga gymnastiksal. På tal om gymnastik
kan nämnas att under de senaste åren ett tjugotal
medlemmar ställt sej till förfogande som undervis
ningsobjekt för elever som på Lillsved utbildas till
ledare för pensionärsgymnastik.

Hobbygruppen samlas varje torsdag under ge
mytliga former och tillverkar både enklare och
finare saker, som i sinom tid via basarer och lot
terier tillför föreningens kassa välkomna tillskott.

Även studieverksamheten är ganska livlig. De
senaste tre åren har vi haft tre cirklar i olika am-

nen i verksamhet. Även här hoppas vi på ökning.
Man blir aldrig för gammal att lära och man kan
aldrig lära sej för mycket.

Bussutfärderna har omfattats med stort intresse.
Under det gångna året har vi haft två heldagsut
flykter till Kolmårdens Djurpark och till Grissle
hamn-Öregrund, samt två eftermiddagsutflykter
till Saltsjöbaden och Drottningholm. Samtliga dessa
utfärder har samlat över 80 deltagare vardera.

I vår verksamhet har vi mött mycken hjälp och
förståelse från olika föreningar, organisationer och
enskilda.

Sålunda kan nämnas att Missionskyrkan och
Konsum varje år bjuder på julfest med både andlig
och lekamlig spis, Gustavsbergs Fabriker ordnar
Luciafest, Kyrkliga Arbetskretsen bjuder på buss
utflykt, Missionskyrkan ett flertal gånger på kaffe
och underhållning, och Teaterkommitten på flera
gratisföreställningar.

Dessutom får vi anslag och gåvor från kommun,
fabriksledning, samarbetskornmitteer, affärer och
enskilda.

H. Sjöberg
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SALTS·TANK FRAN FARSTAVIKEN
Så rullar vi på kuttingen igen.

I oxveckornas tid när livet stadgat sig efter
helgens vedermödor. Hur har helgen varit? Jaså
Ni också - ett VIRUS har drabbat Er. Just när
Hongkong-flunsan, en överreklamerad historia,
skymde sikten kom en namnlös farsot och gav oss
en annorlunda jul antingen vi ville eller ej. Jul
skinkan, pressyltan och rödkålen byttes ut mot
albyl och magnecyl och juldrickat mot hostmedicin.
DOMUS noterade vår sjunkande köplust och vi
fick en klädsam gloria av idealitet kring vårt änne.
Men tro mig, oss emellan, det var ett VIRUS.

Ett nytt år är som ett nytt papper
i skrivmaskinen.

Åtminstone för mig. Ett lockande, skrämmande
oskrivet blad som gör mig vettskrämd, glad och
fascinerad. Alltid en ny möjlighet till förnyelse
och förbättring.

Milde tid vad åren pilar iväg!
1969 - nog låter det som ett bra år. Tretti år

sedan 1939 som var ett mindre bra år. Utom i
början, i februari då jag hemsökte Gustavsberg och
bet mig fast här, trots ett visst motstånd från förut
seende personer. För all del en ringa händelse i sig
själv men livsavgörande för mig och av någon be
tydelse för läsaren eftersom mina förstahandsupp
gifter om detta samhälle börjar då. All min kun
skap om livet kring Farstaviken i helg och söcken
före detta datum har först destillerats, förädlats och
kryddats av någon gustavsbergare. Den första
egenskapen man märker som utsocknes i Gustavs
berg är de inföddas vänlighet, den andra är berät
targlädjen. Den muntliga, märk väl, denna sista
anmärkning är en besviken suck från denna tidn.
red. som längtar efter skrivna manus direkt från
källan.

Jag hade tur.
Mitt arbete sammanförde mig med Johan Hell

qvist, Anton Kock, Carl Pettersson, Knut Anders
son och Anders Steen. Andra goda berättare följde
tolkare av människans villkor på detta lilla Bruk i
Odelbergarnas rike. Jag var en tacksam men något
förvånad lyssnerska. Allt var så väsensskilt från
det som jag dittills hört. Ett hårt liv nära livegen
skapen, återberättat med så mycken vänlig humor

att idyllen skymde armodet. Ett eget litet kunga
rike där alla var utbölingar som inte var barnfödda
på rätt sida om ägogränsen.

Mina bohuslänska stenhuggares historier var
dräpande, mustiga och annorlunda. Mina fiskare
och sjömän berättade viskande, vidskepliga skrönor
eller skroderade om främmande hamnars äventyr.

Är 1939 var Hästhagen grönområde
och kärleksstigar.

Lugnet den skog där alla skidspår gick mot
Skevik, Grindstugärde var Skeviksgatans utmark
och Höjdhagen en leråker som snart förvandlades
till småhusområde. När kriget kom i september bör
jade det blåsa snålt kring viken. Ingen kunde tro
att vår keramiska industri hade någon uppgift att
fylla i ett bittert krisläge. Den unga sanitetsfabri
kens chef, som var en spjuver deklarerade att konst
avdelningens onyttiga målare skulle avdelas till
lertrampning i massakällaren. Jag riktigt såg mina
magra ben sjunka ner i den smidiga massan och
synen var inte helt oangenäm.

Så långt gick det aldrig.
Livet gick vidare. Människan klamrar sig fast

vid sina vanor även i krislägen. Vi kunde fortsätta
att måla våra tidlösa silverjungfrur och finna av
sättning för vårt konstgods på vår sällsamt frid
fulla ö mitt i krigsinfernot. Flyktingarnas medve
tenhet var spikarna i våra samveten och vi såg
med skräck hur den tyska smittan började smyga
kring Farstaviken. Vår beredskap var varken bättre
eller sämre än på de flesta andra ställen. Vi knöt
våra mitellor och bröt ungsälg till nödfoder vid
Trallbanevagen, Isolator-Nisse och Rågods-Lasse
organiserade verkskyddet och tvingade oss att duc
ka i krusbärsbuskarna vid västra stängslet under
fingerade bombanfall. Vi upplevde kriget i andra
hand genom danska motståndsmän, norska fall
skärmsjägare och konstnärer på flykt undan "det
tusenåriga rikets" koncentrationsläger.

Det är diskutabelt
om vi har kommit freden närmare på dessa tretti
år. Men. vi har närmat oss planeterna och funnit
nya anfallsmål eller kanske baser för utrotning
av oliktänkande. Och ändå väntar vi för varje nytt
år och varje oskrivet blad, en ny mänsklig möjlig-
het. Edla Sofia
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Ett tema för detta bilduppslag

är att skildra julen dag fär dag

från festlig upptakt till ändalykt

En stillsam visa om tidens flykt

och alltings trista förgänglighet

Vi sökte nog i all enkelhet

att hejda vårt festliga överdåd

och lyssna till samvetets tysta råd

om en annorlunda värdighet

än frossarjulens lättfärdighet

vi prutar på sylta, skinka och vin

och byter vår minkpäls mot klistrad kanin.



Vi köpte en gran, för det vill våra barn

och fängslas stundom i snabbleopets garn

Vi stålsatte oss på vårt sparandes kant

men juldagssångarna fick sin slant

och julklappskälken begick sin debut

i snöiga backar vid årets slut
Av vår sparade skärv blev väl ingen rile
men i Konsums omsättningsstatistik
syntes den dock som en minusprocent
vilket härmed varder noterat och känt
Fiskdammslycka är skön till slut
men fy vad vår julgran ser vissen ut.



--KONSUM• DOMUS
Föreningens 49:e verksamhetsår

Försäljningen under året var mycket god och
slutade totalt ett stycke över 36 miljoner, vilket är
5.4 miljoner mer än år 1967. I procent är ökningen
17.5. Varuhuset och Möbel kom närmare 26 miljo
ner med en ökning av över 5 miljoner. Våra sex
livsmedelsbutiker sålde för något över 10.4 miljoner
med en ökning av över 0.3 miljoner.

Enligt statistiska uppgifter rör sig ökningen av
prisindex under året endast om någon procent, var
för volymökningen i det närmaste sammanfaller
med ökningen i kronor.

När detta skrives pågår bokslutsarbetet för fullt
och torde vara färdigt i början av februari månad
och skall sedan nagelfaras av revisorerna. Verksam
hetsberättelsen skall sammanställas, tryckas och sän
das ut i god tid före distriktsstämmorna.

Distriktsstämmorna
Medlemmar inbjudes till distriktsstamrnor (vår

förening har tre distrikt) som äger rum i senare
hälften av mars månad. Där behandlas verksam
heten, lämnas informationer samt väljes fullmäk
tige till föreningsstämman.

Föreningsstämman
fastställer bokslutet, väljer styrelse, revisorer samt
ombud till KF:s distriktskongress.

Självkem-butiken öppnad
Måndagen den 9 december öppnade vi denna

verksamhet. Därmed är ombyggnaden av gamla
huvudfastigheten vid Skärgårdsvägen klar. Själv
kem, som fått en trevlig miljö, är utrustad med
modernaste hjälpmedel. Tvättiden är endast 20-
25 ~in. per 5 kg tvätt. Priset för en tvätt är 13 :50.
Nämnas kan också att tvättvätskan är av ny typ,
som bl.a. dödar bakterier. Anläggningen är också
försedd med destillatorer, som renar tvättvätskan
kontinuerligt. Man kan säga att vi har en verklig
hygientvatt.

Lugnetbutiken
fick en ordentlig "make up" i slutet av året. Det
var lite stökigt några veckor för Åke Malm och
hans medhjälpare och inte minst för kunderna. Re
sultatet av omdisponeringen tycker vi blev bra och
vi har hört att kunderna/medlemmarna instämmer.

Provisoriska tillbyggnaden av Varuhuset
Skånska Cement lämnade det lägsta anbudet för

uppförande av byggnaden. De satte igång omkring
årsskiftet och har lovat bedriva arbetet så att vi
kan öppna livsmedelsavdelningen i tillbyggnaden
i mitten av april månad. Nyöppning av det helt
omdisponerade varuhuset har fastställts att äga rum
torsdagen den 22 maj klockan 10.00.

G. M-n.
Återbäringen
beräknas komma i slutet av april månad över KF:s Från Julhandeln i Varuhuset.
Datacentral.

Ny parlamentarisk organisation
för konsumentkooperationen

KF :s extra rikskongress, som hölls den 18-19
november, beslutade antaga den nya parlamenta
riska organisationsplan, som varit föremål för myc
ket ingående behandling vid distrikts- och riks
kongresser. Detta innebär bl.a. att Stockholms stad
och län kommer att utgöra en region. I föregående
nummer av Gustavsbergaren meddelades att man
utsett en arbetsgrupp som diskuterar hur vi lämp
ligen bör bedriva samarbetet inom den blivande
regionen. En redogörelse i detta ärende kommer att
lämnas vid förestående distrikts- och förenings
stämmorna.
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KVINNOGILLET
Kvinnogillet har varit i flitig verksamhet under

året med många givande och roliga program på
sina möten, med bl.a. distriktets husmodersråd som
talade. över ämnet "Riktig kost", det mötet var
mycket uppskattat. Vi bytte blomskott på april
mötet. Pysselaftnar med handarbeten och avsmak
ning av någon god maträtt har också ingått i våra
mötesprogram. Domus och Konsumtionsföreningen
ordnade ett mycket trevligt möte i okt. för gillet
där vår varuhuschef Rune Herrder, affärschef Gun
nar Mattsson och de olika säljledarna bidrog med
servering av diverse förplägnad samt musik och
sång. Gillets Luciamöte med julklappsbyte var
mycket uppskattat.

Styrelsen ordnar små lotterier på mötena för
att kunna bjuda våra medlemmar på gratis kaffe.

Flera gillesmedlemmar har deltagit i olika kur
ser och cirklar. Två medlemmar har varit på en
"Sornmarskolevecka" på Vår Gård. Vi har även
varit och besökt ett finskt gille på en resa som
distriktet hade i augusti.

Gillet har haft sin sedvanliga auktion i Bergasalen

i okt, och behållningen blev omkring 3.000:-. Av
dessa togs 1.500:- att fördelas sålunda: Riksföre
ningen för cancerforskning 300:-, Utvecklingsstör
da barn 300:-, Haifa-institutet 300:-, Handi
kappade husmödrars riksförb. 300:-. Gillet har
även i år delat ut till jul en penninggåva på 300:
till en mycket svårt handikappad husmor i sam
hället. Radhusmästerskapet har även i år fått
100:-. Gillet har under året haft 9 st. protokoll
förda möten med i genomsnitt 23 st. medlemmar
på varje möte. Medlemsantalet vid årsskiftet 64 st.

VET DU vad koop. kv. gillet kan ge Dig som
husmor?

Du får i vårt gille kontakt med andra kvinnor
som Du kan diskutera Dina problem med. Du får
avkoppling och trevnad i kamratlig samvaro. Vi
kvinnor kan hjälpa varann till mera kunskap om
tidens många frågor och gemensamt kan vi åstad
komma förbättringar för oss själva och andra. Se
affischen i Din konsumbutik och välkommen på
nästa möte.

Ester Storm

MYNTBRIST
Det råder i dag brist på vissa mynt, framför allt

kopparmynt. Trots att Myntverket varje år ökat
sin produktion hade bankerna svårigheter att täcka
detaljhandelns behov inför årets julhandel. Han
delsbanken har startat en aktivitet med diskskyltar
och trycksaker där man vädjar till allmänheten
om växelmynt.

Trots att Kungl. Mynt- och Justeringsverket, som
tillverkar våra mynt, varje år under den senaste
treårsperioden producerat mellan 1,6 och 2 miljoner
kronor i kopparmynt hinner man inte tillverka i
takt med förbrukningen. Bankerna, som svarar
för distributionen av mynt från Myntverket till
allmänheten, kan inte alltid förse sina kunder, bl.a.
affärer och varuhus, med de mynt de beställer.

I Sverige finns idag mynt i omlopp för 575 milj.
kr. Därav i silver 544 milj. kr. och i koppar 31
milj. kr. Man beräknar på Kungl. Mynt- och
Justeringsverket att ett normalt mynt ska hålla i
50 år. Men det löses bara in för mellan 5 och 7
tusen kronor per år i förslitna mynt.

Förutom att behovet av växelmynt naturligtvis
stadigt ökar genom varuhusens och snabbköpens

kassaautomater, så tror man på banken också att
mycket av de "försvunna" kopparmynten finns
i hemmen i sparbössor, glasburkar eller byrålådor
- ja t.o.m. i plasthinkar. Det ligger så nära till
hands att man hemma sorterar bort dessa skrym
mande småslantar och i stället lägger dem på hög
för något kommande behov eller för att senare gå
till banken med. Det kan ofta vara ganska ansen
liga belopp som ligger till ingen nytta på det sättet.

Därför vädjar vi till allmänheten att komma och
växla in sina kopparpengar för att hjälpa oss lösa
problemet, säger man på Handelsbanken. Vi försö
ker nå våra kunder genom att sända ut ett med
delande tillsammans med våra kontobesked och
genom diskskyltar på våra 500 kontor. Uppräk
ningen av småmynt är en ganska tung och tids
ödande - men nödvändig - rutin berättar man
vidare. För att underlätta hanteringen för såväl
kunderna som oss själva har man på Handels
banken sedan några år för de olika myntvalörerna
infört plaströr som kunderna kan hämta. Eftersom
varje rör endast rymmer ett visst antal mynt kan
expedieringen och kontrollräkningen bli snabbare.
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VANDRA MIN VAG
Det var ganska vanligt, att man som ung tog en

promenad till Värmdö kyrka någon söndag. Där
kunde man gå in och lyssna på gudstjänsten och
sedan dricka kaffe i tingshuset, innan man ställde
färden tillbaka till Gustavsberg. Kyrkan visades
också av vaktmästaren om man bad honom. Efter
som vi var ett gäng ungdomar som visade intresse
för kyrkan, så lovade han att visa oss densamma,
men han skulle först underrätta sin fru, som vän
tade med maten.
- "Vi kan börja med att påven Bonifacius IX

år 1390 skickade en skrivelse till Uppsala, i vilken
han befallde att en sockenkyrka skulle byggas i
Värmdö till det nordiska sjöfararhelgonets S:t Olovs
ära. De som hjälpte till med bygget skulle befrias
från sina synder under tre år.

Det gick emellertid ganska trögt att komma igång
och enligt sägnen så beslöt bönderna att spänna
en stor stock bakom ett par stutar och låta dom
gå tills dom tröttnade, och där skulle man bygga
kyrkan. Stutarna vankade och vankade och kom
så småningom ned till den nuvarande Prästfjärden.
De intresserade sig för det friska gräset, men de
fastnade i gyttjan liksom stocken och så var platsen
för kyrkan bestämd. Ingen klagade ty det var vid
en genomfartsled. Från Prästfjärden gick emeller
tid en farled via nuvarande Dragede och Kulan
till Torsbyfjärd. Så började man bygga kyrkan
och någon gång inpå 1430-talet hade man hunnit
till sakristian och vapenhuset.

På 1460-talet byggdes valven i kyrkans tak.
Är 1466 fick man ett brev från Rom, där man

kallade kyrkan "den helige Olovs kyrka i Värmdö".
Brevet hade tillkommit i syfte att skänka syndernas
förlåtelse till alla, som hjälpte till med kyrk
bygget."

Vi gick omkring och tittade på altarskåpet från
1490 och i Flemingska koret såg vi Olovsskåpet,
som skänkts av Olovsgillet i Värmdö, tillverkat
år 1514 av Lars Snickare.

Så fick vi gå in i sakristian och titta på kyrk
silvret och de många mässhakarna och där fanns
också några psalmodikon, som man använde innan
man hade orgel i kyrkan. Psalmodikon är ett instru
ment, som klockaren använde, då han ledde psalm
sången. Den bestod av en trälåda med resonanshål
och greppbräda, över vilken man spänt en enda

sträng, på vilken man gnider med en stråke eller
knäpper på med fingrarna.

Så gick vi in i det Baggeska koret. Vår ledsa
gare berättade att amiralen Jakob Bagge, som ägde
Boo och sannolikt givit namn till Baggensfjärden,
fick Siggesta som frälsegård, då han 1572 återkom
från fångenskap i Danmark. Nu var det hans son
amiralen Johan Bagge, som vilade där för alltid
med sina två fruar. Han avled 1636 och fruarna
1604 och 1652.

Ovanpå sarkofagen ligga de avbildade i sandsten.'
Så gick vi ned under det Flemingska koret och

tittade på de på varandra staplade kistorna, varav
en del var illa åtgå111gna av tidens tand eller av
klåfingriga människor . Vid amiralen Clas Fle
mings begravning var drottning Kristina med.

Under kyrkans golv finns många gravar, därom
vittnar de många gravstenarna, som även utgör
delar av golvet.

Så frågade vi om det fanns någon hemlig gång
i kyrkans murar, som voro metertjocka, men vakt
mästaren visste inte om det, men det fanns en järn
dörr oppe på läktaren, som ledde in i en gång, men
den var inte hemlig.

Vi fick bråttom och skyndade upp på läktaren.
Där fanns en dörr som ledde in i ett svart hål med
mycket skräp och nedfallna stenar i. Den ledde
både uppåt och nedåt, men det var inte rådligt
att gå in där, sa' vaktmästaren. Han stängde där
med dörren. Vårt intresse fångades av en gammal
fana, som bestod av en stång med svarta tygrester,
som han inte visste något om.

Från läktaren såg man också de vackra ljuskro
norna, som hängde ned från det välvda taket och
triumfkrucifixet tecknade sig vackert mot koret och
altartavlan.

Kring väggarna hängde ju också en mängd va
pensköldar representerande de märkliga män, som
för sina bedrifter i "krig och örlig" av Monarken
tilldelats gods och ära. Deras stoft vilar väl också
under kyrkans valv. Vi tackade vår ciceron och
gick ned i Tingshuset och drack kaffe.
- Sen återstod bara att promenera hem till Gus

tavsberg cirka 14 km och då diskuterade vi vad
vi hade sett och hört. Någon hade hört att man
haft en ännu äldre kyrka i Värmdö, som skulle ha
legat vid Siggesta i närheten av Abrahams källa.
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FOLKPARKENS SOMMARPLANER
Folkparksföreningen kör igång med parkverk

samheten valborgsmässoafton. Vi har satsat hårt
på artister och goda orkestrar och hoppas därmed
kunna tillfredsställa de mest skilda önskemål. Så
hoppas vi också på gott väder, som ju är av bety
delse för en folkpark.

Under tiden 30/7-27/8 kommer vi att anordna
trivselkvällar för hela familjen. Det blir onsdagar
och då kommer de kända artisterna Hagelin -
Mistren från Linköping att medverka med diverse
upptåg, lekar och tävlingar. Tävlingsmomenten
kommer att bli spännande och fina priser ligger och
väntar på segrarna.

Programmet ser ut som följer:
30/4 Göran Enbäcks orkester, dans. Tore Skogman,

scenuppträdande.
Valborgsmässoeld, Blåsorkestern, fyrverkeri.

3/5 Jan Höiland med orkester, dans.
Good Old Camp, scenuppträdande.

10/5 Ork. ej satt.
17/5 Göran Erikssons ork., dans.
24/5 Sten Lindblads ork., dans.

Ellinor, Tommy och Jan, scenuppträdande.
25/5 Sten Lindblads ork., dans.

Bosse Parnevik, scenen.
31/5 Ork. ej satt.

7I6 Göran Enbäcks ork., dans.
Marianne Kock, Roffe Berg, scenuppträdande.

14/6 Ork. ej satt.

20/6 Spotnicks, dans och scenuppträdande.
Laila Westersund är midnattsgäst.

21/6 Lennart Wärmells ork., dans.
Båda dagarna eftermiddagsprogram med
Kalle Stropp och Grodan Boll, lekar och dans
för gamla och unga. Glass till barnen i första
hand.

28/6 Göran Erikssons ork., dans.
5/7 Ork. ej satt.

12/7 Göran Enbäcks ork., dans.
16/7 Arling Grönstedts ork., dans.

Claes-Göran Hederström med sin show
på scenen.

19/7 Ork. ej satt.
26/7 Göran Erikssons ork., dans.
30/7 Trivselkväll.
2/8 Rolf Hedens ork., dans.
6/8 Trivselkväll.
9/8 Göran Enbäcks ork., dans.

13 /8 Trivselkväll.
16/8 Göran Erikssons ork., dans.
20/8 Trivselkväll.
23/8 Kurt Görans ork., dans.

På scenen Hotenany Singers.
27/8 Trivselkväll med bl.a. Jokkmokks-Jokke.
30/8 Avslutas säsongen med Karl-Erik Thörns ork.,

dans och scenuppträdande. Fyrverkeri.

Styrelsen

Att ha en kyrka på sin gård, var en statussymbol
och ett tecken på, att man stod på god fot med
Vår Herre och eftersom språket var latin, så var det
inte många, som förstod det. Det var framför allt
sinnelaget, det berodde på. Så gick resonemanget.
Hedningar finns det väl än i dag. Men det beror
inte på upplysningen utan mera pli att kyrkan i
dess olika skepnader genom tiderna glömt bort den
kristna kärleksläran och framträtt med maktmedel
för att tvinga folket till lydnad. -

Vi passerade nedanför Hemmestaforten med de
grova kanonerna, som än fanns kvar. När man
sköt med dem, så gick fönstren sönder, om man
inte hade öppnat dem i tid, enligt order.

Genom Kolvik förbi ankdammen och mot Viks
pensionat gick färden och vid Idas kafe luktade
det nybakat bröd, men vi drog vidare förbi mil
stenen och fram till nöjesfältet vid Grisslinge. Det

låg nu i vintersömn, men den gångna sommaren
hade man dansat i baddräkter på banan, en sen
sation på den tiden. Vi passerade Knorrings lada
och vidare förbi Mölnviks lada, där några rådjur
stod och titta på oss i skogsbrynet. Så förbi Mossen
och skogvaktarbostället, där några av oss drack
vatten ur skogvaktarns brunn. Så skildes vi. De
som skulle mot norra delen av Gustavsberg fort
satte rakt fram, men vi som skulle mot södra delen
av samhället gick Rallbanan till Baracken, där vi
skildes.

Mina anteckningar har jag skärpt med faktiska
uppgifter ur Värmdöboken angående årtal o.d. och
det får vi vara prosten Axel Qvist tacksamma för,
att den finns, men resten kan Du se, om Du gör
Dej tid att stanna till någon gång och titta på
Värmdö kyrka.

Axel Björkman
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TREVLIG MUSIKAFTON
Scenstudions musikafton Luciakvällen gav ett

fint utbyte åt både arrangör och publik. Arrangören
kunde glädja sig åt fullsatt hus och publiken åt ett
trevligt och underhållande program.

Orkestern inledde med en marsch i vilken man
dock önskat höra blåsarna mindre tveksamma, men
potpurriet på Fridas Visor blev desto säkrare ut-

Prisvärda teckningar fr/in DOMUS teckningstävlan där
Stig Lindberg var populär prisutdelare.

fört. Det beledsagande kåseriet om Birger Sjöberg,
Lillebror Söderlund, Harry Martinsson och Nils
Ferlin var välskrivet och upplästes opretentiöst med
lugn och behaglig röst. Ett fint programavsnitt,
men var inte så rädd för "mikarna" nästa gång fru
Svensson!

Manskören sjöng fyra sånger av Birger Sjöberg
varav den mera sällan framförda Höstsyrsan ut
fördes nästan perfekt enligt signaturens mening.
Dirigenten Samuelsson hade fin hand med sina
sångare. Synd bara att han inte hade 4-5 andra
basar till!

>.
Kvällens lättaste inslag svarade sånggruppen

Visa-Vi för. De åstadkom med enkla medel under
hållning av den typ där publiken sitter och små
myser och trivs. Deras lilla visa framfördes utan
imitation av s.k. kändisar, i helt egen stil. Fortsätt
med det! Enda anmärkningen man skulle kunna
göra är: "Varför fick vi bara höra ett nummer"?

Utöver detta fick vi höra Tage Andersson i två
solonummer samt vara med om prisutdelning i
Domus teckningstävling. Prisutdelare var Stig Lind
berg och hans kommentarer till barnens otroligt fina
teckningar var så spontant trevliga och uppskattan
de att hela publiken kände med varje unges glädje
över prisen och orden från deras berömda "kollega".

Aftonen avslutades med en Luciatablå efter sed
vanligt mönster.

Tack scenstudion och välkommen med liknande
program. Lindy



INVIGNING I EKEDAL
Här intill presenterar vi en hel rad talande bilder

från Ekedalsskolans invigning den 29 november.
Skolbyggnadskommitten inbjöd till visning av sko
lan, invigning och tesupe. Invigningstalet hölls
av Länsskoleinspektör Karl-Gustav Helden och an
förande av våra egna, Bertil Svensson och Harald
Lindholm. Allt har redan framgått av reportage
i Blocket och vi väljer att visa vår bildskörd från
de charmfulla musik- och sånginslagen som leddes
av Valborg Bång, Harald Holm, Carl Grönstedt och
Svante Bellander, samt en bild ur publiken.

BANDY

Gustavsbergs bandylag
spelar i år i Div. II och det är nog i en något för
hög serie.

Den första matchen gick mot AIK, som vann
med 3-1 och sedan fick man möta IFK Stockholm,
som vann med 5-2, sen följde Djurgården och det
blev också en förlust, men i knappaste laget, 2-1.

På Annandagen slog Gustavsberg Stockholms IF
på Ekvallen med 1-0 och sedan vann man borta
mot Tureberg med 2-3.

Selaöpojkarna vann på Ekvallen efter en jämn
match med 3-4 och sen kom "skrällen" i Nynäs
hamn med 10-2.

Så vände serien och Gustavsberg tog revansch
mot Nynäshamn på Ekvallen med 3-1 och sedan
mötte man Selaöpojkarna på Stadion och förlorade
med 2-1. Mot Tureberg på Ekvallen vann Gus
tavsberg med 7-1.

Gustavsberg har nu 8 poäng och balanserar på
nedflyttningsplats, - Så följde på torsdag en match
på Söderstadion mot Stockholms IF, 2-2 och på
söndag 26. 1 Gustavsberg-Djurgården 4-2.

Axman



Lugnets isbana är en uppskattad tummelplats för många åldrar.

KPA-N.YTT
KARLSKOGA

SKIDOR
Konsum Karlskoga och Kooperativa Personal

alliansen inbjuder till 25 :e kooperativa riksmäster
slupen i Karlskoga den 15-16 februari 1969.

Klassindelning
JA 20 km Seniorer 21-34 år

Obligatorisk för den som i något av
de två senare RM placerat sig bland de
10 främsta i klasserna lA och 1B.

1B 20 " Seniorer 21-34 år
2 15 " Yngre oldboys 35--42 ,,
3 10 " Aldre oldboys 43-49,,
4 10 " Veteraner 50- "5 10 " Juniorer 19-20,,
6 5 " Ungdom 15-19,,
7 10 " Damer 19-32,,
8 10 " Damer B 33- "9 5 " Damer juniorer 15-18,,
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LAGTAVLING

Seniorer 3-mannalag. De tre bästa från klasserna
lA och 1B.
Damer 2-mannalag. En dam från vardera klasser

na 7 och 8.
Blandat lag, 3 man. En senior, en yngre oldboy

och en äldre oldboy.

Stafett

3 >< 5 km för damer och herrar. Laget skall inne
hålla minst en deltagare som fyllt 33 respektive 35
år. Obs! Denna tävling arrangeras på lördagen.

Upplysningar angående tav!ingen lämnas av Yng
ve Broderi, Konsum Karlskoga, tel. 0586/364 80.

Tävlingsbestämmelser
Representations- och kvalifikationsbestämmelser

för deltagare i KPA:s idrottsverksamhet § 2, gäller.
Riksmästare koras i samtliga individuella klasser

i lagtävlingarna samt stafettävlingarna.

Vintervecka i Jormvattnet
KPA och KPK Järnten inbjuder till en vinter

vecka i KPK Järntens semesterhem Jormvattnet



under tiden 16-23 mars.
Jormvattnet ligger 30 mil norr om Östersund.

Semesterhemmet ligger på sluttningen ner mot Lilla
Jormsjön. Fjällterrängen är lättillgänglig och om
växlande. För den som är intresserad av fiske finns
det många sjöar i trakten att välja på. Skidlift
finns vid Jormliens fjällgård (cirka 4 km). Dagliga
skidturer till närbelägna fjäll.

Priser:
Helpension i 4- eller 6-bäddsrum (frukost, Väl mött på våra gemensamma fritidsarrange-

mellanmål, middag och kvällskaffe) 180:- mang!
Bussresa Östersund-Jormvattnet tur och

retur 40:-
Prisexempel: tåg med sovvagn tur och retur

(vid minst 10 deltagare) 145:-
Från Stockholm för hela veckan 365 :-

Svenska avdelningens årsmöte
Tid och plats för KPA:s årsmöte kommer att

meddelas senare i Vår tidning och KPA-nytt.

Gemensamma nordiska arrangemang
KPA:s nordiska råd har beslutat om följande ge
mensamma arrangemang:

Nordiskt skidmästerskap
Finska avdelningen inbjuder till nordiska skid

mästerskap i Tavastehus den 22-23 februari. Varje
land äger rätt att deltaga med 4 damer och 8 herrar.
Uttagning av de svenska representanterna kommer
att ske i samband med skid-RM i Karlskoga.

Vänskapsveckor
Norge arrangerar en vänskapsvecka på Fager

fjäll den 9-15 mars. Gemensam buss från Oslo.
Deltagarna betalar resan hemorten-Fagerfjäll.

Danmark arrangerar en vänskapsvecka i Kalund
borg den 15-21 juni. Deltagarna betalar resan
hemorten-Kalundborg.

Sverige arrangerar en vänskapsvecka i Jormvatt
net den 15-21 juni. Deltagarna betalar resan hem
orten-Östersund.

Varje land har rätt att sända 10 deltagare till
respektive arrangemang.

Deltagaravgift vid vänskapsvecka
Deltagaravgift skall från och med 1969 betalas

i det arrangerande landets valuta enligt följande:
Danmark 110 dkr Norge 105 nkr
Finland 60 fm Sverige 75 svkr

Normgivande har varit den kurs som var gallan-

de den 20 oktober 1968.
I övrigt svarar värdlandet för kostnaderna.

KF:s avdelning Personalkontakt
Den som är intresserad av ovan presenterade

gemensamma fritidsarrangemang och vill veta mera
om dessa, kan gärna ta kontakt med KF:s avdel
ning Personalkontakt, tel. 08/44 90 60 anknytning
10 72 - 12 71 - 13 06.

KOOPERATIVA RIKSMÄSTERSKAP

• Skidmästerskapen avgörs i Karlskoga den 15-
16 februari.

• Korphockeyfinalen spelas i Västerås den 1 mars.
• Bordtennismästerskapen avgörs i Visby den 19-

20 april.
• Bowlingmästerskapen avgörs i Stockholm den

26 april.
• Handbollsfinalerna spelas i Stockholm den 26

april.
• Tennisfinalerna spelas i Saltsjöbaden den 6 sep

tember.
• Skyttemästerskapen avgörs i Motala den 13 sep

tember.
• Orienteringsmästerskapen avgörs i Halmstad den

21 september.
• Fotbollsfinalen spelas i Gustavsberg den 4 okto

ber.
• Bridgemästerskapen avgörs i Kalmar den 4-5

oktober.

RM-nyheter för året
Bowling-RM

Kvalificeringsbestämmelser

a) Minst 128 spelare, därav 15 procent damer,
skall få deltaga.

b) 20 procent av deltagarna med de bästa resultaten
från det senast arrangerade bowling-RM :et äger
att deltaga utan kvalificering.

c) Som kvalificeringsresultat i övrigt skall följande
gälla: Bästa resultat uppnått vid DM eller från
valfri nationell bowlingtävling under februari
månad. Matchprotokoll från denna tävling skall
bifogas anmälningsblanketten.
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BESOK AV TIDNINGEN VI
Bo Präntare, Christina Palmgren, Anna-Greta Backman, Göran Gynne, Arthur Hald och
Hasse Enström, samtliga medlemmar av tidningen Vl's redaktion, var Gustaavsbergs gäs
ter den 9. 1. Att samla hela styrkan visade sig ganska snart omöjligt - en var på Kuba, en
i Afrika, några i influensan. Start på Säby med lunch och information. På vägen till
fabrikerna en runda genom samhället. Stora fabriksrundan, d. v. s. genomgång av all
tillverkning från BKF till HPF och Studion. Middag på Strandvik med diskussion, där
fabriksledning, fackförening och folk från olika grenar deltog. Arthur Hald var inbju
dare och värd.

Kära prenumeranter
Dina inbetalningskort, ofta med vänliga hälsningar, är alltid lika kärkomna. Men ibland
glömmer Du att skriva Ditt namn på kortet och då vet inte vi vem vi skall skicka tid
ningen till. Det händer också att vi inte kan tyda Din drivna handstil. Texta gärna. An
ställda på Fabriken kan fortfarande få avdrag.

Med hjärtliga hälsningar
Redaktionskommitten
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KAGE - STIPENDIET
Britt-Ingrid Persson och Berndt Friberg träffades

när BIP, som man också säger, fick ta emot Wil
helm Kåge-stipendiet den 5/12 1968.

HON är en ung keramiker mitt i det aktuella
skeendet i världens vånda och orättvisor som an
vänder leran för fritt skapande.

"För mig är hon en medmänniska, en person som
med ungdomlig sensibilitet och hetta, med oro och
en ren intensitet - ren som hennes vitbrännande
lera - arbetar med att vara människa". Så karak
täriserades BIP av Arthur Hald när hon tog emot
stipendier. Vi gratulerar henne!

HAN hyllades med bl.a. den stora Sung-boken
på sin 70-årsdag - nyårsdagen, den hittills vack
raste av årets dagar med hög himmel, sol och ny
fallen snö.

Vår traditionstrogna keramiker som spelar på gla
syrer med de klassiska formerna som bakgrund
öppnar en egen utställning på NK den 12 februari
1969. Som tre- eller femårig pensionär är han
alltjämt vital, arbets- och experimentsugen - en
lycka som vi önskar Berndt Friberg god fortsättning
med.

Margareta Hald
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Födda
1968
19.10 2 söner t. Jöns Karl Göran Selin och h. h. Ingrid Chris

tine Maria f. Sundman, Styrmansv. 4 E
19.11 son t. Bengt Oscar Arne Lindgren och h. h. Yvonne

Elisabet f. Bergman, Björnskogsv. 18 B
22.11 Susanne, dotter t. Gösta Kenth Karlsson och h. h.

Ulla-Britt Maria f. Johansson, Meitens v. 11
26.11 son t. Kjell Göte Gustav Karlsson och Maud Marga

reta Frölund, Mörtnäs
29.11 Ann Marika, dotter t. Helge Olavi Salonen och h. h.

Kaija Kaarina f. Ravantti, Meitens v. 25
29.11 son t. Rolf Martin Häggström och h. h. Birgitta Viola

f. Karlsson, Björnskogsv 8 D
30.11 Erik Olof, son t. Lars Olof Älander och h. h. Ulla

Emma Margareta f. Elgenberg, Klggårdsv. 20 D
1.12 Ulrika Therese, dotter t. Rolf Bengt Rudolf Jansson

och h. h. Solveig Ingrid Margareta f. Palm, Rotens
V. 12

16.12 dotter t. Lars Arne Pettersson o. Gunilla Margareta
Johansson, Gamle Svanens v. 1

21.12 son t. Per Olof Fransson och h. h. Lillemor Birgitta
f. Hansson, Rotens v. 8

24.12 dotter t. Bo Lennart Ström och h. h. Ulla f. Lidgren,
Styrmansv. 10 C

31.12 dotter t. Aarno Uolevi Nurmi och h. h. Raili Inkeri
f. Kirjonen, Farsta 2

1969
1.1 dotter t. Sven Lennart Kumblad och h. h. Eva Elisabet

f. Nordin, Björnskogsv, 4 B
3.1 Irene Helena, dotter t. Lars Gösta Wenngren och h. h.

Irene Margareta f. MöH, Rotens v. 22
5.1 dotter t. Björn Filip Bellander och h. h. Inger Gunilla

f. Christensson, Styrmansv. 8 B
8.1 dotter t. Karl Erland Lennart Andersson och h. b.

Elna Margareta f. Berg, Nunnev. 15
9.1 son t. Mirja Helena Vuorinen, Kullen 8

10.1 dotter t. Stig Olof Boij och h. h. Lena Elisabeth f.
Sjögren, Björnskogsv. 12 A

11.1 dotter t. Ulf Henning Ullberg och h. h. Bodil Marga
reta f. Svensson, Mcitens v. 23

11.1 son t. Leif Sven Ullberg och h. h. Inga Elisabet f.
Nordström, Trallbanev. 4 A

15.1 son t. Lars Göran Persson och h. h. Anita Christina
f. Vallin, Björnskogsv. 20 A

15.1 dotter t. Sven Olof Blomquist och h. h. Eva Ulla
Cecilia f. Lönnberg, Björnskogsv. 18 B

1969
4.1 Lennart Erik Yngve Klintmark och Tea Carola

Nordström
4.1 Roy Börje Ingvar Algotsson och Sylvia Katarina

Kransholm
5.1 Karl Ingvar Josefsson och Karin Birgitta Lindgren

Döda

Vigda
1968
16.11 Thor-Helge Bendiksen och Ann-Marie Elisabet Malm
16.11 Göran Lennart Fall och Inga Katarina Brask
23.11 Mats Olof Fredrik Eriksson och Britt Louise Eriksson
30.11 Risto Rafael Palosvirta och Margita Mariann Åberg
30.11 Kenneth Richard Littlehales och Ann-Carrine Elisabeth

Lorentzi
14.12 Hans Haldor Hagberg och Anna Katarina Ingcgcrd

Gustavsson
14.12 Björn Hugo Gottfrid Bertelin och Inger Kristina

Lindblad
20.12 Lars Olov Olsson och June Birgitta Miliander
21.12 Rolf Halvard Larsson och Hilda Maria Bcrglöf

1968
19.11 Johan Stefanus Voldrat Skog, Mariaplan 5
22.11 Karl Edvin Nilsson, Farsta
24.11 Barbro Arthur Andersson, Stenkullen 3,

8.12 Karin Charlotta Lundgren, Björnskogsv. 17 F
9.12 Ester Kristina Nyman f. Lindholm, Mörtnäs

62 år
72 /ir
61 /ir
2 /ir
69 år

Tack
För all vänlig hågkomst på min 50-årsdag vill

jag framföra mitt hjärtliga tack.
Lennart Wannefors

Undertecknad ber att till Gustavsbergs Fabriker
få framföra mitt varmaste tack för de vackra kär
komna blommorna på min 70-årsdag.

John Bellander

Ett hjärtligt tack till SALF 257 för uppvaktning-
en på min 70-årsdag. Sigurd Tapper

Ett hjärtligt tack till alla gustavsbergare som
uppvaktade mig på min 70-årsdag den 1 december
1968. Nils Pettersson

Hamnskär, Östra Nämdö

För all vänlig hågkomst på min 60-årsdag ber jag
att få framföra mitt varma tack. Erik Nyberg

Ett hjärtligt tack till släkt, grannar, goda vänner,
manskören och pensionärsföreningen för all upp-
vaktning på min 85-årsdag. Sven Jonasson

För visat deltagande vid vår kära moders, Annie
Stoor, bortgång samt för den vackra blomstergärden
vid hennes jordfästning ber 1;i att till arbetskam
raterna på Dekoravdelningen och Pensionarsior
eningen få framföra vårt innerliga tack.

Barnen

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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Gustavsbergs församling
Statistik för 1968:
Födda: 139, 69 pojkar, 70 flickor
Inflyttade: 571 personer, 311 m., 260 kv.
Utflyttade: 411 personer, 195 m., 216 kv.
Döda: 38 personer, 18 m., 20 kv.
Folkmängden som vid förra årsskiftet var 6.320

personer, 3.180 m., 3.140 kv., är 1. 1. 1969
6.581 personer, 3.347 m., 3.234 kv., en ökning
med 261 personer, 167 m., 94 kv.

Aldst i församlingen är fru Emma Charlotta Fingal,
Ålderdomshemmet, 97 år

Antalet vigslar under 1968 var 55.
I församlingens ordinarie gudstjänster under året

har 2.917 personer deltagit. Nattvard har fi
rats 14 gånger med 172 deltagare.

Under året har 102 blivit döpta.
47 ungdomar konfirmerades.

Aktuell församlingsafton
i Kristallsalen torsdagen den 20 febr. kl. 19.30.
Visning av filmen "Kyrkans framtid", som allsidigt
belyser Kyrka-Stat-frågan genom bland andra Ar
kebiskopen och statsrådet Palme.

Efter filmen tillfälle till diskussion.

INGARÖ
Född

28.11 en son Karl Bertil t. Karl Gerhard Wahlund och h. h.
Gunbritt Linnea f. Lindholm, Gamla Brunnsvägen 22

Död
28.12 Gunnar Anshelm Malmstedr, Ingaröstrand 138

Folkmängdsstatistik
Födda är 15 barn, därav 8 pojkar och 7 flickor.

Inflyttade är 114 personer, därav 51 män och 63
kvinnor. Tillkommer som justeringsposr ökning med
1 kvinna.

Döda är 6 personer, därav 4 män och 2 kvinnor.
Utflyttade är 65 personer, därav 30 män och 35
kvinnor.

Folkmängden som vid början av år 1968 utgjorde
702 personer, därav 370 män och 332 kvinnor har
sålunda ökats till att vid årets slut utgöra 761 per
soner, därav 395 män och 366 kvinnor.

Folkmängden på Ingarö har under de senaste
åren ökat i långsam men säker takt. Under den
närmaste tiden kan dock folkmängden förmodas
öka betydligt snabbare i och med att den omfat
tande bebyggelsen kring Brunn blir klar för inflytt
nmg.

Årsmöte
Missions/örsamlingen hade sitt årsmöte söndagen

den 19 januari i SMU-gården. Församlingens v. fö
reståndare Olle Ericsson höll en ko_rt betraktelse
innan förhandlingarna började. Församlingen räk
nar f.n. 72 medlemmar och har ett hundratal med
lemmar i de olika ungdomsgrupperna. Styrelsen
omvaldes och där ingår Nils Hammar, ordf., Ru
ben Edqvist, Karl Gustavsson, Kurt Ek, Owe Lund
gren, Eilert Lundgren och Karl-Erik Gustavsson.
Församlingsföreståndartjänsten är f.n. vakant, men
församlingen hoppas att till sommaren kunna få
en god kraft på heltid, som också kan gå in i arbe
tet i SMU-gården och stå som ledare för detta ar
bete.

Ur ämbetsberättelsen
Under år 1969 skall prästmöte hållas inom Stock

holms stift, till vilket för varje församling en äm
betsberättelse skall avgivas, Ur ämbetsberättelsen
för Ingarö församling gällande perioden 1963-
1968 kan bl.a. följande uppgifter hämtas:

Folkmängden har under perioden ökat från 584
till 761 personer.

Medeltalet högmässobesökare per sön- och helg
dag har under perioden ökat från 30 till 51 personer

Medelprocenten döpta inom ett år efter födelsen
har minskat från 80 till 72 0/o.

Medelprocenten konfirmerade har minskat från
95 till 85 0/o.

Kollekterna har ökat från 3.881 under periodens
första år till 6.488 kronor under år 1968.

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70

Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90
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RIVA DEL SOLE och LA SERRA
/

KF:s utbud av villor och lägenheter på Riva del Sole och La Serra med senaste anmälningsdatum i ja-
nuari, kommer försent i vårt februarinummer. VÅR TIDNING presenterar dessa och andra lockande
resmål för KF-anställda i början av januari. Vi kan inte neka oss nöjet att påminna om möjligheterna.
Det kommer ju nya år med nya semestertillfällen.

På Italiens regnfattigaste kust ligger Riva del Sole
- Resos mångomskrivna och välkända semesteran
läggning. Den återfinns på kartan 20 mil norr om
Rom, intill den trivsamt pittoreska fiskarstaden
Castiglione della Pescaia med anor från 1200-talet.

Riva del Sole ligger vid havet och har en kilome
terlång sandstrand. Vattnet är här utomordentligt
rent och klart till skillnad från de flesta andra
italienska badorter. Innanför stranden sträcker sig
ett bälte av pinjeskog och i bakgrunden höjer sig en
utlöpare av den Apenninska bergskedjan.

Anläggningen består av 18 3 lägenheter i villor,
hotell med 319 bäddar samt centrum med restau
rang, bar och cafeteria, sällskapsrum och konfe
renslokaler. Där finns också butiker, bank, dam
frisering och servicestation för motorfordon. Bland
butikerna märks ett snabbköp med såväl svenska
som italienska matvaror.

KF disponerar här dels en 3-rumsvilla avsedd
för 5-6 personer, dels fyra 2-rumslägenheter med
plats för fyra personer i varje. Dessa kan, liksom
lägenheterna i La Serra, hyras av kooperativt an
ställda i hela landet, liksom givetvis av våra pen
sionärer. Samtliga lägenheter är helt möblerade och
försedda med badrum med varmt och kallt vatten
samt kök med fullständig köksutrustning. Hyran
för en 14-dagarsperiod är 518 kr. för villan och
364 kr. för 2-rumslägenheterna.

Under säsongen anordnas dans- och underhåll
ningskvällar i Riva del Sole, ävenså utflykter till
intressanta platser, bl.a. till Rom, ön Elba, Florens,
Pisa och Siena.

La Serra - Resos nya semesteranläggning i Södra
Italien - är belägen 7 mil norr om Neapel i ett
långsträckt pinjeområde alldeles vid havet och i
en naturskön och historiskt intressant trakt. Vatt-

net här är lika underbart rent och klart som på
Riva del Sole.

Anläggningen består av 217 lägenheter fördelade
på enplanshus och fullt utrustade för självhushåll;
Till samtliga lägenheter hör terrass, kök och toalett
rum med dusch. I centrum av anläggningen finns
en swimmingpool (25 X 16 m), bar och en plask
damm med lekplats. Vid infarten till området lig
ger en receptionsbyggnad med resebyrå och där
finns även en sjukstuga med legitimerade svenska
sjuksköterskor.

Alldeles utanför infarten finns ett servicecentrum
(Parco Svedese) med bl.a. en livsmedelsbutik, kött
butik, en självservering (Tavola Calda), bank, to
baksaffär m.m. I ett centrum, c:a 1 km från La
Serra, finns poststation, bank, affärer, barer m.m.
Vidare finns ett sportcentrum (Sporting Club) med
tennisbanor, bowling, bordtennis, rullskridskobana
och dansbana.

KF:s lägenheter

De fem lägenheterna som KF disponerar i Lo
Serra är utrustade för självhushåll och består av
en lägenhet på 73 kvm om vardagsrum och två

sovrum med sammanlagt sex bäddar, kök,
duschrum och terrass,

tre lägenheter, samtliga bestående av vardagsrum
och två sovrum med tillsammans fem bäddar,
kök, duschrum och terrass - totalt 63 kvm,

en lägenhet med ett kombinerat vardagsrum och
sovrum utrustat med två bäddar, kök, dusch
rum och terrass med en sammanlagd yta på
38 kvm.

Hyran för en 14-dagarsperiod är 434 kr. för den
största lägenheten, 308 kr. för de tre medelstora och
210 kr. för den minsta.

GUSTAVSBERGARENS NASTA NUMMER
utkommer redan under sista hälften av mars. När tidningens nr 1 dimper ner i brevlådorna
behöver vi material för nr 2. Vi ber om manus, notiser och annonser så snart som möjligt.
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Vinterspänst!
Vinterspänsten behöver vi allihop, liksom bra grejer för skidfärden - antingen vi kan
ta vintersemester eller bara skidsöndag.

Löparskidan Järvinen av limmad björk,
lätt och smidig. Prisex. 200 cm 59:50
Mini-ski, 65 cm lång plastskida med jus
terbara bindningar. Gör utförsåkningen
extra rolig för stora och små. Blå eller
orange 22:50
Tävlingsstav Guld-Sixten av specialbe
handlad tonkin med korkhandtag och
plasttruga, handrem och trugband av gult
läder. 125-155 cm 19:
Y-bindning, längdåkningsbindning i tre
storlekar: mini, smal och normal. Lämp
lig för löparskida 12:75
Swix Turpack innehåller 3 burkar valla,
skidskrapa med klots och förvaringspåse

11:
Minibrännarset Primus-Sievert med bu
tangasflaska, spetsbrännare, plattbränna
re och lödkolv 39:-

Skidhandske av vitt getskinn,
stl 9-10-11 14:75

På vintersemestern är en radio både trev
lig och nyttig - tänk på väderleksrap
porten!
Luma transistorradio med tryckknapps
inställning för Pl, P2 och P3. AFC. Stor
högtalare. Uttag för grammofon o. band
spelare, nättillsats 265:
Luma transistorradio med LV, MV, KV
och UKV. Tryckknappsinställning för Pl,
P2 och P3. AFC. Stor högtalare. Uttag
för grammofon och bandspelare, nättill
sats, bilantenn 345:
Lumetta nättransistor i teak eller jaka
randa. Snabbinställning för P l, P2 och
P3. Fylligt stort ljud. Uttag för grammo
fon och bandspelare 325:-«:
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Det ljusnar kring Farstaviken och solen
tittar allt oftare fram över Kvarnberget. Vi
närmar oss den käraste av årstider.
Redaktionskommentaren i nummer ett fick
lämna plats för ett foto av Artur Teglund.
Vi tillägnar hans minne flera sidor i detta
nummer.
Det viktigaste vi ville ha sagt i den kom

mentar som kom bort var att julnumret finns
för komplettering. En sjundedel av julnum
rets upplaga förolyckades i tryckningen, en
malör som inte hänt förut i tidningens 26-
åriga historia. Efterfrågan blev större än
tillgången vilket vi beklagar.
I detta andra vinternummer kan vi också

presentera AB Gustavsbergs Fabrikers nya
VD och många nyanställda som alla väl
komnas till Gustavsberg.
Bilduppslaget ägnas åt våra vinterspor

ter men den "fula ankungen" har på okänt
sätt försvunnit från Farstaviken. Den kan
ske kommer åter som en svan när hägg och
syren blommar.
Vi har fått mera snö än vi egentligen öns

kat denna vårvinter men dagsmejan tär på

de jättelika snöhögarna och snödroppar
blommar enträget vid källarfönstret. Istap
parna har aldrig glittrat farligare och gran
nare i solen än denna vintervår.

Apropå vintersporter så tillhör Grindstu
gärdemästerskapen våra favoriter. A.ven om
vi hjärtans gärna tar emot notiser om andra
idrotter, välkomna. Andra mera kolorerade
blad än vårt kör hårt med kronprinsen och
andra unga snyggingar, vi svärmar för vete
raner. I detta nummer en verkligt förnäm
årgång. Kungen kom till Bernt Fribergs ut
ställning och fotografen Hilding var där.
Det är femtio år sen de gamla kämparna

med Samuel Svensson i spetsen stred för rät
ten att bilda fackförening. I april firar fack
föreningen sitt jubileum med festligheter och
det skall bli GUSTAVSBERGAREN ett
nöje att i ord och bild rapportera från begi
venheterna.
Nästa nummer utkommer i början av den

underbara månad maj. Första veckan, om
allt går väl.

Red
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Bilden t.v.
Artur Teglund begrundar ett förbättringsförslag
"stopp på kulkvarnar" som Sigfrid Floren och
Billy Sandin kom på i slutet av fyrtiotalet.

Bilden överst t.v.
Den 29 maj -65 uid Hemvärnets 25-årsjubileum
fick Artur Teglund guldmedalj av sin gode vän
försvarsminister Sven Andersson. Längst t.v. be
vakar rikshemvärnschef general Kjellin medalj
överlämnandet.

Bilden i mitten
visar ett angenämt uppdrag vid Nordiska spelen,
KPA.

Bilden överst t.h.
Här får styrman Tillberg en argentakruka på sin
bemärkelsedag.

Bilden t.h.
Det sista fotot från i somras när Artur i sällskap
med sonen Lars vinkade av Munkarna vid kajen.



ARTUR TEGLUND
Vid jordfästningen i Heliga Korsets Kapell den 17 februari talade tekn dr Hjalmar Olson
vid Artur Teglunds bår. Talet återges här nedan. Många av Artur Teglunds vänner och
medarbetare har på följande sidor berättat om sin vänskap och sina erfarenheter av den
na medkännande och begåvade människa. Många, många flera skulle ha mycket att berätta
om Artur Teglund. Detta kan bara bli några få röster ur kören.

En märklig man har gått bort ur de levandes krets.
Artur Teglund fick många och stora gåvor med

i vaggan. Gåvor som både kompletterade och bröt
mot varandra. En människa med sådana förutsätt
ningar är förutbestämd att öva stort inflytande,
var än hans livsgärning utspelas.
Hans barndoms- och ungdomsmiljö kom att for

ma, omforma och tukta de inneboende krafterna
och ge dem en livsbestämmande riktning.

Sträng religiositet - med postillan i centrum
på söndagen - och en Gud som var sträng och
straffande, ett hårt arbetsliv med umbäranden både
för egen räkning och för hela befolkningen som lev
de i hans del av Norrland, allt detta skapade hos
honom ett starkt inre behov att hjälpa människor.
Detta inre behov lämnade honom aldrig.

Det fick en ljusare ton när han kom till Stock
holm och där fick kontakt med Frälsningsarrnen
och andra religiösa riktningar. Att bli präst, att bli
organist, eller att bli industrin trogen, blev under
en tid ett problem för honom,

Han träffade sin Märta, och de förenades i ett
livslångt och sällsynt rikt och lyckligt äktenskap.
Tre söner föddes - familjeansvaret växte - och
detta tillsammans med den .uppskattning han mötte
i arbetslivet blev bestämmande för hans vidare
utveckling.

Den gick över kvällsskolor och utbildningskurser
och parallellt därmed förflyttades arbetsuppgifterna
uppåt mot allt större ansvar.

I över 20 år har det varit oss förunnat att i Cus
tavsberg få leva och arbeta tillsammans med honom.
Hans intensiva inlevelse i sina värderingar, den
starka utstrålningen från hans personlighet och
hans stora kunnighet om människor och människors
reaktioner i kombination med teknisk begåvning
och uppsamlad kunnighet, gjorde att han från första
ögonblicket började förändra omvärldens attityder

och värderingar till förmån för oss alla - och till
förmån för honom själv - ty han hamnade i en
krets av människor vars grundsyn sammanföll med
hans egna värderingar.

Vid firandet av människor som lever, och då vi
samlas kring människor som gått bort, brukar de
positiva sidorna tas fram och övervärderas - de
negativa utelämnas. Artur var så stor att endast
sanningen kan göra honom rättvisa.

Mai har en gång sagt att sanningen om Artur och
nyckeln till de två världar han levde i, bäst fångats
av Elsa Kviberg när hon som 14-åring skrev i sin
dagbok:

Gyllene mål, som hägrar
bortom en rosenströdd bana,
ljusa, glansrika segrar
under en ädel fana,
ärans gyllene dagrar,
guldstoft i livets strömmar,
grav bland susande lagrar -
det är människodrömmar.

Ros som bleknat om kinden,
mist den vårliga grönskan,
träd, som gulnar i vinden,
gäckad besviken önskan,
drömland, som ej blev hunnet,
minnen, som döende klaga,
stjärnskott, från himlen försvunnet -
det är människosaga.

Långt efter att de tekniska insatser Artur gjort,
bytts ut mot andra, kommer hans andliga kraft att
göra sig gällande genom oss som har blivit kvar -
ty ingen av oss undgick att förändras genom kraf
ten i hans vilja och intensiteten i hans människo
ansvar. - Därför gäller om Artur att han kommer
att fortsätta att leva fastän han är död.
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Svenska Byggnadsarbet_areförbundets ordförande
KNUT JOHANSSON, skriver så här om vännen
Artur Teglund.
Med hans bortgång blir man inte bara en nära

och god vän fattigare. Artur Teglund var en män
niska bland människor. Hans stora insats inom in
dustrin kan väl närmast uttryckas på det sättet, att
han var en ivrig förespråkare för moderna metoder,
att genom en rationell och effektiv verksamhet nå
bättre produktionsresultat,
Men Artur Teglund glömde aldrig den anställdes

problem i sammanhanget. För honom var den
mänskliga arbetskraftens ekonomiska och sociala
framsteg ledstjärnan. Detta var en av anledningarna
till att han hade de anställdas förståelse och ett lika
välgrundat förtroende som det han åtnjöt från före
tagets sida.
Artur Teglund var i dessa sammanhang inte bara

ett föredöme. Han blev något av en institution i sin
daglig gärning.
Detta gör att tomrummet efter Artur Teglund

är stort, men minnet av en god vän, en fin män
niska kommer att bestå.

ställdes färden hemåt, till sömn var aldrig den nat
ten ämnad, och strandhugg gjordes vid Tjustviks
holme där frukost dukades fram i gröngräset. Den
var god och välbehövlig för detta var den tid då
lördagar var jobbardagar, så efter landning fick
sällskapet gå direkt till fabriken i gummiskor och
fritidsmundering, Munkarna var en mäkta fin före
ning med ceremonier som i det förnämligaste ordens
väsen, där det fordrades speciella kvaliteer för att
avancera från novis till munk. Artur var abbot,
minst. Ibland träffades munkarna i Munkstugan på
Skevik och åt kärnsvensk, närande mat som ärter
och fläsk, får i kål eller paltbröd med fläsk och
Artur spelade på gitarren, sjöng och berättade.
Till sist, säger Dahllöf, var Artur en verkligt god

kamrat både inom och utom jobbet.

BERTIL DAHLLÖF, teknisk direktör vid Gus
tavsbergs Fabriker och redan 1947 Artur Teglunds
medarbetare var på väg till England och Gustavs
bergaren fick en intervju i förbifarten.
Artur Teglunds största insats här, anser Bertil

Dahllöf, var den samarbetsanda han lyckades ska
pa i fabriken. Han löste den knut av rädsla, osäker
het och misstro som omöjliggjorde ett givande sam
spel mellan arbetstagare och arbetsgivare. När det
gällde samarbetsformer var han en föregångsman
och fick till stånd samarbetskornmitteer innan före
tagsnämnden var påtänkt. Artur Teglund var också
den som nystartade förslagsverksamheten vid företa
get. Han var en god talare och vid alla representa
tionstillfällen den underhållande värden som gärna
tog till lutan för att skapa den rätta avspända stäm
nmgen.
Och vem, säger Bertil Dahllöf, minns honom inte

från Munkarnas utfärder. Munkarna, en förening
som bildades 1947 och fick namnet efter Munkhol
men, dit den första utflykten ställdes. Då for man
ut med båt efter arbetets slut på fredag och gick
i land hos Georg Boox där maten lagades och sen
roade man sig kvällen och natten igenom med ädla
idrotter, som brottning, - favoriter Artur och
Georg - längdhopp och annat. På efternatten

GÖSTA DAHLBERG har som personalkonsulent
under lång tid haft ett givande samarbete med
Artur.

Artur Teglund betraktade jag under tjugo år som
min närmaste chef i personaltjänsten. Han hade sen
gammalt ett gott öga till "Stockholmskisen" i all
mänhet, vilket också kom mig till del i en otvungen
och glad kontakt, och jag fick ett rikt utbyte av
hans livserfarenheter av mänskliga attityder i ar
betslivet. Om en situation i jobbet pressade humör
och kraft, tog han mig med i sin bil utåt det vackra
Värmdö för avreagering. Då en kurativ uppgift var
nödvändig men komplicerad hjälpte han till att
klara den med kallt huvud men varmt hjärta. Han
var en ledare som hörde den nya Viandan, sam
verkans, till, och i hans impulsiva tal eller gedigna
tolkning av en visa till gitarr, kände man en hän
given själ. - Företaget blev på något sätt fattigare,
när Artur lämnade det. I hans bortgång gjorde vi
alla en personlig förlust.

RUBEN EDQVIST, ekonomie dir. har två decen
niers rnedarbetarskap att berätta om.
Minnesbilderna från 20 års täta kontakter med

Artur Teglund både i och utanför arbetet är så rika
och mångskiftande att det är omöjligt att skildra
dem på några rader. Han hade så mycket att ge
och lära. ut och en ovanlig pedagogisk begåvning,
men jag skulle vilja erinra om tre områden, där han
givit mig och många andra särskilt starka intryck.
I sin gärning som teknisk chef hade han ett ut

präglat sinne för det väsentliga i produktionsproces-
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ser och i teknisk utveckling. Det är ofta möjligt att
åstadkomma v·issa resultat med stora insatser och
åthävor. Mycket väsen och lite ull sa han som klipp
te grisen - det är ett uttryck som Artur Teglund
använde. Den sortens insatser avskydde han, och i
stället hade han en ovanlig intuitiv och mänsklig
förmåga att leda och utveckla med små medel.
Där finns också beröringspunkter med det andra

området, som jag ville erinra om, hans djupa och
varma känsla för människorna som han mötte. Han
hade en stark förnimmelse av sitt stora ansvar för
de anställdas ve och väl, att det i hög grad berodde
på hans sätt att leda arbetet hur företaget och där
med de anställda skulle lyckas. Man talar nu ofta
om företagsdemokrati och jämlikhet. För Artur Teg
lund var detta någonting mycket mer än paragrafer
och regler. Det var ett sinnelag, en broderskänsla
som var en del av bakgrunden till att Gustavsberg i
många avseenden varit en föregångare inom t.ex.
företagsnämndsverksamheten. Men viktigast var den
dagliga kontakten med människorna i företaget.
Det tredje området är för mig en naturlig fort

sättning på det andra. Det är den kristna grundsyn
som hela tiden låg bakom. Artur Teglund berörde
ibland varför han lämnade Erälsningsarmen och
gick till industrin. Han uppfattade sin livsuppgift
här också som ett kall och betonade då och då att
sin barnatro hade han i behåll. Men riktigt hemma
kände han sig först när han sista året återinträdde
i Fralsningsarrnen. Därigenom präglades också hans
jordfästning av ett ljust evighetshopp.

YNGVE NYSTROM har under sin tid som social
vårdschef i kommunen haft åtskilligt att göra med
Artur Teglund som alltid var redo att ge ett hand
tag där det behövdes.
Ibland blev Artur Teglund helt enkelt rasande.

Drullighet eller tölpighet skulle inte slätas över, om
det var orsak till att problem eller lidanden upp
stått för den drullige själv, hans familj eller hans
arbetskamrater. Då skulle drulligheten först klaras
ut och det skedde vanligtvis vid ett samtal på Teg
lunds rum. Här gick det inte med undanflykter eller
bortsnack. Det genomskådades och gällde det att
snacka, så nog klarade Teglund den delen. Det slu
tade med en rolig berättelse ur levande livet och
några telefonsamtal för undanröjandet av några
av hindren i problemkomplexet. Ibland fick en ar
betsledare av Teglund sig anförtrodd att ta sig an
Andersson eller Pettersson, som hade en del trassel
och problem med arbetet och livet, och uppmuntra-

des till tålamodets bristningsgräns för att klara den
ne broders anpassning till livet innanför grindarna.
Men Artur Teglund utnyttjade inte bara sin makt
och sin ställning, när han ville hjälpa människor.
Han engagerade sig även själv, många gånger på
det mest uppoffrande sätt. När man som socialvår
dare i kommunen tog sig för att kontakta Artur
Teglund förekom inget krångligt eller märkvärdigt.
"Kom ner så får vi prata om saken. Jag säger till
Axel och Gösta också". Vi kom och Artur Teglund
pratade om saken, berättade episoder och gav av sitt
stora allmänna kunnande och sin rika livserfaren
het. Under tiden klarnade problemet som vi skulle
dryfta och en lösning kunde mestadels ges.

LO:s kvinnorads ordförande från bildandet 1947
-1964, Sigrid Ekendahl, nyss hemkommen från
en resa, nåddes av dödsbudet och skrev följande
om Artur Teglund.
Det är glada och ljusa minnen man har kvar av

Artur Teglund. Min minnesbild av honom hänför
sig till min aktiva tid inom LO. LO:s kvinnoråd
ville gärna göra några industribesök och det var
naturligt att vända sig till Gustavsberg och Artur
Teglund. Ingenting var omöjligt för denna glada
och utåtriktade människa. Vi upplevde dagen i
Gustavsberg, med samtal med både män och kvin
nor på fabriksgolvet och i ledningen, som en av
våra bästa besöksdagar och det var Artur Teglunds
förtjänst. Han lämnade ingen möda ospard för att
vi skulle få kontakt med alla som vi önskade tala
med och få se hela tillverkningen i detta stora fö
retag.

Förre ordf. i avd. 205, Sv. Fabriksarbetare För
bundet, EINAR SVENSK har vid sidan av bort
gångne Axel Ohlund i många år förhandlat med
Artur Teglund i fackföreningsfrågor. Han säger om
sin förhandlingspartner:
Artur Teglund var en av dem som lärt mig mest

om arbetarrörelsen. Han glömde aldrig varifrån han
kom och bedömde problemen efter mänskliga ut
gångspunkter. Man kunde ha hur olika synpunkter
och åsikter som helst, allt löste upp sig på sista tam
pen. Han förde gärna in ideologiska resonemang
mitt i en teknisk diskussion och gjorde långa utvik
ningar ända in i bibliska historien, men hade en
osviklig förmåga att finna anknytningar och åter
föra diskussionen till ämnet.
Man kände sig aldrig som två parter som stod

emot varandra i en förhandlingssituation, utan som
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människa mot människa, som sökte lösa problem
i samförstånd.
Hans personliga engagemang i gnissel och svårig

heter på arbetsplatserna skapade en god anda som
vi bör vara rädda om, och hur många trasiga och
nergångna människor har han inte återfört till en
givande arbetsgemenskap.

TORSTEN ROLF, hemvärnschef och ordförande i
Båtklubben, skriver om Artur Teglund.
Artur Teglund var medlem i de två föreningar

där jag var ordförande. Hemvärnet och Bätklub
ben. Han deltog alltid med intresse och var aktiv
till sina sista år. Båtklubbens första hamnanlägg
ningar kom bl.a. till med hans hjälp. Han omhul
dade den gamla brukstraditionen där företaget stöd
jer föreningsverksamheten och framhöll alltid att
detta var för företagets bästa. Detta var alltid myc
ket stimulerande för styrelsen i deras arbete.
Vid jubileer och liknande ställde han gärna upp

och gav föreningen ett ord på vägen. Vi i förening
arna var alltid smickrade över att företaget lät sig
representeras av Artur Teglund. När man som jag
deltagit i företagets PR-verksamhet i 30 år har man
hört åtskilliga föredrag om Gustavsberg däribland
även av honom. Det var emellertid alltid lika ro
ligt att höra Artur Teglund, jag beundrade honom
för hans förmåga att snabbt tända sina åhörare.
Detta är en konst som ytterst få besitter i våra da
gar.
Artur Teglund var också den som fick Du-andan

att snabbt slå igenom på företaget. Det har varit
både lärorikt och stimulerande att känna Artur
Teglund.

FRITZ BERG, ordförande i Arbetarekommunen,
minns hans trohet mot arbetarrörelsen.
Arthur Teglund, skaparen av "vi-andan" i Gus

tavsberg är borta. Han hade en sällsynt förmåga
att målande berätta om industrin och den enskilda
människans roll och betydelse i arbetsprocessen. I
Gustavsbergs arbetarekommun medverkade han
därför ofta med stimulerande föredrag då han gav
perspektiv på fabrikens och därmed Gustavsbergs
möjligheter till utveckling.
Artur Teglund deklarerade öppet sin politiska

hemvist. Sista gången jag såg honom i livet var
1 :a maj 1968. Demonstrationståget hade som van
ligt startat från Kullen. När vi passerade Mariaplan
stod vännen Artur där med blottat huvud. Jag
kommer aldrig att glömma den gripenhet som ut
strålade från hans ansikte. För sista gången bety
gade Arthur sin samhörighet med arbetarrörelsen.

Ja, Artur Teglund hade många sidor. För mig
var han spelman och artist. Hans människokunskap
var stor och han ägde en osviklig förmåga att möta
en människa på hennes egen vågländ. Med artisteri
och finess trollband han sin publik, stor eller liten.
Jag vill sluta med några rader ur den dikt av

Dan Andersson som han läste vid vårt sista möte.

Följ mig broder, bortom bergen,
med de stilla svala floder,

där allt havet somnar långsamt
inom bergsomkransad bädd ...

Edla Sofia
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Enar Ekblom sysselsatt på vår plastavdelning vid en form
sprutmaskin. Ekblom kommer närmast från Oskarshamn och
en egen konditorirörelse.

Harry Kanerua, tvättställsgjutare på sanitetsfabriken, bilför
säljare i Helsingfors innan han kom till oss. Devalveringen
gjorde det omöjligt att sälja bilar i Finland och släktingar i
Gustavsberg tyckte han skulle pröva lyckan här.

Rekordförsäljning
Gustavsbergs försäljning ökade med 16,5 mler 1968

För Gustavsbergs Fabriker blev 1968 ett rekord
år försäljningsmässigt. Omsättningen uppgick till
258,7 mkr mot 242,2 mkr 1967. Den procentuella
ökningen blev 6,8 0/o. Gustavsbergs Fabriker hade
också den största ökningen av Kooperativa Förbun
dets industrier i kronor räknat.
Försäljningens fördelning framgår här nedan:

Till utomstående inom
landet 181,7 mkr, + 12,2 mkr

inom kooperationen 53,4 mkr, + 1,1 mkr
Export 23,6 + 3,2 rnkr

Fabriksbesök
Ungefär 17.000 personer besökte Gustavsbergs

Fabriker under 1968 därav 15.000 genom den orga
niserade besöksverksamheten. Månaderna maj-juni
var som vanligt hårdast belastade, 5.200 personer,
men också april och oktober är stora besöksmåna
der.
Fack.skolor och turister toppar listan med drygt

3.000 personer för vardera per år. Grundskolan
och Gymnasier 1.700 per år, utländska gäster 1.500.
Konsum Stockholms medlemmar kommer med

jämna mellanrum hela året, 1.300 personer för -68.
KF placerade 1.449 personer här i fjol.
Kvinnogillen, Husmodersföreningar och pensio

närsföreningar besökte oss under -68 till ett antal
av 1.800.
De flesta besöken gäller Hushållsporslinsfabriken,

80 besök eller 1.000 personer önskade i första hand
se Sanitetsporslinsfabriken, Plasttillverkningen eller
Badkarsfabriken med smidda pannor och Kyldisk.
De utländska besöken kommer oftast genom Svens
ka Institutet, KF:s Sekretariat, SIDA eller Sthlm:s
Trafikförbund.
När det gäller Grundskolan kan vi bara ta emot

besök av årskurs 9. Undantag görs för Gustavs
bergs skolområde. Från samhället välkomnar vi
också våra Daghem och Lekskolor, som med för
tjusning vill se hur mamma eller pappa arbetar.

Henning Johansson kommer från Regnsjö i Gävleborgs län.
Arbetade hos Midnäs Industri AB som truckförare åren 1947-
68 då företaget lades ner och Johansson blev utan arbete. An
nat arbete fanns inte i hemorten, och tvångsförflyttningen var
ett faktum.



AB Gustavsbergs
Fabriker - ny VD
Tekn. dr Bo Broms, AB Gustavsbergs

Fabrikers verkställande direktör efter tekn.
dr Hjalmar Olson, som den 1 oktober avgår
efter mer än 40 års tjänst, därav 32 år som
VD för företaget och dess dotterbolag.
Dr Broms, 49 år, utexaminerades från

Tekniska högskolan som väg- och vatten
byggare 1942 och anställdes efter några år Tekn. dr Bo Broms
som konstruktör i Skånska Cementgjuteriet
som arbetschef i Svenska Väg AB och Nya
Asfalt AB, inom vilket senare bolag han be
klätt posten som förste vice verkställande
direktör sedan 1963.
Doktorsdisputationen daterar sig till 1967

och gällde en avhandling om "Byggföreta
get i expansion och stagnation". Dr Broms
tillhör f.n. ett flertal kornmitteer inom
entreprenadbranschen och i utvecklingsfrå
gor och är bl.a. styrelseledamot i Svenska
Byggnadsentreprenörföreningen samt leda
mot i Arbetsstudierådet.
Dr Broms inträder i tjänst den 15 april.
Till teknisk direktör för fabrikerna i Gus

tavsberg, Oxelösund, Fristad och Reftele har
utsetts direktör Bertil Dahllöf.

AMS-husen
På en äng i Farsta reses just nu familjehus för

nyanställda vid Fabrikerna. Det är ett tiotal AMS
teleskophus, som skall lösa bostadsfrågan för den
arbetskraft som Gustavsberg har omedelbart behov
av. Lägenheterna om 3 rum och kök, ca 50 kvm
får el-uppvärmning, vatten, varmvattenberedare
och avloppstank. Hyran beräknas till 325 :- pr
månad.

Sinikka \Veisfelt och lrene Elerotb, b!lda nya medhjälpare på
läkarmottagningen.

Nils-Äke Ström, Yngve Brunzell och Rune Severin är samtliga
på vårt allmänna konstruktionskontor. Ström kommer från
Televerkstaden, Nynäshamn, Brunzell från ingenjörsfirman
Toolex, Johanneshov och Severin från ASEA, Västerås.

Professor Walter Steger är död. Han föddes
den 6 juli 1889 och var från 1948 knuten till
Gustavsberg som chef för Forskningsavdel
ningen. Tidningen återkommer till professor
Steger i nästa nummer.



BREVLADA
Prenumeranternas talonger är en charmerande

läsning. Många, många skriver hälsningar på inbe
talningskorten, ja ibland blir det hela små brev och
ofta personliga kommentarer. Gustavsbergare i för
skingringen hyser alltid en klockarkärlek till sam
hället vid Farsta.viken och nog kan man skönja
ett längtansfyllt tonfall mellan raderna. Sonja och
Tyko i Rejmyre tycker att det är roligt att tid
ningen kunnat fortsätta och skickar ett varmt tack
till Dahlberg för många givande lästimmar genom
åren. Elsa Eriksson i Vårgårda hälsar och tackar,
Anna-Gina Sjöberg Vallsta (när hamnade Du i
Hälsingland, får vi be om en skriftlig berättelse)
önskar oss inspiration och bra uppslag. Tack det
kan vi behöva. Signe Andersson i Eskilstuna skriver
uppmuntrande ord till oss och hälsar till alla sina
skolkamrater. D. Wiström, Solna tycker att tid
ningen är bra för en gammal gustavsbergare vilket
gläder redaktionen. Anna Karlsson-Andersson som

kallar sig för Farstakråkan skickar en hälsning till
alla som känner henne sen förr, hon bor i Strängnäs.
Per Waljenäs minns skrivaren gärna, mest för hans
insats för friidrotten i Gustavsberg. Han berättar
att han inte som här sysslar med vackra saker att
ha på bordet, utan med motsvarande att ha under
bordet, Svängstamattor nämligen. Anna Danielsson
född Hellqvisr, skriver från Skövde och Maria
Klang från Uppsala och hälsar sina gamla kamra
ter i Gustavsberg. Till sist vill vi gärna förmedla
kära hälsningar till gustavsbergare från Edvin Lönn,
Rotebro, E. Bjärevall, Tyresö, Svea Karlsson,
Sthlm, Ebba Elins-Carlsson, Sthlm, Karin Svens
son, Gnesta, Erik Hellström, Sthlm, Börje Ekberg,
Karlstad, W. Eriksson, Sthlm, Elsa Andersson,
Sundbyberg, Elsa Ström, Bandhagen, E. Lindgren,
Sthlm, Elsa Gustavsson-Steen, Sthlm, Greta Carls
son, Sundbyberg och Kjell Lindahl, Segeltorp.

Red
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KULMEN PÅ EN TRADITION
Berndt Fribergs utställning på NK-teatern i

februari blev krönet på en lång räcka utställningar
med början 1945 - också på NK. Sedan förra
utställningen för fem år sedan har Berndt Friberg
jobbat och samlat en kollektion på c:a 700 pjäser.
Utställningen hade inget av glamour över sig.

Arrangemanget var underordnat, stengodset talade
för sig själv. Där fanns alla de typer av glasyrer,
som Friberg använt under sin intensiva närkamp
med materialet.
Kungen kom först och stannade en och en halv

timma - stengods och glasyrer hör ju till hans
starkaste intressesfär. Med vanlig noggrannhet, vet
girighet och med sitt kunnande gick han igenom
utställningen med konstnären och ytterligare ett
tjugotal Fribergpjäser hamnade hos kungen.
Vernissagepubliken stod på lut och strömmade

in, när klockan slog två. Det finns många som har
ett stort intresse för och kärlek till stengods av det
här slaget trots diskussionen om konsthantverkets
vara eller icke vara. Praktiskt taget allt blev sålt.
"Det är en magnifik och intressant tillbakablick

över en stor epok i svenskt konsthantverk", skrev
Eva von Zweigbergk i DN. M. H.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Vad vore livet utan gula bussar
som dyker upp ovan backkrönet vid Skogsbo och
försvinner bakom kurvan vid Loviseberg eller tvärt-

. om, som kränger på slingriga vägar ut mot Ingarö
eller Aspvik. Som återför oss när vi förirrat oss
utombys och skickar hem stockholmarna när de
styrkt sig i våra grönområden. I dessa dagar då
bilarna är talrika som Egyptens gräshoppor och
även ett fruntimmer i övre medelåldern förfaller
till liftning, så är man tacksam för att gula bussar
stannar vid hållplatserna med jämna mellanrum.
I mitten av februari när ingen liftarbil fanns

inom synhåll och jobbet krävde att jag skulle för
flytta mig till huvudstaden, klev jag på en gul buss
vid vårt kära Hästhagen. Då slog det mig, och jag
nästan rodnade, att jag utnyttjade bussbolaget högst
en gång om året numera. Tyckte jag inte att det
var något som fattades i min livsföring.

