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Att börja ett nytt år är alltid ett äventyr
men att börja ett nytt decennium är ännu ett
strå vassare. Nu måste vi skärpa oss var och
en på sin ort. I detta decennium går utveck
lingen snabbt och hänger vi inte med så blir
växtvärken olidlig. Vi gör så gott vi kan men
det räcker sällan, vi borde sträcka oss över
vår förmåga.

Vi är mitt inne i jubileumstider. Efter
krigstidens vilja till förnyelse i fredlig sam
varo gav utslag också på lokal nivå och am
bitiösa föreningar bildades på löpande band.
Nyss firades Konstföreningens tjugofemårs
jubileum och i januari var det Scenstudions
tur att festa av ett kvarts sekel.

Men vad är tjugofem år i Grindstugatans
historia ... Vår hundraåriga bruksgata vet
berätta om viktiga skeden i samhällets liv.
Fritz Berg redovisar Gustavsbergs barntill-

syn nu och framdeles på sid. 2-3 där också
red:s samtal med läsekretsen får plats.

Vi har företagsnämndens protokoll och
nya ansikten och vi har beundrat Koviks
nya anläggning för rationell miljövård.

Glimtar och rapporter från Mölntorp och
Oxelösund har kommit och Reftele och Fri
stad lovar att ge smakbitar från sin tillvaro
i nästa nr.

På tal om jubileum, Konsumtionsföre
ningen blev femtio när året var ungt. Fest
ligt. Ingarö har haft julfest och berättar om
kring den.

Bandyn går det uppåt för, Värmdöloppet
har hållits och våra hjärtenära Grindstugär
demästerskap för de yngsta var den 7 febr.

Vi ses i den klarnande april.
Red.
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OM BARNTILLSYN

Foto: Stig Ohlson

Under de sista månaderna har över hela vårt
land i tidningar, radio och TV getts utrymme för
en mycket stimulerande och engagerad debatt om
hur barntillsynen bör ordnas. Intresset tycks vara på
toppen även i Gustavsberg. Barnavårdsnämnden
glädjer sig åt detta och det stöd som kan påräknas
från kommunmedlemmarna i denna fråga. I tid
ningen Blocket nr. 10 utvecklar "aktionsgruppen för
barnstugefrågor i Gustavsberg" i en mycket initie
rad artikel sin syn på vad som behöver göras. Och i
nr 1 1970 kom ytterligare ett sakligt inlägg.

Låt mig genast få göra en personlig deklaration.
Om jag utgår från att i en framtid c:a 90 0/o av
familjerna kommer att efterfråga barntillsyn i olika
former, så bör målsättningen vara att samhället
tillgodoser hela det antal platser som behövs. Detta
grundar jag på arbetsmarknadsmässiga synpunkter,
sociala och pedagogiska skäl, kravet på att kvinnan
skall vara jämställd med mannen vid val av yrke
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och inte minst att alla barn bör få del av den stimu
lans i utvecklingen av sina anlag, som de kan få ge
nom en organiserad barntillsyn.

Men förverkligandet av denna målsättning kan
av ekonomiska skäl endast ske på lång sikt. Det är
ingen tvekan om att barnstugan för de flesta för
äldrar anses vara den bästa formen för barntillsy
nen. Men då byggandet av barnstugor drar med sig
stora investeringskostnader måste barntillsynen al
ternativt täckas genom familjedaghem. Den 28 jan.
1970 beslöt kommunalfullmäktige höja ersättningen
för familjedaghemmen till 15 :- kronor/barn för
hel dag. Barnavårdsnämnden fick dessutom tillstånd
att tillämpa det s. k. trefamiljsystemet och möjlig
het att kontraktanställa dagbarnvårdare. Detta se
nare arrangemang innebär att dagbarnvårdaren får
en ersättning av 2:10/timme och barn. Tillsyn tillåts
av högst 4 barn. Dagbarnvårdaren erhåller dess
utom en omkostnadsersättning på 5 :- kronor per
dag och barn.

För att familjedaghemmen verkligen skall bli ett
kvalitativt alternativ till barnstugorna har en ut
bildning av dagbarnvårdare startats i AMS regi.
Denna utbildning omfattar 90 timmar och genom
föres på kvällstid. En sådan kurs börjar i februari i
Nacka. Deltagarna får 3:- kronor per timme samt
reseersättning. Preliminärt har 6 "dagmammor"
från Gustavsberg anmält sig. Om intresset för denna
utbildning blir tillräckligt stort avser barnavårds
nämnden att undersöka möjligheten att anordna
kurs i Gustavsberg.
På socialstyrelsens begäran har socialchefen för

Gustavsberg iordningsställt en prognos över kom
munens sociala verksamhet för åren 1971-1975.
Prognosen innebär att det år 1975 skulle finnas 660
barn i åldern 0-6 år som är i behov av barntillsyn,
en ökning med 32 '0/o jämfört med år 1969. För
att kunna behålla den ambitionsnivå som kommu
nen tidigare haft betyder detta att en barnstuga
med 45 daghemsplatser och 15 fritidsplatser måste
byggas 1972 och en likadan 1974. Man skulle då
förfoga över 190 daghemsplatser och 60 fritids
hemsplatser. Samtidigt skulle familjedaghemsverk
samheten utökas från f.n. c:a 150 platser till 250
1975. Om denna målsättning kan uppnås skulle
antalet barn i barnstugor 1975 vara 30 '0/o och i fa
miljedaghem 70 '0/o av de c:a 440 barn som barn
tillsyn skulle ordnas för. Totalt skulle barnavårds
nämnden kunna tillgodose 2/3 av det beräknade be
hovet. Lekskolor beräknas öka från 100 platser
1969 till 200 platser 1975.

I dag är situationen den att 46 '0/o av de barn som
behöver tillsyn erhåller sådan varav 15 0/o i barn
stuga och 85 '0/o i familjedaghem. Inom parentes kan
sägas att om man endast tar fasta på begreppet barn
tillsyn har Gustavsberg redan i dag täckt den mål
sättning LO har för år 1975.
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••SAMTAL MED LASEKRETSEN
Ett av red.s trevligare jobb på det nya året är att

läsa talongerna till inbetalningskorten med pren.
avgiften. De flesta med varma hälsningar och ord
på vägen till gamla vänner, medarbetare och till
redaktionen. Ibland är det finstilta, tätskrivna epist
lar med åsikter och upplysningar, eller med ett ve
modigt konstaterande "att tidningen är den enda
länken med det gamla hemmet". Lore och Erk,
krukmakare, Västerhaninge, vill veta mera om Gula
Byggningens flyttning från Vänge i Uppland. Det
vill vi på redaktionen också, vi lovar att några stilla
stunder forska i gamla papper. Vi har bland an
nat ett mycket intressant och värdefullt material i
Carin Lindskog-Nordströms efterlämnade manus
från hennes forskningar här på fyrtitalet.

Familjen Gunnar Waern som flyttade till Järn
forsen häromåret efter 12 år i Gustavsberg, lämnade
nog kvar en bit av sitt hjärta av de hjärtliga hälsnin
garna att döma. Detsamma kan man misstänka om
Pelle Waljenäs med familj i Svängsta. Pelle lyckas
varje år att spegla familjens liv och leverne, hälsa he
la vänkretsen vid Farstaviken och ge red. en väl in
lindad ros som sporre inför det nya året, allt på den
ynka lilla talongbiten. Kjell Lindahl i Huddinge
hälsar hela Gustavsberg men skickar "ett speciellt

Som avrundning för denna redovisning av be
hov och målsättning bör kostnaderna komma med.
Nettokostnaden, d. v. s. bruttokostnader minus in
täkter för barnavårdsnämndens verksamhet, som
till övervägande del omfattar barntillsyn blir år
1970 730.000:- kronor och år 1975 1.700.000:
kronor.
Till slut, svårigheterna är stora när det gäller att

snabbt lösa behovet av barntillsyn i vår expande
rande kommun. Det gäller verkligen att planera
och ta till vara alla uppslag. Jag inbjuder därför en
tre-mannadelegation från aktionsgruppen att till
sammans med daghemsdelegationen diskutera fram
bästa möjliga lösning av barntillsynen i Gustavs
bergs kommun.

Fritz Berg
Barnavårdsnämndens ordf.

P. S.
I dagarna har det kommit ett nödrop från Ingarö,

undertecknat av 71 föräldrar. Man vill också där
ha lekskola och möjlighet att få dagtillsyn när för
äldrarna förvärvsarbetar. Barnavårdsnämnden för
söker lösa frågan i samband med planerat skol
bygge.

tack till Axel Björkman och Torsten Rolf för deras
reportage och skildringar från nu och dåtid." Till
alla skolkamrater i när och fjärran hälsar Signe
Johansson-Andersson på en välfylld talong. Hon
väntar på varje "Gustavsbergare" med glädje, skri
ver hon. Om red. håller så skall vi glädja Signe 8
gånger i år. Tidn. kom ut 5 gånger 1968, 7 gånger
1969 och som sagt om det vill sig, 8 gånger detta år
och vi som glömt höja pren. avgiften, var skall det
ta sluta?! Erik Hedberg följer med stort nöje Gus
tavsbergs utveckling i tidn. skriver han, hoppsan
där fick red. en oförtjänt komplimang, men vi för
söker, Erik, vi försöker.
Till sist kan Gustavsbergare och medarbetare

känna sig varmt hälsade från bland andra, Ingrid
Johansson i Sävsjö, W. Eriksson Sthlm., Anna Da
nielsson, Skövde, John Johansson Enskede, Emma
Lindgren Sthlm., Gabriella Kåge, Edvin Lönn, Ro
tebro, David Wiström, Solna, Maria Klang, Upp
sala, R. Envall, Spånga, Sigrid Hellqvist-Svensson,
Ektorp, Sara Karlsson Sthlm, farbror Sven borta i
Edsberg, Elsa Andersson, Sundbyberg, Elsa Gustavs
son-Sten, Elsa Ericsson Vårgårda, Elsa Larsson
Sthlm,

Redaktionen

SLITNA SYMBOLER

Ett liv av kändisidoler
var finner en sökare mer
än krom och slitna symboler
och härmfåglar var han ser.