Hur kunde jag glömma
den saliga oansvarighet som en bussresa ändå inne
bär. Vilken härlig säkerhetskänsla, som uppfyller
ens varelse när man ångar fram i en stor, stark buss
och tittar ner på alla bilskrällen med svaga plåt
fodral som räddhågat kilar förbi. 0, jag var så
tagen av de allmänna samfärdsmedlens förträfflig
het, att jag sedan förtröstansfullt stod en halvtimme
och väntade på ett tunnelbanetåg vid Medborgar
platsen som inte går där. Linje fjorton går alltfort
endast från Slussen.

Tiden rinner iväg
men bussarna har bevarat sitt utseende från år -39
då jag för första gången charmades av den gula
färgen. Ja även chauffören var av den fina årgång
som var i farten redan då, lite gråare i håret Förståss
men vem är inte det. Vi hade våra favoriter bland
"chaffisarna". Populärast var "Mylla". Under
krigsåren när bilarna var få och bussarna många,
fanns det flera bussar att välja på för varje tur.
Då äntrade vi aldrig en buss utan att först ta reda
på om "Mylla" skulle tränga in sin långa lekamen
på förarsätet. Dels kom man först till Gustavsberg,
dels riskerade man inte att somna och åka förbi
sin hållplats. Var han på humör, och det var han
oftast, så blev det en glad och trivsam resa.
Vad vet jag stackars billiftare, kanske finns det en

ny "Mylla" som ger spänning och trivsel åt buss
resan.

Det första jag minns
av min debut på gul buss var att enkel resa kostade
åttifem öre och att kön sträckte sig från paketin
lämningen till hörnan under Erstaberget. Att färden
gick på krokiga vägar och över den smalaste bro
med en vidunderlig utsikt över Skurusundet, att
nästan alla resenärer gick av vid Gustavsbergs kyr
ka. Det var ont om bostäder vid Farstaviken och
nytillskotten fick finna sig i att åka långt och
länge innan bostad gick att ordna. Många som
bodde i Stockholm hade inte heller någon tanke på
att byta bostadsort. Långa resor till arbetsplatsen
blev allt vanligare. Lika vanliga som nu fast ström
men går åt motsatt håll. Då bodde man i centrala
stan och jobbade i utkanterna, nu bor man i ytter
områden och jobbar i centrala stan. Många unga
hade liksom jag Kåge-avdelningen som mål. Det
var Gunnel från Vasastan, Karin från Östermalm,
Stig från Mälartorget, Inga från Stuvsta och själv
bodde jag granne med Finska kyrkan och Slotts
personalens hus. Väl framme i Gustavsberg stan
nade bussen utanför Konsum-ettan och sen gick
man en vindlande väg till fabriken och genvägen
förbi kiosken vid viken, den som liknade ett kine
siskt lusthus.

Sen minns jag trappan.
Den trappa som inte längre finns, som ledde

upp till argentaateljen och som jag minns för den
starka doften av tjockolja och terpentin. Kåge
avdelningen heter Studion i dag, trappan revs i
slutet på fyrtitalet, många av arbetskamraterna är
döda, flera har flyttat men doften finns kvar och
ger mig visioner av sent trettital. Den suveräne
Fransson härskade över muffelugnarna, Knut An
dersson och sonen Olle gjöt konstgods och Berndt
drejade i en verkstad snett mittemot Gamla Kon
toret. Nästan allt konstgods som kom fram blev till
Argenta, drygt fyrtio silvermålare med Calle i spet
sen ägnade den populära serien hela sin arbetstid.
En kvart före sjutton gick bussen tillbaka till Stock
holm och kön mittemot Konsum-ettan var lika
lång som den på morronen hade varit.

1969 i april händer detta år att överlåtelsen
av Bussbolaget till SL ger oss samma låga avgifter
som på de flesta busslinjer i länet. Kära gula buss,
Du blir oss ännu dyrbarare när Du inte kostar oss
lika mycket i kronor och ören. Edla Sofia
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SCENSTUDION
Vår fotograf, Hilding Ohlson är en hängiven

amatörskådespelare, och härintill lägger han en
diabolisk mask för pjäsen "Fan ger ett anbud".
I mitten av april har Gustavsbergs Scenstudio

premiär på den danske författaren Soya's pjäs "Fan
ger ett anbud" även kallad "Vem är jag" och iscen
satt av regissör Segol Mann.
Det blir en stor satsning med sjutton roller i pjä

sen och med både äldre och yngre medlemmar på
scenen. Sedan september förra året har Scenstudion
repeterat två kvällar i veckan och de sista månader
na har även lördagsförmiddagarna tagits i anspråk.
Soya är en mycket erkänd författare i sitt hem

land. Redan under skoltiden medarbetade han i
olika tidskrifter. Hans produktion är inte liten, var
ken kvantitativt eller kvalitativt. Han har skrivit
skådespel, romaner, noveller, dikter och hörspel
och i alla genrer givit något betydligt.
Hans sceniska debut ägde rum 1930 och redan

han tidigaste pjäser utmärktes av stark scenverkan
och fina människostudier och fastslog hans position
som dramatiker. Med den psykoanalytiska komedien
"Fan ger ett anbud" (1932) nådde Soya ut över
landets gränser. Stycket, som är ett av Soyas intres
santaste, har med stor framgång spelats på olika sce
ner i Danmark, Sverige (senast i TV nov. 1963),
Finland, Tjeckoslovakien, Ungern, Italien, Amerika
m.fl.

Fållan
Den 24 februari presenterade Svenska Riksteatern

"Fällan", en thriller av Robert Thomas. Regissören
Bengt Blomgren hade åstadkommit en fin och spän
nande föreställning.
Den fåtaliga publiken uppskattade mycket roll

presentationerna och alla återvände hem tacksamma
för en givande teaterkväll. Lennart Gregor och
Gunilla Dahlman hade huvudroller i pjäsen och
bidrog till trevnaden.
Teaterintresset i samhället borde räcka till utsål

da hus, men kurser och sammanträden kolliderar
med teaterkvällarna. Kanske ett abonnemangsystem
skulle klara krisen innan Riksteatern tröttnar att
köra för halvfyllda salonger?
Nästa teaterkväll på Gustavsbergs Teater blir

Scenstudions pjäs (se ovan) som har premiär den
11 april.

IOG T Gustavsberg
Vid årsmöte med IOGT omvaldes styrelsen och

består av Alvar Klinthäll ordf., Sonia Sandqvist
kassör, Frida Peterson sekr., Vilma Bellander och
Bertil Peterson. I februari ordnades en kretsträff
i SMU-gården. Nisse Sally svarade för musiken och
B. Peterson berättade om en Berlinresa illustrerad
med ljusbilder. I kretsens tävling "Tippa tolv rätt"
gick semifinalen varvid Tollare vann med Gustavs
berg på andra plats.

B. P.

Ålderdomshemmet påpekar, med anledning av
den vackra bilden från de gamlas försäljning i förra
numret, att det finns två hobbygrupper i samhället,
Pensionärsföreningens och Ålderdomshemmets. För
säljningen gällde Ålderdomshemmets hobbyverk
sarnhet.
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Ensam och tonårig svan begrundar

dagens tätnande bi/trafik

får sin föda av folk som beundrar

fågellivet vid frusen vik.

Glada ungar i Grindstugärde

mästerskapen i Bäckströms regi

kämpar om priser till ansenligt värde

med sedvanlig kamplust och energi.



Bort över välkända vattenleder

glider "Rolla" på sko av stål

och på Ekvallens isrink leder

hemmalaget med många mål.

Dagens ungdom mot framtiden strävar

- marschmelodin mer dur än moll -

stadigt grepp med uantleladda nävar

somliga stretar åt motsatt håll.



'KONSUM• DOMUS
Landets konsumentföreningar sålde föregående år
för 6,6 miljarder
Konsumentföreningarna i landet kunde under

1968 registrera ett nytt försäljningsrekord i och
med att man nådde en omsättning, som översteg
6,6 miljarder. Jämfört med 1967 års försäljning var
ökningen över halva miljarden. I procent räknat
blir detta ett plus på 9,2. Eftersom prisstegringarna
under 1968 beräknas till omkring 1 0/o innebär detta
en betydande volymmässig ökning. Vår förening
hade under året en ökning av 17,5 '°/o.

KF:s försäljning 1968 ökade med över 8 procent
Den totala försäljningen från Kooperativa För

bundet med helägda dotterföretag uppgick under
1968 till över 5 miljarder, vilket innebär en ökning
med 383 miljoner kronor, eller 8,3 procent.

Möbelbutiken
När undertecknad för några dagar sedan besökte

möbelbutiken så kom en medlem spontant fram
och sade: "att det i denna butik finns så mycket
att välja av olika slags varor har jag aldrig tänkt
mig". Detta ger mig anledning skriva något om
detta och uppmärksamma på att vi nu fått rymligare
och trivsammare lokaler, som ger oss möjligheter att
presentera varorna på ett bättre sätt än tidigare.
Det finns säkerligen många som inte helt uppmärk
sammat vad som finns att köpa. Förutom möbler,

elarmatur, radio, TV har vi god sortering av hus
hållsmaskiner av olika slag. Tag därför emellanåt
en promenad till möbelbutiken och se vad vi har
att erbjuda.

Provisoriska tillbyggnaden av Varuhuset' ·
har hittills gått enligt tidtabellen. Tidsplanen är
hårt pressad, varför det gäller att varje detaljplan
håller så att vi kan börja försäljningen av livsmedel
i den nya lokalen den 17 april. När det gäller om
disponeringen av de gamla lokalerna är även detta
planerat i detalj och vi tror att nyöppningen den
22 maj skall kunna hållas.

Självkemtvätten
De som utnyttjat anläggningen är mycket nöjda

enligt vad vi erfarit. Med tanke på vad som skri
vits i tidningspressen och talats om i radio om
tvättvätskornas bakteriespridning är det för oss
tryggt att veta att i vår anläggning har inmonterats
destillatorer av modernaste slag, som ger oss rätt att
kalla anläggningen för hygientvätt. Vi har behov av
att få större utnyttjande av anläggningen om vi
skall kunna hålla det fördelaktiga priset av 13 :50
för 5 kg tvätt.
I dag håller vi på att lossa fem billaster med

sommarmöbler och flera kommer det. Den sedvan
liga båtträffen är planerad och snart är båtfärgerna
och utrustningsgrejorna på plats. Ja, vi har många
vårtecken att vänta ...

G. u.«

Tillbyggnaden vid Domus.
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Fr. v. C.-G. Danielsson, lagledare, Lilly Kinell, Linnea Andersson, Inger Johansson, Myrna El/ving, Inez Hå
kansson, Kalervo Oksanen, tränare, Gull-Britt Undin, Boje Lydin, Monica Johansson, Yvonne Freden.

Foto: Leif Andersson

VOLLEYBOLL
Gustavsbergs IF:s damsektion startade volleyboll

träning våren -67 med ett 20-tal flickor. Efter in
tensiv träning 2 kvällar i veckan anmäldes hösten
-68 ett lag i div. 2 Norra. När dessa rader skrivs
är serien slutspelad och laget har placerat sig på

2 :a plats. Vi hoppas att detta kan sporra flera
idrottsintresserade flickor i samhället att bli intres
serade av motion och volleyboll (för nästa säsong
skall vi upp i div. 1). Tag kontakt med Damsek-
tionens ordf. Siv Höglund tel. 322 23. C. G.

GUSTAVSBERGS DAGHEM
En glädjande nyhet är Daghemsbygget vid Åker

lyckan. Vårt tredje daghem är i vardande och be
räknas kunna öppna i september. Daghemmet får
femton platser och det bör betyda att de lokaler
som redan finns i Åkerlyckan kan användas som
lekskola för tjugo barn förmiddag och tjugo ef
termiddagsbarn.

För daghemsbygge utgår 75.000 kr. i statsbidrag.
Angående Daghemmet i Lugnet har barnavårds
nämndens barnstugedelegation beslutat att det skall
hållas öppet till kl. 18.30. Ett gammalt önskemål
från föräldrar med andra arbetstider än fabrikens.
Nästa daghem bör vara det som planeras i Munk

moraområdet.

KULTURNAMNDEN och FRITIDSNAMN
DEN planerar att under hösten anordna en utställ
ning av hobbyarbeten och ber alla intresserade att
medverka. Meddelande om inlämningstid och plats
lämnas senare.

Vidare. vädjar Kulturnämnden till alla, att inte
sätta upp anslag och affischer på våra vackra träd,
utan använda anslagstavlorna. Allt enligt vår ord
ningsstadga. Slå vakt om samhällets skönhetsvärden.

L. B.
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Till bergstaden Baguio
Familjen i Bel-air, Makati, på Filippinerna har

3 tjänare, som ombesörjer det mesta av de för trev
naden nödvändiga sysslorna. Kokerskan Aurine,
30 år, har i månadslön 120 pesos (1 pesos = 1 :32)
och lagar mat, som gör varje måltid till en angenäm
överraskning. Husan Linda, 15 år, får 90 pesos.
Hon städar och tvättar. Plaggen som lämnas till
henne på morgonen, hänger på kvällen i garderoben,
rena och nystrukna. Trädgårdsmästaren Jesus, c:a
50, kommer en dag pr vecka, vattnar, beskär och
putsar. Dagslön 7 pesos. Alla är filippiner, mörk
hyade, med vänliga och glada ansikten. De talar
engelska tämligen väl men uttalar f och v med ett
p-ljud, som vållar vissa svårigheter.
När vi en dag berättade för Aurine om en lyckad

utflykt till en djungel med en eruptiv gyttjekälla,
började hon tala om sin hembygd vid havet nära
San Fernando och om den underbara staden där uppe
bland bergen. Till Baguio, 2.000 m ö.h. måste ni
resa, menade hon och berättade också om huvud
jägarna, en kvarleva av urbefolkningen Igoroterna,
som ännu lever kvar bland bergen.
Vi föll för frestelsen. Avståndet från Manila var

20 mil och till fortskaffningsmedel valde vi taxi,

tåg och limousine. Enkel biljett kostade 17 pesos.
I tidig morgonstund ringde vi villasamhällets

taxistation för skjuts till centralstationen i Manila
(8 km). En sömnig röst meddelade, att det inte
kunde ordnas. Nytt försök om en kort stund och
då skulle det ordnas om en kvart. Efter 20 min.
hette det att taxin var på väg och efter ytterligare
10 min. gavs besked, att nu kommer den genast.
Vi hade tagit god tid på oss, men nu började det

brännas och när taxin kom, var chauffören osäker
om vägen och stannade vid närmaste mack och
hörde sig för. Han styrde sedan in på en väg, som
jag tyckte hade fel riktning, men "det gick vägen".
Vi kom till stationen i tid. Det var ett expresståg
men inte av japansk typ och inte heller svensk. Det
verkade något medfaret men vår 1 :a klass kupe hade
fåtöljer, air-condition och god utsikt, om inte föns
terna varit så otrevligt smutsiga. Ovriga vagnar var
betecknade "ordinarie" och "ekonomi". I hela tåg
sättet sopades golven ett par gånger under resan.
Mat och förfriskningar tillhandahölls i vagnarna
och vid de flesta stationer kom massor av försäl
jare,
Vår något avkylda vagn besvärades till att börja
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med av moskiter, men efter gemensalnma attacker
mot fridstörarna präglades samvaron av lugn för
väntan.
Tåget var mycket långt och drogs av diesellok.

Det startade ansträngt och någon expressfart blev
det aldrig. Sträckan var 20 mil och tog 5 timmar.
Vi hade väntat oss mycket av resan och blev inte
besvikna.
Nu fick vi uppleva filippinernas landsbygd på

nära håll. Att bebyggelsen var särskilt hopgyttrad
utefter järnvägslinjen hade vi sett redan i Manila
men även på rena landsbygden var det en vanlig
företeelse. ·
Förorternas trädgårdsodlingar f9ljdes\snart av ris

och sockerrörsfält. Kokospalmerna blev allt högre
och fälten vidgades till verkliga slätter, kantade av
relativt höga berg. Vi Frestades likna landskapet
vid Tunaslätten med randbergen runt om. Tilläggas
bör dock, att bergen här är högre och horisontlin-
jen oroligare. 1 j:
Jag gör reflexionen att på Ungt håll kan ett

skogsbälte av palmer förvä1das1 med tallar, men
låg- och undervegetation f(:lrv~xlas inte så lätt.
Mangoträdens silhuetter är tjocU. förbluffande lika
vår "sparbanksek" och papaJastirädet påminner väl
något om vår gamla inomhqs-äralia. Men närmast
marken såg jag åtminstone hdanas och örnbräken
och naturligtvis de flesta av våra krukväxter.
I bebyggelse och folkliv g~v oss tågresan intres

santa inblickar. Vi kunde v~rkligen se in i lägen
heterna utan att behöva kä1iqa oss närgångna. Hu
sen låg så nära, att man s~~)1e säkert kunna skaka
hand ibland, men det fick' räcka med leenden och
nickningar. Våra fönster var ju också stängda för
luftkonditionen.
Vi hade hört berättas, att det brukar vara gott om

gratisåkare på taken av dessa tåg. Det verkar inte
otroligt. Att hoppa på från hustaken här kan inte
vålla stort besvär.
Under uppehåll vid stationerna ser man som sagt

rakt in i de små husen, som jag uppskattar till en
golvyta av 2 x 3 m, kanske ibland till 3 x 4 m. Av
bohag syntes ej mera än skåp och hyllor. Sängar är
umbärliga. Föräldrarna ligger i ett hörn på en matta
och barnen, ofta 10 och däröver, ligger i ett annat
hörn "skavfötters". "Naturligtvis", blev svaret från
en fader, som jag frågade om dessa detaljer. Själv
hade han 11 barn, 2 pojkar och 9 flickor och det
var ingen tvekan om hans förtjusning. Hans ålder
dom var tryggad!
A. ven i de torftigaste förhållanden förefaller bar

nen vara välskötta. Bror och syster har småbarnen

med sig, ofta på ryggen, och man ser aldrig att de
behandlas hårdhänt. Vänlighet tycks vara en allmän
företeelse.
Hur det är ställt med renligheten är svårare att

bedöma på grund av hudfärgen, men det lilla i
klädväg, som används, är skinande rent. Överallt
hänger tvättkläder på tork.
Tågresan varade i 5 timmar och vi var under

denna tid inte alls frestade av tidningsläsning. All
vår uppmärksamhet togs i anspråk av det nya och
oväntade, som vi med förtjusning tog del av.
Vi kom in i ett mera kuperat skogsområde. Bergen

som kom oss allt närmare, hade nedtill ett skogs
bälte. Det visade sig bestå av kokospalmer, som
omkransade nedre delen av sluttningarna. Under
vegetationen bestod av bananer, papajas och tobak.
Vi nådde slutligen havet, Södra Kinesiska sjön,

och här har filippinerna sitt Hawaij med utomor
dentligt fina badstränder och lämpliga hotell, till
vilka vi återkommer i nästa brev. Vårt mål var ju
staden Baguio.
Vid Domarties fick vi lämna tåget och gå över

till en stor och präktig bil, som skulle föra oss 2.000
m ö.h. uppför branta och skrynkliga berg. Det blev
5 bilar men inte i följe. Vår bil startade först och
därmed var ordningen i täten fastställd, ty vi såg
inte skymten av de andra under den 1,5 timme långa
färden uppför och nedför och uppför igen. Vi und
rade ofta om vi inte kört mera utför än upp och
började misströsta om att någonsin komma upp till
2.000 metersnivån. Vägarna var stupbranta och
klyftorna klarades i svepande serpentiner.
Tidigare bilfärder dök upp i minnet. Norska

fjorddalar, Klippiga Bergen och bussturer på Ka
narieöarna. Maken till de cirkuskonster, som presen
terades av vår chaufför på Kennon road, hade vi
aldrig varit med om. Hur många bilar, bussar och
lastvagnar vår man körde förbi, är svårt att ange,
men det var ideligen. Vi fick intryck av, att han
omöjligen kunde finna sig i att ligga tvåa i loppet.
Utsikterna var storslagna och överraskande, ve

getationen omväxlande och intressant. Palmerna
och bananerna följde oss upp i bergpassen, likaså
riset och tobaksodlingarna. A.ven kaffeplantager dök
upp, när vi närmade oss 1.000 meters nivån. Sedan
mötte oss pinjerna och deras likhet med tallar ökade
med höjden över havet.
Det blev svalare fast solen stod högt på himlen.

A.ndigen såg vi en skymt av Baguio och vi andades
lättare när bilen stannade utanför Hotel Di Marco,
som skulle bli vår hemvist under de närmaste da-
garna. Wilh. Gezelius
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RADHUSMA.STERSKAPEN
RESULTAT AV RADHUSMASTiERSKABEN PÅ SKIDOR LOR,DAGEN DEN 1 FEBRUARI 1969

Flickor, födda 1960-62 1,5 km 3. Mats Wejsfeldt 6.57 9. Ulf Burman 11.54
1. Inger Rosen 7.27 4. Urban Johansson 7.22 11. Anders Ohrn 12.30
2. Agneta Burman 7.45 5. Björn Helmer 7.38 12. Arne Borg 12.37
3. Karin Langhard 8.20 6. Ulf Herrder 7.47 13. Anders Daagarsson 12.45
4. Kristina Lindkvist 8.37 7. Jan Eriksson 7.54 14. Krister Magnusson 13.09
5. Maria Göransson 9.11 8. Nils Jansson 7.57 15. Tomas Hagström 13.14
6. Gunilla Ober 9.18 9. Olle Sahlen 8.06 16. Peter Ström 13.33
7. Monika Gynning 9.19 10. jan-Erik Hagström 8.08 17. Stefan Lindkvist 13.35
8. Charlotte Nygrcn 9.27 11. Tomas Ek 8.18 18. Per-Olov Palmer 13.39
9. Eva Ekström 9.43 12. Göran Karlsson 8.26 19. Ove Bjerkerot 14.00
10. Pia Sandkvist 10.07 13. Mikael Hellstadius 8.27 20. Peter Gynning 14.07
11. Ann-Charlotte Reiter 10.25 14. Peter Essman 8.30 21. Kari Kaasinen 14.08

15. Petter Berglöv 8.32 22. Håkan Sevebjörk 14.15
Flickor, födda 1957-1959 2,5 km 16. Åke Nilsson 8.37 23. Kent Larsson 14.30

17. Jörgen Löw 8.41 24. Ulf Andersson 15.00
1. Gill Daagarsson 13.09 18. Per Nylander 8.47 25. Bert-Olov Jansson 15.18
2. Ann-Katrin Winja 13.53 19. Roger Thunell 8.56 26. Lars-Mikael Johansson 15.22
3. Carina Flink 14.21 Tomas Jansson 8.56 27. Agne Nylander 15.45
4. Teresia Lindfors 14.33 21. Jan-Olov Löfström 9.06 28. Dan Häggborg 16.37
5. Gun Larsson 14.58 22. Jan Lundkvist 9.29 29. Bo-Tomas Palmer 18.43
6. Anna-Lena Andersson 15.04 23. Mats Modin 9.39
7. Ann-Charlotte Rahm 15.07 24. Anders Steen 10.03 Pojkar, födda 1955-1956 4,5 km
8. Ann-Kristin Helmer 15.27 25. Mats Nygren 10.40 1. Håkan Johansson 15.159. Margit Virtala 15.44 26. Anders Engstrand 10.45 2. Ulf Karlsson 15.2110. Britt-Mari Larsson 16.52 27. Mikael Pettersson 10.51 3. Lars Albertsson 15.2411. Lillemor Reiter 17.08 28. Tommy Lindfors 11.06 4. Billy Johansson 15.0812. Ros-Mari Kjellberg 18.31 29. Anders Langhard 12.12 5. Sami Sipilä 16.3913. Ann-Christin Reiter 19.44 30. Kent-Åke Bäckström 12.55 6. Jan Jansson 18.48

31. Ola Ström 16.01 7. Jens Karlsson 19.27
Flickor, födda 1955-1956 2,5 km 8. Arnold Reitcr 20.17
1. Anette Hagelin 9.32 Pojkar, födda 1957-1959 2,5 km 9. Sören Andersson 20.48
2. Lena Gelin 10.22 1. Bernt Lindblom 9.45 10. Dick Stemmerik 21.11
3. Helen Tjarnström 11.51 2. Leif Hanning 9.57
4. Ann Sandkvist 13.27 Göran Weiborg 9.57 Pojkar, födda 1953-1954 4,5 km
5. Yvonne Dagarsson 13.47 4. Jan Osrgren 9.58 1. Lars-Olov Hanning 11.39
6. Eva Herrder 13.58 5. Per Göransson 10.08 2. Tomas Wester 11.47

6. Björn Lindberg 10.14 3. Sven-Erik Svanberg 11.51
Pojkar, födda 1960-1962 1,5 km 7. Per Sandkvist 11.15 ' 4. Ove Westerberg 12.59
1. Jan Rikkinen 6.37 8. Jan :Lyngander 11.32 5. Jan Eriksson 13.15
2. Dan Nordström 6.44 9. Roger Hagelin 11.54 6. Anders öberg 17.37

Årets Radhusmästerskap var det nittonde i ord
ningen som E. Bäckström satte igång, våra ungar till
glädje. Som vanligt fick alla priser tack vare snälla
givare - AB Gustavsbergs Fabriker, Gustavsbergs

kommun, DOMUS, Hem och Skola, Kvinnogillet
och Tage Hallman. Arrangörerna tackar GIF och
alla givare för stöd och hjälp och hela Gustavsberg
tackar E. Bäckström för gott, oegennyttigt arbete.

Betongväggen t.h. - i Kristallsalongen i Teatern - skulle spacklas och kläs
med juteväv. Men arkitekten Tottie och Bengt Berglund tyckte det var synd
- att dölja en så levande yta med så mycket rörelse och spänning som mate
rialet ger vore dumt. Bengt Berglund fick i uppdrag att bygga vidare med
lerans hjälp. Han har förstorat gruset, fyllt ytan med större stenar och små
kulor för att ta upp rörelsen i betongen, för att bygga vidare och förstärka
den ursprungliga känslan med avvikelser här och där. - En betraktare kan
uppleva väggen som sandstranden med stenar, snäckor, sjöborrar. Eller som
öar som höjt sig ur havets djup för längesen - som en skärgård.
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••
KALL SKIDSONDAG
Söndagen den 9 mars 1969 var den blåsigaste och

kallaste i mannaminne. Andå kände jag mig tvingad
att övervara en skidtävling på Farstaborg, lockad
också om sanningen skall fram. Utan att ha en
aldrig s·å liten juniorson med i spåret. Bara för att
enligt tävlingsledningen insupa atmosfären.
Atmosfären - ja den var det inget fel på. Den

var så inspirerande att den övervann snålblåst, yr
snö och frysömma fötter i två timmar. Gula, röda,
blå, gröna, gredelina, granna skidlöpare av olika
åldrar och kön pilade härs och tvärs och kände
på glidet och påbyltade, snöpudrade funktionärer
hade ett förfärligt sjå att få dom till startlinjen
i laga tid. Och över alltsammans hördes Rollas
trygga stämma i högtalarna och man kände på sig,
att det här skulle nog gå vägen, trots onådigt väder.
Redan några meter från starten mötte motvinden

och vrenskades med entusiasterna, som slogs för
sin del av kooperationen. Där var män och kvin
nor från KF, Folksam, IC, Konsum-Sthlm, HSB,
Lumalampan, Helios och så vi gustavsbergare. Att
banan, lagd av Folke var bra det kan vi ta för gi
vet, men den nordvästliga vinden och snön slog
mot ansiktet som ispilar.
Snart var det dags att dra sig mot målet för att

heja på såväl 5 km, som 10- eller 20-kms-löpare.
Vi hejade skam till sägandet mest på våra egna.
Tänk vilka goda gustavsbergare är inte våra finska
pojkar när de ligger först i skidspåren och kämpar
för oss. Och så hände det att vi jublade fram våra
segrare mot mål, föste samman dem för fotogra
fering och bakom vår rygg forsade den verklige
segraren in utan ett knäpp och försvann obemärkt
in i omklädningsrummet.
Innan prisutdelningen gick jag hem. Helt ur stånd

att uthärda den skriande orättvisan, att inte alla
som nådde målet fick pris. Efter denna heroiska
kamp mot elementens raseri, bakhala skidor och
gustavsbergarnas favori tskap.
Men nog var det en dag att minnas och så nyttigt

för självkänslan, att se jämngamla karlar glida in
i mål efter en hård skidmil, utan att behöva hjälp
därifrån. Kanske skulle man promenera till jobbet
på måndag?
Vilka som vann?! Ja inte vet jag, men efter vad

jag hörde så var vi gustavsbergare bäst före start.
Hur det gick sedan berättar resultatlistan. Från
min synpunkt sett så segrade alla som kom fram
till mål. Hurra, Hurra allesammans!

Edla Sofia, 53

Stora bilden sid. 22, Hilkka Kaasinen, segrare 5 km.
Bilden ovan, Kurt Jansson, segrare i 20 km Seniorer.
Nedre bilden, andra och tredje segraren, samma lopp.
Fotos: Leif Andersson.
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Resultat av Kooperativa regionsmåsterskapen

på skidor söndagen den 9 mars 1969
DAMER 10 KM
1. Solveig Spångberg
2. Annika Lundberg
3. Sally Landberg
4. Dagmar Langstad

DAMER MOTION 5 KM
1. Hilkka Kaasinen
2. Pia Solback
3. Rosali Andersson
4. Lisa Rolf
5. Inga-Lill Ljung
6. Yvonne Freden
7. Alma Rauch
8. Svea Eriksson
9. Hilkka Rahm
10. Britta Ebbesson

UNGDOM 5 KM
1. Thomas Wester
2. Sven-Erik Svanberg
3. Åke Skyttevall

Herrar
SENIORER 20 KM
1. Kurt Jansson
2. Arto Koivisto
3. Alvar Ahlstrand
4. Björn Nordin
5. Aarno Kaasinen
6. Alf Kullander
7. Kjell Jansson
8. Lennart Sundberg
9. Gösta Lindunger
10. Sven Ingvar Nilsson
11. Mats Rönnfeldt

Y-OLDBOYS 10 KM
1. ,Bernt Sahlgren
2. Alf Rosen
3. Veikko Kaasinen
4. Harry Lööv
5. Erik Rosander
6. Kjell Tollefeldt
7. Karl Erik Nordlandcr
8. Leif Kilnes
9. Stig Ohlsson
10. Stig Stenberg
11. David Jonsson

Folksam
Folksam
Folksam
Folksam

Gustavsbergs fabriker
KF
Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
Konsum-Gustavsberg
Konsum-Gustavsberg
Gustavsbergs fabriker
Konsum-Gustavsberg
Konsum-Gustavsberg
KF

Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
IC-Stockholm

IC-Stockholm
Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
KF
IC-Stockholm
Konsum-Stockholm
KF
KF
Konsum-Stockholm

Konsum-Stockholm
Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
Folksam
HSB
Folksam
Folksam
HSB
Konsum-Stockholm
Konsum-Stockholm
KF

49.58
54.44
54.45
57.55

28.15
28.50
29.43
30.41
31.30
31.37
35.50
38.34
39.16
41.45

23.24
23.36
24.57

83.34
84.13
85.10
87.51
91.27
97.58
98.16
103.44
108.31
109.42
113.46

42.28
43.31
44.16
44.25
44.57
47.11
47.56
49.31
50.41
50.53
51.22

12. Ivar Ivarsson
13. Gunnar Elving

A-OLDBOYS 10 KM
1. Amund Nordin
2. Valfrid Berglund
3. Harry Larsson
4. Adolf Lundkvist
5. Olavi Koikkalainen
6. Arne Wahlund
7. Arne Kronqvist
8. Bror S. Pettersson
9. Lennart Hagelin
10. Sven Strand
11. Rune Schmalcnsce

VETERANER 10 KM
1. Conny Pettersson
2. Rudy Hammarlöf
3. ,Bror Wester
4. Gunnar Dahlin
5. Greger Åberg
6. Einar Geiryd
7. Gösta Gillberg
8. Karl Emil Somvik
9. Konrad Sporrong
10. Arne Jonsson
11. Einar Roger
12. Pekka Vartiaincn
13. Gustav Wernberg

MOTION 10 KM
1. Jouko Mustonen
2. Henning Johansson
3. Raine Heikkilä
4. Stig Andersson
5. Asbjörn Seim
6. Lennart Skyttevall
7. Stig Lundahl
8. Bengt Karlsson
9. Nils Axedahl
10. Sven Nylen
11. Teuvo Havia
12. Sten Nordström
13. Lars-Erik Danielsson
14. Sven Eriksson
15. Olle Reuterwall
16. Helge Lindfors
17. Sten Olsson
18. John Sjöberg
19. Harry Hammar
20. Leif Eggefalk

KF
Konsum-Stockholm

Folksam
Gustavsbergs fabriker
Folksam
KF-Mariehäll
Gustavsbergs fabriker
Konsum-Stockholm
KF
Folksam
Gustavsbergs fabriker
Folksam
Konsum-Stockholm

Konsum-Stockholm
KF
Konsum-Stockholm
Konsum-Stockholm
Gustavsbergs fabriker
Konsum-Stockholm
KF
KF
Konsum-Stockholm
Konsum-Stockholm
AB Helios
Gustavsbergs fabriker
KF

Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
Folksam
HSB
IC-Stockholm
KF
KF
Lumalampan
KF-Mariehäll
Gustavsbergs fabriker
Gustavsbergs fabriker
KF
Gustavsbergs fabriker
KF-Mariehäll
Gustavsbergs fabriker
KF
KF
Konsum-Stockholm
IC-Stockholm

53.58
59.02

43.30
43.33
46.25
47.07
47.14
47.15
47.29
48.49
50.08
50.52
56.28

41.50
50.00
50.07
51.31
51.39
52.28
54.31
54.36
54.55
55.09
56.02
58.30
60.39

44.04
44.34
47.49
51.13
52.32
52.53
54.43
54.50
54.53
55.34
56.27
56.58
57.28
57.47
58.15
58.29
59.24
59.25
62.01
76.15

Insänt
Södersved är en vacker och rogivande rekrea

tionsplats, inte bara för Gustavsbergare utan även
för stockholmare m.fl. som önskar avkoppling med
bad och fältliv.
Parkeringsplats för dem som kommer i bil finnes,

men för dem som kommer sjövägen finnes ingen
parkering. Vid stränderna står bara en massa pri
vatbyggda, fallfärdiga, missprydande bryggor, och

att kunna komma in mellan dessa med en större båt
är omöjligt.
Kan det inte på något vis ordnas med en riktig

brygga? En gästbrygga, där de som kommer till
fälligt för bad kan lägga till. Och de som tältar
under semester eller kanske bor där hela sommaren
tror jag gärna skulle betala en avgift för att ha en
säker tilläggsplats för sin båt.

Thorvald Andersson
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TRU, som sysslar med undervisning i radio och TV har haft en kurs i marknadsföring
för TV. Gustavsbergs Fabriker - ornamintillverkningen - fick delvis ge material till
kursen. Där talades ekonomi, reklam, tillverkning, formgivning. Några "snuttar" från
själva tillverkningen kom också med. Här en bild - inte från ornamintillverkningen -
men från badkarspressarna, som alltid ger ett dramatiskt och spännande intryck inte
bara på tillfälliga besökare.

SUPPORTERKORT Tack
Du kan liksom förra året vara med och stödja

fotbollen och samtidigt vara med och dela femtusen
kronor.
Det är både enkelt och spännande. Du köper

ett supporterkort (lottsedel) för bara tjugo kronor
och får vara med om tjugo vinstdragningar under
1969 (A-lagets matcher) och vinstsumman uppgår
till 250 kronor vid varje omgång.
Kortet säljes genom ombud mars-april. Stöd

fotbollen, köp supporterkort av Hilding Ohlson,
Ove Thunell, Gunnar Olsson, Lars Ohm, Svante
Johansson, Valter Hånell, Bert Ostlund, Claes
Larsson, Olle Halvarsson, Uno Wik.

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag. Sven Lindahl

För all vänlig hågkomst på min 60-årsdag vill
jag framföra mitt hjärtliga tack.

Sven Pettersson

Ett hjärtligt tack för vänlig hågkomst på min
75-årsdag. Per Amandus Fransson

Ett hjärtligt Tack till alla, som uppvaktade mig
på min 60-årsdag. Axel Björkman
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Födda
19 .1 dotter t. Per Melker Bcrno Willner och h. h. Gunilla

Anita Ingegerd f. Jenemar, Björnskogsv. 20 A
18.l dotter t. Rainc Asseri Heikkilä och h. h. Sirpa Helena f.

Vierikko, Kullen 8
26.1 dotter t. Gösta Alfans Aura och h. h. Britta Inga-Lil] f.

Bask, Bergsg. 1 A
27.1 Johan Mårten s. t. Göte Roland Thuresson och h. h

Ragnhild Margareta f. Jonsson, Björnskogsv. 12 C
4.2 son t. Knut Svante Bellander och h. h. Kerstin Marga

reta f. Banck, Norra Lagnö
22.1 dotter t. Stig Tage Allan Olovsson och h. h. Eva-Lisa

f. Wennberg, Bäckstigen 31
13.2 dotter t. Roland Bennie Eriksson och h. h. Barbro

Elisabet f. Jansson, Styrmansv. 10 G
18.2 son t. Bo Torbjörn Schön och h. h. Kerstin Margareta

f. Rundquist, Hovv. 15

Döda

11.1
18.1
25.1
26.1
2.2
17.2
22.2

3.1 Hermclina Margareta Eriksson, f Sabel, Hästhagsv 6 A,
66 år
74 år
67 år
78 Jr
80 år
69 år
74 år
79 år

Annie Martina Stoor, f. Nyström, Mariplan 2,
Erik Victor Valter Wallerman, Mörtnäs
Anders Vilhelm Söderberg, Ålderdomshemmet
Johanna Elisabet Jonsson, f. Lindkvist, Anneberg
Gustaf Artur Teglund, Brännarstigen 4
Evald Bernhard Bodelsson, Höjdvägen 21
Walter Friedrich Stcger, Tjärnstigen 3

INGARÖ
Födda

7.3 son till Erik Birger Nathanacl Svensson och h. h. Inger
Dorotea Elisabet Maria f. Andersson, Kulla, Ingarö

8.3 Jan Mikael s. t. Jan Rune Löfstrand och Britt-Marie
Anita Valfridsson, Mästar Palms väg 12, Ingarö

Tack
För vänligt deltagande vid min makes, Johan

Skoog, bortgång och för den vackra blomstergärden,
ber jag att till arbetskamrater, Gustavsbergs Fabri
ker, grannar, släkt och alla vänner få framföra mitt
varma tack. Ida Skoog

Fär allt •vänligt deltagande och för alla vackra
blommor vid min makes, vår faders, Artur Teglund,
jordfästning vill vi härmed framföra vårt varma
tack. Märta Teglund

Barnen

GUSTAVSBERGS FÖRSAMLING
Påskhelgens gudstjänster

Palmsöndagen den 30 mars
Högmässa kl. 11, Ekström
Lurherhjälpens fasteinsamling avslutas
Utdelade sparbössor lämnas

Skärtorsdagen den 3 april
Nattvard kl. 19

Långfredagen
Högmässa kl. 11, Ekström
Aftonsång kl. 18, Ekström

Påskdagen
Högmässa med nattvard kl. 11, Ekström

Annandag påsk
Högmässa kl. 11, Lundqvist

Gudstjänster under Stilla Veckan och Påsk
INGARö KYRKA

Palmsöndagen den 30 mars
Högmässa kl. 11, Lundquist Kyrkokören
Insamling av Lutherhjälpens Fastebössor

Skärtorsdagen den 3 april
Nattvardsgudstjänst kl. 19

Långfredagen den 4 april
Högmässa kl. 11, Lundquist Kyrkokören
Aftonsång kl. 19

Påskdagen den 6 april
Högmässa kl. 11, Lundquist

Annandag Påsk den 7 april
Högmässa med nattvard kl. 11, Ekström

Undertecknad ber att till släkt, grannar, goda
vänner, Gustausbergs Missionsförsamling och Mu
sikförening få framföra mitt varma tack för upp
vaktningen på min 60-årsdag.

Anna Lundgren

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, släkt
och vänner för den stora uppvaktningen på min
70-årsdag. Per B. Edlund

För all vänlighet och uppvaktning på min 50-
årsdag framför jag mitt hjärtliga tack.

Ivan Johansson
(Brand-Johan)

Ett varmt tack för uppvaktningen på min 50-
årsdag. Gustaf Sidborg
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ARNE LAVEFELT DÖD
Den 11 februari fick vi det sorgliga och överras

kande beskedet att Ingenjör Arne Lavefelt gått bort.
Han var mitt uppe i sitt arbete och var den som vi

tyckte tillhörde de spänstigaste och friskaste bland
oss.
Arne Lavefelt var 49 år gammal, hade varit hos

oss sedan år 1950 och tjänstgjort på försäljningsav
delningen Fleminggatan.
När han nu har lämnat oss minns vi en arbets

kamrat som alltid hade som ledstjärna att på bästa
sätt arbeta för sitt företag.
Arne Lavefelt var dessutom den som satte kam

ratskapet högt och då han dessutom var en god
musiker är det många av oss som väl minns honom
när han med sin saxofon ställde upp då det gällde
att bidraga till vår gemensamma trevnad och under
hållning i kamratkretsen. Vi tackar Arne Lavefelt
innerligt för allt det han gjort för oss och givit oss.

Karl-Erik Staaf

FRU ANNA WAESTERBERG OLSEN
Lärarinnan, fru Anna Waesterberg Olsen har

avlidit. Hon var född i Stockholm och kom 1907
som nyexaminerad småskollärarinna till Gustavs
bergs skola. Fru Waesterberg tjänstgjorde oavbru
tet i 41 år. Under dessa år fick hon ta 20 årskullar
små nybörjare under sitt beskydd. Hon var även
simlärarinna under många år.
Fru Waesterberg pensionerades 194 8 och höll

även sedan dess kontakt med skolan. Hon gav varje
år premier till avgående elever. Forna elevers upp
skattning fick hon uppleva då hon som hedersgäst
var inbjuden till SO-åringars skolkamratträffar.
Vi lysa frid över minnet av en varmhjärtad och

avhållen lärarinna.
H. P. elev 1909

EVALD BODELSSON
en av fabrikens trotjänare har gått bort. Han var
född i Vittsjö. Efter att ha genomgått handelsut
bildning tjänstgjorde han ett år i Syd-Sverige, innan
han flyttade till Stockholm för en treårig sejour vid
Svea Livgarde.
År 1916 anställdes han vid fabriken som bok

hållare, men först fick han som seden var på den
tiden gå ett år i verkstäderna för att lära känna
produktionen, innan han fick sätta sig på kontors
stolen.
Till att börja med bestod hans arbete i avlönings

uträkning men med åren ökades hans arbetsupp
gifter. Bl.a. fick han ta hand om förnödenhetsförrå
det, bostäderna (åtskilliga "husesyner" har han av
verkat tillsammans med Hovjägmästaren) och se till
att "Gustavsbergsflottan" höll sina turer.
Fabriken expanderade kraftigt vid KF:s överta

gande 1937. När en speciell inköpsfunktion skulle
upprättas utsågs han till chef för denna, vilken
plats han innehade till sin pensionering. Efter denna
fortsatte han med vissa inköpsgöromål fram till sin
bortgång.
Genom sin duglighet fick han kommunala upp

drag. Han satt i en lång följd av år i Taxerings
nämnden. En tid var han också kassör i Skytte
föreningen.
För några år sedan invaldes han efter 50 års an

ställning i Veteranklubben.
I 19 år har jag arbetat tillsammans med honom.

Jag har sett upp till honom och uppskattat hans
rättframhet och plikttrogenhet. Alltid har han haft
företagets bästa som sitt riktmärke. Naturligtvis
har det utvecklats ett mycket gott vänskapsförhål
lande mellan oss och därför känns saknaden stor.

Per Wester
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På detta dramatiska sätt presenterade vi våra dekornyheter för den moderna
krogen. Plats: Interrest 69 i Göteborg under tiden 4-8 mars.
Borden uppåt väggarna var samtliga dukade med helt nya dekorer av en typ
som vi aldrig tidigare visat för restauratörer. Vi vet att en helt ny typav '";-~es~
tauranger håller på att växa fram där gästen ställer stora krav på den totala
miljön. Dessa krav gäller självklart även porslinet, som tidigare betraktats allt
för konventionellt.
Intresset för dekorerna och kanske också för vår okonventionella monter var
stort både från inköpare och fackpress.

H. Ström
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Avmed kavajen! Lev, arbeta, trivs i Vinson
Sydd Strykfri. Figursydda skjortor i de nya
modefärgerna.Vårens intressantaDomus-nyhet!
Vinson Sydd Strykfri finns naturligtvis också
i vitt med flera kragmodeller.
100 % bomull 32:50, Diolen/bomull 36:50
Terylene/bomull 39:50

•""\J1nson
kläder för karlar
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I denna vårens tid, 1 969 -- enligt exper
tisen minst tre veckor försenad - · får man
väl räkna 205 :ans födelsedagsfest till den
gladaste och positivaste händelsen. Glad,
därför att det var en så trevlig fest, på ett så
härligt dansgolv, så fullt av så många åldrar
och så många nationaliteter. Positiv, för att
så mycket i alla fall uträttats. En SO-årig
institution är en ungdom. Och den här ung
domen har fortfarande mycket ogjort - och
det är något att lyckönska till. Hilding bju
der här på festyra och talens långa rad i kon
centrat svarar för allvaret.

En _gång för drygt ett år sedan önskade
vi läsekretsen välkommen med stoff för Fo
rum Debatt. Den invitationen gäller fortfa
rande. - John Bellander har läst en nyut
kommen_ bok om narkotikamissbruket. Han
redovisar en hel del fakta kring ett problem,
som kan verka väldigt avlägset för många.

Ett vårnummer utan ett ord om båtar -
det är inte möjligt! Trots kylan har många
legat på rygg på Kattholmen och bottenskra
pat. Ar det månne sista året Kattholmen får
tjänstgöra som "varv"? - Det är också
många som krattat och brännt, så röken le
gat tät. Att ansa täppan och skrapa båten
kan väl smälla lika högt. Bägge sorters folk
kan kanske ha nytta av Brandjohans råd.

Njut av Hildings fina bilder och Skvatt
fulingens öde.

Att hålla tiden är svårt ibland - men
utan att så väl som möjligt täcka ovannämn
da födelsedagsfest ville vi inte släppa detta
nummer ur handerna, fast vi lovade det till
i början av maj. Nästa nummer måste vi ju
hålla tiden - för att inte säga vara före)
eftersom semestrarna börjar redan den 30
- .
juni.

Red.



FO·R UM - DEBATT

OM NARKOTIKA
Ehuru narkotika har brukats och missbrukats i

minst 3000 år har vetenskap och samhälle ej fått
fast grepp om de väldiga både personliga och socia
la problem, som dessa medel ger upphov till.

Det har rått en stor oklarhet och förvirring rö
rande dessa frågor enär en del medel av WHO -
Världshälsoorganisationen - varit klassade och en
del ej klassade som narkotika. Då de termer, som
brukats vid debatterna härutinnan ej täckt varand
ra har mången gång missförstånd uppträtt.

Om jag ser på min egen medicinska utbildning,
som nu ligger 40-50 år tillbaka i tiden, kan jag ej
minnas att dessa problem berörts annat än i förbi
gående.

Det kan verka underligt att internationellt sam
arbete i dessa ämnen ej kommit till stånd förrän
under senaste årtiondet. Men förr var det ju så att
varje land på vårt runda klot levde mest för sig
själv. Den ökade internationella samvaron har
ändrat på detta och särskilt i dessa frågor måste ett
verkligt samarbete upprättas för att kunna ge forsk
ning och behandling styrka och effektivitet.

I och med socialstyrelsens internationella sympo
sium om missbruk av s.k. centralstimulerande me
del i nov 1968 (Stockholm) inträdde en vändpunkt
och arbetet med dessa problem blev väsentligt un
derlättat.

Då man diskuterar dessa frågor dyker en del ter
mer upp. En mer allmän förståelse för deras inne
börd bör skapas, så att den ene vet vad den andre
pratar om.

Vi skall här bara ta upp termerna "addiction" och
"habi tuation".

Addiction definieras som ett tillstånd där fortsatt
intagande är nödvändigt för att förhindra upp
komsten av kroppsliga s.k. abstinenssymptom. De
addictionsframkallande medlen har därför ansetts
för mycket farliga.

Medel, som ger habituation har ej ansetts ge något
fysiskt beroende utan endast ett psykiskt behov.

Enär gränserna mellan dessa tillstånd är mycket

diffusa rekommenderade WHO ett annat samlande
namn nämligen "dependens". Därmed ville man de
finiera ett tillstånd av fysiskt och psykiskt beroen
de, förorsakat av upprepat intagande av narkotiska
medel.

Det finns inte bara en orsak utan flera, som ger
upphov till narkomani. I grova drag kan man tala
om tre orsaker, vilka genom sitt samspel leder fram
mot fördärvet. Det gäller medlets effekt, personlig
heten och miljöförhållanden.

Då det gäller effekten av medlen måste vi göra
klart för oss, att en del narkotika kan ha en stor
betydelse som läkemedel. T.ex. morfin, opium etc.
Andra, de s.k. centralstimulerande medlen och hal
lucinogenerna, har däremot ingen eller ringa kura
tiv betydelse.

I rent förebyggande syfte söker man genom lag
komma fram mot ett tillstånd där endast en legal
åtkomst av ämnet är möjlig.

Forskningen söker att framställa ersättningsme
del som har narkotikans goda egenskaper kvar men
saknar dess nackdelar. Tack vare grundforskning
och vår ökade kunskap om centralstimulantia, söker
man även framställa medel för behandling av miss
bruk.

För uppföljning av behandling utvecklas även
metoder att spåra förekomst av centralstimulantia
i kroppen. Metodutvecklingen hat gått enormt fram
åt på senaste tiden. Man kan nu spåra milliarddels
gram, men våra resurser för metodikens praktiska
användning föreligger ännu ej.

Symposiet i Stockholm framlade bevis för att de
flesta unga missbrukare av centralstimulantia hade
börjat med missbruk av canabis. Canabis och även
andra narkotika har ännu ej upptagits av WHO och
klassats för internationell kontroll. Svenska forska
re arbetar med iver härpå. Man skulle då kunna få
fram en legal kontroll på dessa ämnens tillverkning,
distribution och användning.

Om ock en del normalbegåvade och väl utveck
lade personer på grund av gängbildning kan luras
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in i ett beroende av narkotika är det dock männi
skor med störd miljökontakt, kroppsligt och psy
kiskt svaga personer som råkar in i eländet. Socialt
söker man genom en uppsökande kontaktorganisa
tion nå fram till dessa och börja en förebyggande
verksamhet. T.ex. ändra på miljöförhållanden och
ge undervisning.

Föräldrar, som iakttar att det är något på tok i
hemmet med något av barnen, skall ta kontakt med
rektor i skolan eller barnavårdsnämnden och knyta
ett verkligt samarbete med dem.

Inom skolorna kan man ej fordra att varje lärare
skall vara kapabel att göra utredningar eller ge råd
i dessa delikata fall. Bäst är att i större skolor ha
specialtränad personal därtill.

Aven då det gäller undervisning i dessa hänseen
den bör speciell person sköta detta, för att nå en
god förebyggande vård.

Kommer vi så till de sociala förhållandena är det
ju en hel del som påverkar tillståndet antingen på
det ena eller andra sättet. Vi har redan berört det
inkapabla hemmet som säkerligen är en av de oftast
förekommande miljöpåverkningarna. Men även
andra sociala missanpassningar finnes, som gör livet
innehållslöst och enahanda. Mest tänker jag då på
arbetsplatsen. Ett industrijobb eller kontorsarbete,
kan för den unge bli trist och tröttande. Kanske
skall han eller hon även upp tidigt på morgonen för
att med buss hinna in till arbetet och efter arbetets
slut åter färdas den långa vägen hem. Vi måste lära
oss att dylikt frestar på. Varje hem, varje skola och
varje arbetsgivare bör se till att arbetet ej blir allt
för enahanda eller stillasittande. Lägg t. ex in en
stunds motion för de stillasittande på kontoret.

Socialt håller man på att bygga ut vårdformerna
i en takt så att man börjar få grepp om missbruket.
Det blir dock alltför långt att gå in därpå utan får
jag hänvisa till litteraturen (se nedan).

De flesta har nog ej kunnat undgå att erfara det
olidliga tillstånd som människor kan komma i vid
detta missbruk. "Knarknästena" äro ju en skandal
och smittokällor i både kroppsligt och psykiskt hän
seende. Man kan direkt se hur bland annat den
smittosamma gulsoten år från år stiger i frekvens i
takt med injektionsmissbruket. Det uppges att det
kan vara ca 15 st. missbrukare, som får sin brist
fälligt sterila injektion med samma spets.

En källa till stigande och fascinerande intresse för
allmänheten har varit de nyframställda ämnena
med s.k. hallucinogen verkan. Det är dock ej en
dast allmänheten utan även vetenskapsmännen för
vilka dessa ämnen varit intressanta i religiösa, me-

dicinska och uppfostrande synvinklar. Det har givit
upphov till vetenskapliga tvister. Detta senare har
bl.a. fört med sig den förvirring i människornas
ställningstagande till problemen kring missbruket
av dessa medel.

Då det säkerligen ännu vilar en betydande mystik
kring hallucinogenerna kan det vara av värde att
här prata litet om dessa.

Vi skall här ej gå in på alla de kroppsliga och
psykiska symtom, som dessa medel förorsakar. Vi
poängterar endast skadeverkningar, som missbruket
för med sig.

Det uppträder personlighetsförändringar ledande
till likgiltighet, slöhet och ett alltmer minskat intres
se för omgivningen.

Beroendet av medlet gör att missbrukaren stän
digt jagar efter att kunna få tag i doserna och det
slutar med asocialisering och kriminalitet.

Så kommer sinnessjukdomar i dess spår och det
mest pinsamma för missbrukaren i övrigt är de s.k.
abstinenssymptomen, som följer med avbrott i inta
gandet.

Av hallucinogenerna canabis eller som det även
kallas haschisch eller marihuana, från indisk hampa,
meskalin från en mexikansk kaktus, psilocybin från
en mexikansk svamp är dock LSD-25 den mest
mystiska drogen.

Den framställdes syntetiskt år l938 ur mjöldry
ga. Kemiskt kallas den lyserggic acid dietylamid,
varav namnet. För full klinisk effekt fordras endast
0,1 mg, alltså 5000 gånger mindre dos än för meska
lin. Skiftande beteenden uppstår från höggradig
extas med verkliga skrattexplosioner över ångest
och rastlöshet till fullständig tystnad. Andra kan
känna övermänskliga krafter. De kastar sig ut ge
nom ett fönster t.ex. i tro att de kan flyga. Hal
lucinationerna kan få de mest vidunderliga scene
rier särskilt då det gäller färger.

Tio år efter dess framställning hade det använts
på snart sagt allt möjligt. Det skulle kunna bota
alkoholism, kurera nervösa åkommor, motverka ci
garettrökning etc., etc.

Hela inställningen kom i vanrykte och man har
egentligen ingen nytta av medlet. An så länge spelar
det mindre roll, då det gäller missbruk. Bland de
skolbarn i Stockholm, som missbrukar narkotika är
det endast 4 av 345, som använder LSD.

Ja, ovanstående är endast en glimt om narkotika.
De som önskar att mer sätta sig in i problemen hän
visas till Elsa Helde: Ungdom och narkotika. (pris
16: SO + moms.)

John Bellander
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NAR ELDEN AR LOS
Ett besök på brandkårn, tänk om man fått göra

det när man stod i ljusa sommarkvällar och väntade
på utryckning då en pyroman var i farten för mån
ga år sen! Nu har det i alla fall blivit av. Man har
fått tala med Brandjohan och vicen och fått titta
på hela stationen. Elden behåller sitt grepp över

-en som något av det mest dramatiska och härliga.
Först gör vi en runda genom lokalerna. Expedi

tionen och stora vagnhallen ligger på gaveln. Där
innanför finns en reparationslokal med slangtork
skåp och annan utrustning för de reparationer, som
ständigt är på gång. Ett rum med pingpongbord
för förströelse och - kan man gissa - för koncen
trationsträning har också en liten början till det
museum, man hoppas få ute i Aspvik nån gång. Så
finns en slangverkstad och naturligtvis en bastu med
tvättrum. Hallen med klädutrustningarna, färdiga
att hoppa i, är ganska rymlig - förstås - man

måste ju ha armbågsrum.
I vagnhallen står först och främst den stora tank

bilen, ny 1968, en lysande röd International Har
vester. Den har med sig 2.000 1 vatten, slangar,
strålrör, grenrör, brandposthuvuden, en brandpump
med 200 m/1 kapacitet, d. v. s. den pumpar 200 1
i min. Där finns två tryckluftsapparater med fyra
reservaggregat, livlinor och handstrålkastare. För
mindre bränder finns pytssprutor, pulversläckare
och spadar. 200 1 skumvätska med särskild pump
finns för olje- och bensinbränder. Till varje 1 vat
ten sätts 5 dl skum, som sedan vid utblåsningen
blandas med luft och blir som vispgrädde. Där finns
också stegutrustningar. Brandfordonen är radiout
rustade för mottagning och sändning. Manskaps
hytten rymmer 1 + 5, d. v. s. chauffören och fem
brandmän. På taket finns en strålkastare och fron
ten har en hel skulptur av slanganslutningar.
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Alldeles ny är en katastrofkärra - ett släpfor
don - med elaggregat, länspumpar, röksug, strål
kastarutrustning och plåtsågar, framför allt för
trafikskador. Rökdykar- och grodmansutrustning
hör också till. Det händer ju även olyckor på sjön.

Den gamla brandbilen med stegmaterial får fun
gera som reserv. En livbåt i plast kan kopplas på
släp.

I stora hallen finns naturligtvis också d e två
flitigast använda fordonen, de två ambulanserna,
en Mercedes och en International Harvester.

Vilka är det nu som använder sig av alla dessa
grejor till allas vårt bästa?

Den heltidsanställda personalen uppgår till 12
personer: 1 brandchef, 1 v. brandchef, 10 brand
män. De senare är också ambulanspersonal. Därför
har dom förutom sin yrkesutbildning som brand
män också enl. lag åtta veckors sjukvårdsutbildning
vid Landstingets sjukvårdsskola i Södertälje. Tre
veckors teori, fyra veckor på lasarettets kirurgiska,
intensivvårds- och olycksfallsavdelningar, där dom
jobbar som assistenter. Slutligen en veckas BB-tjänst,
vilket bör kännas tryggt för den som väntar på en

0san resa.
Deltidspersonalen, som tas ut frivilligvägen består

av 1 v. brandchef, 2 brandmästare, 4 brandförmän,
18 brandmän, samtliga anställda inom företaget.
Också dessa har en viss sjukvårdsutbildning: 14 da
gars teori och 1 vecka på kirurg- och olycksfallsav
delning.

Yrkespersonalen har vanliga åtta timmars arbets
dag. Den fylls av arbetet med översyn och trimning
av all materiel. Att den inte klickar är ju lika vik
tigt som personalens kunnighet, snabbhet och styrka.
Tre gånger i veckan sker praktisk och teoretisk öv
ning, ofta förlagd till rökskyddshuset i Nacka.

Den deltidsanställda personalen har vakt en vec
ka, är fri två. Ovningar sker varje måndagskväll
under vaktveckan.

Kallelse av vaktstyrkan sker med personsökare
(en liten manick, som varje man bär på sig och som
står i radiokontakt med stationen i Gustavsberg) -
tyfon - larmet som vi alla kan höra - eller per
telefon. Att larmet går tyst är naturligtvis det bästa
- inga störande inslag av nyfikna! Tyvärr - för
oss brandmänsfans! Tiden mellan larmet går och
utryckningen från station kallas på fackspråk för
anspänningstid - en kvarleva från hästtiden,
månntro. Den tiden är för våran brandkår 5 min.
Låter inte det fantastiskt. Hoppa i kläderna, cykla
eller bila från Lugnet exempelvis och sitta färdig
för aktion på fem minuter! Man hinner naturligt-
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Hjalmar Bärning 48, arbetar som formsprutare pJ,
plastavdelningen. Bor i teleskophus vid Farsta och kom
mer från Mo och Domsjös fabrik i Husum. Inga ut
komstmöjligheter där för hustrun och bättre studiemöj
ligheter för barnen var starkaste skälen för flyttningen
hit.

FÖRSLAGSVERKSAMHETEN
UTBETALDA PREM,IER 1969
Förslag

nr Benämning Namn Belopp
3302 Avstickare Antonio Pilotro 300:-
3304 Ventil, tallrik Antonio Pilotro 2.000:-
3321 Massaavskärare Antonio Pilotto 350:-
3401 Klammer Fridolf Sjöström 200:-
3403 Magnetspolare Fridolf Sjöström 150:-
2659 Ställbar bock Torsten Henriksson 300:-
3243 Hållare för fot och kil Arne Fransson 500:-
3363 Hål Georg Oberg 300:-
3409 Verktygsförbättring 50:-
3535 Anders o. Pettersson Gunnar Hägg 200:-
3536 Sotlucka Gunnar Hägg 400:-
2603 Eliminer. tryck Reinhold \\-esterberg 50:-
3385 Hink med hjul Fridolf Sjöström 75:-
3408 Mtrl. spararstöd Fridolf Sjöström 50:-

3423 HPF :s lunchrum Telma Carlsson } 50:-Eila Johansson
3097 SJ 50:-
3303 Avloppslock Antonio Pilotro 50:-
3343 Valkbesparare 50:-
3337 Tryck-Luft-Sug 100:-
3364 Draperi Ingvar Gustavsson 200:-
3366 Arbetsbord Björn Gustavsson 100:-
3373 Besparing 50:-
3374 Krage, skorsten Georg Oberg 300:-
3404 Vikbart, mellanstöd 200:-
3439 Bänkutrymme Sven Kagestad 50:-
3465 Förvaringsform 50:-
3469 0 rientering Lennart Nordström 50:-
3431 Bättre orientering Atlantico Pilotro 50:-
3332 Oricnteringshjälp Lennart Dahllöf 100:-
3418 Mera förslag Rurik Kamb 50:-
3324 Hållararm Antonio Pilotto 800:-
3326 Glaseringsställning Sulo Lindqvist 2.000:-

VUXENUNDER VISNING
Planerade kurser till hästterminen 1969.
GYMNASIET Engelska

Tyska

GRUNDSKOLAN Svenska
Engelska
Tyska
Matematik

Ansökningstiden till ovannämnda kurser utgår den
13/6 1969. Prospekt och ansökningsformulär rekvi
reras från Skolkontoret, Kvarnbergsskolan, 134 00
Gustavsberg, tel.: 0766/318 50 eller 308 25.

Niilo Frangen 44, serviceelektriker på vår plastavdel
ning. Tidigare hos Charles Westerberg i Nyköping. Finsk
medborgare. I Sverige sedan 1960.

Maria Sartin hälsar vi välkommen tillbaka till Gustavs
berg. Hon arbetade här Jren 1956-1963 men Jtervände
den gången hem till Italien,



UR LÄKARRAPPORTEN
Liksom under en mycket lång följd av år har sili

kosundersökningar på dem som arbetat inom den
keramiska sidan av produktionen tillämpats enligt
gällande bestämmelser, dels vid arbetets början och
därefter med vissa intervaller i någon mån beroende
på arbetsplatsens art. Undersökningarna har som
alltid tidigare utförts av professor Bruce på Söderby
sjukhus. Riskmängden, cl.v.s. i silikosfarligt arbete
sysselsatta utgjorde under året 560 personer.

Vid årets slut tjänstgjorde fortfarande 27 perso
ner på vilka silikos i någon form konstaterades
ehuru som regel i dammfritt arbete. Fördelningen
var följande: misstänkt silikos 8, stad. I 12, stad. II
4 och stad. III 3. På Söderby har under året under
sökts 168 personer varav 87 nyanställningsunder
sökningar. Två fall har tillkommit i stadium I. I
det ena fallet låg expositionstiden för silikosfarligt
damm så långt tillbaka som 1954 och den anställde
hänvisade till undersökning med anledning av en
allmän hälsokontroll.

En närmare redovisning av silikoslägets utveck
ling vid Gustavsbergs Fabriker kommer under 1969
att lämnas av professor Bruce.

Rune Raxell

Fridlysta blommor
Länsstyrelsen har tillsvidare helt förbjudit plock

ning av vilt växande exemplar av blåsippa, gullviva
och liljekonvalj i bl.a. Boo, Gustavsberg, Nacka,
Saltsjöbaden, Tyresö och Värmdö med undantag av
skärgården utanför huvudön.

Arbetstiden
för de som skall arbeta under ordinarie semestertid
30/6-27/7 blir kl. 06.00-15.30 med frukostrast
kl. 08.30-9.00 och lunchrast kl. 13.00-13.30.

Tältkort 1969
utlämnas på Personalavdelningen. OBS! endast för
anställda fyllda 18 år och som för egen del önskar
tältplats.

Förmånsresor
erbjudes för kooperativ personal under maj, Juni,
augusti och september. Broschyr finns på Personal
avdelningen.

Ulla Trädgårdh, försäljningskontorist, tidigare Domus,
och Marianne Salomonsson, lagerkontorist som arbetat
på Postverkets Centra/förråd.

lng. Gösta Westh, blivande fabrikschef för HPF & Konstgods,
kommer från Rörstrands porslinsfabrik. Dessförinnan har han
bl.a. varit fabrikschef hos AB SYCO i Strömstad.

lng. Bo Erixon, produktionsingenjör på konstgodsavdelningen,
kommer från Rejmyre Glasbruk där han varit driftsingenjör.
lng. Ingvar Mohlin, produktionsingenjör på dekoravdelningen,
tidigare på dekoravdelningen på Rörstrand, Lidköping.



FORETAGSNAMNDEN
Protokoll från Företagsnämndens sammanträde

i Gamla kontorets konferenssal.

Sammanträdet öppnades av herr Hj Olson, som
särskilt välkomnade dr B Broms, som deltog i sitt
första nämndsammanträde i Gustavsberg. Ett väl
kommen riktades också till de nya nämndledamöter
na Inga-Greta Bäcklund och Rune Lööf.

Förslag till dagordning godkändes och protokol
let från den 11.12 1968 lades med godkännande till
handlingarna.

Arbetsutskottet omvaldes och kommer under
1969 att bestå av hrr Hj Olson, B Dahllöf, R Ed
qvist, J Espeland, L Svensson, A Johansson och B
Andersson.

Efter en kort presentation av sig själv gav dr B
Broms en intressant inblick i byggbranschen. 1968
påbörjades i landet 104.000 nya lägenheter och 1969
torde man kunna räkna med ungefär samma antal.
Någon stagnation i nybyggnationen till förmån för
modernisering är kanhända tänkbar framdeles. På
ett årtionde har fritidshusbyggnationen fördubblats
och idag finns mellan 600.000-700.000 sådana,
och vi får säkerligen där räkna med en årlig ökning
av c:a 20.000-30.000. I byggbranschen pågår för
närvarande en omstrukturering med inriktning mot
allt större företag. De mellanstora företagen kom
mer att få svårigheter att överleva, medan de mind
re företagen troligen kommer att bestå, bl.a. på
grund av sin lokala karaktär. I grossistledet kan
man räkna med att byggvaruhus, typ OBS!, blir
allt vanligare liksom terminaler, där grossister och
fabrikanter samlastar och skickar ut varorna direkt
till byggnadsplatsen. Dr Broms kom också att be
röra en del av Gustavsbergs utvecklingsprojekt och
nämnde bioxialsystemet, ett nytt avloppsrenings
system, som bland annat innebär en nedbrytning av
de för naturen skadliga närsalterna. Vad beträffar
renare luft torde det inte råda några tvivel om att
elvärmen kommit för att stanna. I USA har upp
värmning av fastigheter med varmluft sedan länge
prövats och befunnits vara en bra metod. Kven in
om företaget pågår forskning på detta område.

Slutligen uttryckte dr Broms sina förhoppningar
om att företagsnämnden även i fortsättningen skall
få vara ett verksamt instrument för samråd och in
formation och gav också sitt erkännande för de

strävanden, som inom företaget pågår för att skapa
meningsfulla arbetsuppgifter för alla anställda.

Ing. Thomas Cassel, från årsskiftet anställd för
att arbeta med Xerex, - en ny produkt -, gav
med hjälp av ljusbilder en presentation. Xerex, som
är en anordning för uppspänning och fasthållning
av linor av olika slag, är uppfunnet av en schwei
zare. Xerexspännaren kommer att kunna vara till
nytta överallt där snören, linor och rep används.
Vi hoppas att den därför blir attraktiv för stora
kundgrupper såsom fritidsfolk, hushåll, butiker och
industrier. Olika Xerexspännare skickades också
runt för att de närvarande skulle få titta på den
nya produkten, som kommer att lanceras på mark
naden i höst.

Dr Broms gav en information av ett annat av vå
ra nya projekt - Bioxialsystemet, som innebär en
paketlösning för fullständig rening av avloppsvat
ten. De minsta avloppsverken är dimensionerade för
resp. 1, 2, 3 och 4 hushåll och vi torde ganska snart
kunna erbjuda reningsverk för gruppbebyggelse för
uppemot 10-12 hushåll. Bioxialsystemet är en tek
niskt avancerad och ekonomiskt fördelaktig lösning
i avloppsfrågor av rimlig storleksordning. Ytter
höljet består av en cylinder av glasfiberarmerad
plast, som kommer att tillverkas inom företaget. Vi
får räkna med att myndigheterna mycket snart
kommer med rigorösare bestämmelser för rening av
avloppsvatten, och vi vill gärna engagera oss i så
dan verksamhet, som kan gagna miljövården.

Hr Hj Olson meddelade om de nyanställningar,
som gjorts under första kvartalet; Gösta Westh,
blivande fabrikschef på HPF; Bo Erixon, produk
tionsingenjör på konstgodsavd.; Ingvar Mohlin,
produktionsingenjör på dekoravdelningen; Åke
Hellqvist, konstruktör och utvecklare av bioxial
systemet; Knut Ahlqvist, chef för tryckluft och vär
me inom underhållsavd. och Gotthard Larsson, för
man för all städning inom företaget.

Hr R Edqvist rapporterade från arbetsutskottets
arbete. Man har bl.a. enats om att ha tätare kon
takter, minst två sammanträden per kvartal.

Vid projektering av nya anläggningar har fram
kommit önskemål om ökat samråd och bättre in
formation. I de styrande kommitteerna för nyan
läggningar skall i fortsättningen representanter för
de anställda på berörd avdelning ingli. I Norge har
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sedan en tid tillbaka nya vägar prövats inom m
dustrien för att fördjupa företagsdemokratien och
bereda den enskilde mer inflytande över sin arbets
situation och en studiegrupp från Gustavsberg kom
mer under våren att besöka ett norskt företag. En
livlig diskussion kring ovanstående kom till stånd,
där bl.a. hrr Hj Olson och B Andersson yttrade sig.

Hr B Dahllöf gav en översikt av marknadsläget
och produktionen. För Badkars del kan vi glädja
oss åt att det gångna året inneburit att både för
säljning och produktion överskridit uppgjord bud
get. De första månaderna i år visar på ökad pro
duktion och förstärkt lagerberedskap. Smidda pan
nor har en ojämn orderingång, men vi har en del
projekt på gång som vi hoppas på. En utveckling
mot större pannor för fjärrvärmeverk är högst tro
lig. Kyldisk kan notera god orderingång och ökning
av utleveranserna hittills i år. Sanitet rapporterar
ökad tillverkning. Vissa svårigheter har uppstått
vid byte av råmaterial, men primautfallet har dock
förbättrats. Planer på att bygga ut lagerlokalerna
finns också. Hr B Dahllöf berättade att man i Eng
land lancerat ett nytt gjutsystem, som kräver myc
ket liten golvyta. HPF kan redovisa god försälj
ningsökning för 1968 med uppnådd tillverknings
budget. Rågodsbränningen har förbättrats och pri
maprocenten höjts. Det är nu också beslutat att avd.
A:s lager framdeles kommer att överföras till KF:s
planerade storlager i Upplands-Bro. Plastavdel
ningen har god orderingång och fin beläggning.
Flera nya maskiner har inköpts och är under in
trimning. Ornaminavdelningens flyttning är något
försenad, men kommer att ske successivt under vå
ren med en förnyelse av maskinparken. Arbetet på
den nya servicebyggnaden vid gula porten kommer
till följd av den utdragna vintern att försenas c:a
14 dagar. Hr Hj Olson kompletterade översikten
med uppgifter från våra dotterföretag. I Oxelö
sund har den nya segjärnsanläggningen i ingångs
skedet gett oss idel positiva erfarenheter och även i
Fristad har flyttning och igångkörning i den nya
fabriken gått mycket bra, men konkurrensläget har
skärpts vad gäller plaströr. Också i Reftele märker
vi hårdnande konkurrens av elvärme, men kan dock
redovisa relativt goda utleveranser.

Hr Hagelin frågade hur utfallet blivit av MTM
och UMS-installationerna. Hr Dahllöf svarade att
här liksom i andra sammanhang får man räkna med
en del intrimningsbekymmer men att de positiva
erfarenheterna överväger.

I anslutning till översikten gav hr B Andersson
uttryck för sin uppfattning, att de anställda vid om-

läggningar och förändringar ofta kommer på mel
lanhand och att tidsplaneförskjutningar av olika
projekt kan vara mycket irriterande för den enskil
de.

Hr Hj Olson menade att ett företag, som inte
vågar satsa på nytänkande och nya metoder är ett
företag på tillbakagång. Trots hårdnande konkur
rens på alla områden har Gustavsberg ändock lyc
kats att uppehålla full sysselsättning. Det tidigare
beslutet att låta representanter för de anställda ingå
i aktuella projektgrupper torde kunna ge mera
breddning åt beslutsunderlaget och skapa bättre
informationskanaler.

I den efterföljande diskussionen framfördes syn
punkter bl.a. av hrr B Dahllöf, F Möller, R Lööf
och R Edqvist.

Hr R Edqvist gav en översikt över det gångna
året och konstaterade att Gustavsberg relativt sett
har en hygglig lönsamhet och att omsättningen ökat.
1968 års resultat överstiger också 1967 års, bl.a.
beroende på att vi lyckats göra fördelaktiga inköp.
En mer ingående analys av 1968 kommer att göras
på nämndens junisammanträde. Han ansåg också
dagsläget vara mycket svårbedömt ur konjunktur
synpunkt, men pekade ändock på två omständig
heter, som kan förklara det något kärva nuläget -
räntehöjningen med åtföljande lånesvårigheter samt
den långt utdragna vintern. Vad gäller de stora in
vesteringar som gjorts inom företaget under de när
mast föregående åren nämnde dr B Broms att man
normalt brukar räkna med 4-5 år, innan sådana
slår igenom och kan räknas ge lönsamhet.

Rapporter från samarbetskommitteerna genom
gicks. Ur dessa kan noteras, att man på BKF gått
igenom produktionsresultaten, resonerat kring per
sonalomsättningen och informerats om en planerad
lagerutbyggnad. Från årsskiftet har vi också dusch
badkar på vårt försäljningsprogram. HPF har rap
porterat att nya flintgjuteriet är under uppbyggnad
och beräknas färdigt under mars. Två el-ugnar och
en gasugn har beställts att uppställas i dekorugns
hallen resp. chamotteugnshallen. Benflatgodset har
sedan man introducerat nytt fyllningssätt haft för
bättrad primaprocent. På Lager och Transport har
man ventilerat produktions- och lagersituationen.
Diskuterades även problemet sopor och sophämt
ning. Förhandlingar pågår med Sellbergs för att
kunna rätta till detta problem.

Personalen i packboden efterlyser ett kaffe- och
rökrum. Ordf. har infordrat offert på en maskin,
som gör pappersspån av kontors- och arkivpapper
och ev. inköp kommer senare att diskuteras. SPF
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AMS-teleskophusen inflyttningsklara till april

har utöver sedvanlig information om tillverkning
och leveranser resonerat kring omläggningar - i
godsmagasinet och vad gäller montering av tvätt
ställ och toaletter pågår intrimningar av nya system
och det har gett förskjutna tidsplaner. Inköp av
fyra sprutskåp har skett och montage pågår.

Personaltjänsten rapporterade att antalet anställ
da per den 31.12 1968 var 2 039, fördelat på 1 536
kollektivanställda och 503 månadsavlönade. I hela
Gustavsbergskoncernen var antalet 2 793 anställda
vid årsskiftet. Den största personalökningen hänför
sig till den nya fabriken i Fristad.

Personalomsättningen för Gustavsberg ligger på
13,3 '0/o, en liten minskning i förhållande till 1967.
Några avdelningar rapporterar dock alltför hög
omsättning, varför man kommer att arbeta med ett
speciellt introduktionsprogram och även genomföra
avskedsintervjuer. Tio s.k. teleskophus, som hyrs från
AMS, står också klara att ta emot en del av det ny
tillskott som behövs till våra fabriker. Från per
sonalkommitrens arbete meddelades att man nyli
gen beslutat anta enhetliga regler för åtgärder vid
alkoholmissbruk inom företaget och att en delega
tion lagt fram konkreta förslag hur en s.k. allmän
grupp skall vara organiserad. Forslagskommitten

belönade under 1968 45 förslag med tillsammans
10.130: - och under 1969 har redan 18 förslag be
lönats med 5.125: -. Intresset för förslagsverk
samheten synes glädjande nog ha ökat och bl.a. har
ett förslag för ventil till tallriksavplockare premie
rats med 2.000: - och ett annat som avser hållare
för fot och kil gett förslagsställaren 500: -. Skydds
kommitten har behandlat årsstatistiken för 1968
och konstaterat 60 yrkesskador med 880 sjukdagar
och 6 039 förlorade arbetstimmar. Färdolycksfallen
var 10. Yrkesskadefrekvensen kan sägas vara låg -
endast 4,9 per 100 årsarbetare. Föregående år var
den 5,4 och trenden är glädjande. På skyddskom
mittens senaste sammanträde demonstrerades också
ett nyinköpt dammätningsinstrument, och i fort
sättningen skall kontinuerliga undersökningar göras
av såväl damm som buller över hela företaget.

I likhet med föregående år kommer fackför
eningen för sin medverkan i skyddsarbetet att pre
mieras. Efter en kort diskussion bestämdes att med
len bör an vändas i fackföreningens studiearbete,
och då företrädesvis inom sådan verksamhet, som
rör skyddsfrågor. En check på 4 .100: - kommer
att överlämnas.

Sekr.
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FACKFÖRENINGEN 50 AR
Den 18 april efter 18.30 var det osedvanligt tyst

och stilla i Gustavsberg. Ett halvt tusen festklädda
människor hade just lämnat samhället i gula bussar
med riktning Björknäs. Björknäspaviljongen, en
gång "Nordens största danspalats", hade en av sina
stora kvällar när avd. 205 i Gustavsberg firade sitt
50-årsjubileum. 537 glada deltagare bänkade sig
kring borden, fick hjälp av söta värdinnor, beun
drade arrangemangen, den festliga belysningen och
sorlade förväntansfullt.

Veteranerna, de som varit med från början, hed
rade festen med sin närvaro, 25 av dem, 67 var
inbjudna. De fick var sin ros och varma applåder.

Vid desserten följde hyllningstalen och det över
lämnades gåvor, som sig bör till den som nått sin
gyllne medelålder. Konf. Torsten Rolf överlämnade
ordet till 205 :s ordf. Arne Johansson. Vi återger
talet som vi uppfattade det. Den stora lokalen, de
nyckfulla mikrofonerna och det aldrig tystnade
sorlet från festdeltagarna gjorde att tyvärr endast
brottstycken av talen nådde fram till åhörarna.

Arne Johansson: Det är en stor dag för avdel
ningen i Gustavsberg, som firar sin SO-åriga tillvaro
och det är med glädje vi ser att så många har hör
sammat vår inbjudan. I raden av gäster nämner jag
först de som var med 1919 och bildade avdelning
en. Vi betraktar dem som kvällens hedersgäster. Ni
är hjärtligt välkomna. Jag hälsar Fabriksarbetare
förbundets ordf. Valdemar Lundberg. Jag hälsar
också Gustavsbergs Fabriker och dess representan
ter med Hjalmar Olson i spetsen hjärtligt välkom
na. Jag vänder mig också till representanter för ar
betsledarna och tjänstemännen, Gustavsbergs kom-

. mun, Arbetarekommunen och Konsum och för samt
liga gäller givetvis att vi hoppas att få en trivsam
och minnesrik kväll.
Näste talare var Sv. Fabriksarbetareförb:s ordf.
Valdemar Lundberg: Festdeltagare. Året var 1919,
slut på första världskriget, nöd, fattigdom, elände.
Året var 1969, ett helt annat samhälle, helt andra
förhållanden, helt annat sätt att vara och verka,
fast samma människor, samma levnad i övrigt.
Denna utveckling har 205 :ans medlemmar medver
kat till i allra högsta grad. Tillsammans med andra
människor i samhället, företagsledare och alla andra
som arbetat i och för samhället. För denna med
verkan, för det goda samarbetet som varit rådande

i alla år mellan förbundet och 205 i Gustavsberg
vill jag framföra en hjärtlig hälsning från förbunds
styrelsen och önska avdelningen lycka till i fram
tiden och lycka till att nå samma goda resultat un
der de kommande femti åren. Vi blir aldrig nöjda
och vi flyttar ständigt fram våra målstolpar och
när vi nått målet lägger vi upp ett annat för de
närmaste femti åren. Lycka till i framtiden. Val
demar Lundberg lämnade till sist som minnesgåva
en tavla att pryda 205 :ans expedition.

Näste talare var tekn. Dr Hjalmar Olson
Svensk fackföreningsrörelse startade under bety

dande yttre svårigheter - liksom motsvarande rö
relser i andra länder.

Den sociala miljön var bondesamhället - feodal
samhället som började utveckla sig mot industrisam
hället.

Vad vi idag kallar för Iöretagsledare var den
gången djärva och hänsynslösa entreprenörtyper
som slogs för sin egen existens och makt. Alla an
ställda betraktade de mer eller mindre som slavar.

Vi ha i Sverige varit förskonade från de otäckaste
dragen i denna utveckling. Skälen är många: Vi ha
alltid varit ett fritt folk i den betydelsen att liv
egenskap icke förekommit - vi ha varit vana att
i byalag och mindre samfälligheter gemensamt dryf
ta våra problem och upplevt den frihetskänsla som
följer med att få delta i rådsslagen och vara med
och besluta.

Industrialiseringen skedde på orter som vi idag
kalla bruksorter och där samhörighetskänslan var
stor trots den hårda och många gånger grymma
miljön.

Av dem som började att bygga upp fackförenings
rörelsen ute i bygderna fordrades mod och självstän
dighet - både mot arbetsgivaren och många gånger
mot de kamrater de ville hjälpa.

Framgången har varit stor. Jag tror det är få som
har klart för sig vilket inflytande som fackförening
arna i dagens Sverige har. Fackföreningarnas led
ning och medlemmar ha skolats i ekonomi genom
verksamheten inom fackföreningarna men minst li
ka mycket eller kanske mera genom konsumtions
föreningarna och det kommunala arbetet.

Det socialdemokratiska regeringsinnehavet under
mer än trettio år har som följdföreteelse fört till att
fackföreningarna fått en kontakt med och ett delat
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ansvar för landets utveckling - ett ansvar som de
på ett föredömligt sätt ha förstått att bära.

En av följderna har blivit ett starkt utvecklat
produktivitetsmedvetande - ett produktivitetsmed
vetande som blivit ett av våra hemliga vapen, ett
vapen som till betydande del förklarar varför detta
lilla land klarat sig så bra som det gjort.

Men det skulle vara fel tro att fackföreningarna
skulle kunna slå sig till ro. Ni ha nu nått fram till
en stor mognad och funnit vissa effektiva arbets
former i den samhällsmiljö vi nu leva i. Denna miljö
undergår snabba förändringar. Det underlag som ni
idag bygger er styrka på kommer också snabbt att
förändras - början har redan skett. Den största
förändringen kommer från att vi nu håller på att
flytta in i utbildningssamhället. Om några år kom
mer tolv års skolgång att vara det normala. Allt fler
av ungdomarna går vidare till högre studier. Knap
past kommer någon ut i arbetslivet förrän i 19-20
års-åldern. Den ungdom som förr av ekonomiska och
geografiska skäl icke kunde få studera och därför
kom att bli källan till våra skickliga yrkesarbetare,
fackföreningsledare, kommunala förtroendemän och
socialdemokratiska riksdagsmän kommer i fortsätt
ningen att gå vidare till högre studier. De omvälv
ningar som följa i spåren kommer att sätta sin prägel
på fackföreningarna i fortsättningen. Skall Ni kun
na fortsätta att med samma kraft som hittills verka
i positiv riktning inom samhället i avsikt att skapa
större trygghet och bättre villkor för människorna
- då måste utbildningen inom fackföreningarna få
större plats än hittills - vi vet alla att arbetet är
igång. För att markera vår uppskattning av detta
utbildningsarbete ber vi att få överlämna en check
på 10.000.- som stöd åt utbildningsarbetet inom
avd. 205.

Vi önskar er all framgång och hoppas att Ni skall
nå de mål Ni kämpa för - en god, trygg och män
niskovärdig tillvaro för alla.

För Porslins Samorganisation talade Ingvar
Skoog, avd. 42 Gävle, som tackade för det ständigt
goda samarbete som rått och hoppades att det
skulle fortsätta, önskade lycka till och överräckte
en Rörstrandsrelief.

Lennart Svensson representerade SALF i Gustavs
berg och han erinrade om att många av SALF:s
medlemmar en gång varit medlemmar i fackföre
ningen, kanske en av orsakerna till det goda samar
betet. Han uttryckte sin tillfredsställelse över att så
många av veteranerna ville deltaga i festen, de som
kämpat med "föret i portgången". Lennart Svens
son överräckte en emaljtavla av Bengt Berglund

och han önskade att den skulle symbolisera de tre
ord som stod som devis på gamla "Socialdemokrat
en": Frihet, Jämlikhet, Broderskap.

Frihet: skall vi vara aktsamma om, man vet
inte vad man kan gå miste om. Jämlikhet: det är
i dag en stark debatt om den i avtalsrörelsen. Bro
derskap: det gäller gemenskapen, samhörigheten
mellan oss, som vi skall vara rädda om.

SIF avd. 74 i Gustavsberg uppvaktade genom
Gunnar Kjellberg med en Stig Lindbergsrelief. Han
lyckönskade till de uppnådda 50 åren och önskade
lycka till i fortsättningen.

Fritz Berg talade för Arbetarekommunen. Erin
rade om arbetarrörelsens två sidor, den fackliga och
den politiska. Året efter 205 :ans födelse bildades
Gustavsbergs arbetarekommun och sen har den
fackliga och den politiska rörelsen gått hand i hand
i Gustavsberg. Tackade för allt stöd under åren och
uppvaktade med en klocka.

Gustavsbergs kommun representerades av Harald
Lindholm som överlämnade ett bordsstandar och
talade om de drömmar som drömdes i slutet av
förra seklet och bar frukt i 1900-talets andra de
cennium. Människorna fick medbestämmanderätt i
samhället. Fackföreningsrörelsen har tillsammans
med den politiska rörelsen byggt upp där vi står nu
och nu fordras enighet. Vi har en demokrati, en
fackförening och en kommun. Samhörigheten i den
na treenighet skall vi slå vakt om.
Från Konsum - DOMUS talade Linus Lindwall.
Han tackade för en angenäm samvaro, ett utomor
dentligt samarbete genom åren, önskade lycka till
för framtiden och överlämnade en keramikplatta
av Börje Skogh.

Här framträdde vår utmärkte konferencier Tor
sten och berättade en historia: Året var 1929. Axel
Odelberg höll ett temperamentsfullt anförande i
Arbetsgivareföreningen. Han använde kroppen
mycket och fäktade med armarna. Efter det anfö
randet begärde avdelning 205 :ans representant K W
Svensson ordet med orden: Herr Ordförande, må
det aven vara tillåtet för mig att beträda arenan."
Så presenterade Torsten kvällens siste talare, heders
medlemmen Karl Wilhelm Svensson, som beträdde
även denna arena och talade sålunda:

Då vi nu alla är samlade här till vår avdelnings
fest, vill jag för det första framföra mitt och även
de övrigas tack till såväl styrelsen som kommitte
rade, för den inbjudan vi fått, samt för allt arbete
som nedlagts för att åstadkomma denna till alla de
lar fulländade SO-årsfest.
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Då vi 1919 och in på tjugotalet bildade denna
förening, med anslutning till vårt förbund, var och
är den ideella målsättningen att skapa större trygg
het och ett visst medinflytande då det gäller löner
och arbetsförhållanden, samt upprättandet av ett
avtal gällande för samtliga anställda.

Det skulle aldrig falla mig in att vid detta till
fälle framdraga några som helst detaljer eller episo
der under den gångna tiden. Ty var och en som med
intresse följt med i det fackliga och kommunala ar
betet vet allt detta mycket väl.

Naturligtvis har det kunnat skett ett eller annat
missgrepp och felbedömning, men alla missgrepp är
till för att tillrättaläggas. Det är ingen konst att
leta upp fel och brister, men att ställa allt till rätta
kommer i stor utsträckning an på oss själva och vår
villighet att medverka.

I och med demokratins genombrott är vi alla
medansvariga för vår tids utveckling i den värld vi
leva, verka och har vår varelse. Vi är hitkomna
till det här jordklotet för att hjälpas åt i fullt med
vetande att livets realiteter kommer vi inte ifrån.
Den sökande människoanden kan lösa de flesta av
tillvarons alla problem då den genom tidernas vun
na erfarenheter tillämpas i det praktiska livets sam
varo. Och just därför står vi i dag redo att emot
taga nya tankar och förslag som angår oss alla. Ung
eller gammal hör inte hit, ty vi äldre vill också ha
vårt ord med i de gemensamma intressena "ty ännu
leva de gamla gudar". Avd. 205:ans ombudsman,
Birger Andersson presenterade Jubileumsskriften, ett
intressant och innehållsrikt verk som red. Gösta
Dahlberg åstadkommit och har all heder av. De två
första exemplaren av skriften utdelades till Valde
mar Lundberg och Hjalmar Olson. Birger meddelar
i sammanhanget att medlemmar får den genom
fackföreningens kontaktorganisationer, förutvaran
de medlemmar får den per post.

Efter talen intogs scenen av Anna Osts kvartett
som spelade och sjöng till allas belåtenhet.

Göran Enbäcks orkester spelade upp till dans.
Minst tre generationer trådde dansen, från veteran
er till lillvärdinnor. Alla hade roligt tills allra sista
bussen rullade hemåt.

Till sist. Här kommer namnen på alla dem vi bör
tacka för en lyckad och minnesrik jubileumsfest, de
som tillhörde Festkommitten: Arne Johansson, Inga
Greta Bäcklund, Börje Frisk, Kurt Hagelin, Bertil
Hedberg, Bernhard Mähler, Gunnar Olofsson, Pent
ti Dahlberg, Einar Svensk, Birger Andersson, Ingrid
Forsman, Birger Thunström.

Wilhelm Odelberg, son till Hovjägmästarn -
Victor - gästade Forums årsmöte den 28 mars.
Han talade om familjeföretagets historia intill dess
övergång i KF:s ägo. Wilhelm Odelberg är histori
ker - överbibliotekarie vid Kungl. Vetenskaps
akademien - så detta kan väl sägas vara hans äm
ne. Men det personliga engagemanget gav en sär
skild relief åt hans framställning. Huvudpersonerna
blev människor, med svagheter i styrkan, också
för en som aldrig upplevt dem varken i sinnevärlden
eller som legender. Uppskattningen i synnerhet från
de riktiga gustavsbergarna från den tiden måste
låtit honom förstå att han fått något att leva på
nyttar kanske ur annorlunda aspekter.

Efteråt fick han själv en liknande upplevelse, då
den gamla filmen från 1910-talet visades. Där valda
delar av familjen Odelberg rörde sej både inom
fabriksområdet bland andra kända och okända,
och sedan promenerade i splendid isolation i den
fantastiska Farstaparken med slottet som bakgrund.

Mötesförhandlingarna innebar egentligen att allt
gick efter ordningen. Styrelse och suppleanter blev
omvalda. Styrelse och likaså redaktionskommitte
förblev Fritz Berg, Axel Björkman, Bertil Peterson,
Margareta Hald och redaktören Edla Sofia Arvids-
son. M.
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Utanför Bleket jöns Persson talade

en julidag. Innan solen dalade

hade hans bud om frihet fått mening

här skulle bildas en fackförening.

Det var 1919 och knappast lätt
att slåss för sin medbestämmanderätt
och gamle "Patron" blev bittert besviken
när Frihetens sång ljöd vid Farstaviken.
Härovan de första som valde striden
och jämnade väg för den nya tiden.
April -69 när vårblommor spirade
ur vintersnö, vi minnet firade,
Förbundsordförande Lundberg höll tal
bland många andra, mikrofonerna stal



en del av talen, resten porlade

bort som en vårflod när folket sorlade

i festlig yra - sen dansade vi

och det var så trevligt som det kan bli.

På bilden till vänster syns Rolf med värdinna

och nederst tycks Jonasson Sven, besinna

att "gammal är äldst" och kring "gamla gudar"

svävar förvisso de sötaste brudar.

Till höger ses Kalle Ville bland dem

som satt i styrelsen år -tjugojem,

nedanför avtackas veteraner

med ros och applåder i långa banor

sen kom Anna Öst som ett snöskred om våren

Vilken fest! Vi minns den med fröjd genom åren.



l<ONSUM • DOMUS
Föreningsstämman
hölls den 8 april. Där fastställdes bokslutet, valdes
styrelse, revisorer samt ombud till KF :s distrikts
kongress och höstens regionstämma. Distriktsrevisor
Karl-Gustav Persson höll ett anförande om kon
sumentkooperationens nya organisation. Denna inne
bär att Stockholms stad och län blir en region. Man
har sedan något år tillbaka en arbetsgrupp, där
även vår förening är representerad, som utreder
förutsättningarna för att samtliga föreningar inom
regionen går samman till en förening. Utredningsar
betet fortsätter och vidare informationer om stadge
utformningen, medlemsinflytandet, ekonomi etc
kommer under hand att redovisas för berörda före
ningars medlemmar.

Årets distriktsstämmor
var synnerligen välbesökta trots att Svenska folket
dessa dagar gick i ishockeyfeber. Ishockeyn gick ju
riktigt bra för Sverige. Vi kunde också glädja oss åt
att vid distriktsstämmorna redovisa ett gott resultat
av vår samverkan. Ett nytt inslag i årets stämmor
var programpunkten "Frågestund". Under denna
punkt på dagordningen gavs tillfälle att muntligt
eller skriftligt ställa frågor och lämna förslag. Man
diskuterade konfektyrernas placering, varför mjölk
en är placerad så långt in i försäljningslokalerna,
sortimentets djup och bredd, varan som är slut i
hyllan etc. Vidare framfördes önskemål när det
gäller vissa servicefrågor. Det blev trevliga och för
våra rörelse positiva frågor som blev framförda och
diskuterade. Vid distriktsstamrnan i Värmdö Bygde
gård var Redaktör Lars Westman i Tidningen Vi
närvarande i sin egenskap av medlem. Westmc1.ns

"Bakvagnskåseri" i Vi handlade någon vecka där
efter om distriktsstämman på Värmdö. Han skrev
bl. a. att vi var chockade av den stora utfrågningen.
Men så var inte fallet. Vi samlas ju till stämmorna
för att dryfta gemensamma angelägenheter. Då är
det ju värdefullt om medlemmarna begär upplys
ningar om olika detaljer, gör frågor om vad som
ligger bakom balansens siffror, varusortimentet, bu
tikernas bärighet, varuhusens "konkurrens" med
ytterområdesbutikerna etc. Vad som kan göras till
det bättre är ju något som vi givetvis bör diskutera.
Vi bör fortsätta med frågestunderna vid kommande
stämmor.

Omändringen av Varuhuset
De senaste månaderna har det varit intensiv brådska
för att på utsatt dag, den 17 april, kunna vara fär
diga att taga i bruk livsmedelsavdelningen. Det blev
för personal och hantverkare både sena kvällar,
nätter och helgdagar för att få så mycket som möj
ligt färdigt. Det gick enligt planen och vi kunde öpp
na och presentera en modern livsmedelsavdelning på
utsatt dag. När detta skrives pågår arbetet för fullt
att omdisponera den gamla delen av varuhuset. Helt
färdigt skall allt vara torsdagen den 22 maj kloc
kan 10 då varuhuset i sin nya utformning skall in
vigas och tagas i bruk.

Inför sommaren ...
Sedan flera månader pågår förberedelsearbetet

för den stora sommarförsäljningen som vi hoppas
skall få fortsatt god utveckling både i varuhuset och
butikerna. G.M-n.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Om Gustavsbergs bostäder kan man tala länge.

Det är en ganska fantasieggande historia. Med
anledning av fackföreningsjubileet läste jag härom
dagen en intervju med Samuel Svensson från 1960.
Det var Rolla som stod för utfrågningen och Sa
muel berättade mycket om fackföreningens tillbli
velse, men en hel del handlade också om familjens
bostäder genom åren.

När han gifte sig med sin Elin 1906, fick de unga
tu ett rum i södra Kullen. Redan två år senare
lyckliggjordes de med en lägenhet på ett rum och
kök på Villagatan. Där bodde familjen i sju år, bar
nen kom i en lång rad och man kan räkna ut att
det snart blev rätt trångt i den lägenheten. 1913
fick Samuel flytta in i nybyggd fyrarumsvilla i
Tallåsen.

Samuel Svensson
var handmodell formare och tillhörde en elit på mer
än ett sätt. Han var handaskicklig, intelligent, sam
hällsmedveten, orädd och rätlinjig.

Den villan var familjens hem i 39 år och där
tänktes många vettiga tankar till gagn för facklig
och ekonomisk arbetarrörelse, kommunens välfärd
och missionsförsamlingens trevnad. På Rollas fråga
om en familjeförsörjares lön 1913 räckte till hyran
för en fyrarumsvilla svarade Samuel lugnt att det
klarade sig.

Fyra kronor rummet
eller sexton kr i månaden kostade härligheten och
det var det värt tyckte Samuel, men den krona
ytterligare som han måste betala för den täppa, han
och Elin dragit upp ur alkärret, grämde honom.
Var han hämtat jorden till sin täppa avslöjade al
drig Samuel. Den jord som fabriken bestod dugde
bara som fyllning och till vägbygge. Bara lera och
spillt från ugnar och nabbslageri, sa Samuel. Han
föraktade ur djupet av sitt småländska ursprung den
karga skärgårdsnaturens leråkrar och frånvaron av
fet svart mylla. Nu är Samuel död sedan ett år och
dväljs i andra boningar än våra jordiska och fick
inte vara med om fackföreningens jubileum. Men
hans insats för Gustavsbergs utveckling kan ingen
beröva honom.

Som nybliven gustaosbergare
gick jag fängslad och häpen omkring och läste årtal.

Vandrade upp och ner på gamla bruksgator i slutet
av trettitalet och beundrade röda hus med vita knu
tar. Antligen förstod jag detta med drömmen om
röd stuga vid vilsam, blå vik. I mitt nordbohus
länska hemland var husen vita, gula, gulvita, blå
vita, ja tom skära men förvisso icke röda. Den
färgen var förbehållen våra bäst underhållna hus -
ladugårdar och stall.

En livlig byggnadsverksamhet
präglade gustavsbergskt 1870-tal. Grindstugatans
trivsamma hus kom till i början av decenniet och
närmare dess mitt byggdes Flerfamiljehusen på Far
stavikens norra strand. Kullen och Skuggan, öster
om Kvarnberget kom till i slutet av 1870-talet och
så fortsatte bebyggelsen, som var helt beroende av
konjunkturerna vid Gustavsbergs Fabriker. Själv
blev jag varm om hjärtat när jag såg att Kattholm
en och jag hade samma födelseår. Byggnaden alltså.
Skam till sägandes tillhör jag de otidsenliga perso
ner som längtar förtvivlat tillbaka till platser där
jag vant mig att leva och hållit kära. Kattholmen
blev till en förbindelselänk med mitt förflutna. I
fem år såg jag min vänort från mitt fönster, först
från Gamla Kontorets övervåning och sedan från
Strandvik.

Grindstugärde
ett av våra mest eftertraktade bostadsområden
byggdes i mitten av 1940. Tro mig om ni vill men
gustavsbergarna var nödbedda i början. Lägenheter
stod tomma och delades upp på ungkarlar och ung
karlskvinnor. Husen var mysiga men låg ännu utan
grönska i lera och grus och en konstnär på besök
trodde att det var ett genomgångsläger för krigets
offer. 1946 flyttade jag in i ett nybyggt Mariaplan.
Enrummare med pentry och två vackra lönnar utan
för fönstret. Jag minns bäst det trånga tvättrummet
med det pyttelilla handfatet där det var så svårt att
tvätta sig, böjde man sig djupt stötte ändalykten i
väggen bakom. Efter två år var jag färdig att flytta
in i nybyggt punkthus i nedre Hästhagen, jag var
på väg att bli en vaneflyttare. Jag har stadgat mig
på senare år, och bor med alla de mina sedan 12 år
på Terrassen, men drömmer självfallet om ett salt
hus vid Farstaviken med utsikt över Kattholmen.

Edla Sofia
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På Koviks gård intill Skevik finns det 10 st. ridhästar. Där fanns också åtminstone när snön låg, som på bilden,
flera stora vagnshästar, som bara dom kan vara värda ett besök. Vill man rida kostar en timme 10 kr., ett kort på
tio timmar 90 kr. Önskemålet hos den som driver det hela är att få ända upp till 50 hästar och så stort underlag
att det kan bära också en ridlärare. Ridklubbar skulle också kunna nedbringa kostnaderna. Den som är intresserad
kan ringa 0766/327 00 eller 328 00. Foto: Leif Andersson

••
SCOUTLED!ARE SOKES

På Ingarö och i Gustavsberg finns sammanlagt
30 scouter och det finns säkert flera som vill, men
inte får vara scouter, därför att det inte finns till
räckligt med ledare.

I dag har kåren endast 6 aktiva ledare och kår
funktionärer, vilka sköter hela verksamheten. Däri
genom måste tyvärr en vargunge- och en flick
scoutavdelning ligga nere. Kåren har annonserat på
affischtavlorna i Gustavsberg och på Ingarö efter
ledare. Vid fester och föräldraarrangemang har man
bett om hjälp från föräldrarnas sida, dock utan re
sultat. Vid tävlingar och utflykter har man fått en
viss hjälp, men kåren behöver fasta ledare för den
direkta scoutverksamheten.

Vi har kontaktat både föräldrar och andra per
soner och bett om hjälp och vi har även frågat bar
nen, om deras föräldrar har varit ledare tidigare
eller skulle vilja bli det. Vi har också försökt bilda
en föräldraförening, men utan resultat, säger fru
Lindqvist i Gustavsbergs Scoutkår. Vi skulle så gär
na vilja ta upp verksamheten med de nedlagda av
delningarna, men utan hjälp orkar vi inte. Vi skulle
önska att föräldrar och andra som har fritid till
övers och som är intresserade av barn och ungdom
och tycker om att vara ute i skog och mark kommer
med och hjälper oss i vårt arbete i scoutkåren.

De vuxna skulle finna en helt ny gemenskap med
barnen och det är nyttigt för barnen att få lära

känna sina föräldrar från en annan sida. När man
t.ex. på ett läger jobbar tillsammans, betraktas man
inte som en auktoritet, man blir accepterad som en
kompis av ungarna och det stimulerar!

Föräldrar och andra intresserade uppmanas ta
mod till sig och försöka. Man måste inte ha varit
scout tidigare. Det räcker att man tycker om att
arbeta bland ungdom.

Vi är intresserade av att komma i kontakt med
Er som:

vill bli fritids- och ungdomsledare
är eller har varit scoutledare
har varit ungdomsledare i annan organisation
gärna vill göra en insats för ungdomen i
Gustavsberg med omnejd

Vi erbjuder alla som vill hjälpa till inom scou-
t111g:

varierande och stimulerande ungdomsledar
skap
trevliga fritidslokaler att arbeta i
fri ungdomsledartubildning
att deltaga som ledare på resor och läger
gemenskap och gott kamratskap.

De som är intresserade kan vända sig till:
Jngegerd Lindqvist Hans Lundberg
Gustavsberg lngarö
Tel.: 0766/314 00 Tel.: 0766/422 33

N-0 E
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Från indienfararna Haiko och Ann-Sofie Nietsche har kommit ett

brev. Här kan Ni läsa två unga människors första intryck från en

helt annan värld.

Ahmedabad i februari.
Kära Gustavsbergare!

Nu har vi snart fyra månader bott i detta fan
tastiska land Indien med dess spännande, vänliga
och nyfikna invånare. Kameler, elefanter och på
fåglar har blivit rena vardagsumgänget för oss -
för att inte tala om korna! De finns runt omkring
oss dygnet om, på de svala, klara morgnarna, de
värmedrypande dagarna och de kyliga, svarta kväl
larna.

Ahmedabad är en jämförelsevis liten stad, endast
en miljon - med sneda oarkitektoniska hus, ofta
med träsniderier och skulpturer och de mest lustiga
färger man kan tänka sig, ljusgrönt, rosa, klarblått.
Några breda gator, men mest smala, mörka grän
der där man lätt går vilse. Men gör man det så dy
ker det genast upp nån vänlig själ som hjälper en
tillrätta eller man tar en riksha, en vespa på tre
hjul med en sittplats för två. Man försöker med de
få ord "gujarati" man kan att leta sig ut till bekanta
stadsdelar.

Butikerna som ligger travade bredvid och på
varann är oftast små och består av ett rum med tre
väggar, den fjärde sidan som vätter ut mot gatan
är helt öppen. Man lämnar skorna utanför och
klättrar upp, golvet ligger nämligen 50-75 cm
över gatunivån, sätter sig på en madrass och blir
utomordentligt fint betjänad. Butiksinnehavarna
släpar fram allt de har och bjuder på te och cigar
retter, anförtror en vad som är bra och vad som är
dåligt så man får det intrycket att de är ärliga,
men trots det måste man vara på sin vakt.

Allt är oförskämt billigt - jämfört med våra
förhållanden. En skräddare tar 5 rupier - ca 3: 65
kr - för att sy en skjorta. Men när man vet att en
lärare förtjänar 150 rupier i månader ca 107: - kr
- och en arbetare ca 50, så kan man förstå pris
skillnaden. På fruktrnarknaden köper man kilovis
med grönsaker och frukt som man aldrig förr har
sen och som smakar sagolikt för en spottstyver. Den
finaste entrecote kostar 3 rupier kilot. Man äter en
enorm lyxmiddag med tre-fyra rätter och bra ser-

vice för 4-7 rupier. Det enda man inte kan få är en
flaska öl eller vin.

Trafiken är katastrofal. Kungsgatan rusningsdags
är rena vilohemmet i jämförelse. Här kör alla så
fort och så fel de någonsin kan och ingen tittar
bakåt. Bilar, kossor, cyklar, oxkärror, hästdroskor,
rikshas, kvinnor med volmar av saker på huvudet,
kameler, handkärror och elefanter, allt i en enda
stor röra. Trots detta sker det förvånansvärt få
olyckor.

Människorna är otroligt vackra. Herdarna med
sina klarröda, stora turbaner, vita, vida jackor, vita
tygstycken med röd bård, som de på ett konstfullt
sätt knyter om midjan till ett par byxor, guldringar
i öronen, silverknappar och skärp, stora yviga mus
tascher, fårade ansikten, mörkbruna, resliga gestal
ter. De drar genom staden med sina hjordar och he
la familjen. Deras kvinnor har armarna täckta av
armringar - statussymboler - fantastiska kläder,
oftast döljer de ansiktet med en flik av den sari de
har hängande över den broderade, ryggfria blusen
och den långa underkjolen. Männen har vita mycket
vida byxor eller - i likhet med herdarna - ett
tygstycke och en långskjorta i ylle - på vintern -
och Nehru-rnössa. Fruarna bär sari, ett 5 m långt
1 m brett tygstycke draperat kring sig utan hjälp
av vare sig knappar eller nålar, figurnära kort blus
så att hela mellangärdet är naket - att visa benen
är däremot högst omoraliskt. De bär smycken i
näsan, i öronen, kring armar och fotleder och halsen
och har en målad fläck i pannan. Skolflickorna har
trånga damaskliknande byxor och en klänning som
når ner över knäna, en sjal över axlarna. Det finns
också västerländskt klädda ungdomar, mest pojkar.

En helig man sitter på den uttorkade flodbädden
- floden består just nu av en bara ett par meter
bred vattenfåra. Man kan vandra i timmar på den
mjuka, varma sanden och se på kvinnorna som
tvättar. De slår plaggen mot en sten och bankar
dem med en träklabb. Färgarna med sina lysande
tyger som de breder ut för att torka. Åsnor med
sandsäckar på ryggen. Kamelkaravaner. Barn som
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flyger drakar. Hela tiden har man en svans nyfikna
efter sig som aldrig ger upp trots våra ilskna blic
kar.

En dag talade vi med den helige mannen som i
veckor bott under ett litet tygskynke till tak. Han
visade villigt alla sina yougakonster och poserade
för kameran. Tvättade sig i ett par skålar vatten
och kröp sedan in i en askhög och smetade askan
över hela kroppen på sig. Knöt en orangefärgad tur
ban kring huvudet och var försvunnen i två minn
ter för att förrätta sin bön, kom tillbaka och be
rättade om sitt liv och sin tro. Verkade högst oöver
tygande, så vi gick därifrån efter en timme med en
känsla av avsmak och med ett askstreck i pannan.

Det här får bli nog för den här gången.

National Design lnstitute i Ahmedabad, där vi arbetar.
Bilden är tagen på mycket långt avstånd - för att få
med så mycket som möjligt. Mellan objektivet och husen
ligger den nu uttorkade floden Sabarmati. Från flod
banken upp till skolan är en plantering med blommor,
grönsaker och en stor gräsmatta. I huset som skymtar
till vänster är vår arbetsplats. Ytterligare några hus
hör till institutet.

Rädda Barnens lokalförening i Gustavsberg kun
de vid sitt årsmöte den 12 mars glädja sig åt ett
synnerligen gott resultat av höstkampanjen mycket
beroende av många aktiva ungdomars insats i Gus
tavsberg.

Elevrådets ordförande, Lars-Bertil Arvidsson,
överlämnade 4.670: - kronor. Gustavsbergsungdo
marna hade låtit hela nettobehållningen av "opera
tion dagsverke" gå till Rädda Barnen. Den lojalitet
ungdomarna visade med Rädda Barnens övriga ak
tion till förmån för flyktingarna i Mellersta Ostern,
hjälpen i Biafra var glädjande och lokalföreningen
har tillsammans kunnat samla ihop 1.157: - lero-

nor. Vid årsmötet uttalades den förhoppningen att
vi även till höstens kampanj skulle möta lika posi
tivt gensvar från gustavsbergsungdomarna, skolan,
scenstudion och alla andra som i år visat vilja att
hjälpa.

Styrelsen omvaldes och har följande samman
sättning: Birgitta Corrias, ordf., Gunnar Mattson,
v. ordf., Fritz Berg, Lena Gulliksson, sekr., Signe
Nilsson, kassör, Birgit Westling, Sixten Lyngander,
Sven Westling.

Årsavgiften är 10:- kronor och nya medlem
mar är välkomna och kan anmäla sig till någon av
styrelseledamöterna. B.C.
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CARL H-EDBERG
Kalle Hedberg, 67, blev pensionär 31 mars efter

54 års jobb i fabriken, veteran är han alltså. C. H.
är ingen pratmakare, men har inte svårt för att
tala. Klar i knoppen och med en hållning utanpå
och inuti som är självklar utan åthävor. En liten av
skedsintervju beviljades vid avskedskaffet i Kon
ferenssalen på dymmelonsdag. Kontaktpunkten
blev att offret jobbat lika länge som intervjuaren
levat. Men han varnade med torr humor för sen
sationsjournalistik.

Kalle föddes 1902 i Johannesberg i Västmanland
och flyttade vid två års ålder med familjen till
Gustavsberg, där hans pappa fick jobb i massakäl
laren. Första hemmet var i stallbyggnaden på kul
len där kyrkan står s.k. Röda stugan - så till Tall
åsen och nu är adressen Grindstugärde 10.

När Kalle slutat skolan vid 13 års ålder den 7
juni 1915 var han ledig den åttonde, den nionde var
han på läkarundersökning, den tionde var han ledig
och den elfte började han med 75 öre om dan i
hattverkstan. Att jämföra lönen med dagens pen
ningvärde är kanske varken så lätt eller så förbluf
fande. Och för den som inte vet så hette modell
verkstan för isolatorer i folkmun "hattverkstan".
Emellertid så flyttades Kalle - som då kommit
upp till 2 :50 om dan - efter fyra år över till snic
karverkstan. Den låg på den tiden i gamla slöjd
skolan i Farsta. Eriksson - basen - frågade vad
han haft i lön förut. "4 kr", svarade sjuttonåringen
frankt och Eriksson ansåg naturligtvis, att Kalle
inte skulle ha det sämre hos honom. Och Försynen
log i mjugg.

Så gifte sej Kalle med Karin från Hälsingland
och fick en son. Ett sunt leverne har hört till deras
livsstil. Inget starkt, inget röka naturligtvis. Och i
tio år bodde de i tält från pingst till slutet av sep
tember i Södersved i Grisslinge. En prestation -
tycker den bekväma intervjuaren - som gett hela
familjen en god hälsa. Men detta fritidsbegär efter
träddes av ett annat, när bilen blev en möjlighet.
Familjen har upplevt Sverige från norr till söder,
har sett mycket mer än de flesta svenskar av sitt
eget land.

Det här är den yttre ramen för ett arbetsamt liv.
Vad tycker man då om åren som gått. Det blir lite
rundprat - med ironiska, överseende små lustig
heter om överheten, som väl var mer överhet på
den tiden. Patriarkalisk - som det hette.

Att få veta sanningen om det skulle fordra en

inte alltför dominerande mikrofon och en förtrolig
samvaro i stillhet. Och vad allt skulle man inte då
få veta av alla - eller blir det kanske inte så myc
ket över till slut.

Nu väntar "friheten". Lite vemodigt blir det väl
tror Kalle, men han är glad att han slipper följa
med till nya bygget, där man inte kan kasta ett öga
ut i naturen under hela arbetsdan. "Men välkom
men ner, du Kalle", säger Sjökvist, "så ska du få
trycka på en knapp och få kaffe i en plastmugg ur
den nya automaten". Ja, vad allt nytt och föränder
ligt har inte Kalle fått uppleva.

Sune Nilsson tackade för långa, trogna år från
företagets sida och Lisa Larsons Fågel Blå följde
med hem. Liksom den blomsterkorg Sjökvist och
kamraterna tackade Kalle med. I den fanns också
en cissus på rot, som vi hoppas ska frodas på Grind
stugärde 10 i många år.

M.
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SKVATT F~U LI N GE N
Efter regnet kom solen åter. Det lilla fiskeläget

låg till synes fullständigt utdött. En gammal gum
ma höll på med att träda upp strömmingar på
ståltrådar, som hon sedan placerade i det närbe
lägna böcklingsrökeriet.

Hennes ansikte var väderbitet och skrynkligt,
präglat av det hårda liv, som fiskarbefolkningen
var hänvisad till, då havet var vresigt och svårt att
komma till tals med.

Hon drog upp en pipa ur kjolfickan och tände,
drog några bloss och föll i tankar. Hon tänkte på
livet, såsom hon levat det. Nu var hon gammal och
satt här och rökte sin böckling och sin pipa. Regnet
hade torkat upp och solen gassade och flugorna kom
fram och den gamla gråmåsen, som var halt på ena
benet, kom vankande på stranden som en gammal
bekant. Det blev litet varmt under schaletten, så
hon lossade den en smula och den vita, magra hal
sen skymtade som hastigast fram i all sin nakenhet
mot det skrynkliga bruna ansiktet.

Måsen kom närmare och gumman valde ut en
liten strömming och kastade den till måsen. Den

dugde rakt inte till att röka. Gråmåsen kom hal
tande några steg framåt och slukade fisken i ett
enda tag, böjde sedan huvudet tillbaka och strök
näbben mot fjädrarna där bak.

"Du slickar dej om munnen på ditt vis, du,"
sa gumman och la några kvistar på elden. Hon
kände ju måsen sedan gammalt. Det var en ren
händelse, att de blev bekanta. Det var många år
sen, som hon och hennes salig gubbe var ute och
vittjade långreven, som de fick måsungen på kro
ken. Det blev ett förskräckligt väsen den gången
och Johan, gubben hennes, daskade till måseländet
med åran och kastade ned den under sittbrädet för
att kunna ta vara på kroken senare. Där hittade
hon den och ännu hade .den litet liv, så hon kunde
rakt inte ge den nådastöten. Hon tänkte på sin egen
pojke, som en gång fick en krok i foten. Hon
tog tången och nöp av hullingen och befriade må
sen från kroken, som satt fast i näbbens övre del.

Då fågeln inte förmådde ge sig av, gav hon den
några vassbukar att kalasa på, om den nu kunde
för näbbens skull. Så gick hon in i stugan till Karl
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Joha11, som fick sitta i knät och smaka kaffet, trots
att han var bara tjugu månader.

Gråmåsen blev litet halt efter den historien och
betraktades sedan som medlem av familjen och ha
de till och med erkänts av kisse Måns, huskatten,
om än med stor tvekan.

Det var inte precis måsen personligen som gjorde
katten tveksam, det var konkurrensen om ström
mingarna som ibland komplicerade det hela. Mor
Karin hade haft ett problem med detta, men hon
lyckades till slut få dem att trivas. Och Karl Johan,
han var stor nu och gift och allting, trots att han
drack kaffe vid så unga år. Ja, hur var det med
kaffet? Inte trodde då mor Karin att kaffe var gif
tigt. Visst inte! Se på Karl Johan till exempel! Stor
och stark, större än far sin. Jojomensan!

Den gamla gråmåsen harklade sig hörbart. Mor
Karin tittade till. "Nej, nu kan det vara nog, din
skvattfuling!" muttrade gumman, ty måsen hade
passat på att knycka flera strömmingar, medan hon
satt i sina tankar. Så gav hon "skvattfulingen" en
vassbuk till och så fick det vara nog. Måsen sluka
de fisken och gav sig iväg ut mot fjärden. Mor Ka
rin följde den med blicken så långt hennes svaga
ögon förmådde.
- Tänk att kunna flyga så där över de glittran

de böljorna! Det var annat det än att sitta och röka
böckling! Hon gladdes, ty hon var ju den, som en
gång av ren moderskänsla räddade livet på "skvatt
fulingen". Men man ska inte klaga, när man har
maten och en säng att sova i och det är skönt, när
man är gammal och inte orkar stå i som förr. Men
röka böckling, det orkade hon och så hade hon sin
pension och det är gott att veta, att den räcker livet
ut. Egentligen kände hon sig ganska kry, det var
bara den där värken i ryggen, som kom sättande
ibland. Men man ska inte klaga. -

Så kunde hon sitta och prata med sig själv hela
dagarna, gå tillbaka i sitt liv till sådana händelser,
som liksom fastnat djupare i minnet, som resan till
Norrtälje, där hon träffade Johan, som frågade om
hon ville följa med ut till skäret och hjälpa till med
litet och varje. Det dröjde ju några år, men hit ut
kom hon i alla fall, fast många varnade henne. Ja,
ja, det har varit svårt ibland, men man ska inte
klaga.

Katten kom tassande och strök sig mot kjolen.
Han nosade på den tomma strömmingstrumman
och fångade en fet fluga, som satt och blänkte i sol
skenet.

"Nu komer du för sent, kisse Måns", sa mor
Karin "skvattfulingen har fått alltsammans!"

"Miau," gnällde katten och satte svansen i vädret
och böjde ned framkroppen och sträckte sig med ut
spärrade klor och rullade sedan ihop sig vid mor
Karins fötter.

Nu kom Karl Johan, pojken hennes, med motor
båten och la till vid båthuset. Det blev så tyst när
råoljemotorn stannade. Karl Johan la fast båten och
kom i land.

"Sitter Ni här, mor?" hälsade han i förbifarten.
Han hade naturligtvis inte tid att stanna och prata
litet med mor sin, han hade alltid så bråttom. Inte
hade man så bråttom förr, inte.

"Har Du köpt tidningen åt mej, som Du lovade?"
"Ja visst, ja. Här har Ni tidningen!" Han räckte

henne tidningen och stannade till ett tag. "Vet Ni
mor, vad jag såg ute vid Måsskäret?"

Mor Karin dröjde med svaret och tittade på so
nen.

"Jo, jag såg två havsörnar, ena väldiga heja-
re ..."
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Mor Karin mindes örnarna från barnaåren. De
var allmänt fruktade och kunde ibland ta små barn
i sina klor. Det gick många historier i bygden om
sådana barnarov från äldre tider. Men nu hade
man inte ens sett en örn, som häckat på flera år.
Den gamla tallen med örnboet stod ännu kvar till
sommargästernas förtjusning, men några örnar hade
inte varit där på många år.

"Vi får väl ordna för hönsen då, innan det hän
der något, för dom är ju inte fridlysta," sa hon
eftertänksamt.

"Ja, jag tänkte just detsamma," svarade sonen
och gick mot stugan.

Mor Karin satt och funderade på vad som sagts.
Man måste vara rädd om det man har, man måste
skydda sig mot inkräktare av alla slag.

Måsen kom nu flygande med stora kraftiga ving
slag in i viken.

"Jasså, din skvattfuling, du är här igen," sa gum
man för sig själv.

Katten drog sig undan litet och kände sig orolig.
Han sträckte på sig och vässade klorna på den gam
la stubben. Han bar sig underligt åt på något sätt,
reste borst och svansen blev styv.

"Hur är det fatt, kisse Måns?" sa mor Karin.
"Kr det skvattfulingen du är arg på?" Hon hann
inte med att fatta situationen.

Då hände det ... blixtsnabbt. Gråmåsen, som nu
rundade båthuset upphanns av en havsörn, som
omedelbart gick till anfall med överväldigande
kraft. Måsen hade inget annat val än att strida för
sitt liv. Skickligt undvek den örnens första angrepp
och även det följande. Fjädrarna yrde i luften och
måsen mattades märkbart. tlrnen försökte slå klor
na i måsens rygg, men måsen bet ifrån sig så gott
den kunde. Slutligen lyckades örnen komma på
ryggen på måsen och högg in sin vassa näbb i må
sens nacke. Bägge fåglarna störtade till marken och
måsen lyckades göra sig fri, men örnen anföll på
nytt. Måsens hjärteblod färgade de smutsgrå fjäd
rarna röda. Det var inte första gången, som havs
örnen utmattat en mås för att komma åt det varma
blodet. Han lekte med sitt offer. Men då kom kat
ten farande. Inte kunde man ana, hur det gick till,
men plötsligt satt han på örnens rygg, som nu fick
annat att tänka på.

tlrnen vände sig mot katten och lämnade måsen
åt sitt öde. Med ett slag av vingen lyckades örnen
göra sig fri från katten och fick luft under vingarna.
Han hängde i luften och fixerade sina offer, kas
tade sig så mot måsen för att ta den med sig. Kat
ten fräste till och for ånyo på örnen, som fann för

gott att ta till flykten, lämnande efter sig några
breda stjärtfjädrar, som katten begärligt tog i mun
nen och kom fram till mor Karin med, som inte
hämtat sig från den sinnesrörelse som grep henne.
Hon såg skvattfulingen springa i cirkel för att kom
ma upp i luften, ty den ena vingen var bruten och
hängde slak vid sidan, den andra slog ursinnigt,
sedan långsammare och slutligen låg den och skälv
de på marken.

Mor Karin böjde sig över fågeln, som rörde ögo
nen i cirklar och gapade med den breda näbben.

"Hur är det med dej, skvattfuling?" sa gumman
och vände på fågeln, så att såret kom upp. Det var
stort och fult och gick rakt ned mellan revbenen
intill ryggraden. Och där var märket i näbben från
den gången, då skvattfulingen fastnade på lång
reven. Då var fågeln ung, nu gammal och fördär
vad. Det var kanske bäst att göra slag i saken. Hon
såg sig om och fick ögonen på det slitna klappträet.
Hon grep tag i skaftet och slog till. Måsen stötte
upp några strömmingar i dödsögonblicket, så blev
den alldeles stilla.

Katten kom sättande och fräste, gick fram och
tog en strömming i munnen men släppte den genast
och lomade iväg mot uthuset.

Mor Karin grävde med klappträt i sanden och
begravde sin skyddsling. Hon hade tårar i ögonen,
kunde rakt inte se sig omkring. Hon torkade sig
med schalettsnibben i ögonvrårna, såg så upp i luf
ten, och där svävade örnen.

"Farväl, skvattfuling," sa gumman och stjälpte
strömmingstrumman över graven. Ut över fjärden
svävade örnen.

"Nu ska de smaka med kaffe," tänkte mor Karin
och gick mot stugan, "begravningskaffe, gu'bevars!"

Axel Björkman

FILMSTUDION
Gustavsbergs Filmstudio håller årsmöte

den 2 0 maj kl. 1 9 i Konferenssalen, Gamla
Kontoret.

Finns det någon - praktikant eller "hem
mafru" - som kan komma hem till oss på
Renvägen 15 och passa våra barn, Johan 4 år
och tvillingarna Helena och Erik 1 1/2 år.
Arbetstid: 7.30-12.30 eller längre, med bör
jan ung. 23 juli.
Birgitta Treskog, Renvägen 15,
GUSTAVSBERG, tfn. 0766/314 81
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PROFESSOR WALTER STEGER
Med professor Walter Steger har en av de stora

inom keramiska forskningen i Europa gått ur tiden.
Professor Steger var en av de tre i Tyskland, som

under 1920- och 1930-talen gav den keramiska ve
tenskapen många nya impulser, vilka förde den
framåt. Man talar i keramiska kretsar i Tyskland
om epoken Rieke-Endell-Steger.

Största delen av sitt liv verkade han i Berlin i
Staatliche Porzellan-Manufaktur, som också kalla
des Institutet Seger, där man tillverkade de välkän
da Segerkäglorna.

Walter Steger kom till Berlin som 18-åring och
studerade vid Berlins Bergakademie. Dessutom stu
derade han vid universiteten i Berlin och Jena. Re
dan 1913 promoverades han till doktor vid Berlins
Universitet och blev sedan assistent på den Kemiskt
Tekniska Försöksanstalten vid Staatliche Porzellan
Manufaktur. År 1920 ordnades på Tekniska Hög
skolan i Berlin en docentur i keramik och man kun
de sedan utbilda unga kemister till riktiga kerami
ker, d v s de kunde göra diplom- och doktorsarbe
ten vid Försöksanstalten. Efter första världskriget
kom Walter Steger tillbaka till Försöksanstalten och
blev 1929 utnämd till professor. Från hela världen
kom det unga kemister och keramiker till Walter
Steger för att lära, studera och vidareutbilda sig,
och alla de som då kom i kontakt med honom talar
ännu idag med vördnad och rörelse om sin lärare.
En hel rad arbeten kom då till inom keramikens oli
ka grenar. Hans kunnande på det keramiska områ
det var mycket stort och 1937 fick Walter Steger
högsta utmärkelsen från Deutsche Keramische Ge
sellschaft, d v s Seger-plaketten. Han var också he
dersledamot i Deutsche Keramische Gesellschaft lik
som i det långt senare bildade Svenska Keramiska
Sällskapet.

När Deutsche Keramische Gesellschaft på Walter
Stegers 70-årsdag i sitt häfte Berichte der DKG nr
6 1959 hade en hyllning för honom var till denna
fogad en förteckning över alla hans arbeten med
början 1913 och omfattande 113 olika uppsatser
och skrifter samt dessutom fem böcker fram till
1952 - de fyra sista uppsatserna under hans tid i
Gustavsberg, varav två behandlade hans arbete med
Sungkeramiken.

Walter Steger var en framstående apparatkon
struktör och många av de instrument han byggde
betydde vidgade möjligheter att kontrollera och

förfina de keramiska processerna.
Walter Steger hade en särskild begåvning för att

dela med sig av sitt vetande och var en utomordent
lig föreläsare och pedagog.

År 1948 efter en vistelse vid porslinsfabriken i
Selb i Bayern kom Walter Steger tillsammans med
sin hustru Maria till Sverige och Gustavsberg. Han
arbetade där som forskare på laboratoriet i dåva
rande TPF. Under denna sin tid vid Gustavsberg
bearbetade han ett flertal problem, som han sedan
sammanställt till rapporter. Inte mindre än 130 så
dana finns nu bevarade från hans arbeten.

Det var inte bara som keramiker och vetenskaps
man som Walter Steger var framstående. Han hade
många strängar på sin lyra. Han intresserade sig
för människor, historia och var en stor musikkän
nare. Efter sin ankomst till Sverige och Gustavsberg
levde han sig in i det svenska samhället, trots sin
ålder, på ett sätt som måste väcka stor beundran.
Han intresserade sig för allt inom såväl fabriken
som samhället.

Han hade fört ett mycket händelserikt liv och
deltagit i första världskriget, framför allt på ost
fronten, och kunde berätta om så mycket som han
upplevt både under kriget och som vetenskapsman.

.Nar Walter Steger efter sin 70-årsdag drog sig
ta'lbaka från det aktiva arbetet på laboratoriet följ-
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Eva Brandin, Aina Lindahl, Birger Sävström.

0 ••

FRAMGANG FOR SCENSTUDION
"Fan ger ett anbud" av dansken Soya var tyd

ligen ett bra pjäsval för Scenstudion. Många roller,
många olika personligheter gav tillfälle för många
att spela ut. Lustiga, tragikomiska situationer, pub
likfriande i god mening, gav fin kontakt över ram
pen. Det handlade om otillständiga frestelser och
samvetsnöd - även om det här med att röja på
gon ur vägen för att nå sitt mål var ett väl sata-

niskt förslag också för att komma från Fan själv.
Spelet var överlag bra, riktigt fint på flera håll -
men ingen nämnd, ingen glömd får räcka den här
gången. Publiken var fulltalig och engagerad. Får en
ur publiken till slut tacka Segol Mann. Han hör
tydligen också till dom som har förmågan att fint
stöda och frigöra.

M.H.

de han med livligt intresse alla händelser ute i
världen och de förändringar som skedde. Han för
djupade sig i den svenska historien och var en stor
kännare av Selma Lagerlöf och Bellman, som han
beundrade mycket. Aven Gustavsbergs historia följ-
de han noga och var mycket intresserad av den

gångna tidens förhållanden på svenska bruk.
När han nu har gått bort, har inte bara veten

skapen utan även Gustavsberg förlorat en vän, som
med sitt kunnande och sin stora allmänmänsklighet
skänkt mig och andra så många givande stunder.

H. G. Enhus
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Lunchrummet pr1 SPF fick sleon. underhållning den 16 ap nl. En bamkör frän Prag, som levdilen före höll konsert
på Konserthuset, Lilla salen, tackade för studiebesöket pJ Gustavsbergs Fabriker på detta sätt. Dirigenten hette B.
Kulinski. Kören blev mycket uppskattad såväl här, som på Konserthuset och inte minst en liten 11-årig solist
framkallade livliga applåder.

SKOLMUSIK I UTVECKLING
Vår musikskola har fått ny organisation och led

ning. Vad innebär det? Svaret gav sig självt vid mu
sikaftonen i Ekedalsskolans matsal den 26 mars.

Våra unga musikanter visade en välgörande spel
glädje i såväl solo- som ensemblespel. Med klang
spel, xylofon, rytminstrument och sång gladde oss
de allra yngsta med sitt fina samspel. Nybörjarin
strumenten mandolin och blockflöjt klingade väl
tillsammans och framförandet var väl intränat.

Den verkliga framgången är ju den lilla stråk
ensemblen. Antligen har vi fått en god fiolundervis
ning, som blir ett gott underlag för en blivande ung
domsorkester. Grupper av blåsare har vi sedan gam
malt och vi är vana vid deras goda prestationer.
Sångarna sjöng utmärkt och vi får heller inte glöm
ma bort alla soloprestationer på piano och gitarr
och i solosång.

Undervisningen i solosång, som är helt ny för i år,

gav ett strålande resultat i Liselotte Petterssons be
gåvade framförande. Sin fina musikalitet visade Ro
land Sigvardsson i sina gitarrsolon.

Man efterlyser kanske mera ensemblespel för mäs
singblåsare, fler möjligheter för pianisterna att spela
tillsammans med andra instrument och mera sång
och musik tillsamman.

Det mest glädjande i år är denna nya utveckling
med utökat ensemblespel. Att utöva musik tillsam
mans i grupp är väl det mest utvecklande och gi
vande för den enskilde musikanten. Det är då sär
skilt glädjande att vi i Gustavsbergs musikskola har
fått en ledning som vill ge våra ungdomar denna
möjlighet. Vi ser med förväntan fram mot kom
mande musikaftnar.
Tacksamma lyssnare bidrog med 380 kr. till Biafra.

v.s.
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5.4 Tapio Mikael Katara och Sisko Raili Helena f. Kmmälä,
Mariagatan 5

5.4 Arto Ilmari Koivisto och Virpi Sanelma f. Koskiranta,
Mossen

Döda
8.3 Karl Edvard Karlsson, Bergsgatan 3 A, 80 år

12.4 Anna Karolina Johansdotter Vikström, f. Sundqvist,
Bergsgatan 1 B, 84 år

Födda
17.2 dotter t. Marrti iK.alevi Laitinen och h. h. Helena Marjat

ta f. Laine, Kullen 8
20.2 dotter till Dieter Wilhelm Rehder och h. h. Vibeke Fol

den f. Jensen, Björnskogsvägen 78
22.2 dotter till Hans Per Olof Bohlin, Mariaplan 2 och Anita

Ingegärd Vallström, Mariaplan 1
24.2 son och dotter till Matti Rikhard Johannes Tokkari och

h. h. Maija-Liisa f. Tahtinen, Björnskogsvägen 28
25.2 Madeleine Benita dotter till Nils Göran Boman och

h. h. Mildred Berit Agnes f. Hallberg, Rutens väg 6
4.3 dotter till Rolf Höglund och h. h. Siv Ingegerd f. Lars

son, Rutcns väg 22
5.3 dotter till Irene Remmel, Trallbanevägen 6 A
7.3 dotter till Jorma Kalervo Seppi och h. h. Sirkka Liisa f.

Tokkari, Bergsgatan 1 B
7.3 dotter till Leif Ahlenius och h. h. Barbro Elisabet, f.

Gustafsson, B jörnskogsvägen 18
8.3 Madeleine Justina dotter till Karl Gunnar Gustafsson och

h. h. Birgit Justine f. Engberg, iBjörnskogsvägen 56
9.3 dotter till Jan Hugo Persson och Siv Birgitta Frank, f.

Ramsenius, Rådjursvägen 29
12.3 Maria Louise Jessica dotter till Lars Diin Rolf Persson

och h. h. Signe f. Lönn, Mcitens väg 13
13.3 Åsa Birgitta dotter till Bo-Gösta Eriksson och h. h. Mo

nika Birgitta f. Hult, Mariagatan 8
13.3 Mats Christer son till Jan Hallberg och h. h. Ulla-Greta

Christina f. Andersson, Björnskogsvägen 28
19.3 dotter till Raimo Anrero Heikkinen och h. h. Kerttu f.

Tolonen, Björnskogsvägen 72
21.3 Tor Ingemar son till Alf Ingemar Ehn och h. h. Anna

Kleppe Ehn, Thun-Ollevägen 17
26.3 son till Leif Eriksson och h. h. Annika Marianne, f.

Vennberg, Rutens väg 4
31.3 dotter till Frank Artur Axel Pettersson och h. h. Kerstin

Maj-Britt Irene f. Björkvall, Björnskogsvägen 6
1.4 dotter till Antero Vasankari och h. h: Raila Inkeri f.

Myllymäki, Hästhagsterrassen 13
1.4 son till Ronny Falk och h. h. Anne Cathrine Viola f.

Johansson, Hasthagsterrassen 12
1.4 dotter till Taisto Viljami Ollila och h. h. Marja Lecna

f. Vinikka, Hästhagsvägen 6
8.4 son till Göran Fall och h. h. Inga Katarina f. Brask,

Meitcns väg 15

Vigda
7.3 Djamchid Siassi-Montazcn och Asta Birgitta f. Olsson,

Mariagatan 6
15.3 Kurt Einar Johansson och Ulla Marianne f. Svensson,

Björnskogsvägen 16
16.3 Frank Artur Axel Pettersson och Kerstin Maj-Britt Irene

f. Björkvall, Bjömskogsvägen 6
29.3 Klas Egon Oberg o. Inger Birgitta f. Olsson, Mariaplan 1

5.4 Kurt Lennart Lundgren och Elsy Linnea f. Hermansson,
Björnskogsvägen 68

5.4 Karl Erik Lennart Damström och Solveig Marianne f.
Eriksson, Trallbanevägen 2 A

5.4 Leif-Erik Stefan Heikfolk och Monica Elisabeth f. Hans
son, Björnskogsvägen 54

5.4 Rauno Kalevi Uosukainen och Marita Viktoria f. Vahr
man, Mariagatan 13

INGARÖ
Född

19.3 en son till Lars Erik Evert Karlsson och h. h. Gurli
Ingalill f. Nilsson från Pastor Odmans väg 34, Ingarö

Död
19.3 Ankefru Maria Juliana Lindgren f. Skogström från Pen

sionärshemmet, Ingarö

Tack
Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar

betskamrater och övriga vänner, Missionsförsam
lingen samt Nykterhetsvännernas samarbetskommit
te för vänlighet och uppvaktning på min 60-årsdag.

Sven Hagman

För all vänlighet och uppvaktning på min 75-års
dag framför jag mitt hjärtliga tack.

Johan Åberg

För uppvaktningen vid min avgång vill jag till
företagsledningen och arbetskamraterna framföra
mitt varma tack.

Carl Hedberg

För all uppvaktning på min 70-årsdag får jag
framföra mitt hjärtliga tack.

Georg Lundgren

Ett hjärtligt tack till alla som uppvaktat oss pce
vår 60-årsdag.

Hans och Sven Andersson

Ett hjärtligt tack för all vänlighet och uppvakt
ning i samband med vår avflyttning från Gustavs
berg.

Cesare och Attilia Rossi

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJöBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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GRETA WEASTERBERG
En avhållen lärarinna har gått ur tiden. Greta

Waesterberg föddes i Gustavsberg den 3 juli 1896
och skulle blivit 73 år denna sommar. 1918 började
hon sin tjänst vid Ekedal och avgick 42 år senare,
1960, med pension.

Vi hennes första elever tyckte att hon var som
en frisk fläkt med nya ideer och modernare syn på
undervisningen.

Vi tyckte oss också märka, att hon kände varmt
för oss som liksom hon själv växt upp på bruket.
Hon kände våra svårigheter och delade våra glädje
ämnen.

En ringa del av vår tacksamhet hoppas vi att hon
upplevde vid våra klassträffar. Greta Waesterberg
kunde se tillbaka på en ovanligt lång och rik arbets
dag. Vi hennes elever skall minnas henne med var-
me. Erik

Inbjudan till Pensionärernas utfärd
Kyrkliga arbetskretsen inbjuder alla pensionärer i

församlingen till en utfärd måndagen den 16 juni.
Avfärd med bussar från kyrkan kl. 12. Beräknad

hemkomst kl. 17. Anmälan om deltagande senast
den 10 juni till pastorsexpeditionen, tel. 300 52, eller
fru Kerstin Lundberg, tel. 308 57, fru Lisa Fall, Ske
viksg. 1, tel. 322 36, fru Karin Johansson, Värmdög.
2, tel. 308 73.

VALKOMNA!

Foto: Leif Andersson.
SKOLTRKFF

Arne Arnestedt (Nilsson), Marianne Lindhe, Sti
na Bremberg (Wallin), Eva Thunström (Ekholm),
Ebon Andersson, Eskil Lövdal, Elsa Westlund (Jo
hansson), Karl Ström, Iris Magnusson, Ragnar En
vall, Hulda Flodmark, Erik Johansson, Svea An
derssson (Lundin), Emil Sundberg.

Alla dessa tillhörde en skolklass från 1905. De
ras lärare hette Holmgren, Blombergsson och Ost
lund.

Tack
Till fabriksledning och arbetskamrater, för vän

lig hågkomst på min 60-årsdag, ber jag få framföra
mitt varma tack.

Uno Karlsson
*

För vänligt deltagande vid min makes och vår
pappas, David Tillberg, bortgång och för den
vackra blomstergärden, ber vi till Gustavsbergs
fabriker, Veteranklubben, Pensionärsföreningen,
grannar, släkt och alla vänner få framföra vårt
varma tack. R h T"llbut z erg

Barnen

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängel·sebyrå AB Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90
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rönapaketet
Dags igen! Att planera och plantera trädgården för den blommande
sommar som kommer. Domus har allt Ni behöver, från de
små fröna till de rejäla redskapen. Lycka till med Er trädgård -
den kommer att ge mycket tillbaka som tack för den omsorg
Ni lägger ner på Er trädgårdshobby!

För att gräva, kratta och rensa behöver Ni detta:
Spade, härdat blad med bred trampkant och långt över-
beslag, björkskaft 16:50
Grep med härdade klor och björkskaft 17:25
Trädgårdskratfa med fernissat skaft och 14 pinnar, kratt
bredd 37 cm 9:
Lövräfsa med runda stålpinnar och fernissat skaft, längd
195 cm 8:75
Lövkärra "Drasut" med röd eller gul korg av halvstyv
plast - med bärhandtag - och kärra av rödlackerade
stålrör på gummihjul 31:50

Gräsmattor, rabatter, stenpartier måste vattnas, speciellt
viktigt när Ni har nyplanterade buskar och träd eller
när Ni gödslar. Detta behöver Ni:
Trädgårdsslang 25 m ½ tum, med koppling och strål-
rör, grön plast 20:25
Vattenkanna av plast, rymd 10 lit, med stril 7:-
Vattenspridare för anslutning till ½"-¼" slang, för
sedd med 16 utkastarhål, ställbar i 4 lägen 25:-

Klippa, rensa och beskära
- och ta vara på avfallet.
Ni behöver:
Trädgårdskärra av plåt med
träskalmar. Rymmer 65 lit
struket och 90 lit rågat mått

69:-

Behöver Ni stängsel?
Stängselnät med maskstorlek 50 mm och höjd 800 mm.
Rullar om 12,5 eller 25 m. Galvaniserad 2,5 mm tråd
per m 3:35
Stängselstolpar av kallvalsade sömsvetsade 40x40 mm
fyrkantsrör av stål, med topplock, passande till 800 mm
näthöjd. Andstolpar 30:50 per st, hörnstolpar 22:75 per
st, mellanstolpar 13:50 per st, strävor 2000 mm 14:75
per st.

Hus, staket, plank och annat trä måste målas: Ni be
höver:
Exponyl Träskydd N. Brun eller grön, 1 lit burk 4:95
5 lit burk 21:50
Exponyl Trälasyr Utomhus N. Färglös eller med 9 olika
brytfärger. Ljusäkta, laserande träskyddsmedel, fram
häver träets naturliga struktur. Kan även övermålas.
1 lit 8:70, 5 lit 34:25 inkl. brytfärg.



Gul Röd Blå Grön

En mugg att dricka ur.

Fyra för tian.

Design: Sven-Erik Juhlin.

Pris 1 :75
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"Kung Liljekonvalje av Dungen", så kal-
lade skalden denna älskade blomma. Frid
lyst från år -69 i Stockholmstrakten. Växer
ymnigare här än på de flesta ställen. I Gus
tavsberg behöver man inte gå långt för att
så här års hamna i ett väldoftande liljekon
valjesnår. Aven om flera av ungdomens Iilje
konvaljeställen ligger begravda under våra
nya bostadsområden. Med fridlysningen får
liljekonvaljen en ärlig chans att blomma rikt
och erövra nya marker.
Midsommaren är blommornas tid i detta

land och omslagets färgbild ger en vision av
nordisk sommar. Stannar vi på dessa bredd
grader under fabrikssemestern har vi sköna
möjligheter att glädjas åt daggvått gräs och
blommande ängsmarker. Fint väder spår
Waxholmsgubben vilket vi gärna tror på.
Den nya fabriken för PVC-rör i Fristad

invigdes den 8 maj. Vi har bilder och text
från den festligheten.

Företagsnämnden hade sammanträde den
10 juni och passade på att hälsa på i fabri
kerna. Besåg också det nya UHV-buset.
"Gustavsbergaren" har även besökt vår
nyaste byggnad. Vi redovisar våra intryck
längre fram i tidningen.
Mittuppslaget handlar denna gång om lite

av allt det vi sysslar med när fabriken stängt
på fredagseftermiddagen. Så här års verkar
det som om de flesta gustavsbergare älskade
båtliv över allt annat. Men alla har inte
samma dragning ut mot skärgården, det
finns annat som lockar. Att grilla korv i
Skeviks grotta med hela familjen är inte
dumt det heller.
Konfirmation har vi haft och konfirman

derna möter oss på familjesidan.
Nu stänger vi butiken och återkommer

när lingonen mognar. Ha det så bra-.

Redaktionen



FRISTADSFABRIKEN INVIGD
Gustavsbergs nya fabrik i Fristad invigdes den 8

maj med halsningstal av direktör Gunnar Ekman
och tekn. dr Hjalmar Olson. Finansminister Gunnar
Sträng invigningstalade. Fristadsfabrikens chef, Nils
Lundberg och hans medarbetare bjöd på visning av
den nya fabriken.
Här skall tillverkas PVC-rör. Avloppsrör, tryck

rör, elplaströr, dräneringsrör och - som enda före
tag i landet - PVC-compound för försäljning.
(PVC-compound är råmaterial för PVC-plast).
Den äldre fabriken, N. Lundbergs Fabriks AB,

Gånghester, inköptes av KF 1961 och anslöts då till
Gustavsbergsgruppen. Den snabba utvecklingen in
om företaget gjorde att fabriken i Gånghester blev
för trång och en ny anläggning nödvändig.
Fristadsfabriken har fått lokaliseringslån på

grund av att den ligger i Boråsområdet, som är hårt
drabbat av textil- och konfektionsindustrins trängda
läge. Det är två mil mellan den nya och den gamla
fabriken men trots detta har endast några få an
ställda lämnat företaget. Många har blivit "pend
lare" vilket är beklagligt men nybyggnadskvoten
för Fristad är låg. I Gånghester fanns ingen lämplig

tomt för ny fabriksanläggning och med möjligheter
för fortsatt expansion. I anslutning till lokaliserings
lånet utlovades att nybyggnaden skulle medföra en
ökning av personalstyrkan med 120 personer. Vid
invigningen var ökningen 180 och totalt sysselsät
ter företaget 340 personer och därmed är fabriken
Fristads största arbetsgivare.
Fabrikstomten är imponerande, 360.000 kvadrat

meter. Här låg tidigare kungliga Alvsborgs regemen
tes exercished. Vad skulle inte den kunna berätta
om svett och tårar. Fabriksbyggnaden är väsentli
gen i ett plan och har en golvyta på 20.000 kvadrat
meter, minst två rejäla fotbollsplaner.
Kostnaden för den nya fabriken blev 25 miljoner

kronor, 9 milj. av dessa var lokaliseringslån. Fabri
kens kapacitet: 18.000 ton PVC. För 1969 beräknas
en omsättning av 60 miljoner kronor.
KF-styrelsens representant, direktör Gunnar Ek

man hälsade välkommen till "denna viktiga länk i
KF:s verksamhet inom byggnadsområdet". Han ta
lade om byggets tillblivelse. Hur AMS ville öka och
bevara sysselsättningen inom området genom att
erbjuda ett lokaliseringslån. Att KF:s styrelse gav
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Till vänster

Med sina 340 anställda är
PVC-rörsfabriken Fristads
största arbetsgivare och ett
·välkommet komplement till
Boråsområdets näringsliv
som ju domineras av textil
och konfektionsföretag.

Till höger

Kalle Karpinen övervakar
rörtillverkningen. Den
varma PVC-massan pressas
fram till spruthuvudet och
formas till rör. Sedan vidtar
kylning, kapning och annan
efterbearbetning.

Till vänster
Finansminister Gunnar
Sträng höll invigningstalet.

Till höger
Göte Wikström håller ett
öga pc/ manöverbordet som
reglerar blandningen av
PVC-massan.

Bilderna underst visar

Fristadsbor, gustaosbergar«,
dir. Ekman och landets
finansminister i, fcir man
förmoda, intressant
pausdiskussion.
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AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
ALLMÄN REDOGÖRELSE 1968

Hushållsporslin, konstgods, sanitetsporslin, bad
kar, centrifugalgjutna rör, värmepannor, plastpro
dukter, kyldiskar.
Fakturerade försäljningssumman var 258,7 milj.

kr., vilket innebär en ökning med 7 0/o, tämligen
jämnt fördelad på de olika rörelsegrenarna. Mer än
genomsnittet har badkar och plaströr ökat. En viss
minskning redovisas på kyldiskar och avloppsrör
av gjutjärn.
Byggnadsverksamheten i landet låg på hög nivå

även under 1968. Ett visst köpmotstånd mot de dy
raste bostäderna har dock börjat uppträda, vilket
på sina håll bl.a. givit upphov till tvivel på värdet
av hög sanitär standard. Undersökningar har emel
lertid visat att bostadskostnadernas ökning till myc
ket ringa del ligger inom VYS-området. Vidare har
utredningar nyligen om preferenser hos bostadssö
kande och boende vid bedömning av bostadens kva
liteter klarlagt att hygienutrustningen värderas myc
ket högt, ofta högst. Detta gäller särskilt hos ungdo-

men. För fastighetsägarna innebär en alltför låg sa
nitär standard i bostaden risker för värdeminskning.
Många av Gustavsbergs produkter inom konsum

tionsvarusektorn ligger inom ett relativt elastiskt
område med utbytbarhet mellan olika material och
tydliga modetendenser. Introduktionen av ett nytt
sortiment bordsartiklar av ornamin (dekorerad härd
plast) blev framgångsrik.
Exporten ökade med 15 0/o, men prisnivån är ge

nom handelshinder och överkapacitet i produktions
ledet i många länder otillfredsställande.
Resurserna inom produktutvecklingsverksamheten

har ytterligare förstärkts. Programmet inom villa
varmeområdet har förnyats och utökats. En ny
tvättställsblandare och ett inbyggnadstvättställ in
troducerades med framgång under året.
Ett nytt avloppssystem i gjutjärn, det s.k. MA

systemet med rör och rördelar med koppling i stället
för muff, har utvecklats. Det har tätning av gummi
i stället för bly och passar moderna byggmetoder.

FRISTAD forts.

Fristads styrelse prioritet i investeringsavseende.
Att finansministern av omsorg om länet personligen
tog upp frågan med KF.
Han tackade direktör Nils Lundberg för hans

hängivenhet och ansvarskänsla vid byggets genom
förande och i det framgångsrika arbetet för verk
samheten. Produktionen har ökat 30 0/o under bygg
nadstiden. Gratulerade till sist alla medarbetare för
det goda resultatet.
Gunnar Sträng uppehöll sig i sitt invigningstal

vid konjunkturdämpningen och lokaliseringspoliti
ken. Vi tillåter oss att citera ett p;u avsnitt:
När KF beslutade sig för utbyggnaden av PVC

fabriken här i Fristad var man från ledningens sida
klok nog att inse två ting. Dels att de besvärliga
åren i konjunkturmässigt avseende ändå regelmäs
sigt går över och följs av år med nyuppvaknad
efterfrågan. Det är klok företagarpolitik att etablera
och expandera i de tider då både arbetskraft och
kapital står till förfogande med den goda chansen
att den färdiga produkten skall kunna levereras när

de bättre åren inträder. I det här avseendet har
KF tidsmässigt lyckats helt tillfredsställande. Vi
dare tror jag lokaliseringen just här i Fristad har
sina bestämda fördelar.

Finansministern fortsatte till sist:
Den PVC-fabrik som vi i dag inviger har sin

produktion, skulle jag tro, avsättningsgaranterad.
Vi kommer att uppehålla en kraftig byggnadsverk
samhet i vårt land såväl i goda som mindre goda
tider. PVC-produkterna har, jag tror mig kunna bli
sannspådd även i det avseendet, framtiden och ut
vecklingen för sig och med sig. I förhoppningen om
att KF:s PVC-fabrik här i det natursköna Fristad
skall bli till glädje för sina ägare och anställda,
medverka till en fast och stadig utveckling av ak
tivt liv och verksamhet i bygden gratulerar jag till
tillkomsten av en förnämlig industrianläggning och
förklarar den invigd för sitt ändamål.

Tekn. dr Hjalmar Olsons tal vid invigningen av
fabriken i Fristad kommer i sin helhet på sid.
28-29.
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Intresset hos installatörer och grossister är mycket
stort och försäljningen kommer igång i stor skala i
början av 1969.
Rationaliseringsverksamheten har legat på en hög

nivå med insats av ökade resurser både på inves
terings- och personalsidan. I de nya gjuterierna i
sanitetsporslinsfabriken är mekaniseringsgraden
mycket hög och produktionen har ökat kraftigt.
Detta gäller också badkarsfabriken.
I hushållsporslinsfabriken pågick under året om

läggning och modernisering av både formnings- och
bränningsutrustningen och under de sista månader
na uppnåddes mycket goda produktionsresultat.
I centrifugalrörsfabriken i Oxelösund har den

nya anläggningen för segjärnsrör kommit i full drift
och produktionsresulta ten är tillfredsställande både
vad det gäller produktkvalitet och uppnådda kvan
titeter. Tillverkningen av avloppsrör har delvis
lagts om till MA-rör.
I den nya plaströrsfabriken i Fristad skedde in

flyttning i slutet av 1968 och början av 1969. In
trimningen av rå varu- och blandningsanläggningen,
som är helautomatiserad, har gått mycket bra. På
grund av snabb försäljningsökning har inköp av yt
terligare ett antal rörsprutningsmaskiner tidigare
lagts. Till den gamla anläggningen i Gånghester be
räknas annan tillverkning inom plastområdet kunna
förläggas.
I Reftelefabriken har upprustningen av produk

tionsresurserna fortsatt. Tillverkningen har inte
räckt till den ökande försäljningen utan besvärande
långa leveranstider måste noteras. Fabriken räknar
dock med att komma ifatt i början av 1969.
Antalet anställda ökade under året med 150 till

2.793. Okningen ligger dels i Fristad och dels hos
månadsavlönade i Gustavsberg, bl.a. för rationali
sering och produktutveckling. Betydande förstärk
ningar har även skett hos produktionsledningen
genom nyanställningar. Den tidigare mycket låga
personalomsättningen ökade något, vilket främst
berodde på bristen på familjebostäder i Gustavsberg.
Ogift personal har rekryterats i ökad utsträckning.
Företagsnämndernas verksamhet har fortsatt i ti-

digare utvecklade former. Gustavsbergsnämnden
har besökt fabrikerna i Fristad, Gånghester och Ref
tele samt Svenska Gummifabriken i Gislaved. An
talet förbättringsförslag har fördubblats från 1967.
45 förslag premierades med sammanlagt 10.755 kr.
För 1969 har en stor förslagspristävlan utlysts inom
företaget.
Utbyggnaden av sanitetsporslinsfabriken för ut

ökning av bl.a. monteringsavdelningen har tagits i
bruk, liksom en ny, mekaniserad monteringslinje,
Ytterligare en tunnelugn har tagits i bruk. Mycket
stora belopp har lagts ned på reningsanläggningar
för slam och annat produktionsavfall. Därigenom
är utgående industriavlopp höggradigt renat. Sam
tidigt har kommunen tagit ett nytt reningsverk för
samhällets avlopp i bruk. Farstavikens vatten kan
nu användas för bad.
En ny byggnad för teknisk service, mekanisk

verkstad, förråd m.m. är under uppförande och tas
i bruk i början av 1969. Därigenom frigöres lokaler
i sanitetsporslinsfabriken för produktionsökning,
samtidigt som effektiviteten inom servicefunktioner
na ökar.
I Oxelösund var största investeringen under 1968

en anläggning för cementbeläggning av segjärnsrör.
Nya fabriken i Fristad är i det närmaste färdig

byggd. Byggnation och flyttning har gått planenligt.
Försäljningen var lägre under månaderna november
och december 1968 än motsvarande del av 1967.
Därigenom minskade kundfordringarna den 31 de
cember samtidigt som lagren ökade. För att behålla
en hög leveransberedskap under flyttningen till
Fristad har också ett reservlager av PVC-rör upp
lagts i december.
Inköpspriserna var relativt stabila till slutet av

året, då vissa metall- och järnpriser började stiga.
Företagets produkter har i stort sett haft oförändra
de försäljningspriser. Volymökningen gav planerad
ökning av täckningsbidraget. Som tidigare nämnts
har förstärkningen av resurserna på både anlägg
nings- och personalsidan fortsatt, vilket medfört yt
terligare ökning av kapacitetskostnaderna, Nettore
sultatet förbättrades i ungefär planerad omfattning.

Red. önskar att ni ska få njuta fyra riktigt långa veckors stimulerande avkoppling.