Sitt liv han ville skapa
med kärlekens vänskapsband
Och ej bli en klängande apa
i slentrianens band.

Nu ligger en inre strävan
som offer av tidens rön
kan någon ångest och bävan
förlösas i statuskön.

Ett liv av slitna symboler
var finner sökaren mer
än krom och kändisidoler
och härmfåglar var han ser.

Arne Thulin
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Ett snyggt försök att bli av med sopor
Vid Sellbergs sopstation i Lilla Kovik finns en

anläggning för slutbehandling och deponering av
avfall. Där försiggår ett ständigt forsknings- och
utvecklingsarbete för att på ett effektivt sätt få in
våra sopor i det naturliga kretsloppet (tillkomst,
förslitning, återgång till ursprunget, Moder Jord),
som bl.a. måste till för att vi inte ska bli begravda
i vårt eget avfall, för att uttrycka sej drastiskt.
Anläggningen består av en kross, vi kan kalla det

kvarnhus. Soporna töms direkt från bilarna i ett
stort tråg. Det rymmer åtta lass sopor från bil med
komprimator - soporna blir tätt packade redan vid
lastningen i bilen. Sedan förs de på lameller i trå
gets golv till två kvarnar, där de mals ner till en
dryg femörings storlek. Ljudet är f.n. öronbedö
vande, men en isoleringsanordning är nästa steg i
utvecklingen för den ljudmässiga förbättringen av
arbetsmiljön. I kvarnhuset finns också en slamblan
dare som blandar soporna med avloppsslam s.k.
rötslam för att påskynda nedbrytningen, homogeni
sera soporna och göra volymen mindre.

Från kvarnhuset förs soporna ut och läggs
strängar eller högar för s.k. öppen kompostering
friska luften.
Principen är att organiskt material bryts ned av

mikroorganismer, s.k. kolföreningar. Kolet utgör
bränslet vid nedbrytningen. Syret i processen kom
mer från luften och vatten, kväve, fosfor ingår
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också som hjälpmedel och kommer från tillsatsen
av rötslam och latrin.
Vid kompostering i luft blir temperaturen under

gynnsamma förhållanden 60-70° C. Denna tempe
ratur tar kol på sjukdomsalstrande bakterier och
maskägg, vilket ju är av stor vikt ur hygienisk syn
punkt.
Det var intressant att höra, att temperaturen i en

hög som lagts ut i kylan den 19/1 redan den 21
stigit åtskilliga grader över rumstemperatur.

Man måste hela tiden kolla organiska och oorga
niska gifter och eventuellt dräneringsvatten. Detta
arbete kräver ständigt samarbete med forskning
och analyslaboratorier.

Slutprodukten av processen kan bli jordförbätt
ringsmedel - med 50 °/o av styrkan hos s.k. fall
gödsel - fyllnadsmaterial eller också får det bara
stanna på tippen. Det första alternativet är väl det
mest stimulerande.

Den här metoden att bli av med soporna kostar
c:a 30 kr. per ton. Att bara tippa dom kostar 15
och att bränna 30-60 kr. per ton.
Det kan kanske intressera att sopmängden per

person och år i dag är 300 kg. eller totalt i Sverige
2,5 miljoner ton per år. Och mer lär det ska bli -
under de närmaste 10 åren beräknas ökningen till
700/o!
Kapaciteten på de båda kvarnarnas arbete är 30
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ton per timme. Metoden har studerats både i USA
och Europa och under två år har Sellbergs samarbe
tat med en dansk konstruktör och Svedala-Arbrå,
som gjort kvarnen, resultatet som vi fått se en kylig
klar vinterdag.
Den här behandlingen rör sej alltså om hushålls

a vfall. Den som händelsevis slänger sin gamla mo
pedmotor eller något avlagt hjul i soppåsen kan
inte räkna med att dom kommer in i kvarnen. -
Sånt händer nämligen. - Dom stöts under proces
sens gång hänsynslöst bort och vad det kan bli av
sådana saker kan kanske vara intressant att ta reda
på en annan gång.

Vid den första anblicken av soporna i tråget råd
de stor förvirring bland avfallspåsarnas ursprung.
ICA-, TEMPO-, ÄHLENS- och en hel del odefi
nierbara påsar. Men innan maskinen satte igång
kom en bil med idel DOMUS-påsar och då kände
sej red. på hemmaplan. Vi såg med ett visst vemod
på koftor och strumpbyxor, som kanske tjänat någon
van, Men vi gladdes samtidigt åt att dom kanske
skulle återkomma i form av trädgårdsmylla för att
förgylla tillvaron med peacerosor, ringblommor och
violer. Eller hamna i munnen som ett läskande bett
från ett rött äpple.

Margareta

KF BILDAR MILJÖVÅRDSRÅD
Kooperativa Förbundet har stadfäst bildandet av

ett miljövårdsråd. Till detta råd har knutits åtta
vetenskapsmän inom de olika fält som berör miljö
vårdsområdet. Ordförande är ledaren för KF :s
industrisektor Leif von Krogh och sekreterare tekn.
lie. Bernt-Olof Carlsson vid KF:s Ergonomi-" och
miljövårdslaboratorium.

Att rådet bildats beror naturligtvis på att KF
inom sina olika arbetsfält både som tillverkare på
en mängd varuområden och som distributör och för
säljare av egentillverkade och andras varor har di
rektkontakt med miljövårdsfrågorna. Synpunkter av
detta slag måste läggas redan på produktutveck
lingsstadiet, på tillverkningen och på marknads-

färingen likaväl som på användningen.
Rådet skall ha en rent rådgivande funktion och

skall stå till samtliga avdelningars, industriers och
konsumentföreningars förfogande. Det ska samman
träda regelbundet och vid behov kunna konsulteras
direkt. Arbetet koncentreras till en början på kon
sumentvaror.

"Ergonomi (bildat av grekiska ergon=arbete och
nomos= lag) är studiet av människan och den miljö
i vilken hon arbetar och i synnerhet användningen
av anatomisk, fysiologisk, psykologisk, medicinsk
och teknisk kunskap på de problem, som uppstår
i samband med mänskligt arbete.
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FORETAGSNAMNDEN
Protokoll från företagsnämndens sammanträde

i Gamla Kontorets konferenssal tisdagen den 16/ 12
1969 kl. 15.00.

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och
den föreslagna dagordningen godkändes.

Protokollet från den 16 september lades med god
kännande till handlingarna.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll ut

sågs hrr B. Bram och B. Andersson.
Som ny fråga anmäldes rapport från produktut

vecklingsbygget.
I en allmän översikt över samhällsekonomin

nämnde hr Broms om rådande högkonjunktur med
åtstramningen på penningmarknaden, vilken bland
annat resulterat i minskade investeringsmöjligheter
för företagen. Knappheten på arbetskraft torde vara
något som vi får känna av åtskilliga år framåt. Ser
man på bostadssektorn kan man konstatera någon
minskning av nyproducerade lägenheter men en
ökning av moderniserings- och reparationsverksarn
heten.
Hr Isaksson redogjorde för marknadsläget för

våra VVS-produkter. Antalet nyproducerade lägen
heter till den 31 oktober i år är c :a· 2.000 mindre
än motsvarande tid 1968. Vi har nått goda försälj
ningsresultat vad gäller sanitetsporslin och badkar.
På EEC-marknaden är prisläget pressat sedan en
längre tid tillbaka. Vad gäller PVC-rör kan vi no
tera ökad försäljning. Av Oxelösundsprodukterna
har muffrörsförsäljningen överstigit våra förvänt
ningar och Reftelefabriken kan uppvisa ökad till
verkning med förbättrad leveranskapacitet. På sista
tiden har orderingången på smidda pannor ökat
kraftigt. Slutligen citerade hr Isaksson en tidnings
artikel: "Rätt vara - rätt plats - rätt tidpunkt"
- tre viktiga krav i en verksamhet av vår karaktär.
Hr Dahllöf gav i sin produktionsöversikt bl.a. in
formation om den utredning som arbetar med emalj
verkets ombyggnad. Han menade att detta är en
komplicerad fråga, då ett ev. driftstopp förutsätter
ett mycket stort lager. - Kyldiskproduktionen vi
sar en kraftig ökning under året, men materialpris
höjningar har gett sämre resultat än väntat. - SPF
kan redovisa ökad tillverkning, framförallt av
tvättställ. En förstärkning av lagret med spolcister
ner måste nu göras. En ytterligare höjning av pri
mautfallet är också önskvärd. - Plast har haft
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god orderingång och fått flera nya maskiner under
året. - HPF har lyckats höja primaprocenten och
har en hygglig produktion. Hr Dahllöf gav slutligen
samarbetskommitteerna det rådet att mer ingående
titta på sådana frågor som personalomsättning,
frånvaro o.d. och söka analysera orsakerna. I an
slutning till tidigare genomgångar meddelade hr
Bram att pannverkstaden har ett akut' behov av
licenssvetsare. Hr B. Andersson ansåg att våra un
derleverantörer i många fall inte sköter sina åliggan
den. Hrr Dahllöf och Broms menade att dessa "hålls
efter" så hårt sig göra låter och att vi alltid haft
speciella problem med plåtleveranserna.
Hr Broms rapporterade om att pannverkstadens

personal varit samlad till överläggning där företags
ledningen informerat om vilka åtgärder som vid
tagits för att skapa jämnare sysselsättning. Den
nya PR-pannan är ju av den dimensionen att det
blir fråga om lagertillverkning. Som nämnts har
ju också orderingången ökat kraftigt och prognoser
na för 1970 visar på ytterligare uppgång. Under in
formationen gavs tillfälle till frågor och ett ömse
sidigt meningsutbyte kom till stånd.