GLAD SEMESTER!
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F O· R E TA G S N A M N D E N
Före sammanträdet gjorde ledamöterna under hr

B. Dahllöfs ledning en fabriksvandring och tittade
på UHV-byggnaden, transformatorstationen, kul
verten mellan SPF och BKF, SPF:s nya monte
ringsline för tvättställ, fläktrummet vid plast
fabriken och reningsverket vid Ingarövägen.
Protokoll från företagsnämndens sammanträde

tisdagen den 10 juni 1969 kl. 15.00 i Gamla kon
torets konferenssal.
Sammanträdet öppnades av hr Hj. Olson och den

föreslagna dagordningen fastställdes.
Protokollet från sammanträdet den 25 mars god

kändes.
Hr R. Edqvist presenterade med hjälp av diabil

der och bandspelare KF:s verksamhetsberättelse
för 1968. Det interna bokslutet granskades därefter
ingående. Dessutom visades planscher och diagram
över företagets utveckling 1964-1968 med avseen
de på försäljning, personalstyrkans förändringar,
tillgångar och skulder, personalkostnader och det
ekonomiska resultatet. En intressant genomgång
av sådana faktorer som ligger bakom en produkti
vitetsölming gjordes också av hr Edqvist. I den
efterföljande diskussionen med bl.a. frågor om
produkternas lönsamhet, bostadsbeståndets kostna
der samt varulagrets inverkan i bokslutet deltog
bl.a. hrr Hj. Olson, B. Broms, R. Lööf och K.
Hagelin.
Verksamheten på HPF kommenterades av hr F.

Möller, som nämnde att försäljningen 1 :a tertialet
i år visar en ökning. På produktionssidan har man
dock vissa problem. bl.a. beroende på sjukdom,
personalbrist och försenade maskininstallationer.
Något verkligen glädjande är den ökning av prima
utfallet som kunnat noteras.
Från vår tunga sektor meddelade hr I. Isaksson

att antalet påbörjade lägenheter i landet de första
fyra månaderna i år innebär en ökning med 2.000
i jämförelse med samma tid 1968. Våra utleveranser
av sanitetsporslin är ungefär lika stora som före
gående år. Konkurransen hårdnar dock och våra
bästa vapen är hög kvalitet, god leveransberedskap
och snabb produktutveckling. För badkar väntar vi
ökad försäljning efter semestern. Vad gäller smidda
pannor är detta en prismässigt ansträngd marknad,
men det intresse som vår flamrörspanna rönt vid
introduktionen, ger oss goda förhoppningar för

framtiden. Kyldiskproduktionen ligger långt över
uppgjord budget, och försäljningen lovar en lika
bra höstorderingång. Plastproduktionen är under
ökning med flera nyinvesteringar i maskiner.
Bioxialsystemet kommer att prövas av Natur

vårdsverket och under augusti torde tillverkningen
komma igång på allvar. För Rejtele har det nya
sortimentet gett bättre produkter och flera order.
Oxelösund kan redovisa ökad försäljning av nor
malrör och goda produktionsresultat. I Fristad har
försäljningen ökat kraftigt vad gäller PVC-rören,
men priskonkurransen hårdnar. Också i Växjö -
där våra pumpar tillverkas - redovisar man ökad
försäljning.
Hr Isaksson nämnde också att våra försäljare

kommer att få mer utbildning i modern marknads
föring samt att vår servicefunktion fått förstärk
ning med ett par man.
Hr B. Dahllöf kompletterade dessa rapporter

med en allmän vädjan om att man i alla produk
tionsled måtte inse kvalitens betydelse för våra
produkters utbredande. Arbetsutskottet fick i upp
drag fundera över hur man ska gå ut med infor
mation till samtliga anställda i denna vitala fråga.
Hr Edqvist rapporterade om det ekonomiska re

sultatet för l :a tertialet 1969. Förutsättningar synes
finnas för produktions- och försäljningsökningar se
nare i år. Bl.a. torde vi kunna förstärka personal
styrkan i produktionen allteftersom Munkmoraom
rådet blir färdigt.
Hrr Edqvist och Andersson rapporterade kort

från arbetsutskottets Norgeresa, där man studerat
nya former för fördjupning av företagsdemokratin.
Hr Andersson ansåg det inte omöjligt att vi inom
en framtid på någon eller några arbetsplatser skul
le kunna ha igång en verksamhet liknande den man
har i Norge och hr Edqvist meddelade att man re
dan i Sverige har satt igång med att söka vidare
utveckla och gå längre än norrmännen i vissa av
seenden. En reseberättelse från Norgeresan kommer
dock att färdigställas och frågan aktualiseras yt
terligare då den föreligger.
Sarnarbetskommitteernas rapporter behandlade

som regel tillverkning och leveransresultat. Från
Plast meddelades att formsprutningsavdelningen
under 2:a halvåret -69 kommer att få sex nya ma
skiner. Ornamins slutliga flyttning torde kunna ske
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i augusti och även där kommer maskinparken att
förnyas successivt. SPF har en del krångel med
godsmagasinet, men åtgärder ska sättas in för att
det hela ska fungera till efter semestern. Under
denna kommer en del ugnar att vara i drift för att
klara ombränningen. HPF kommer att förstärka in
formationen om företagsnämnden, bl.a. genom att
anslå protokollet på alla stora anslagstavlor och
på de små meddela var detta kan fås. Man har
granskat rnatsalsverksamheten för 1968 och disku
terat om ogynnsamma ventilationsförhållanden på
benavdelningen.
Lager och Transport har köpt hem en bygelvagn

som lyfter, transporterar, tippar eller sätter av
plåtbehållare. Behållarna har en volym av 3,8 kbm
och bygelvagnens kapacitet är sex ton. Okade la
gerutrymmen, asfalteringsfrågor och personalsitua
tionen har också ventilerats på senaste samman
trädet. BKF har diskuterat ventilationsproblem,
ökat antal olycksfall, fått ny ordförande i lunch
rumskomrnitten - Edor Svensk ersätter Olle Forss
man. Ett omklädningsrum för kvinnlig arbetskraft
kommer också att sättas upp utanför BKF.
Forslagsleommitten har på sina tre senaste möten

premierat 24 förslag med tillsammans 7.325 kr.
Hr Sulo Lindqvist på HPF har fått 2.000 kr. för
sitt förslag glaseringsställning. Hr Fridolf Sjöström
på SPF:s slamhus har erhållit 1.050 kr för sitt för
slag benämnt tid och materialbesparing och tre för
slagsställare, hrr Antonio Pilotto, Torsten Karlsson
och en ännu oidentifierad herre, har samtliga fått
800:- i premie. Aktiviteten på förslagssidan sy
nes fortfarande glädjande nog vara i tilltagande.
Sleyddsleommitten hade kvartalsmöte i maj med

sedvanlig granskning av skyddsrondsrapporter och
yrkesskadeanmälningar. Antalet anmälda yrkesska
dor 1 :a kv. 1969 är 31, förlorade arbetsdagar 229
och förlorade arbetstimmar 1.859. I jämförelse med
föregående år är siffrorna höga. Då var yrkesska
dorna 13, jämte 5 färdolycksfall. I övrigt diskute
rade man städfrågor, brandfaran vid färglagringen
på kyldisk och hälsoriskerna vid avemaljeringen.
Betr. det sistnämnda hade dr Raxell från Karo
linska erfarit att det icke föreligger hälsorisker, vil
ket också styrktes av de hälsokontroller som gjorts
på berörd personal. Ett antal glaserare på SPF som
haft näsblödning hade undersökts av dr Raxell,
men några tecken på befarad skada av giftnatur
hade därvid ej framkommit.
Personaltjänsten har presenterat de nya alkohol

reglerna för samtliga arbetsledare. Hrr Selin och
Lerne har medverkat från kommunalt håll och

John Andersson kom till Farsta som stallare 1944. Han
var där så länge det fanns hästar kvar och övergick se
dan till fabriken som städare.
Ada Wallius började hos oss 1937 och har hela tiden
varit på Hushåll som fyllerska.
Erik Hedman, f.d. skogsarbetare hos skogvaktare Lind
stedt, arbetade i sex år som städare.
Nils Zeilon, gustavsbergare sedan 1938 och tidigare
gårdskarl vid Anneberg och Skevik, började på fabriken
1949. Var plastpressare i 5 år, annars trogen Hushålls
porslinsfabriken.
Dessa trogna medarbetare avtackades vid en kaffetår
på Strandvik.

lämnat sina synpunkter. Personalsituationen den
31 maj utgöres av 2.060 anställda, en ökning med
tretton i förhållande till årsskiftet.
Hr B. Andersson önskade att arbetsutskottet och

berörda fackföreningar till nästa sammanträde fun
derar på att inrätta ett studieutskott, ett förslag
som kommit från Svenska fabriksarbetareförbun
det. Beslöts enl. önskemålet. Hrr Hj. Olson och R.
Edqvist framhöll vikten av ökad utbildning som
ju är en av de faktorer som kan bidraga till en
produktivitetsökning. I höst kommer man i yrkes
skolans regi att på kvällstid kunna studera engelska
och tyska på gymnasienivå och svenska, engelska,
tyska och matematik på grundskolenivå. Till hös
ten kommer också vår utbildningsledare, som kom
mer att arbeta med utbildningsfrågor för all per-
sonal. Sekr.
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Sinikka Kupila hälsar vi välkommen tillbaka. Hon ar
betade här 64/65 som glasererska och har nu fått sitt
gamla jobb tillbaka.

Roger Wahlsten kommer närmast frän Osterbybruk där
han arbetat åt Fagersta som kallsågare. Vi har nu valt
att placera honom i packboden. Wahlsten har två vuxna
döttrar, som vi också anställt. Bor i Teleskophus vid
Farsta.

I FOTBOLLSCUPEN
vann fabriken över Uppsalakonsum med 1-0 och
går vidare till match mot Fiskeby.

KORPFOTBOLLEN
fortsatte med 4:e omgången tisdagen den 17/6 kl.
18.00 på Ekvallen med match mellan HPF-Brand
kåren; Mek.-Teknikerna kl. 18.45.
Tabellen efter 3 :e omgången:
1. SPF
2. HPF
3. Kontoret
4. Brandkåren
5. Pannverkst.
6. Domus
7. BKF
8. El-avd.
9. Mek.
10. Teknikerna

3 2 0 10-1
3 2 1 0
3 2 1
3 2 1

7-0
5
5

0 8-2 5
0 5-0 5
0 2-0 4
1 2-3 3
2 1-4 1
2 0-5 1
2 2-9 1

3 1 2
3 1
3 0 1
3 0 1
3 0 1
3 0 0 3 1-14 0

SIMSKOLORNA HAR BORJAT
Den 23 juni började simskolorna vid Södersved

och Grisslinge. Vivianne Eriksson är också i år
simlärare vid Södersved. I Grisslinge är det Hans
Rosendahl, som lär ut simkonsten. För deltagare
från Kommunen är avgiften 50 öre pr dag och man
kan köpa häften med 10 kuponger. För utsocknes
kostar det 25 :- kr. för nybörjare. På båda ställena
har det i år satts upp en hel del redskap för lek och
gymnastik mellan varven, romerska ringar, gymna
stikräcken och gungbräden.

BESOKSVERKSAMHETEN
Besöksverksamheten har som vanligt varit livlig

under första halvåret. Bland de utländska besöken
var det särskilt intressant att ta emot en studiegrupp
från Tanzania, som var här genom SIDA:s stipen
diatbyrå. Det var fem lärare, två manliga och tre
kvinnliga. De besökte inte bara HPF utan såg ock
så daghemmet Blomkulan och Ekedalsskolan. Dess
utom hade de en träff på Kommunalhuset för att
se uppbyggnaden av olika nämnder och deras
funktioner. Kontakten blev god från början och
frågorna blev många med intressanta diskussioner
mellan gäster och värdar på alla ställena.
Starntrupperna bland besökare kommer som van

ligt från fack- och andra skolor, kvinnogillen, hus
modersföreningar, pensionärer och naturligtvis ock
så från vanliga turister.
För maj-juni var siffran i besöksboken ca 4.600

och för hela första halvåret 1969 8.700.
Red. som följer guidernas jobb på mycket nära

håll vill passa på att tacka guiderna med Elisiv
Lindeberg i spetsen för deras jobb med våra gäster.
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NYANSTÄLLNINGAR
TILL ARBETSLEDARE
från 1 maj har utsetts:
Harald Dahlgren, Allmänna gruppen
Alberto Deiaco, Sanitet.

NYANSTA.LLDA 15-31 MAJ
BKF: Mauri Hiltunen

Pentti Helaakoski
Kjell Sundqvist

SPF: Alice Bergman
Barbro Wahlsten
Leif Vestlund
Reino Koski
Jorma Kalaja
Esko Hakkarainen

HPF: Roger Vahlsten
Lucia Sartin

Kyldisk: Ulf Forsberg
Christer Hansson

Plast: Einar Mörsare
Städavd: Raija Jumppanen

Birgit Hagner

NYANSTA.LLDA 1-15 JUNI
BKF: Bertil Johansson

Axel Åslund
Kenneth Wadström
Ben Andersson
Kai Idhem
Einari Kuusela
Airi Pakki
Gerd Bergman
Kaljo Kuurberg
Ronny Gustavsson
Riitta Eriksson
Martti Viinikka
Erik Wiberg
Barbro Dahlsten
Olavi Similä
Börje Mattsson
Johan Ala-Kihinä

Utv.avd: John Oman
Sågen: Björn Hultström
Byggn.avd: Gustav Jansson
PI.gatan: Maj Thornberg

Arne Lund

HPF

Plast:

El-avd:
Städavd:
SPF:

VALKOMN A!

avd. 46

" 46

" 46

" 6 ID

" 6 II

" 6IB

" 6 III

" 61 C

" 6 I A

" 23

" 14

avd. 46

" 46

" 46

" 46

" 23

" 8

Avd. 61 A

" 6 III

" 6 II

" 6V

" 6 IC

" 6IA

NÄSTA BLODGIVNING
blir tisdagen den 29 juli och onsdagen den 30.

Älee Hellqoist, konstruktör av Bioxialsystemet, tidigare egen
företagare inom auloppsuattenrening.

Knut Ahlkvist, chef för distribution av vatten, värme och
tryckluft inom fabriksanläggningarna, är sjöingenjör med över
trettio anställningsår i Örlogsflottan.

Staffan Björkander, ornaminförsäljare, tidigare distriktschef
hos AB Modernum, Stockholm
Thomas Cassel, projektledare för Xerex, senast anställd som
anläggningsingenjör på Svenska Fläktfabriken.



öNSKESOMMAR I ROSLAGEN
Ännu en vacker och varm sommar!
En sommar där man till och med kan räkna med

torka!!
Landets östra delar och då framför allt ostkusten

står i särklass! ! !

"I Roslagens famn på den blommande ö ... "

kommer dessa meddelanden ifrån och Ni gissade all
deles rätt när Ni tänkte: naturligtvis är det Wax
holmsgubben som vågar sig på sådana stollerier nu
när inte ens våren velat infinna sig regelmässigt. Så
här siar han efter en genomliden vinter och väsent
ligt försenad vår om sommaren i Roslagen. - Opti
mist är han som framgår.

Allmän översikt.

Om de gamla märkena håller vad de lovar och
jag tytt dem rätt så går vi emot en varm sommar för
tredje gången i rad. Trots flyttfåglarnas tidtabells
enliga ankomst har våren ej velat komma igång och
det märks minsann på växtligheten. I genomsnitt
tio dagar försenad men nu inrapporteras att björken
börjat skifta i violett, sälgen gulnar så smått, blå
sippan går till och vårbruket i övriga Syd- och de
lar av Mellansverige är i gång. - En svala gör ingen
sommar brukar det heta, men nu har mindre flockar
om något tiotal sådana iakttagits långt upp i Mel
lansverige. Ett annat gammalt tecken om skatornas
bobyggande verkar också löftesrikt ty det är nu
tredje gången i rad som de bygger lågt = en torr
sommar. Vattenståndet såväl i västerhavet som efter
ostkusten har varit osedvanligt lågt vintern igenom
och när det inträffar brukar sommaren som helhet
bli både osedvanligt varm och torr.

Östra Svealand

JUNI
Sommaren kommer som en stormvind och någon

egentlig vår blev det ej. Rätt så ostadigt väder med
syd- och västvindar råder från början och omkring
medio men regnen som kommer befrämjar bara
växtligheten och förhindrar förekomsten av de så
kallade järn-nätterna. Lagomt till midsommar får
vi genomgående stadigt och varmt väder. - Den
tidigare avkylningen av havsvattnen gör sig dock

fortfarande påmind i yttersta havsbandet. Varmt
månadsslut.

JULI
Åskskurar främst i inlandet inleder och avslutar
månaden. Värmen dock påtaglig. Månadens första
tredjedel kännetecknas av sydost till sydvästvindar
med en och annan skur troligen i samband med
åska. Fruntimmersveckan övervägande både torr
och varm. Stark värme råder under sista tredjedelen.
Nu får också kusternas yttersta delar verklig kän
ning av sommarvädret. Där blir också vädret jäm
nast med minsta nederbörden och fina badtempe
raturer.

AUGUSTI
Den verkliga semestermånaden med jämnt och

fint väder över lag. Som vanligt får hela kustlandet
det jämnaste och finaste vädret och undgår i allmän
het åskvädren som nu främst berör de inre delarna.
Vattentemperaturerna, höga för årstiden möjliggör
full badsommar månaden ut. Vindarna under förs
ta veckan sydostliga till sydvästliga och under sista
tredjedelen svaga och växlande. Sjöbris under dagen
med ostvindar. Ostadigast under första dygnen samt
omkring medio.

SEPTEMBER 1-15
En liten förkänning av hösten med de första höst

stormarna inleder men av kortvarig natur som ej
nämnvärt påverkar vädret som helhet. Andra vec
kan åter stadig värme med svagare, växlande vin
dar. Vattentemperaturerna fortfarande höga genom
att ytvattnet drivs in mot kusterna av de förhärs
kande ostliga vindarna.

Ja, så ungefär kommer sommarens väderlek att
gestalta sig för östra Svealand med tyngdpunkt på
Mälardalen och Roslagen. Ber dock få understryka
att sommarens väder är särdeles svårspått ty åtskilli
ga av de gamla tecknen, märkena och väderleks
reglerna är svåra att passa in i så att säga denna
ritning. Men man är ju född optimist och strävar
att se det bästa i det mesta och återstår bara att
önska tidningens och Gustafsbergs läsekrets ett lycka
till. Waxholmsgubben
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ERIK ANDERSSON VETERAN
Detta är veteranen Erik Gustav Andersson, född

den 28 maj 1902. Han började på Gustavsbergs
Fabriker vid tretton år, eller samma dag han slutade
skolan en junidag 1915. I maj 1969 slutade Erik vid
fabriken efter 54 års tjänst. En värdig veteran. Re
dan 1948 flyttade han över till Badkarsfabriken,
efter att ha tjänstgjort på de flesta avd. under sin
långa arbetsdag. Och badkarspressarna blev han
trogen ända till sin pensionering.
Erik Andersson var tegelslagare på sin tid. Fabri

ken slog sitt eget tegel till långt fram på trettitalet.
(Enligt Hertvig Johansson slutade tegelslagningen
1937, men även 1938 gjordes en allra sista beställ
ning till Forsbacka.) Vi kan se det fina teglet bl.a.
på Ingarögatan, Södra Kullen eller på kyrkan.

Erik hade flera förtroendeuppdrag i fabriken,
var ledamot av företagsnämnden och skyddskom
mitten. Han bor i sin Höjdhagsstuga med hustru
Sara som fortfarande arbetar i Packboden, men han
försvinner gärna, nu efter pensioneringen, hela som
marhalvåret till sin ägandes sommarstuga i skärgår
den ut mot Nämdö. På fredagseftermiddagen häm
tar han Sara i Gustavsberg och firar familjeliv över
veckändan. Erik är en friluftsmänniska av Guds
nåde och var trots åldern den förste som provade
Fritidsnämndens elljusspår.
Veteranen Erik Andersson blev som sig bör av

tackad av chefen, Bengt Bram med tal och minnes
gåva.

C.R.

ANVÄND KLARTEXT!
Ur Wilh. Beckers personaltidning, Färg och Fo

rum, har vi lånat nedanstående tänkvärda historia.
En rörmokare i USA vände sig till en statlig prov

ningsanstalt i Washington och frågade om det var
skadligt att använda saltsyra för invändig rengöring
av rör. Han hade funnit att metoden var effektiv.
Provningsanstalten svarade:
"Effektiviteten av saltsyra är odiskutabel, men

de kolvätesyrade salterna är oförenliga med metal
lisk permanens."
Rörmokaren skrev och tackade. Han var glad att

anstalten tyckte att syrametoden var bra.

Anstalten svarade lite irriterat:
"Vi kan inte ta ansvar för bildandet av toxiska

derivat vid saltsyreanvändning och föreslår därför
någon annan metod."
Rörmokaren tackade och var fortfarande glad.

Han tyckte inte att den där lilla detaljen förstörde
helhetsintrycket.
Då exploderade Washington och skrev:
"Använd för helvete inte saltsyra! Det fräter sön

der rören!"
Slutsats: Vill du inte riskera berättigad kritik:

tala ett språk som förstås av din publik!
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GAMLA BÅTAR
Den tredje båten som stannat i Farstaviken hela

sin tid är Näcken . .Agare: Herbert Bergschöld. Bå
tens längd är 6,40 m, bredd 1,20 m, motor Meteor
4 hkr., fart 6,1 knop. Byggdes vintern 1922-23 på
Stångholmen av båtbyggare John Karlsson "John
på On" tidigare intervjuad i denna tidning.
Bergschöld hade redan 1915 köpt en 40 år gammal

snipa som en gång tillhört dr Schlegel, provinsial
läkare före Knut Lindhe. Den fick så småningom
motor, Elius gjorde axeln. Det fanns inga borrar att
gå igenom axeln med utan Herbert fick värma axeln
i järnspisen och springa ut och på så sätt bränna
hål för propelleraxeln.
Sitt båtintresse hade familjen Bergschöld fått ge

nom att grannen, Petter Anders hade båt. Han
byggde förresten sin båt på högsta punkten i sam
hället i skogen ovanför Höjdgatan 5. Han gjorde
bl.a. alla kopparnitar av tråd och en trampanord
ning, men den misslyckades. Familjen Bergschöld
följde ofta med ut på blåbärsplockning och andra
utflykter i den fina salongsbåten.
Fadern, porslinssvarvaren Nils August Bergschöld

och sonen beslutade nu att låta bygga Näcken. Hon
hämtades pingstafton 1923 av far och son samt Båt
klubbens kassör, Sigfrid Englund.
Näcken väckte berättigat uppseende när hon för-

töjdes straxt ovanför Biskopsbryggan. Hon var
byggd av härlig furu, blank som en möbel och fa
miljen var mycket stolt. Gustavsbergs båtklubb var
nybildad och man skaffade sig uniformsmössa med
GBK-märke och jag minns att farbror Bergschöld
såg ut som en riktigt salt sjökapten med vitt hår
och skägg. Mamma Bergschöld gick i förväg ner till
båten med matkorg, far och son gick direkt från
jobbet, inte en minut fick gå förlorad. Sedan tuf
fade en stor del av flottan ut till Gärdsviken, Svin
udden eller Tjustviksholm. Näcken ställde också
upp på regattorna och tävlingar av olika slag. Sin
vintersömn sov Näcken på proletärslipen tillsam
mans med Eskil Petterssons "Vivan", Martin Latts
"My", Ville "Kattsings" "Stånkan" samt Petter
Anders salongsbåt.
Sen kom kriget och Näcken sov ända till 1945

då hade gamla bryggan ruttnat bort och Herbert
byggde en brygga vid Strandvik. När vi sedan fick
vår nya kaj flyttades Näcken till Oskar Holms
brygga i Hagahamnen. Där finns hon att beskåda,
sällsynt fin i trät. På trettitalet fick hon vindrutor.
Herbert har svårt att skiljas från henne, fast hon

ligger mycket i hamn. När barnbarnet kommer på
sommaren blir det emellertid många turer.

Torsten Rolf
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STIPENDIER OCH PREMIUM
Studierektorn rapporterade, att stipendiekomrnitten i samarbete med berörda lärare och elever prelimi

närt utsett följande elever att erhålla premier och stipendier enligt nedan:

Vän av skolan: Gott studieresultat
i avslutningsklasserna (7 st a 50:-)
Frank Kull 9g1
Gunilla Westling 9g2
Helen Thuresson 9h
Göran Jansson 9t
Karin Fallstig 9ha
Barbro Lund 9ht
Christer Karlsson 9tp

Skolstyrelsens skolbyggnadskommitte:
Premium till klassens bästa kamrat:
( avslutningsklasserna) Bok
Jan-Erik Nathansson
Birgitta Rikkinen
Karin Aström
Mars Hellström
Kristina Cadario
Ann-Christine Johansson
Ove Nyman

9gl
9g2
9h
9t
9ha
9hr
9tp

Barlowska fonden: Mdlsmannen skall
vara anställd vid AB Gustavsbergs
Fabriker: Premium främst i
avslutningsklasserna till 4 elever som
visat intresse och fallenhet för
slöjd och hemkunskap (Bok) :
Aila Nyman 9g1
Eva Berglind 9g2
Ellinor Christoffersson 9ht
Ulla Havia 9hr

Premium i teckning: Skolstyrelsens
premium (5 st.}:
Karin Äsrröm
Monica Åström
Gunilla Meurell
Birgitta Rikkinen
Mats Söderlund

9h
9h
9g2
9g2
9u2
"

Anonym giuare: Premium i musik
Eva Berglind 9g2

Mats Söderlund 9g2

Gunilla Westling 9g2

GIF och sko/styrelsen:
ldrottsp remium: Resa till
idrotts/äger i Visby (2 st.)
Lars-Bertil Arvidsson Sa
Pia Helmer Se

Premium i slöjd: Konsum Gustavsberg
(6 st.)
Arne Åberg 7c
Folke Engström Sd
Gunilla Nilsson 9g2

Annika Aberg 9g2

Göran Jansson 9t
Anna-Lena Eriksson 9ht

Trafikpremium: [r.o.m. drskurs 4
t.o.m. drskurs 6.

Bok
Ella Forslund 4P
Marie Karlsson 4a
Chris tel Gustavsson 4b
Maria Arnedotter- Janson 4c
Mona Blom Sa
Elisabeth Lindgren Sb
Björn Lindberg Se
Björn Hedin Sd
Pia Hoffman 6a
Maria Lalin 6b
Anette Hagelin 6c
Susanne Vartiainen 6d
Leif Ohman 4-6

Trafikpremium: Till de tre (3) mest
trafikkunniga högstadieeleverna
Göran Jansson 9g2
Leif Johansson Se
Ake Ulltin 9g1

Utlandsstipendium: AB Gustavsbergs
Fabriker (5 st.)
Leif Berglin
England

Olle Wallbom
England

Anette Söderlind
Schweiz (Lausanne)

Peter Anrin
Schweiz (Zurich)

Mats Söderlund
Schweiz (Zi.irich)

Reserv: Gunilla Westling 9g~

9gl

9o-1
b

Dagny Bjurlings minne ( 1 st.)
Till elev som aktivt verkat
i elevrådet,
Minnessak c:a 50:-
Yvonne Nilsson Se

Cederströmska fonden (c:a 23.000:-)
och Roas' fond (c:a 350:-).
Sedan en tiondel av avkastningen
lagts till kapitalet, används återstoden
till belöning dt sådan« elever som
fri-villigt arbetat för allas trivsel
och säkerhet. (Sko/poliser,
korridorvakter, ordningsmän m.fl.)

BIBLIOTEKSVAKTER,
EKEDALSSKOLAN:
Tommy Johansson Sb
Thomas Mann 5b
Henrik Samuelsson Sb
Mikael Svensson Sb

MATSALSVAKTER,
EKEDALSSKOLAN:
Angela Poroli
Göran Weiborg
Maria Bonnini
Gun Larsson
Conny Lindgren

Sa
Sa
Sb
Sb
Sb

INSTITUTIONSMEDHJli.LPARE:
Anja Persson 7a
Ann-Sofie Oster 7a
Yvonne Daagarsson 7b
Eva Herrder 7b

SKOLPOLISER:
Annelie Hagström
Anette Holmberg
Lena Holmvall
Pia Johansson
Ingela Ohlin
Marie Hansson
Mario Nilsson
Mats Edling
Pekka Kupila
Lasse Lehti
Allan Lindgren
Stefan Nauska
Johan Nyman
Ann Sandquist
Ulla-Lena Svensson
Marie Wadström
Tomas Wallcn
Isabella Rondinini
Susanne Vartiaincn

6a
6a
6a
6a
6a
6b
6b
6c
6c
6c
6c
6c
6c
6c
6c
6c
6c
6d
6d

Kul och duktig flicka
Patrik, 8 dr och Joakim, 6 dr hoppas att en kul och
duktig flicka kan se till dom, när mamma och pappa
jobbar. Bara frdn slutet av juli till i mitten av septem
ber. Vi bor i de nya radhusen i Lugnet. Vi har ett rum
över om sd skulle behövas. Ann och Henry Ström,
Renvägen 21, 134 00 Gustavsberg. Tel. 0766/319 32.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJöBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Aven inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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RESA TILL
Gustavsbergs Manskör har varit på besök
i vår vänort Hyvinkää i Finland den 6-8 juni.
Resan var lyckad i alla avseenden. Våra värdar var
Hyvinkää blandade kör och Hyvinkää stad.
Först åkte vi med Bore till Abo under natten till

lördagen och sedan bar det vidare med buss till
Hyvinkää stad, som bjöd på välkomstlunch. Mans
kören fick från staden emottaga en gåva, bestående
av boken Sju bröder av Aleksis Kivi och en tavla
i koppar med samma motiv av en Hyvinkää-konst
nar.
Så följde en rundtur i staden och så kom vi till

ett hem för gamla, där vi och hyvinkääkören om
växlande sjöng för gamlingarna, som tycktes vara
mycket förtjusta över besöket.
Sen besökte vi Hyvinkää kyrka, som var ett arki

tektoniskt mästerverk. En vigsel pågick då vi kom
dit, så vi blev inviterade till kyrksalen där man
serverade gröt och mjölk och alla andra drycker,
höll jag på att säga. Nationalklädda flickor sålde
souvenirer och lotter.
Så fortsatte vi till Kytäjä skola vid den vackra

Kytäjäjärvi, där vi skulle ligga på natten.
Så for vi in till staden och konserterade framför

monumentet mitt emot restaurangen "Silverlyktan"
i centrum.

•• ••
HYVINKAA
Så hade vi en liten fest på restaurangen tillsam

mans med Hyvinkää blandade kör och Hyvinkää
Manskör.
Vår kör sjöng folkvisan Kulldansen och den ryska

visan om Vackra Manja, vi fortsatte med Vals av
Vallin och avslutade med Suomis sång. Publiken
var entusiastisk. De andra körerna sjöng sedan på
sitt utsökta sätt många vackra nummer, men jag
kunde inte uppfatta vad sångerna hette. Men fint
var det.
Vi överlämnade kommunens bordsflagga till Hy

v inkää Manskör och andra minnessaker till den
blandade kören från Hyvinkää.
Så åkte vi till vår förläggning för att sova, för vi

skulle upp tidigt nästa morgon för att åka till
Heikkiläntie och dricka morgonkaffe hos Jarl Palos
virta, som var den sångarbroder, som hjälpte oss
med alla detaljer i vår vänort Hyvinkää.
Hemresan blev en strålande upplevelse på Svea

Jarl, först genom den vackra skärgården och sedan
över Ålands Hav, som visade sig litet vresigare (6
sekund-meter) och så gled vi så småningom in i den
svenska idyllen vid Furusund.
När vi lämnade båten vid Skeppsbron, kom vi

överens om, att det var en lyckad resa, som vår
kommun hjälpte oss att genomföra. Axman

KALLE VILLE- 80 ÅR
Karl Vilhelm Svensson fyller 80 år den 3 juli.

Vem Kalle Ville är vet alla gustavsbergare. Vi på
tidningen blev så glada när vi fick reda på bemär
kelsedagen och fick användning för vår trevliga
bild av honom. Den vi inte fick plats med när
205 :an haft jubileum. Till vänster ser vi alltså Kal
le Ville hålla tal. En för honom vanlig situation. I
tretti år var han styrelsemedlem i sin fackförening
nu är han hedersordf.
Att han har sina krafter i behåll såg vi den var

maste av dagar då han klippte sin stora häck fin
till midsommar.
Han har haft otaliga förtroendeuppdrag. I kom

munen, ABF, Hyresgästföreningen, Biblioteket, Pen
sionärsföreningen.
Smålänning är han född, kom 1912 till Gustavs-

berg för att stanna. Vi lyckönskar. Red.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Hyoinge vår vänort i världen
kommer denna vår att lägga en seger' till sina övriga.
En vacker seger över tröghetslagen, TV-hörnans
lockelse och vardagsbestyrens pockande dragning.
Detta är vad jag befarar, kampen avgörs under
pressläggningen. I tiden mellan blåsippa och syren
utmanade Hyvinge oss gustavsbergare i motions
kamp. Jaså, märkte Ni inte fritidsnämndens infor
mationsblad. Synd förvisso. Er chans, att göra en
god insats för den egna konditionen och Gustavs
bergs rykte som spänstarnas förlovade smultron
ställe, seglade alltså ner i papperskorgen. Där de
flesta papper med tryck numera hamnar olästa.

Vår övermättnad på reklam
är obeskrivlig och ofattbar för oss som minns läs
hungern på tjugo- och trettitalen då vi slukade det
mesta från "Rosen på Tistelön" till den tidens re
klamslogan, "Pellerins margarin" och "Vita tvätt
björn tvättar medan ni sover".
Nog talat om det, nu gällde det kraftmatningen

med vänorten Hyvinge. Den startade den 4 maj utan
att deltagarna hade klart för sig vilken insats de
gjorde för hembygdens ära, trekilometern var in
sprängd i ett familjerally. Vi travade kring i ter
rängen vid Björnö Sandarne och gissade på bilder
av vilda djur.

Det var svinkallt,
blåsten slet i tallkronorna och en fridlyst blåsippa
stod längst ut på en udde och längtade efter en
varm, mjuk näve att avsluta sitt korta kalla liv i.
Jag trodde att jag befann mig i mina karga bohus
länska berg och sprang som en gammal stenget
upp och ner, kikade på djurbilder och talade om
för min man vad de egendomliga färgglada korten
kunde föreställa. Varefter han skrev något helt an
nat. Ni vet hur det blir i äldre äktenskap. Vårt
samarbete gav ett hyggligt resultat, tio rätt av tolv
möjliga.

jen på drift i riktning mot Aspviks brygga.
Varje kväll denna sista majvecka gick, sprang

eller cyklade en liten men tapper skara gustavsber
gare ut mot Aspvik, 3 km, eller 1-2 mil. Hur
många av de tappraste, som börjat sitt mänskliga
liv i vårt östra grannland skall vi bara inte tala om,
vi är ju gustavsbergare alla. Vad vi däremot skall
tala om så är det nyttan av att tvingas ut i naturen,
i all synnerhet nu när den är som vackrast. Vi följ
de häggarna vid vägen mellan knoppning och bloms
terprakt, vi gladdes åt maskrosornas solar i grönt,
grönt gräs och tro mig eller ej, kära fågelskådare,
men näktergalen sjöng vid Osby nordöstra vik. Allt
detta och en liten konditionsuppryckning har vi
fått, men segern går bergsäkert till Hyvinge, väl
bekomme.

På tal om våra fågelvänner
så berättades det mig en tråkig historia häromdagen.
Om ond bråd död vid Farstaviken. En fritidsstuga
hade fått fönstren utskjutna med luftbössa, inred
ning förstörd, vandalisering både ute och inne, en
gjutjärnsbänk nerbaxad i vattnet vid bryggan. När
bänken togs upp följde en konsumkasse av plast med
ur djupet. I den låg tre dödsskjutna småfåglar, en
koltrast och två talgoxar. Min berättare var upp
rörd. Vi förfasar oss över sydländska fågelfängare
som jagar för bröds skull. Av vilka dunkla skäl av
livas småfåglarna här? (Jag har också hittat skjutna
fåglar under vårt fågelbord). Utanför det hemsökta
huset ruvade ett svanpar som gärna brukade komma
fram till stugan för att få mat. Nu kommer svan
hannen hotfullt väsande och gick till anfall, tydligt
skrämd.

Kristi Himmelsfärdsdag
var en regnig dag då bara friskusar ställde upp till
motionskamp, så vad kan jag veta om den, men på
Annandagen var luften som honung och hela famil-

Att skjuta med luftgevär på tavla
är roligt det tycker också jag, men skjuts det på le
vande föremål blir sporten mer än betänklig. Se upp,
kära föräldrar, när telningarna går ut i skogen med
luftbössan. Jägarinstinkten är inte död och omdömet
ibland underutvecklat. Vi har inte fler vilda djur
än vi behöver i våra grönområden. Får vi besvära
om en glad, varm, skön sommar med mycket fågel
kvitter, trots allt.

Edla Sofia
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När jobbet är slut på fredagskvällen
söker vi livets smultronställen
allt efter egen smak och fason.
Att vandra på bryggans solvarma bräder
och hoppas på sjöbris och solskensväder
är något visst för en sjövan person.
Att kryssa ur viken mot öppnare vatten
att nå sin sommarö innan natten
är lönen för veckans möda och jäkt.
Att söka motiv bland vikens svanar
att grilla på eld under ekar och granar
ger åt vår vardag en sunnanfläkt.





NYINVIGNING

AV DOMUS

Vid det här laget vet väl åtmins
tone alla gustavsbergare att Domus
har en utökad livsmedelsavdelning.
Den gör inte huset vackrare utifrån,
men den är ju ett provisorium. Inuti
har det bli vit överskådligare och luf
tigare. Skönt, med tanke på sommar
kommersen! Det bjuds också på större
urval. Man kan t.o.m. få köpa sig en
ostbit utan plastöverdrag. Och man
kan få smaka sig fram. Det kan man
göra vid delikatessdisken, som också
bjuder på fler grillade köttvarianter
än den kära gamla kycklingen.
För att firan denna utökning av Do

musarealen, som är en glädjande till
dragelse, bjöds på öppningsparty den
19 maj. Där träffade man bland mån
ga andra Anton Kock som var med
1919, då Konsum började sin verk
samhet. Den s.k. Uppköpsföreningen
bildades på hösten 1919. Detta skedde
i samarbete med fabriken och byggde
på principen att varje medlem hade
tre aktier. På nyårsafton samma år
började försäljningen i gamla Ettan
vid kyrkan. Också Sven Wallin var
där. Ni ser honom t.h. om Anton
Kock. Han var föreståndare från bör
jan vid årsskiftet för snart SO år se
dan.
De som framför allt burit ansvaret

för denna förbättring, Gunnar Matts
son, Rune Herrder och Harry Pet
tersson, talade historia, frarntidsper
spektiv och önskemål. Sedan bjöds på
smakbitar ur livsmedelssortimentet.
Maten var god och stämningen ge
mytlig. Så kunde man ströva runt och
samtala, glömma sin väska i tidnings
hyllan eller titta på Stig Lindbergs
stengods. Kaffe i kafeterian avslutade
den trevliga kvällen.

M.



KONSUM• DOMUS KONSUM• DOMUS
Varuhistoria
När man går .igenom handlingarna som finns för

varade· när det gäller planerna för utbyggnader så
visar det sig att ett varuhus i Gustavsberg finns i
skisser och förslag som sträcker sig många årtionden
tillbaka. 1938 hade man planerat att börja bygga
1939 på den plats, där möbelbutiken nu ligger. I
början av 1950-talet hade man skisser framme till
en byggnad vid Bagarvägen. Med hänsyn till den
utveckling som blivit när det gäller behovet av ut
rymmen för bilparkering så var det säkerligen
lyckligt att inte något av dessa projekt blev full
följt. Det tog alltså sin tid innan man kom fram
till den plats vi nu har. Det var KF:s Arkitekt
kontors stadsplanerare som löste den knuten. Genom
att spränga bort berg och kullar samt taga den s.k.
tippen i anspråk för parkeringsplats så fick vi fram
en god lösning. När det gällde att bestämma storle
ken på vårt Domusvaruhus så var det inte så lätt.
Många ansåg att huset byggdes alldeles för stort.
Försäljningen blev emellertid mycket större än be
räknat och det visade sig att huset i stället efter
några år blev för litet. Val av plats för Gustavs-

bergs centrum visade sig alltså vara rätt.
En större utbyggnad var planerad att påbörjas hös
ten 1968, men kunde då inte komma till stånd be
roende på arbetsmarknadsläget, Det gällde då att
snabbt komma fram till en lösning av den uppkom
na situationen. Arbetsmarknadsmyndigheten gav oss
då tillstånd att bygga ut en lokal för livsmedel.
Denna byggnad har fått det senaste i inredning och
hjälpmedel. Inom gamla varuhusdelen har gjorts
en mycket ingående omdisponering och förnyelse
när det gäller miljön och presentation av varorna.
Vi kunde därför torsdagen den 22 maj klockan

10 öppna under devisen: "Välkommen till Ert nya
Domus",

Cafeterian byggs ut
Vi har växt ur kostymen när det gäller dessa lo

kaler. Därför har vi igångsatt en utbyggnad av
cafeterian så att ytan kommer att bli dubbelt så
stor som nu. För dessa lokaler kommer det också
en miljöförändring. Därmed har vi ett varuhus,
som ger oss möjligheter att i tidsenliga lokaler betjä-
na ännu fler konsumenter. G M-n.



TILL SJOSS I VÅR TID
Brev från Yonnie Johansson, f. Nyström, sekr. på PR-avd. 1965-67.
Jag vill berätta lite om moderna tiders sjöfolk och

deras liv på moderna fartyg. Tyvärr känner jag min
begränsning. Min svenska från skolårens uppsatser
har visst brutit samman totalt. Om jag kunde skriva
på det underbara gamla sjömansspråket, så skulle
jag göra det, men jag skulle nog inte klara det hel
ler. Språket i "Till Sjöss" är helt autentiskt. Vi har
en förste maskinist här ombord som talar precis
så, fast han svär etter värre. Konstigt nog uppfattar
man hans svordomar som godmodiga och helt enkelt
charmiga!
Axeline Brodin är heller inget modernt fartyg.

Hon byggdes i Landskrona år 1957, men måste ha
varit omodern redan då. Hur många fartyg, byggda
1957 har träluckor månntro? Det är ett minne från
segelskutornas tid. Annars har man en liten spak,
som styrman kan rycka i, och vips så öppnas eller
stängs luckan. Här får tio man jobba i en timme
eller mer för att lucka på eller av. Dessutom är
navigationsutrustningen gammalmodig här ombord,
men rederiet är ju nöjda med att vi hittar hem ändå.
Trots att det finns både modernare och bekvä

mare fartyg, har Mats och jag frivilligt kommit
tillbaka hit efter semestern i somras. Att vara styr
man på en sån här båt är ett grovjobb. Tro inte att
de ser ut som de stiliga annonserna för Steens Uni
formsskrädderi, nej en styrman på Axeline Brodin
har ett smutsigt kakhi-ställ med svettfläckar och
med en ficklampa i ena bakfickan och tejp i den
andra. Ficklampan är för att leta reda på trasiga
kartonger i lasten, och tejpen är för att laga nämnda
kartonger.
Vi lastar styckegods i Bremen, Hamburg, Ant

werpen och Rotterdam till Ostafrika och Röda
Havet. Att stoppa ner 8-10.000 ton lådor, bilar,
rullar, säckar, påsar och annat på rätt plats, så att
det inte går sönder och så att det går lätt att plocka
ur i rätt hamn och så att man eventuellt skall kun
na lasta några tusen ton extra i någon hamn före
utan att kollidera med den gamla planen, detta är
överstyrmans jobb. Han sliter i två veckor på kon
tinenten och gråter och svär om vartannat, grälar
på stuvare som lägger prylarna på fel ställe eller
handskas ovarsamt med dem. När han så fått in allti
hop och vi lämnar Rotterdam, sover han i två vec
kor. Sedan skall han skriva listor över alla tiotusen-

tals kolli som finns till de olika hamnarna. Nåde
honom om det inte stämmer med de papper han
skrev på i Europa!
Givetvis hjälps alla styrmännen åt med detta, men

överstyrman har ansvaret för det hela. Under last
ningen måste en styrman finnas på "språng" på
däck hela tiden. Han brukar ha en man till hjälp
från besättningen också. Ofta jobbar man övertid
på kontinenten för att båten skall bli klar i tid och
kunna avgå enligt turlistan. Det innebär dygnet-om
jobb för styrmännen.
2:e och 3 :e styrman går "vakt om vakt" för att

överstyrman skall kunna vara vaken på dagen och
svara på hundratals frågor, skriva på papper och
rita lastplaner. "Var har vi det ljuva sjömanslivet
i glädjekvarteren", frågar ni. Ja, försök själv plocka
in det i ett sådant schema. Det är klart att man nå
gon gång offrar sina sömntimmar för att gå i land,
speciellt om man har en hustru som absolut vill träf
fa sin make nån gång. Då är det desto roligare att
kunna koppla av på någon liten mysig restaurang
och känna att vi har det ändå jättebra, som får se
varandra vid matbordet tre gånger om dagen. Hur
många sjömansäktenskap är så lyckligt lottade?
Den här resan har min yngre syster varit med som

ekonomibiträde. Det blev en plats ledig i köket,
och jag frågade Kapten om min syster kunde få
söka den. Det skulle gå bra, tyckte han, och hon
fick i ett huj ordna tjänstledigt från sitt jobb och
fixa alla papper, läkarintyg, pass och dylikt som
man måste ha för att få gå till sjöss. Sedan reste hon
ner till Rotterdam och kom ombord dagen innan
vi lämnade Europa för att inte återkomma mer det
året. Hon har naturligtvis tyckt att det har varit
ett stort äventyr, men hon har också fått en något
annan uppfattning om sjöfolket. Det här med "See
mann lass das träumen" och "en flicka i varje hamn"
har hon förstått att det inte passar in på dagens
sjömän.
Dagens sjöman skall (enligt redareföreningen och

sjöfolksförbundet) vara en yrkesman som arbetar
hårt och dessutom spelar fotboll eller dricker öl.
Tyvärr finns det alldeles för många som ägnar sig
uteslutande åt det sistnämnda. Om man har otur,
kan man få en besättning där man inte är nykter
en dag under resan. Ibland har det hänt att styrmän
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fått stå ensamma på backen eller poopen vid en
förhalning bara för att det helt enkelt inte funnits
en kotte ombord! S.k. "driftning" kan endast be
straffas med att man drar av lönen för personen i
fråga. Visst kan han väl avskedas, men försök sätta
i land en kille i Port Sudan eller Massawa när han
är mönstrad ombord på det villkoret att han endast
får mönstra av i Nordeuropeisk hamn!
På Axeline Brodin har vi haft den otroliga turen

att få ett toppen-gäng den här resan. Visst har det
varit några driftningar och även onykterhet i tjäns
ten, men för det mesta har grabbarna skött sig bra
och jobbat hårt. Även för besättningen är det oer
hört påfrestande med den här traden och med skift
jobben i hamn. Därför brukar cheferna ha överseen
de med mindre förseelser.
Som jag har nämnt, är den här båten inte alldeles

ny. Vi har till exempel ingen luftkonditionering.
Vad det betyder när man har 38-40 grader varmt
på dagen och 38 grader på natten utan en vindpust,
det är inte svårt att förstå. Att stå i en lördagsfull
buss från Borgmästargatan till Hästhagen mitt i
sommaren är en lisa jämfört med en sömnlös natt
i Röda Havet. Ändå trivs vi, älskar vårt fartyg på
ett nästan barnsligt sätt. Vi klappar henne ömt på
relingen och säger "stackars lilla Axeline, har du
blivit rostig nu igen," och försvarar henne till sista
blodsdroppen om någon från något annat fartyg
skulle uttala sig nedsättande om "skorven",
När vi träffade en annan av bolagets båtar, Mar

gareta Brodin, i Mombassa rök vi ihop om vem som
hade snyggast skeppshund, och bägge jyckarna bet
varandra i läppen och avtågade med svansarna högt
i vädret i förakt för den andra.
Mitt arbete som telegrafist ger mig mycket utöver

vad ett kontorsjobb kan erbjuda. Det som jag saknar
är väl den personliga kontakten med kända och
okända personer och telefonen, den som jag hatade
så förr! Här ombord har jag visst mycket kontakt
med grabbar och befäl. Vi är väl nästan som syskon
ibland, och ibland får man vara "mamma" och kom
ma med goda råd och lite tröst åt dem som trasslat
till det för sig.
Själva radiojobbet tar minst tid i anspråk. Varje

dag kommer nyheter från Göteborg Radio. De
skrivs ut i fyra exemplar, ett till bryggan och ett
till vardera mässen. Där får vi i stora drag veta
vad som hänt hemma och ute i världen. Sedan har
jag en eller flera väderleksrapporter att ta, och
ibland ritar jag väderlekskartor. Det senare hör
egentligen inte till telegrafistens jobb, men jag
tycker att det är intressant och lärorikt.

På alla svenska båtar sköter telegrafisten om bok
föringen och avlöningarna. Jag som varit omöjlig i
alla siffersammanhang förut! Nu måste jag ju skär
pa mig när jag t.ex. har 20.000 kronor att dela ut på
penninglistan i en hamn. Nåde mig om jag räknar
fel, för jag har själv kvitterat ut pengarna från
Kapten, och jag står själv för det. Valutor kan vara
jobbiga! Belgerfrancen och jag är eviga fiender, för
jag räknar fel varje resa, minst en gång. När jag
räknar avlöningarna gör det inte så mycket, för då
kan man ju ändra nästa månad. Det är värre när
någon mönstrar av, för då kan man ju knappast
räkna med att få tag i honom igen.

Den här telesändaren är inte den Yonnie använder. Den
har stått på Orebro järn-vägsstation och är daterad den
15/10 1929. Om den då var ny eller utrangerad är ovisst.
Men vi låter den symbolisera yrket och kontakter mellan
människor - antingen det sker genom luften, över ha
ven eller på rälsen.
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FOTBOLLEN RULLAR IGEN
Gustavsbergs A-lag i fotboll blev ju som bekant

nedflyttat till Div. IV. Det betyder att vi får se
en hel del andra fotbollslag på Farstaborg än under
det gångna året. Här följer nu en kortfattad redo
görelse för vad som skett i serien.
Gustavsberg började med Gubbängen borta och

det blev 1-1 och Bengt Sundström nätade för
Gustavsberg.
Sedan tog man emot Bagarmossen på Farstaborg

och vann komfortabelt med 6-0. Målen gjordes
av Janne Lundkvist 2, Bengt Sundström 2, och Fred

Andersson och centern Nico 1 mål vardera.
Mot Reymersholm blev det oavgjort 1-1 och det

var Janne Lundkvist som slog en straff i mål för
Gustavsberg.
Mot Hägersten måste man ställa upp med två

reserver för ett par skadade spelare och matchen
slutade 0-0.
På Farstaborg tog man sig an Hanviken och vann

med 2-0. Bengt Sundström gjorde bägge målen.
Sen inträffade en överraskning. Gustavsberg fick

stryk av Huddinge med 4-0, men det får väl be
traktas som ett olycksfall i arbetet.
Gustavsberg slog sedan Kärrtorp hemma med

2-0 och det var Gert Nilsson och Bengt Sundström,
som antecknade sig i protokollet.
Så mötte man Högalid på Zinkens och vann med

1--2. Sundström och Nico gjorde målen.
Nästa match gick hemma på Farstaborg mot En

skede. Gustavsberg tog överlägset ledningen av
matchen och ledde i halvtid med 4-0. Slutresultat
6-2. Målen gjordes av Fred Andersson 2, Bengt
Sundström 2, Janne Vikström och centern Nicola ett
vardera.
Den 16 juni var det dags för match ]ärla-Gus

tavsberg som slutade 0-3. Mål nummer 1 gjordes
av Bengt Sundström på passning från Kåre Björk
efter fem min. spel. Janne Lundqvist gjorde 2:a och
3 :e målet var ett kanonskott av Nico, som gick via
ribban in i mål. Axman

KLIPP UR EN GAMMAL BOK
Gustavsberg. Porslinsfabrik å Wermdön i

Wermdö skeppslag och Stockholms län, 2 1/4 mil
från Stockholm, anlades år 1827 af ett bolag, men
öfverläts snart till ett annat bolag och innehafves
för närvarande af handelsbolaget Godenius & komp.
i Stockholm, som bibehållit för fabriken företrä
darnas firma: "Gustafsbergs fabriks intressenter".
Denna anläggning, som i många år drefs med ej
obetydlig förlust, har af nuvarande egarne blifvit

till största delen ombyggd och betydligt utvidgad,
så att här finnas 9 brännugnar och 8 verkstäder.
Är 18 5 8 voro här 292 arbetare sysselsatta, och
tillverkningsvärdet hade uppgått till 405.800 rdr
rmt, hvaraf 242.890 rdr för hvitt och 163.000 rdr
för tryckt och måladt porslin; hufvudsakliga till
verkningen består av fayence eller, såsom det här
kallas, oäkta porslin, till följd af den på sådant
rådande större efterfrågan.
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••
BJORN NORDIN - LANDSLAGSMAN
Orienterarna är ett härdat släkte. Trots det dåliga

vädret under våren med kvarvarande snö, snöglopp,
regn och kyla har det varit full fart i markerna.
Deltagarantalet från gustavsbergarnas sida har

varit gott. Resultaten har varit bra. Speciellt Björn
Nordin har gjort en ypperlig säsong med fyra segrar
i svit och därutöver fina topplaceringar. Det rende
rade honom en plats i landslagstruppen, som var
över i Norge på ett träningsläger, där han också
gjorde bra ifrån sig med följd att han nu uttagits i
det definitiva laget på tio man, som skall utkämpa
landskamp mot Norge den 28 juni på norsk mark.
Ar det den första landslagsmannen i Gustavsberg?
Jag tror det.
Men vi har också haft andra bra resultat genom

Nils-Henry Freyne, Jan Dahlgren och Bertil Fall
i seniorklasserna samt Ivar Norin och Arne Lind
berg i oldboysledet.
Placeringen i 10-milakavlen blev 129 bland 260

lag och i Siljanskavlen (6 man) 35 av 160 startande.
Vi ser därför med förhoppning fram mot DM
kavlen i höst och vi hoppas också kunna kvalificera
oss till SM-kavlen.
På ungdomsfronten har det varit livligt hela vin

tern och våren. Ett 25-tal pojkar och flickor har
samlats en gång i veckan i Ekedalsskolans gym112-
stiksal för orienteringsundervisning och gymnastik.
En hel del av dessa har visat gryende orienterings
takter. Kanske kan det bli en ny landslagsman här
så småningom. Ar någon intresserad av att pröva
på den trevliga orienteringssporten är det bara att
kontakta sektionsordföranden Arne Lindberg på tel.
309 23. Pierre

DISPUTATION
Ekon. lie. Lars-Gunnar Mattsson disputerade lör

dagen den 31 maj på Handelshögskolan i Stockholm
på en avhandling med titeln "Integration and effi
ciency in Marketing system". Lars-Gunnar Mattsson
är äldste son till den i Gustavsberg inte okände af
farschefen Gunnar Mattsson och hans fru Birgit.
Opponenter var professor Leif Hollbzck-Hanssen,

Bergen, professor Dick Ramsten, Umeå och direk
tör Lars Berg, Stockholm.
Utvecklingen inom parti- och detaljhandeln mot

vad som brukar kallas "ökad blockbildning", "ökad
integration" etc. har aktualiserat denna studie. Syf
tet är att skapa en grundval för beskrivningar och

analyser av integration och samband mellan integra
tion och effektivitet i distributionssystem. Ett system
av integrationsbegrepp har utvecklats, som i huvud
sak innebär en tredelning i integration avseende
institutionella förhållanden, samt i integration av
seende distributionsaktiviteters besluts- och utföran
deprocesser. I en empirisk studie omfattande fyra
distributionssystem inom livsmedelssektorn har mät
ningar av dessa integrationsvariabler genomförts.
Vidare analyseras sambanden mellan integrations
och effektivitetsvariabler. Slutsatserna av dessa ana
lyser kan ses som ett system av hypoteser om sam
band mellan integration och effektivitet.
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Baguio och San Fernando
Wilhelm Gezelius

Till den mycket vackert belägna bergstaden
Baguio på en höjd av 2.000 m kom vi, något om
tumlade efter den hisnande bilfärden från järnvägs
stationen Domarties nere vid stranden av Södra
Kinesiska Sjön.
En frodig växtlighet följde oss ända upp, där

pinjerna fick övertaget, men blomster av många
handa slag tävlade i färg och doft och grönsaker
odlades i riklig mängd.
Att komma upp i bergstrakterna från det stund

om kvalmiga och illaluktande Manilaområdet kän
des underbart uppfriskande. Höjdskillnaden gav
också en känsla av lätthet, men ökade man takten
och frestades att gående forcera t.ex. vägen upp
mot kyrkan (domen), som fått ett dominerande läge
i stadens centrum, då kändes genast, att försiktighet
var av nöden. Vi tog en taxi och bad om måttlig
fart, så att vi hann avnjuta alla vackra vyer, som
erbjöds i det starkt kuperade landskapet. Chauffö
ren förde sin bil med lugn och sans och härliga
perspektiv öppnades i områden, där eruptiva kraf
ter varit verksamma under sen tid.
Chauffören talade en begriplig engelska, visste

mycket och berättade gärna. I 17 år hade han kört
tanks i armen, var gift och hade 11 barn, så ålder
domen ansåg han tryggad.
Vi fördes ner i en djup och trång dalsänka, där

en av världens förnämsta guldgruvor uppgavs vara
belägen. En lång slingrande bygata var framdragen
på ett djup, där t.o.m. banan frodades. Och där
vimlade av barn, men inga tiggde, bara log mot oss.
De anställdas antal uppgavs till 1.500. Gruvbyggna
derna föreföll tämligen nya och en del bostäder
människovärdiga, men utefter de brant sluttande
bergväggarna satt som svalbon de mest primitiva
boningar, som tänkas kan. Bambu, strå och palm
blad, gamla brädstumpar och rostig plåt var bygg
nadsmarerial. Vartenförsörjningen sades vara svår.
Vi såg också småpojkar bära vatten i plåtkärl med
ok.
Staden Baguio kransas av vackert belägna skol

anläggningar och andra institutioner. Där ligger
prästseminariet på en höjd och en ståtlig militär
akademi på en annan. Ett flertal colleges och hög
skolor ligger vackert grupperade, omgivna av pinjer.

Däremellan finns vidsträckta områden med vete
ranhem för lärare och militärer. Golfbanan och den
stora botaniska trädgården är populära utflyktsmål.
Eftermiddagens gatuliv hade en ungdomlig prä

gel, men vi såg inga långhåriga, smutsiga typer.
Strikt skoluniform var skjorta, vanligen vit, med
skolans märke och elevens namn.
Torgområdet var stort och hängde samman med

gator och tvärgränder. Husen öppnade sig utåt ga
tan, där man både arbetade och sålde. Köpmännens
småbarn låg ofta och sov bland varorna eller lekte
i hörnen.
Här omsattes stora mängder av hemslöjdsalster,

vackra tyger, vävda och broderade. Man fylldes av
respekt både för de billiga småsakernas kvalitet och
försäljarnas fina uppträdande. Överallt mötte vän
lighet i försöken att övertala köparen, men ingen
obehaglig efterhängsenhet.
Vistelsen där uppe i bergstaden hade dock en

avigsida. - Nätterna var kalla. Vi frös i de härliga
sängarna. Filtar saknades och på vårt klagomål kom
ytterligare sängöverkast. Vi lade våra ytterkläder
över men utan verkan. -
Vi måste ha blivit bortskämda av den ljuvliga

tropiska värmen, som vi svettats i under 2 ½ må
nad. Tre nätter härdade vi ut, men så blev längtan
till havet och värmen övermäktig. - Planerna från
gårdagen om en tur till ryktbara eruptiva källor
skrinlades och vid middagstiden sökte vi upp en
buss, som gick till San Fernando - filippinernas
Hawaii.
Det blev en ganska ansträngande färd utför en

bergväg, som slingrande i "bukter och finter", kom
oss att stundom tappa andan både av spänning och
hänförelse över de tjusiga naturscenerierna, de
snirklande vägarna och den mycket omväxlande
vegetationen.
Medpassagerarna var uteslutande infödingar, med

bagage av skiftande slag och skapnad. Trängseln
var stor men uthärdlig och ventilationen fullstän
dig.
Vägsträckan var 3 sv. mil. På kartan föreföll få

gelvägen vara omkring 1,5 mil. Kostnaden var 1 :50.
Min bänkkamrat var mycket pratsam. Han var

musiker från Manila men f.n. anställd på badhotel-

24



Jet Cresta Ola. Vi hade blivit rekommenderade ett
näraliggande hotell, men han lyckades övertala
mig om att hans hotell var både bättre och billigare.
Jag vet nu, att han hade rätt.
Det var en ljuvlig plats, vi hamnat på. Man måste

tänka på paradis, när man upplever sådant. - Den
sköna värmen och fri utsikt över havet så långt
ögat når i 3 väderstreck. Stranden kantad av kokos
palmer och staden Fernando på betryggande 8 km
avstånd. Ett stycke ut låg korallrev, som under eb
ben markerades av vita svall. Tidvattnet stod högst
kl. 17 och drog sig längst ut vid 5-tiden på morg
narna.
Det var inte badsäsong men fullbokat lördag-sön

dag. Nu var ingen trängsel på den ljuvliga stranden.
Vår uppassning sköttes med den äran av en boy,
som flera gånger om dagen kom och frågade vad
vi önskade till förtäring.
Solnedgångarna blev högtidsstunder. Under 2

timmar satt vi varje dag på vår altan och avnjöt
skådespelet, när den gula skivan sänkte sig mot
horisonten och syntes allt större och rödare. Själva
försvinnandet tog en tid av 2 min. 15 sek. Klockan
var då 18 .10. Det mörknade snabbt, men ännu kl. 19
kunde man njuta av den mörkröda, nästan svarta
färgtonen.
Vi sitter kvar ute och ser hur det ena ljuset efter

det andra tänds ute på vattnet, kanske 1 km ut. Vi
räknar till 15 ljuspunkter. Det lär vara fiskare, som
ljustrar. Senare under en båttur på dagen, ser vi
hur unga män från en flotte av 3-4 bambustänger,

försedda med cyklopöga och spjut dyker ned mot
korallreven på några meters djup och kommer upp
om en stund med en spetsad fisk. Detta sker som
på löpande band. Fisktillgången lär ju vara mycket
riklig i dessa vatten.
Fram på fm börjar båtarna från nattens fiske

längre ut att dyka upp vid horisonten. Det är lång
smala båtar med utliggare av bambustänger på båda
sidor. Somliga är försedda med motor, men andra
har segel. Det är en vacker syn, när den lilla flottan
i spridd ordning kommer närmare. Seglen är mörk
bruna och efter vårt sätt att se, hängda upp och
ned. De stå liksom med spetsen nedåt och basen
upp.
Omedelbart efter landning är alla båtar omring

ade av kvinnor med korgar för fiskhämtning. Kom
mersen är snart överstökad, men vi har hunnit se
en mängd fiskar av ovanlig färg och skapnad och
hört många benämningar, som vi tyvärr glömt. En
liten parvel har fått tag i en vacker flygfisk, som
han triumferande springer omkring med. Kvinnorna
skyndar hemåt för matlagning och inom en timme
är männen på väg igen, antagligen till sina hyddor
längre bort efter stranden.
En kväll upptäckte min hustru nymånens vackra

skära ett gott stycke över horisonten, där solen just
gått ned. Vi blev så förtjusta över den lilla vagg
meden, som låg alldeles vågrätt, och hon försum
made inte att sin vana trogen niga tre gånger. Vad
hon önskade får jag ju aldrig veta. "Då gäller det
inte", säger hon.

• • ••
TIPS FOR UTLANDSRESENARER
När semestern kommer, reser säkerligen många

söderut till Italien, Spanien, Frankrike och andra
länder. En fråga som inställer sig när man kommer
till de s.k. öl- och vinländerna är vad man skall
dricka, om man inte vill ha deras öl eller vin. Och
de som förra året "njöt" av det skandalomsusade

italienska vinet, de vill kanske i år ha något annat.
Ja, polisutredningen visade faktiskt att vintillver
kare hade blandat i både syror, socker och t.o.m.
bottenvatten från bananbåtar i sitt "vin".
Utomlands finns gott om utmärkta alkoholfria

drycker. B P

svenska finska engelska tyska franska spanska

vatten vettä water Wasser eau Agua
mjölk maito milk Milch lait leche
JUICe hedelmämehu fruit juice Fruchtsaft · jus de fruits juice eller jarabes
äppelmust omena apple juice Apfelsaft jus de pommes jugo de manzana
druvsaft rypäle grape JUICe Traubensaft jus de raisin jugo de uva
läskedryck lemonadi soft drink Limonade limonade
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UHV - UNDERHÅLLSVERKSTADER
Det nya bygget vid Gula porten är klart och har

begåvats med namnet UHV - uttytt Underhålls
verkstäder. Där huserar nu alla dessa, som hittills
legat spridda lite pittoreskt t.o.m. utanför fabriks
området. Snickar- och elverkstäderna var vid
första besöket redan i gång och i Mekaniska verk
staden var en radikalborrare i färd med att borra hål
i en stor blank stålskiva. Ett fascinerande jobb, åt
minstone för en åskådare, som undrat vad en sådan
specialist sysslar med. Andra gången var hallen full
av fräsar och borrar och annat plus folk från ASEA
och andra leverantörer, sysselsatta med installation
och trimning. Här kommer bl.a. att tillverkas form
verktyg för eget bruk, plastverktyg t. ex., ur vilka
det så småningom kommer nya gustavsbergsproduk
ter av högst varierande storlekar och utseende. Repa
rations- och svetsverkstaden ligger i söder bredvid
snickeriet.
Ett förråd i omedelbar anslutning till verkstäder

na har alltid verktyg klara, det är bara att hämta
ut för dagen för det jobb som är på gång. Det stora
förrådet upptar nästan hela västra gaveln tillsam
mans med olje- och gasförråden. En del av storlag
ret håller + 5 grader vid -20 grader ute för 111a
terial, som inte är temperaturkänsligt.
Under taket i verkstadsdelen ligger den s.k. för

sörjningscentralen, som ciceron Björn Sjölund fö
revisar med särskild glädje. Hela kraftförsörjningen
med vattenrör, eldosor, ställverk och ventilations-

system ligger öppet, lättåtkomligt för reparationer.
Det är också ganska stiligt.
Inom verkstadsplanet finns dessutom betongblan

dare för byggnadsavdelningens behov vid ombygg
nad, reparationer och mindre nybyggnad.
I bottenplanet finns omklädningsrum med skåp
- dubbla för den med jobb som smutsar mycket -
duschrum och toaletter.
En trappa upp finns kontor för verkare, förmän

och tidsskrivare. I söder ligger matsalen med disk
möjligheter. Maten tar man med sig hemifrån. Detta
beror främst på att många, som har sin fasta punkt
på UHV är på rörlig fot under större delen av sin
arbetstid och kanske äter någon annanstans. Kaffe
och kalla drycker fås ur automat. Kalla dryckerna
var OK. Kaffe finns med och utan socker och gräd
de, fyra alternativ alltså. Det gäller att stoppa
tjugofemöringen i rätt springa. Om smaken kommer
säkert många omdömen att fällas. Men vilket kaffe
råkar inte ut för det.
Två trappor upp huserar MTMare och UMSare.

Det är alltså tidsstudie- och metodfolket.
I det här huset har också entreprenadfolket sitt

hemvist vid sina tillfälliga besök för installationer
av maskiner och liknande. Omklädningsrum och
matsal står till deras förfogande.
Ett lycka till för alla i den nya miljön! Men nr

för vill aldrig någon flicka jobba med mekaniska
grejer av den här sorten, det är väl bara ovanan?



SLUT MIG NÄRMARE
Till Artur Teglund, min vän
Arne Thulin

Sluter jag dig närmare
fullkomlighet, närmare
lyft mig mot innerligheten
mot sinnets skönhet och vila

Giv mig en bärande vilja
en sällsam eld, en blick
av ömhet som aldrig förgår
och nådens rika källor

Slut mig närmare livet
giv mig en ödmjuk l,Zga
vishet att fatta den storhet
som följer med denna gåva

Giv mig den eviga våren
giv mig tid att drömma
trygghet, kärlek, när dagar ila
och förkolna i nuets mila
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Tal av dr Hjalmar Olson vid
invigningen av Fristadsfabriken den 8 maj

Somrarna tillbringade jag en tid i Ruhrområdet
som stipendiat. Naturligtvis ville jag gärna se
Krupps anläggningar. Offentligt gavs ingen tillåtelse.
En dag befann jag mig i alla fall utanför det väldiga
företaget. På en av grindarna stod "Tillträde för
bjudet".
Av en lärare hade jag lärt mig att om man fick

se en sådan skylt borde man försöka komma in,
därför att där fanns alltid något värdefullt att se ..
Han hade rätt - det fanns mycket att se - men
det är framförallt en sak som jag aldrig glömt. På
en staty över Alfred Krupp (född 1812 död 1887)
som byggde upp det Kruppska företaget främst på
leveranser av järnvägsvagnshjul - och ej på kano
ner, - stod det:

"Im Kleinen anfangen
In Schwierigkeiten ausharren
Zum Grossen streben"

Skulle vi i dag sätta upp en staty vid Fristads
fabriken skulle den bära Nils Lundbergs drag och
texten skulle bli i fri översättning:

"BÖRJA I LITEN SKALA
HÄLL UT I SVÄRIGHETER
STRAVA MOT STORA MÅL"

Det är nämligen vad Nils Lundberg har gjort.
När Nils Lundberg 1945 startade hade han inte

den formella kompetensen som polymertekniker, inte
heller den formella utbildningen på marknads
föringssidan - men inom sig hade han en företaga
res andliga resurser. Han hade klokskap och vision
- och han såg plastmaterialens möjligheter i det
samhälle som höll på att växa fram.
Det finns ledare som förstår allting själva och

har kraft att driva sin vilja igenom - de kan vara
bra att ha under en uppbyggnadsperiod - när de
går bort uppstår ofta en farlig tid för företaget,
därför att omgivningen i regel blivit anrikad med
"ja-sägare". Medarbetarna saknar självständighet
och företaget går in i en svaghetspericd.
Det finns andra ledare som förstår rätt mycket

själva - men som också har förmågan att omge
sig med självständiga och kunniga medarbetare. I
vårt samhälle är dessa ledare de värdefullaste. En
företagsledare bör därför främst bedömas utifrån
denna förmåga. Kan man fastställa att han har
kompetenta och mot uppgiften trogna medarbetare,
då vet man att företaget leds på rätt sätt.

Nils Lundberg och hans medarbetare på alla ni
våer har fyllt dessa krav. Vi som geografiskt har
varit placerade i Gustavsberg har varit fyllda av
beundran och stolthet över vad som under de gångna
åren presterats under ofta pressande förhållanden
och med små resurser.
Från mitten av 1800-talet till en bra bit efter

första världskriget leddes många av de framgångs
rika och nydanande företagen av ledare som var en
blandning av pirater och filantroper.
Låt mig förenkla problematiken genom att om

nämna Carnegie (1837-1919). Han hade tre hu
vudteser:
1. "Fattigdomens välsignelser och rikedomens för
pliktelser" ( den första synpunkten delar vi väl
inte - men väl den andra)

2. "Den man som dör rik, dör vanärad"
(1889, vid 52 års ålder, skänkte Carnegie 350
milj. dollar till allmännyttiga ändamål)

3. På sin gravsten lät han hugga in sin tredje hu
vudtes "Här vilar en man som förstod att omge
sig med män kunnigare än han själv"
Ledarskapets funktioner har sedan dess genom

gått stora förändringar - det är 30-40 år sedan
vi i Sverige upphörde att ge order och började gå
över till att leda genom att informera och förklara.
De år som ligger framför oss - och som förres

ten redan har börjat - kommer att innebära myc
ket ökade krav på ledarskap - och det kommer
också att ge ledarskapet ett annat innehåll. Många
krafter påverkar denna förändring - men främst
kommer den som en konsekvens av det utbildnings
samhälle vi alla har medverkat till att föra ut i li
vet. Få har gjort klart för sig att utbildningen och
forskningen ovanför studentexamens nivå är vår
största "industri".
Majoriteten av de ledare som finns i Sverige i dag

har vuxit upp under hårda och bekyrnmersfyllda
förhållanden - kanske var arbetslöshetstiden den
som satte de djupaste spåren. Oron och ängslan har
aldrig lämnat dem - därför har trygghetstänkan
det fått så stor plats.
Den ungdom som nu växer upp kommer snart

att ha 11 till 12 års skolgång. De kommer inte ut
i arbetslivet förrän de är 19-20 år. Den rädsla
och oro den avgående generationen burit inom sig
kommer icke att prägla dem - oro och ängslan
kommer dock att följa även de nya unga men den
blir av en annan karaktär. Deras utbildning och
deras värderingar kommer att förändra den politiska
strukturen lika väl som den kommer att ändra för
utsättningen för ledandet av industriföretagen. To-

28



pografin i det sociala landskap som börjar utvecklas
inför våra ögon, kommer- att se helt annorlunda ut.
Förutom att anpassa företaget till de allt snab

bare förändringarna i teknologi och marknader mås
te informationerna inom företaget och det gemen
samma rådslåendet vidgas.
Var skall vi få tag på dessa ledare - och hur

skall de· orka med de tillkommande uppgifterna -
och vad är det som skall förmå dem att ta på sig
dessa slitsamma uppgifter? Jag· tror vi skall ha
klart för oss att pengarna börjar förlora något av
sin gamla lockelse för den nya generationen.
Utbildningssamhällets konsekvenser blir stora -

vilka värderingar som till slut blir bestämmande
vet vi inte. Kanske för det till att vi liksom Buddha
tycker att det viktigaste är att sitta och titta på
den egna naveln. Men mer sannolikt är väl att vi
fortsätter den nuvarande trenden - att tycka att
det är roligare att titta på andras.
En handgriplig verklighet står vi dock inför re

dan nu fast få tycks ha gjort klart för sig dess kon
sekvenser.

Låt mig belysa den med ett par exempel:
A) Årskullar födda 1920 1940 1953

Studenter 4 0/o 12 10/o
Vidare(utbildning) 2,5 0/o 8 -0/o
Oblig. skolgång 96 -0;0 88 10/o

(6 år) (7 år)
B) Totala antalet ingenjörer

1960
mindre än

C) 1960 1970
100.000 1.100.000
1980 1990 2000

Byggnadsarbetare
279.000 300.000 }00.000

20-30 0/o
30-40 -O/o
50 0/o
(9 år)

2010
sannolikt

under
300.000

Byggnadsingenjörer totalt inklusive arkitekter

19.700 31.000 49.800 74.700 100.000
Den betydande samhälleliga strukturförändring

som detta innebär måste vi redan nu söka göra klar
för oss. Jag tror inte vi skall vara rädda för den.
Jag har aldrig hört talas om en nation som blivit
fattigare av att dess invånare varit väl utbildade.
Förändringen innebär bl.a. att barn från grupper
som tidigare på grund av ekonomiska och/eller geo
grafiska skäl inte kunde låta barnen få utbildning
- nu har denna möjlighet. I den mån som utbild
ningens betydelse står klar kommer strömmen att
gå i denna riktning. Resultatet blir att rekryterings
underlaget för de skickliga yrkesarbetarna och ar
betsledarna, liksom för fackföreningsledningarna
och kommunalpolitikerna minskar. Aven rikspoli-

tikerna kommer att förändras, herr Statsråd. Vi kan
emellertid inte klara våra ambitioner om 4 eller 5
0/o s.k. välståndsstegring per år, om vi inte har
skickligt folk för de manuella uppgifterna.
Det förefaller mig som om två huvudalternativ

avtecknar sig:
1. Vi kan importera arbetskraft för att möjliggöra
utnyttjandet av den utbildade svenska arbets
kraften på den nivå som de räknat med att vara
sysselsatta.

2. Vi kan räkna med att importera arbetskraft i
viss begränsad omfattning och utgå från att en
relativt betydande del av den skolmässigt utbil
dade arbetskraften tar rutinbetonade jobb.
Det första alternativet tror jag inte på. Aven om

vi inte skapar ett negerproblem - så uppstår i alla
fall betydande sociala spänningar om importenskul
le gå fortare än vår förmåga att assimilera invand
rarna.
Det andra förutsätter - om det skall genomföras

utan ökade sociala spänningar - att sådana för
hållanden skapas, att de enkla, rutinbetonade job
ben får en högre status. Jag tror att det brådskar
med att vi drar konsekvenserna av den situation vi
skapat. Konsekvenserna är många. En av dem är
att vi så snart som det är ekonomiskt möjligt bör
införa 40-timmarsvecka för alla. En annan är att de
sociala förmånerna och arbetsmiljön måste ges en
sådan utformning att de upplevs som rättvisa. Vi
kan då hysa förhoppningen att ungdomarna och
föräldrarna skall komma att värdera det manuella
arbetet i verkstäder lika högt som nu kontorsarbetet
eller ritkontorsarbetet. Utifrån dessa synpunkter och
värderingar har denna fabrik planerats.
I de industrialiserade länderna befinner vi oss nu

i ett utvecklingsskede som kan karaktäriseras av de
stora systemens teknik. Vår utställning här i dag
bär prägel av att vi i Gustavsberg insett detta. Gus
tavsbergs system är en logiskt uppbyggd kedja där vi
börjar med tallrikarna som maten serveras på och
slutar med reningen av avfallsprodukterna.
Fristadsfabriken är en betydelsefull länk i den

kedjan. De människor som skapat fabriken, tillsam
mans med alla de som svarar för att varorna produ
ceras, har redan alla de inre förutsättningarna som
behövs för att möta den föränderliga framtiden -
de har nu fått den yttre materiella ramen för att
förverkliga sina drömmar.
Om vi fortsätter som hittills: ATT ARBETA

HART OCH HA MOD ATT AVEN I FRAMTI
DEN TA KALKYLERADE RISKER är jag över
tygad om att vi kommer att lyckas.
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GUSTAVSBERG
ANDRAD GUDSTJ.ANSTTID I SOMMAR!
Under juni, juli och augusti börjar högmässan

i Gustavsbergs kyrka kl. 10.

Födda
10.4 Pontus Mikael son till Aimo Ilrnari Janhunen och h. h.

Raili Annikki, f. Vuorenmaa, Bergsgatan 3 A
23.4 son till Seppo Tapio Manninen och h. h. Maire Esteri, f.

Linna, Skeviksgatan 4
24.4 Lena Margareta dotter till Karin Margaretha Olsson,

Björnskogsvägen 80
28.4 dotter till Bengt Klas-Göran Karlsson och h. h. Monika

Elisabeth, f. Karlsson, Rutens väg 2
28.4 Jani Ilari son till Taisto Olavi Marias Karkulahti och

h. h. Eeva Elina Irmeli, f. Myllyoja, Sadelvägen 6
28.4. son till Lasse Aleksi Stenberg och h. h. Pirkko Riitta

Maria, f. Kankare, Björnskogsvägen 40
1.5 Mari Anneli, dotter till Seppo Aaro Lylyoja och h. h.