I hr Edqvists frånvaro gav ordförande en snabb
översikt. 1969 års resultat har ännu ej framkommit
men torde ej nå föregående års. Den höjda räntan,
en relativt kostsam inkörning av Fristadsfabriken
och pressade plaströrspriser är några faktorer som
kommer att ha sin inverkan på resultatet. En när
mare analys av 1969 kommer som vanligt att göras
vid ett senare nämndsammanträde.
Utbildningsledare B. Wallentinson gav en pre

sentation av utbildningsprogrammet för 1970. Dess
förinnan gick han igenom vad begreppet utbildning
kan innnebära för ett industriföretag och menade
att vi med inskolning, omskolning och vidareut
bildning måste ge chansen till alla kategorier an-
ställda. Bland planerade utbildningsaktiviteter kan
nämnas utbildning av arbetsledaraspiranter, svenska
språket för invandrare, grundkurs för skyddsombud,
ergonomikurs. Hr B. Andersson nämnde att Fabriks
arbetarförbundet aktualiserat frågan om att urbild
ningsutskott inrättas vid företagen. Tolkutbildning
ansåg han också borde ingå i programmet. Flera ta
lare uttryckte sin tillfredsställelse att utbildningen
synes få så stor bredd och riktas till så många an -
ställda.
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Hr Wallentinson fick i uppdrag att utreda ett ev.
utbildningsutskotts funktion inom företaget och fick
också fundera över hur information i rationalise -
ringsfrågar ska utformas för att nå fram till de an
ställda.
Rapporten från personaltjänsten granskades och

kommenterades. I Gustavsberg inkl. VVS-försälj
ningen har personalstyrkan till den 30/11 ökat med
107 personer. Personalomsättningen har ökat och
torde för 1969 uppgå till c:a 18 0/o. Ordförande
nämnde att omsättningen av folk i Stockholmstrak
ten för företag av vår storlek torde var det dubbla
men vi bör naturligtvis försöka· ta reda på varför
vi förlorar folk. Ett stort utbud av lediga platser
ger ju ökad rörlighet, men vi är medvetna om att
en av orsakerna är bristen på moderna bostäder. T
detta ärende har vi tillskrivit kommunen med en
önskan om ökad tilldelning, men ännu ej fått svar.
Flera talare uppehöll sig vid emaljverket och dess
problem, bland annat hr Bram som omtalade att
skiftgången inte är populär och att frånvaron ökat
sista halvåret. Baracklivets avigsidor togs också upp
från flera håll och arbetsutskottet ska undersöka
ordningsfrågor, telefon m.m. Ett antal teleskophus
samt några andra mindre enfamiljshus är under
uppsättning i Farsta. Hr Raxell ansåg att frågan
om en kurator, knuten till personalavdelningen,
borde tas upp. Likaså tanken på en central sjukan
mälan som skulle kunna ge en bättre kontroll och
överblick över sjukanmälningarna.

AU tar upp frågorna om kurator, central sjuk
anmälan samt en tidigare obesvarad fråga om
fabriksradion.
Hr E. Lindblom undrade över tjänstemannakå

rens ökning under året och ordförande replikerade
att det främst var försäljningen och produktutveck
lingen som fått personalförstärkningar och detta är
två områden där vi måste hävda oss i den hårdnande
konkurrensen. För övrigt fördelar sig ju årets per
sonalökning jämt mellan kollektiv- och månadsavlö
nad personal.
Ordförande rapporterade att man som en följd

av besöket i Nobö, Norge inbjudit flera organisa
tioner bland annat KFO och Fabriksarbetarförbun
det till diskussioner om nya samarbetsformer och
varit samlade en dag i Gustavsberg. Vi har ju redan
försök i mindre skala på vår verktygsavdelning
där man utsett kontaktmän som har regelbundna
möten med verkstadsledningen och resonerar om
den fortsatta uppläggningen och erfarenheter av
försöken. Hr Mårtensson gav en kort information
om dessa och menade att försöken pågått för kort

tid för att man ska kunna dra slutsatser av dem,
men såvitt han förstod torde detta kunna vara en
framkomlig väg för att fördjupa företagsdemokra
tin.
Hr Broms informerade kort om att man inom

kooperationen bildat en arbetsgrupp för utvidgad
företagsdemokrati. Genom denna kommer man att
genom olika aktiviteter söka finna för kooperatio
nen passande vägar till fördjupad företagsdemo
krati.

Arbetsutskottet har vid sitt sista sammanträde
fastställt semestern 1970 till tiden 6/7-2/8.

Företagsnämndens sammanträdesdagar 1970 fast
ställdes till:
24 mars 15 september
9 juni l 5 december

Personalträffarna bestämdes till följande dagar
1970:
27 februari 18 augusti
5 maj 17 november

Meddelades att hr B. Dahllöf kommer att utses
till verkskyddsledare för Gustavsberg och att en
vcrkskyddsorganisation kommer att byggas upp
det kommande året.
Ur rapporterna från samarbetskornmitteerna kan

noteras att man på SPF nu klarar all sättning och
avplockning ur ugnarna under skiften. En bana
för gjutning av väggklosetter och väggbideer torde
vara klar i mars 1970. Den s.k. hjälpkassan läggs
ned från årsskiftet då nuvarande sjukkassa samt
sjuklön ger god kompensation. Lager & Transport
har fått en ny transportplanerare, K.-A. Nordin,
då A. Klasen från årsskiftet går i pension. Klasen
kommer dock att arbeta kvar med speciella upp
gifter inom avdelningen. En ny förpackningsmetod
med krympfilm kommer att prövas i plastlagret.

BKF har utöver produktions- och personalfrågor
resonerat kring planeringsavdelningens funktion,
om MTM på pannverkstaden och hur det nya emalj
verket ska se ut.
HPF har fått en ny gjutare på konstgods, tillverk

ningsplaneringen har förstärkts med två nya med
arbetare och Torsten Rolf kommer ai:t helt ägna sig
åt försäljningsverksamhet.
Plast meddelar att L. Elovsson kommer att övergå

till planeringsavdelningen och S. Ullberg blir ar
betsledare vid härdplastpresseriet och S. Ekström
förman vid efterbearbetningen från årsskiftet. Man
har också språkat om gjorda maskininvesteringar,
nya artiklar, de senaste årens omsättningshöjningar,
daghemsavgifter m.m.
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Renato Cantoro , yngst
handfatsgjutare.

Forslagskommitten har under sammanträden i
september, oktober och november premierat 31
förslagsställare med tillsammans 6.950:- kronor.
Bland dessa kan noteras att Karl-Erik Blomberg
fått 500:- kronor som tilläggspremie för sitt förslag
om "Automatisering - härdplast". Sven Vallius har
premierats med 425 :- för förslaget "Luftrör
klossettering". K.-E. Nilsson har med förslaget "Spe
cialfronter" belönats med 800:-, Torsten Karlsson
har fått 675:- för "arbetsmetodförenkling", K.-E.
Dohlon har premierats med 550:- för sitt "Andring
av brännkrok" samt Olle Erikson med kr. 1.100:
för sitt förslag benämnt "Glasuppläggning".

brödraskara på fyra, arbetar som Sleyddskommitten har som vanligt gått igenom
rapporterna från skyddsronderna och kommenterat
dessa. Anmälda yrkesskador 3 :e kvartalet -69 utgör
6 jämte 2 färdolycksfall. Skadeanmälningarna ge-
nomgicks och granskades vad beträffar orsaker och
vidtagna åtgärder.

Beslöts att en samarbetskornmitte för underhålls
verksamheten bildas med C.-G. Fagerlind som sam
mankallande och ordförande. Fackföreningen utser
sina representanter vid kommande årsmöte.
Hr Dahllöf rapporterade om produktutvecklings

bygget, som kommer att gå under benämningen
Tekniska Kontoret. Det blir en trevåningsbyggnad
och innebär en samordning och koncentration av
våra resurser av produktutveckling på alla områden.
En närmare presentation med bilder utlovades vid
ett senare sammanträde.
Ordförande riktade ett varmt tack till hrr Möller,

Persvret och Weimark som nu efter många års in
tresserat arbete lämnar företagsnämnden. Som
minnesgåva fick de avgående Stolpes: Albin Jo
hansson.

Herminio Pires, Portugis, direkt från militärtjänst i Mosambic
till "nya bandet" på sanitet.

Då inga andra frågor hade anmälts avslutades
sammanträdet kl. 18.00.

Sekr.

FORSLAGSKOMMITTEN

har sin årsträff torsdagen den 5 mars kl. 17.15 i
Kristallsalen, Gustavsbergsteatern. Obs. ändrad tid!

Lilian Persson och Christer Granholm, båda på våra lab.
Granholm kommer frJn Finska statens järnvägar och
fru Persson från Domuscafeterian.
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FORSALJNINGEN OVER 300 MKR 1969
Under 1969 uppgick Gustavsbergs Fabrikers för

säljning till 302,3 mkr, en ökning med 43,6 mkr
eller 16,9 0/o. Okningen är den största i företagets
historia. Den under 1969 köpta diskbänksfabriken
i Mölntorp ingår i siffrorna med c:a 15 mkr.
Omsåttningsökningen har under senare år varit

avsevärd. År 1959 uppnåddes 100,4 mkr, 1965
200,9 mkr och 1969 302,3 mkr. När Kooperativa
Förbundet 1937 köpte Gustavsbergs Fabriker upp
gick årsomsättningen till 3 mkr.

Av Kooperativa Förbundets industrier hade
Karlshamns Oljefabriker (321,i mkr) och Fiskeby
(313,8 mkr) större försäljning än Gustavsberg under
1969.
Fördelningen av Gustavsbergs försäljning framgår

här nedan:
Till utomstående inom landet 204,1 mkr, + 22,5
Inom kooperationen 67,8 mkr, + 14,3
Export 30,4 mkr, + 6,8

Personalsituationen per den 31/12 1969 (31/12 -68)
HPF 455 ( 474)
SPF 431 ( 375)
BKF 205 ( 202)
Plast 179 ( 139)
Lager & Trpt 31 ( 45)
Serviceavd. 283 ( 301)
S:a koll.anst. G-berg 1.584 (1.536)
S:a tjänstemän G-berg & VVS-f 562 ( 503)
Totalt 2.146 (2.039)
Övriga
Danmark 10 ( 8)
Oxelösund, koll.anst. 258 ( 259)
Oxelösund, tjänstemän 53 ( 54)
Reftele, koll.anst. 82 ( 82)
Reftele, tjänstemän 14 ( 14)
Fristad, koll.anst. 309 ( 274)
Fristad, tjänstemän 74 ( 63)
Mölntorp, koll.anst. 140 ( -)
Mölntorp, tjänstemän 33 ( -)
S:a övriga 973 ( 754)
Vid årsskiftet totalt inom koncernen

3.119 (2.793)
(ökning 326, varav 104 tjm och 222 koll.anst.)
(exkl. Mölntorp ökning ökning 153, varav 71 tjm
och 82 koll.anst.)

Bengt Sandberg, modellör på SPF, kommer från AB
Iföverken, Bromölla - en trygg skåning med keramisk
skola som god utbildningsbakgrund.

Karl-Axel Nordin, transportplanerare med mångårig erfaren
het från SJ och ASG.

Lars Karlsson, trädgårdsmästare på fastighetsförvaltningen, har
tidigare jobbat i Eslöv och Jönköping på resp. parkförvaltning.
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FREDRIK MÖLLER
HARALD PERSVRET

Två "tunga" medarbetare lämnade sina befatt
ningar och gick i pension vid årsskiftet. Det är de
båda keramiska fabrikscheferna Fredrik Möller,
HPF och Harald Persvret, SPF. Båda har varit
eldsjälar i sina fabriker och har haft sina medarbe
tares hela förtroende som kaptener för det samman
svetsade lag som personalen på en fabrik måste ut
göra om det skall bli framgång.

Möller kom 1939 till Gustavsberg från Hälsing
borgs Gummifabrik. Han blev då som driftschef
en nyckelman i den upprustning av Gustavsberg
som Hjalmar Olson startade efter KF:s övertagande
av företaget. Bl.a. flyttades verkstadsproduktionen
från de gamla omoderna lokalerna till SPF vars
ugnar svalde även denna produktion. Glasering, de
korering och övriga bränningar skedde i de 1935-
36 färdigställda lokalerna.

Ett fantastiskt arbete för ledningen att hålla
detta flytande trots krig och avspärrning.
När de nya lokalerna stod färdiga 1947 ägnade

Möller helt sina krafter åt hushållsporslin och konst
gods. Vad man främst minns hos Fredrik Möller
var hans hängivna intresse för HPF. Han gav sig
alltså tid att lyssna på alla som kom med problem.
Vi minns också hans sista arbete med installationer
na av våra nya maskiner och omläggning av fyll
ningssystemet. Vi måste göra om en rad av våra
tallriks- och tefatsmodeller. Detta för att passa till
vårt nya brännhjälpsmaterial. En mycket törnbe
strödd stig, som han vandrade färdig lagom till sin
pension.

Möller var också en av de ledande männen i alla
våra samarbetsorgan.
Harald Persvret började som springpojke på

verkstan 1915, lön 1 :-/dag. Efter springpojksåren
blev han först koppforrnare därefter storgodsfor
mare på "nya verkstan" andra våningen. Det är
i det halva huset som ännu står kvar.

Vid sidan om arbetet utvecklade han en livlig
facklig och politisk aktivitet. Aven idrotten och
båtsporten tog hans ledaregenskaper i anspråk.
När KF övertog Gustavsberg utnämnde Hjalmar

Olson honom till arbetsledare. Så småningom
blev Harald förman på benavdelningen. När sani
tetsfabriken började rationalisera år 1947 blev Ha
rald utsedd att prova och utveckla gjutbandet. Han
blev då verkmästare på sanitetsfabriken, Arthur
Teglunds och Bertil Dahllöfs närmaste man.
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Rapport från Pensionärsföreningen
Våra sammankomster äger rum andra tisdagen

i varje månad utom under sommaren. Deltagarean
talet varierar mellan 80-100. Utom stadgeenliga
mötesförhandlingar brukar vi ha underhållning av
olika slag som sång, musik m.m. samt naturligtvis
den obligatoriska kaffetåren.
Varje torsdag under våren och hösten samlas ett

25-tal medlemmar till hobbyverksamhet och då till
verkas under kamratliga former både finare och
enklare saker, som så småningom via lotterier och
försäljning ger föreningskassan välkomna tillskott.

I studieverksamheten har vi haft tre cirklar i oli
ka ämnen med 30 medlemmar. Studieorganisatören
hyser varje år en from (tyvärr utan resultat) för
hoppning att antalet ska flerdubblas.

En nyhet för året är bildandet av en sånggrupp.
Den ledes av Werner Lindberg och som intresserad
och kunnig sånglärare har han Jaroslav Tupy till
hjälp.

Gymnastik har vi varje måndag. I den deltager
ett 30-tal medlemmar och den ledes på ett föredöm
ligt sätt av Axel Eriksson.

När Dahllöf utnämndes till TL 1966 utnämndes
Harald till fabrikschef, ett jobb som han behöll till. . .sm pensionering.
Den politiska aktiviteten uppehölls hela tiden och

han var skolstyrelsens ordförande 1951 till härom
året, då han fyllde 65 h.

SPF har ju under hans tid genomgått en stor ut
byggnad och rationalisering. Flera vagnar har an
skaffats och flera gjutband installerats, produktio
nen har ökat kraftigt.

Arbetsstyrkan har ökats och för att hålla ihop
detta har det verkligen behövts en man med Harald
Persvrets ledaregenskaper, energi och samarbetsför
måga.

Genom sin stora erfarenhet från föreningslivet
hade Harald också en säregen förmåga att ta folk.
De båda herrarna avtackades av VD Bo Broms

och f.d. VD Hjalmar Olson vid en lunch på Säby.
I lunchen deltog också representanter för drifts

ledning och försäljning samt de pågående fabriks
cheferna Hans Anderssan SPF och Gösta Westh
HPF.

Bo Broms uttryckte direktionens tack för hängi
vet arbete de båda utfört på den nyckelställning de

Vi har haft två heldagsutflykter med buss till
Harpsund-Julita och Rejmyre samt en med båt till
Grinda-Vaxholm. Alla utflykterna gynnades av
vackert väder och samlade vardera 80-90 nöjda
deltagare.

I slutet av november anordnade vi en försäljnings
afton i Bergasalen. Tack vare givmildheten hos
organisationer, föreningar och enskilda samt köp
villigheten hos de 100-tals besökarna kunde kassören
belåtet konstatera ett netto på drygt 5.000:- kr.
Dessutom får vi anslag och gåvor från kommun,

fabrikernas samarbetskommitreer, affärer och en
skilda.
Till slut kan vi omtala att Missionskyrkan och

Konsum bjudit på julfest, Gustavsbergs Fabriker
ordnat Luciafest, Kyrkliga arbetskretsen bjudit på
bussutflykt samt Missionskyrkan ett flertal gånger
bjudit på kaffe och underhållning.

Vi tackar på det varmaste för all hjälp i vår
verksamhet under det gångna året och hoppas på
fortsatt intresse för oss även i framtiden.

H. Sjöberg

haft inom företaget.
Han önskade också att de måtte få behålla hälsan

under sin pensionering.
Slutligen yttrade Bo Broms: "Vi har ett antal pjä

ser kvar av Kåges produktion som endast får använ
das vid särskilda tillfällen. Detta är ett sådant till
fälle och Hjalmar Olson och jag beslutade tilldela
Er en pjäs, Ni som i många år samarbetade med
Wilhelm Kåge".
Hjalmar Olson erinrade om det imperium, som

gick i spillror och hur det gällde finna duktiga män
niskor som kunde bära företaget vidare. Han erin
rade om den svåra starten och hur han handplockat
Fredrik Möller som sin närmaste medarbetare och
hur han gjort Harald Persvret till arbetsledare. Bå
da hade goda moraliska kvaliteter och en förmåga
att aldrig släppa taget. Hjalmar Olson slutade: "Det
är samhället som är det vitala. Effektiviteten skall
ge ökad trivsel i fabriker och samhälle så att mam
ma och pappa talar väl om företaget. Då börjar
barnen i företaget och på så sätt får det en stadig
arbetarstam och det är det bästa för företag och
samhälle."