Liisa Marjatta, f. Ojanierni, Höjdgatan 1
4.5 son till Nils Ove Sundborn och h. h. Ellen Margrethe, f.

Gregersen, Meitens väg 7
6.5 son till Ragnar Torsten Henriksson och h. h. Göre!

Margareta, f. Gustafsson, Villagatan 12
7.5 dotter till Seija Orvokki Pcltornaki, Meitens väg 17
8.5 Lars, son till Henry Lennart Friberg och h. h. Christl,

f. Edelrnann, Klostervägen 26
8.5 dotter till Karl Björn Englund och h. h. Anita Sonja

Kristina Signe, f. Rundqvisr, Klostervägen 18
9.5 dotter till Sten Ove Einar Jansson och h. h. Ester Mar

gareta, f. Wahlsten, Renvägen 6
9.5 dotter till Branislav Stajevic och h. h. Paula Anneli, f.

Kaasinen, Hästhagsvägen 18
15.S dotter till Gurli Vivi-Anne Wallström, Mariagatan 10
22.5 son till Harri Antero Turpeinen och Varis, Aija Mariner

te, Mariagatan 1
24.5 Jan Kenneth, son till Hans Vidar Axi och h. h. Laimi

Orvokki, f. Purjemaa, Trallbanevägen 8 A
31.5 Robert, son till Karin Else-Marie Gunnarsson, Hästhags

vägen 16
31.5 dotter till Karl Erik Gustavsson och h. h. Birgit Marta

Dorotea, f. Gunnarsson, Björnskogsvägen 30
31.5 dotter till Maria Gavazzeni och h. h. Margit Ingegärd

f. Lund, Meitens väg 13

Vigda
28.4 Milic Jovovic' och Marcela f. Liberrova, Bergsgatan 3 B
30.4 Leif Åke Gustafsson och Lilian Birgitta f. Wiberg, Mei

tens väg 1

Döda
22.4 Frans Oscar Heriberr Ullberg, Villagatan 9
24.4 David Emanuel Tillberg, Höjden
27.4 Sofia Vasankari, f. Vasankari, Mariagatan 10,
24.5 Karl Oscar Jonsson, Stenkullen 2
24.5 Oscar Leonard Fredriksson, Stenkullen 3

71 år
79 år
56 år
62 år
80 år

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-

årsdag.
Torsten Berglund

Ett hjärtligt tack till arbetskamrater, släkt och
vänner för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Signe Pettersson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar
betskamrater och vänner, för all uppvaktning på
min 60-årsdag.

Estrid Eriksson

För all den uppvaktning som kommit mig till del
med anledning av min 60-årsdag ber jag få fram
föra mitt Hjärtliga tack.

Ingemar Carlsson

För allt vänligt deltagande och för alla vackra
blommor vid min makes, vår faders, Oscar Ullbergs,
jordfästning vill vi till Gustavsbergs Fabriker, Plast
avdelningen, Musikkåren, Hemvärnet, Manskören,
Pensionärsföreningen, släkt och ·vänner, framföra
vårt varma tack.

Lisa Ullberg
Barnen

För alla oaclera blommor och oanligt deltagande
vid vår älskade makes och fars, Oskar Jonsson,
bortgång, ber vi att till Gustavsbergs Fabriker, Mar
tin Lövgrens Målerifirma, arbetskamrater, grannar
och alla vänner få framföra vårt varma tack.

Olga Jonsson
Barn och barnbarn

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

Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70
· Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90

Under sommaren: 715 44 67
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KONFIRMATION DEN 18 JUNI
Bakre raden pojkar: PETER EKROT, MATTI FRANGEN, ÅKE BACKA, JENS BACKA, KURT SPRINGS, KURT
WALLEN, LENNART SVENSSON, BO RYLANDER, TOMMY tlHMAN, ANDERS tlBERG.
Mittraden, flickor: INGEGERD BKCKLUND, MARIE-LOUISE LARSSON, ANNELI GUSTAVSSON, CARINA LUND
GREN, SUSANNE ENGBLOM, YVONNE HEDBERG.
Främre raden: Kyrkvärden fru KLARY LINDHOLM, KRISTINA GtlRANSSON, SUSANNE EKSTRtlM, komminister
LENNART LUNDQUIST, ULLA LEVIN, EVA HERRDER, kyrkvärden TORE KARLSSON.

KONFIRMATION PINGSTAFTON
tlvre raden fr. vänster: LHF SA,MUELSSON, ULF HKLLFORS, TORD ERIKSSON, ARNE ERIKSSON, LARRY OBERG,
HANS LILJEVALL, OVE LirNDEBERG.
Mellersta raden fr. vänster: ANN-CHARLOTTE EKLUND, ANNA-GRETA HEDENSJtl, INGER PETTERSSON, SU
SANNE SAMUELSSON, ELISABETH JAKOiBSSO:N, EVA RAXELL, KRISTINA HILLERT.
Nedre raden fr. vänster: BIRGITTA FINGAL, LINDA GYNNING, kyrkoherde HANS EKSTROM, ULLA ANDERSSON,
KARIN SEFYRIN.



GUSTAVSBERGS
PRÄSTGÅRD

INGARÖ

PR.ASTGÅRDEN i Gustavsberg är snart inflytt
ningsklar efter en grundlig renovering, som ålagts
pastoratet av boställsnämnden och beslutats av för
samlingsdelegerade. Pastorsexpeditionen flyttas ef
ter midsommar från provisoriet i kyrkans sakristia
till lokaler, som nu gjorts mer ändamålsenliga, bl.a.
tillkommer ett mottagningsrum och ny inredning.
Separata ingångar ordnas till expeditionen och bo
staden, som författningarna föreskriver.
Kommitten, som närmast har ansvaret för repa

rationen, består av Gunnar Johansson, ordf., Hans
Ekström, Stig Englund och Lennart Svensson. Arki
tekt Malte Håkansson, Stockholm, har uppgjort
renoveringsförslaget och är även kontrollant för
arbetet. Entreprenörer är: Byggmästare Kurt Sjögren,
AB Nacka Rör, H. Steens Elektriska Byrå och må
larmästare Kenneth Lindell.

KONFIRMATION
i Ingarö kyrka den 11 maj

övre raden: MONIKA BJORKLUND, KOMMINISTER
LENNART LUNDQUIST, ANITA ORNERED.
Undre raden: BRITT-MARIE EKHOLM, KARIN ERIKS
SON, YVONNE DAAGARSSON.

Födda
22.4 En son till Sten Christer Nirland och h. h. Gunnel Mar

gareta f. Jirhcden från Gamla Brunnsvägen
8.5 En dotter till Göran Christer Tommy .Jendinger och h. h.

Gun Margareta f. Strindeby från Baron Cederströms v. 13

Vigda
8.6 Fil. mag. Göran Olof Valdemar Hägg och soc.stud.

Barbro Eriksdotter f. Severin från Källvretcn

Döda
23.4 Anders Fredrik Norman från Skälsmara
26.4 Gustav Henning Wahlström från Ingaröstrand

SOMMAREN I

INGARÖ

KYRKA

HÖGM.ASSA varje sön- och helgdag kl. 11.0J
(6/7 och 3/8 såsom familjegudstjänst)

MORGONM.ASSA söndagarna 6/7 och 3/8
kl. 9.00

SOMMARKV.ALLSGUDSTJ.ANST under
juli och aug. varannan torsdag kl. 20.00:
3/7 Musikgudstjänst

Blåsensemble från FA :s 1 :a kår
17/7 Stockholms Stifts Skärgårdspatrull

(under dagen olika aktiviteter i
Björkviksområdet)

31/7 Samuel ödmann - Ingarös förste
präst Teol. dr. Torsten Wanngård

14/8 Musikgudstjänst
Musikdir. Karin Borg

28/8 Musikgudstjänst
Musikdir. C. F. Grönstedt

BYGUDSTJ.ANST i Skälsmara d. 13/7 och
10/8 kl. 19.00

Ingarö Kyrkliga Sykrets håller sin årliga för
säljning i Ingaröhemmet onsdagen den 9 juli.
Årets sommarkonfirmation söndagen den 13
juli.

Nästa nummer av GUSTAVSBERGAREN
beräknas utkomma i slutet av september. Red.
är tacksam för manus i slutet av augusti.
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•aae meningar
kan man ha
i de bästa familjer.
Såvarför inte
skaffa en extraTV
närprogram 2
snart startar. .,

R I

LUMAlf(lill-T\7645:-
Behändig, nätdriven TV. \\ )
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Sextitalets sista sommar överträffade alla
de övriga nio i soligt skollovs- och semester
väder. Ingen har hörts klaga mer än resefö
retagen som spekulerar i normalt regndystra
sommardagar. Båtfolket har fått god utdel
ning av sitt vårslit men jordbrukarna har
fått skralare lön för sin möda. Vi som har
tillgång till tomt trodde att våra gräsmattor
dött av torkan men efter det första regnet
grönskade de åter.
Trafiken vid fabriksportarna har väl all

tid varit vårt sorgebarn och i sommar har
den blivit allt vådligare. Sikten är skymd
vid övergången, Gula Porten som flyttat
längre söderut, och det uppstår en del till
bud. Margareta har diskuterat problemen
med KFAI-arkitekten K. E. Ljunggren, ing.
Mehlqvist m.fl. och redovisar intrycken på
sid. 4-5.
Vi har besökt Mölntorpsfabriken, ny med-

lem av Gustavsbergsgruppen och till Möln
torp reste också vår företagsnämnd, från de
ras sammanträde finns protokoll och från
vårt besök bilder och text.
Oscar A skriver om sin och många gus

tavsbergares vän "John på ön" som lämnat
sin ö för evigt. Två trogna medarbetare,
Axel Pettersson och Gert Wikner finns inte
mer, vi kommer att sakna dem.
En intressant målare och timmerman har

vi mött och kulturnämnden lockar med en
ny hobbyutställning.
Porslinsloppet, stor orienteringstävling

som lockat spänstigt folk till våra skogar en
av sensommarens vackraste dagar, återfinns
sid. 24-25.
Bilduppslaget berättar om sommarens lyc

kade lägerskola på Södersved och så var det
höst och nästa nummer utkommer i början
av november. Red
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Nordöstra delen av Jabriken inrymmer bl.a.
ljudisolering, lager och packningsavd.

Mölntorpsfabriken -
ny medlem av Gustavsbergsgruppen
Vi på Gustavsberg har fått nya arbetskamrater

i Mölntorp, Mälardalen, två mil sydväst om Väs
terås. AB Gustavsbergs Fabriker har inköpt Möln
torpsfabriken av AB Plåtmanufaktur i Malmö. Kö
pet blev klart efter semestern och en intensiv trafik
pågår mellan Gustavsberg och Mölntorp för att lösa
alla tekniska och mänskliga problem som uppstår
vid en överlåtelse. Att samarbetet är gott kunde red.
konstatera vid ett besök i Mölntorp en regnig au
gustidag.
Mölntorp är ett litet, idylliskt samhälle på några

hundra själar, vid Strömholms kanal. Konsum är
nedlagt och Hemmaplans Livs kämpar ensam i sam
hällets mitt. Fabrikens personal på 160 personer
bor som regel inte här, utan tre kilometer längre
bort i Kolbäck, som är huvudort i storkommunen.
Nästa steg i det kommunala samarbetet planeras bli
ett uppgående i Hallstahammar. Varuhus och loka
ler för studier och avkoppling finns i Kolbäck och
Biografteatern får täta besök av Riksteatern. Två

kilometer från Mölntorp ligger Folkparken där
minnet av Manolitos besök ännu tycks skimra un
der regnmolnen.
Mölntorpsfabriken vår nyaste medlem i Gustavs

bergsgruppen har en tillverkningsyta av 7.500 m2

och den fria tomtmarken är obetydlig. Fabrikstom
ten är en styckningsdel av Mölntorps gård och in
köptes 1871 av släkten von Unge som ännu äger
gården.
Tillverkningen omfattar rostfria artiklar, främst

diskbänkar, 150.000 årligen, men också sjukhusut
rustning som kantiner, handfat, puddingformar,
instrumentkokare, sanitetsutrustning som tvättställ,
utslagsbackar, spilltrattar, tvättlådor, pressade ar
tiklar som kaffepannor och TV-kannor.
Av den sammanlagda tillverkningen går i dag

huvuddelen på export men platschefen, bergsingen
jör Lars Lundberg hoppas att överlåtelsen skall
skapa en växande marknad inom landet. Platschc
fen bjöd oss på en intressant visning genom verk-
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Med sömsvetsning fästes här insatsen i bänkens plan
av Karl Andersson.

städerna. Råvara är rostfri stålplåt som till största
delen köps av svenska tillverkare. Plåten bearbetas
genom pressning i olika stadier, trycksvarvning,
svetsning, slipning och borstning. Den formas ge
nom pressning i någon av de fyra hydrauliska drag
pressar med stor kapacitet, som nyligen installerats.
För hela produktionen fullföljes den övergång till
induktionsglödgning, som bl.a. gjort tillverkningen
av disklådor till den modernast tänkbara. Ljud
dämpningen av diskbänkar har automatiserats.
Denna fina beskrivning av arbetsprocesserna har

jag läst mig till. Själv uppfattade jag bara en mängd
trevliga kompisar som svetsade, svarvade, slipade
och borstade vid mer eller mindre invecklade ma
skiner. En blygsam procent av dem var kvinnor.
Bullret var stort och mycket av vår cicerons kun
niga framställning försvann bland ljuden och än
mer studsade mot skrivarens okunnighets hälleberg.
I en lugnare stund berättade Lars Lundberg om

personalens fritidsklubb och hoppades på fortsatt

Interiör av en del av biinleslipen,

stöd för den. Denna tidning väntar många rappor
ter från klubbens verksamheter. Ordförande är
Evert Stillman som vi träffade i plåtlagret där han
skar till plåtar av olika storlek och fason. Han är
även fackföreningens ordf. (metall) och vice ordf.
i fabrikens väl fungerande företagsnämnd.
Evert Stillman berättade om den osäkerhet som

de anställda känt de senaste åren. Mölntorps till
verkning ligger vid sidan om AB Plåtmanufakturs
huvudinriktning men passar fint som komplement
till Gustavsbergs tillverkningsprogram. Nu känner
personalen en större trygghet i anställningen.
Företagsnämnden i Mölntorp besökte Gustavs

bergs företagsnämnd den 3 september då även SIF
ordf. Bertil Johansson och SALF:s kontaktman
Rainer Sandvik fick tillfälle att möta sina kolleger.
"Gustavsbergarens" kontaktman blir Lars Jo

hansson som hälsas välkommen i spalterna.
Ett varmt välkommen till Mölntorpsfabrikens

hela personal. Edla Sofia
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OM TRAFIK
Att komma tillbaka och se med friska ögon på

t.ex. trafiken är nyttigt. Genast vill man önska
sej en del.
Jag och många med mej önskar:
- att hörnet av Ingarövägen - utfarten vid

Blå porten inte vore en så orolig knutpunkt, som
den kan vara och har varit i sommar vid middags
dags. Nu har ju sommartrafiken upphört och då
är det lite lugnare, men de första veckorna i augus
ti var inte nådiga.
- övergångsställen, vita markeringslinjer i kör

banans mitt och vid kanterna också på vägen längs
kajen, så att man visste var man själv och andra
skulle hålla till. Vid jakten hem blir det lätt lite
kaosartat. Alla vill skynda sej, det är klart! Som
hemma på gården genar man ut genom vänsterpor
ten - jag har sett det, inte bilar men cyklister och
mopedister - och sneddar tvärs. Det är lätt för en
gångtrafikant att bli en Laura då. Vad kallas en
man som är virrig i trafiken? Det finns bilister som
ställer sej nästan mitt i vägen och pratar - inte vid
rusningsdags, men i alla fall. Varken vägen längs
kajen eller fabriksornrådet är ju något privat om
råde.
- att ingen parkerade utom parkeringslinjerna

vid kajen alldeles efter trottoarens slut - t.o.m.
att det fanns trafikljus av något slag - under kri
tiska tidpunkter - i hörnet av Mjölkförsäljningen
och ev. också vid den nya Gula Porten. Som t.ex.
kunde skötas av portvakten.
- att någon tog sej en titt på övergångsställen,

parkeringstendenser hos kunder både på Torget, i
kiosken och Mjölkförsäljningen, och i- och urlast
ningen där, dessutom att de parkeringsförbud, som
finns där verkligen följdes. Inte för att beröva nå
gon hans kunder utan för att göra det bättre och
tryggare.
- ett övergångsställe vid eller i anslutning till

utfarten från Dornus parkering. Eller ska man disci
plinera sej och inte vilja tvärsa över den oplanerade
snibben for att komma till Gamla Vägen. Det ska
kanske aldrig bli någon gångbana på andra sidan
Skeviksvägen och därmed behövs heller inte något
övergångsställe?
- att Vägförvaltningen for ut på Ingarö och

kollade anslutningen mellan vägen från Björkvik
och den från Säby. Från Björkvik kommer man
alldeles för sent fram till vägskyltarna som talar
om att en väg kommer från höger - inte som en
vanlig korsning utan som en bakifrån smygande
koppling mellan två vägar med 90 kms fart efter
en visserligen svag men dock kurva på Björkviks
vägen. För vid vägen ovana förare kan detta bli
en mycket obehaglig överraskning. En varnings
skylt i god tid behövs alltså!
För att få svar på frågor och undran från flera

håll har vi vänt oss till vår egen Erik Mehlqvist
och Karl-Erik Ljunggren på KF:s arkitektkontor.
Han och hans medarbetare jobbar förutom med
byggnationen också med planering och trafik inom
fabriksområdet och anslutningen till den allmänna
trafiken.
I skrivande stund lämnas arbetet med nybygget

för Gula Porten ut på entreprenad. Arbetet sätts
i gång i höst och enligt beräkningarna skall det
vara klart för den nya huvudinfarten i februari

•• 0nasta ar.
Redan innan dess, så snart porrfunktionen är klar,

skall all biltrafik gå genom Gula Porten under dag
tid. Det kommer att bli trafikljus för själva porten,
som signalerar klart för in- och utfart. När sedan
portvaktsstugan är klar kommer också alla larm
signaler att föras över dit. Då kommer Blå Porten
att få en helt annan funktion. Men möjligheten att
släppa in biltrafiken också där i nödfall måste för
modligen bibehållas. Vi hoppas få återkomma till
Blå Portens vidare öden.
Vad gäller motortrafik och hastighetsbegräns

ningar inom fabriksområdet så är planeringen i full
gång med trafiktecken för hela området. Nu gäller
som förut 30 kms hastighet för hela området, där
ej annorlunda anges.
Parkeringen tvärs över gatan vid Gula Porten

kompletteras med ytterligare en söder om porten,
busshållplatsen flyttas närmare porten. Därmed
kommer, ska vi hoppas, övergångsställen och and
ra arrangemang att kompletteras och trafiken blir
säkrare också där. Vad beträffar den täta trafiken
sommartid på Ingarövägen, kommer den förmodli
gen efter nya vägens färdigställande att avlastas
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1 Gods BKF
2 Kontor BKF
3 Gods BKF
4 Lager BKF
5 Centralförråd
6 Kontor UHV
7 Kontor Lab
8 Kontor Transport
9 Lager SPF

10 _Lager Plast
11 Kontor Plast
12 Kontor SPF
13 Lager avd A
14 Pack boden
15 Kontor HPF
16 Gamla kontoret
17 Huvudkontor
18
19
20

till den nedfart som är tänkt från motorvägen. Då
blir Algatan-Ingarövägen en vanlig lokal gustavs
bergsgata och därmed betydligt mindre påfrestad.
Men när?
I hörnet Ingarövägen-Kajvägen kommer gräs

mattan utanför Mjölkförsäljningen att få stryka på
foten en smula för en breddning av vägen. Detta
för att få rum med tre filer - en för infart från
Ingarövägen och två för utfart på den, varav en
för höger- och en för vänstersväng. Detta kommer
naturligtvis att hjälpa till mer reda under rusnings
tid vid hemresan.
För att ge en orientering visar vi en plan över

fabriksområdet, som redan finns uppsatt vid Gula
Porten. Alla vägar kommer att få namnskyltar
och alla byggnader märks utvändigt. Dessutom kom
mer ett enhetligt system med namnskyltar och pilar
invändigt. För att våra besökare och vi alla ska
hitta. Att kommunicera är ju inte bara att resa utan
också att komma rätt. På UHV finns det nya sys
temet uppsatt. Det ska provas och kollas, så att det

fungerar tillfredsställande innan det blir helt ge
nomfört.
Och så är det ju bra att komma ihåg att samma

trafikregler gäller både utanför och innanför grin
darna, som i all annan trafik. Lycklig resa!

Margareta

KAK:s belöningar för prickfri körning
Den som kört prickfritt under 40 år kan nu få

KAK:s förarmärke i emalj. För 25 års prickfri
körning kan Ni få märket i guld, 20 års prickfri
körning kan ge förarmärket i silver och för 10 år
kanNi få förarmärket i brons. Ar Ni yrkeschaufför
och har kört prickfritt de senaste 15 åren kan Ni
erhålla KAK:s förtjänstmärke i guld. För att erhålla
silvermärket krävs 10 års och för att få bronsmär
ket 5 års prickfri körning.
Ansökningstiden utgår den 15 december 1969.

Närmare upplysningar och ansökningsformulär från
KAK, Fack, 103 20 Stockholm 16.
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Gianfranco Bolouenta, vdr sist anlände italienare, arbetar pJ.
sanitet som gjutare.

K. G. Svensson heter en ny [ormsprutare pJ. vdr plastavdelning.
Han kommer frJ.n Ädala Bruk i Torsås där han ocksJ. arbetat
med plast. En seg smdlänning som vi hoppas skall trivas med
oss och stanna här.

Korpfotbollen mellan avdelningarna är nu färdig
spelad. Efter en hård slutstrid, med direkt-final i sis
ta matchen, vann Pannverkstaden även årets serie.
Laget har nu 2 inteckningar i det fina vandringspri
set som Sven Jonson gjort. Prisbelöningar väntar nu
de främsta lagen och här är tabellen:
1. Pannverkstaden 9 6 3 0 15- 3 15
2. Brandkåren 9 5 3 1 23- 4 13
3. Hushåll
4. Kontoret
5. Domus
6. Sanitet
7. El-avdelningen
8. Teknikerna
9. Mekaniska
10. Badkar

9 5 3 1 18- 6 13
9 5 2 2 16- 6 12
9 5 1 3 15-13 11
9 4 1 4 17-11 9
9 1 3 5 4-14 5
9 2 1 6 7-25 5
8 1 2 5 3-23 4
8 0 1 7 4-17 1

C. Rolf

Skid- och löpningsslingan i Höjdhagen har fått
elektrisk belysning. Den tänds vid mörkrets inbrott
och släcks kl. 22, tänds på morgonen igen klockan
6 och släcks när det dagas. Den lilla slingan går runt
Stensträsk och är c:a 800 m, den större 2.500 m runt
åt öster. Banan kommer att jämnas och slätas men
är redan nu också en utmärkt promenadväg för den
som inte har löpar- eller skidspänst. Ett fint tillskott
inom Fritidsnämndens domäner kan man konstatera
efter en kvällspromenad i duggregn.

Till RM i orientering
har vi anmält följande mannar: Folke Anevret, Ha
rald Dahlgren, Kurt Hagelin, Lennart Hagelin, Alf
Rosen, I var Norin, Bertil Fall, Jan Dahlgren och
Veikko Kaasinen.

Efterlysning
Marianne Landqvist på Museet efterlyser alla

gamla papper som ligger gömda i skrivbordslådor
och skåp. När Ni städar på Ert kontor nästa gång,
kasta gärna en extra titt på papperen innan Ni
slänger dem. Hittar Ni något som kan vara av
historiskt intresse, ring fru Landquist, tel. 341.

Einar Mörsare, servicearbetare pJ. plast, kommer närmast
frJ.n Kalix. Tidigare har han innehaft egen J.kerirörelse,

. men sysselsättningssvJ.righeter gjorde det omöjligt att
fortsätta. Beredskapsarbete var det enda som stod att fJ.
på hemmaplan. Familjen erbjöds av arbetsförmedlingen
att flytta söderut. De valde Gustavsberg där det också
fanns arbetsmöjligheter för hustrun. Bostad ordnades i
AMS-hus vid Farsta.



Hobby-utställning planeras av Kulturnämnden
och Fritidsnämnden till vintern.
Vi är nu tacksamma för meddelanden från dem

som vill vara med och visa sin fritidshobby, samla
re, målare, slöjdare, fotografer och andra. År 1946
anordnades en sådan utställning i Gustavsberg, den
samlade inte mindre än 161 alster, bl.a. oljemålning
ar, dockor, frimärkssamlingar, metallslöjd, träarbe
ten, modellplan, handarbete, blommor, myntsam
ling, tändsticksarbeten, ångmaskin, dykarhjälm, mi
niatyrkraftverk m.m.
Intresserade av att deltaga, vänd Er till någon

av dessa:
Lennart Backmann Tel. 303 82
Britta Jakobsson Tel. 280 81
Ingemar Eriksson Tel. 311 36
Arne Lundberg Tel. 301 15
Anmälan för deltagande bör göras före den 15

oktober.
Hobbyutställningen öppnas lördagen den 29 nov.

i Kristallsalen. Hittills har ett tjugotal förslag in
kommit och flera är välkomna. Utställningen pågår
till den 5 dec. Flera aktiviteter kommer.

Ekedalsbadet: Damer mån- och onsdagar kl. 18-
22. Herrar ris- och fredagar kl. 18-22.
Bastubadet i Hästhagen. Damer torsdagar kl. 17-

19.30. Herrar tis- och fredagar kl. 17-19.30.

I samarbete med TBV startar Gustavsbergs fabri
kens utbildningsavdelning en förberedande kurs i
Redovisning och budgetering till den Högre Före
tagsekonomiska kursen.
Måndagar, omedelbart efter arbetstidens slut 4

timmar/kväll. Avgift 340:-. Omfattar 45 timmar.
Upplysningar: Ring TBV i Stockholm, Utbild

ningsgruppen, tel.: 08/34 93 75, Pia Lublin.
VALKOMNA!

Vår landslagsman i orientering, Björn Nordin,
placerade sig som andra man i SM. Bra gjort.

EFTERLYSNING
Tusse, kattunge 6 månader, gulaktig, för

svann 30. 8. Formarstigen 4, tel. 308 26.

Christina Hansson, kontorsbiträde från Handelshögsko
lan närmast, jobbar nu på allmänna konstruktionskon
toret, är på bilden omgiven av fr. vänster Henry Nisen,
tidigare Virsbo Bruk, Börje Björklund från Arenco, Väl
lingby, Jan-Ove Adolfsson som närmast kommer från
Västerås och ingenjörsfirman RISTO

lng. Bo Wallentinson, utbildningsledare, till börden värmlän
ning, har senast varit anställd på Gislaveds Gummifabrik med
utbildningsfrågor som huvuduppgift.

Fru Barbro Runemark, kontorist på produktionstekniska av
delningen, kommer från Br;rtil Olssons re'()isionsbyrå i Stock
holm,



. F O ·R E TA G S N A M N D E N
Protokoll från Företagsnämndens sammanträde i

Molntorp den 16 september kl. 13.30.
Då både ord. och v. ordf. var förhindrade när

vara öppnades sammanträdet av 2:e v. ordf. Arne
Johansson och den föreslagna dagordningen god
kändes.
Eftersom hr Hj. Olson den 1 oktober lämnar över

chefskapet för Gustavsbergs Fabriker till hr Bo
Broms, valdes denne till ny ordförande i såväl före
tagsnämnden som i arbetsutskottet.
Hr B. Broms presenterade ett organisationssche

ma över företagets olika funktioner, dotterbolagen
och närstående företag. Under presentationen beto
nades att detta schema var tänkt klargöra de olika
funktionernas sammanhang i organisationen och
inte innebär någon gradering. Det beslöts att orga
nisationsplanen i förminskat format bif. nämnd
protokollet, då det sänds ut till ledamöterna. Från
1 oktober kommer en del personalförändringar att
ske och det kommer att tillkännages på ett särskilt
personalmeddelande.
Hr Isaksson gav en översikt över marknadsläget

på den tunga sektorn, d.v.s. sanitetsporslin, badkar,
pannor och rör. Antalet påbörjade lägenheter janu
ari t.o.m. augusti är drygt 3.000 mindre än motsva
rande tid 1968, men regeringen har klargjort att
man nu är beredd lämna igångsättningstillstånd
för ungefär lika många. Vi har hittills i år hävdat
oss gott på marknaden vad gäller sanitetsporslin
och badkar. En ny hygienkampanj hör till höstens
reklamaktiviteter, som vi hoppas mycket på. Smid
da pannor redovisar en ojämn orderingång. Dock
synes flamrörspannan vara en riktig satsning. För
säljning av PVC-rör i Borås och normalrör i Oxelö
sund kan uppvisa goda ökningar. Oxelösund brot
tas dock med vissa leveranssvårigheter, som lyck
ligtvis tycks vara av övergående natur. Genom
förvärvet av Mölntorpsfabriken hoppas vi såväl
försäljnings- som produktionsmässigt kunna kom
plettera och bredda vårt register.
Hr Fredrik Möller lämnade en redogörelse över

situationen för hushållsporslin och konstgods. För
säljningen har ökat, men kapaciteten i fabriken är
f.n. icke fullt utnyttjad, bl.a. beroende på personal
brist. Primautfallet har höjts, men ytterligare höj
ningar är möjliga. Våra konstnärer har kommit
med nya dekorer och en ny restaurangmodell har
presenterats. Vi satsar nu på VDN-märkning i sam-

arbete med övrig svensk porslinsindustri. En ny
platsbesparande gjutanläggning är beställd från
England och om engelsmännen håller vad dom lo
var ska den installeras under senhösten.
Hr Harald Persvret kompletterade hr Isakssons

rapport med uppgifter från, sanitetsfabriken. Vissa
svårigheter att uppnå tillverkningsbudgeten finns,
men en ökad tillverkning av tvättställ kan dock
noteras. Ett förbättrat primautfall har dock kunnat
konstateras och f.ö. har de nyordningar och om
läggningar som gjorts i stort lyckats bra.
För badkarsfabrikens del rapporterade hr Bengt

Bram att badkaren tillverknings- och leveransmäs
sigt följer uppgjord budget, men att mer personal
behövs för att hålla ställningarna. Kyldisk har myc
ket fin orderingång, och prognoserna för överskåd
lig tid är mycket lovande. Det nya frysskåpet har
rönt god efterfrågan.
Hr 'Y/alter Weimark gav en kort översikt av

förhållandena på förpackningsfronten.
Hr R. Edqvist framhöll i sin allmänna ekono

miska översikt att den konjunkturbild man idag
kan iaktta är mycket ojämn till sin natur. Bland
de positiva tendenserna nämndes den ökade detalj
försäljning som redovisas på flera områden och
den stora investeringsvilja som onekligen visas på
många håll. Detta torde tyda på en uppgång för
vissa delar av näringslivet. Ä andra sidan finns
vissa negativa tendenser, bl.a. den pessimism som
kommer till uttryck i kraftiga sänkningar på aktie
börsen. Detta är säkerligen ett uttryck för hårt
pressad lönsamhet inom flera branscher. Det råder
också brist på arbetskraft inom landet, och vi
kommer idag och framdeles få lita till den utländska
arbetskraft som finns tillgänglig, huvudsakligen då
finsk sådan. Tillskottet från Finland har varit av
stor betydelse för den produktionsökning som skett
i Sverige under senare år.
I den följande diskussionen som bl.a. berörde

frågor kring pannverkstadens orderingång, köpet
av Mölnrorpsfabriken och kyldiskavdelningens or
ganisation yttrade sig flera ledamöter.
Arbetsutskottet har på sina senaste sammanträden

behandlat frågan om hur man skall komma tillrätta
med de språksvårigheter vi har med nyanställd icke
svensktalande personal. Man arbetar vidare med
den frågan i samråd med vår utbildningsledare och
hoppas kunna komma med lämpliga åtgärder inom
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kort. Det meddelades också att från kollektivsidan
deltar hrr Sune Petterss~n och Stig Nylund i den
projektgrupp som planerar den nya utvecklings
byggnaden. En utredning som sysslar med affische
ringsfrågor är under arbete. I det sammanhanget
nämnde hr Birger Andersson att fackföreningen
planerar en speciell affischdrive inom företaget i
syfte att komma igång med studiecirklar som skall
ge de anställda bättre avtalskunskap.
På samtliga enheter har man som huvudfrågor

i vanlig ordning haft leverans- och produktionsre
sultaten. SPF har dessutom bl.a. diskuterat arbets
bordens höjd för kvinnliga tvättställsgjutarna; ven
tilations- och lokalfrågor; bl.a. har man övertagit
f.d. mekaniska och verktygsavdelningens lokaler;
man önskar plattläggning av gångbanorna till om
klädningsrummens ingångar; efterlyser orsakerna
till det ökade slam- och vattenutsläppet.
BKF har penetrerat personalomsättningen på

emaljverket; konstaterat att lunchrummet ger dåligt
ekonomiskt utbyte och prishöjningar till följd där
av; antalet yrkesskador har ökat jämfört med 1 :a
halvåret 1968; förslag har framförts att man bör
kontakta en specialist för att lösa diskproblemen
på lunchrummet.
På HPF har överbrännare Carl Sjösten slutat,

varför vissa organisatoriska förändringar ägt rum.
Företaget söker två ugnsingenjörer - en för HPF
och en för SPF, då Torsten Box helt kommer att
ägna sig åt el-sidan. Tre yngre konstnärer har prov
anställts under ett år. Man har prövat evakuerad
gips för tvättställsform och det har visat sig att det
då går att höja antalet gjutningar från 75 till 125
gånger/form. Metodavdelningen kommer att flytta
till byggnadsavdelningens förra lokaler och åter
uppta sin tidigare verksamhet.
Lager och Transport har informerats om planer

på ny lagerbyggnad för HPF. En ny gaffeltruck
till badkarslagret levereras under oktober och på
plastlagret kommer åtgärder att vidtagas för att
eliminera drag i lokalen under den kalla årstiden.
Hr Kurt Hagelin undrade om det inte borde bil

das en samarbetskommitte också för UHV-bygg
naden och frågan hänsköts till arbetsutskottet för
snar behandling.
Skyddskommitten rapporterar att antalet yrkes

skador 1 :a halvåret uppgår till 47 jämte 3 färd
olycksfall. Det är alarmerande siffror om man
jämför med motsvarande tid 1968, då man kunde
notera 29 samt 5 färdolycksfall. Vidare diskutera
de man på senaste skyddsmötet om att göra en
framställan till kommunens trafiksakerhetskommit-

te ang. trafikljus korsningen Ingarövägen-Värmdö
vägen. Dessutom meddelades att det nu torde vara
möjligt för alla som behöver skyddsskor att skaffa
sådana, då företaget starkt subventionerar dessa.
I anslutning till rapporten erinrade hrr B. Andersson
och D. Hjerpe om den ökande skadefrekvensen och
hoppades på bättre propaganda för skyddsverk
samheten och ökade befogenheter för vår skydds
ingenjör. En viss kritik framfördes för att man
inte använt hålsten som väggmaterial i VJ{V-verk
städerna, emedan denna har den fördelen att den
dämpar uppkommande buller.
På Förslagskommittens senaste sammanträden har

man premierat 12 förslag med sammanlagt 4.300:-.
Emil Persson, HPF har fått 600:-, Antonio Pilot
to på samma fabrik 1.200:- och Maija-Liisa Viinik
ka, Plast 1.000:-. Förslagskommittens ordf. Verner
Mårtensson nämnde att kvaliten på inkomna för
slag är mycket god och vädjade till fabrikschefer
eller motsvarande att de som remissinstanser an
vänder utsända blanketter och ger förslagen en
snabbare behandling.
Personalavdelningens rapport visar att antalet

anställda per den 31. 8 utgöres av 2.086 personer,
varav 1.552 kollektivanställda. Det innebär en ök
ning med 60 personer om man jämför med samma
tid föregående år. Det aktuella personalbehovet är
c:a 40 personer, varav huvudparten driftspersonal.
Bostadssituationen har förbättrats genom färdig
ställande av lägenheterna i Munkmora, men ett an
tal teleskophus är beställda och kommer att levere
ras på senhösten. 26 nya radhus vid Hovvägen,
Bortre Hästhagen har nyligen påbörjats och de förs
ta torde vara klara kring halvårsskiftet nästa år.
I den efterföljande diskussionen som främst kom

att behandla olika personaladministrativa åtgärder
tycktes frågorna kring begreppet anpassning vara
de mest brännande. Ett led i anpassningen är intro
duktion av de nyanställda, och detta var tydligen
någonting man missat på flera håll, trots att ett
särskilt introduktionsprogram gjorts upp för att
underlätta för arbetsledningen. En av orsakerna till
detta torde vara de tidigare omtalade språksvårig
heterna. Hr B. Broms m.fl. betonade vikten av en
grundlig introduktion med efterföljande uppcheck
ning att det fungerar. Som andra vägar mot bättre
anpassning nämndes fördjupad arbetsledarutbild
ning och en mer individuellt inriktad personalvård.
Ett varmt tack framfördes av hr Bo Broms till

Mölntorpsnämndens arbetsutskott som med disp.
Lars Lundberg i spetsen gett en god inblick i Möln-
torps tradition och dess produktion.
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ide

Du har iden... vi en färg-TV

ska vi byta ...
Korn med dina förslag före den 30. 9.
Ett bra tips lönar sig både för
företaget och för dig.

Förslagskommitten
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1000 KR FÖR EN IDE
Detta är Maija-Liisa Viinikka, 17 år och

från Ivalo en by nära Rovaniemi i vårt öst
ra grannland. Maija-Liisa arbetar på efter
bearbetningen, Plastfabriken. När hon arbe
tade på andra veckan tyckte hon att jobbet
kunde göras effektivare. Det sa Maija-Liisa
till förmannen Torsten Karlsson, som såg att
nu hade flickan kommit på något vettigt.
Maija-Liisa hade aldrig hört talas om för
bättringsförslag men Torsten visste och
hjälpte henne att skicka in sin ide, som så
småningom gav tusenlappen i pris. Grattis!

INSKNT

Fram för säkerhet i trafiken
Eftersom södra porten flyttats, så har också över

gångsstället flyttats mitt för porten och följden
blev att det blev alldeles för nära kurvan mitt för
Farstaborgsvägen. Det är just då man skall gå till
fabriken, då har man väldigt dålig sikt ifrån
vänster. Bilar har där inte stor möjlighet att stanna
om de kör med den fart som är vanligt ifrån Ingarö.
Tavlan för hastighetsbegränsning vid Kvarntor
pet tror jag inte att det är många som ser, eller
kanske de inte vill se den. Det borde vara en förvar
ning att det är övergångsställe. Det är heller inte
några tavlor för övergångsstället det är endast ritat
på vägen. Stor hjälp vore det säkert om det målas
"Se till vänster" för det glömmer många.
En annan sak är den parkering vid gamla porten
den bör väl asfalteras för där ser man inte bilarna
för dammets skull, och för det andra så far alla
små stenar ut på asfalten på vägen. Det är min själ
inte lätt att komma på Algatan för att sedan vika
av till Villagatan, man skall se bakåt, göra körtec
ken åt vänster och styra cykeln med en hand bland
alla lösa stenar och samtidigt hålla balansen.
Slutligen är det en stor trafikfara då man från

Mariaplan skall köra ut på gatan från Hästhagen,
då är körbanan omedelbart intill häcken som är så
hög så man måste köra ut med fordonet först för
att se om vägen är fri. Den ansvarige borde ändra
på detta. Villaägare har fått skrivelse att en häck
får inte överstiga 80 cm. Elsa Carlsson

Tvd svenska mästare på skidor, Karin Jägmo och Gunnar
"Hulån" Larsson beundrar Gustavsbergs porslin under
ett besök p,1 fabriken den 15 augusti



GERT WIKNER
VAXHOLMSGUBBEN, mångårig medarbetare

även i Gustavsbergaren, har skrivit sin sista väder
spådom, den som infördes i vårt sommarnummer
och som blev en av hans mest lyckade. Gert Wiliner
var hans namn och han dog i slutet av juli mitt
i den värmebölja han förutsagt. Han blev bara 61
år gammal. Vi citerar ur DN:s notis:
Gert Wikner började sin karriär som väderspå

man i Vaxholm, dit han kom 1946 och där han för
sörjde sig med en tvättinrättning och som byggnads
arbetare.
500 prognoser per år kunde han hinna med och

han medarbetade i tidningar inte bara härhemma
utan även i England och Amerika genom Associated
Press. Genom att han större delen av sitt liv vista
des ute i skog och mark - efter läroverksstudier i

GUSTAF GEHLIN
Gustaf Gehlin är borta. Med honom har en god

vän och en god medarbetare lämnat oss. Han var
född i Gustavsberg 1. 10. 1894, där fadern var
handtryckare.
Gustaf började arbeta 1907 som springpojke på

kontoret, 1915 som porslinsarbetare, 1925 avsynare,
1939 förman i Packboden och 1946 som planerare
av Hushållsporslinsfabriken.
Vid sidan av sitt arbete var han en intresserad och

hängiven föreningsmänniska. Sålunda var han med
och bildade konsumtionsföreningen, där han var
revisor. I den s.k. nöjesklubben var han 61.a. kassör
i flera decennier samt under en tid biografförestån
dare.
Han var även kommunalt engagerad bl.a. som

revisor och siffergranskare i flera decennier. Denna
tjänst lämnade han vid 70 års ålder.
Hans intresse för Gustavsberg och dess produkter

var lidelsefullt, han hade ett fenomenalt minne och
var som ett levande lexikon.
- Gustaf, när Du nu lämnat oss efter 62 års

tjänst kommer Du att lämna ett stort tomrum efter
Dig. Vi kommer att minnas Dig som den perfekte
brukstjänstemannen, lojal och plikttrogen men också
som en god vän och trivsam medarbetare.
Personligen vill jag som Din närmaste medarbe

tare tacka Dig för all hjälp och ett gott kamratskap.
Torsten Rolf

Gävle var han skogspraktikant och tänkte bli forst
mästare - hade han ögon och öron öppna för vad
som skedde i naturen och lärde sig läsa dess språk.
Vid samtal med gamla människor hade han lärt
sig tekniken och blev genom åren allt mera lyhörd.
I'iondepraktikan och gamla märken slår aldrig fel
menade han, och så sent som sommaren 1966 över
träffade han t.o.m. sina mera vetenskapliga kolleger
i USA om vädret i Sverige. Från 1950-talet sysslade
han helt med vaderskriverier och gav även ut ett
par böcker.
Gert Wikner var född i Ockelbo, son till provin

sialläkaren Edgar Wikner och hans maka. När
skogslivet inte tycktes ge honom någon framtid
sadlade han om och blev krögare på somrarna och
SJ-anställd hundspannsförare i fjällen på vintern.
Som frivillig deltog han i de finska vinterkrigen
1939-41.
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CESARE ROSSI
Cesare Rossi har efter 30 års tjänst vid Gustavs

bergs Fabriker avgått med pension och tillsammans
med sin fru och pudel återvänt till sina fäders land
Italien.och bosatt sig i Laveno.
Det var doktor Altmann, som handplockade Ros

si och Villa från fabriken i Laveno och inbjöd dem
till den nystartade Sanitetsfabriken i Gustavsberg,
där de som instruktörer skulle lära ut hur man gör
sanitetsporslin.
Försökstillverkningen pågick i lokaler som till

hört Gamla glattugnen. En dag kom doktor Alt
mann in bakvägen med två ynglingar i sällskap.
Någon av grabbarna på verkstan stod och visslade
på en schlager medan han jobbade. "Hallå där, ing
en musik, ingen musik!" ropade Altmann, "jag ska
presentera ett par italienare, som ska börja här i
morgon. Det här är Rossi och detta är Villa." Sen
blev det mest på tyska till den tjeckiske modellören
Emil Benda och den tyske modellören Peter Kno
bloch.
Rossi och Villa lugnade snart ner sig och blev som

vi svenskar. Vi flyttade in i den nya fabriken, så
fort som cementen stelnat i bottenvåningen. En
trappa upp började doktor Altmann med att konst
ruera gjutbänkar, där Rossi och Villa fick lära ut,
hur man skulle garnera massan, så den inte sprack.
Många nybörjare hade anställts från Norrland och
Småland och även från andra håll, så nog fanns
det mycket att göra. Så lärde man svenska språket
mycket fortare än man nu gör, då någon blir nyan
ställd från Italien.
Sen plockade doktor Altmann hit flera arbetare

från trakten av Laveno och Rossi och Villa blev
tolkar och fick hjälpa sina landsmän med språk
svårigheterna och mycket annat, det mesta på fri
tid. Så tillkom den italienska klubben och en ka
tolsk präst kom på besök och gjorde visiter i hem
men och alla trivdes.
Den svenska synden var ju likadan då, men det

var bara det, att reklamens män hade inte upp
täckt densamma och basunerat ut den.
Det diskuterades mycket bland de olika nationa

liteterna om vem som skulle vinna kriget. Det var
naturligtvis delade meningar om detta, men jag
minns att Rossi hävdade, att de som har det största
flyget vinner kriget och så skedde ju också.
Ja, det skulle finnas mycket att skriva om i dessa

sammanhang och jag skulle sluta med något som

Rossi sa om Månprogrammet. Efter ryssarnas fram
gångar med sputnickarna, så trodde många, att de
skulle beträda månens yta först av alla människor
på jorden.
Men då sa Rossi, det var strax innan han skulle

återvända till Italien: "Kom ihåg att jag har sagt,
att amerikanarna kommer att bli de första män
niskorna på månen." Rossi fick rätt.
Cesare Rossi och hans fru avtackades vid en liten

fest på Säby av kolleger och vänner. Bertil Dahllöf,
Harald Persvret och Sune Nilsson framförde före
tagets tack för många år i tjänsten. Med en önskan
om en lycklig resa tog vi farväl av Rossi och hans
fru och må de nu få njuta sitt otium i sin hemstad
Laveno efter dessa sina strävsamma år i Gustavs
berg.

Axman
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Hilding 60 år - i ny atelje
Hilding och Leif har fått 15 kvm till att röra

sej på. Från gamla fotoateljen under tak vid dekor
avdelningen har dom flyttat högst upp i HPF:s
höghus västra gavel. Tag hissen i Slamhuset eller
gå den branta trappan vid Studion-Slamhuset och
rakt fram, så kommer ni rätt. Här finns inga sned
tak som stjäl utrymme, så volymökningen är större
än golvytans. Och det blir svängrum, vilket behövs.
En modern upphängningsanordning för varieran

de bakgrund, ett betydligt större sköljrum med vac
kert gula väggar och röda vaskar, ett separat mörk
rum, ytterligare en - modernare - förstoringsap
parat, en varmpress, som torkar släta kopior på
fyra minuter och luftkonditionering gör en bra
Fotoatelje.
Vi kan låssas att detta är en födelsedagspresent

till Hilding Ohlson. Fotografen med stark känsla
för naturen fyller 60 år. Red. tackar för gott sam
arbete och önskar honom lycka både i den nya mil
jön tillsammans med sina medarbetare och var han
annars kan hålla till - ute i skärgården t.ex.

M.H.Foto Leif Andersson
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Detta bitterljuva sextital !
slutade med ett rejält utropstecken. En sommar som
kornmer att gå till historien som den soligaste och
torraste i mannaminne. Inget ont om värmen men
allt jordiskt slöseri skall betalas och gäldas till sista
öret. Räkningen kommer säkert som amen i kyrkan,
så vi njuter utan samvetskval. Jag ser från mitt
fönster i "Gamla kontoret" hur träden uppe på
Kvarnberget gulnar och höstfärgerna smyger in i
grönskan under första halvan av augusti. Redan i
slutet av juni vissnade kyrkbackens vackra gräs
matta, snart följde alla centrums gräsmattor efter.
Nu står bara rosorna som en glödande protest mot
den förtidiga förgängelsen och kantar bruna sticki
ga gräsöknar.

Gamla kontoret
skall få ny dräkt i höst. Den gamla förnäma damen
skall gå i lejongult som i yngre dar. Hantverkare
av många slag har klängt, balanserat och klättrat,
som fullfjädrade akrobater på gungande byggnads
ställningar i långa, heta dagar. Murbruk och damm
har virvlat in genom fönstren istället för salt vind
från Farstaviken. Det kostar, när gamla damer skall
ha ansiktslyftning.

Vi svenskar semestrar i Sverige
nuförtiden. Ja vi stannar till och med hemma i
Gustavsberg alla fyra veckorna. För bara några år
sedan var det otänkbart utan att skriva en förkla
ring efteråt. I år skall jag inte berätta om hjortron
jag plockat på Ingarömyren eller de rara blåbär
jag gnetat ihop under susande gustavsbergska tallar.
Jag blir bara tillplattad efteråt av inflyttade norr
länningar som skördat stort på sin barndoms hjort
ronmyrar. I ärlig kamp mot norrmännens raseri.

Brunbrända gustavsbergare så långt ögat når
Akta svensk solbränna. Alla har vi flytt våra hus

och spritt oss över vatten och land. När man ser
bilkön som ännu på måndagsmorgonen segar sig
mot Stockholm, så kan man undra hur alla man
niskor får plats på våra öar och stränder. Detta
är den nya tidens fakirer. Brännheta bilar, avgaser
och irriterande overksamhet, ingenting kan hindra
dessa fördragsamma människor att helg efter helg
besöka vår skärgård. Om tjugo år skall de berätta i
våra massmedia för en ny generation om det hårda
livet på Wärmdövägen i detta ljuva sextital.

I denna sommar när vattnet tryter
och skörden torkar bort. Det är vattningsförbud i
hela samhället och våra täppor liknar förbrända
ökenlandskap. På tal om det, vi har varit där, på
månen menar jag. Vi försakade nattsömnen och
följde andlöst mångubbarnas svävande steg i mån
dammet. Inte har jag bokat plats på den första
månbussen, har Ni? Handen på hjärtat vad skall
vi där att göra. Det kan vara svårt nog för oss
gustavsbergare att ta oss till stan ibland, inte skall
vi trängas med månresenärer. Det skulle möjligen
vara för den vackra utsikten, jorden den kära pla
neten lär skimra som ett smycke från månens hori
sont. Man kanske kan se Farstaviken om den nu inte
försvinner i torkan, vattenståndet är farligt lågt.

Månäventyret kostade
till och med för mycket för PR-sinnade amerikaner.
Så nu kommer resultaten med ilfart för att rättfär
diga utgifterna. En av de intressantaste rönen ur
återbäringssynpunkt lär vara, att man från mån
gubbens förträffliga utsiktspunkt kan upptäcka jor
dens dolda rikedomar. Tänk, vad vi kan vi män
niskor, kunde vi nu också lösa jordens brännande
problem.
Utan alla jämförelser i övrigt, men en het sernes

terdag när jag jobbade (fast jag hellre velat vara
med alla Er andra vid stranden) upptäckte jag en
pärla. Det kom en liten bok som hette Grodblad
utgiven av Hermods till 70-års jubileet. Arne Eriks
son (radions "Besökstid") hade sammanställt upp
satsgrodor från sextitalet. Den verkade som en
glädjeinjektion för en plågad skrivare som slogs
med en motsträvig text. Ungarna skriver rakt på
och hittar geniala sanningar i salig omedvetenhet.
Får vi lämna några smakprov:
"Efter att ha suttit hela förmiddagen och pipit

högst upp i päronträdet kunde äntligen brandkåren
ta ner min kattunge."
"Någon gris har vi inte haft på gården sen vår

gamle dräng dog."
Eller dessa tänkvärda ord från skolans värld:
"Svavlets vikt bestämdes genom omsorgsfull väg

ning av två av mina kamrater."
"Antligen fick vi vårt sammanträffande med

rektorn, som då redan hade måst skjutas två gånger
för att han var sjuk."
Oh, att man kunde skriva så. Edla Sofia
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Södersved ett paradis på jorden
för envar och för var blek person
Bad och sol - min tunga smeker orden
Sommardröm och sommarlovsvision
blev till verklighet i denna sista
rest av sommar i det sextital
om vars värde lärde män kan tvista
men god var värmen, böljan ljuv och sval
Ingen vandring över månens yta
är förmer än tidig simmar/röjd
När vår badbuss kom vill ingen byta
till en rymdseglats mot himlens höjd
Gunga bräde eller slå en lyra
det är stortkul det och har man tur
blir käket gott - då äter man för fyra
och lever fritt allt efter sin natur.



KONSUM• DOMUS
Föreningens utveckling
När detta manus skrives har v1 JUSt registrerat

försäljningen för augusti månad. Vi kan då notera
att försäljningen från årets början ökat med 2,7
miljoner till 27,6 jämfört med samma tid föregående
år. Domusdelen har ökat med 2,9 miljoner till 20,7.
Våra sex snabbköpsbutiker sålde för 6,9 miljoner,
vilket var 0,2 miljoner mindre än föregående år.
Juli månad brukar varje år bli en rekordmånad och
så blev den även i år när det gäller Varuhuset. För
säljningen i Domusdelen var under månaden över
4,3 miljoner med en ökning av 0,65. Försäljningen i
vår förening som helhet blev över 5,1 miljoner under
juli, som vi brukar kalla "julmånaden".

Hur klaras semesterfrågorna under högsäsongen?
Vi kan inte sätta en glad semesterbild på en skylt

och skriva "Stängt för semester", som det stora fler
talet företag kan göra. För oss gäller det att klara
toppförsäljning under tid då andra har semester.
Vi har genom gott samförstånd inom olika grupper
av anställda klarat semestrarna för både heltids
och deltidsanställda i stort sett så att var och en med
något undantag fått sin semester på önskad tid.
Detta har kunnat ordnas tack vare flitiga skolung
domar, som liksom tidigare år varit intresserade
att förbättra sin kassa genom att arbeta viss del av
sommarlovet. Vi har bra skolungdomar som kommer
tillbaka under flera år.
Vid planeringen för sommaren, som börjar redan

året innan, träffades överenskommelse med omkring
200 skolungdomar, som arbetade under överenskom
na perioder.

Familjefesten
Den sedvanliga familjefesten hölls i Gustavsbergs

Folkets Park lördagen den 23 augusti. Tillslutningen
var som vanligt god. Det var omkring 600 vuxna
och ännu större antal barn.

Prisbromsaren
Efter avslutade avtalsförhandlingar i början av

juli månad lovade den samlade konsumentkoopera
tiva rörelsen att hålla oförändrade öresmarginaler
trots ökade löner och andra höjda kostnader. Detta
innebär inte att man lovat prisstopp i Konsum/De
mus. Vad vi lovat är att prisbromsa så mycket som
möjligt för att löneökningarna inte skall ätas upp

av höjda priser. Höjs råvarupriserna och höjer le
verantörerna sina priser måste vi följa med. I så
fall höjer vi endast med de kronor eller ören som
läggs på i inköpsledet. Utvecklingen inom rörelsen
bekräftar det förtroende kooperationen åtnjuter,
som en konsumenternas intresseorganisation, där
samarbetar för att tillvarataga utgiftsintresset.

Inför studiesäsongen 69/70
Som ett led i skolningen av förtroendevalda ger

Vi-skolan i höst ut en kurs som fått namnet Full
mdktigeleursen. Kursen vänder sig till förtroende
valda och övriga kooperativt intresserade, som ännu
ej har förtroendeuppdrag. Konsumentdebatt är nam
net pi en kurs i fem avdelningar med följande rubri
ker: Gör dig hörd, Kooperationen hjälper i U-land,
jula med omtanke, Kvittodags, Din stämma. Kur
sen riktar sig till alla dem som inte diskuterat
Kooperationen tidigare. Vi möter varan lyder rubri
ken till en kurs som behandlar marknadsföring och
konsumentpolitik sett ur konsumentens synpunkt.
Leva som pensionär. I denna kurs tas på ett enkelt
sätt upp några av de problem som dagligen möter
pensionären. Vidare har vi en kurs om kött, som vi
tror skall intressera många husmödrar. Informati
ons- och anmälningsrnaterial finns i Varuhusets in
formation och i samtliga av våra butiker.
Assistent Henry Ericson (tel. 301 60 ankn.) läm

nar gärna närmare upplysningar om våra kurser.

Vår förening 50 år
Gustavsbergs konsumtionsförening bildades den

18 oktober 1919 och öppnade sin första butik den
31 december samma år. Man övertog Gustavsbergs
Fabriks Uppköpsförenings lokaler vid kyrkan. I
denna fastighet hade då Uppköpsföreningen bedri
vit verksamhet sedan år 1889. Försäljningen nyårs
afton 1919 överfördes till 1920 års siffror, varför
1920 redovisas som första verksamhetsår. Med an
ledning av föreningens 50 år har föreningens sty
relse givit Redaktör Herman Stolpe i uppdrag att
skriva en jubileumsskrift. Det ingår i planen att
denna skrift skall komma ut till medlemmarna om
kring årsskiftet. Vidare kommer jubileet att firas i
form av jubileumserbjudande och små festliga in
slag som skall minna om föreningens verksamhet
under 50 år. G. M-n..
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Överst v. Guiseppe Rabaini, Alma Raucb, Harriet Winghed, Ensio Rönnqvist, Allan Dahlin, B. Wallentinsson,
längst ned Rolf Jonsson, Bygg- o. Transport

TRUCKFÖRARE - NYTT YRKE FÖR KVINNOR
Under fyra intensiva dagar har truckförarutbild

ning bedrivits vid fabriken. Kursen vände sig i förs
ta hand till hemmafruar, vilka önskade återvända
till förvärvslivet, men även redan etablerade truck
förare har deltagit.
I utbildningen har ingått teoretiska lektioner, vil

ka i första hand tagit sikte på säkerhetsproblem, var
vat med intensiva praktiska övningar i en speciell

körgård. Kursen har bedrivits i samarbete med
Bygg- och Transports serviceskola.
Kursledare har varit ingenjör Rolf Jonsson, Kris

tinehamn, som svarat för själva undervisningen och
utbildningsledare B. Wallentinsson, som svarat för
planeringen. Samtliga deltagare godkändes i slut
provet,

B. W-n.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJöBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

privat- och partibokbinderi
Aven inbindning av GUSTAVSBERGAREN

MOTIONSKAMPEN - HYVINGE
De vann prisen:
Gul lott nr. 124 cykel: Gösta Treskog
Blå lott nr. 179 cykel: Ulf Arvidsson
Gul lott nr. 14 100 kr.: Juoka Mustonen
Blå lott nr. 178 100 kr.: ej hämtad
Gul lott nr. 151 50 kr.: Annia Gynning
Blå lott nr. 201 50 kr.: Stefan Rydell
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FOTBOLLEN RULLAR EN SMULA
Den 23/6 var det match mot Enskede ip. Gus

tavsberg, som man trodde var på bettet efter den
fina segern mot Järla, spelade segern till Enskede,
som vann knappt med 3-2.
Den 26/6 kom Gustavsberg igen på hemmaplan

och vann över Högalid med 5-0 och sen återstod
bara hängmatchen mot Osmo, som spelades den 30/6
i ett häftigt regnväder på Farstaborg. Gästernas
"oldrimer" Aldor Eriksson gjorde vinstmålet för
sin klubb, medan gustavsbergarna endast inriktade
sig på att markera Benny Sjödahl. Osmoseger med
0-1 och så gick man till semester med Gustavsberg
i serieledningen.
Den 11/8 startade höstsäsongen med derbyt mot
]ärla på Farstaborg. Första halvleken spelade Gus
tavsberg bra, men försvaret sviktade och Järla fick
2 mål, ett på nick och ett på straff. Det värsta var
att när man trodde att Gustavsberg skulle kvittera,
så ökade järlakedjan på med ytterligare 3 mål innan
Fred Andersson lyckades slå bollen i mål för "pors
linslaget". Slutresultat blev 1-5 för det revansch
sugna och glada järlagänget.
Den 18/8 mötte Gustavsberg Karrtorp borta och

förlorade i en bedrövlig match med 1-0.

Den 23/8 kom så stora skrällen mot Huddinge,
som på Farstaborg vann med 1-4. "Det finns inte
i vårt lag 11 man, som vill vinna", sa lagledaren
till Nackatidningen sorgset ...
Så kom den 30/8 och då hade man plockat in

spelare, som ville vinna. Vinsten kom också trots
bortaplanen med 1_::_2. Ove Thunell var med och
kämpade på centerhalven och Gert Nilsson spelade
fram Fred Andersson på högeryttern, och han gjor
de 2 mål och två värdefulla poäng hamnade i gus
tavsbergarnas bagage.
Gustavsberg slog Hägersten med 6-1 på Farsta

borg. Fred Andersson gjorde 2 mål och Bengt Sund
ström (straff), Lennart Ohlsson samt Leif Yngves
son och Bert Nilsson 1 vardera. Hägersten fick en av
sina nyckelspelare utvisad under nästan hela andra
halvleken, vilket bidrog till den stora gustavsbergs
segern.
Matchen mot Reymersholm på hemmaplan sluta

de 3-1 lörd. 13. 9. Målgörare för Gustavsbergs tre
mål: Fred Andersson, Leif Yngvesson och Bengt
Sundström. Reymersholms mål gjordes av Lasse
Svensson. Efter den matchen har Gustavsberg avan-
cerat till andra plats i serien. Axman

Hyvinkää Blåsorkester kom på besök på mid
sommarafton och man samlades för en konsert vid
Gustavsgården vid 12-tiden tillsammans med Gus
tavsbergs Blåsorkester. Därefter startade man en
marsch mot Folkparken vid 2-tiden från skilda
håll. Den finska musikkåren började vid Lugnet och
gustavsbergskåren vid Gustavsgården och så möt-
tes man i Folkparken och tog plats på den lilla

dansbanan, där man stämde samman i Sibelius Fin
Iandia och andra vackra musikstycken till glädje
för den publik, som samlats i tablåbacken vid pop
banan. De finska gästerna fick också se fabriken.
Detta besök var ett svar på Blåsorkesterns besök

i Hyvinkää på Pingsthelgen. För de finska vänner
na hade man senare ordnat med mat i Kristallsalen
och nattlogi i Scoutvillan vid Grisslingen. A-n.



MÅLARE OCH
TIMMERMAN
En hobby kan vara att samla frimärken, springa

i skogen, spela golf - Anders Söderström i Kolvik
målar tavlor. Han vill absolut att det skall kallas
hobby, men han är likväl lessen att han inte har mer
tid för den. Den är betydelsefull för honom och
han säger att han målat sedan han föddes. Hans
yrke är timmermannens. Han började sin hobby på
trettitalet - han är 57 år i år. Han har gjort tänd
stickstavlor och målat helt naturalistiskt. Han har
jobbat från början, inte hoppat direkt in i en sort
och blivit där.
Sitt måleri började han med pensel. En sommar

jobbade han tillsammans med målaren Bengt Dim
ming. Dom träffades på Gotland bl.a. Och därifrån
har Anders på sin vägg en vresig, stormpinad tall.
Den är klart inte målad med pensel. Bengt Dim
ming sa till honom: Du ska inte måla med pensel,
du ska arbeta med spatel. Det passade Anders. I
sitt dagliga jobb har han ett motsträvigare material
än oljan och hans verktyg är såg, yxa, stämjärn,
hammare. Han vill inte bara ha ett andligt utan ett
rent hantverksmässigt motstånd.
Anders experimenterar och följer debatten både

om konsten och samhället. Från Värmdö kyrka har
han målat partier klart avbildande. Så tar han fram
en detalj ur en målning och arbetar vidare med den
för att uttrycka en känsloupplevelse som kyrkan
kan ge. Nu håller han på med en teknik, där han
klistrar textil på pannån, skär ut sina bilder och
målar. Han har gjort Kung Salomos tempel. Han
har aldrig sett Kung Salomos tempel förstås, men
han känner det och har visioner, som han vill ge
uttryck åt.
En gammal villa från nationalromantikens dagar

i Fruvik får Anders disponera av Wärmdö kommun.
Där samlas ungdomar och äldre och pratar med
varann och Anders och får hjälp med penslar och
färg. Det är ju inte fråga om elever och lärare utan
om ett gemensamt intresse att samlas kring. För en
kort period i de flesta fall, men det kan också ge
smak att fortsätta.
Anders Söderström säger själv om hobby: Det

är så många mänskor som skulle kunna, om dom
bara tog det på allvar. Hur många kan inte sjunga
till exempel, har fina röster, som dom aldrig använ
der annat än nån gång, när dom släpper sej lösa.

Margareta



Detta är en bild från Kvarnbergsskolans nya trivselställe, en cafeteria. Skolvärdinnan Ann-Marie Thyr (på bilden)
sköter cafeterian med hjälp av elevrådet. Allt serveras till självkostnadspris. En populär tillflyktsort

NYA LA.RARE

Lågstadiet
Vivianne Ericsson, Margareta Ohlsson, Solveig Oh
lund, Ingrid Sunnestig, Marianne Beck-Remnes,
Anne-Marie Carlenius.

SKOLMÅLTIDER FÖRE JULLOVET
SEPTEMBER-OKTOBER
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

29 Pannbiff, löksky, pot., riven morot
30 Köttkorv, senap, rotmos, juice
1 Sjömansbiff, gurka, grönsaker
2 Artsoppa, mjuk ostsmörgås, frukt
3 Kokt fisk, ägg, pot., tomat

6 Kokt frukostkorv, scnapssås, pot., grönsaker
7 Köttfärslimpa, sås por., morot
8 Pölsa, pot., rödbetor, frukt
9 Stekt spätta, pepparrotsgräddc, pot
10 Kyckling, ris, sallad

Måndag 13
Tisdag 14
Onsdag 15
Torsdag 16
Fredag 17

Måndag 20
Tisdag 21
Onsdag 22
Torsdag 23
Fredag 24

Makaronipudding, ketchup, rå morot
Mald leverbiff, sås, lingon, pot., frukt
Stekt fisk, sallad, pot.
Biff Stroganoff, pot., gurka, grönsaker
Köttbullar, sås, pot., tomat

Korvsås, ris, ärter, tomat
Kokt fisk, ägg, persiljesås, pot., JUJce
Oxstek, sås, pot., grönsaker
Kålpudding, pot., lingon
Lappskojs, rödbetor

Mellanstadiet
Britt Lundbäck, Lilian Hed, Clary Mickelsson, An
neli Westling, Mona Nordgren, Verner Wernhager.

Vanja Larsson, Stig Norrby, Gunnel Fornander,
Kerstin Berglöf för Högstadiet.

Måndag 27
Tisdag 28
Onsdag 29
Torsdag 30
Fredag 31

NOVEMBER
Måndag 3
Tisdag 4
Onsdag 5
Torsdag 6
Fredag 7

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kalvsylta, pot., rödbetor, juice
Senapspanerad falukorv, pot., gurka
Strömming, pot-rnos, juice, ostsmörgås
Pepparrotskött, grönsaker, por.
Lov

Blodpudding, lingon, glass
Kokt skinka, sallad, pot.
Ox jarpe, gurka, grönsaker, pot.
Stekt fisk, stuv. spenat, citronskiva, por.
Pannkaka, äppelmos, smörgås med pålägg

10 Varm korv, pot.vmos, senap, tomat
11 Köttfärssås, spagetti, ketchup
12 Piskpanetter, remouladsås, riv. morot, por.
13 Loverfars, lingon, vitkålssallad, por.
14 Kalops, rödbetor, grönsaker, pot.

17 Pannbiff, löksky, pot., riv. morot
18 Köttkorv, senap, rotmos juice
19 Sjömansbiff, gurka, grönsaker
20 Artsoppa, mjuk ostsmörgås, frukt
21 Kokt fisk, ägg, pot., tomat
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JOHN-PA ON
Båtbyggaren John Karlsson har gått bort. Han

var född på Maderö 1892 och blev ön trogen hela
sitt liv. Han var en ovanligt mångkunnig man.
Liksom sin far och morfar hade han brukat det som
skär,gårdshemman betraktat Stora Maderö. Dess
utom var han fiskare och fyrvaktare. Men mest
känd var han som båtbyggare och han har levererat
åtskilliga båtar till Gustavsberg. Han bedrev också
en följd av år varvsrörelse, som låg på Stångholmen
intill Maderö, som hans far Emil Karlsson en gång
förvärvat. Sin första båt byggde John redan vid
l 4 års ålder.
Men John var först och sist en äkta skärkarl och i

hans barndom rådde nästan självhushåll på ön. Han
berättade gärna om gångna tider och öns historia
och sin morfar H. P. Fogelberg, som uppodlat ön.
Om öar och människor i skärgården kunde John

med sitt goda minne berätta otroligt. Det var som
att ha tillgång till ett dokument att känna John.
Han gav akt på allt i naturen - årets skiftningar.
Och vid höstdagjämning hade vi alltid en träff.
När man kom från John var det som man fått
något till livs.
Med Johns bortgång har den sista fast bosatta

lämnat ön och ett tidevarv i öns historia har gått
tillända.
Han har varit ensam sedan hans Ellen ,gick bort

1963 och de långa vintrarna har han klarat ensam,
men alltid nöjd och harmonisk. Han var också
kommunens östra utpost. Och från hans fönster
syntes Franska stenarnas fyr kasta sin ljuskägla
i mörka höstkvällar.
Närmast efterlämnar han två barn, Ingemar och

Greta, med familjer, båda bosatta i Stockholm.
Och vi som kände John kommer att sakna honom

mycket. Oscar A.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

24
25
26
27
28

DECEMBER
Måndag 1
Tisdag 2
Onsdag 3
Torsdag 4
Fredag 5

Kokt frukostkorv, senapssås, por , grönsaker
Köttfärslimpa, sås, pot., riv. morot
Pölsa, pot., rödbetor, frukt
Stekt sparra, pepparrotsgräddc, pot.
Kyckling, ris, sallad

Makaronipudding, ketchup, rå morot
Mald levcrbiff, sås, lingon, pot., frukt
Stekt fisk, sallad, pot.
Biff Stroganoff, pot., gurka, grönsaker
Köttbullar, sås, pot., tomat

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8
9

10
11
12

Korvsås, ris, ärter, tomat
Kokt fisk, ägg, persiljesås, pot., juice
Oxstek, sås, pot., grönsaker
Kålpudding, pot., lingon
Lappskojs, rödbetor

15 Kalvsylta, pot., rödbetor, juice
16 Senapspanerad falukorv, pot., gurka
17 Strömming, pot.-mos, juice, ostsmörgås
18 Pcpparrotskött, grönsaker, pot.
19 Lcvorsås, ris, vitkålslingon, frukt
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PORSLINSLOPPET RESULTAT
Klass Banlängd Antal Antal I mål

meter anmälda startande G
SE
SA
SB
se
NS
YOA
YOB
AOA
AOB
V
AV
AJ
YJ
NJ
AP
YP
MP
DE
DA
DN
OG
DJ
AF
YF
MF
UN
PPF

ll.850
11.800
8.675
7.125
5.500
9.300
7.500
7.900
5.600
6.000
5.675
4.100
7.225
4.975
4.925
3.175
2.875
7.475
5.975
4.050
5.350
5.125
4.100
3.150
2.875
2.875
2.875

40
127
114
65
62
74
76
88
59
89
34
42
101

2
116
102
47
25
28
41
20
16
21
21
7
58
26

1.501

39
116
106
57
57
66
71
83
55
84
30
34
86
2

107
95
40
24
26
30
20
14
19
17
7
47
21

1.353

35
112
105
49
51
64
66
78
53
76
29
32
58
2
98
90
34
23
25
30
19
12
18
16
7
42
18

1.242

Porslinsloppet i orientering söndagen den 31. 8. 1969.
SENIORER ELIT
1. Sören Runeson
2. Lars Roos
3. Rune Rådeström
4. Dieter Hulliger
5. Lars-Erik Hult

SENIORER A
1. Gevert Bergman
2. Stellan Fcrnsrröm
3. Jan Danell
4. Björn Andersson
5. Ulf Nordin

SENIORER B
1. Bengt Arnebrandt
2. Per Fresk
3. Tord Jönsson
4. Leif Carlsson
5. Ingvar Svensson

YNGRE OLDBOYS
1. Ingvar Rittsel
2. Lars Ottoson
3. Pertti Torkkeli
4. Karl-Erik Mogren
5. Stig Johansson

Järfälla OK
Turebergs IF
Snättringe SOK
Stockholms OK
Rotebro IS

OK Ravinen
Enebybergs IF
Tullinge SK
Stockholms OK
IFK Tumba

Sunbybergs IK
Enebybergs IF
Turebergs IF
Srigfinnarna
Fredrikshofs IF

SENIORER C
1. Sixten Norell
2. Peter Ahlstcdt
3. Håkan Sjökvist
4. Johan Sandvall
5. Anders Carlsson
NYBÖRJARE SENIORER
1. Göran Gullmes Rotebro JS
2. Roland Karlsson Rotebro IS
3. Åke Om IFK Enskede
4. Leif Jehander OK Hjortarna
5. Lars Granberg Turebergs IF

Stockholms OK
Skogsluffarna
Tyresö SOK
IF Goterna
IF Goterna

Sista tid
S B

97 115 123
101 128 137

83 104
77
73

82 104 111
88 110

70 89 95
65 81

57 72 77
72 91 98

87 108
74 92

68

84 98 105
80 112 120

52
80 101 108

60 75

Rotebro IS
Hellas
Tyresö SOK
Snättringe SOK
OK Ravinen

81.25
84.38
86.32
88.22
90.23

91.03
92.17
92.43
93.19
94.41

68.28
73.24
74.21
74.51
75.17

58.51
64.45
65.08
66.51
69.12

55.17
58.02
61.27
63.18
64.16

73.14
74.26
75.06
76.04
76.12

ALDRE OLDBOYS A
1. Åke Hansson
2. Ragnar Andersson
3. Bror Grandelius
4. Birger Johansson
5. Thure Lundberg
YNGRE OLDBOYS B
1. Bengt Ekblom
2. Arne Ny
3. Lars Sahlkvist
4. Olle Borthas
5. Göran Larsson
ALDRE OLDBOYS B
1. Arne Marteng
2. Ingemar Onsbring
3. Hans Wester
4. Rune Thunell
5. Folke Lunden
ALDRE VETERANER
1. ·Per Rosenberg
2. Karl Hurtig
3. Börje Lundkvist
4. Nils Kinnerstrand
6. ,Erik Larsson
VET,ERANER
1. Malte Larsson
2. Bengt Ärnan
3. Jörgen Klasson
4. Folke Andersson
5. Ivan Hånnberg
ALDRE JUNIORER
1. Rolf Andersson
2. Börje Sander
3. Hans Holmberg
4. Kjell Halmberg
5. Börje Karlsson
ALDRE POJKAR
1. Gert Pettersson
2. Håkan Wiklund
3. Claes Wallin
4. Ola Ährnan
5. Lars Boudrie
YNGRE POJKAR
1. Tommy Lindberg
2. Anders Gezelius
3. Lars Lönnkvist
4. Bengt Melin
5. Peter Söderberg
YNGRE JUNIORER
1. Göran Wiklund
2. Per Åke Eriksson
3. Karl Wegerfelt
4. Yngve Norell
5. Lars Palin

Rotebro IS
Järla IF
Spårvägens GoIF
Järla IF
Bromma OK

Järfälla OK
Hammarby IF
IFK Österåker
Dala SOK
OK Rävarna

Hellas
Äkers IF
Stigfinnarna
IFK Lidingö
Stockholms OK

IFK Lidingö
Målarhöjdens IK
Skogsuvarnas IK
IF Goterna
Hammarby IF

Turebergs IF
Hellas
Rotebro IS
Tureborgs IF
OK Rävarna

DAMER A
1. Birgitta Thunell
2. Agneta Wahlberg
3. Ingrid Möller
4. Ingrid Carlsson
5. Maria Nyberg
NYBÖRJARE DAMER
1. Mari~nne Hansson
2. Annika Olsson
3. Gunilla Häggstrand
4. Yvonne Ståhlberg
5. Lisbeth Karlsson

Katrineholms OK
Hellas
Järfälla OK
Sofia OK
IFK Tumba

Mälarhöjdens IK
Målarhöjdens IK
Rotebro IS
IFK Tumba
Väsby OK

Rotebro IS
OK Ravinen
IFK Tumba
IFK Tumba
Tullinge SK

Hellas
Stockholms OK
Hellas
Stockholms OK
Sofia CK

62.46
66.48
67.21
68.13
70.50

72.03
74.35
74.45
75.01
75.29

53.57
54.15
55.21
55.41
56.17

64.36
66.58
73.35
78.29
80.00

50.18
53.44
55.46
56.33
57.51

NYBÖRJARE JUNIORER
1. Dan Hjertström Årsta AIK
2. Ulf Svensson Vaxholms Roddförening

IFK Lidingö
Sofia CK
OK Skogsrännarna
OK Tjädern
OK Göta

IFK Enskede
Haninge SOK
Tyresö SOK
Goterna
OK Hjortarna

71.48
72.51
73.21
77.05
78.08

38.47
38.48
40.07
40.25
40.31

22.51
25.42
25.51
26.02
26.51

60.05
60.12
61.45
61.58
62.51

51.48
68.39

67.37
68.03
71.32
73.35
74.47

39.14
40.23
42.35
43.31
45.08
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PORSLINS LOPPET
Någon inom Gustavsbergs IF:s orienteringssek

tion har tumme med vädergudarna. Vem det är
borde man veta det kunde vara en matnyttig bekant
skap. Söndagen den 31 augusti när Porslinsloppet
bröt ut var det soligt och höstgrant som ett benådat
mellanspel i de allmänna lågtrycken. Nu hade ty
värr deltagarna lite för bråttom för att rätt upp
skatta solblänket över Långträsk eller färgspelet
vid starten bakom Hästhagen, men välkomna till
baka snälla Ni när Ni har bättre om tid. Endast
de äldre som ägde årens vishet tog det lugnare och
hann njuta vår naturs förtjänster.
Banorna hade lagts av Björn Nordin, Nils-Henry

Freyne och Jan Dahlgren och enligt många vittnes
mål hade de gjort det bra.
Våra orienterare får inte tävla i hemmaskogar

men hade fullt jobb med funktionarsskapet. Alla,
från "Seniorer" till "Unga Nybörjare".
Orientering är en familjesport. Tvåtusenfemhund

ra personer, minst, sprang i våra skogar, kantade
banan, spred sig över Farsta gärden, packade upp
medhavda matkorgar, hejade på pappor, mammor,
systrar, bröder, kompisar och såg ut att stortrivas.
En del av fotografens bildskörd härovan. På

motstående sida vederhäftiga uppgifter om tävling-
en och de bästa resultaten. E. S. A.
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FORETAGSNYTT

Den 1 oktober avgår tekn dr Hjalmar Olson som
verkställande direktör för AB Gustavsbergs Fabriker
i enlighet med tidigare meddelande och efterträds
då av tekn dr Bo Broms, som samtidigt inträder
som ordförande i företagsnämnd etc. Dr Olson
kommer även i fortsättningen att ha intim kon
takt med Gustavsbergs Fabriker bl a som ordförande
i en planerad samarbetsgrupp mellan KF:s bygg
materialföretag och Gustavsbergs Fabriker. Dr O1-
son kommer även att verka som konsult åt KF
och Gustavsbergs Fabriker och ha sitt kontorsrum
i kontorsbyggnaden, översta våningen, varigenom
hans långa erfarenhet och stora kunnande fortfa
rande kan ställas till förfogande.