Torsten Rolf
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John Löfström, ny veteran i år. Född i Gullabo 1901.
Kom till fabriken 1920. Seg och plikttrogen smålänning
som vi minns som isolatorfyllare, sanitetsmontör och de
sista åren var han vid ugnarna.

Oskar Andersson, tidigare skolvaktmästare vid Värmdö
skola, jobbade som korridorvakt. Var egentligen pensio
när redan när han anställdes här 1951. Men vital och är
idag 11 år när han nu lämnat sin anställning hos oss.
Lycka till.

Muraren Otto Fritsch slutade hos oss vid Jrsskiftet. Han
började 1941 och har nu uppnått pensionsåldern. Assar
Kropp och Otto har varit oskiljaktiga parhästar i arbe
tet under senare år, mJnga är vi som sett dem i sällskap
på fabriksgården.

••
BESOKSVERKSAMHETEN 1969
Den varma sommaren förra året satte t.o.m. sina

spår i besöksboken. Augusti, som alltid hållit sig om
inte på toppen så dock på medelnivå om man tän
ker på besökssiffror, låg mycket lågt 69. 700 per
soner orkade ta sej fram igenom fabriken i hettan.
Av dom var 100 stycken Svenska Järnvägsmanna
förbundets norska gäster och en större grupp ryska
turister. Annars var det mest ströbesök varav många
utlänningar naturligtvis.

Totalt har här varit i besöksboken redovisade
16.000 personer på 612 besök. Det är något mer än
1968. Turisterna dominerar. Och KF skickar gärna
gäster och kursdeltagare av olika nationaliteter och
yrkeskategorier ut hit för att se både samhälle och
fabrik. Varje år kommer dessutom en grupp från
KF i Stockholm med medarbetare, som varit i tjänst
i fem år.

LM Ericssons representanter från alla världens
hörn brukar tillbringa några veckor i Sverige då
och då och ett Gustavsbergsbesök ingår i deras kon
takt med Sverige. Zigenarskolan i Akersberga hör
också till dom trofasta besökarna. Och så naturligt
vis pensionärsgrupperna.

12

Från fackskolor och gymnasier har kommit 3.000
elever i år. Och så våra egna 7:or och 3:or förstås,
det ingår i kursplanen. '

LO har haft en amerikansk och två japanska stu
diegrupper ute. Det blir besök över hela linjen, HPF,
SPF, BKF och utbyte av erfarenheter med kollegor.

De två största grupperna var Pris- och kartell
nämnden med 110 och Stockholms läns Civilför
svarsförening med Allan Nordenstam i spetsen för
150 personer.

De flesta besöken gäller HPF, där den ordinarie
turistrundan går. De tekniska yrkesskolorna som
kommer i utbildningssyfte går till största delen ge
nom SPF, BKF och Plast, där de Hr lite mer yrkes
mässig information.

Och så noterar vi med glädje att Centrifugalrör i
Oxelösund varit här och hälsat på.

Konstfackskolan och Nyckelviksskolan har också
varje år olika grupper i studiesyfte, som besöker
olika avdelningar.

För besöksverksamheten svarar från och med i år
Elisiv Lindeberg.

Mats
Text till tal



Drömmen om allaktivitetshus
som bot för människans ensamhet blir verklighet på
en del ·håll i landet. En vacker tanke, svår att ge
nomföra, men säkert värd alla ansträngningar.

Ensamhetens problem har väl funnits i alla tider
och i alla samhällsbildningar men vårt moder
na samhälle har enorma kontaktsvårigheter. Vad
hade vi i vår ungdoms städer och byar som inte
finns i dag och hjälpte oss att finna gemenskap?
Järnvägsstationens väntsal var en samlingspunkt på
våra föräldrars tid och kyrkan har alltid haft sin
betydelse för samling också på sidan av den religiösa
församlingen. Vad vi hade på tretti-Fyrtitalen var
kafeer och konditorierna.

Någon borde skriva
en avhandling om kaffestugans betydelse för de
mänskliga kommunikationerna under denna tid.
Varje samhälle, bestod det så också bara av en liten
samling hus, hade ett eller flera kafeer. Gustavsberg
var unikt och ägde ingen sådan kontaktmöjlighet
förrän Vita Hästen öppnades 1950. Var den före
ningslösa ungdomen träffades här på tretti- och
fyrtitalet vet jag inte den dag som i dag är. Det
måtte ha varit knepigt. Närmaste fik hette Solsidan
om jag inte minns fel och låg vid Grisslinge, det
fanns ett också på det motsatta hållet vid Insjön
som hette Valhall. Dryckerna där var dock inte så
mustiga som namnet tycktes utlova, så det var
knappast troligt att någon traskade så långt bort
i världen. Någonstans måste de i alla fall ha träf
fats eftersom livet gick vidare och barnantalet öka
de normalt.

Det är skönt för en skrivare
att äga information från insidan. Jag har det i detta
fall. Inte så att min ungdom förflöt vid ett marmor
bord i en kafehörna, Mina första år i arbetslivet
ägnades åt dessa livets smultronställen. Jag bjöd
kaffe, loranga, mazarin och mandelkubbar som bot
för ensamhet. En tempelgärning som jag förvisso
inte insåg fulla värdet av den tid då det begav sig.
Det var karga tider i Västsverige men så svårt blev
det visst aldrig att inte ungdomarna kunde skrapa
ihop till en halva kaffe, femöreskaka och två broad
way, tjugofem öre inklusive dricks. Sedan satt de
hela kvällen och umgicks med varandra.

Får jag berätta
om en dag på Lidells konditori vid torget i Lysekil,
förslagsvis en lördag under vinterhalvåret. Somrar
nas badortsliv kräver ett eget kapitel. På mornarna
hängde ungkarlarna på låset. Bankpersonal, postens
folk, notarierna, handelsanställda, jag behövde ald
rig lyfta blicken än mindre invänta beställningen,
de hade alla sina vanor och kaffe, rundstycken med
ost hade strykande åtgång. Klockan elva kom sta
dens fruar och umgicks över en kopp te och klockan
tolv var rusningen över oss. 'Torglivet utanför var
livligt och både affärsfolk och deras kunder behöv
de något värmande. Efteråt kunde man finna un
danstuckna bevis på att de skaffat sig hetare dryc
ker än jag kunde tillhandahålla.
På eftermiddagen kom sjöfolk, redare och tullare.

Klockan fem var det dags att servera fabrikernas
anställda, som sökte konditoriets avskildhet för att
dryfta gemensamma problem. På kvällen kom ung
domen och stannade till stängningsdags.

Det hände att jag var ledig själv
och då gick jag på stans största konditori vid Kungs
gatan och sökte mina jämnåriga. Den här småstaden
hade ett tiotal kafe- och konditorier, alla med sin
speciella publik, sina stamgäster och sina speciali
teer. Obotligt ensamma människor fanns också då,
som aldrig vågade sig in i kaffedofternas förtrolig
het men jag gissar att de var få. Många stamgäster
avvisade närmanden, fräste när någon ville sätta
sig vid deras bord, ändrade aldrig beställningen för
att slippa öppna munnen men fick tydligen ändå
trivsel genom en närhet med distans.

Har jag förstått
allaktivitetshusets ide så skulle alla dessa, som sam
lades på kafe, konditori eller ölkafe gruppvis efter
yrke, kategori, ålder eller status och så vidare, här
komma under samma tak. En sympatisk tanke.
Stockholms kärna, kafeernas stamort på jorden, har
många kaffeställen kvar tack och lov men mång
falden har försvunnit. Så också ute i landet. Det glä
der mig gamle knegare, att min första ungdoms ar
betsplatser finns kvar, som motvikt till att alla
tidningar jag skrivit i har lagts ner. Utom "Gus
tavsbergaren" som härmed börjat ännu en årgång,
tack käre läsare för ditt stöd. Edla Sofia
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GRINDSTUGATAN 100 AR
"Men berömvärd omsorg har det bolag, som för

närvarande äger Gustafsberg, sörjt för anskaffande
af goda, hemtrefliga bostäder åt sina många under
hafvande - flera än i åtskilliga af Sveriges städer.

Sålunda uppgå boningshusen till öfver ett sjuttio
tal, med tillsammans omkring 400 lägenheter.
De små prydliga husen göra ett det allra behagli

gaste intryck på besökaren. Allt såväl inom- som
utomhus, är fint och pyntadt. Gångarne äro san
dade, hagtornshäckarne höga och väl ansade, inhäg
nande hvarje familjs lilla hem; bersåer, fruktträd,
bärbuskar m. m. i trädgårdsväg förekomma öfver
allt, i fönstren prunka yppiga krukväxter bakom
bländhvita gardiner och där och hvar skymta pryd
liga vaser fram mellan grönskan i trädgårdstäppor
na."
Detta är ett utdrag ur För Svenska Hem - il

lustrerad familjetidskrift, häfte 2 1895-96, som ha
de en stor artikel om Gustavsberg - både fabriken
och samhället. Men det här lilla avsnittet handlar
alltså bl.a. om Grindstugatan. Som många kanske vet
fyller den nu 100 år, det första bygget gjordes 1870.