Från den 1 oktober har vidare utnämnts till över
ingenjörer vid Gustavsbergs Fabriker: ingenjör Bengt
Bram för BKF, ingenjör Verner Mårtensson för pro
duktionstekniska avdelningen, ingenjör Bengt Lund
qvist för produktutveklingsavdelningen VVS och
VA samt ingenjör Alf Ohman som platschef vid
Centrifugalrör i Oxelösund.
Till fabrikschefer från den 1 januari 1970 för

HPF respektive SPF har utnämnts ingenjör Gösta
Westh och ingenjör Hans Andersson, vilka sorterar

under överingenjören för keramisk produktion, tekn
dr Lars Lidström. De nytillträdande fabrikscheferna
efterträder ingenjör Fredrik Möller och ingenjör
Harald Persvret, vilka efter en lång tjänstetid
präglad av skickligt kunnande avgår med pension.
Till underhållschef från 1 juli 1969 har utnämnts

ingenjör Carl-Gunnar Fagerlind. Underhållsverk
samheten omfattar fabrikens by,ggavdelning, meka
nisk verkstad, eldistribution med elverkstad, värme,
vatten, tryckluft och avloppsnät inom fabriken
samt allmänna fabriksavdelningen.
Verksamheten rörande produktutveckling kom

mer att inrymmas i en nybyggnad inom fabriks
området och i samband därmed har en organisa
tionsplan för produktutvecklingen uppgjorts inne
bärande att under tekniske direktören Bertil Dahllöf
kommer överingenjör Bengt Lundqvist att leda pro
duktutvecklingsarbetena för VVS och VA genom
ett antal projektledare. För tung värme och kyla
kommer en projektgrupp ledd av tekn lie Bengt
Olof Hecktor att sortera direkt under tekniske
direktören.
Som ledare för gruppen rostfritt inom vår för

säljningsorganisation för VVS och VA har placerats
ingenjör Lennart Lanebo från Mölntorp.

MINIORJER POJKAR
1. Björn Ove Pettersson
2. Lennart Agen
3. Lars Forsberg
4. Tore Tjernlund
5. Tommy Erblom

DAMER ELIT
1. A.-M. Fehrnström
2. Margareta Wallen
3. Eva Jonsson
4. Elisabeth Brandtvall
5. Mona Forslund

OLDGIRLS
1. Maj Boudrie
2. Harriet Eriksson
3. Ann-Mari Moberg
4. Elna Häggqvist
5. Maj-Britt Bohlin

DAMER JUNIORER
1. Eva Britt östlin
2. Inger Pettersson
3. Christina Sjölander
4. Ingela Wahlsten
5. Karin Melin

ALDRE FLICKOR
1. Eva Moberg
2. Yvonne Frcdlund
3. Marita Arrestam
4. Inger Söderman
5. Rigmor Fränden

Stockholms OK
Sofia OK
OK Ravinen
OK Ravinen
Farsta OK

Enebybcrgs IF
OK Tjädern
OK Hjortarna
OK Hjortarna
IFK Enskede

Väsby OK
IFK Enskede
Stockholms OK
OK Tjädern
Rotebro IS

Stockholms OK
Äkers OK
Hellas
Goterna
IFK Tumba

Goterna
Malmby IF
OK Hjortarna
Hammarby IF
Hammarby IF

24.10
24.53
25.27
27.56
28.36

69.55
74.28
78.14
78.15
79.43

59.23
65.16
67.57
69.26
69.40

49.38
53.08
56.53
58.27
58.53

33.20
37.14
38.12
41.20
43.14

YNGRE FLICKOR
1. Berit Hanson
2. Ia Lillstrand
3. Eva Olsson
4. Kerstin Eriksson
5. Karin Gillberg

MINIORER FLICKOR
1. Lena Tjernlund
2. Agneta Gustafsson
3. Karin Wiklander
4. Ingmari Erlandsson
5. Marianne Erikson

IFK Enskede
Bromma OK
Hammarby IF
Snättringe SOK
Orby IS

OK Ravinen
Hammarby IF
Hammarby IF
Sofia CK
IFK Enskede

UNGDOM NYBÖRJARE
1. Björn Johansson Ärsta AIK
2. Jan-Erik Wahlroos Järfälla OK
3. Christer Ludvik Turebergs IF
4. Mats Cederborg Ravinen
5. Björn Bohlin Rotebro IS
PARKLASS POJKAR-FLICKOR
1. Bengt Rudung-
Leif Rylander Ravinen

2. Kennet Modin-c-
Lennart Svensson Farsta OK

3. Håkan Hanning-
Bernt Österberg Järla IF

4. Ulf Jacobsson-
John Svanberg Goterna

5. Mats Kärrman-
Roland Person Stigfinnarna

6. Marie Jonsson-
Berit Söderberg IFK Österåker

27.34
29.53
31.37
31.42
32.55

28.55
35.48
38.04
50.00
51.35

23.47
24.36
24.55
26.24
26.41

28.52

34.51

35.13

36.02

37.59

45.15
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Gustavsbergs Teaterkommitte
Då allmänheten ännu inte riktigt tycks ha fått

klarhet i skillnaden mellan Gustavsbergs Teaterkom
mitte och Gustavsbergs Scenstudio, utan ofta sam
manblandar dessa, är det kanske bäst, att först för
klara skillnaden mellan dessa organisationer.
Gustavsbergs Scenstudio, som i januari 1970 kan

fira 25-årsjubileum, är en förening, där medlem
marna vill verka för en god amatörteater genom
inövande och framförande av pjäser under en kun
nig teatermans ledning, fortsatt utbildning av med
lemmars teaterkunskaper genom deras deltagande
i olika teaterkurser, som anordnas av bildningsför
bund samt teaterbesök m.m. Scenstudion är medlem
i Teaterforum, en organisation av amatörteaterför
eningar från Skåne i söder till Norrbotten i norr.
Gustavsbergs Teaterkommitte bildades för ett år

sedan av en del teaterintresserade organisationer i
Gustavsberg för att organisera teaterturneers besök,
främst då Svenska Riksteaterns i vår nya, utmärkta
teaterlokal. Många av våra gäster ha uttryckt sin
glädje och sitt nöje att få spela på den. Styrelsen
består för närvarande av Edor Svensk, Harald Lind
holm, Sune Nilsson, Sonja öhlund, Bertil Peterson,
Gunnar Lundberg, Stig Jansson, Bertil Arvidsson
samt undertecknad.
Verksamheten har glädjande nog mottagits med

förståelse från de kommunala myndigheternas sida,
som välvilligt tillstyrkt det av oss begärda anslaget
för det första arbetsåret. Det är vår förhoppning,
att detta skall fortfara även i framtiden. Tyvärr
fick densamma inte det gensvar från publikens sida
som man kunnat vänta efter allt tal om det stora
teaterbehovet i samhället under den långa vänteti
den på den nya teatern.
Kommitten har därför sett sig nödsakad, att näs

ta säsong minska antalet föreställningar med två.
En föreställning för skolans lågstadium blev en
stor framgång och kommer därför att upprepas un
der hösten. Något program för skolans mellansta-

dium blir det inte. Ett försök, som gjordes våren
1969, lockar ej till upprepning. Tyvärr visades
mindre intresse för detsamma från skolmyndighets
sida. Vi ha fått förfrågan, varför vissa skolor inom
området ej erhållit meddelande om detta program.
Fastän skolmyndighet fått meddelande om och ma
terial för detsamma har eleverna inte fått någon
som helst vetskap därom. På denna föreställning
gjorde vi eller rättare sagt kommunen stor förlust.
Ett försök med abonnemangsteckning mot rabatt

på biljettpriserna mottogs negativt. Endast sex per
soner använde sig av denna förmån.
Det har talats om, att biljettpriserna skulle vara

höga. Till detta kan anmärkas, att många teater
organisationer har högre priser än vi, en del ända
till 20-25 °/o, trots större kommunala bidrag till
verksamheten. Kostnaderna för turneföreställningar
är också stora. För att belysa detta följer en tablå
över de direkta konstnaderna för föreställningarna
i Gustavsberg 1968-1969:

Inkomster:
Biljettintäkter 10.983:-

Underskott 5.536:25
Kronor 16.519 :25

Utgifter:
Gage till Svenska
Riksteatern 13.400:-

Lokalhyra 1.248 :75
Scenarbetare 988:-
Brandvakt 276:-
Annonser 606:50

Kronor 16.519:25

Dessutom är att märka, att kommittens medlem
mar under året arbetat helt ideellt och för att hålla
utgifterna nere, ej uttagit någon som helst ersätt
ning för biljettförsäljning, dörrvakthållning, scen
arbete, bensinkostnader vid annonsering i Gustavs
berg, Värmdö och Ingarö, utdelning av reklamfol
ders till hushållen i Gustavsberg, telefon och porto
kostnader, ersättning för förlorad arbetsförtjänst
m.m .. Skulle så varit fallet hade underskottet för
dubblats.
Kommitten vill även låta publiken veta, att kaffe

servering och chokladförsäljning vid våra föreställ-

GUSTAVSBERGS FILMSTUDIO
4 kvällar för 20 kr. Pensionärer och skolungdom 10 kr.
Lokal Gustavsbergsteatern 19.30. Endast TISDAGAR!
30.9 Uppehåll i myrlandet (Jan Troell) + Nanook, köl-

dens son (fransk dokumentärfilm om Grönland 1920).
21.10 Aska och diamanter (polsk - om efterkrigstiden

Wadja).
18.11 Spionexpressen (tecknad kortfilm av St. Bosustow).

Puss och kram (svensk komedi av Jonas Cornell).

9.12 Yojimbo - livvakten (japansk vilda-östernfilm av
Akira Korusawa).

Medlemskort fås hos:
Hilmer Sjöberg, Grindstugärde D 25
Margareta Hald, Höjdgatan 4
Marianne Landqvist, Hovvägen 48
Marianne Preissler, Björnskogsvägen 70
Sven Norrby, Renvägen 19

tel. 302 68
318 72
326 27
323 51
315 32
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ningar helt sker i Folkparksstyrelsens regi.
Efter denna 'inledning skall vi tala om den kom

mande säsongens verksamhet.
I sept. spelas för skolans lågstadium en holländsk

barnpjäs av Erik Vos: "Den dansande åsnan", som
med denna turne får sin svenska urpremiär. Det ät
vår förhoppning, att den skall mottagas med samma
jubel och inlevelse som förra säsongens "Nalle Puh''.
Tisdagen den 14 okt, följer så den omtalade och

omdiskuterade pjäsen "Hemmet" av Kent Anders
son och Bengt Bratt med musik av Sven-Eric Jo
hansson. Det torde inte vara någon överdrift då
Flotten, Hemmet och Sandlådan - de pjäser som
Kent Andersson är den viktigaste upphovsmannen
till och som allra först framförts som grupparbeten
på Göteborgs Stadsteater - rubricerats som något
av det bästa och mest intressanta som 60-talet givit
svensk teater. Alla dessa pjäser har sedan uppförts
av en rad andra teatrar, även utanför Sverige. Tur
nen med "Hemmet" har livligt intresserat Rikstea
terns medlemsorganisationer och kommer under
hösten att framföras 88 gånger, ett rekord.
Handlingen tilldrar sig på ett ålderdomshem i

dagens Sverige och temat är den isolering och käns
lokyla som så många gamla kan drabbas av när de
tas om hand av en del anstalter, leda och kontakt
löshet med glesa och pliktskyldiga besök av barn
och barnbarn, personalens förmyndarattityd m.m.
Författarnas kritik av vår åldringsvård är besk,

men samtidigt mycket rolig och bl.a. därför så ef
fektiv. Den tydliga tendensen i pjäsen når emellertid
också utanför ålderdomshemmets väggar. Författar
na har valt ett åskådningsexempel för att konkreti
sera sin nyttiga kritik av hela vårt samhälle.
Vi ha blivit erbjudna ordnande av en debatt- el

ler frågestund med skådespelarna efter föreställ
ningen och det kan hända, att en sådan eventuellt
blir av. Vi förvänta oss en intressant afton med
denna pjäs.
Måndagen den 17 nov. följer så årets musical:

"Kiss me Kate" med musik av Cole Porter. Den är
alltför välkänd för succeer världen runt för att be
höva en närmare presentation. Nämnas bör dock,
att Shakespeares komedi "Så tuktas en argbigga"
är underlag för handlingen, som tilldrager sig på en
landsortsscen dit ett teatersällskap kommer för att
spela just "Argbiggan". De båda huvudrollsinneha
varna ha varit gifta, men de är skilda sedan ett par
år. De råkar återigen i luven på varandra och ha
svårt att hålla isär privatliv och roller. Flera väl
kända och populära örhängen återfinnes i "Kiss mc
Kate": "Wunderbar", "Snacka med Shakespeare"

och många flera.
Som Kate får vi höra Berit Carlberg, som fick

sitt stora genombrott som Glada Ankan mot Jarl
Kulle på Oscarsteatern i Stockholm för ett par år
sedan. I övriga roller återfinnes bl.a. Karl Kincb,
Sten Gester, Bertil Thiwång, alla välkända för vår
publik från föregående säsong.
Måndagen den 2 mars 1970 följer så säsongens

tredje och sista program: "Herre på täppan", en
komedi av den engelske dramatikern Bill Naughton.
Här i Sverige är författaren relativt okänd men i
hemlandet ett populärt författarnamn med flera
succeer bakom sig. Pjäsen har emellertid haft stor
framgång hos oss vid framförande för en del år se
dan. En närmare presentation av pjäsen och rollbe
sättning kommer framdeles.
Det är vår förhoppning att det nya spelårets pro

gram skall mottagas av publiken med större förståel
se och välvilja än det föregående. Det skulle vara
mycket dålig reklam för det kulturella intresset i
Gustavsberg, om turneverksamheten måste läggas
ned på grund av bristande intresse från allmänhe
tens sida. Därför: "VI SES PÅ TEATERN" -
I pressläggningsögonblicket meddelas att Berit

Carlberg ersätts av Stina Britta Melander i "Kiss
me Kate".

GUSTAVSBERGS SCENSTUDIO
För det nya spelåret, som blir Scenstudions tjugo

femte, planeras följande program.
I början av januari följer så framförandet av en

revy i vilken flertalet av medlemmarna medverka.
För musiken svarar Scenstudions orkester.
Längre fram på vårsäsongen följer så farsen "Stå

lar" (Loot) av den engelske författaren Joe Orton
(1933-1967). Strax före sin död fick Orten 100.000
pund för filmrätten till "Loot". Efter urpremiär i
Cambridge och framförandet i London fick den
Evening Standards Drama Award för årets bästa
pjäs. Instuderingen av pjäsen i Gustavsberg ledes av
Allan Edvall, som spelat med i pjäsen vid framfö
randet på Scala-teatern i Stockholm 1967-1968.
Biträdande regissör är Sven Andersson.
Den sistnämnde leder även en instudering av

en barnpjäs med yngre medlemmar i rollerna. Tid
för framförande ännu inte bestämd.
De så populära trivselkvällarna i Bergasalen

kommer att fortsätta även kommande säsong. Annu
är blott dagarna för hösten bestämda och dessa äro
fredagarna 12 sept., 17 okt., 14 nov. samt lördagen
13 dec. För dansmusiken svarar som tidigare Scen-
studions orkestrar. A. B-m.
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AXEL PETTERSSON - SJÖMAN
En salt gustavsbergare har gått bort. Axel Valfrid Pettersson som seglat på de sju haven

men aldrig glömde sin hemort vid Farstaviken. Han föddes i Södra porrstugan i Gustavs
berg 1887, modern hette Mathilda Pettersson.
Axel Pettersson bodde i Hägersten på gamla dar och började att skriva ner minnen från

sitt sjöliv under sina sista år. Genom denna tidning har han glatt oss gustavsbergare med
livfulla skildringar från sitt slitsamma och äventyrliga liv på handelsskeppen i krigs- och
fredstid. Han har också berättat om våra gustavsbergsbåtar.
Axel Pettersson fick uppleva tre efterföljande generationer i sina barn, barnbarn och

barnbarnsbarn och det var han stolt och glad över. Här på Gustavsgården lever hans två
systrar, Emy Möller och Lilly Karlsson.
Vi på "Gustavsbergaren" som aldrig fick träffa honom personligen tycker ändå att vi

kände Axel Pettersson väl genom hans rara, handskrivna brev och berättelser, vi kommer
att sakna honom mycket. Red

För vänligt deltagande vid min makes och v&r
pappas, Oskar Fredriksson, bortgång och för den
vackra blomstergärden ber vi till AB Gustavsbergs
Fabriker, arbetskamrater, Veteranklubben, grannar,
släkt och vänner få framföra vårt varma tack.

Märta Fredriksson
Barnen

För allt vänligt deltagande och vänlig hågkomst
vid min kära hustru Ragnhilds bortg&ng framför jag
mitt varmaste tack.

John Eriksson

För alla vackra blommor och vänligt deltagande
vid min älskade makes, Gunnar Forsberg, bortgång
framför jag mitt varmaste tack till Gustavsbergs
Fabriker, grannar och alla vänner.

Ester Forsberg

För alla vackra blommor och vänligt deltagande
vid vår älskade makes och fars, Sven Wadström,
bortgång, ber vi att till Gustavsbergs Fabriker,
Manskören, Folkparksföreningen, arbetskamrater
och alla vänner få framföra vårt varma tack.

Elna ·wadström Barnen
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GUSTAVSBERG

20.6 Claes Hugo Mauritz Lander och Ann-Kristin Helena
f. Persson, Nyhemsv. 21

20.6 Lars-Göte Samuel Lundin och Margareta Birgitta f.
Svensk, Hasthagsterr. 16

22.6 Adolfo Grassi och Edda f ..Farinelli, Gamle Svartcns v. 5
5.7 Tore Ingvar Hugo Johansson och Ulla Hilma Elisabet f.

Jakobson, Rutcns v. 16
1.8 Alf Einar Olsson och Inger Christina f. Bergfors, Bäck

stigen 25

Födda
6.6 dotter till Rolf Lennart Ling och h. h. Dagny Viola f.
Hammarlund, Hovv. 50

11.6 Anneli Christina dotter till Lars Gunnar Persson och
h. h. Margareta Gurli f. Pettersson, Björnskogsv. 44

15.6 dotter till Lars Erik Storbacka och h. h. Ylva Margareta
Elisabet f. Andersson {Lilja), Björnskogsv. 62

16.6 dotter till Tapio Mikael Katara och h. h. Sisko Raili
Helena f. Ammälä, Bergsg. 1 A

17.6 dotter till Karl Sune Bergvall och h. h. Mona Anita f.
Svensson, Björnskogsv. 14

25.6 Mats Kristian son till Mats Lennart Svensson och Inger
Elisabeth Berlin, B jörnskogsv. 16

20.6 dotter till Kjell Eric Cunnestad, Förvaltarv. 1, Solna och
Eva Margareta Fall, Grindstugärde C 19

24.6 son till Owe Doverfelt och h. h. Gunbritt Ingeborg f.
Melin, Björnskogsv. 76

25.6 dotter till Björn Gustav Berg och h. h. Solveig Anna
Margareta f. Broquist, Björnskogsv. 30

30.6 son till Jukka Olavi Dahlberg, Trallbanev. 4 B och
Kerstin Margareta Lemoine, Äsv. 8

1.7 dotter till Lars Harry Melin och h. h. Inger Kristina
f. Larsson, Meitens v. 15

15.7 dotter till Bror Sigvard Simonsson och h. h. Britt Mar
gareta f. Bergsren, Björnskogsv. 32

19.7 son till Karl Erik Ebbe Gustafsson och h. h. Eva Sigbritt
Irene f. Karlsson, Björnskogsv. 42

19.7 son till Reijo Ilari Kiema och h. h. Raili Seija Kaarina
f. Tuomela, Björnskogsv. 44

22.7 son till Yngve Martin Westermark, Läroverksv. 22, Li
dingö och Lena Britt-Inger Ivarsson, Stora Kovik

23.7 son till Hannu Kalervo Kangasvieri och h. h. Leila Eva
f. Hoikkala, Parsta 3

24.7 son till Francisco Fuster Tauler och h. h. Margareta f.
Andersson, Ovre Stenhuset

25.7 dotter till Erik Vang Hansen och h. h. Eva Birgitta f.
Nilsson, Rutens v. 6

27.7 son till Hans Georg Belin och h. h. Ester Birgitta f.
Lindroth, Renv. 37

28.7 dotter till Allan Erling Vincent Strand och h. h. Anita
f. Lundgren, Mariag. 7

30.7 dotter till Jard Conny Blomqvist och h. h. Ann-Marie
Elisabeth f. Lundin, Skyttev. 19

Vigda
24.5 Arne Krister Andersson och Gunilla Margareta f. Rydell,

Renv. 2
13.6 Leif Ove Runermark och Andersson, Barbro Maria f.

Larsson, Björnskogsv. 34
14.6 Sven Daniel Sjödin och Ulla Marianne f. Lönnquist,

Renv. 12
15.6 Harri Antero Turpeinen och Aija Marinette f. Varis,

Mariag. 1

Döda
3.6 Ragnhild Arabella Eriksson f. Lindgren,

7.6 Karl Johan Markör, Custavsgårdcn,
10.6 Sven Oscar Wadström, Trallbanev. 4 B,
14.6 Branka Kristic f. Komarcevic, Bergsg. 3 A,
18.6 Albert Gereon Blomqvist, Hästhagsv. 16,
28.6 Emil Israel Igemo, Meitcns v. 1,
21.7 Gunnar Oscar Albert Forsberg, Gustavsgården
5.8 Johan Gunnar Floren, Skeviksg. 7,

Ingaröv. 9,
68 år
93 år
51 år
31 år
75 år
81 år
71 år
80 år

GUDSTJANSTTIDEN
Under juni-augusti har tiden för högmässan på

söndagarna i Gustavsbergs kyrka varit kl. 10.00.
Fr.o.m. september är det åter den vanliga tiden kl.
11.00.

SdNDAGSSKOLAN
i Gustavsbergs kyrka börjar ny termin söndagen den
14 september kl. 9.45.

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN
börjar tidigare än förut, för att av domkapitlet nu
mera fastställt timantal skall medhinnas. Inskriv
ningen skall ske Den Helige Mikaels dag den 5 ok
tober i samband med familjegudstjänst kl. 11.00.
Till konfirmandundervisningen är flickor och

pojkar, födda år 1956 eller tidigare, välkomna.

KYRKANS UNGDOM
har terminstart i veckan efter Mikaels dag den 5 ok
tober. Ledare är komminister Lennart Lundqvist.
Tel. 270 02.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
samlas till ny arbetstermin i Prästgården tisdagen
den 30 september kl. 19.30. Förutvarande och nya
medlemmar är välkomna.

A. F. B E C K M A N
Begravningsa & Eldbegängelsebyrå AB Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90
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INGARÖ

Födda
3.6 en dotter till Björn Erik Johansson och h. h. Adele Lena

Kristina f. Åfcldt från Mäster Palms väg 14
16.6 en son till Göran Sigfrid Blom och h. h. Anna Margareta

f. Karlsson från Ätcrvall
6.8 en dotter till Mats H:son Fridmark och h. h. Anna

Catharina f. Enstedt från Lövhamravägen 18
11.8 en dotter till John Åke Lennart Huven och h. h. Monica

Elisabeth f. Sjögren från Ostcrlcdcn 13
13.8 en dotter till Rolf Kenneth Elfving och h. h. Myrna

Gerd Irene f. Karlsson från Gamla Brunnsvägen 10
17.8 en dotter till Torbjörn Edlund och h. h. Kerstin f.

Christoffersson från gamla Brunnsvägen 9.

Vigda
23.8 John Axel Torsten Gustafsson och Ragnhild Vilhelmina

Engström från Brunn
30.8 Kent Henry och Laina Lena Britt Hindström från

Slingerstigen 23

Döda
5.6 Karl Arvid Tallqvist från Rosenmalm
13.6 Alma Viktoria Stenholm från Pensionärshemmet
15.6 Julia Sofia Lindström från Pensionärshemmet
9.7 Edvin Anshelm Holmberg (Ohlsson) från Lillängsdal
13.7 John Birger Karlsson från Lilla Stångholmen

SONDAGSSKOLAN börjar åter sin verksam
het efter sommaruppehållet med Familjegudstjänst
kl. 11 den 5/10. Därefter söndagsskola varje sön
dag kl. 9.30.
KONFIRMANDUNDERVISNINGEN inleds

med Familjegudstjänst den 5/10 därefter lektion
varje onsdagseftermiddag under hösten och våren.
Anmälan om deltagande i konfirmationsberedelsen
göres till pastorsexp. senast 3/10.
UNGDOMSVERKSAMHETEN beräknas börja

torsdagen den 9 oktober och bedrivs liksom under
våren gemensamt med Gustavsbergs församling.
Meddelande om tid och plats sändes med personlig
inbjudan till tidigare deltagare.
FORSAMLINGSAFTON anordnas torsdagen

den 16 oktober kl. 19 i Ingaröhemmet. Kyrkoherde
Carl Magnuson håller därvid ett föredrag illustre
rat med ljusbilder över ämnet "Möte med Mexico."
KYRKKVALL FOR NYINFLYTTADE hålles

torsdagen den 30 oktober i Ingarö kyrka och Inga
röhemmet. Visning av kyrkan samt kort redogörel
se för kyrkans och församlingens historia. Informa
tion om dagens församlings- och samhällsliv. De
hittills under året mer än 100 nyinflyttade erhåller
personlig inbjudan per post.
PASTORSEXPEDITIONEN är fr.o.m. 1/9 åter

öppen fred. 14-16 och onsd. 17-19.

För telegram, blommor, gåvor och personliga upp
vaktningar på min 80-årsdag frambär jag till alla
och envar mitt varmaste tack. K. V. Svensson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Alma Jansson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar
betskamrater, släkt och vänner för all uppvaktning
på min 60-årsdag. Evert Andersson

Hjärtligt tack för vänlig hågkomst på min 50-
årsdag. Werner Rehn

Ett varmt tack för all vänlig uppvaktning då jag
slutade mitt arbete samt på min 60-årsdag.

Tyra Box

Hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Carl-Gunnar Fagerlind

Hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-års-
dag. Gunnar Lundberg

För all vänlig uppvaktning på min 50-årsdag
frambäres härmed mitt varma tack.

Sven Westling

För den storslagna uppvaktningen på min 70-
årsdag ber jag att få framföra mitt varmaste tack.

Hilmer Sjöberg

För all vänlig uppvaktning på min 50-årsdag
mitt varma tack. Gösta Olsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
60-årsdag. Bertil Peterson

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

Nils Hammar

Ett hjärtligt tack för samtliga uppvaktningar och
vänliga deltaganden vid och efter min makes bort
gång.

Olga Bergkvist
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Här ••ar badrummet
har skällt0 0som sa manga

berömt, möblerat om

0pa,
och grubblat ••over.

"En tusenlapp för Era badrumstankar" var temat
för Gustavsbergs badrumstävling som avslutades
den 1 juli i år. Det kom närmare 1.800 svar.
De som granskat och bedömt svaren var: Lars Hans
son, konsulent Karlstad. Birgit Krantz, arkitekt
SAR Stockholm, Marie Lindgren, byggnadsingen
jör Gustavsberg och Hans Ornhall, arkitekt Stock
holm.

De här fem fick varsin tusenlapp:
Birgit Askerstad, Tolvskillingsg. 10 F, Göteborg,
A. Floreman, Gymnasistgatan 10 A, Malmö
Liliana Holmer, Gökstigen 9, Orebro
Ragnhild Lundström, Hällbygatan 24, Uppsala
Olof Pernholm, Hemgårdsvägen 28 B, Sollentuna
Dessutom fick 200 deltagare konstgodspresenter från
Gustavsberg.

■ Gustavsberg - för bättre badrum
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Matcha och kombinera själv
Här är plagg i samordnade färger som Ni kombinerar efter egen
smak. Till vänster Shetlandspullover i ren, ny ull med kontrast
ränder i hals, ärm och midja. Kostar 39:50. Till höger trikåjacka
i 100 % acryl, markerade fickor och krage, kostar 49:-. Cardigan
i mustiga höstskogsfärger kostar 39:50. Den kan Ni köpa i ett set
tillsammans med polopullover i samstämda färger.
Pullovern kostar 34:50. •"91nson

kläder för karlar



Gustavsberg informerar

~~vs~
cf~l5 Vi har gjort benporslin i mer än hundra år. Idag är vi
~ ensamma i landet om att tillverka denna klassiska

porslinskvalitet. Men vi gör mycket annat också! Lyhörda för hur
hemmens arbetsvillkor, bords- och umgängesvaror förändras
söker vi oss fram till nya material och lätthanterliga produkter.
Som ORNAMIN - den dekorerade härdplasten som aldrig kan
ersätta men väl komplettera benporslin.
Benporslin
består till 40-50 % av ben aska - därav namnet.
Tillverkningen kräver större noggrannhet och
fler arbetsmoment än vanlig porslinstillverkning.
Kanthållfastheten är oöverträffad - i jämförelse
med annat porslin. Många dekorer kan läggas
under glasyren där de är skyddade mot slitage.
Ben porslin känns igen på att det är genom
lysande och på att tallrikar och fat har glaserad
fotring. Och så är benporslin vitare än annat
porslin.

Blå Blom, klassisk kaffeservis från mitten av
1800-talet.

Ornamin
ett plastmaterial (härdplast) som är extra
motståndskraftigt mot stötar och slag. Ornamin
tål fetter, syror, oljor, lut och diskmedel. Det
isolerar bra och klarar temperaturdifferenser
mellan + 115° och -40°C. Spricksäkert ytskikt
gör ornaminet hygieniskt. Ornamin tar inte åt sig
lukt eller smak av mat och dryck och suger
inte åt sig vatten. Ornamin går bra att diska
i maskin men tål inte ugn eller platta.

Vita Bas och röda Diskant, moderna bordsserier
i Stig Lindbergs design.

•
•

Pris 1 :75
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Hösten är här oåterkalleligt. Den kan va
ra vacker, se bara på svamparna här ovan,
som klättrar rakt in i sagoskogen. Den kan
vara farlig, som stormnatten i Allhelgonatid,
då nordvästen ställde till i våra trädbestånd.
Två års avverkning klarade den av på re
kordtid i gustavsbergsskogarna men vi får
vara tacksamma att vi slapp personskador.

Förändringens vind har länge blåst kring
Farstaviken, utan stormvarning, men ändå
med kännbar intensitet. En epok i detta sam
hälles historia håller på att avslutas och nya
ledare träder till för att forma framtiden.
Tekn. dr Hjalmar Olson avgick som VD den
1 oktober och övergick till konsultverksam
het. GUSTAVSBERGAREN bad dr Olson
om ett uttalande inför avgången men vi fick
istället tillstånd att publicera hans visionära
syn på företagsdemokrati av år 1944, vilket
vi är glada för. Den blev till en tidning i tid
ningen med eget bilduppslag där alla våra

nuvarande tillverkningar finns med.
Båtupptagningen sätter punkt för somma

rens båtliv och resultatet av fotografens strä
van att fånga slitet och stämningen kan ses
på sid. 12-13.

Sandra i Räknäs har berättat om en sjuk
husfärd hon upplevde som barn. Det var in
te alls så längesedan och ändå tog det tio
timmar att färdas från hemmet till Serafi
merlasarettet. Skildringar som denna öns
kar vi oss många av.

Att fotbollssäsongen är till ända kan man
förstå i slutet av tidningen där spänstiga gos
sar radar upp sig efter många goda segrar.
Vi har fått rapporter om idrottsutövning
också från Fristad och Mölntorp. I Oxelö
sund ägnade man sig åt medaljutdelning men
vad gjorde man månne i Reftele? Vi väntar
redovisning i julnumret som kommer om en
månad. Får vi besvära om en glad vinter.

RED.

1
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WILHELM ODELBERG.
itu: PORT/?.ÄITET Ä FÖR.EOÅENDE SlDA.

Ett märkligt. industriellt jubileum kan i år firas, l
det att fyra oecennier förflutit sedan disponentbefatt
ningen vid Gustafsbergs porslinsfabrik, på Värmdön
ett par mil från Stockholm, öfvertogs af Oscar Wil
helm Odelberg. Den högt ansedda fabriken, hvi!ken
under de senaste decennierna intagit en alltmer upp
märksammad och erkänd ställning ej blott bland de
skandinaviska porslinsfabrtkerna utan äfven inom den
tntemattonella porslinsindustrien, har nämligen under
Wilhelm . Odelbergs disponeatskap vunnit sin egent
liga utveckling ej blott genom en allt mångsidigare
och mer fulländad tillverkning utan ock som ett be
tydande affärsföretag.

Wilhelm Odelberg tillhör den bekanta släkt med
detta namn som till skillnad från en från Västman
land bördig släkt härstammar från norra· Tjust i Små
land, men sedan slutet af 1700-talet varit bosatt. i
hufvudstaden och plägar benämnas Enskedesläkten
efter den bekanta egendomen Enskede, belägen strax
utanför Skanstull, hvilken öfver ett århundrade var i
släktens ägo. Assessorn och bergmästaren Herman
Odelberg, som år 1780 inköpte Enskede, var fader
till godsägaren Axel Ode.lberg, hvilken i sitt äkten
skap med Wilhelmina Amalia friensheim blef fader
till bland andra Oscar Wilhelm. Denne, som föddes
den 25 maj 1844 och således nyligen fyllt 65 år, blel
vid nitton års ålder student i Uppsala och ägnade
sig därpå först åt den militära banan. Han blef så
lunda 1864 underlöjtnant vid Södermanlands rege
mente och befordrades 1872 till löjtnant, men tog
redan följande år afsked för att kunna odeladt ägna
sig åt förvaltningen af Gustafsberg. Gift år 1869
med Hilma Godenius, en dotter af dåvarande ägaren
af fabriken, grosshandlaren och brukspatronen Samuel
Godenius, hade han nämligen redan samma år öfver
tagit disponentbefattningen,
Om Gustafsberg må i detta sammanhang erinras,

att fabriken anlades år 1827 af Rrosshandlaren J. H.
Öhman och kommerserådet J. 0. Wennbe"rg, hvilka
snart öfverläto den till ett bolag. Efter att 1838 ha
inköpts af ett annat bolag, öfve.rgick den 1850 till

handelshuset Oovenius & C:o i Stockholm, som om
byggde och betydligt utvidgade densamma, men år
1875 försålde fabriken till Aktiebolaget Gustafsbergs
fabriks intressenter. Det nya bolaget hade då ln
köpt äfve1_1 de kringliggande egenJomama- på Fars~
och Onmngelanden, Farsta, Gustafsberg, Mölnv1k,
Lemshaga o. s. v., hvilka år 1907 omfattade 9 3/lo
mantal med ett taxeringsvärde af 1,107,500 kr., hvaraf
760,000 kr. för fabriken. Denna utvidgades .ytterli
gare genom betydande tillbyggnader, särskildt under
perioden 1878-99, och har som nämnts under Wil
helm Odelbergs ledning och tack vare i. främsta rum
met hans energi och framsynthet utvecklats till sin
nuvarande rangställning, framgångsrikt täflande med
den äldre och högt ansedda Rörstråndsfabnken, Ända
till år 1855 tillverkades vid Gustafsberg endast s. .k.
ordinärt porslin (fajans), men .sedermera ha införts till
verkamgar äfven af andra slag, nämligen balfäkta
porslin (ironstone cbina), parian, majolika, eldfast te
gel, kakelugnar, [asper och konstnärliga fajanser m.. m.
Särskild uppmärksamhet har Oustafsberg vunnit ge
nom sina tillverkningar i Wedgewood-imitation, sina
sgraffit-vaser o. s. v. efter mönster af de framstående
konstnärerna G. G:son Wennerberg och 0.. Neujd
m. fl. Tillverkningsvärdet, som år 1840 med 161 ar
betare utgjorde 255,144 kr., hade 1907 stigit till öfver
2,150,000 kr. Fabrikens och godsets befolkning ut
gör nu öfver 2,000 personer, och Gustafsberg bildar
med sina prydliga och trefliga arbetarebostäder, tcäd
gårdsanläggningar o. s. v. ett industriellt mönsters
samhälle, i en vacker .natur och med goda samfärds
medel till hufvudsladen.

Jämte omsorgen o.m Oustafsberg har Wilhelm Odel
berg. medhunnit framstående och gagnande verksam
het i det offentliga. Sålunda blef han år 1899 leda
mot i styrelsen för Postsparbanken, från och med
1884 har han haft plats i Riksdagens Första ka.m~
mare, 1893 blef han fullmäktig i Riksgäldskontoret
och sedan 1898 är han ledamot af Landtbruksakade;
mien.

DONATORER

l!;fr ..-. ..,.,.,,~s.v--
P. L. EURENIUS. t

v; hlradsböfding P. L. Eurenius,
som afled den 21 aug. i Stockholm,
bar af sin efterlfmnade stora .för
möge.nhet bortdonerat en summa al
mellan 7• och 800,<XXJ kr. tfll välgö
rande och allmAnna ändamål.

Det största beloppet, å en kvarts
miljnn, har tilldelats Slotkbolms stad
till bildande af en to.nd för inrättande
af e.tt blttebarnshus..

Till den vegetariska rörelsens
befrtimjollåe hu f. d. kaptenen W.
Oedda, Sthtm, nu donerat en summa
af 30,000 kr. . Hela donatlonsbelopeet
år emellertid afsedt att bllfva ej min•
dre in 115,<XXJ kr•• hvarat alkastningen
årligen, eller 5,000 .kr ., skall tilldelas
Uppsala universltet pA det villkor,
att vid universitetet. hålles före.drag
i tmnena •11n.ien och naturenlig
sjukvård•. Vidare skall räntan å
det nu sk!nkta kapitalet tillfalla
•fonden för hygien och naturenlig
sjukvård•. Efter kapte11 O:s död.
skall hela kapitalet tlll!alla vegetut•
anismen. (Dagspressens. meddelan•
den rörande do11ationens storlek etc.
äro el korrekta )

- 754 -
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STENHÅRD HOBBY
Att komma in i Heinz Errets hobbyrum är inte

som att komma in i en droppstensgrotta - men
nästan. Här kan man se äkta smaragder från Ryss
land liggande som små klargröna vattendroppar
i en silverglänsande glimmerbit. En äkta rosa stjärn
rubin från Ceylon är samlingens "pärla". Inuti syns
i starkt ljus en sexkantig stjärna och stenen ser ut
som en mycket exklusiv glaskula - en som barn
leker med. Några små gröna prickar i en gulbrun
sten är uran. Och det mest intensivt blågröna som
kan tänkas är en krysopras - den innehåller myc
ket koppar. Vattenagaten är fascinerande. En sten
som en liten melon, där man i ljuset ser vatten
inuti. Att skära itu den skulle kännas som att kom
ma åt urkällan på nåt vis.

Detta är ett plock ur c:a 1.000 stenar represente
rande 450 sorter ädla, halvädla och andra, som är
resultatet av tio års intensivt samlande av mineraler,
ett intresse som Heinz Erret haft sedan han var poj
ke. Semesterresor med besök i brott och grottor,
ibland med hammare, måste vara spännande.

Adelstenar har haft sin magi och förorsakat krig
och andra vådor. I dag kan man köpa en syntetisk
safir för 5 :- kr, som åtminstone för amatören ser
ut som en äkta för c:a 1.000:-. Men det här sam
landet är för stenens egen skull inte för dess ekono
miska värde. Innan vi går lyser Heinz över en sam
ling ur färgsynpunkt oansenliga stenar, som ligger
utspridda över bordet. Det är en s.k. OV-lampa som
genom sitt filter tar fram annars osynliga färgeffek
ter. Då är det en sagogrotta. (Foto: H. Erret) M

En sjukhusjå•rd för femtio år sedan
Det var i slutet av första världskriget och ingen

kunde väl då ana att man skulle kunna åka från
Gustavsberg till Stockholm på en halv timme. Det
var på den tiden då man i första hand var hänvi
sad till vattenvägarna.

Jag var en liten skolflicka på den tiden och bodde
på Räknas. Eftersom vattnet var den naturliga för
bindelsen gick jag i skolan i N. Lagnö. Naturligtvis
var det inte tal om någon skolskjuts utan vi var
helt hänvisade att på sommaren gå genom skogen
eller ro. På vintern var det naturliga sättet att ta
sig fram till skolan med spark.

En kall vinterdag, så som man minns sin barn
doms vintrar, fick jag kraftiga magplågor och illa
mående då jag var i skolan. Jag minns att jag mera
kröp än gick hem. Då jag kommit hem lade min
mamma, efter dåtidens sed, varma lock på min
mage. En metod som säkert av nutidens läkare helt
skulle förkastas. Det gick till så att man värmde
ett lock, helst från en järngryta, och sedan lindade
in detta i handdukar och la locket på det onda
stället. Trots denna beprövade huskur blev mina
plågor än värre och nu tillstötte även hög feber.
På kvällen skickade mina föräldrar efter provin-

4



sialläkaren, som på den, tiden hette doktor Linde.
Det tog många timmar innan doktorn kom. Detta
berodde dels på att det var så mycket snö och dels
på att doktorn inte åkte bil utan var hänvisad till
häst och släde.
Nåväl doktorn kom till slut, men då var mina

plågor· borta. Doktorn konstaterade att det var
blindtarmsinflammation och jag måste till sjukhus
för att opereras. Jag måste iväg så fort som möjligt.
Nu gick det ju inte någon båt från Gustavsberg till
Stockholm förrän klockan sju nästa morgon, så det
var bara att vänta till dess.

Det visade sig också att blindtarmen hade spruc
kit så jag fick ligga alldeles stilla. På morgonen
lastades därför min lilla hemgjorda vitmålade säng
på en s.k. dyngrad för hästtransport till Gustavs
berg. Svåra isförhållanden gjorde att Gustavsbergs
båten hade mycket svårt att ta sig fram till stan.
I Stockholm stod en ambulans på kajen och väntade
på att transportera mig till Seraf1merlasarettet. Det
hade nu förflutit 10 timmar sedan min säng lasta
des upp på släden på Räknäs och över ett dygn
hade förflutit sedan jag gått hem från skolan med
magsmärtor. Jag minns att jag inte alls var rädd
att komma till sjukhuset för min pappa hade för en
tid sedan legat där och kommit hem helt frisk. Detta
gjorde att jag kände mig ganska trygg på sjukhuset.

Operationen gick bra och jag fick stanna på
sjukhuset i en månad efteråt. När jag skulle få åka
hem visade det sig att jag fått difteri och fick där
för istället för att åka hem flyttas till Epidernisjuk
huset. Detta var dock mina föräldrar ganska nöjda
med för på Epidemisjukhuset var det känt att man
fick så bra mat. Att få mycket och bra mat var ju
bra för mig som var så liten och då maten var ran
sonerad.

Dramatiken i denna episod från min barndom
har framstått än mer för mig nu, då jag själv arbetar
på Nacka lasarett och sjukhuset kan nås på mycket
kort tid med ambulans. Det är egentligen en stor
gåta att jag överhuvudtaget överlevde denna sni
geltransport som liten flicka.

Sandra Johansson

Paret Delle Donne har lämnat oss och flyttat åter till
Italien. De kom till Gustavsberg redan 1947. Giuseppe
arbetade som brännare på hushåll och Ermelina på tryc
keriet. Som trogna medarbetare avtackades de, som sig
bör av fabrikschefen, och erhöll som minnsgåva en relief

Dessa två damer är nya pensionärer. Gulli Johansson
gick till semestern i år. Hon har varit sortererska på
HPF och jobbat i 27 år. Svea Malm slutade den 7 juni
förra året. Hon har varit putserska på avd. 3. När fack
föreningen bildades var hon aktiv medarbetare.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJöBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN



Stormen drabbade oss hårt. Skogvaktar Lindstedt beräknar att cirka 20.000 träd vräkts ner i skogar och trädbestånd
inom Gustavsbergs revir. På Ingarö var det om möjligt än värre. Telefonförbindelser bröts och elektriciteten för
svann, på sina håll i flera dygn. Fastän många hus låg i farozonen och träd föll över taken klarade vi oss utan
personskador. Hilding gick ut och fotograferade och fick bl.a. bilden ovan från Lugnet. Bilden nedan från Ingarö
trävaror.
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Bertil Schmidt får här medaljen för sitt fina jobb i Sdkerhetsleommitten och Helge Vickman väntar pd samma he
der. Det är Bo Broms, som delar ut. - Oxelösunds kyrka, den moderna betongskapelsen som ligger likt ett vdrd
märke pÄ sin klippa har fdtt sitt klockspel. Här gdr fastsättningsanordningarna 35 m. till väders. 1960 donerade
AB Centrifugalrör grundpldten och 1969 beslöt Kyrkofullmäktige att det skulle anskaffas. Dessa uppgifter finns
på Storklockan och dessutom texten: SJUNGEN HONOM EN NY SÅNG - SPEVEN SKONT MED JUBEL
KLANG.

0 ••

RAPPORT FRAN OXELOSUND
Företagsnämnden vid Centrifugalrör avhöll sitt

ordinarie höstsammanträde torsdagen den 18 sep
tember, då nämnden hade glädjen att hälsa dr Bo
Broms som gäst. Herr Broms redogjorde för Gus
tavsbergs-gruppens organisationsschema, och berör
de även vissa utvecklingsfrågor. Efter sedvanliga
rapporter behandlades 7 förbättringsförslag, som
föranledde belöningar på mellan 50-500:- kr.

Litet extra högtidligt blev det, då dr Broms
kunde överlämna Föreningens för Arbetarskydd
förtjänstmedalj till Bertil Schmidt och Helge Vick
man.

Bertil Schmidt, som är chef för konstruktions
kontoret och även handlägger frå,gor, som gäller

anläggningarna, har sedan 1948 varit medlem i
Sakerhetskornmitten och dess ordförande från den
7. 6. 1951. Han har varit och är fortfarande den
självklare ledaren för all studie- och propaganda
verksamhet inom skyddsarbetet och har under årens
lopp lagt ner ett synnerligen gagnande arbete.
Helge Vickman har varit skyddsombud sedan den

7. 6. 1951 och huvudskyddsombud sedan den 6. 6.
1953. Han har alltid visat stort intresse för de hit
hörande frågorna och förkovrat sig på en mängd
olika kurser och konferenser. Han har alltid tagit
på sig det många gånger otacksamma och ibland
impopulära uppdraget att bland arbetskamraterna
propagera för säkerhetsfrågor.

7



Karin Lundberg, är truckförare pd plastlagret. Hon har jobbat
som damfrisörska i Göteborg och är nu bosatt pd lngarö.

Lennart Lennartsson, elektriker hos Rulle, kommer frdn Fa
gers ta, där han har haft samma jobb.

Tuure Lehikoinen, född finsk, kommer frdn Börtnan i Jämt
land. Han har varit i Sverige sedan 1955 och därav nio år
som renskötare.

Företagsanpassad personalutbildning planeras
Under oktober månad, har inom AB Gustavsbergs

Fabriker, pågått en rekryteringsdrive, för att få
fram personal intresserad av egen utveckling och
utbildning. Rekryteringen riktade sig i första hand
mot arbetsledarbefattningar. Många av de nuvaran
de arbetsledarna kommer att inom några få år upp
nå pensionsåldern. För att täcka dessa avgångar är
det nödvändigt att i god tid planera för att få fram
ersättare och utbilda dem för sin nya arbetsuppgift.

Enligt den utvecklingsplan för arbetsledare, som
har arbetats fram, är utbildningstiden c:a 3 år. Un
der den första delen av denna tid arbetar aspiran
ten kvar i sin nuvarande befattning. Den teoretiska
utbildningen varvas hela tiden med praktisk trä
ning och sker omväxlande inom företaget och i in
ternatutbildning. Några av de ämnen som ingår i
planen är psykologi, personaladministration, före
tagsekonomi, lagar och avtal m.fl.

Utbildningen anpassas hela tiden till företaget,
vilket innebär att aspiranten parallellt med den ge
nerella utbildningen får företagsanknuten dito, vil
ket innebär fördelar både för aspirant och företag.
I den nu avslutade rekryteringsdriven är resultatet
mycket tillfredsställande. C:a 60 medarbetare har
anmält sitt intresse för vidareutveckling och utbild
ning. Under de närmaste veckorna kommer dessa
att få genomgå ett anlags- och urvalsprov, vilket
pågår under 2 dagar.

Aspirantutbildningen beräknas börja efter nyår
1970.

BEWE

VATTNET FRÅN BRUNN
på Ingarö har haft tendenser att bli rostigt. Nu har
kommunen skaffat en doseringsanläggning för att
hålla konstant PH-värde på vattnet. Tendenser att
dra med sig rostbildningar skulle då minska hos
vattnet. Och vattnet från Brunn är gott vatten sä
ger maskinisten på Ingarö Gilmar Daagarsson.
För 15.000:- kr. ska det nu också bli så gott som
fritt från rost.

PÅ GUSTAVSGÅRDEN
är det nu snart igen uppdukat för julklappsförsälj
ning och kaffedrickning. Det är som vanligt den
egna tillverkningen av stickat, virkat, slöjdat, sni
dat, vävt, broderat som Gustavsgårdens pensionä
rer bjuder oss att välja ur. Det brukar finnas mycket
fint och bra både att ha och ge bort. Onsdagen den
3 december mellan kl. 13.30 och 19.00 är alla väl
komna!



Hobbyutställningen
i Kristallsalen kommer att få riktigt många delta
gare inom varierande områden enligt det första
sammanträffandet med fritidsnämndens mannar.
Den kommer emellertid inte att öppnas förrän mån
dagen den 1 december. Detta ger deltagarna och
arrangörerna en söndag tillsammans att bygga, ploc
ka och ordna men i stället håller utställningen på
t.o.m. söndagen den 7 december.

S!eådebanan
Företaget har nu tecknat gruppmedlemskap i

Skådebanan. Alla anställda är därför berättigade
att köpa biljetter till reducerade priser till de före
ställningar som erbjuds genom Skådebanan.

Affischer kommer att uppsättas på de stora an
slagstavlorna utanför lunchrummen på varje fabrik
samt på Huvudkontorets tavla.

Biljettbeställning kan lämnas till B. Odman, Pers.
avd. senast 10 dagar före varje föreställning.

Operation Dagsverke
som pågick fredagen den 24 oktober gav drygt
5.000:- kr.

Besohsoerlesamheten
har varit livlig hela hösten sedan värmen släppte.
Tanzanias Ambassadör Michael Lukumbuzy med
hustru och ambassadrådet Omar Zahran med fru
var här i september. Amerikanska och japanska
fackföreningsgrupper har studerat fackfrågor och
sett på tillverkningen. En grupp studerande från
Handelshögskolan tillbringade en dag med besök
i fabrikerna, med diskussion och utfrågning av för
dom berörda parter inom företaget.

Orienterarna
vann lagtävlingen vid Koop. RM i Halmstad. De
hemförde därmed lagpriset (en stor tennbuckla) för
alltid. Bra gjort!

Lunchrummet för kontorspersonal
beläget 2 trappor upp i Gamla Kontoret, är nu klart
att tas i bruk. Där finns värme- och kylskåp och
tillgång till kokplatta. Att var och en gör i ordning
efter sig är naturligtvis självklart.

Gun och Thore Olsson, kommer från Nyköping, där
Gun jobbat som sekreterare åt VD för Konsum Södra
Sörmland, och Thore producerat reklam åt AB Thors
man & Co.
Gun kommer att vara sekreterare på plastförsäljningen
och Thore reklamman på avdelningen för VVS- och
VA-reklam.

Lena Tistad och Clas-Håkan Odelhög, båda nyutexaminerade
från Chalmers Tekniska Högskola, är nyanställda på vårt rna
terialutoeclelingslaboratorium,

Lisbeth Jonsson är sekreterare åt dr Broms och kommer när
mast från Norrköping, där hon varit direktionssekreterare på
STAL Refrigeration AB.



Johan Sigfrid född 2. 10. 1879

Förre snickaren Johan Sigfrid Andersson, Gus
tavsgården, fyllde den 2. 10. 90 år. Jag gick upp
för att framföra Gustavsbergarens gratulationer till
den vitale jubilaren.

Andersson föddes i Roslagen Frötuna 1879
har bevarat sin rospiggsdialekt genom alla år.

Han kom 1910 till Gustavsberg genom att systern
Gerda Löfbom tjänade hos Viktor Odelberg. An
dersson kom på besök hit några gånger och flyttade

till Mossen och började i skogen hos skogvaktare
Bergvall.

En dag mötte han löjtnant Viktor Odelberg, som
frågade "är det ni som är snickare?" "Och sen gav
han order om att jag skulle gå till Tallåsen nästa
dag," säger Johan Sigfrid Andersson. Där byggde
man de än i dag populära tallåsstugorna. Lattrnar
tins far hade hand om snickerierna. Andersson var
sedan med också vid Stenkullen som byggdes något
senare. Han var snickare hela tiden ända till han
slutade härom året. Han har jobbat under både Emil

Gustaf Eriksson, innan han omkring 1940 flyt
tade till fabrikens snickeri.
Han skötte även sågningen under c:a tre månader

om året. Sågen där vi sågade timmer ur egna sko
gar låg vid Kattholmen, där vi nu river och schak
tar.

Andersson gifte sig med Ida, som tjänade hos
flygbaronen Carl Cederström på Brunn.

Efter att ha bott bl.a. på Värdshuset några år
kom familjen Andersson till Kullen 8, där Johan
Sigfrid bodde från 1918-1965, då han flyttade upp
på Gustavsgården. Makarna fick en son som jobba
de i fabriken till 19 års ålder, då pojkarna på 30-
talet blev uppsagda, det fanns inget jobb för vuxna.

Gustavsbergaren gratulerar en äkta rospigg med
gott virke!

Att läsa om Ingarö
lngarö församling och dess hembygdsvårdsföre

ning har givit ut en intressant och fräsch skrift. På
12 sidor får man i text och bilder veta riktigt myc
ket om församlingens historia. Hä~ talas om baro
nen Anders Cederström på Beatelund, en landsfa
der i mindre skala, som bekostade kyrkbygget, fär
digt 1792 och om läraren och prästen Samuel tid
mann. En intressant man, som efter sin Ingarötid
flyttade sängliggande till Uppsala, kallad som teol.

professor. I 43 år, fortfarande sängliggande, utöva
de han ett stort andligt inflytande på generationer
av svenska präster. Men också om kyrkan och sko
lan får man veta. En 1700-talsmiljö som fortfaran
de är i full funktion.
Ingarö kyrka och församling, som är häftets titel,

finns att köpa för 1 :- kr. i Ingarö kyrka, på pas
torsexpeditionen och hos hembygdsvårdsföreningen.

T. Rolf
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Det tryckta ordet har en skrämmande makt,
suckade en av mina arbetskamrater häromdagen.
Javisst, svarade jag, det upptäckte jag redan som
sextonåring. Vi medelålders missar inte något till
fälle att påpeka, att också vi var allvetande i vår
ungdom. ORDET inte bara det tryckta,
topprider oss från begynnelsen till slutet. Den tiden
då jag var sexton var det inte modernt att vara
tonåring. För att få begagna det tryckta ordet vid
så ringa ålder fick man gömma sig bakom signatur
och hoppas att bli tagen för en avsides boende litte
rär lärarinna. Det gick vägen i flera år men signatu
ren var illa vald av bl.a. geografiska skäl, gränsen
mot Norge var nära. Ett litet ord med olika inne
börd för de två broderfolken är det lilla ordet tös,
min signatur var Tanumstös. Tös på svenska är en
flicka men en tös på norska är inte salongsfähig,
även om en sådan i dag kan lyckas väl inom sex- och
porrindustrin. Tysketöser var ju också senare nam
net på ockupanternas vänner, mera hatade av sina
landsmän än många andra medlöpare.

Våra vänner från utlandet
brukar snart upptäcka vårt språks egenheter. Cesare
Rossi, den italienare som nyss lämnade oss för att
bli pensionär i sitt hemland hittade snart ett ord som
han använde i alla sammanhang. Man kan undra
om våra finländska vänner har gjort detsamma.
Cesare klarade sig galant tyckte han med detta enda
behändiga jaså, uttalat med känsla, varierande be
toning och fantasi. Tro mig det blev riktigt roliga
samtal det året -39 innan kriget kom och Rossi blev
en allvarlig man som snabbt lärde sig svenska.

Från Estland kom flyktingar efter kriget
En liten estländska lärde på rekordtid att tala

vårt vardagsspråk. Det som vi av och till kryddade
med ordlekar. En vacker dag hämnade det sig. Vi
väntade viktigt besök på vår atelje. Vår duktiga
flicka rusade fram och öppnade dörren med ett ljud
ligt och glatt, "Varsomeko" för en delegation på
regeringsnivå.

Jag satte en säck jordpärer i farstun.
sa en bonde i min barndom och stack fram sitt
skäggiga ansikte i dörrspringan. Mitt sjuåriga hjärta
slog en volt av glädje. Vilken ljuvlighet, päron och
en hel säck. Bonden trugades in på kaffegök och
munlädret kom igång. Det kunde ha varit trevligt,

bohuslänningar kan konsten att berätta "skröner"
men detta var innan den barnvänliga tiden, så det
var att sitta tyst och stilla tills "främmandet" gått.
Intet är som väntans tider. Så länge jag längtade,
så stod det en säck päron i vår farstu, efteråt var
det vad det var, en säck potatis.

En gång förut harjag berättat
om hur jag lurades på ett ords rätta innebörd några
år senare. Flera månader gick jag omkring och trod
de mig äga en väska av en sällsynt dyrbar kroko
dilart. Imit. krokodil nog lät det fint men första
regnvädret avslöjade ursprunget av pressad papp.
Man skall vara försiktig med ord i samband med
små människor, orden kan hitta på att spöka i de
cennier efteråt.

Ord är oberäkneliga.
Det skönaste ord vi hört kom kanske tillbaka

som en pilspets och gav oss livslånga ärr. Ord blir
vad vi gör dem till, stöd och tröst eller till vapen
som sårar. Men för all del, gå inte omkring och tig
i rena förskräckelsen, ord som uteblir kan vara de
grymmaste av alla.

Ord blir omoderna fast de utmärkt väl täcker sin
verklighet. Arbetslös är ett sådant ord, nu är man
alltså friställd när jobbet av någon anledning tar
slut, en förljugen beskrivning av en trist situation.

Det kan gå troll i ord.
Samhällstillvänd det lär vara fint det och för

träffligt för individ och grupp. För mig är det ett
ohyggligt ord. Det var vad som hände med oss i
min och föregående generationer. Vi blev tillvanda
med hugg och slag och krav på absolut lydnad, vil
jebrutna och förrådda för att passa in på den plats
där arv eller ekonomiskt system placerat oss.

Farstaviken är ett fini'1ord.
Dubbelt fint nu när den är ren och badvänlig

såväl i Skräddarviken som Ekedal när sommaren
kommer om ja, så där, sju månader. Detta är dagen
innan Allhelgonadag och torghandeln blomstrar som
under högsäsongen. Vi skall lägga blommor och
kransar på våra käras gravar och tända ljus för alla
ord som aldrig blev sagda. Vi skall tänka vänliga
tankar och kanske komma ihåg de ännu levande
med ett och annat ord av kärlek.
Till sist ett enda litet ord - hej! Edla Sofia
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Båtupptagning
Hösten kom och grönskan runt viken
brann som guld innan frost och död
En sommar som den -69 bjöd
kan knappast ha gjort en båtfrälst besviken.

är båtupptagningens tid var inne
hade man redan fått mödans lön.
Sommar, solsken och frihet skön
satt som smycken i båtfolkets minne.
Man lagade, målade, vårdade gärna
en sommarkamrat innan vinterns natt
och tackade varmt sin lyckliga stjärna
att äga så strong och sjösäker skatt.
En kaffetår i all enkelhet
medan jobbet väntar och dagen lider
och Blomberg berättar om gångna tider
och att livet är kort som Jönsson vet.
Men sommarn som gick den glittrar och lyser
som bästa skänk i historisk tid
och värmer i dagar då hjärtat fryser
och ingenting mer finns att dröja vid.



Tankar om Jöretagsdemokrati på fyrtiotalet
Tekn. dr Hjalmar Olsson avgick som VD den 1 oktober och fortsatte därefter att verka som konsult för
KF och Gustavsbergs Fabriker. Enligt dr Olsons önskan skedde övergdngen utan större publicitet men
"Gustavsbergaren" har fått möjlighet att trycka en högintressant svarsskrivelse till KF och Albin Johans
son angående företagsdemokrati av den 14 juli 1944.

I skrivelse från Styrelsen den 14 juli 1944 har problem
upptagits, vilkas gemensamma mål torde kunna defi
meras som:
1. Att bereda de i företagen anställda tillfälle att

medverka till företagens utveckling
2. Att ge dem möjlighet förbereda sig härtill genom

studier
3. Att därigenom inom företagen skapa arbetstrivsel.

Kan vi frigöra alla krafter inom ett företag så att
dessa:

spontant och frivilligt inriktas på att skapa nya
möjligheter att framställa bättre och billigare pro
dukter,

då har vi frilagt en stor rationaliseringsreserv,

Hur skall detta gå till?
Att förmå människor att inta en sådan ställning till

produktionen, betyder att ständigt på nytt vinna dem för
detta syfte. Påverkan sker genom att i löpande följd
tillföra dem nya tankar och ideer, vilka förmår dem
att se saker och ting på ett annat sätt än vanan medför.
Hos den enskilda skall den känslan väckas, att vädjan
riktas direkt till honom. Den skall efterlämna en öns
kan att tänka igenom problemen och söka lösningar.

Då människorna är olika ifråga om karaktär, tem
perament, skicklighet, bildning m.m., är det svårt att
genom kollektiva åtgärder nå det uppställda målet.

Analyseras problemet synes dock den bästa vägen
vara att kollektivt söka skapa en framstegsanda inom
företaget. Denna skall hos de bäst skickade utlösa
initiativlusten och resultera i förbättringsförslag. Dessa
skall allt efter sitt värde belönas. De lämpligaste och
initiativrikaste skall hjälpas till vidareutbildning och
ur deras krets skall befordringar ske i största möjliga
utsträckning. Detta är för alla anställda det enklaste
och klaraste beviset för att ett medarbete är uppskattat.

Innan denna fråga närmare diskuteras, måste dock
några andra problem klarläggas.

Hur rationaliserar man?
Antingen genom att:

1. finna en ny och bättre lösning på ett problem eller
2. tillämpa en lösning som redan finns - antingen

inom det egna företaget eller på något annat ställe.

Vilken ställning intar människorna till dessa två
grundregler när de skall tillämpas?

För de flesta är det avgörande om de själva kommit
med förslaget eller någon annan gjort det.

I ett företag är det sällan den, som kommit med en
god ide eller ett nytt uppslag, som också bär ansvaret
för dess genomförande. Skärningspunkterna mellan dessa
två intressen måste därför alltid stå under övervakning.
Man får aldrig glömma, att först sedan iden tagit prak
tisk gestalt betyder den ett framåtskridande i gärning.

Hurförhåller sig må'nniskorna i allmänhet till
förbättringar, vilka sammanhänger med märkbara
förändringar i arbetsförhållandena ?

All erfarenhet visar att inställningen är övervägande
negativ.

Varför? Sannolikt därför:
1. Att endast få människor genom egen tankemöda är

i stånd att finna en bättre lösning på en föreliggande
arbetsuppgift.

2. Att det är ytterligt få människor, som är öppna för
och med glädje mottager något nytt och bättre, som
kommer till dem från annat håll.

Det är denna inställning hos människan i produktio
nen, som gör det så komplicerat att genomföra för
bättringar. Speciellt stora krav måste därför ställas på
den personal, som skall handlägga dessa uppgifter. Hur
skall detta svåra arbete underlättas?

För att finna en lösning är det nödvändigt att klar
lägga den djupare orsaken till denna spänning mellan
människan och framåtskridandet i arbetslivet.

Vad är det som hindrar var och en att själv finna
den bästa lösning?

Vänder man sig till en rutinarbetare och begär, att
han skall söka finna ett nytt sätt att lösa sin arbetsupp
gift, märker man hur han våndas under ansträngningen
att söka bryta med de ingrodda vanorna. Så gott som
utan undantag misslyckas han. De flesta väljer att följa
minsta motståndets lag och förblir vid vad gammalt
och vant är. Därför vill de ej heller genom egna åtgärder
förändra den invanda rutinen. Detta gäller ej blott
rutinarbetaren vid en maskin utan även långt högre
upp på ansvarsskalan.
Hos personer på initiativposter representerar drifts

blindheten en speciell form av inre tröghet, vilken kräver
en daglig viljeansträngning att övervinna. Den hindrar
t.o.m. ofta människor, som verkligen vill uträtta något
att lösgöra sig från sina vanor för att söka nya vägar.

Behovet att snabbt klara av saker är karakteristiskt
för arbetsledare och driftsingenjörer. Denna mentalitet
beror delvis på att de alltid har ett visst jäkt omkring
sig och därför icke anser sig kunna avdela tid för att
genom tankearbete finna den bästa lösningen.

Delvis sammanhänger det med att dessa arbetsupp
gifter gärna anförtros män med förmåga att fatta snabba
beslut och ge klara besked. Sällan finns dessa egenskaper i
kombination med systematikerns arbetssätt.

Även på ledande poster kan man därför finna män
med en viss inre motvilja mot systematiskt utvecklings
arbete.

Det är svårt hålla ett ständigt intresse vaket och
slagkraftigt hos dem som har till speciell uppgift att
befordra framstegsarbetet inom företaget. Det är svå
rare väcka det till liv och vidmakthålla det hos dem
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som på grund av arbetets art ej känner något inre
samband med sitt arbete.

Därför är arbersglädjeproblemer så svårt att lösa.
Förr kunde en hantverkare eiler yrkesarbetare känna

arbetsglädje när han hölI den färdiga, lyckade produk
ten i sin hand. Kanske känner den skicklige yrkesarbeta
ren det någon gång än i dag. TiII de flesta kommer
den numera endast, när privatlivet är lugnt, när de
under Hing tid känt och känner arbetstrygghet, förtjäns
ten är god, allt går i sina gamla spår och inga föränd
ringar i arbetssättet skymtar i en överblickbar framtid.
Att känna arbetsglädje och med liv och lust gå upp i
sin uppgift, om man är bunden till visst snävt begränsat
arbete, t.ex. vid en maskin, i ett företag där ständiga
tekniska och organisatoriska ändringar pågår, förutsät
ter att man själv grips av den glädje, som ligger i att
finna nya vägar och nya problemlösningar.

De flesta människor anstränger sig emellertid gärna
för att slippa tänka. Iakttar man sig själv, finner man
snart, att det krävs mycket av vilja och träning för
att ständigt använda tankarna vid arbetets utförande.

En sak som icke får förbises är den olika inställning
till arbete och förbättringar, som ligger förborgad i
människans väsen. Det finns arbetare och tjänstemän,
som sätter en ära i att utföra det arbete som anförtrotts
dem på bästa möjliga sätt. De strävar flitigt att för
bättra arbetskvaliteten, men de tänker aldrig på att
söka utföra arbetet på ett nytt sätt.

Andra människor ser endast detaljerna men kan ald
rig upptäcka de stora väsentliga frågorna. Ofta är
dessa goda medhjälpare, när det gäller att spåra upp
och bekämpa de dagliga förlusterna i driften.

Endast ett fåtal människor orkar frigöra sig från
vanans makt och klart ställa frågan: Vad är målet?
Vad vill vi nå? Och sedan med utgångspunkt från
slutmålet forma svaret.

Uppkomsten av nya framstegsplaner i det normala
arbetslivet hämmas sålunda av många faktorer.

Vad är det som bromsar och fördröjer införandet av
redan kända lösningar?

Om det är svårt att finna nya lösningar på arbets
problem, borde man dock ha rätt antaga, att det skulle
vara lättare att på bred bas kunna genomföra redan
bekanta metoder. Men inte ens detta är så enkelt och
självklart, som man är benägen tro. Detta beror på:

att det är så få människor som är öppna för att med
glädje mottaga något nytt och bättre, som tillföres
dem från andra.

Det förekommer ofta, framför allt inom större före
tag, att de olika avdelningarna hunnit olika långt ifråga
om rationell gestaltning av produktionsproblemen. På
de bättre avdelningarna föreligger erfarenhetsrön, vilka
till företagens gagn skulle kunna överföras och tilläm
pas på andra grupper. Det inre tröghetsmornentec hos
människorna gör dock att de med många argument
värjer sig mot omställningar. "Det har visserligen gått
bra där, men här passar det inte". "Vi har så mycket
att göra, så vi hinner ej med det." Den ansvariga drifts
ledningen skall därför dagligen utöva ett visst tryck,
så att rationaliseringen sker på bred front.

Ett speciellt problem är att framför allt de dugligaste
ofta heilre bearbetar och söker förverkliga sina egna

ideer än att på bred bas söka nyttiggöra andras erfa
renheter. Ständigt måste framhållas, att kännetecknet
på en god ingenjör är att han håller reda på allt nytt
inom sitt och intilliggande fack och översätter dessa
kunskaper i gärning inom det egna företaget.

Skapande människor har alltid mera intresse för de
problem, som ännu ej funnit sin lösning - särskilt om
lösningen inbringar mera anseende.

Att icke vilja genomföra vad någon annan inom
företaget föreslagit är vanligare än man vill vidgå.
Erfarenheten visar, att man alltid bör räkna med denna
inre motvilja och ständigt söka mildra och avlägsna
den - hos den enskilde helst under mellanperioder, då
inga aktuella problem tränger på.

Ingen som med liv och lust går upp i sitt yrke känner
någon glädje om det plötsligt kommer någon som inte
alls har med hans arbetsuppgifter att göra och fram
lägger ändringsförslag eller nya ideer även om dessa
är aldrig så berättigade. Redan om någon annan har
en bättre blick för en situation, uppväcker detta oange
näma associationer. Detta faktum får man aldrig glöm
ma. Det behövs karaktär och det krävs självövervinnel
se att kunna ta emot de nya ideerna med uppriktig
glädje, släppa det egna tankegodset och genomföra det
nya. Vad som gäller den enskilde kan gälla grupperna.
Det kan gälla mellan avdelningarna i driften, mellan
försäljningsavdelningen och driften eller t.ex. mellan
kontoret och driften. Vi hade en gång i tiden det sist
nämnda problemet. Vi botade det genom att all kon
torspersonal måste arbeta på samtliga avdelningar i
fabriken under 2 veckor till 3 månader beroende pi
den kontakt de i fortsättningen skulle ha med fabrika
tionsavdelningarna.

En driftsingenjörs, en avdelningschefs, en arbetsledares
tid är i regel fullbelagd med de uppgifter som krävs för
att produktionsapparaten skall funktionera och leve
ranstider hållas.

Då ett företag dagligen måste föras en bit framåt och
de faktiska förhållandena är sådana, att man icke kan
begära av de för driftens rutinarbete ansvariga att de
i erforderlig grad skall svara för
1. utarbetandet av nya problemlösningar
2. överförandet av kända metoder i driften
leder detta till att man måste anställa kvalificerad
personal, vilkas uppgift består i att helt ägna sig åt att
i intimt samarbete med driftspersonalen söka lösa de
problem som ingår under 1 och 2 ovan.

Stora krav ställs på den som skall leda denna "arbets
byrå". Utom en stor bredd på det tekniska kunnandet
måste han ha en tränad blick för förbättringsmöjlig
heter över huvud taget.
Han får icke genom sitt handlande döda de fram

stegsvänliga krafter som redan finns inom företaget utan
stärka och befordra dessa. Han måste avlägsna eller
åtminstone mildra personliga motsättningar, och han
måste befordra en sund konkurrens mellan avdelningar
men samtidigt skapa en levande känsla av att alla skall
stödja varandra.

Vid utformningen av riktlinjerna för arbetsbyråns
arbete måste det klarläggas: om man vid omläggningen
av en avdelning eller en arbetsprocess skall anförtro en
person uppgiften att både utforma planen för omlägg
ningen och verkställa dess genomförande. Eller om man
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skall dela dessa två uppgifter så, att arbetsbyrån svarar
för utformningen och driften för genomförandet. Svaret
kan variera något beroende på de lokala förhållandena.
Huvudregeln framgår dock ur vad tidigare sagts om
människornas reaktioner inför förändringar - särskilt
då dessa emanerar från andra.

Vi tillämpar därför regeln, att vid en omläggning
övertages ansvaret av arbetsbyrån ända till dess den
är genomförd. Allt görs givetvis för att samarbetet mel
lan arbetsbyråns män och avdelningens driftsledning
skall vara god. Detta underlättas genom:
1. att arbetsbyråns chef samtidigt är driftschef
2. förmännen skall ha arbetat på arbetsbyrån några

månader.
Vi har härigenom vunnit säkerhet för att ändringarna

senare ej saboteras från avdelningsbefälets sida, enär
dessa känner sig personligt delaktiga i resultatet.

Det åligger självfallet varje avdelningsledare att söka
löpande förbättra sin avdelning.

Svårigheterna är sålunda många, när det gäller att
i praktisk gärning överföra redan kända lösningar, vil
ka är bättre än de som tillämpas.

Alla dessa faktorer måste den som skall leda produk
tiv verksamhet ha klart för sig, om han vill lyckas med
sin huvuduppgift:

Att få människorna att tänka och samarbeta
Detta är det största och svåraste problemet. I den

mån det lyckas har en fast grund för en stegring av
produktion och arbetstrivsel skapats.

Hur skall problemet lösas ?
Det gäller att vinna människorna för företaget så

att t.o.m. den enklaste kroppsarbetaren med intresse
studerar hur hans arbete utförs och om det ej skulle
kunna göras bättre. Det viktigaste är ej att han hittar
lösningen utan att han blir välvillig mot förändringar.

För att komma framåt i denna riktning gäller det
bl.a. att skapa ett rättvist löneläge mellan grupperna,
skapa goda och hygieniska och helst även vackra ar
betslokaler, bedriva en god socialpolitik, stödja en sund
fritidsverksarnhet och god hembildning samt att syste
matiskt bedriva en inre upplysningsverksamhet, som
skapar den positiva andan.

Att kämpa mot de mänskliga tröghetsmomenten,
driftsblindheten och obekantskapen med kända problem
lösningar betyder att ständigt söka utlösa nya initiativ,
fördjupa erfarenhetsutbytet och söka bringa alla i kon
takt med det nya, som skapas inom företaget och an
norstädes. Via det inre utbytet av erfarenheter och en
väl organiserad kontakt med yttervärlden kan man få
nya fortlöpande impulser.

Att få alla att tänka och hjälpa till. Att få nya upp
slag från dem i vars normala arbete detta icke direkt
ingår, kräver en direkt inre reklam och upplysnings
kampanj med ständigt varierande medel. Härvid får
icke glömmas, att den krets man vänder sig till är mera
kritisk mot argumenten än den som annonsörerna
träffar.

Denna inre kampanj måste ledas av en skicklig man,
som ej blott förstår reklam utan därutöver arbetsplat
sens speciella problem. Kampanjen måste stödjas av
samtliga personer på ledarposter genom deras personliga
hållning. Varje försök från en underordnad att hjälpa

till skall stödjas och uppmuntras. Framför allt gäller
detta de unga.

Rätt utförd skall denna ständigt pågående kampanj
hos den enskilde utlösa en tillfredsställelse över varje
tekniskt och organisatoriskt framsteg inom företaget.
Denna förbättrareglädje skall ingå som en levande
beståndsdel hos företaget själv.

Våra erfarenheter har visat oss att mera arbete måste
nedläggas på att få människorna att med glädje hälsa
det nya.

Ett exempel: När vi skulle flytta flintporslinstillverk
ningen upp till tekniska porslinsfabriken diskuterade vi
med arbetarna betalningsformer och ackordsnivåer långt
i förväg. Vi klargjorde även att arbetsförhållandena
skulle bli bättre. Vad vi däremot icke tillräckligt klar
gjorde för oss själva var hur sammanväxta dessa män
niskor var med sin gamla miljö. När de därför från en
dag till en annan placerades om i nya förhållanden,
hälsade de icke förändringen med tillfredsställelse och
glädje. Det hade varit orimligt begära detta och dess
följdföreteelse: en snabb inre omställning, ett snabbt
accepterande och inlärande av de nya metoderna och
ett medvetet arbete på att hjälpa oss med att förbättra
maskiner och metoder. Ju mera tempobetonat och en
sidigt ett arbete tidigare varit desto kortare tid behö
ver arbetarna för den inre omställningen. Ju rörligare
och individuellt betonat arbetet varit tidigare desto
större inre motstånd reses mot övergång till tempobe
tonad verksamhet.

Det är dessa erfarenheter som gör att vi vid den nu
förestående omläggningen väljer andra vägar.

Innan avdelningen tar gestalt, skall arbetarna bli
förtrogna med den och få förklaring, varför utform
ning gjorts just sådan. För att få honom att tänka posi
tivt skall han beredas tillfälle lämna förbättringsförslag,
vilka om de är goda skall belönas.

Vi avser härmed att icke låta det nya utvecklas helt
förbi arbetaren utan på ett tidigt stadium göra honom
förtrogen härmed. Genom att "känna till" blir han
känslomässigt förbunden med det nya. Kan man pla
cera in det nya i medvetandet, så att de gärna motser
förändringen och med tillfredsställelse konstaterar den
tekniska och organisatoriska förbättringen i stället för
att de som hittills endast känner det som ett störande in
grepp i gamla goda vanor, vilka dessutom är förbund
na med olustbetonade ackordsförändringar, är mycket
vunnet.

Denna uppfostran till att bejaka förbättringar måste
i framtiden börja omedelbart, när en ung människa kom
mer i tjänst. Vi började söka väcka förståelse för företa
gets problem under 1939-40 genom att visa samhäl
lets alla invånare den nya fabriken och hålla föredrag
i anslutning härtill. Vi fortsatte genom att på arbetstid
börja visa de anställda de olika avdelningarna i drift.
Skolbarnen får regelbundet och grundligt se fabriken
Krigsförhållanden har beskurit denna utveckling.

Ingenting påverkar dock den positiva andan inom
ett företag mera än en systematisk befordran av dem
som visar initiativ. Detta får dock icke ske slumpartat
och då och då, utan bör ha en sådan fasthet, att det
betraktas som en integrerande del av företaget. Det
viktigaste vid den enskildes befordran är det exempel
det ger de andra.
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Finns det inom företaget en organisation, som syste
matiskt vädjar till de anställda att inkomma med för
slag till förbättringar och som på ett riktigt sätt tar
hand om förslagen, granskar dem och övervakar att
de goda kommer till utförande, erhåller man så små
ningom en kartläggning av var initiativcentra och be
gåvning finns. Ar karaktär och temperament i övrigt
riktiga, blir det ur denna krets ansvarsposterna i störs
ta möjliga utsträckning skall besättas. Om förmågan
räcker till en arbetsledarefunktion, en lägre teknisk in
genjörsexamen eller högskola är endast en gradskillnad.

En allmän lust att förbättra ett bejakande av förbätt
ringar och möjligheter att avancera är den atmosfär, i
vilken produktionskurvan stiger.