Samuel Godenius, som på den tiden var ledare av
fabriken, reste mycket till England - av yrkesskäl
framför allt. Där hade man just börjat bygga bostä
der i fabriksområdena av en mindre typ än de stora
flerfamiljshusen - envåningshus med två bostäder
i varje s. k. cottage - (stuga). Godenius tyckte att
denna bostadstyp var betydligt mer tilltalande än de
tråkiga "kasernerna" men kom inte att förverkliga
sin ide förrän svärsonen Odelberg tog över ledning
en. Denne var också mycket intresserad av bostads
byggandet.
När planerna tog fastare form tyckte man också

att bostäderna borde ligga en bra bit ifrån fabriken.
Och så avsattes alltså det område mellan stora
landsvägen och Gamla vägen, där Grindstugatan
ligger. Första huset var av samma typ som f. d. apo
tekshuset, men det revs av trafiksäkerhetsskäl! Där
hände nämligen en svår olycka. Efter detta kom så
alla dom andra husen på var sida av Grindstugatan.
Allihopa - utom den ursprungliga ettan - finns
kvar i dag och ett har kommit till.

Av åldersskäl var det ju tämligen omöjligt att
hitta någon vittnesgill person för att få höra lite
om den allra första tiden. Men Gerhard Persson som
med sin Hedvig numera bor i Grisslinge i ett annat
trevligt tvåfamiljshus, kunde ge lite atmosfär. Hans
familj flyttade till Grindstugatan 95-96 - då Ger
hard var 5 och gatan 25 år. Så det blir lite sekelskif
tesminnen om personerna som bodde där enligt Ger
hards goda minne.

Gerhard går från hus till hus först på ojämna
nummer så på jämna. I den rivna ettan bodde Fred
blads och Jonassons. I trean bodde kapten Persson
på Gustavsberg VI och Ekberg, far till Carl och
Frans. Femman hyste verkmästare Forsberg i många
år och i andra ändan, hamnade George Lowndes,
"han som kom med jasper från England". - Edvins
farfar. I nummer 7 bodde Karl Severin som var
far till Robert och Karl. Severinarna lämnade inte
förrän på 40-talet. Och i andra ändan hyrde Nord
qvist. Adress 9 hade modellör Gustav Eriksson.
Han flyttade 1903, samma år som Gerhard själv
började i fabriken. Kalle Svensson var grannen, för
man på glattmagasinet för ett tjugotal flickor -
kullor och småländskor mest - och därav smek
eller öknamnet Tuppen.

Det var inte bara idyll
Erik Lindorm

Utdrag ur Carl XIV Johan-Carl XV och deras tid.
Arbetarupproret vid Gustafsberg år 1850

Enligt vad det berättas, skall ett våldsamt upp
träde hava ägt rum vid Gustafsbergs Porslinsbruk,
beläget å Wärmdön. Sistlidne Söndagsafton den 20
Oktober hade några arbetare därstädes, kastat av
portarna från det kring fabriken gående planket,
och då disponenten, herr F. P. Gentele, morgonen
derpå yrkat, att gerningsmännen av sina kamrater
skulle uppgivas, hade omkring 400 arbetare skockat
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sig tillsammans, vilka, sedan de kastat herr G. upp
i luften och misshandlat honom, begåvo sig till en
närbelägen krog, där de med våld tilltvingade
sig allt bifintligt brännvin, vilket de förtärde. Se
dan begåvo sig en del av dem till Aspviks egendom
för att uppsöka länsman C. A. Burström, vilken
dock lyckligtvis ej träffades hemma. Det övriga av
dagen tillbringades under skrik, hurrningar och
marscher, varunder en röd och vit fana bars
framför truppen. En del av orostiftarna lära vara
permitterade gardister, vilka nu i följd av detta
våldsamma uppträde, redan blivit avskedade från
fabriken.

Mats
Text till tal



Mamsell Billqvist, en mycket gammal dam tyckte
Gerhard då, bodde i elvan. Hon hade en dotter eller
möjligen en systerdotter, som jobbade hos Hultman
i bolagsboden. I andra ändan fanns resande Rystedt.
Detta hus var extra grant, för Rystedt var en "fin"
karl och hade en stång med blågul flagg och en med
Odd Fellow-flagga, den vita med tre röda länkar.
I mamsellens lägenhet hade posten haft sina lokaler
och postluckan fanns fortfarande krav på hennes
dörr.

I apotekshuset bodde Erik Persson, bror till Ger
hards och också Hildings pappa. Han var den andli
ga upplysningens man, sålde både dags- och vecko
press. Apotekaren hette Bjursell. Han hade tax
Heyman, som vårdades ömt. Han hade också så
intressanta vänner, flygbaron Cederström och i syn
nerhet hans dåvarande hustru, Marika Stiernstedt.
Gerhard tyckte att hon var en så söt flicka, och det
får man ju hålla med om att hon var, hela livet fak
tiskt. Dom var ofta nere hos Bjursell, dom bodde ju
på Brunn.

Så går vi tillbaka och börjar i tvåan, där Goude
bodde. Han var fransman till ursprunget liksom
Lorang, Poignant och Chevet. Alma Goude var den
sista av sin släkt i Gustavsberg. I andra ändan bod
de Lambert Gustavsson, som var gift med Emmy
Goude. Efter dom kom Hjälte. I det huset fanns
också ett "oppepå", men där klickar Gerhards min
ne. Fyran delade Gerhards föräldrar, Alfred och
Olivia, med Fredrik Hagström, Karten kallad. Och
deras fruar var mycket goda vänner. Det blev gu
skelov oftast så att det var sämja.

I sexan bodde Adolf Andersson med familj och
antagligen föddes där sonen Knut, den duktige pa
rianmakaren. Maskinisten på Gustavsberg V, Wik
torin, släkt med Gehlins, hade den andra lägen
heten. Karl Ekberg bodde i åttan tillsammans med
den danske målaren Peder Möller. I hallen i Griss
linge står ett paraplyställ, som han målat. Tian slut
ligen härbärgerade Frans Ekberg och brännaren Jo
hansson, som bodde där skollärare Lagerström bott
innan han flyttade upp till skolan.
Ja, så var det med hyresgästerna på Grindstuga

tan när Gerhard Persson var liten. Och hyresgäst
var man, inte egnahemsägare. Det senare hade Go
denius tänkt sej från början. Han ville på det viset
knyta arbetaren fastare till Gustavsberg. Men det
blev inte så. Man fick hyra sina två rum och kök för
60 kronor om året.
Om idyllen var så ogrumlad som citatet ur tid

skriften beskriver den kan man väl aldrig vara helt
säker på. Men trädgårdarna var fantastiskt fina och
ganska så stora. Till pingst fick man tre kärror sand
dragen av "ämbetshäst" på företagets bekostnad.
Vackra gräsmattor med välkrattade trädgårdsgång
ar, rundelrabatter med blomster och alla hade gipsfi
gurer,många i manshöjd. Grind och bro över utfalls
diket hade också alla. Man tävlade precis som i dag
om att ha den vackraste trädgården. Barnen fick
ofta hjälpa till. Det kan bl. a. Sigrid Gehlin mycket
målande beskriva och bror Gustav var ju hela sitt

Innanför Grindstugatshusen - och många andra gamla
hus förresten - finns fortfarande kvar en odling, som
är full av charm och vänlighet. HÖstens kraftfulla sol
rosor vid tians östra knut sträcker sej så högt att man
kan glädja sej åt dom ovan häcken var gång man pas
serar. Den gamla traditionen finns kvar och man vårdar
den ömt. Här sitter Edla Ekberg vid sin gavel och matar
måsar och duvor.

liv en trofast och entusiastisk odlare av sin barn
doms trädgård. En och annan hade en berså eller
lusthus med flagga på. Lowndes bodde mitt emot
Goude och bägge flaggade med sina respektive hem
lands färger, Lowndes med engelska Union Jack och
Goude med franska Trikoloren. Och så fick Grind
stugatan också heta Engelska Kanalen.

I första bygget användes salen i en tvårummare
som Gustavsbergs Nöjesklubb. Där spelade man brä
de och schack och läste Hvar 8 Dag och Nya Dag
ligt Allehanda, som företaget höll med.
Om vatten och avlopp, om ringa kyrksamhet och

om mycket annat skulle man kunna tala. Men som
avslutning saxas en mening ur artikeln från 1896-
96 utan att därför blunda för de nackdelar som väl
också fanns: "Mycket vackra och intressanta saker
kunde ytterligare vara att tillägga rörande etablis
sementet, men tyvärr lägger utrymmet hinder i
vägen härför."

Margareta
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En gata i sommarskrud och vintersnö.
För längesen var trean gul med
ljusbruna foder. Men ett hus från
Wärmdögatan har smugit sej in som
en bild ur en dåtida modejournal med
"mannekängerna" Gerhard Persson,
syster Valborg, bror Edgar, pappa
Alfred, faster Ragnhild och farbror
Oskar Ohlson med Eira på armen.
Och på väg till jobbet i seklets
början förbi tvåans idylliska glasveranda.
De små gossarna vid försvunna ettan
är klädda som vid krigsslutet 1918.

En våråag på femtitalet - en
vinterdag på sextitalet. Verandan
har blivit vinterbonat rum.
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KONSUM• DOMUS
Föreningens 50:e verksamhetsår

Försäljningen under året slutade på en summa
av något över 40,9 miljoner, vilket är närmare 4,7
miljoner mer än år 1968. I procent är ökningen 12,9.
Varuhuset och möbel sålde för närmare 30,6 miljo
ner med en ökning av 4,8 miljoner, som i procent
blir 18,5. Föreningens sex livsmedelsbutiker sålde
för närmare 10,3 miljoner. Detta är 162.000 mind
re än 1968 eller 1,6 procent.

Bokslutet
När detta skrives pågår bokslutsarbetet för fullt

och vad vi kan se kommer resultat av verksamheten
under år 1969 att bli synnerligen bra.

Distriksstämmorna
hålles den 16-18 mars om bokslutsarbetet, revisio
nen och tryck av verksamhetsberättelsen går som
vi planerat.

SO-årsjubileet
I slutet av året fick samtliga medlemmar till sig

översänt föreningens jubileumsskrift, som samman
ställts av Herman Stolpe KF. Jubileumsfest hölls
på Gustavsbergsteatern den 14 januari. Till denna
hade inbjudits föreningens pionjärer, nuvarande för-

foto Leif Pettersson

troendevalda, representanter för kommunerna denna
sidan Skurubron, föreningar, Gustavsbergs Fabriker
samt ett antal anställda.
Högtidstalet hölls av KF:s VD Harry Hjalmars

son, som i sitt tal bl.a. såg tillbaka på de 50 åren och
ifrågasatte om utvecklingen i vårt land någonsin
inneburit sådana förändringar för människans lev
nadsvillkor. Harry Pettersson hälsningstalade, Ulla
Svensson läste en prolog av Herman Stolpe, Scen
studions orkester spelade, Tage Andersson sjöng solo
och Scenstudion gav några sketcher och sånger ur
sin revy. Gratulationer framfördes och gåvor över
lamnades till jubilaren. Anton Kock, som var 111ed
i föreningens första styrelse och fram till 1943 samt
Ada Pettersson, efterlevande maka till Joel Petters
son, som var affärschef i föreningen 1922-1950,
blev föremål för hyllningar.
Jubileumsfirandet pågår i varuhuset och butiker

na i form av olika aktiviteter och erbjudanden. I
varuhusets skyltfönster presenteras prover på pro
dukter tillverkade i Gustavsbergs Fabriker från
1860-talet fram till våra dagar.
Denna utställning kommer att finnas fram till

mitten av mars månad.
Ett antal av Döderhultam's träskulpturer har

lånats från museet i Oskarshamn och visas i särskild
monter i varuhuset februari månad ut.
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DEN GAMLA BUTIKEN

På motstående sida syns två av Döderhultarns älskade träskulpturer, Spelmannen och Hos fotografen. Finns att se
på Domus hela februari. Bilden härovan visar den gamla butiksinteriör som byggdes upp i Varuhuset till jubileet.
A. Melander och hans medhjälpare i tidstrogna dräkter, expedierade på gammaldags vis. En skön kaffedoft spred
hemtrevnad över lokalerna, de gamla kaffekvarnarna malde träget och karameller i strut uppskattades av alla
åldrar.

Försäljning i 20-talsmiljö
som var ordnad i varuhuset under tiden 14-31 ja
nuari blev ett mycket uppskattat inslag i vårt jubi
leumsfirande. Inredning och inventarier hade bl.a.
lånats av SF:s Filmateljeer. I den gamla "boden"
sålde vi sockertoppar, kaffe i lös vikt, sill direkt från
tunna och gammaldags karameller i strut. Den gam
la boden är nedplockad och återlämnad till sina
ägare, men vårt jubileumsfirande fortsätter ett styc
ke fram mot våren.

Nu är det 1970 ... Var står Konsum ?
kunde man läsa som rubrik till en annons, som var
införd i pressen i början av januari månad. I texten
talade man om "Prisbromsen", som var symbolen
för en utfästelse i samband med avtalsuppgörelsen

1969. Vidare talade man om att vi lyckades att
föra åtagandet i hamn och att ingen i dag torde svä
va i tvivelsmål om vad "prisbromskampanjen" be
tytt för de svenska hushållens kassa under 1969.

Inför 1970 kommer vi att inom de ramar de eko
nomiska lagarna bestämmer utöva aktiv press för
att leva upp till rörelsens roll som prisledare totalt
sett. Vi vågar oss emellertid inte på att göra samma
generella åtagande som under 1969.
Rörelsens ambitioner under 1970 blir därför:

• fortsatt press på prisnivån över hela sortimentet

• ökade insatser på för konsumenten väsentliga
utvecklingsområden

• vidareutveckling av köptrygghetsbegreppet.
G. M-n.
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MILJOVARDSPROBLEM 1879
KLIPP UR "GUSTAVSBERGAREN" 1950 NR 1

Under rubriken Från Stockholms län finns i Stockholms Dagblad för den 7 oktober 1879 en rapport
införd från läkaren G. Norberg i Gustavsberg av följande lydelse:
"Tyfoidfeber har enligt inkommen rapport från vederbörande distriktsläkare utbrutit bland arbetar

befolkningen vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Efter det enstaka fall af sjukdomen förekommit under au
gusti månad har den nu så tilltagit, att för närvarande 17 personer ligga sjuka och åtskilliga andra förete
symptom, hvilka tyda på enahanda sjukdom. Nämnde läkare anser, att farsoten här sannolikt skall finna
en bördig jordmån, då man, förutom den omständigheten, att en del arbetarbostäder äro något överbe
folkade, tager i beaktande den osnygghet, som man under många år tillåtit förefinnas omkring boning
arna. Marken har iföljd däraf blifvit genomträngd med en mängd i förruttnelse stadda ämnen, som sak
na tillräckligt avlopp, och brunnarnas förorenande är häraf en nödvändig följd."

Wermdö kommunalnämnd höll den 13 okt. sam
manträde i Värmdö och ovan relaterade fråga upp
togs till överläggning. Närvarande voro enligt pro
tokollet: Ordförande J. A. Sanden, kyrkoherden
S. J. Kallberg, verkmästaren C. J. Forsberg, baga
ren J. A. Lindström, hvarjemte, som det heter, till
städeskommo Disponenten vid Fabriken Löjtnanten
W. Odelberg och Distriktsläkaren Doct. G. Norberg.
- Här följer protokollet:

§ 1.
Kommunalnämndens, som tillika är samhällets

sundhetsnämnd, sammanträde föranleddes af en af
Doctor G. Norberg med anmälan att tyfoidfeber ut
brutit bland fabrikens befolkning inlämnad skrifvel
se, deri anföres: "Till att förekomma sjukdomens ut
bredning böra bland annat de stora massor af af
skräden, som under åratal hopats kring bostäderna
vid fabriken så fort ske kan aflägsnas, hvarjämte
lättare aflopp för den flytande orenligheten bör
beredas genom anbringande af tjenliga afloppsdi
ken", äfvensom på fabriksstyrelsens begäran till
följe af nämnde Doktor Norberg till Kungl. Maj :ts
Befallningshafvande aflemnad rapport, i hvilken
påpekas: "att farsoten skall finna en bördig jord
mån vid Gustafsberg är mycket sannolikt, då man
tager i betraktande den stora orenlighet, som der
är rådande, afskräden af alla slag hafva under
många år hopats kring boningarne, hvadan marken
är genomträngd med i förruttnelse stadda ämnen;
dertill saknas på många ställen tillräckligt aflopp
för orenligheten; brunnarnes förorenande äro häraf
en nödvändig följd. En del bostäder äro äfven nå
got öfverbefolkade. Jag har påpekat dessa omstän
digheter för vederbörande och åtgärder hafva redan
börjat vidtagas att söka bortföra orenligheten".
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Genom kungörelse, som förliden gårdag upplästes
i församlingens kyrka hade nämndens ledamöter
blifvit kallade till detta sammanträde.

§ 2.
Disponenten vid fabriken begärde först få med

dela att ingen behörig anmalan om de af Doktor
G. Norberg anmärkta förhållanden till honom eller
de vid fabriken boende ledamöterna af nämnden
ingått och att han funnit sig desto mera deraf
sårad som hvad allmänt kunnigt är att under de
sednare åren inga uppoffringar sparats för att bere
da fabrikens befolkning sunda och beqväma bostä
der äfvensom att alla möjliga åtgärder vidtagits
för att förebygga samlande af afskräden och öfriga
för sundheten menliga affall kring husen och anhöll
han att nämnden ville företaga en noggrann besigt
ning för att derom öfvertyga sig.
Doktor G. Norberg förklarade sig villig åtfölja

nämnden för att bestyrka de uppgifter han afgifvit.
Han påpekade först en vid en insjö, som är belägen
nära bostäderna och genom en rännil invid Saltsjön
förenad, uppförd vall eller utfyllning, deri vid
gräfning påträffades jemte porslinsaffall och jord
illaluktande nu med aska och andra rena påfyllda
ämnen, äfvensom en vid nämnde insjö befintlig
brunn, hvilken han uppgaf ej innehålla rent vatten
tillfölje af att den ej vore på tillräckligt afstånd
från svinhus och en der ofvanför varande lergrop;
samt att en brunn, anlagd vid ett nyligen uppfördt
större bostadshus, i hvilken vattnet ej vore rent
tillfölje af ej tillräckligt afloppsdike. Rörande den
anmärkta öfverbefolkningen hänvisade han nämn
den att taga i besigtning tvenne rum, af hvilka det
ena beboddes af en familj bestående af man och
hustru med 7 barn af hvilka flera dock voro små,
det andra af en enka med 5 minderåriga barn.
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§3.
Ofriga anmärkta omständigheter fann nämnden

icke förtjenta afseende.

§ 4.
Derefter tog nämnden i öfvervägande arbetarnes

hem och funno allt i det utmärktaste skick rörande
såväl bostädernas underhåll som renlighet och ut
rymme. Alla funno sig belåtna och uttalade öppet
sin tacksamhet för den omvårdnad de af fabrigsegar
ne genom den rikliga tillgången af sunda och bekvä
ma rum åtnjuta.