Inget maktpåbud, ingen förordning kan framtvinga
denna anda inom ett företag. Hur skall den åstadkom
mas? Några synpunkter har redan framförts, vilka äger
allmän giltighet. Den slutliga formen måste dock bli
beroende av varje företags egenart och ta hänsyn till
alla de faktorer som konstituerar företaget.

En sammanfattning av hur vi har sökt respektive
kommer att söka oss fram lämnas nedan:

Åtgärd Avsedd effekt

1. Företagets chef bör en gång per år i okt.-nov.
lämna en redogörelse för det gångna året och
planerna för det nya. Alla i samhället kan vara
närvarande. Föredraget ingår i ABF :s verksam
het.

2. Avdelningschefer ska vid lämpliga tillfällen
lämna redogörelser för de uppnådda resultaten
inför övriga tjänstemän (tillämpat sedan 1938)

3. Efter lämpliga ändringar lämnas ungefär samma
redogörelse (punkt 2) för personalen inom den
egna avdelningen.

4. Vid omläggningar av hela avdelningar lämnas
på fritid en redogörelse för den lösning, som
den eller de för anläggningen ansvariga kommit
till. Uppmaning att inlämna förbättringsförslag
innan omläggningen påbörjas. Ingen pristävlan
men belöning om ett bra förslag framkommer.

5. Mindre ändringar diskuteras som regel med den
person det gäller och han får tillfälle yttra sig.

6. Utbildning
I allmänt industriella frågor är ett samarbete
med ABF:s lokalavdelning det bästa.

7. Övrig utbildning
a) Lärlingsutbildning:

Keramisk

Mekanisk
b) Yrkesskoleutbildning i samarbete med Nacka
c) Teknisk aftonskola i Gustavsberg

De som har intresse för företaget erhåller en saklig
skildring som möjliggör för dem att fatta de stora
sammanhangen. Redogörelsen bör hos åhörarna ef
terlämna en känsla av tillfredsställelse och stolthet
över företaget. Därigenom även till en stegring av
känslan för det egna värdet såsom medarbetare i
företaget'.

Erfarenhersutbyte, uppkomsten av sund konkurrens
mellan avdelningarna. Den suggestiva verkan som
utgår från en sådan redogörelse är ej ringa. (Förbe
redelse till 3).

Alla bör få en känsla att det går framåt och bör
bibringas en förståelse varför så måste ske. Genom att
grupperna ser förtjänstlägets förskjutningar uppåt,
dämpas talet om försämring som eljest är normalt
man och man emellan.

De berörda arbetarna ska i god tid vänja sig vid det
nya och helst önska dess snara förverkligande. De
får möjlighet påverka utformningen och tvingas
göra sig bekanta med det nya. Kverulanterna får
mindre spelrum. Risk att kritik kommer att riktas
mot tekniska nödvändigheter.

Ofta motsätter sig arbetaren ändringarna. Trots detta
känner han sig väl i regel icke utanförställd, när den
kommer och har lättare att acceptera den.
Uppstår igångsättningssvårigheter kan högljudd kri
tik och omfattande prat på fritid basera på "Vad
var det jag sade"-mentaliteten.

Det är lättare att via detta allmängiltiga kunskaps
inhämtande vinna objektiv förståelse för företagets
problemen än med speciella kurser inom företaget.
Där skär sig snart nog de ekonomiska intressemot
sättningarna.

Bil. 1
Bil. 2 a och 2 b

Bil. 3, 4, 5 och 6
En första utbildning för rekrytering till lägre befäls
poster och eventuellt en uttagning av dem som kan
vidareutbildas.
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På detta uppslag finns bilder från
alla i AB Gustavsbergs Fabriker
i dag ingående fabriksenheter. De
är hämtade ur den omfattande
bildkollektion som tillsammans
med namnteckningarna från före
tagets anställda genom företags
nämnden överlämnades till Hjal
mar Olson när han den 30 septem
ber avgick som VD - för att i



I

andra former ägna sig åt KF :s och
Gustavsbergs framtida utveckling.

Bilderna speglar den bredd som
företaget under hans ledning upp
nått - men kan också tas som en
illustration till Hjalmar Olsons
här publicerade tankar från 1944:
Resultat kan endast skapas genom
allas samarbete för företaget.

Foto: Stig T. Karlsson



Åtgärd Avsedd effekt

d) 1. Aftonkurser och dagskurser vid Arbets
ledareinstitutet i Stockholm.

2. Arbersledareinstitutets föreläsningar i Gus
tavsberg.

e) Tekniska aftonskolor i Stockholm
De lämpliga stimuleras genom samtal
börja. Ekonomiska bidrag lämnas.

f) Specialutbildning på någon högskola. Skol
besök på tjänstetid. Studiearbetet på fritid.

g) Civilingenjör och jämställda. Samarbete med
specialister. Kurser.

8. Kåges skolor

a) Allmän teckningsutbildning under ledning av Höjd skicklighet, ökat intresse för uppgiften, upp
fackutbildad lärare. Alla inom företaget har täckt av nya förmågor.
rätt att delta.

b) Modellteckning för de skickligaste. dito.

c) Keramikskola 2 mån. på sommaren för elever Att uppspåra nya talanger.
från Konstakademien, Tekn. skolan i Stock-
holm och Slöjdföreningens skola i Göteborg.

9. Korrespondensundervisning.

10. Psykoteknisk anlagsprövning.

Att inom företaget dra fram egna krafter, som kan
att fylla mera krävande funktioner. Stimulans för and

ra att söka avancera.

11. År 1938 påbörjades regelbundna besök en efter- Motverka driftsblindheten. Skapa lust att förbättra
middag per månad hos andra industrier. Delta- de egna avdelningarna.
gare: samtliga arbetsledare och ingenjörer jämte
viss administrativ personal.

12. Organisation för uppsamling, granskning och
genomförande av förbättringsförslag från de
anställda.

13. Stöd åt fritidsverksamheten.

Vidareutbildning av arbetsledare och blivande ar
betsledare.
Tillfälle för en större krets inom företaget att kom
ma i kontakt med industriproblem.

Personer med lägre teknisk eller merkantil utbild
ning behöver viss komplettering för att lösa sina upp
gifter. Stimulans för andra att söka avancera.
Nödvändigt att de löpande tillförs nya impulser.

Rätt man på rätt plats. Nedlagd tills vidare på
grund av personalbrist.

Att ge var och en möjlighet att i mån av sin förmåga
bidra till företagets utveckling. Att belöna intresset.
Att upptäcka de goda förmågorna och vidareutbilda
dem till gagn för dem själva och företaget. Att skapa
en på de naturliga förutsättningarna grundad sam
arbetsanda som alltid förblir rörlig och anpassnings
bar och där alla känner och ser att den personliga
dugligheten för till allt högre ansvarsposter.

Positiv verksamhet baserad på det egna initiativet.
Otillfredsställande lokalförhållanden har verkat hind
rande i vissa fall.

Vad innebär en organisation för uppsamling,
granskning och genomförande avförbättringsförslag
från de anställda?

Den innebär att man skall söka få var och en inom
företaget att söka tänka ut om något kan göras bättre
t.ex.:
Arbetstidsbesparing
Andring av arbetsplatsen
Konstruktionsförbättringar
Materialbesparing
Sänkning av kassationsprocenten
Organisationsförbättringar

Minskning av olycksfallen
Hygieniska förbättringar m.111.

För att detta skall lyckas i avsedd omfattning måste
arbetarna både förnuftsmässigt och känslomässigt känna
sig eniga med företaget. De måste känna sig ha ett an
svar på den post de verkar och ha en känsla för att
denna har en betydelse för företaget som helhet. För att
kunna komma med förbättringsförslag av värde måste
de bli företagare i smått på sin arbetsplats. Denna käns
la måste växa fram ur en blandning av argument och
handlingar från ledningens sida. Den inre "reklamkam
panjen" följer reklamens regler med anpassning till de
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speciella förhållanden varunder den
arbeta.

Organisationen
Organisationens uppgift är att centralt samla och

bearbeta de förslag till förbättringar som inkommer från
arbetarna. Förslagen skall vara "prestationer utöver det
normala arbetets ram" och avse förbättringar av teknisk
eller organisatorisk natur och befordra företagets fram
åtskridande.

Definitionen medför följande begränsningar:
l. Förslagen måste bidra till det egna företagets fram

stegsarbete.
2. Förslagen kan beröra alla företagets avdelningar el

ler de yttre gränsområden, som har direkt beröring
med företaget.
Varje avdelning kräver ständiga förbättringsförslag.
Dessa kan beröra tillverkningsrätt, maskin- eller
produkt-konstruktion, sparsamhetsåtgärder, driftsor
ganisation eller förvaltning liksom gränsområdena:
säkerhetstjänst, utbildningsfrågor, arbetsplatsens ord
ning och snygghet, fritiden.

3. Formellt kännetecknas organisationen av att försla
gen ska på ett föreskrivet sätt insändas till visst
tjänsteställe inom företaget.

4. Kravet på att förslagen ska representera en presta
tion utöver det normala arbetets ram inskränker
kvalitativt förbättringsförslagen.
Kraven på en prestation utöver det normala betyder
att nivån på förslaget i tekniskt-ekonomiskt hän
seende måste ligga över det tankearbete, som för
slagsställaren på grund av sin ställning inom före
taget normalt anses skyldig prestera.

Detta krav leder bl.a. till:
a) att t.ex. ett förslag som inlämnas av en lärling

eller kvinna kan anses vara ett förbättringsför
slag under det att samma förslag inlämnat av
en arbetsledare skulle anses tillhöra hans normala
arbete och därför icke komma i fråga för belö
nmg.
Av tjänstemän inlämnade förbättringsförslag, vil
ka ligger på en högre teknisk-ekonomisk nivå
än som kan krävas av tjänsteställningen belönas
på annat sätt.

b) Ju högre tjänsteställning en person intar inom
företaget desto större anspråk måste ställas på
förslagen. Från driftsingenjören, kontorschefen
och personal i liknande positioner krävs en stän
dig strävan efter förbättringar. Från deras sida
får därför icke förbättringsförslag av här disku
terad art inlämnas.

Vid organisationens uppbyggande måste man vara
på det klara med att inom ett välskött företag endast
en mycket ringa del av förbättringsförs1agen kunna
komma över detta centralställe. Bärare av utvecklingen
blir i första hand den personal, som har till yrke att
förbättra och omgestalta.

Kan organisation föra till att man på alla arbetsplat
ser börjar tänka över förbättringar, så kommer detta
icke blott - och icke ens i första hand - att bära
frukt i form av skriftliga förslag utan framför allt i en
ny inställning till arbetet.

Rätt skött skall denna avdelning vara ej blott själv
försörjande utan även ge överskott.

detta fall skall Organisationens genomförande
Förslagens inlämning:

1. De skall inlämnas skriftligt. Vid utskrivandet tvingas
förslagsställaren att ännu en gång tänka igenom
problemet. Har han svårt att ut-trycka sig eller göra
en skiss, skall inom företaget finnas en person som
kan hjälpa honom till rätta. Genom att förslaget är
skriftligt behöver senare icke oenighet uppstå om
vad förslaget innehåller eller tidpunkten för dess
inlämnande.

2. Komplicerade formulär får icke användas.
3. Om förslagen skall inlämnas med narnnunderskrifr

eller med chifferbeteckning beror på hur de skall
bearbetas. Bäst torde vara, att de lämnas med namn
underskrift. I regel kräver nämligen förslaget dis
kussioner med förslagsställaren. Dessutom kan man
icke bedöma förslagets "prestation utöver det nor
mala" om man icke vet personens ställning inom
företaget.

4. Skall förslagen lämnas in genom den närmast över
ordnande eller direkt via t.ex. brevlåda till ett cen
tralt ställe inom företaget? Om det sistnämnda alter
nativet väljs, får avdelningschefen då en känsla av
att bli skjuten åt sidan? Får arbetaren känslan att
han kan gå förbi förmannen?

5. När ett förslag inkommit skall de omedelbart regist
reras och samtidigt skall insändaren tillställas ett
mottagningsbevis. Detta skall han ha i sin hand
inom 24 tirn, efter det att han inlämnat förslaget vid
uppsamlingsstället. Erhåller han detta så snabbt har
han en känsla av att hans möda uppskattats, annars
riskerar man att intresset går förlorat. Tar behand
lingen av förslaget lång tid måste han antingen
muntligt eller skriftligt hållas underrättad om dröjs
målets orsaker.

Bearbetning av förslagen
Bearbetningen uppdelas i följande etapper:

1. den sakliga prövningen
2. bestämning av premien
3. prövningsresultatet överlämnas till förslagsställaren
4. förslaget genomförs
5. övervakning att det blir utfört.

En särskild nämnd tillsätts för dessa uppgifter, vilken
har att bedöma förslagen och ansvara för att godkända
förslag förverkligas. (Nämnden kommer inom vårt fö
retag att bestå av driftschefen, en arbetsledare, en från
ekonomiavdelningen och två av arbetarna valda för
troendemän.) Regelbundna sammanträden skall hållas.

Genom driftschefens försorg blir de inlämnade för
slagen omedelbart vidarebefordrade till sakkunnig pröv
ning av den driftsingenjör eller avdelningschef, som
närmast berörs.

Av de sakkunniga måste krävas en välvillig prövning.
Kan inte förslaget i sin ursprungliga form användas,
kanske det går efter lämpliga ändringar, kanske kan
en viss del av det vara användbart. Utlåtandet skall
icke vara långt men dock uttömmande och helst stödjas
av siffermaterial. Finns oklarheter eller delade meningar
bör frågan diskuteras med förslagsställaren.

Genom att låta så många som möjligt tjänstgöra som
sakkunniga vinner man, icke blott att förslagen blir bra
genomarbetade, utan också att tankarna kritiskt kommer
att inriktas på andra områden inom avdelningarna.
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Denna bearbetsningsform betyder ett erfarenhetsutbyte
inom företager, vilket icke kommer till stånd om en
dast prövningsnämnden handlägger ärendena.
Har prövningsnämnden kommit till den uppfattning

en, att ett förslag är bra och bör genomföras, så skall
den fastställa premien. Både premien och det offentliga
erkännande som skall lämnas, måste ges den formen att
det hos andra utlöser önskan att också göra sin insats.

Premien bör icke bli en betalning vare sig den sker
i sak- eller penningform. Impulserna till förslagen skall
i första hand hämta näring ur en önskan att hjälpa till.
Att sedan premien och vissheten om att den som ut
märker sig i första hand avancerar till mera krävande
och därmed bättre betalade arbeten, skymtar i bakgrun
den är ett stödjande faktum. Hos de bästa inom före
taget bör den känslan kunna slå rot, att de får frihet
medarbeta just på det speciella område de behärskar och
i det tempo som passar dem.

Att få premie, att bli offentligt erkänd måste stegra
den enskildes självkänsla.

En ovillkorlig fordran är att ett förslag som god
känts till utförande också blir genomfört. Detta är i
de flesta fall viktigare än själva premien.

Eftersom grundvalen för hela denna organisation var
art endast förslag som är "en prestation utöver det nor
mala" skulle upptagas till behandling, följer därav att
prestationshöjden i regel skall vara avgörande för pre
miens storlek. Samma förslag inlämnat av en lärling
eller en skicklig yrkesarbetare måste resultera i olika
premier. De vinster som uppstår för företaget bör icke
annat än i mycket ringa mån påverka premiens storlek.
Ett "obetydligt" förbättringsförslag som gäller stora
tillverkningsserier, kan ekonomiskt betyda mycket, me
dan det å andra sidan kan finnas förslag som krävt
mycken tankemöda och skicklighet men ekonomiskt
endast ger ringa utbyte. Tänkbart är att förslag kan
framkomma, vilka ligger på en tekniskt hög nivå men
av ekonomiska skäl ej bör genomföras. Aven sådana
förslag bör belönas.

Görs premiestorleken beroende av de besparingar som
uppnås, leder detta snart till att diskussioner och stri
digheter uppstår, vilka säkerligen mera skadar än gag
nar framstegsarbetet,

Premiernas storlek bör från början söka fixeras efter
viss skala (t.ex. sakpremier eller 10:- - 100:- kr.) Ut
över ett visst maximibelopp, t.ex. 100 kr. bör icke pröv
ningsnämnden få gå. Föreligger sakliga skäl att gå utöver
maximigränsen skall frågan underställas företagets chef.
Vid fastställande av premieinsatserna måste även hän
syn tagas till lagpremier, t.ex. sådana som kan utdelas
vid en aktion för att få ned kassationen eller dylikt.

Prooningsresultatets delgivande
Efter granskning av den eller de sakkunniga prövas

förslaget av nämnden som fattar ett beslut, vilket skall
delgivas förslagsställaren. Skrivelsen skall undertecknas
av driftsledaren, varefter den överlämnas till förslags
ställarens närmaste förman. Sedan denne genomläst
skrivelsen överlämnar han den - eventuellt i närvaro
av driftschefen.

Dessa skrivelser måste avfattas med stor klokskap
och omtanke. Den ton, vari de hålls, kan bli avgörande
för hur organisationen lyckas. Att i ett sakligt avböj-

ande svar inlägga så mycket erkännande, att det sporrar
till förnyade ansträngningar, är en konst. Den som får
ett nej måste dock ur skrivelsen känna att hans möda
rönt sådan uppskattning att hans insats betraktas som
positiv och han bör trots avslaget känna sig stimulerad
att försöka igen.

Varje avböjande måste vara sakligt motiverat. Om
detta kräver en lång och ingående skrivelse, är det i
regel bättre att framföra skälen muntligt och sedan i
skrivelsen hänvisa till detta. En kopia av alla svar går
till personalavdelningen, där på särskilda kort registre
ring skall ske av förslagen och de resultat de lett till.

En person inom nämnden utses som ansvarar för att
godkända förslag blir genomförda.

Om denna organisation sköts riktigt, bör följande för
delar kunna vinnas:
1. teknisk-ekonomisk fördel - för företaget
2. premier - för förslagsställaren
3. offentligt erkännande - för förslagsställaren
4. det goda exemplet - för övriga anställda.

Genom att på ett klokt sätt bedriva en kampanj inom
företaget med utnyttjande av de rseultat, som så små
ningom vinns, bör denna medverkan kunna byggas ut
till en självklar institution. Icke minst nyttig blir den
för eventuella kverulanter, som ges rik möjlighet att
lämna positivt bidrag.

För ledningen av ett företag kan organisationen bli
en värdefull mätare av andan inom företaget. Många
och bra förslag visar att tillståndet är gott och att ett
intresse utöver det dagsplikten bjuder verkligen förelig
ger. Ligger vissa avdelningar under genomsnittet, kan
anledning finnas till granskning och hjälpåtgärder.

Styrelsens skrivelse av den 14/7 1944
Syftet med iniativet är bra.
Den föreslagna formen däremot olämplig, främst av

följande orsaker:
1. Första förutsättningen är att det tillskapade organet

skall passa in i de planer för ett företags utveckling
som redan föreligger och effektivt stödja dessa. Den
na förutsättning torde icke vara för handen.

2. För att leda ett arbete, som det av styrelsen antydda
krävs en man som ej blott vet vart företaget skall
hän utan även besitter betydande pedagogisk skick
lighet och själv är entusiastisk för uppgiften och
därigenom har förmågan att entuiasrnera andra. Så
dana förmågor är så sällsynta, att frarnstegsarbetets
effekt skulle minska genom att använda hans kraft
i denna form, eftersom han med säkerhet redan är
fullt sysselsatt med urvecklingsarbeten.

3. En kommitte av det slag som är tänkt kan aldrig
förväntas göra någon nytta av betydelse. Den kom
mer i stället att tynga arbetet. Det är redan svårt
att med skickligt och tränat folk finna de bästa lös
ningarna och uppnå enighet. Skulle detta sedan un
derställas en kommitte, vilken har en viss känsla
av att de kan godkänna eller ändra förslagen, skulle
det verka effektivitetsförsämrande och olustskapan
de för dem som bär ansvaret för det tekniskt-eko
nomiska arbetets utformning. I längden tror jag ej
heller, att de dugligaste skulle ställa sig till förfo
gande på sådana arbetsvillkor.

Aven om man utgår från att dessa planeringskom-
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mitteer mera skulle vara avsedda att ge de anställda
en känsla av att de hjälpte till än en reell funktion
skulle konflikter bli resultatet. Den första fordran, som
kommer att ställas från arbetarnas sida, blir att de skall
ha en viss del av den ekonomiska vinst som uppstår
genom en förändring. Vi upplever redan nu ständigt när
vi påpekar deras stegrade förtjänster i samband med
omläggningar, att de anser sig ha fått för liten del av
besparingarna som uppnåtts. Hur mycket mer tyngd
skulle icke dessa synpunkter få, om de fått vara med om
och bibringats känslan av att det kanske är de som
gjort förbättringarna. Blir det sedan nej till kraven,
uppstår alltid en känsla av att de blivit illa behand
lade. Om en person eller grupp värderar sin insats till
100 och den endast får 50, anser den sig icke ha vunnit
50 utan förlorat 50.

Redan nu är det så, att så snart KF övertar ett företag,
stiger anspråken hos de anställda. Till en viss del kanske
detta är berättigat. Men att de stiger så högt som fak
tiskt är fallet beror på en felbedömning, som delvis
blivit närd av den a priori överlägsenhet som ofta fram
skymtar i reklamen för KF - en reklam som fullföljer
helt andra syften. När t.ex. vi påpekar att arbetarna
i Gustavsberg har det bättre än övriga porslinsarbetare
blir svaret i regel, att detta anses vara självklart, men
att de skall ha det ännu bättre eftersom KF äger Gus
tavsberg. Vi bör ha klart för oss att det i många situa
tioner är svårare att sköta de mänskliga problemen inom
K:F:s industrier än inom privatägda, och att den all
männa propagandan om K:F:s förträfflighet bidragit
härtill.

Våra praktiska erfarenheter, när det gäller ledning
av människorna - och dessa torde besitta viss allmän
giltighet - har lett oss att beträda de vägar som i det
föregående antytts.

Beträffande finansiell hjälp för vidareutbildning av
anställda, anser jag detta vara en gärd av självbevarel
sedrift inom ett företag. Det bör officiellt bekantgöras
varje år inom företaget och gärna även via fackföre
ningsstyrelsen vid ett fackföreningsmöte, resp. de övriga
anställdas intresseorganisationer, att de som önskar vi
dareutbilda sig skall inlämna ansökningar härom till
företagets ledning. I regel känner man ju i förväg alla
som kommer i fråga och har diskuterat de lämpligaste
formerna för utbildningen med dem. Initiativet bör
läggas hos den enskilde, ledningen bör under hand upp
muntra och stödja dem som är lämpliga, förslagsrätten
bör ej överföras på någon kornmitre.
Om man kan besätta ett alltmera ökat antal ledare

poster med människor som kommit från goda hem med
begränsade ekonomiska resurser, och vilka under en del
år själva fått försörja sig på ackordsarbete. Om före
tagets allmänna ledmotiv ej blott är ekonomiska utan
även de i företaget verksamma står i centrum för intres
set, då torde de bästa förutsättningarna uppstå för
gagnelig verksamhet och minskad friktion mellan led
ning och övriga anställda. Barndomens erfarenheter hos
de ansvariga försvinner icke och trängs ej heller tillbaka
av företagsledningens intentioner. Den ekonomiska de
mokratins syften löses bäst efter dessa linjer. De två frå
gor styrelsen upptagit är viktiga. De är dock endast
detaljer i ett större sammanhang.

Varje gång jag har haft anledning syssla med dessa

problem utanför Gustavsbergs ram, kommer jag till den
slutsatsen, att det är nödvändigt för rörelsen att det
centralt skapas ett rationaliseringsorgan.

Detta skall förestås av en i allmänna rationaliserings
frågor och framför allt arbetsstudier och planering kun
nig man, vilken till sitt förfogande har en stab skickliga
medhjälpare. Deras uppgift blir i första hand att till
sina egna samlade kunskaper addera de som finns inom
de olika företagen och tillse, att dessa blir tillgängliga
för alla. Erfarenhetsutbytet mellan KF:s företag är för
närvarande obefintlig.

Vid sin sida bör avdelningens chef ha en "styrelse"
bestående av förslagsvis tre industriledare och en eller
två av dem som har med butikerna och lagren att göra.
Regelbundna sammanträden hålls. Det interna erfaren
hetsutbytet organiseras, konferenser med klart utformat
program hålls.

Detta rationaliseringsorgan får icke ställas över före
tagen utan skall funktionera som samarbets- och hjälp
organ. Det kommer att bli en av de svåraste uppgifterna
att finna en man som förenar stor kunnighet med för
mågan att samarbeta friktionsfritt. Han eller hans med
hjälpare måste vara välkomna, när de visar sig på
företagen, lagren eller butikerna.

Arbetsanalyser av föreningarnas butiker och lager
m.fl. verksamhetsgrenar efter samma metoder som till
lämpas inom industrin bör kunna vara lönande.

Centralt bedrivna arbetsstudier över hela hemarbe
tets problem och på bas av dessa arbetsanalyser utfor
made hjälpredskap är en annan sidogren. De personer,
som nu inom olika komrnitteer bearbetar dessa frågor,
torde ej besitta tillräcklig kunnighet för att kunna full
följa problemen fram till de bästa lösningarna.

Ansvaret för den tekniskt-ekonomiska utvecklingen
skall ligga lokalt

Då företagen ej har den storleksordningen att de
själva kan hålla "förbättringsexperter" skall "rationa
liseringsavdelningen" kunna ställa erfarna ingenjörer
till förfogande.

Varje företags tekniskt-ekonomiska problem måste
lösas utifrån dess egna förutsättningar. Äger ledningen
kunskap om hur andra företag inom KF eller annor
städes angripit problemen och de erfarenheter som där
vid gjorts underlättas detta arbete.

Skapas ett rationaliseringsorgan av antydd art,
kommer det mycket snart att visa sig vara nödvändigt
att införa gemensam bearbetning av kostnadsberäkning
arnas utformning och ett utbyte av allmänna organi
satoriska erfarenheter. Ett företag kan nämligen icke
rationaliseras enbart från tillverkningssidan.

Sammantagna kommer dessa organisationer att ver
ka som en sakrevision.

Om de personella förutsättningarna skulle möjliggöra
att båda avdelningarna kunde sammanföras under ge
mensam ledning, vore detta att föredra.

Med denna syn på problemen, anser jag att först
måste varje företag uppgöra en klar plan för sin ut
veckling. När denna finns kan man överväga vilka for
mer som är lämpliga för att aktivisera de anställdas
intresse för att befordra företagets framgång. Sannolikt
kommer man i de flesta fall till en arbetsform liknande
den vi ämnar genomföra.

Gustavsberg den 30 juli 1944. Hjalmar Olson
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KONSUM• DOMUS
KF under 70 år
lyder rubriken i senaste numret av skriften "Bra
att veta", som utges av KF:s sekretariat.

De sjuttio åren har inte firats med några pukor
och trumpeter, men det finns anledning att presen
tera några data. I början av september 1899 samla
des man i en lokal i Stockholm under anspråkslösa
former. Det var 44 ombud från 41 föreningar, som
tillsammans hade 8.700 medlemmar. Man började
verksamheten med att fungera som ett kontakt- och
informationsorgan. De ekonomiska resurserna var
mycket små. Årsavgiften till förbundet, 10 öre per
medlem, var otillräcklig. KF:s dåvarande sekrete
rare G. H. von Kock fick ur egen ficka förskottera
en del av de medel som erfordrades för verksamhe
ten. År 1904 startade KF under synnerligen blyg
samma former en agenturverksamhet. En liten mar
garinfabrik i Vänersborg blev 1909 den första in
dustrin, men blev snart avvecklad. I slutet av år
1921 togs en modern margarinfabrik i bruk i Norr
köping. Påföljande år förvärvades Kvarnen Tre
Kronor och år 1925 köptes Kvarnen Tre Lejon.
Förvärvet av Gislaveds Gummifabrik 1926 medför
de mycket kraftiga prissänkningar på de varor som
tillverkades vid denna fabrik. Rörelsens prissänk
ningsaktioner i samband med starten av Lumafabri
ken talade sitt tydliga språk och gav eko internatio
nellt. Ett uttryck för tron på konkurrensen som ett
medel i konsumentens tjänst var också förvärvet av
Karlshamns Oljefabrik 1932. Den fabrikens produk
tion tillsammans med den svenska odlingen av olje
växter kom till verkligt god hjälp i vår matfetts
försörjning under andra världskriget. Förvärvet av
Gustavsbergs Fabriker 1937 och den utveckling som
skett under 32 år talar sitt tydliga språk att dess
verksamhet är till mycket stor nytta inom de om
råden man producerar varor. Försäljningen var ju
föregående år 258.7 miljoner.

Detta var endast ett axplock av de industriföre
tag som äges av rörelsen. Vår rörelse firar sina 70
år med siktet inställt på fortsatta framsteg i det
praktiska arbetet för varuförbrukarnas bästa.

Ett stort lager i Bro
1966 förvärvade KF ett stort markområde i Upp

lands Bro för att säkra behovet av mark för bl.a.
ett stort lager. Där är man nu i full fart med att
bygga lokaler för ett rikslager för specialvaror och
en lagercentral för Storstockholmsområdet. Denna
lagercentral kommer att leverera varor till samtliga
rörelsens butiker inom Stockholms stad och län. La
gercentralen beräknas komma i verksamhet april/
maj 1970 och rikslagret några månader senare.

Stockholms stad och län en gemensam region
Sedan några år tillbaka har utredningar pågått

beträffande rörelsens organisation. Man har nu bli
vit enig både beträffande KF och föreningarna. Det
ta innebär bl.a. att Stockholms stad och län blir
en region, som har fått nr 1. Ombud för föreningar
inom regionen var samlade till regionstämma den
20 oktober.

Vid stämman valdes bl.a. regionstyrelse samt var
man överens om förslag till ledamöter, som skall
ingå i KF :s styrelse. Samtliga styrelseledamöter
skall enligt stadgarna vara lekmän.

Till sist ...
Denna gången kom vår sida att mest tala om KF

70 år, lagret i Bro och KF:s nya organisation. In
för de kommande julförberedelserna flyttar vi nu
"hem till Gustavsberg". Vi vill då påminna om att
vi har julskyltning och eventuellt öppet i varuhuset
på e.m. söndagen den 30 november. Innan dess
kommer det till samtliga hushåll en julkatalog med
många "klappförslag". Det kommer också att hän
da något under senare delen av november månad
både i butikerna och varuhuset, som vi kan kalla
för "julklapp i förskott".

Uppgift om öppethållande inför julen kommer
att meddelas genom flygblad och vidare sänder vi
som vanligt en tidtabell om butikstider tillsammans
med 1970 års väggalmanack till samtliga medlem-
mar per post. G. M-n.

Annonser till vårt julnummer bör vara inlämnade före den 20 november.

Redaktionen
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Detta är en keramisk komposition, som ska sitta vid entren till ett nytt åderdomshem i Uddevalla. Det är Gunnar
Larsson som inspekterar sitt verk innan det ska skickas iväg. Han har fått beställning på denna och ytterligare
en av Uddevalla stads kulturnämnd. Gunnar Larsson har alltså gästspelat på fabriken och gjort den här nonfigura
tiva väggdekorationen i sandgjutna plattor, som är glaserade i lågbrännande glasyrer i starka färger - gult, rött,
blått och grönt. Väggen är här utlagd på taket till Lisas atelje och fotografen har suttit i fönstret ovanpå.

EN LITEN SOLSKENSHISTORIA
Min älskade 8-åring kom en dag, i mitten av

september, hem glädjestrålande från skolan.
"Tänk en tant i Höjdhagen ropade på oss i dag

och sa att vi fick plocka plommon i hennes träd
gård." (En påse bekräftade meningen). En mors
misstänksamma fantasi sa naturligtvis att det varit
"pallning" på gång. Men det visade sig att en gu
domlig tant hade erbjudit ett antal pojkar och
flickor att plocka plommon hos henne. Hon hade
mer än hon kunde ta reda på, sade hon.

Sonen och undertecknad hade genom mycken
möda och stort besvär lyckats åstadkomma några
servettringar av plast ämnade till julklappar. 1968).
Men när julen kom, visade det sig att ingen "var
värdig" dessa, varför de stoppades in i ett skåp där
de fortfarande låg.
"Nu, mamma vet jag en som skall få en servett

ring", (ingen dyrbar sak men värdefull ändå) "jo"

det skall "tanten i tvära böjen i Höjdhagen".
För dessa Lugnet-barn som inga fruktträd har,

var detta en upplevelse att få plocka själva av trä
den och på backen och stoppa i plastpåsar, som
tanten välvilligt stod till tjänst med.

"Hon tyckte inte att vi var bråkiga eller busiga
hon var bara snäll mot oss."
Tack snälla, underbara tant "i tvära böjen" för

denna handling. Det visar sig, trots allt, att det
finns människor som kan acceptera barn som de är.
Och det tror jag att de har tusenfalt igen, ty barnen
glömmer det aldrig och det gör inte vi föräldrar
heller.

Mycket nöje med servettringarna. Det blev två,
"ty," sa sonen, "hon kanske har en farbror också".

Den tanten var toppen tycker Göran genom
mamma,

Vioi-anne
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••
EN SJOMAN BLICKAR TILLBAKA

För 40--50 år sedan fanns det fortfarande gesäl
ler som vandrade från den ena mästaren till den
andra. De for illa många gånger och socialvårdsassi
stenter var ännu inte uppfunna. Den hjälp de be
hövde fick de, om än nödtorftigt, genom sitt skrå.
Om en bleckslagargesäll sökte jobb hos en mästare,
fick han detta eller också 2 kronor, så han kunde
klara sig till nästa arbetstillfälle.

I Schweiz, där de ha sinne för realiteter, fick en
trädgårdsgesäll en halvsulning som hjälp, om han
inte fick arbete.

På den tiden fanns det fortfarande fartyg med
master och rår. Åtminstone i Göteborg, där denna
historia utspann sig. Det finns ett talesätt från den
tiden "En sjöman kommer när han kan". Och när
det blåste en frisk västan från Vinga in mot hamnen,
kunde han heller inte gå ut. Han och hans kamrater,
som inte fått hyra, fick dra sig fram i hamnen bäst
de kunde. De var sjömän på bommen. Det var väl
närmast en oskriven lag, att en sådan hade en viss
rätt till hjälp. Det var inte tiggeri, om en sjöman
på bommen bad om 25 öre till en kaffe. Det skulle
helst ske i närheten av hamnen och folket där hade
ett sjätte sinne, som sa dem om det var en sjöman
eller ej. Många nog, som aldrig stått till rors, försök
te också på den sympatiska inställning folk hade till
sjömän.

Vid den tiden arbetade jag som ung tekniker vid
en liten mekanisk verkstad. Vi delade kontor med
en annan finna, som hade mera med hamnen att
göra. Att dela kontor var rätt vanligt på den tiden,
och i det här fallet rätt naturligt, då firmorna hade
samma ägare. Systerfirman var rätt typisk för den
mängd av små företag, som hjälper till att hålla en
hamn igång. Den ägde en massa pråmar och två små
bogserbåtar, som stretade och drog pråmarna runt
om i hamnen och långt upp i Göta Alv. Kontoret
låg som det skulle nere vid Lilla Bommen med ut
sikt över rörelsen i hamnen. Kontoret var blygsamt
och möblerna likaså och därtill gammalmodiga.
Pråmfirman hade bara en anställd, Amandus Nils
son. Han skötte allt för en mycket blygsam lön.
Till sin hjälp hade han en urgammal pulpet, där
han fick stå och arbeta. Han tog emot och betalade
ut pengar, skrev brev och kopierade dem och faktu
rorna i en tjock kopierbok. Han beställde då och då
en ny pråm, men oftare beställde han reparationer

av de gamla. Allt skedde på ett ytterst sakkunnigt
sätt med lågmäld röst. Utom då han prutade på en
reparation. Det skedde med en enveten energi och
då blev han litet ettrigare i rösten. Så dirigerade
han allt från sin pulpet från halv sju på morgonen
till sena kvällen. Vid 12-tiden var det litet lugnare,
och då tog han fram sitt kaffe och sina smörgåsar.
Alltid desamma. Mörkt bröd med stekt fläsk på.
Då satt han verkligen. På en mycket hög stol, så att
han nådde upp till pulpeten.
Han var ganska liten till växten och mager. Lik

sam hoptorkad. Alltid mörkt klädd och med en
liten svart mustasch, som han höll välansad, såg
han obetydlig ut. Men folk som hade att göra med
honom, visade dock en viss respekt. Det var fler än
jag som trodde att han stått där vid sin pulpet i
hela sitt liv. Annat arbete verkade på något vis
otänkbart.
Jag arbetade i rummet bredvid, och kunde där

för i någon mån följa hans jobb. Jag fick också
mer och mer sympati parad med en viss beundran
för honom. Särskilt en sak kom att intressera mig.
Det var när folk kom in och bad om 25 öre till
kaffe. Det hände rätt ofta och Amandus hade en ask
med växelpengar i en av pulpetlådorna. Det var
firmans pengar och avsedda för dylika hjälpaktio
ner. Amandus bestämde över utdelningen, som över
allt annat. Samtalen med "dem som bad om" blev
aldrig långvariga. Det kunde låta så här:

"Jag är sjöman på bommen, kan jag få 25 öre
till en kaffe?" "Jaså, Du är sjöman". ''Jajamän".
Det lät övertygande. "Vilken trad gick Du på?"
"Hull". Inte fullt så övertygande. "Vilken last hade
Du?" "Virke." "Vilken docka låg Du i?" "Nummer
7." Något tveksamt. "Du är ingen sjöman och får
därför inga kaffepengar." Det blev aldrig några
protester och den som tiggde drog sig tyst ut genom
dörren.
Nästa gång var det kanske en som svarade bättre

och fick sina 25 öre. En ock annan gång blev sam
talet längre och Amandus kunde sluta med "här
har Du femtio öre. Ta en öl om Du vill."

Aven de som aldrig seglat, men arbetat länge vid
hamnen, visste ofta mycket om trader och frakter,
så Amandus förvånade mig inte. Men hans tvärsä
kerhet imponerade.

En kväll någon månad senare fick jag förklä-
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ringen. Firmaägaren hade sitt kontor intill Amandus,
men kom sällan dit. Hans rätt höga ålder var kanske
en orsak och hans unga fru en annan. Innanför sitt
kontor hade chefen ett privat rum, möblerat som
ett vardagsrum. Det användes mycket sällan och
alla hade glömt varför det en gång kom till. Nu
var unga frun på landet och chefen hade bjudit
gamla kamrater till en groggafton. Det började för
stås med litet salt mat och brännvin. Chefens
rater var smågrosshandlare och liknande, och varför
Amandus och jag blev inbjudna blev jag aldrig klok
på. Det hade aldrig hänt förr och hände aldrig mer.
Men det kanske var Amandus' fel eller snarare för
tjänst.
Troligen fick vi vara med för att de breda poj

karna skulle ha en publik att brösta sig för. Till en
början var det mest prat om vilka fina affärer de
gjort och i vilka fina kretsar de rörde sig i. Under
förstått var de Du och bror med mest alla varvs
och rederichefer och de största köpmännen i staden.

Amandus och jag satt inte långt ifrån det övriga
sällskapet, men det fanns dock en markerad gräns.
Att vi skulle lyssna och hålla tyst var en given sak.
Amandus på grund av sin underordnade
och jag på grund av min ålder.

Med tiden och groggarnas antal blev gubbarna
mera frispråkiga och samtidigt mera sentimentala.
Sjöfart, seglatser och skutor med hedervärda namn
kom på tal. Beundran för allt engelskt lyste igenom.
Göteborg kallas ju inte för Lilla London bara för
ro skull. En av de mest talföra grosshandlarna höjde
sitt glas och sade "Säga vad man vill, men när det
gäller sjömanskap, så är i alla fall engelsmännen
vår förebild".
Han hade tänkt sig att avsluta med en skål för

England, men blev till allas häpnad avbruten av
Amandus, som reste sig med glaset i hand och sade
"Tillåt mig i min ringhet att inge min gensaga".

Det blev alldeles tyst. Om det berodde på Aman
dus oväntade uppträdande eller på hans krystade
ordval var svårt att avgöra.

Den avbrutne talaren hämtade sig först och ut
gick tydligen ifrån, att Amandus hade fått för myc
ket att dricka. Han vände sig till Amandus och
sade dräpande "Vad vet Amandus om sjön?"

I vanliga fall hade nog Amandus hållit tyst, men
detta berörde hans heder. Han reste sig och utan
någon inledning började han berätta om sitt liv.
"Jag är född i Fjällbacka i Bohuslän och fick

tidigt hjälpa till med fiske. När jag var 16 år fick
jag första gången följa med till England. Det enda
jag minns av den resan var att vi fick hårt väder

över oss och att jag satt på en lejdarc och bad till
Gud, medan den ena sjön efter den andra sköljde
över mig. Sedan gick det 16 år, innan jag kom hem
igen. Det var mest segelfartyg som blev mitt hem
och i flera år gick jag med fullriggare på vetetraden
på Australien. Jag seglade med amerikaner på Alas
ka med förråd dit och pälsverk hem. I ett och ett
halvt år gick jag som basteman på en amerikansk
insjö. Jag seglade med britter på Argentina med
kol dit och levande djur hem. En av dessa resor
var bland det värsta jag varit med om. På resan till
England fick vi en orkan över oss och kom ur kurs
åt Biscayabukten till. Alla djuren på däck spolades
överbord och trots att det var en steamer jag segla
de med, kunde den bara hålla upp mot vind utan
att göra någon fart. Djuren kunde därför simma
runt omkring oss i timmar och skrika ut sin nöd.
Detta bölande satt mig i öronen långt efter det jag
kommit i land. Jag har seglat med de flesta nationer.
Med norrmän på valfångst till Södra Ishavet och
med amerikaner till det norra. Goda Hoppsudden
och Kap Horn har jag rundat flera gånger än jag
räknat dem under mina 25 år till sjöss. Så det är
lättare för mig att svara på vad jag inte vet om
sjön".

Det blev tyst för andra gången, tills en av gross
handlarna med beundran i rösten utbrast "Det var
som fan, Amandus", Den engelskvänlige grosshand
laren ville dock inte helt ge vika. "Men engelsmän
nen är väl sjömän och vilka andra nationer skulle
det i så fall vara?"

Amandus reste sig igen och då med en mera fri
modig hållning. "Då får jag väl berätta om ännu
en hyra", började han. "Jag hade mönstrat på en
högsjöbogserare i London. Kanske mest av nyfiken
het, men även för att jag hört att maten skulle vara
bra och kojerna goda och hyran hygglig. Allt detta
stämde och orsaken härtill var nog att arbetet var
ett helvete. Åtminstone den resan jag var med. Vi
hämtade ett mudderverk i Holland och skulle bog
sera detta till Afrikas västkust. Det låter kanske inte
så konstigt, men mudderverk är tunga och klum
piga och inte byggda för gång i sjö. Allraminst när
denna blir grov och det blev den. Då slets bogser
kabeln av och vi fick gå i livbåten och borda mud
derverket. Bara det var ibland livsfarligt. Sedan
fick vi vinscha ombord en smäcker lina och sedan
en allt grövre, till dess vi hade den grova bogserka
beln fast.· Det hände flera gånger, och till slut or
kade vi inte ta av oss kläderna mellan passen. Vi
var nästan framme, när samma sak hände. När vi
skulle lägga ut från bogseraren, lutade sig kapten
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Minnesutstål.fning
John Johnsson avled 1968, endast 53 år gammal.

Han kom som andra gustavsbergspojkar till pors
linsfabriken redan vid 13 års ålder och blev tack
vare sina konstnärliga anlag en av Wilhelm Kåges
medarbetare.
Han var figurmålare fram till 193 8, då han läm

nade Gustavsberg för att vidareutbilda sig.
Han studerade vid Otte Skölds målarskola, Aca

dernie Julian, Paris, Acadernie Libre, Stockholm
och han reste i många länder i samma syfte. Han
deltog i samlingsutställningar i Stockholm och
landsorten genom Konstfrämjandet och blev seder
mera lärare vid Åke Pernbys målarskola. Han har
haft separata utställningar på Galeri S :t Nikolaus
i Stockholm, där också denna minnesutställning
var anordnad.
John Johnsson har lämnat oss men hans minne

lever.
Axel Btorlemar:

över relingen och ropade "Vad i helvete. Går ni ut
en man för kort!" Årorna var mannade, men en
reservman i fören fattades.

Den roddare, som satt längst akterut, en norrman,
svarade med ett rytande. "Det är väl för fan inget
att göra åt. Det finns ju inte fler skandinaver om
bord!" Tredje styrman, en engelsman, satt till rors.
Han ögnade över sina mannar och sa till norrman
nen. "Du har rätt, men Du skall lära Dig hålla käft."
Men när man kommer i land och får öl på bordet,
då är det engelsmännen, som behärskar haven. Och
det är det jag inte tål hos dem."

Strax efter lämnade Amandus och jag sällskapet,
och stämningen blev nog lite lättare sedan vi gått.

Vardagen kom och jag försökte passa de tillfäl
len, då sjömän eller bettlare kom för att få sin
25-öring. Jag förstod nu, vad det var som fällde
dem, som inte var sjömän. Det var som regel fel
docka eller kaj eller fel last.

En kväll nära stängningstid kom det in en man
i den yngre medelåldern med den vanliga frågan.
Jag gissade på en sjöman och kände instinktivt, att
här var ett sådant ögonblick, som man inte borde
missa. Jag släckte ljuset och tog i dörren, som om
jag gick hem. På så sätt kunde jag stå i mörkret och
följa samtalet. Att det var en sjöman var det tydli
gen ingen tvekan om. Han svarade lugnt och kort-

fattat på de första frågorna. Amandus hade godtagit
honom. Den saken var klar. Och så frågade han.
"Har Du gått på värmen nån gång?" .Jo, det hade
han. Både till Sydamerika och Australien. "Jaså",
sade Amandus, "Australia. Var du i Melbourne nå
gån gång?" Jo, det hade han. "Hörde Du talas om
en krog som de kallade Charlies Bar?" Jo, den var
omtyckt bland sjöfolk, så han hade varit där ett par
gånger. "Jaså, och levde Charlie?" .Jadå, men han
var gammal och syntes inte mycket till. Så det var
hans dotter Sally, som skötte krogen. "Jaså, och
hur hade hon det då?" Jodå, hon var gift med en
irländare, men denne hade inte mycket att säga till
om. Hans viktigaste jobb var att hindra de som
var för fulla att komma in och samtidigt kasta ut
den som ställde till bråk.

"Jaså, på så sätt. Och hur såg hon ut då. Sally,
menar jag." Jodå, hon hade nog sett bra ut i sin
ungdom, men nu var hon ganska frodig och ganska
frän i munnen, när hon såg irländaren svepa en
drink. Amandus satt tyst en stund med tankarna
långt borta. Så tog han fram sin plånbok och me
dan han plockade i denna, mumlade han. "Ja, det
är inte gott att veta hur det skall gå i den här värl
den. Här har Du en femma, och tar Du en drink,
så skåla för en gammal sjöman."

Waldemar Wahlgren
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En kylig morgon i slutet av oktober låg fyra fartyg i hamnen. Två mastkranar på varje
gav en bild av livlig sjöfart. Den röda Louis S från Danmark lossade kaolin från England
och Dine från Kalmar, emaljmassa från Rötterdam. Svarta Ingegerd hade för tillfället
fått lägga sej i viken. Borta på Kattholmen, låg mörkgröna Jan Suhr från Stade och Paul
Westers med grålera från England. Lägg därtill en hel regnbåge längs viken och en halv
därunder mot grå åskmoln så var tavlan dramatisk och ovanlig. Åskan mullrade ett par
gånger och regnet störtade ner. Och så var solen framme igen. Här är lossningen i full
gång men Paul Westers har redan lämnat både kaj och hamn.
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FOTBOLLEN HAR RULLAT FÄRDIGT
När vi sist träffades på denna spalt låg Gustavs

berg tvåa i serien efter att ha slagit Reymersholm
med 3-L

Det återstod endast tre matcher, två borta och en
hemma. Bortamatcherna den 20/9 mot Bagarmossen
slutade 2-2 och mot Osmo den 27/9 slutade med
gustavsbergsvinst med 3-2.
Hemmamatchen på Farstaborg mot Gubbängen

den 4 oktober hade man inget grepp om, så att
Gubbängen vann med 4 mål mot två.

Eftersom även ]ärla gick och tappade poäng, så
behöll Gustavsberg andraplatsen i serien på sin go
da målskillnad.

Det var nu andra gången i följd som Gustavsberg
snuddat vid en uppflyttning till Div. III, vilket väl
rätteligen är den serie, som ett lag från ett så pass
stort samhälle som Gustavsberg borde höra hemma.

Men alla goda ting äro tre, så nästa säsong kom
mer det att hända saker, var säker på det.

Axman

GUSTAVSBERGS FINSKA LAG VANN CUP-69
Finska centr. förbundets CUP-69 i fotboll slut

spelades i Uddevalla den 4 och 5 oktober. Fyra lag
hade kvalificerat sig till slutspelet: Borås, Uddeval
la, Trelleborg och Gustavsberg. Gustavsberg vann
för tredje året i följd och mästarna hade med den

segern erövrat vandringspokalen för alltid. Resultat:
Gustavsberg-Borås 5-2 efter förlängning, 1-1
full tid. I finalen slog Gustavsberg, Uddevalla som
besegrat Trelleborg med 5-2. "Gustavsbergaren"
gratulerar.

lagled. T. Havia, N. Parusie, K. Nygård, M. Alponen, K. Höglund, K. Björk, 0. Hoikkala, P. Nygreen.
Knästående: A. Somppi, P. Similä, U. Vartiainen, K. Oksanen, E. Rönqvist, V. Salminen, A. fuutilainen.
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Stående från vänster: John Sundkvist, Bengt-Åke Höjer, Magnus El/ving, Claudio Cardario, Anders Johansson,
Thomas Sognejors, Kent Sundström samt tränare och lagledare Lennart Ohman.
Sittande /rån vänster: Ingvar Eklund, Sven-Erik Svanberg, Lars Nyström, Sven Andersson, Hanne Havia, Uno
Pilotti och Jesper Fellke.

Gustavsbergs Juniorlag kan för andra året i
följd noteras såsom seriesegrare. Fotbollsäsongen
1968 spelade laget i juniorserien klass 4 D där man
avverkade 14 seriematcher utan förlust. Laget avan
cerade upp i juniorserien klass 3 C 1969 där man
återigen kan notera laget såsom seriesegrare med
en enda matchförlust.

Lagledaren och tränaren Lennart Ohman vill
poängtera att lagets framgångar skall tillskrivas
grabbarna, som på ett föredömligt sätt, visat ett
enormt intresse, träningsvilja och kamratanda.
Han hoppas att grabbarna visar samma intresse i

fortsättningen så får vi säkerligen se en del av dem
i A-lagströjan om ett eller par år.

Här spdnstar glada Mölntorpare direkt in i "Gustausbergarens" spalter. Om deras /ritidsverksamheter kan läsas
på nästa sida. Foto Eilert.



MÖLNTORPSGLIMTEN
Nu har den värsta uppståndelsen kring PLM:s

överlåtelse av Mölntorpsfabriken till Gustavsberg
lagt sig, vilket medfört att verkstadspersonalen åter
fått full arbetsro. Befattningshavare som har med
de administrativa förändringarna att göra, torde
väl ännu ha en del problem kvar att lösa. En för
siktig optimism är skönjbar i alla läger!

Kolbäcks-Biografen hade i september besök av
Svenska Riksteatern som gav musicalen Kiss me
Kate med bl.a. Isabell Andersson och Sten Gester.
En hel del mölntorpare fanns på plats i sa
longen då klubben - som också har en kultursek
tion - betalar abonnemangsavgiften vid alla in
tresserade medlemmars bevistande av teater i Kol
bäck!

Fritidsklubben har på höstkanten visat sedvan
ligt god aktivitet i flera sektioner. Sålunda belade
fotbollslaget en hedrande femteplats i den ena av
Hallsta-Korpens serier, efter att i flera av matcher
na oturligt förlorat poäng. I den interna skytteligan
var Kurt Thurnby mest lyckosam och i uteförsvaret
har Bengt Hals, Erik Söderberg och lagkaptenen
Artur Strandberg agerat "levande vägg" för många
motspelare. Målvakten Sten Andersson har under
säsongen gjort många fina räddningar. I turneringen
om PLM-mästerskapet avancerade laget genom
hemmaseger över Hammar med 3-2 till semifinal,
men där blev det tvärstopp mot en bättre motstån
dare i Limmared: 0-3!

Fiskesektionen accepterade i augusti en inbjudan
från Lysekilsfabriken att få deltaga i kvalificerat
västkustfiske. Resan, som företogs i buss och locka
de 23 entusiaster, tog två dygn i anspråk och blev
verkligt lyckad.

Deltagarna fick ena dagen tillfälle att fiska från
båt och andra dagen från en kobbe i havsbandet.
Efter avslutat mete vägdes fångsten varefter man
upprättade prislista, Flera av mölntorparna hade
god fiskelycka, bl.a. fick man prova på ~tur det
kändes att dra upp haj ur böljorna. Rainer Sandvik

placerade sig på fjärde plats bland hundratalet del
tagare!

Den årligen återkommande metartävlingen i Kol
bäcksån kunde genomföras med betydligt enklare
redskap och samlade som vanligt många intresse
rade.

Resultat:
Damer
1. Impi Pokela 198 gr.
2. Ritva Harju 142 gr.
3. Aune Leppälä 95 gr.
Juniorer
1. Marko Kuuttinen 249 gr.
2. Kjell Thurby 110 gr.
3. Peter Nilsson 94 gr.
Herrar
1. Stig Andersson
2. Arne Westman
3. John Ehnlund

625 gr.
415 gr.
372 gr.

Tiokampen i friidrott - som återkommit varje
år sedan 1963 - vanns i år av Erik Norrgrann.
Man summerar platssiffran i de olika grenarna och
får på så sätt fram en slutställning. En nyhet var
denna gång att man tävlade i tolv grenar och fick
räkna bort de två sämsta placeringarna.
Grensegrare:
E. Norrgrann
tresteg 11.66, kula 10.57, höjd 1.50 och spjut 38.51
M. Haarala
100 m 12.9, längdh. 5.52, stående längdh. 2.77 och
diskus 30.21
T. Kuuttinen
200 m 28.2, 400 m 60.2 och 1500 m 5.10.0
Slutresultat:

1. Erik Norrgrann
2. Martti Haarala
3. Toivo Kuuttinen
4. Erkki Siven
5. Arne Westman
6. Veli Kuuttinen

18 p.
23 p.
42 p.
45 p.
55 p.
56 P·

L. Johansson

SAXAT UR HERMODS GRODBLAD:
Utan reklam kunde vi vara lyckliga utan att veta

varför.
Tekniken har nu nått så långt att man t.o.m. kan

trycka en bok innan den är uppskuren.

De: som bor i Stockholm kallas stockholmare och
kommer från Italien, Jugoslavien, Polen och Skåne.

I de katolska länderna använder man radband
och för varje ny bön tar man en liten pärla.
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KORPFOTBOLL I FRISTAD

Bakre raden: Torbjörn Mattsson, Erling Thorstensson,
B.-G. Karlsson, Tore Högfe!dt och Kjell Eliasson. Främ
re raden: Hasse Eriksson, Björn Cedenblad och K.-G.
Ruhdensjö.

LUNDBERGS 7-mannalag i korpfotboll som
1968 blev Borås Mästare, höll sig även i år väl
framme. Laget hemförde med god marginal segern
i grupp IV, men fick däremot respass i serievinnar
nas cup mot Josefssons Postorder med 2-1 och
lyckades alltså inte försvara titeln från 1968, som
Borås bästa korplag. Nu gäller det bara att konser
vera formen över vintern, genom handboll och ban
dy, där också företaget är representerat i Borås
korpen.

Lundbergs
BPA
Rob. Holmqvist
Wäferibolaget
Riksbyggen
Algots
Kronofogden
Maskinhjälp
Solback. F-gård
Hulta F-gård
Swegmarks

Grupp IV 7-manna
10 9 1 0
10 8 1 1
10 5 3 2
10 6 1 3
10 4 2 5
10 3 3 4
10 3 1 6
10 3 1 6
10 3 0 7
10 2 1 7
10 2 0 8

49-2 19
31-6 17
29-19 13
22-14 13
26-18 10
15-24 9
17-18 7
13-23 7
17-36 6
15-37 5
13-39 4

UNGDOMSVERKSAMHETEN;
Verksamheten vid ungdomsgården har nu kom

mit igång på allvar. Den hålls öppen för ungdomar
i åldrarna 10-20 år alla kvällar, utom lördagar.

En nyhet för året är, att de yngre, d.v.s. ungdom
i åldrarna 10-13 år får, tillsammans med de äldre,
besöka gården mellan kl. 18-20, varefter de, som
vi hoppas, går hem. De äldre får sedan vara kvar
till kl. 22. (Fredagar kl. 23.)

Man kan då fråga sig: vad sysselsätts ungdomar
na med? De yngre sysselsätts med olika lekar och
tävlingar, till exempel jenkatävlingar, bingo och
liknande. Ett stort problem är att variera lekarna,
och hitta på nya.

De äldre sysselsatts inte alls.
Detta kan synas som en svaghet, men motive

ringen är, att de i många fall behöver ett ställe att
träffa kamrater på, prata, spisa skivor, spela kort
och liknande. Om man har specialintressen, är vi
lyhörda för deras önskningar och försöker hjälpa
till med bildande av fritidsgrupper och liknande.

Gruppverksamheten
Måndagar: Pysselgruppen; för ungdomar under

11 år. Lokal: Kom-och-lek-lokalen vid Renvägen.
Kl. 18.00 Bordtennis; i huvudsak för dem som är
över 14 år. Lokal: Bergasalen. Kl. 19.30
Tisdagar: Skapande dramatik; för ungdomar över

14 år. Lokal: Teckningssalen i Kvarnbergsskolan.
Kl. 19.00

Onsdagar: Modellklubben; för alla ungdomar.
Lokal: Gustavsbergsteatern. Kl. 18.00. Skapande
dramatik; för ungdomar under 14 år. Samma lokal
och tid som på tisdagar.
Torsdagar: Danskursen; för tonåringar. Lokal:

Bergasalen. KL 19.30. Pysselgruppen; för ungdomar
över 10 år. Lokal: Kom-och-lek-lokalen. KL 19.00.
Till våren räknar vi med att starta en miniracing

klubb, där ungdomarna själva skall få bygga banan
och bilarna, och en Eva-grupp under ledning av en
kosmetolog.

Tyvärr är lokaliteterna sådana att vi har måst
lägga gruppverksamheten till olika lokaler i kom
munen, men vi hoppas att det skall bli bättre när
den nya gården i Munkmoraskolan blir klar.

Givar
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Fjättrad vid hörlurar
över djupa vatten
ett tidlöst sorl
Röster från strömmen
har talat sina ljudband
Innan medvetandet sköljde bort
andar: vattensnäckor
de som gav bruset
till förtvivlans utträngda röst

Fjättrad vid livet
och dess djupa krater
och ett tidlöst sorl
flockbeteendets mönster
Andar i vattensnäckor
från glömda hav

Gondoler med sidensegel
som långsamt glider
med havets sälta
på styrårans blad
0 brus som giver
lyft mig bortom alltet

A. THULIN

34



Detta är inte utbildning av telegrafister, som
apparaturen kanske skulle kunna lura den att tro,
som inte gått i skola på länge. Det är vuxenutbild
ning med utnyttjande av en del av de tekniska hjälp
medel, som numera blir allt vanligare i undervis
ningen. Här har Hans Sandhagen en klass i engelska
för gymnasiet, där man under fyra veckotimmar i
två terminer går igenom gymnasiekursen, som är
tre år. Så det gäller att plugga. Dessutom finns kurs
i engelska för grundskolans högstadium i tre termi
ner och svenska i två terminer. Alla som fullgör
kursen får betyg på sin kompetens i ämnet. Detta är

värdefullt för fortsatta studier. Kurser planeras
också för vårterminen, så att den som missade star
ten i höstas kan börja på nyåret om tillräckligt mån
ga elever anmäler sig. Lokal är Kvarnbergsskolan.

KOM IHÅG!!!
SISTA ANMALNINGSDAG till den gymnasi

ala vuxenutbildningen i Gustavsberg vårterminen
1970 är den 30 november. Ansökningsblanketter och
upplysningar lämnas av skolkontoret.

Tack
Ett varmt tack till Baptistförsamlingen, Söndags

skolan, släkt, vänner och gamla arbetskamrater för
vänlig hågkomst på min SO-årsdag.

Rosa Jansson

Ett varmt tack till Fabriksledning, arbetskamra
ter, släkt och vänner för all uppvaktning på min
60-årsdag.

Birger Pettersson

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag. Ingen nämnd och ingen glömd.

Hilding

För en trevlig tid i Gustavsberg och för all vän
lighet vid vår avflyttning, tackar vi varmt.

Lotty och Ola Hörnfeldt
Trehörningsjö

Varmt tack till alla och envar för den överväldi
gande uppvaktningen på min födelsedag.

Ebba Ahlkvist
- il

För vänlig hågkomst på min SO-årsdag framför
jag mitt varma tack.

Anna ]ohansson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag.

Ester Andersson
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GUSTAVSBERG

Födda
2.8 Lena Ingela, dotter till Erkki Antero Laitinen och h. h.

Raija Kyllikki f. Hedberg, Bergsg. 3 B
4.8 Henry Mattias son till Tore Henry Karlsson och h. h.

Gunvor Charlott f. Kjellgren, Rutens v. 22
7.8 dotter till Erkki Katila och h.h. Leena Marjatta f.

Salakka, Villag. 14
7.8 Arto Patrik son till Arto Ilmari Valdenpka Koivisto

och h.h. Virpi Sanelma f. Koskiranta, Mossen
8.8 dotter till Axel Philip Carl Rudd och h. h. Christina

Margareta f. Hu!tcrantz, Björnskogsv. 72
8.8 Johan Niclas son till Sune Gunnar Olsson och h. h.

Gunvor Marianne f. Karlsson, Renv. 16
23.8 Anneli Kristina dotter till Björn Olov Byström och

h. h. Åsa Kristina f. Pettersson, Björnskogsv. 16
6.9 dotter till Monika Eva Kristina Sundström, Hästhags

terrassen 22
13.9 son till Eino Veikko Törmanen och h. h. Ritva Kyllikki

f. Viinikka, Gamle Svartens v. 9
17.9 dotter till Göran Olof Valdemar Hägg och h. h. Barbro

Eriksdottcr f. Severin, Skyttev. 19
19.9 dotter till Eva Viveka Norling, Rutens v. 14
21.9 son till Ingvar Hans Fredrik Bellander och h. h. Kerstin

Margareta f. Hcllqvisr, Norra Lagnö
25.9 son till Andrea Bcllotta och h. h. Gisella f. Giani,

Mariag. 13 B
1.10 dotter till Kauko Marias Sorri och h. h. Pirkko Ulla

Marjatta f. Kauppinen, Björnskogsv. 58
1.10 son till Giancarlo Maderna och h. h. Antonette f.

Grigis, Nedre Stenhuset
2.10 Anders son till Ragnar David Algot Thoursie och h. h.

Kerstin Anna f. Eliasson, Björnskogsv. 21
6.10 son till Mats Olov Nordgren och h. h. Carin Anna

Hildegard f. Carlsson, Thun-Ollev. 5
7.10 son till Klas Egon Oberg och h. h. Inger Birgitta f.

Olsson, Mariaplan 1
8.10 son till Pentti Mikko Similä och h. h. Gunnel Ingalill f.

Viberg, Skyttev. 27
12.10 son till Solveig Marianne Dahlroos, Skeviksg. 8
13.10 son till Astrid Rita Karina Karlsson, Renv, 4
16.10 son till Tuomo Aarne Juha Väliharju och h. h. Riitta

Marja f. Pylvänäinen, Kullen 2

Vigda
9.8 Nils Aron Börje Norbeck och Inger Margareta f. Mell

kvist, Farsta trädgård
13.9 Bo Lennart Persson och Maire Kyllikki f. Hirvi, Renv. 4
4.10 Vitrorio Perini och Emilia Anna f. Giannatasio, Häst

hagsrerrassen 9
11.10 Kjell Eric Gunnestad och Eva Margareta f. Fall, Björn

skogsv. 86

Döda
8.8 Astrid Sofia Brander f. Lantz, Charlottcndal 67 år

13.8 Sven Vilhelm Lundin, Grindstug, 4 70 år
21.8 Anna Katarina Andersson, Värmdög. 5 77 år
21.8 Karl Oscar Bergkvist, Grindsrugarde E 29 7.1 år
24.8 Ernst Gottfrid Kjellbcrg, Gustavsgården 79 år
28.8 Anna Fredrika Simonsson f. Söderberg, Mariag. 8 60 år
6.9 Brita Björklund f. Olsson, Gamle Svartens v. 3 73 år

11.9 Ester Emilia Johansson f. Eriksson, Gustavsgården 80 år
12.9 Gustav Alfred Gehlin, Grindstug. 5 74 år
23.9 Eva Kristina Björklund, Björnskogsv. 50

2 år 11 mån. 27 dag.
4.10 Ernst Gerhard Andersson, Skärgårdsv. 6 67 år

11.10 Evers Robert Fredblad, Gustavsgården 76 år

"KRISTI KYRKA I VÅR VA.RLD" blir motto
för en serie gudstjänster, föredrag och samtalsaft
nar i Gustavsbergs och Ingarö församlingar under
hösten och vintern med början torsdagen den 27
november. Samlande ämnen dessa torsdagskvällar
blir Kyrkans fyra "B" - Boken, Brödet, Brodra
gemenskapen, Bönen.

PASTORSEXPEDITIONEN i Gustavsberg har
ändrade tider från 1 oktober och är öppen:

tisdagar och torsdagar kl. 11-13 och 17-19.
Tel. 300 52. Kyrkoherde Ekström träffas övri
ga vardagar, utom onsdagar, per tel. säkrast
kl. 9-10.

PASTORSEXPEDITIONEN i Ingarö är nu åter
öppen onsd. 17-19 samt fred. 14-16. Övriga var
dagar (utom månd.) träffas komministern säkrast
per tel. 270 02, kl. 9-10 f.m.

Tack
Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar

betskamrater och 'vänner för all uppvaktning på
min 50-årsdag. Paula Giannattasio

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Sven Jonson

För all hjälp, vänlighet och omtanke och för alla
vackra blommor vid min makes, Ernst Andersson,
bortgång vill jag härmed framföra mitt varma tack.

Maria Andersson

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90
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Det är inte bara vi själva som säger det:

fårgTV
"... allmänt torde kunna sägas att Luma
fungerat som prisledare på färg-TV."
Citat ur Statens Pris- och Kartellnämnds senaste undersökning av priser på färg-TV.

Detta ger Luma på TV och radio:
• 1 års garanti from 1.101969
• 3 års bildrörsgaranti som förut
• oförändrade priser
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Nu är det jul igen och det år har gått då
Gustavsbergaren har kommit ut med sju
nummer. Material har inte saknats och vi
hoppas att fördelningen har varit någotså
när rättvis och omväxlande.

Det faktum att vi i år har arbetat in till
en sammanhängande ledighet av 14 dagar
- en halv semester! - hoppas vi ska ge oss
alla möjlighet att utnyttja tiden till det mes
ta som vi tänkt oss, när vi sett dagarnas rad
i andanom. Högtid, fest, vila .i lagom om
växlande doser!

I detta nummer har Bo Broms ordet och
vi önskar honom välkommen i tidningen.
Han ger oss synpunkter inför 70-talet.

Den vars bästa julklapp är boken eller
böckerna kan lära sej en del om lasteknik
och förstå hur läsandet fungerar genom John

Bellanders referat av "Att läsa" av Äke Ed
felt. Ett besök hos fiskaren Ivar Eriksson i
Finnsveden för oss tillbaka till tiden för
Saltsjöbadens tillkomst och ger lire inner
skärgårdshistoria. Och på bilduppslaget kan
man se hur ungdomen fritidsjobbar.

Att Värmdö vackra gamla 1300-talskyr
ka har genomgått en omfattande restaure
ring och togs i bruk igen första advent är en
händelse som gläder många.

Och så träffas vi igen på det nva decen
niet. GOD JUL och GOTT NYTT AR öns
kas Er alla! Kanske skulle vi vilja trycka li
re extra på den önskan när vi riktar elen till
Fristad, Mölntorp, Oxelösund och Reftele,
som i år kommit in som medarbetare.

Red.
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INFOR 70-TALET
Rubriken kan synas banal, den tekniska och eko

nomiska utvecklingen gör ju inte halt inför ett skif
te av decennium. Som tillträdande chef för ett före
tag, uppbyggt av generationer av gustavsbergare,
kan det dock vara ett lämpligt tillfälle till reflek
tioner över de mål och uppgifter vi ser framför oss.

Det gångna årtiondet har för den enskilda män
niskan betytt åtskilligt i form av ökad konsumtion,
längre fritid och större social trygghet. Vi har i vårt
land haft en utveckling inom skolväsendet, inom
varuhusområdet, på kommunikationssidan, för att
nämna några områden, som varit enorm och vi har
haft en byggnadsverksamhet som fört oss upp till
första plats i världen i fråga om nya bostäder per
capita.

Mycket tyder på att 70-talet kommer att bli det
årtionde då vi måste ta ansvaret för vår levnads
standardhöjning, måste besinna att konsumtionsför
delarna inneburit en naturförstöring som på sikt kan
äventyra glädjen och nyttan av standardstegringen.
Miljöfrågorna pockar på sin lösning och likaväl
som Gustavsbergs i hundrafemtio år sökt skapa
trivselvärden genom vackra och nyttiga ting samt
sedan tre årtionden levererat produkter för bättre
hygienstandard för bostadskonsumenten, likaväl bör

nu Gustavsbergs Fabriker genom sin ställning inom
svensk industri lämna sitt bidrag till miljövården.

Den grund på vilken vi kan bygga vidare vår
produktionsapparat blir således en kombination av
konsumtionsnära kvaliretsprodukter för nytta och
prydnad med industriprodukter som kan skapa en
bättre yttre och inre miljö för bostadskonsumenten.
Med yttre miljö avses då tex system för avfallsbe
handling och med inre miljö sådana funktioner som
hygien, inomhusklimat etc. Om vi dessutom kan få
en ökad samordning med byggvaruhandeln har vi
goda förutsättningar att uppfylla KFs intentioner
att påverka boendekostnader och bostadskvalitet i
rätt riktning.

Vi måste framställa varor för nuet, men samtidigt
söka lösningar på framtida problem, utvecklings
och forskningssidan får vi därför försöka förstärka.
Kvaliteten kommer i förgrunden, vår insats på
byggmaterialområdet får inte leda till dagslände
produkter, de delar som nu inmonteras i våra bo
städer skall ju finnas kvar in på 2000-talet.

Vårt företags målsättning förändras successivt.
En anpassning och utveckling sker i takt med de
krav som av konsumenten uppställs. Samtidigt bör
vår verksamhet kunna uppfattas som meningsfylld
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från de anställda på olika nivåer och vara till sam
hällets bästa. Insatser av positiv art får ej nedklassas
av sådana grupper i samhället som ej har alternativ
att framföra till värden som arbetstillfredsställelse,
kvalitet, arbetseffekti vitet. Dessa begrepp bidrar
också till att skapa trygghet i anställningen, en
trygghet som gäller även områden som skyddsfrå
gor på arbetsplatsen och lönefrågor. Vad den första
frågan beträffar har glädjande nog kampen mot
silikosen - ett allvarligt socialmedicinskt problem
- givit gynnsamma resultat. Några silikosfall
bland dem som börjat arbeta i fabriken efter 1939
har ej kunnat konstateras av anlitad läkarexpertis.
Lönestandarden har kunnat hållas på en nivå som
klart ligger över SAFs industristatistik. Detta gynn
samma löneläge är tillfredsställande - vi vill ej bli
betecknade som låglöneföretag - men för att hävda
oss på en av hård konkurrens karaktäriserad mark
nad krävs att fabriksdriften sköts rationellt och att
marknadsföringen är effektiv.

Vi måste slå vakt om människan i arbetet. Ifråga
om utbildning, rekrytering, information och sam
arbete måste system prövas som passar våra förhål
landen. Det kan krävas insatser för att främja ung
domens intresse att arbeta på sin egen ort. Bostads-

frågan, fritidsintressen, utbildningsmöjligheter, är
exempel på spörsmål där företag och kommunala
myndigheter måste gå hand i hand. Här kan näm
nas att industri och kommun investerat flera miljo
ner under senare år för att få Farsta viken ren. De
insatser som gjorts har lett till att Gustavsberg av
många ansetts som ett mönstersamhälle - men ett
mönster får ej stagnera.

Måhända kommer vår arbetskraf tssituation på
grund av bostadsbristen genom att fabrikerna ligger
nära en storstad att leda till att vår expansion del
vis måste ske genom att förlägga viss tillverkning
ute i landet på samma sätt som vi nu har fabriker i
Oxelösund, Fristad, Reftele och Mölntorp. Då vi
talar om Gustavsbergs är naturligtvis dessa "ut
socknes" fabriker inneslutna, såväl organisatoriskt
som marknadsmässigt ingår de i företagets gemen
skap.

Det är i förhoppning att denna gemenskap mel
lan fabriksenheter, anställda och samhället skall be
stå och fördjupas under 70-talet samt att de skisse
rade ambitionerna kan omsättas i praktisk handling
som jag önskar alla anställda och deras. familjer inför
ett nytt decennium en GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR. Bo Broms
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Foto: Leif Andersson
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DET BRINNER I KAKEN
Måndagen den 1 december vart vägen mot Stock

holm avstängd och man var tvungen att ta omvägen
om Skevik för att komma till staden. Orsak: Gam
la Loviseberg, som länge hindrat trafiken skulle
brännas ner.

1872 brann gamla Blåsut ner. Det var en låg tim
merstuga, som låg på samma grund där Loviseberg
byggdes upp något år senare. Det blev ett varmdö
gatshus. Värmdögatan byggdes ungefär samtidigt
och att man tog modeller från någon gata kan man
se flera exempel på i Gustavsberg. Skuggan är ett
Kullhus, Farsta har Mariagatshus etc. De äldsta in
byggarna voro Skomakare Hagberg på västra ga
veln och Sadelmakare Lindblorn på östra.

På 90-talet byggde senare Oskar Hagberg två
små stugor uppe vid nuvarande vedboden, där han
hade skomakarverkstad. Dessa stugor revs på 20-
talet, men där fanns vilda jordgubbar ända in på
SO-talet.

Omkring 1905 flyttade musikdirektor Ostlund
till Lovisebergs östra ända. Han var klockare i Gus
sravsberg till omkring 1940.

Skomakare Lundkvist efterträdde Hagberg om-

kring 1910. Han flyttade till Uppsala 1924.
Osdund flyttade till Ekedalsskolan i Gustavsberg.

Skräddarmästare Abel Holmberg kom till Lovise
berg och öppnade skrädderi, som han drev till 1958.

1924 efterträddes skomakare Lundkvist av Ren
holm. Då hade vi skräddarn på västra gaveln och
skomakarn på östra. Holmberg sydde mycket åt
gustavsbergare och jag har många gånger som liten
grabb sprungit sträckan Loviseberg-Gustavsberg
med avbetalningspengar och nypressade kostymer.

I början på 40-talet avlöstes så Renholm av den
färgstarke Kurt Åkerlund. Då vart besöken hos sko
makaren ett nöje för man fick ett otal jakt- och
fiskehistorier på köpet. Kurt Åkerlund flyttade till
Stenhuset i Gustavsberg omkring 1955-60 och
Holrnberg avled ungefär samtidigt. Därmed hade
Loviseberg spelat ut sin roll som hantverkshus.

I min barndom kallades viken nedanför Lovise
berg för Hagbergsviken och senare för Skräddarvi
ken eller "Skraddarns", som ungarna brukade säga.

Det fanns också ett badhus i viken som revs 1940.

T.R.
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Referat /rån boken: Att läsa av Å. Edfelt

Anda fram till SO-talet ansåg vetenskapen att män
niskans förmåga att läsa var knuten till ett speciellt
läscentrum i hjärnan. Under 70 år ha de, som forskade
på detta område, utgått från denna hypotes, som ett
faktum, och sökt efter restmetoder att påvisa detta
centrum. Det blev ständigt negativa resultat. Man sökte
efter något, som ej fanns.

Vi skall i fortsättningen gå in på denna människans
viktigaste intelligensförmåga och vi skall bl.a. komma
fram till en läkepedagogisk möjlighet att motverka s.k.
funktionell läsoförmåga.

Vi kommer ej att taga upp läsoförmåga, som beror
på skador i själva hjärnan såsom hjärntumörer, hjärn
blödningar, speciella nervsjukdomar eller infektions
sjukdomar.

Grunden till läsförmågan är talet.
Det enda egenartade, som finns hos vår läsförmåga,

är att läsförståelsen d.v.s. det från en lastext styrda tän
kandet, sätts igång och underhålles av synstirnulering
från en lastext.

Den första grundstenen till läsförmågan är talet. Det
lilla barnet ser och hör en person eller en sak. Ar det
en för barnet mycket stimulerande person eller sak, så
blir det så att säga en kontakt mellan namnet på per
sonen och personen själv. Hos barnet uppstår en minnes
bild av modern då ordet "mamma" säges. Ordet ger en
förståelse av vad saken gäller.

Det är samma sak, som sker, då vilket sinnesintryck
som helst träffar hjärnan. Först uppfattningen av själva
objektet. Blixtsnabbt därpå tändes liksom en fyr i hjär
nan, vars ljusstrålar belyser objektets egenskaper. Detta
i sin tur tänder en viss känsloinställning (värdering) gent
emot ämnet och så kommer en viljereaktion.

Åren går och allt fler ord lär sig barnet. Det lär sig
allt mer även att förstå begreppet bakom ordet. Vi be
finner oss dock ännu på talets område.

Vi skall nu övergå till det mer specifika lasproblernet.
Barnet får lära sig bokstäver. Man visar bokstaven M
c.ex. och ljuder detta. Efter en tids övning har barnet
fått full förståelse mellan bokstaven och ljudet. Barnet
lär sig allt fler bokstäver och lär sig ljuda dem och till
slut kan det ljuda ihop ord.

Nu hör barnet ta lorder och ser det skrivna ordet.
Det har uppstått en s.k. betingning i hjärnan och barnet
adderar blixtsnabbt till ordet liksom till textordet alla
de egenskaper, som det lärt om det bakomliggande be
greppet. Då ordet "mamma" säges far det genom barnet
en minnesbild av något mjukt och vänligt, barnet kän
ner en känsla av trygghet och värme och det - sträcker
ut armarna för att omfamna sin mamma.

Ett annat ord "vovvov" är för barnet utom hundens
gestalt någonting som tassar omkring och ibland säger
vov, etc. Dessa biintryck ligger så att säga vid sidan
om det direkta hörandet och seendet och kallas synapser.

När barnet ljuder ihop ett ord, tar det en viss tid
att ljuda en bokstav. Intervallet till nästa ljud får ej
överskrida det s.k. retningsinterva llet. Ljuder barnet
för långsamt hinner minnesbilden av det föregående
ljudet att falla bort. Det hinner aldrig att bli ett ord
för barnet.

Längden av det kritiska intervallet synes vara lika
med korttidsminnet. Minnet av nyss timade händelser
förklingar inom 1 a 2 sekunder såvida ej uppmärksam
hetsmomentet hinner inträda d.v.s. så vida ej någon
synaps sätter sin prägel på det timade. Det s.k. retikulära
ledningssystemet i hjärnan börjar lysa och blinka.

Barnet kan lägga ned ett intensivt arbete på att skilja
mellan 111, n, u och v. Det kan hända att rerningströs
keln härvid överskrides och en gissning blir följden, med
avseende på det ord, som skulle läsas.

Ibland hinner barnet ej ljuda ut ordet enär synstimu
leringen hinner före och stöder hela aktiviteten med
förståelse för ordet eller frasen. Ovningen gör till slut
att talstimuleringen endast hänger med som en mycket
svag form eller rudimentär aktivitet i talmuskulaturen.
Vi börja nu kunna läsa tyst.

Ögonrörelser:
Man finner att ögonen rör sig vid läsning. Goda lä

sare visar en god organisation av dessa rörelser. Ogat
följer på ett bestämt sätt med vid läsningen. Hos dåli
ga läsare är dessa rörelser mycket oregelbundna. Under
den tid då ögat rör sig är ögat blint. Det är endast un
der pauserna som ögat ser. Tidsförhållande mellan
ögats rörelser och pauser förhåller sig so111 1 /19.

Talrnusleulaturens förhållanden:
Vid tal och högläsning sätts ju ta lmuskula turen i gång.

Vid tyst!äsning kan, som ovan påvisats även talmusku
laturen vara aktivt fastän i mer eller mindre form. Hos
goda läsare försvinner rörelserna närmast helt. 0111 tex
ten av en eller annan orsak försvåras tillgripes även hos
goda läsare detta talstöd. Detta fenomen visar även på
att talet är grunden till läsförmågan.

Man ansåg en tid att man kunde få fram en bättre
tystlasning, om man hindrade talrnuskulaturen att arbe
ta. Flera sätt att lösa ut talsrödet utarbetades. Det visade
sig dock au denna tankegång var felaktig.

Långt driven läshastighet försvårar lasförsråelsen, dä
remot ökar hastigheten v.id träning i läsförståelse.

Man kan uttrycka det så att läsförmåga är den hastig
het med vilken en person uppfattar 100 '0/o eller en viss
angiven procent av en läst texts innehåll.
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Läsförmåga kan ej avgränsas från
intelligensförmögenheter

Mycket viktigt är att läsförmågan ej kan avgränsas
från andra incelligensförruögenheter.

Med ökad frekvens av ett ord eller en fras i texten
minskar kravet på synstimulering i en aktivering eller
det intresse, som utgår från ett ord i ett meningsfyllt
sammanhang ökar läsförmågan. Avläsning av flera ord
eller hela listor av ord ger tillräcklig repetition och god
träning. Man skall dock alltid förstå att utnyttja det
intresse som ligger i förståelsen av det lästa ordet.

Den grundläggande lasun.deruisningen:
Särskilt i Amerika stod striden hög om högläsning och

rystlasrring under l 800-talet och fram in i 1900-talet. I
många stora skoldistrikt gick man c.ex. in för tystlas
ning redan från början.

I Sverige, där språket är så ljudrnassigt, har man an
sett, att varje form av läsundervisning, som ej har sin
grund i elevens talspråk, gör inlärandet onödigt svårt
för barnen.

Med utgångspunkt från detta, att talet är läsningens
grund får calövningarna sin speciehla betydelse. Det är
under dessa, som man verkligen kan kontrollera, att or
den eller frasen förstås av eleven. Barnen bringas läs
förståelse och därmed ökar deras intresse för läsarbetet.
Läsningen stimuleras och går bättre.

Ett primärkrav på Iasrnaterial för den tidiga läsunder
visningen bör därför vara
1. Meningsfyllda och aktiverande texter från första

stunden.
2. 'Texten skall uppbyggas av ord, som finns i elevens

ordförråd.

Förövningar och vissa formella ldsouningar,
Redan 4-5-åringen kan skilja mellan figurer som är

olika i vissa bestämda avseenden. Däremot är det ej sä
kert att de uppfattar spegelbilder av bokstäver.

Man måste göra barnet medveten om dylika olikhe
ter och om vad de betyder. I början av inlärandet är
detta en mödosam process, som kräver mycket övning
och många kontroller.

Bokstäverna m, n, u och v eller 6, p, d, g, även r, f,
och c hör till dessa svårtydda bokscäver för nybörjaren.

Långt in på SO-talet ansåg man att felsägningar på
dessa bokstäver tydde på en speciell lässvårighet. Man
ralte om ordblinda barn. Så är dock ej fallet. Det beror
på en felinlärning. Det enda är träningen och vid denna
process är det viktigt, att tecknen skall förekomma i
ordet. De aktuella bokstäverna skall stå i början av
ordet. Det tecken som användes skall vara entydige.

Tecken och ljud skall vara väl inlärda innan man
börjar lästräningen av meningsfyllda ord eller fraser.
Läsningen blir på så sätt aktiverande och intresserande.

Utocckling av läsförmågan.:
När man blivit förtrogen med lässituationen, blir öv

ning av lasförståelsen det väsentliga innehållet i läs
lektionen. Vad menas då med läsförståelse?

Vi kan utgå från författarens hela fond av ord. Detta
kallas steg No 1. Av dessa ord skapar han en lastext,
som han lägger fram och som läsaren läser. Detta är

steg No 2. I nästa steg No 3 kommer läsaren in. Den
lästa texten bringar läsaren i en viss aktivitet d.v.s. lä
saren får ett visst intresse av det han läser. Nu kommer
steg No 4. Läsaren liksom skjuter texten ifrån sig och
börjar fundera. Det lästa kritiseras och jämföres med
minnesuppfattningar i ämnet.

Givetvis spelar ett rikt nyanserat ordförråd hos läsa
ren in, då det gäller läsförståelse. Uppcräder i texten
plötsligt ett ord, som man står främmande inför inträder
olika reaktioner hos läsaren.

Håller man på och läser en strunttext, kanske man
slutar med läsandet och vänder sig till något annat i t.ex.
tidningen. Ar det en informationstext, blir man förvir
rad, tappar tråden, läser om ordet, läser om en del av
texten för att söka förklaring av ordet eller till slut slår
upp ordet i en ordlista.

Det är av värde att texten ej innehåller för mycket
fackord. Å andra sidan är det ett visst värde att bi
bringa läsaren fackord för att ge honom en djupare för
ståelse i ett visst ämne.

Traningsmaterial innehållande vanliga ord, fackord
eller fraser bör ställas upp i radriktningen och ej under
vartannat då det gäller den rena avläsningsträningen.

Att försöka eliminera talrörelser bör man vara för
siktig med, som redan förut framhållits. Varje form av
träning, som är direkt inriktad på att minska eller totale
eliminera medrörelser i ta lmuskulaturen resulterar ofel
bart i sämre läsförmåga.

Aktivering:
Som vi talat om förr ger ett sinnesintryck c.ex. ett

skrivet ord i första hand upphov till det direkta seendet
av ordet men därutöver en hel rad extra intryck, s.k.
synapser. De väcker olika aspekter av ordet. Ar man
intresserad av texten, kvarhålles de intryck, som har
anslutning till innehållet och ger upphov till en rikare
förståelse av ordens innebörd.

Märkligt nog kan dessa extra aktiveringsuppslag, el
ler andra händelser eller ljud som timar i ens omgivning
inaktiveras. De extra aktiverande händelser går över det
s.k. retickulara nervsystemet i hjärnan och kan här
inaktiveras helt automatiskt eller dämpas ned. Man
lägger ej så mycket märke till barnens lek och stoj om
kring en där man sitter i en bekväm stol och är koncen
trerad på en god text.

Har man andra, kanske viktigare uppgifter, att klara
inom en bestämd tid kan tanken på dessa störa läsningen.
Man kan då genom att göra en anteckning av dessa på
ett papper tillfälligt avkoppla dem.

Det mekaniska inlärande av kunskaper plugget s.a.s.
avtar tidigt i människans liv. Har dock inlärandet något
meningsfullt material avtar m.nneskunskapcn ej så fort
s.k. judiciöst minne.

Den ökade erfarenheten medger ökat behållande av
sinnesintryck och underlättar inlärandet. Detta bryts ej
ned förrän i sena ålderdomen.

Laspreparation :
Erfarenheten ger från början en viss inställning till

textens innehåll och underlättar läsförscåelsen och lä
sandet.

Handlar det om en okänd text kan man förse skumma
texten. Man skaffar sig därmed en viss uppgift om vad
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Rolf Dahlbom, planerare på HPF, stockholmsgrabb från be
gynnelsen, och har fyra års erfarenheter som produktionspla
nerare på Sala Masleinjabrik, Lennart Gullefors, distributör på
försäljningen av HPF-produkter, kommer närmast från Luleå,
där han arbetade på Domus Interiör.

texten innehåller. Därefter sätter man igång läsandet.
Aktiveringen och läsförsråelsen går lättare.

Speciella lästeknikövnmgar:
Efter världskrigen blev det på modet med hastighets

läsning. Till och med president Kennedy gick igenom
en lasreknikkurs. Dessa metoder är dock intet att stå
efter. Det är en slarvig läsning, som knappast kommer
upp till den skumning, som vi nyss talde om. Det är
ingen ide att hålla sprinterfart genom en text. Man
skall i stället öva förmågan att variera sin läsning.

Tex-tens utformning och typografiska elegans skall
hållas på hög nivå. Detta underlättar i hög grad att
tillgodogöra sig innehållet.

En god läsare läser mycket långsamt igenom ett pre
judikat för att inga nyanseringar skall gå förlorade. Han
slarvar igenom ett P.M. för ett sammantrade och jagar
igenom en deckare. Det han senare har att redovisa är
väl anpassat för ändamålet med läsningen.

En del tester har utarbetats för teknisk läsning. Först
får man läsa en del frågor. Svaret ligger i den text, som
man senare skall läsa.

I andra tester gäller det att från en given text få fram
en del punktuppgifter. I detta fall kan man således lik
som skumma texten. Man anpassar således läsningen efter
ändamålet med läsningen.

Lässvårighet och läkepedagogisk ldsunderoisning:
Som vi från det föregående inhämtat har människan

ej något specifikt lascentrurn i hjärnan. De, som visa
lässvårigheter är speciella barn med lätthet för felinläran
de. En stor grupp av dessa barn är de med artikula
tionsdefekrer och barn, som på det hela taget har svåra
skol resulta t.

Dessa forhållanden är ytterligare bevis för att talet är
grunden till lasuridervisningen.

Man har även vittnesbörd om sjukdomstillstånd, som
ger upphov till defekttillstånd bl.a. med läs- och skriv
svårigheter. Aven kan skador vid födelsen och efter
vissa tidiga infektionssjukdomar ge defektsyrnptom i
språkfunktionen. T.ex. kikhosta.

Det uppstår i dessa fall en försenad ralutveckling. Man
finner hos dem även en viss fumlighet och klumpig
0gang.
Hos dessa smyger sig in en felande anpassning till

skolarbetet och inlärandet måste anpassa sig efter den
individuella nivån.

Utgår man från dessa fakta så följer att den läke
pedagogiska läsundervisningen skall vara mer läsunder
visning av helt van ligt slag, men i mindre proportioner.
Stegen i undervisningen skall vara mycket små och
reperionerna mycket ökade i antal.

Ju yngre eleven ar då felet upptäckes ju bättre resul-

Pentti K osonen, konstruktör för Bioxialsystemet, jobbar
alltså på utceclelingsaodelrungen för VVS- och VA-pro
dukter, jobbat med plast sedan 1966 på Plast-Detaljer
i Saltsjö-Boo och Kerion Company i Stockholm. Börje
Sander, kontorist på kalkylavdelningen, med handels
gymnasium som närmast bakgrund, och förresten en av
landets mest lovande orienteringsgrabbar.



rar erhål,les vid behandling av dessa fall. Svårigheten
avklingar med adekvat undervisn:ing.

Innan man dock hinner så långt kommer många elever
att gå ur skolan med stora svårigheter att läsa och
skriva, vilket verkar menligt på deras försörjningismöj
lighe ter.

Det fordras mycket fler lärare med specialkunskap och
tålamod i denna undervisningsform.

Att skriva läsvänliga texter:
Genom att variera textens formella utseende kan man

i hög grad påverka lasförsråelsen i positiv riktning.
Radavstånd och radlängd måste vara bästa möjliga.

Går radavståndet över ett visst värde blir läsarbetet på
en gång försvårat. Lika gäller för radlängden. Man har
kommit till att radmellansråndet skall vara en s.k. punkt
(ungefär 1/3 mm) större än den använda typstorleken.

Radlängden bör i viss mån anpassas till läsförmågan.
Den bör dock inte vara längre än att varje rad liksom
innehåller ett avslutat helt för tanken. Den ideala rad
längden synes vara 20 s.k. ciceros = drygt 90 mm för
enspaltad text och 14 aiceros = 63 mm för tvåspalrad
text. Cicero är enheten för radlängd och lika med 12
punkter. (4,51 mm).

Man har ej funnit belägg för ett behov av en rak
vänstermarginal.

Då det gäller färg på papper och text är allt, som
minskar kontrasten av ondo och ger en ökad svårighet.

En text skall även vara väl uppdelad t.ex. med mar
ginalrubriker och en bild skall ha en god anknytning
t,i Il texten.

Om vu minns från läsförståelsen skall man, innan
man börjar läsa, skaffa sig en så god inriktning till vad
texten innehåller som möjligt. Det kan då vara av värde
att redan i början av texten ge en viss summering av
det kommande innehållet, men även i slutet kan man
ge en sammanfattning med anknytning till det som sades
i början.

Jag får nu hoppas att läsaren har fått en god för
ståelse för konsten art lära läsa, om lasförståelsens bety
delse och kanske viktigast om den läspedagog,iska möj
ligheten.

John Bellander

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
A-ven inbindning av GUSTAVSBERGAREN

Eeva Heikkinen, finska, kommer närmast från Fagersta
där hon varit sömmerska. Nu [orrnspruiare på plastau
delningen,

K. G. Björk från Gamla Karleby i Finland. Började här
i augusti som brännare på Sanitet. Hoppas han trivs.

Andersson, Karl Arne Ludvig (Ludde) välkänd för alla Gus
tavsbergare. Han har nit börjat på pannverkstaden som stä
dare. Ludde arbetade här åren 1933-46, då på steatit. Sedan
har det varit byggsvängen. När han i somras fyllde 50 blev
det svårare med resor och ackordshetsen på byggena och då
tyckte både vi och Luddc att det var bäst att han kom tillbaka
till fadershuset,



FISKARE I FINNSVEDEN
"I dag har vi måndagen den 25 augusti och sitter i Finnsveden med en underbar utsikt över Baggensfjär
den och Saltsjöbaden. Det är en strålande kväll och vi ser segelbåtarna och måsarna på Fjärden. Vi sitter
intill Finnsvedens gamla torp och talar med fiskaren Ivar Eriksson, 84 år gammal ingaröbo, född i Finn
sueden", säger Torsten Rolf som med Hilding varit ute på Ingarö på ett av sina besök bland veteranerna
i skärgårdsgrannskapet. I sin amerikanska gungstol med korsstygnsbroderier och det kära knarret från
medarna håller Ivar Eriksson med tidningens hjälp ett öga på händelserna utikring.

Första frågan blir: Kom Er far till Finnsveden
eller var han född här också? - Min farfar kom
till Finnsveden efter att ha varit rättare på Beate
lund. Han tog torpet 1869, då var min far sju år.
Han var född i Beatelund och sedan var han här
hela sin tid. Farfar dog 99 och pappa 43. Jag gick i
skola på Ingarö i gamla skolhuset i Pilhamn. Det
såg annorlunda ut då än nu, men samtidigt var det
mera folk på grannställena och i skolan. Dit fick

man traska om mornarna med lykta. 1893 börja jag
skolan. Klockan åtta skulle man vara där och sluta
vid tretiden. Vi gick två dar i veckan de första klas
serna och sedan tre dar i veckan. Det var väl fem
år skolgången skulle vara. Jag kan tala om, att i
mitt skolbetyg står att jag gått i skolan 419 dagar.
Så det var inte såna förhållanden då som nu, inte.
1908 tog jag förresten en folkhögskolekurs i Wäddö
för att bättra på mina kunskaper. Pastor Oliv hade
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skolan. Han var komminister här och predikade bå
de i Gustavsberg och Ingarö. Han var före Wann
gård, men det var Jonsson emellan.
- Det var Jonsson som ofta var tillsammans

med Baron Cederström. Träffa Ni några lyktor
från dom andra torpställena? - Det var just inga
förrän man kom neråt Färjholmen, där Arlunds och
beatelundsbarnen kom. Där kunde man träffas, an
nars var jag rätt ensam här. Från Lillängsdal kom
jämnåriga till mej men dom gick åt Forsviken. Alla
barn gick i samma klassrum.
- Och när Ni kom hem fick Ni hjälpa till för

ståss? - Ja, det var väl inte så mycket dom första
årena. Min far hade häst och kor och fiske. Det var
ett fiskartorp. - Det var väl fisket som gav den
egentliga inkomsten och så sommargästerna. Körde
man dom i motorbåten? - Dom köpte mjölk och
fisk. Men farfar hade inte motorbåt. Min far köpte
1911. Den första motorbåten som användes till fiske
kom 1905 till Gåsö, som hör till Tyresö. En Wil
helmsson köpte där, sen Wahllund och så kom far
min. Jag köpte 1916. Så började dom komma lite
var. - Före det var det bara att ro. Rodde ni
fisken till Stockholm? - Nej, bara till Saltsjöbaden.
Första årena jag börja rodde man till Ramsäng, det
var Strömma kanal då. Ramsäng ligger här borta
och dit rodde man strömming och när det var någ
ra stadsresor. Och sommargästerna kom den vägen.
Dom gick ju, när dom inte hade å bära, men man
rodde grejer och flyttningar. - Fick man en liten
hacka då? Så det vart tillgång till kontanter som
inte var så lätt att få annars. - Jo, det blev ju all
tid något.

Men här blev ett uppsving när Saltsjöbaden kom
till.
- Ni kommer ihåg när Saltsjöbaden grundades?

- Javisst, jag är jämnårig med det kan jag säga.
Jag minns när far min talte om att det som låg på
andra sidan skulle heta Saltsjöbaden. Första årena
på 90-talet byggdes både hotellet och restaurangen
som brann i vintras. Vi betraktade det som en för
del, när det blev och man hade möjligheter å kom
ma över sjön till tåget. Före det var det ju bara att
köra i sjöarna till stan. - Samma väg som Gustavs
berg körde sitt porslin? - Ja, just det. Vägarna från
Kolström och Gustavsberg sammanslöt sej vid
Glingede.
- Vad fanns det för torp i närheten och vilka

bodde i torpena? - Jo, det var Ramsängen, Lill
ängen, Kalvsnäset, Kalkarsveden, Färjholmen,
Karlsdal, Nytorp och Lillängsdal. Det var torpena
under Beatelund och alla gjorde dagsverken till går-

den utom Lillängsdal. Dom betalte arrende. -
Forsvik, hörde dom inte till? Dom har ju torp här
intill. - Forsvik betalte arrende till Beatelund, så
dom hade inga torp under sej. Det var jämställt med
ett torp fast dom hade lite äldre anor med bebyg
gelse sen gammalt. - Tjurar fanns det i Beatelund,
så ni fick knalla dit med korna alla torp runtikring?
- Ja, Beatelund brukade Brunnsnäs och Appelvre
ten så dom hade färja över, som kunde ta en två par
kor. Bebyggelsen i Brunnsnäs blev inte förrän fidei
kommiset blev delat och det blev sålt.
- Och sen gifte Ni er? - Jo, det har man ju

gjort. 1922. - Var frugan från Ingarö? - Nä, hon
var född i gävletrakten men hade varit här på trak
ten. Gubbarna på ställena var rätt så märkliga. Man
har tänkt på dom många gånger. Det var Arlund,
Färjholmen, en glad, livad en, som hade varit skep
pare och han sjöng. - Var det farsan till Ture, som
förde gustavsbergsbåten? - Det var det. Och på
Kalkarsveden var en gubbe, Pettersson, som gick
ikring och slaktade grisar. Det var inga märkvärdi
ga historier han berätta om folk och gårdar, där han
varit. Men jag tyckte det där var intressant. - Var
det han som körde ölbåten? - Det var en son till
honom, Olpelle.

Vid Kalvnäset var en barsk gubbe, som hette
Lönngren och hade varit sjöman i unga dar. Han
berätta om proviantering för långresor och om sina
äventyr. - Vem var i Karlsdal? - Där var en
änka, Stefanssons farmor. Och i Nytorp var i mina
första år en Lundqvist. Han berätta om en stadsresa
på vintern, när han körde landvägen i svallisen
kring Gustavsberg. Det var ett äventyr och han
trodde det skulle gå åt helsike med både han och
lasset. Vägarna var dåliga då.
- Ni körde i skogen åt Beatelund en del också.

- Ja, vi avverkade åt Beatelund när isen bar. När
Saltsjöbaden blev körde vi dit. Far min och dom
andra körde is om vintrarna som särskilda gubbar
sågade. - Så dom hade isstack vid hotellet och i
privatvillorna. Det fanns inga kylskåp utan isskåp.
Det var relativt välbärgade mänskor som bodde där.
- Ja visst.
- Berling som vi talade om kom till Nytorp

efter Lundkvist. Han var där tills han drunknade,
1905 tror jag det var. - Cederströmarna var två
bröder. Flygbaron hade Brunn. Dom påstod han var
glad. - Ja, det var han. Jag hade inte så mycket
kontakt med honom. På vintern gick man i regel
"sjön" till skolan. Då mötte man en del folk, särskilt
minns jag Cederström och baron Leuhusen på Säby.
Säbygubben minns jag för han var så artig. Han
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skulle lyfta på den där skinnmössan han hade. Man
förvåna sej över't. - Att en så fin karl var så artig.
- Ja. När Cederström skulle köra över sjön och
rännan därute var klen, då sprang han före och
stampa med klacken och sa åt kusken: "nä, bara
kör". Det där sättet att fresta is var väl inte så re
kommenderande men den gången höllt det. - Han
var djärv.

Vad hette han som var på Beatelund? - Anders.
Han blev sjuk och var borta och fideikommisset
upplöstes efter hans död.
- Har Ni haft några egna barn? - Jaa, en dot

ter. Hon gick i skolan först på Ingarö, sedan i Salt
sjöbaden. Det var lite besvärligt ibland att köra
henne dit varje dag. Nån gång på vintern var det
omöjligt och då låg hon kvar där.
- Har Ni excecerat vid Flottan? - Nej, jag

blev frikallad. - Sen kom Ni in i en del kommu
nala uppdrag? - Ja, det var 24. Wanngård var
ordförande då, det var före Dahllöfs tid. Sen blev
det Zetterberg, handlanden i Återval]. Jag var med
i alla nämnderna, ordförande i en del, pensionsord
förande i 14 år. Det är inget uppdrag som jag var
så bekymrad att bli ålagd, men inget som jag är så
tacksam för som just det. Man lärde känna folk. Jag
var där i 14 år till sammanslagningen med Gustavs
berg. Pensionerna höllt ju på å bättras något men
sedan har det ju gått med stora steg framåt.
- Ni kommer ihåg alla stugorna runt Ingarö?

- Ja, åt den andra ändan hade man ingen närmre
kontakt annat än när man var neråt kyrkan. Men
man kände ju folket. - Nu sitter vi inte i själva
Finnsveden. Hur kommer det sej? Ni har köpt det
här stället efteråt. - Ja, här var bara skogsmark
då. Den som byggde här var den förste som friköp
te sedan Frisk blev ägare. - När Ni flytta hit bod
de Er pappa kvar i Finnsveden? - Ja, han köpte
något år före mej där uppe och byggde.
- Hur va det med fisket i Baggen? - Det har

varit växlande alla tider. Strömmingen har varit
huvudfisket. När mina farföräldrar kom hit 69
kom finnar över med stora ryschor och ville dela på
hälften med honom och en på andra sidan fjärden.
När dom skulle hem på hösten ville dom sälja en
ryscha för 100 kr. Det var mycket pengar då, men
han köpte och ångrade det aldrig. Sedan var det
gott om fisk en tid. Strömmingen salta vi, men inte
annat. Längre ut sålde dom också saltströmming.
- Ni kommer ihåg Gustavsbergs kolångare, där ·

Axel Wennberg var maskinist? - Ja, det var ju på
sjön det tilldrog sej som var mest intressant för mej
när jag var pojke. Man kommer ihåg sandskutorna

och dom större som segla mest till Gustavsberg. En
gång kom en båt, som inte gick däråt utan till viken
rätt över. Man undrade, men så kom man ihåg att
den båten kom med den nya tiden. Den hade järn
vägsräls till Saltsjöbanan. - Så var det dom stolta
skeppen med rår och master? - Ja, det var någon
från Häverö och Diana från Wäddö och andra.
Norrmän var det också. Dom segla mest när det var
tjänlig vind. Var det inte det, så tog dom bogser.
- Fanns det doktor om nån blev sjuk? Var det i
Saltsjöbaden? Men Ni var aldrig sjuk? - Neej, men
vi hörde ju till Gustavsberg. - Och gamla doktor
Lindhe? - Ja, han var här till min syster när hon
var barn och till min farmor när hon levde. Lite se
nare vände man sej till Saltsjöbaden och läkaren
där.
- Det var inga båtar som kom in här vid Finn

svedens brygga? - Nej det var Ingaröstrand som
gick mellan Saltsjöbaden och Orsundet några år.
Men dom större gick förbi. Man hade ju Ramsäng
då för längesen.
- Och nu bor Ni här och tänker göra det och

mår bra. Ar det besvärligt med stugan? - Ja, jag
har ju aldrig ångrat att jag köpte men ångrat att jag
inte sålde på 30-40-talet. Då hade det funnits möj
ligheter att köpa i Saltsjöbaden. Där har jag varit
mest intresserad, där har man ju haft sitt bröd i
livet. Men nu blir det väl att sitta här så länge man
kan. - Ja, det är ett fantastiskt ställe, man skulle
inte vilja komma nån annanstans när man är van
vid det här. - Nej, det är sant men det skulle väl
gå det med, det beror ju på vart man kommer.
- Fiskar Ni - en och annan julgädda? - Gäd

da blir det inte så mycket. Jag lägger skötar för
strömming en eller ett par gånger i veckan så vi har
till husbehov och till kattorna, det är nästan vikti
gast.
- När upphörde båtförbindelsen? - Det var

väl 21. - När upphörde jordbruken? - Stefansson
slutade med jordbruket på Brunnsnäs häromåret.
Han höll på längst. - Hur ska det bli i framtiden?
Ska det styckas? Vem äger marken? - Det är dis
ponent Versteegh och hans döttrar. Han har skänkt
bort en del av markerna till dom och framtiden vet
inte jag nåt vidare om. - Men det ska väl bli väg
hit i alla fall. - Ja, det är frågan om det åtminsto
ne. - Jaha, så får vi tacka för den här pratstunden
och kanske återkomma och prata lite speciellt om
ingaröborna.

Vi återvänder hem på en vägstump, som Eriksson
själv byggt under sommaren. En fantastisk presta
tion av en 84-åring i sommarvärmen.
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Hobbyutställning - 38 ståller upp
Fritidsnämndens ide att ordna hobbyutställning

i Kristallsalen var tydligen en god ide i rätta ögon
blicket! Resultatet av denna fritidsproduktion var
absolut både intressant och stimulerande.

Inte mindre än 38 stycken hade lämnat in resul
tat av mycket varierande slag av fritidens produk
tion - alltifrån instrumenttillverkning till frimärks
och tändsticksetikettsamlande över släktforskning,
målning, stickning och biodling. För att nämna någ
ra utan någon slags bedömning. Det handlar ju om
skaparglädje och intressant fritidssysselsättning.

Tillkomsten av den här utställningen, insamlande,
arrangemang och platsrilldelning, har också gått på
rekordtid utan gnissel, tycks det. Fint samarbete!

Det är nu 23 år sedan den hobbyutställning gjor
des, som man hört talas om då och då. Att ordna
en sån här sak varje år är naturligtvis för tätt. Men

nog skulle det vara roligt att hålla någon sorts kon
tinuitet med vissa års mellanrum. Kanske finns det
också dolda reserver, som skulle titta fram, när man
nu fått se vad andra håller på med. Att det kan
röra sej om så skilda saker. Av intresset att döma,
både från besökare och deltagare, är det stimuleran
de att både visa vad man håller på med och att se
vad bekanta sysslar med.

STOR BRIST PÅ VÄXELMYNT
Behovet av växelmynt ökar stadigt genom varu

husens och snabbköpens växelutgivare.
I sparbössor, glasburkar och plastpåsar förvaras

stora mängder mynt. Låt oss ta' hand om dem. Gör
dem räntebärande. Hämta våra plasttuber för mynt
så går allt mycket lättare för Er och oss vid invax
ling. Välkommen till Svenska Handelsbanken.
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ORIENTERARNA
har en mycket fin höstsäsong bakom sig. Den klart
lysande stjärnan har varit Björn Nordin, som
sprungit in i svenska eliten. Det har resulterat i att
han fått representera Sverige dels i landskamp mot
Norge och Finland, dels i Nordiska Mästerskapen
dels i för-VM i Östtyskland. I samtliga dessa täv
lingar har han gjort mycket väl ifrån sig och tillhör
nu den fernrnannatrupp, som Svenska Orienterings
förbundet tagit ut med sikte på världsrnästerskapen
i orientering nästa år. Det innebär bl.a. att han varje
vecka åker in till Stockholm för gemensam trä
ning med de VM-kandidater, som ligger på Bosön
och studerar.

I de svenska tävlingarna har han legat i toppen
hela året. Bl.a. vann han DM med 10 min. marginal!
SM avgjordes i Norrbotten 1 sept., där han på
natten kanske inte gjorde sitt absolut bästa lopp,
men ändock korn på artonde plats. Däremot tog han
ordentlig revansch på dagen med en andra plats
som följd. En oerhört stark prestation med tanke
på den mördande konkurrens som var gällande.

Långdistans-SM avgjordes en månad senare i trak
terna norr om Alingsås i en av stormen svårt härjad
trakt. Det blev en hård tävling där sluttiden låg
strax under tre timmar. Björn började litet försiktigt
men avancerade fint på slutet och kunde notera sig
för en sjätteplacering.

Att det finns många bra grabbar utom Björn
Nordin visade sig bl.a. i DM-kavlen. Jan Dahlgren,
Nils-Henry Freyne och Bertil Fall löpte in på
en hedrande sjundeplats i seniorklassen medan Per

Wester, Kurt och Lennart Hagelin noterade sig för
en sjätteplats i äldre oldboys. De senare kunde se
nare på hösten ta hem Korp-mästerskapet i budkav
le i samma klass medan Arne Lindberg, Ivar Norin
och Alf Rosen svarade för samma bravad i yngre
oldboysklassen.

Ungdomarna har börjat visa sig också i resultat
listorna. Nils-Henry Freynes arbete med dessa poj
kar och flickor har gett ett fint tillskott. Mellan 15
och 20 ungdomar har ställt upp varje söndag. För
första gången i Gustavsbergs historia har klubbrnäs
terskap kunnat arrangeras för flickor.

Som nämndes i förra numret av Gustavsbergaren
arrangerades Porslinsloppet i augusti. Den nya kar
tan, som då användes, fick mycket bra kritik. Mån
ga anser, att det är den hittills bäst ritade 25.000-
delskartan, vilket är ett mycket gott betyg åt män
nen bakom verket, Folke Anevret, Nils-Henry Frey
ne, Jan Dahlgren, Björn Nordin och Lennart Hage
lin, som sammanlagt lagt ner c:a 1.000 frivilliga
arbetstimmar på detta arbete.

Följande klubbrnästare har korats:
Seniorer, natt och dag Björn Nordin
Oldboys, dag Ivar Norin
Juniorer, natt och dag Thomas Wester
Pojkar, dag Stefan Rydell
Flickor, dag Annette Hagelin

Orientering är en sport på frammarsch. Varför?
Jo mycket tack vare de nya fina kartor, som klub
barna själv ritar, och dessutom för att den är läm
pad för alla åldrar och kön. Har du lust att pröva
på så kontakta Arne Lindberg på tel. 309 23.

Pierre

Stig Lindberg har varit i farten med sitt leklynne uppe i Ekedalsskolan. Till
långa väggen mitt emot fönstret i bespisningen har han gjort en sprattelgubbe
cirkus som är lustig att se på och lustig att leka med. Gubbarna är utförda i
emalj på stålplåt, som limmats på spånskivor. Emaljens glada klara färger pas
sar hans lustigkurrar precis. Att leka med, ja. Gubbarna ska kunna röra sej
precis som en sprattelgubbe ska. Dra i snöre, snurra på hjul, byta huven på
gubbarna ska man kunna göra. Ett aktiverande konstverk alltså. Det är kom
munen och fabriken, som tillsammans bjuder på denna "Mitt i cirkus". Får
red. stå fadder, eftersom vi här uppe fått äran att välja namn efter faderns för
slag. - Stig L. har också varit med på en utställning i varuhuset NATSUYA
i Tokio tillsammans med designers från 12 andra länder. Så har han vunnit
andra pris i en skandinavisk designtävling, som Holmegaard-Kastrups Glas
bruk och Landsforeningen for Dansk Kunstindustri utlyst tillsammans. -
Britta Strömbäck, som jobbar här, fick tredje ptis! - I skrivande stund pågår
på PUB:s Ceramica utställningen med Stig Lindbergs "Ting", som förut varit
på Form i Malmö.
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Institutet för vuxenutbildning i Haifa drivs bl.a. av den israeliska kooperationen, LO:s familjeråd och Koopera
tiva Kvinnogillesförbundet. Tio sexveckors stipendiater därifrån gästade på hemväg till sina respektive hemländer
Sverige som bl.a. "Gillesförbundets" och Socialdemokratiska Kvinnoförbundets gäster. De skulle sedan vidare till
exempelvis Nepal, Filippinerna, Ghana, Nigeria, Etiopien, Malavi. Alla sysslar yrkesmässigt med utbildnings/rågar
och var utvalda av sina regeringar. Här studerades folkhögskolor, ABF och SIDA. Och dessutom besökte man
också Gustavsberg - Domus och fabriken - en intresserad och intressant grupp talar här med Karin Björqvist.

Denna bild är liksom bilduppslaget hämtad från ungdomsverksamheten. Hilding Ohlson har besökt olika aktiviteter,
som ungdomsledaren G. lvarsson berättade om i förra numret.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

"Tomten är ute"
läste jag i en kollega som är något större än "Gus
tavsbergaren", några futtiga hundratusen nummer
så där.

Jaså då, vem bestämde det, är det till att ha frå
gat de små barnen, hur är det med demokratin
egentligen? Och hur skall julskyltningen se ut utan
tomtar? .Ar det det som kallas för annorlunda jul?
Nu tror ju inte jag att tomten kan sopas bort så där
i en handvändning. Säkert kommer en och annan
otidsenlig rödluva att smygas in i traditionsbundna
hem och sprida sin tomtelycka som i forna dar.

Moderna medvetna barn skall ännu ett år låtsas
tro på jultomten för att pappa inte skall ha svettats
förgäves bakom tomtemasken. Julens .goda gärning
kanske.

Förkrigsjulen -38
var det också en kritisk tid för jultomten. Han
fick en mördande konkurrens av ett underligt ameri
kanskt gäng. Nix, inte hemvändande svenskameri
kaner. Svenskar är storvuxna, blonda, vackra och
tysta som en småländsk granskog, de här var små
kluriga rackare, som till råga på allt dyrkade en söt
brud som verkade tom i bollen. Snövit och de sju
dvärgarna hade invaderat Stockholm till julhelgen
och pressade affärsmän, bundna till sina gatuför
eningar, försökte nå toppen av julskyltning med
sagofigurerna inblandade. En skyltning utan plir
ögda dvärgar och snövita prinsessor stod inte att
finna i centrala Stockholm det året. Allt kunde pre
senteras av Disneys sagofigurer, prinsesstiaror lika
väl som Iiktornsplåster. Godsinta dvärgar klättrade
också i girlangerna över gatorna, tände stjärnor,
ringde i klockor, trasslade med glittertråd, slogs om
den bästa utsikten. Den praktfullaste julskyltningen
i mannaminne. En ljusfest i elfte timman.

Skam den som ger sig
1939 var tomten tillbaka. I en nedstämd, avskär

mad stad med begränsade resurser. Det var en fat
tig, utsvulten helnordisk tomte, som deklarerade att
"Finlands sak var vår" och samlade in pengar till
frivilligkåren och julklappsäcken svällde, som en
vapengömma.

Tomten hängde med
1940 års tomte hade sällskap med en svensk tiger.

Han stod bister och tvärarg på Centralen och vak
tade köerna. Tågen var för få, de bästa vagnarna
rekvirerade av militären. Tomten hade kaffesurr,
äppelte och obligationsvalsen i julklappsäcken. Jag
stod i tågkorridoren och trängdes till Hallsberg och
var tacksam för att tomten blev kvar på Centralen,
så trångt som det var om livsrummet också på
"svenska folkets järnväg" de åren. Till råga på allt
blev jag förolämpad av en polisiär "tomte" på fär
den genom Bohuslän ett antal gånger. Han avkräv
de mig, hemvändande bohuslänning på legitimation.
Mitt hemmavid var hett område 1940 och framöver.

Den helsvenska tomten överlevde kriget
men blev alltefter välfärdens intåg ganska däst och
fet. Hans skinande tomtebolycka blev så småningom
till en utmaning för vårt nyväckta ansvar för med-'
människan. Men måste han bort, kan han inte banta,
karl'n? Förlåt en tolerant medelåldersperson, hasti
ga omvälvningar är ingenting för oss.

Min barndoms tomte
fanns aldrig inom hemmet. Julklapparna kom från
familj och vänner men han uppträdde offentligt på
sina håll. Jag mötte honom som femåring i Fräls
ningsarmens söndagsskola och blandade, skam till
sägandes ihop honom med Vår Herre. Han var god
och mild, allvis och rättrådig ända till söndagssko
lans julklappsutdelning. Då förstod jag på en gång
att hans sinne för rättvisa var av denna världen.
Den gudomliga vidsynen fattades. Han delade ut
gåvor efter det antal gånger var och en besökt sön
dagsskolan. Utan att ta hänsyn till sin allvisa vet
skap om min halsfluss och nödtvungna bortovaro.
Straff för sjukdom, tomtegubbe, min aktning fick
du aldrig mer. Men i sitt hjärta kan man innesluta
även ett väsen som inte håller de gudomliga måtten
och tomten har hållit sin ställning av julgåvors giva
re i nära tre generationer. Före dess var han ett öm
som godsint ömsom argt och vrångt väsen som vak
tade våra hus. Så låt mig få sluta detta julbrev med
en förhoppning om att ryktet om jultomtens död är
överdrivet och att alla läsare får njuta en god in
arbetat helg.

Edla Sofia
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Till Lugnets rätt sköna ungdomslokal
i skinnpaj, kortkort och långlång schal
mot framtidens frågor ständigt på språng
kommer de unga att lyssna en gång
på teaterkunniga Hans och Christina
En annan kväll skall bollarna vina
i pingis och kortlappar locka till spel
Att lära sig dansa är knappast fel
det skapar kontakter och att finna varann
är det bästa som händer i livet minsann
När kvällen är ung får de yngre pyssla
dansa en jenka, måla och syssla
med det som passar just dem och då
lvarsson basar, håller i trådar och så.





KONSUM• DOMUS
Jula med omtanke
är temat för den kooperativa julaktiviteten 1969.

Söndagen den 30 november blev upptakten till
årets presentation av vad vårt varuhus och möbel
butik har att erbjuda inför julen. Det var inte en
första julskyltningssöndag i traditionsenlig stil med
endast fönsterskyltningar. Försäljningsenheterna var
öppna för försäljning under fyra timmar på efter
middagen. Det var stora skaror av bygdens folk
som mötte upp och tog del av det stora sortiment,
som finns att erbjuda. Aldrig tidigare har vi haft så
mycket folk i varuhuset på en gång. Assistenter
från Vår gård, som i sin dagliga gärning sysslar med
utbildning, förhöjde stämningen med musik. Vidare
hade vi kaffebjudning. Försäljningen var god och
det var säkerligen många som under rundvandringen
kunde konstatera att det finns mycket av "klappar
na" som kan klaras på hemmaplan,

En nyhet för årets julhandel
är att vi iordningställt en lekhage i varuhuset. Där
kan mamma och pappa lämna sina telningar och
i lugn och ro ägna sig åt julinköpen.

Vi närmar oss den stora helgen
Fredagen den 12 december har varuhuset och mö

bel öppet till klockan 20.00. Till 20.00 har vi sedan
öppet mån.-fredag fram till jul. Lördagen den 13
december har vi öppet till klockan 17.00 och lör
dagen den 20 december till klockan 19.00. Det gäl
ler samtliga avdelningar i Domus. Våra livsmedels
butiker har förlängt öppethållande till klockan
19.00 den 22-23 december. Julafton har vi öppet
i alla enheter till klockan 13.00. Hjärtligt välkomna
till våra butiker och varuhuset.

Vår förening 50 år
När denna månaden gått tillända har vår före

ning bedrivit sin verksamhet i ett halvt sekel. Detta
ger anledning att med tacksamhet minna om dem
som var med och lade grunden till vår verksamhet.
Det blir anledning att återkomma till jubileet i sam
band med att föreningens jubileumsskrift kommer
ut. Den sändes till samtliga medlemmar före års
skiftet.
GOD JUL
GOTT NYTT ÄR! G. M-n.

"Sjöuddens Brass", assistenter från Vår Gård bidrar med glad musik.
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Märket för köptrygghet i Konsum och Domus

Vem skall bestämma din jul?
Tyckare, traditioner, tidningar eller TV?
Strängt taget är det bara en
som skall bestämma den saken:
du själv!
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Anton Kock, som började vid fabriken vid 13 års ålder 1900, pensionerades den 1/1 1956. Efter en lång arbetsdag,
till största delen som gravör, och med sporadiska inhopp i arbetet efter pensionen avtackades han tillsammans med
Robert Bellman. Denne kom till Gustavsberg från Sundsvall 1944 och har arbetat på flera ställen, sist som tryck
maskinskötare. Den 31/10 slutade han efter 25 års tjänstgöring.

GUNNAR ETZLER
ORDFÖRANDE I KF-STYRELSEN

Styrelsen för Kooperativa förbundet, vars sam
mansättning fastställdes vid den extra förbunds
stämman i Stockholm den 24 nov., har konstituerat
sig med studierektor Gunnar Etzler, Stockholm, som
ordförande. Till vice ordförande utsågs statssekrete
rare Hans Alsen, Uppsala, sekreterare blev maskin
mästare Alfons Holmqvist, Jönköping, och vice sek
reterare landstingsman Paul Eriksson, Ostersund.

Styrelsen övertar i den nya KF-organisation, som
kommer att tillämpas fr o m årsskiftet, det gamla
förvaltningsrådets uppgifter. Rådet, som är ett av
KF:s äldsta organ med 1918 som födelseår, upplö
ses vid årets slut. Gunnar Etzler har varit dess ord
förande i 13 år.

KF HEDRADE
Kooperativa förbundet hedrade på måndagen

Tage Erlanders livsgärning med en gåva på 100.000
kr att tillföras Erlanderfonden. Denna har som be
kant till ändamål att bereda utbildningsmöjligheter
i vårt land åt unga medborgare från andra länder
- speciellt u-länder - eller åt svensk ungdom i
utlandet.

Gåvan överlämnades till vår förre regeringschef
av KF-chefen Harry Hjalmarson - "i tacksamhet
över en statsmannagärning som på ett enastående
sätt främjat framsteg, demokrati och medmänsklig
het", som det hette i den åtföljande adressen.

tlverlämnandet skedde i närvaro av bl a stats
minister Olof Palme och statsråden Gunnar Sträng,
Gunnar Lange och Ingvar Carlsson samt hela KF:s
styrelse.
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Ny vinterhamn för småbåtar
Det börjar bli trångt på Kattholmen och det bör

jar bli trångt för fabriken. Kattholmen ska ligga
inom industriområdet och behövs för annat än som
vinterplats för sommarbåtar. Vägen ut till Mölnvik
har företaget redan byggt och fyllt den sanka vi
ken. Det är på det långa gärdet ovanför den som
det nya vintervarvet ska byggas. Byggas är ordet
för eventuellt ska det bli hangarer, så att man slip
per täckning och oron för snön och blåsten. Det är
ju en fördel, när det blir så lång väg ut. Området
skall inhägnas och från början finns det också gott
om utrymme för expansion. När detta ska bli klart

kan väl ingen med absolut säkerhet, säga men sä
songen 71-72 är just nu riktpunkten.

Reparationsslip skall i alla fall finnas kvar i
Farstaviken. Den ska ligga på någon av krag-, finn
bas- eller proletärsliparna. Traditionsbundna folk
munsnamn, där kragen syftar på kontorsjobbarna.

Mången blir kanske dyster till sinnes av att den
idylliska vyn här ovan ska försvinna. Men, som
Torsten drastiskt uttrycker det: "All utveckling är
förfall, om man har naturen som utgångspunkt."
Men både stora huset och torpet Lilla Mölnvik
ska finnas kvar. M.

Bidrag mottages med tacksamhet till Radhusmästerskapen den 8. 2 1970.

Flickor och pojkar födda -64 och tidigare kan anmäla sig till tel. 308 29, Bäckström.
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EN TRIPP TILL HONGKONG

När en turist kommer till Filippinerna, får han
besked vid passkontrollen att uppehållstillståndet
varar endast 59 dagar. Den som under denna tid
inte hunnit slutföra sitt ärende och önskar stanna
ytterligare någon tid, borde ju kunna framlägga sina
skäl och anhålla om förlängning av vistelsen. In
stans saknas dock för sådan åtgärd. Enda möjlighe
ten är att resa ut och__:_ in igen.

Man kan som hastigast resa till Hongkong för att
efter några dagar vända åter till "öarna i solen" och
är då åter välkommen för 59 dagar.

Sådan var anledningen till vårt besök i nämnda
stad, men vi försonades snabbt med vårt öde.

Vi steg ombord på ett flygplan med beteckningen
THAI AIRWAYS och visste med detsamma att vi
s a s stod på svensk botten. Planet var nämligen ut
hyrt av SAS och fördes av en svensk kapten men
hade i övrigt thailändsk besättning.

Flygvärdinnorna var näpna i sina fotsida thai
siden-dräkter och tillhandahöll tidningar solfjädrar
och mat under en 2-timmars flygning över ett lugnt
Stilla Hav. Damerna fick också en liten orchide
bukett var.

Landningen skedde på en i sjön långt utdragen
bana, och vi befann oss omedelbart intill tät bebyg
gelse av modernaste snitt.

Första intrycket av staden var idel förvåning
över läget, skönheten, renheten, klimatet och befolk
nmgen.

Havet ligger nära och sköljer rent utanför strän
derna, som snabbt reser tvärbranta bergsidor upp
emot 600 m. Den stora och av ålder bebyggda ön
Hongkong Island ligger i en bukt och bildar en väl
skyddad hamn med 2 inlopp. Fastlandet innanför,
Kovloon, har blivit föremål för fortsatt vidsträckt
höghusbebyggelse och tillsammans med Nya Terri
toriets huskomplex utgöt det nu stadens huvuddel.
En mycket koncentrerad vertikal strävande byggna
tion blir resenärens dominerande förstahandsintryck

Ett flertal breda huvudstråk reglerar trafiken,
men i stort sett är det trånga smågator och gränder,
som tjusar och förbryllar ja - stundom skrämmer.

Stadens läge är mycket vackert. De relativt sma
la strandremsorna är intensivt utnyttjade för bygg
nation och utanför i det salta vattnet ligger alla des-

sa så ofta omtalade småbåtar, som i första hand inte
nyttjas för fiske utan är bostäder för många 10.000-
tals människor året runt. Man räknar med att cirka
100.000 sammanlagt vistas hela livet i denna miljö.
Där finns ute på vattnet även skolor, sjukhus och
affärer.

Vid en första anblick på behörigt avstånd från
denna tillsynes oräkneliga mängd av pittoreska far
koster har man svårt att hålla tillbaka sin förtjus
ning över den unika synen. Kineserna firade just i
dagarna sitt nyår och därtill hör orgier i färg och
form. På närmare håll sett, betogs vi av undran över
hur deras levnadsförhållanden kan vara uthärdliga.

Där ligger emellertid denna stora flotta av små
båtar och gungar sakta i vågsvallet efter de många
stora fartyg från alla världens hav, som går in och
ut i denna för det stora börsspelet så viktiga hamn.
På Hongkong Islands utsida ligger i en vik staden
Aberdeen, det största av dessa märkliga exempel på
mänsklig anpassningsförmåga. Något som för åskå
daren verkar "over evne",

Administrationen är koncentrerad till Hongkong
Island. Där ligger stadshuset och framför detta en
stor vacker plats med säkerligen sällsynt vackra
keramiktavlor placerade i vattendammar, där de
står i solskenet vattenbestänkta. Från fastlandet le
der till detta centrum goda färjleder. Avståndet är
cirka 2 km och priset 1 :a klass är 25 cent. En hong
kongdollar = 95 öre.

Staden är vacker och så ren, som förhållandena
medger. Skönheten har gett sig själv men också väl
tillvaratagits och bevarats. Renhetsintrycket kanske
till stor del orsakats av att man väntade sig förfall
na hus, smutsiga gator och vidrig stank och fann
nära nog motsatta förhållanden.

Naturligtvis är våra iakttagelser härvidlag ytliga,
men de är dock grundade på sinnesintryck under 7
dagars strövtåg, långa vandringar i gator och grän
der, bussresor tillsammans med vanligt folk, båtfär
der i det vidsträckta hamnområdet och rundresa
med guide c:a 10 mil på landsbygden upp emot
Maos Kina.

Vi hade av misstag hamnat på ett mycket ståtligt
hotell, Miramar, och det billigaste rummet med 2
bäddar och vanliga bekvämligheter kostade 80 kr.
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Det var som vanligt fullt med glada köpare och kaffedrickare på Gustavsgårdens traditionella julförsäljning. T.o.m.
så fullt att en del, som gärna ville, aldrig kom fram och fick köpa av de präktiga grytlapparna t.ex. Bättre lycka
nästa gång.

I lobbyn stod en förgylld jättestaty av Konfutse,
Kinas store religionsstiftare, men som här i under
skrift prisades som den store föregångsmannen till
turismen. Han hade nämligen varit en ivrig resenär.
Väggen ovanför den stora receptionsdisken var
prydd med 6 vackra urtavlor, som visade respektive
tider för 6 stora världscentra. En nyutslagen jätte
prunis tronade mitt i den stora hallen, där också ett
diskret plaskande hördes från en modell i bambu av
en forntida kvarnanläggning.

Hotellet låg vid en av de största gatorna, Nathan
Road, som från Nya Territoriet över Jordan Road
sträcker sig ned till hamnen mitt emot de centrala
delarna av Hongkong Island på andra sidan far
leden. Vi strövade i affärer efter denna gata och
många andra och har ännu inte slutat undra över
hur det kan vara möjligt att hålla all denna köpen
skap i gång.

Huvudparten av invånarna är kineser (90 0/o).
Majoriteten av de övriga torde vara engelsmän.
Därom vittnade mängden av skräddare i sina väl
ordnade butiker och provrum. Men varifrån hade
alla juvelerare kommit, som i tusentals butiker över
svämmade det ena kvarteret efter det andra. Guld
betonade smycken dominerade (14 karat).

Det var kallt. Endast + 9 grader. Min stråhatt
passade inte alls och första inköpet blev mössa och

långkalsonger. En och annan regnskur överraskade
oss också. I Manilla hade det inte kommit en regn
droppe på 6 veckor.

Så var det matfrågan. Vi hade beslutat att nu på
allvar pröva kinesmaten. Dragon Court Restaurant
fastnade vi för. Den föreföll vara flitigt frekvente
rad av skolungdom i tonåren och tjänstemän, en
samma och i grupp. Vi var de enda "utsocknes",
men kände oss välkomna. Dagens matsedel såg fres
tande ut och lunchen smakade oss utmärkt. Den be
stod av soppa, stekt fisk, kött med ris och te med
kaka till en kostnad av kr 2: 85. Vi kom tillbaka
och avnjöt följande middag: smör och bröd, tomat
soppa, stekt kyckling med grönsaker, oxstek med
potatis och sås, ris med stuvning av majs och kalv
kött i tärningar, apelsin och kaffe med kaka. Till
middagen serverades starkt te. Pris kr 4: 75.

Nästa dag var det ny matsedel, och vi blev stam
kunder. I denna miljö fick vi goda tillfallen att lära
känna umgängestonen och beteendemönstret hos me
delklasskineser och vi tror oss kunna betyga, att
ungdomarna österut, i sättet att uppträda såväl ute
på gatan som i offentliga lokaler, överträffar den
svenska ungdomen av i dag, beträffande den person
liga hållningen, klädseln och framför allt vänlig
heten mot varandra och hänsynen till andra.

Vilh. Gezelius
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SAMTAL OM SOMMAREN
Den sköna sommaren 1969 kommer man nog att

tala om i framtiden eller kanske vi är inne i en
period, då det blir mera vanligt med härliga som
rar.

Jag kom gående vid Farstaviken en härlig söndag
och såg att de flesta båtarna var borta, kanske på
fisketurer i skärgården.

Jag slog mig ner på en bänk mellan gamla kon
toret och gamla posthuset. Gamla kontoret håller nu
på att bli Gula byggningen igen, vilket är glädjande
för en inföding.

Bäst som jag satt där i mina tankar, stannade
en bil och en man kom fram till mej, hälsade och
frågade: Vem föreställer den bysten där? - Han
pekade på bysten av Odelberg. Jag tittade på man
nen för att se om jag kände honom, men förgäves.

- Det är brukspatron Odelberg, som verkade här
från 1869 till 1924, då han gick ur tiden. Det är
100 år sedan han kom till Gustavsberg som ung
löjtnant vid Sörmlands regemente och han gifte sig
med dåvarande disponenten Godenius' dotter Hil
ma samt blev disponent vid Gustavsbergs Fabriker
och lantbruk. -

- Jag trodde faktiskt att det var någon betydan
de kooperatör, - sade min nyförvärvade vän.

- Nej, han skapade den patriarkaliska epoken i
samhällets historia. Han var också ledamot av förs
ta kammaren och i Stockholms läns landsting och
hushållningssällskap. -

- Hur gammalt är det här bruket egentligen? -
- Porslinsfabriken anlades 1825 och ungefär

samtidigt startade man en vaxljusfabrik i det gam
la röda huset vid kyrkan. Det kallas i dagligt tal
ännu för Bleket, därför att man blekte vaxet för
att få vita ljus. Agarna hette grosshandlare Johan
Ohman och kommerserådet Olov Vennberg samt
mekanikern P. Engman, den senare ägde en fjärde
del i fabriken.
- Vad är det för fint med det huset, som verkar

restaurerat helt nyligen? - Han pekade på gamla
kontoret.
- Det kallas Gula byggningen och enligt vad

jag har hört, så har man transporterat det från
Vänge i Uppland och det restes här 1826. Det be
står av timmer, men det har varit reveterat hela
tiden, så det har klarat sig fint, som Ni ser.

Odelberg inredde ett rum åt sig här i den närmas
te flygeln och i den andra hade man fabrikskontoret.
På andra planet hade man kyrkan placerad och
även tjänstebostäder. -
- Nu har man läkarmottagning och fastighets

kontor där, efter vad jag kan se på vägvisaren där.
- Ja, jag kan berätta för Er att den gamla kyrk

salen har blivit en modern samlingssal och en vå
ning högre upp har vi bl.a. redaktionen för tidning
en Gustavsbergaren. -

Mannen vinkade till damen som satt kvar i bi
len, så vände han sig till mej. - Jag har lovat min
fru att bjuda på lunch på Gustavsbergs Wärdshus.
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, Har möjligen Odelberg något med värdshusets till-
komst att göra? - ·
-Nej, det var hans föregångare och svärfar

Samuel Godenius som 1860 byggde detta värdshus,
som nu äges av Gustavsbergs kommun. Socialnämn
den och dess administrativa organ har nu flyttat in
i de lokaler, som disponerades av folktandvården,
som i sin tur fått mera plats i det s.k. M-huset, där
förut Försäkringskassan, Barnavården och Folk
biblioteket har sin plats.
- M-huset, sa Ni! Bokstaverar Ni husen här i

samhället? -
- Nej, förall del, det betyder Mellanhuset, där

för att det står mellan två hus, som ännu inte finns.
- Det där är väl ett utslag av gustavsbergshu

mor, kan jag förstå ... men för att återknyta till
Odelberg, så var det väl en man, som var mycket
framsynt av sig, som kunde sköta både industri och
lantbruk? -
- Naturligtvis var han det, - svarade jag och

tog fram min anteckningsbok och tittade i den. -
1872 lät han firman Numa-Pettersson anlägga en
telegrafledning från Gustavsberg till kontoret i
Stockholm och han skötte själv "morse-nyckeln";>
något som han lärt sig i det militära. Ledningen låg
till största delen i vattnet, så man är frestad att
kalla den en vattenledning, förlåt gustavsbergs
humor. -

Mannen gick till bilen och hämtade sin fru, som
han presenterade. Så ville han, att jag skulle gå med
upp på Värdshuset och äta, men jag hade redan be
stämt med min fru, när jag skulle komma hem.
- Nå, när fick Ni telefon här i Gustavsberg, -

frågade min vän.
- Jo, det var 1878 efter utställningen i Paris,

där Gustavsberg förresten erövrade ett grand prix,
som Numa-Pettersson fick i uppdrag att utbyta
telegraflinjen mot en telefonlinje på tre apparater.
- Ja, han måtte haft sinne för dylika moderni

teter, för det måste det ha varit vid den tiden. -
- Odelberg var mycket intresserad av bostads

frågan för sina arbetare och tjänstemän. Därför lät
han sin konstnärlige rådgivare Magnus Isaeus 1870
rita en gata av bostäder på två rum och kök med
egen ingång samt trädgård. Hyran sattes till 60
riksdaler om året. Gatan bestod av 12 stycken 2-
Familjhus och fick namnet Grindstugatan, därför att
den sträckte sig från Grindstugan mellan Ostra
Ekedal och Osby ägor ned mot Farstaviken.

Så anlade Odelberg en vattenledning från Kvarn-

Gamla kontoret under uppfräschning i sommarvärmen.

sjön till fabriken och Gula byggningen och han in
rättade en fotoatelje på fabriken, och tack vare
detta, så finns det bevarade bilder från den tiden.
- Tjänade man bra på att göra porslin på 1870-

talet eftersom man kunde bygga så mycket bostä
der? -
- Jag vet bara, att 1880 utgjorde aktiesumman

efter nedskrivning vid bolagsstämman 750.000 och
det blev 6 °/o i utdelning på aktierna samt att in
tressenterna fick bara 4 0/o. Tiderna blev emellertid
bättre och 18 82 byggde man en porslinsverkstad
för 100 formare. -
- När gick då denne märklige man ur tiden? -
- Det var 1924 och han var då 80 år. Det blev

hans bägge söner, som fick dela på ansvaret. Den
ena var civilingenjör och han ägnade sig åt fabriken,
den andre var hovjägmästare och skötte om lant
bruket och de reste bysten över sin fader. -

Så skiljdes vi och jag stoppade ned min lilla svar
ta anteckningsbok och gick hemåt. Det är något
visst med söndagar i alla fall.

Axman
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Välsjungande medlemmar 14r Nackakören.

KULTURELLT I GUSTAVSBERG
Lördagen den 22 november hölls i Gustavsbergs

teater en körkonsert i ABF:s regi. Inte mindre än
sju körer från olika håll i Stockholms län medver
kade. Sedan ordföranden i Gustavsbergs ABF, Erik
Lindblom hälsat välkommen inledde som sig bör
Gustavsbergs manskör med Wilhelm Samuelsson
som dirigent. Särskilt väl lyckades kören med Tan
tarella de Posilopo som framfördes med svung.

Så kom Nynäshamns ABF-kör under Hans Hole
was ledning. Med en sångarglädje som smittade av
sig på den fullsatta salongen bjöd de på Vin, kvin
nor och sång av Johann Strauss.

Botkyrka ABF damkör var en fröjd att se på,
textade bra och visade prov på god samsjungning
inte minst i Horgalåten i arrangemang av B. Karne
gård. Som ett mellanstick fick vi så göra bekantskap
med fyra medlemmar ur Gustavsbergs orkesterföre
ning som ambitiöst spelade konsert för fyra violiner
av Telemann och konsert för fyra violiner och pia
no av Vivaldi.

Därefter fick vi återknyta bekantskapen med
Nacka körsällskap under Olle Jonssons ledning.
Han har en förunderlig förmåga att mana fram det
musikaliska i de körverk han framför. Utmärkt
perfekt sjöng kören "I Furuskogen" av Peterson
Berger och sprittande engagerat "Tjuv och tjuv" av
H. Alfven för att nämna några av deras sångnum
mer.

Samme dirigent ledde Skuru manskör som tjusigt
sjöng bl.a. Chanson a Boire av F. Poulenc.

Och så avslutades konserten av Haningekören
under Inge Ingmarssons dirigentskap. Glatt, ung
domligt framfördes som sista nummer "Tanzen und
springen" av H. Hassler.

ABF i Gustavsberg är att gratulera för initiativet
· att ge Gustavsbergarna tillfälle att få del av den
musikaliska verksamhet som utövas runt om i Stock
holms län.

Fritz Berg
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Här repeteras för pjäsen "Stålar" på Gustavsbergs Teaterns scen. Allan Edvall instruerar, Helge Lindfors lyssnar.

GUSTAVSBERGS SCENSTUDIO
25-årsjubileum i januari 1970

Tjugofem år är i och för sig ingen lång tid,~men
mäter man ut den på en förening som för sin verk
samhet och sitt fortbestånd är helt beroende av med
lemmar som är villiga till och har möjlighet ge den
sin fritid, då blir ett kvarts århundrade en betydan
de tidrymd. Att hålla ihop en amatörteater under
så lång tid, och att hålla den levande, det innebär
avsevärt mer arbete och större personliga insatser än
vad de flesta kan föreställa sig.

Så har förhållandet glädjande nog varit inom
Scenstudion. Bland de f. n. åttio medlemmarna
kvarstå ännu många, som varit med redan från bör
jan och dessa är inte de minst aktiva.

Jubileumsåret inleds med en revy, som får sin
premiär den 5 januari och även framföres den 6.

Denna bygger i första hand på de yngre medlem
marnas medverkan och repetitionerna gå, trots kan
ske olämpliga repetitionstider, med fart och kläm
och inte minst spelglädje. En del äldre medlemmar
kommer att framträda i några av sina glansnummer
ur äldre revyer.

I slutet av februari beräknar man vara färdig för
premiären på Joe Ortons "Stålar", som med stor
framgång gavs på Scalateatern för ett par år sedan.
Pjäsen regisseras av skådespelare Allan Edwall, en
av våra förnämsta aktörer f. n., med Sven Anders
son som biträdande regissör och flera äldre med
lemmar i rollerna. Till jubileet planeras även utgi
vandet av en liten minnesskrift med bl. a. rollistor
och foton från samtliga pjäser under åren.

Arvid Bergström

Vi hämtar ännu några korn ur Hermods "Grod
blad":

På gamla kopparhammare drevs själva hammaren
av ett vattenhjul, medan smeden smälte på städet.

Före industrialiseringen utförde alla människor
sina behov för hand, men när ångan brutit in i
världen blev det en helt annan fart på det hela.

Svanen har fått sin långa hals så att den inte
skall drunkna, när vattnet stiger.
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Vå·rmdö kyrka återinvigd
Värmdö vackra medeltidskyrka enligt brev från

Rom 1466, "den helige Olovs kyrka i Värmdö",
återöppnades den första söndagen i advent. Färdig
till julhögtiden efter tio månaders genomgripande
restaurering. Kyrkan var fylld till sista utrymme
när processionen med biskop Helge Ljungberg in
trädde. Övriga i processionen var kyrkvärdarna E.
Jansson och Th. Andersson, stiftsadjunkt H. Zetter
quist, kyrkoherde N. Alberg, komminister E. Gun
nard, kyrkoherde C-M. Magnuson, prosten L. Hed
blom och kontraktsprosten K. G. Rinder.

Biskopen förrättade återöppningsakten och kyrko
herde N. Alberg höll högmässopredikan. Värmdö
kyrkokör fick hjälp från Gustavsberg av manskö
ren, fyra stråkar och två trumpeter. Dirigent och
organist: Birgitta Holmner som också bidrog med
fint utförda sopransolon.

Värmdö kommun har sedan medeltiden ägt den
skönaste kyrkan i trakten och Värmdö kyrka har
inte förlorat sin skönhet genom denna grundliga
restaurering. Aven om rummets karaktär föränd
rats genom att de höga bänkarna utbytts mot lägre
och färre bänkrader. Bänkarna liksom läktaren var

angripna av mask och måste utbytas. Kyrkvalven
har putsats om och kalkavfärgats, en brudkammare
har ställts i ordning vid västra ingången.

Altarskåpet byggt i Stockholm 1480 av Bertil
Målare har restaurerats av konservator Sven Dah
len. Konservator för övrigt, konservator Alf Hed
man. Golvet i kyrkan med de två gravkoren och
de många hällarna är en del av kyrkogården.

Kyrkan har fått en modern värme- och ventila
tionsanläggning.

Restaureringen har skett under ledning av arki
tekt SAR Jaan Allpere med biträde av ark. SAR
Claes Mellin. Byggnadsentreprenör var Martin
Lindgren, kontrollanter ing. Lennart Ingmo och ing.
Bengt Sundström.

Donationer täcker kostnaderna, meddelar kyrko
herde Alberg, som stolt förevisar sin vackra kyrka
och talar varmt om stimulerande och gott samarbe
te under restaureringstiden mellan alla parter.

Om denna kyrka kan man skriva böcker och vi
återvänder gärna till den och gläds över kyrkoher
dens löfte att senare berätta om de ovärderliga tex-
tilier som finns i kyrkans ägo. Edla Sofia

Bilderna på motstående sida visar kyrkans exteriör, bilden till höger Flemingska koret och på stora bilden altaret
med altarskåp fr!ln 1480, dopfunten fr!ln 1600-talet, predikstolen 1667, krucifixet från 1300-talet, till vänster
Baggeska koret.

E. Olofssons Boktryckeri AB
Folkungagatan 126 116 30 Stockholm

Telefoner 414122, 43 3903, 42 42 88
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GUSTAVSBERG

Födda
24.10 son till Erling Harald Bjerkerot och h. h. Gunvor Inge

gärd f. Paulsson, Mörtnäs
28.10 son till Rauno Kalevi Uosukainen och h. h. Marita

Viktoria f. Vahrman, Björnskogsv. 58
1.11 dotter till Sven Roine Johannes Johansson och h. h.

Ann-Mari Kristina f. Eklund, Algstigen 27, Mörmäs
2.11 Ebba dotter till Hans Tore Looström och h. h. Anita

Maria f. Ostberg, Rådjursvägen 35
3.11 Olof Mikael son till Olof Ingemar Ejdersund och h. h.

Inger Margareta f. Bornander, Rutens v. 20
7.11 son till Paula Hellevi Turpeinen, Hästhagsterrassen 13

10.11 dotter till Par Arne Åkerström och h. h. Eva Elisabet
f. Jansson, Björnskogsvägen 24

11.11 dotter till Ulf Arne Fransson och h. h. Ingrid Marga
reta f. Fredblad, Hovv. 3

15.11 son till Lars Anders Lundin och h. h. Ingrid Elisabeth
f. Andersson, Meircns v. 21

17.11 dotter till Leif Erik Hörndahl och h. h. Ulla Margareta
f. Sjögren, Björnskogsv. 52

17.11 son till Leif-Erik Heikfolk och h. h. Monica Elisabeth
f. Hansson, Mcitens v. 3

18.11 son till Karin Yvonne Olsson, Farsta gärde 14
25.11 son till Carina Anita Forslund, Hovv. 10

Vigda
25.10 Stig Martin Olav Enfors och Marianne Monica f. Salo

monsson, Hästhagsterrassen 5
1.11 Veikko Heikki Vaappo och Merja Marketta f. Vuorinen,

Hästhagsv. 3

Döda
24.10 Karl Oscar Petter Jansson, Ekbacken,
17.11 Karl Emil Wahlin, Hästskov. 12,
25.11 Leonell Nordström, Gustavsgården,

80 år
72 år
77 år

KYRKANS UNGDOM
En särskild ungdomsverksamhet, gemensam för

Gustavsbergs och Ingarö församlingar, leds av kom
minister Lennart Lundquist. Då Gustavsbergs för
samling inte har någon egen lokal, har Kvarnbergs
skolans cafeteria välvilligt upplåtits för ungdomar
nas samlingar i Gustavsberg.

"KRISTI KYRKA I VÅR VÄRLD"
är rubriken för en serie gudstjänster, föredrag och
samtalsaftnar under vintern och våren, gemensamma
för Gustavsbergs och Ingarö församlingar. De hålls
torsdagar kl. 19.30 med början efter helguppehållet
den 15/1 i lngaröhemmet, följande torsdag den 22/1
i Gustavsbergs kyrka. Ämnet för de närmaste sam
mankomsterna är "Brödragemenskapen". Den 5/2
blir det en diskussionsafton i Kristallsalen för för
samlingens kyrkoråd, fullmäktige, medarbetare och
övriga intresserade.

Tack
Ett hjärtligt tack till alla som bidragit med gåvor

och blommor på min 60-årsdag.
Edor Svensk

Ett hjärtligt tack för visad hågkomst på mm
60-årsdag till Gustavsbergs Fabriker, arbetskamra
ter och Avd. 26. Gunnar Eriksson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, släkt
och vänner för vänlig hågkomst på 50-årsdagen.

Edith Lindefalk

För uppvaktning vid min avgång vill jag till före
tagsledning och arbetskamrater framföra mitt varma
tack! Robert Hellman

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, Gus
tavsbergs kommun, släkt och vänner för all upp
vaktning på min 60-årsdag.

Gustaf-Adolf Adborn

Till alla som hedrat vår faders bortgång med vän
ligt deltagande och en vacker blomstergärd ber vi
få framföra vårt varma tack.

Per och Hans Fredblad

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90
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Förre kyrkoherde i Gustavsbergs och lngarö för
samlingar, Karl Olof Hallin, gick den 9 december
hastigt ur tiden. Olle Hallin, som var född i Örebro
1903, prästvigdes år 1934 och valdes, efter ett an
tal kortare förordnanden, redan år 1948 till kyrko
herde i Gustavsbergs pastorat. Denna tjänst blev
han trogen till sin pensionering förra året.

Den svenske reformatorn Olaus Petri framhöll
ofta att "predika är prästens ämbete". Mot bak
grund av de orden kan utan vidare sägas att Olle
fyllde sitt ämbete väl. Ty predika kunde han! En
lång följd av år intog han som predikant en fram
skjuten ställning i Svenska Kyrkan. Hans enkla,
stundom kärva men alltid klara förkunnelse var ett
rikt utsäde. Olles predikokonst i förening med hans
förnämliga sångröst kunde göra också en enkel
andaktsstund till stor högtid.

Många lärde aldrig känna Olle mer än så, hans
yttre pondus blev för dem en barriär som de inte
vågade tränga bakom. De är att beklaga! Ty ba
kom fasaden, som kunde vara kärv, var han en
sällsynt levande människa med ett varmt hjärta.
Den som fick hans vänskap fick en vän för livet.

Tack Olle - för trogen herdevård och än mer
trogen vänskap! Vila i Din Herres frid!

Lennar Landquist
KARL OLOF HALLIN

INGARÖ KYRKA
Söndagen 21 /12

11.00 Högmässa med Nattvard, Lundquist
18.00 Adventsgudstjanst i Skälsmara,

Lundquist
Julafton

17.00 Julbön, Lundquist

Juldragen
5.po julotta, Lundquist
7.po Tidjg Julhögmässa, Lundquist

Annandag Jul
11.00 Högmässa med Nattvard, Lundquist

Söndr1-gen 28/12
11.00 Högmässa, Sundberg

Nyårsafton
~3.30 Nyårsvaka, Lundquist

Nyårsdagen
11.00 Högnjässa, Lundquist

Simdqgen 4/1
11.00 Högmässa med Nattvard, Lundquist

Trettondedag Jul
11.00 Familjegudstjänst, Lundquist

- Söndagsskolans Julfest

INGARÖ

Födda
13.10 en dotter till Per Erik Perersson och h. h. Maj Ing-Britt

f. Wåhlberg från Äterlöga
18.10 en dotter till Karin Ann-Sofie Olin från Krokvägen 36

Döda
28.10 Svea Martina Johansson f. Svensson från Fogelvik
2.11 Börje Verner Johansson från Mörtvikcn

Gustavsbergs Pensionärsförening ber här
med få framföra sitt varma tack till företag,
affärer och enskilda, som genom sina gåvor
gjort att vår auktion och försäljning m.m. den
21 november gett ett så enastående gott resul
tat. Vårt tack riktas även till de hundratals
besökare som genom sina välvilliga köp möj
liggjort detta.

På Pensiondrsioreningens vägnar
Styrelsen

Gustavsbergs Röda Korskrets har haft dragning
på sitt lotteri. Högsta vinsten, en cykel, utföll på
lottnr. 491.



JULKLAPPS TIPS
• 0

1 ar

Ur Juveler Odlade pärlor
Guld och Silver

från

Thörnqvist Ur-Optik-Guld
Centrum GUSTAVSBERG

Tel. 0766/30990

Farsta trädgård, Gustavsberg I Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna året
' och en önskan om

Tel. 324 88

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
i riklig sortering

God Jul och Gott Nytt År
Välkommen till växthusanläggningen i Farsta.

En God Jul

tillönskas alla kunder

9-eerr{risering
Centrum Gustavsberg

Tel. 326 60

GUSTAVSBERGS
FÄRGHANDEL

Per Holmberg
Mariagatan 12
Tel. 0766/332 00

Stor sortering i branschvaror; leksaker och julpynt

Till goda helgköp i vår butik

önskar vi våra kunder

En GOD JUL och ett GOTT NYTT AR

Mjölkförsäljningsföreningen

Tel. 300 81

9ngas ~am/risering
Ovre Stenhuset Tel. 309 63

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

målare
Martin Lövgren

Tel. 314 29

qod iul
och qoll n,jll år

AB H. STEENS El Byrå
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18
Tel. 0766/303 05

Fullständig El service,
El installationer o. reparationer

Av Elverket godkänd Entreprenör
Med julhälsning till alla kunder!

34



lngarö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 27100

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

s;Junvors <Jferrfrisering
Björnskogsvägen 16

tel. 313 50

Öppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-13
Måndagar stängt

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOIT NYTT ÅR
Välkommen på det nya året

sllnifas CJJam{,isering
Klostervägen 25

tel. 318 25
Öppet vardagar kl. 9-18

Välkomna!
God Jul! Gott Nytt Är!

God Jul och Gott Nytt år
tillönskar vi alla kunder

Kiosken, Lugnet
Tel. 30658
Gustavsberg

Tag med hela familjen

på söndagmiddag till

WÄRDSHUSET
Välkomna för beställningar

Mat levereras även

till hemmen.

Samtidigt vill vi önska Er

En God Jul

och Ett Gott Nytt År

Renate och Sven Grönberg

Tel. 302 58 - 319 85 kl. 9 - 18

Konditori Vita Hästen
Den godaste julklappen! Stor sortering, olika figurer.
(Garanterad äkta marzipan.) Pepparkakshus (Hans och
Greta-stil). Pepparkaksfigurer! Saffransbröd, Smörstjär
nor, Klenetter, Mandelformar, ja allt som tillhör en

En GOD JUL med bakverk
och jultårtor och
ETT GOTT NYTT ÅR
önskas alla gamla och nya
kunder.

VITA HA.STEN
Tel. 304 29

s: c:
ATELJE

Björnskogsvägen 16
Lugnet - Gustavsberg

Tel.: 07 66/31 232
Tagningar endast efter

tidsbeställning
17.30-18.30

GOD JUL och GOTT NYIT ÅR
tillönskas alla våra kunder.

TELEBIBELN HAR ORDET · RING 0766/30216
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Välkommen till helgens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL
SÖNDAGEN 28/12
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN
SÖNDAGEN 4/1

TRETTONDEDAG JUL

17.00 Julbön, Ekström
7.00 Julotta, Ekström, kören

11.00 Högmässa med nattvard, Ekström
11.00 Högmässa, Sundberg
11.00 Högmässa, Ekström
17.00 Nyårsbön, Ekström
11.00 Högmässa med nattvard, Ekström
11.00 Högmässa, Lundquist
15 .00 Söndagsskoians julfest i Ekedalsskolan
11.00 Högmässa med nattvard, Ekström,

missionskollekt

Välkomna till jul- och Nyårshelgens gudstjänster i

MISSIONSKYRKAN
JULDAGEN

7.00 Julotta. Åke Nilsson, barnkör, sångarna
9.00 Julandakt på Gusravsgården

ANNANDAG JUL
11.00 Missionsgudstjänst

Missionär Birgit Lindberg. Sångarna
Offer rill SMF :s yttre mission

LÖRDAG DEN 3
16.00 Julfest för församling,

SMU och församlingen närstående

SÖNDAG DEN -I
11.00 Gudstjänst. Nilsson. Duetrsång

TRETTONDAGEN
SöNDA'G DEN 28 14.00 Barn- och familjefest i Skälsmara

11.00 Gudstjänst. Nilsson. Sång Karin Eriksson missionshus

NYÅRSAFTON
18.00 Gemensam nyårsbön.

Allianssångare och pastorer

NYÅRSDAGEN

LÖRDAG DEN 10
16.00 Pensionärernas julfest

Konsum och missionsförsamlingen ansvarar

11.00 I Jesu namn vi börja. Nilsson SÖNDAG DEN 18
Sång Åke Henocksson, sångarna. HHN 15.00 Församlingens enskilda årsmöte

Jul- och Nyårshelgen

- Baptistkyrkan -
Söndagen den 21 dec,
juldagen
Söndagen den 28 dec.
Nyårsafton

Nyårsdagen
Söndagen den 4 jan.
Trettondedagen

11.00 Gudstjänst
7.00 JULOTTA med predikan av Göran Tillenius

11.00 Gudstjänst
18.00 Frikyrkoförsamlingarnas gemensamma NYÅRSBÖN

i Missionskyrkan
11.00 Nyårsgudstjänst
11.00 Gudstjänst
11.00 Församlingens enskilda årsmöte

VÄLKOMMEN TILL HELGENS GUDSTJÄNSTER!
EN GOD JUL OCH ETT VÄLSIGNELSERIKT GOTT NYTT ÅR!
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