§ 5.
Derefter tog nämnden i öfvervägande de ofvan

anmärkta förhållanden och funno desamma icke
påkalla någon annan åtgärd än att nämnden till
rådde fabriksegarna igenfylla den brunn, som är
belägen vid insjön och såvidt möjligt är hafva till
syn öfver att några afskräden af husmödrarne icke
utkastades på ofvannämnde vall.

§ 6.
Rörande de anordningar fabriksstyrelsen vidtagit

för upprätthållandet af renlighet och ordning i bo
städerna gjorde nämnden sig underrättad om att
för hvarje bostadshus vore utsedd sedan längre tid
tillbaka ordningsmän hvilka hade att noga tillse att
gifna föreskrifter, som tätt och ofta upprepats, om
snygghet och renlighet noggrant iakttagas. Vidare
att såväl sopor som excrementer ändamålsenligt
förvarades och behandlades med dertill tjenliga
ämnen såsom aska gips och kalk hvarigenom all
lukt från dem borttogos och enligt företedd dags
verksjournal utvisades att alla dessa ämnen i behörig
tid bortfördes.

För att bestyrka uppgiften om de stora uppoff
ringar som gjorts på sednare tider för anskaffande
af goda arbetarebostäder fästes nämndens uppmärk
samhet på att sedan år 1870 här uppförts 26 bo
ningshus, hvilka alla voro på det ändamålsenligaste
sätt inrättade och genom anbringande af plantering
ar kring desamma befunnos i det prydligaste skick
hvarför ock en arbetare vid besöket hos honom
omnämnde att arbetarne täflade med hvarandra i
att hålla bostädernas omgifningar i bästa skick.
Omnämnde hus innehålla boningar med ett två och
flera rum för omkring 200 arbetarfamiljer. Med
undantag af omnämnde brunn befanns dricksvatt
net i samtliga brunnarne godt och användbart.

S. J. Kallberg
C. J. Forsberg

J. A. Sanden
J. A. Lindström

§ 7.
Som Krono-Länsmannen Cederberg ock Callenius

ehuru ombedde att öfvervara detta sammanträde
tillfölje af utsatta vägsyner ej kunde komma tillstä
des beslöts att infordra den sednares, som flera år
varit vid fabriken boende, yttrande för att bifogas
detta protokoll.

Som ofvan

Att doktor Norbergs rapport till länsstyrelsen ej
blev uppskattad i Gustavsberg framgår av en skri
velse av följande lydelse:
Till Disponenten vid Gustafsberg H. Herr Löjt

nant W. Odelberg.
Med anledning af en artikel i Stockholms Dag

blad för den 7:de dennes grundad på en rapport
ingifven af Läkaren vid Gustafsberg G. Norberg till
Landskansliet i Stockholms Län få undertecknade
vid Gustafsberg förklara det vi efter våra begrepp
anse nämnde rapport fullkomligt sanningslös vad
beträffar snyggheten omkring och uti rummen i
våra bostäder. Vi betvifla högligen att någon gjordt
så mycket för sina arbetare som ni Herr Löjtnant
ock derför anse vi denna rapport tillkommen af
illvilja och skadebegär emot er då denne Herr Nor
berg vågar att på sådant sätt anfalla er Herr Dispo
nenten, huru dan skall han då vara emot oss som
han anser stå på en så låg ståndpunkt gent emot sig
som menska utan hans stora verldsryckte som Lä
kare likväl är vår mening om denna man helt an
norlunda från första dagen han kom hit var hans
förtroende slut hos oss ty hans intresse för den sjuke
var då som nu lika med 0. Om man kommer opp
till denne herre på en sönda g man må vara aldrig
så sjuk så blifver man ej mottagen utan på ett gans
ka förolämpande sätt utvisad detta är för oss hårt
och ytterst sårande då vi alla indirekt genom vårt
arbete bidrager till hans lifsuppehälle. Med ett ord
mannen är för oss olämplig som Läkare annat var
det under den store meniskovännen Doktor Brand
bergs tid hans dörr stod alltid oppen för den lidan
de han monde vara fattig eller rik man kan gråta
då man tänker på jemförelsen derför anholla vi öd
mjukast Herr Disponent att ni godhetsfullt aflägs
nar Herr Doktor Norberg från Gustafsberg och vi
äro förvissade att den sjuka luft som för närvaran
de är vid bruket upphör med hans förflyttning till
annan ort.

Gustafsberg den 11 oktober 1879.
(Underskrift av 162 namn)
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Värmdöloppet
För andra året i följd startade Värmdö IF sin

skidtävling "Värmdöloppet" söndagen den 8 februa
ri kl. 11.00 vid Viks skola.
Deltagarantalet var stort, c:a 175 startande i 11

klasser. Föret var ganska tungt och tog hårt på kraf
terna. En del av åkarna hade också haft vallnings
bekymmer.

PRISLISTA (de två bästa i varje klass)

Seniorer 30 km.
1. Arto Koivisto, Gustavsbergs IF 1.44,30
2. Göran Lantz, Boo IF 1.48,39

Yngre oldboys 20 km.
1. Sven Jansson, Vaxholms Roddförening 1.11,16
2. Veiko Kaasinen, Gustavsbergs IF 1.11,24

Aldre oldboys 20 km.
1. Sören Sjöström, Boo IF 1.19,52
2. Lennart Gustavsson, Värmdö IF 1.22,51
9. Per Wester, Gustavsbergs IF 1.29,39

Aldre juniorer 20 km.
1. Göte Midelf, IF Linden 1.13,38
2. Håkan Lindman, Värmdö IF 1.33,54

Veteraner 10 km.
1. Folke Anevret, Gustavsbergs IF 37.17
2. Holger Nordholm, Polisen 39.32

Yngre juniorer 10 km.
1. Karl Gunnar Zerpe, ]ärla IF
2. Jan Svensson, ]ärla IF

Pojkar 10 km.
1. Peter Heckscher, ]ärla IF
2. Mats Eriksson, IF Linden

32.31
33.19

34.59
35.46

DAMER
Seniorer 10 km.

1. Margareta Berg, Järla IF 42.21
2. Barbro Eriksson, Lillsved 46.02

Oldgirls
1. Britt Zerpe, ]ärla IF 51.02
2. Annelie Eklund, Värmdö IF 51.17

Äldre juniorer 10 km.
1. Lena Pirenius, Järla IF 41.06
2. Ingela Ringkvist, IF Linden 45.52

Yngre juniorer 10 km.
1. Kristina Moline, Boo IF 43.12
2. Aina Olsson, Järla IF 43.22

Efter prisutdelningen i skolans gymnastiksal, med
många förnämliga priser bl.a. från Gustavsbergs
fabriker, hyllade ordf. i ]ärla IF:s skidsektion arran
görerna. Han påpekade att denna tävling både or
ganisatoriskt och sportsligt var en av de bästa han
varit med om i distriktet och en fin framgång för
Värmdö IF :s skidsektion.

Skolstyrelsen måste få en eloge för att den ställt
skolans lokaler till förfogande. Åke

HARALD LINDHOLM SKREV 1950

OM MILJOVÅRDSPROBLEM 1879:

Vid samtal med personer som komma ihåg Dok
tor Norberg berättade de att de ej ha något minne
av att han motsvarade den beskrivning han får i
skrivelsen till Disponenten. I regel brukade arbetar
na bli uppkallade till kontoret, när det förekom
något i tidningarna, som ej var fördelaktigt för
Gustavsberg. Så skedde också säkerligen vid detta
tillfälle. Den omtalade insjön var "Bagarns träsk"
och brunnen, som blev igenfylld låg nedanför Ble
ket. Lergropen var på den plats där Telegrafverket
nu bygger. De nya bostäderna, som nämnas, voro
de på Grindstugatan eller Storgatan, som den hette
förr. Dessa uppfördes som bekant på 70-talet och
voro ett verkligt prima tillskott i bostadsbeståndet
efter den tidens mått. Doktor Norberg slutade någ
ra år efter dessa händelser.
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DAGLIGT ALLEHANDA
En insändare i "Folkets röst" om de olidliga för

hållandena vid Porslinsfabriken.
Grosshandlare Godenius är nu huvuddisponent

vid bruket, och lärer öppet för alla arbetare prokla
merat, att Gentele får göra och låta som han vill:
köra bort vem som helst, när han så för gott finner.

Men sedan Gentele av Godenius sattes till styres
man, har det blivit en helt annan ordning. Denne
Grossmyndige herre lät uppbygga ett plank omkring
fabriken, och det var detta som arbetarna avlyfte
portarna. Derav uppstod det bekanta tumultet, var
vid Gentele blev kringpiskad, och de uppbragte ar
betarna ryckte håret av honom, ävensom han då
mistade en del av sitt långa ryss-skägg.
Det egentliga tumultet inträffade dock först efter

det att Gentele uppspikat ett plakat, att det skulle
avdragas 10 °/o på samtliga arbetares avlöning, ända
till dess uppgåvo, vilka som nedrivit planket.
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Det går uppåt i bandy
Gustavsberg spelar bandy i Div. II, östra Svea

land och har haft det litet motigt i början av serien.
Den 7/12-69 fick Gustavsberg möta AIK i Stock

holm och den matchen slutade oavgjort med 1-1
och Gert Nilsson gjorde Gustavsbergs mål.
Den 13/12 mötte man IF Kamraterna, Stock

holm och förlorade med 3-1 och Lennart Ohlsson
gjorde målet under den första halvleken. I den an
dra halvleken gjorde Kamraterna 3 mål på några
minuter, trots att man hade en man utvisad.

Annandag Jul var Gustavsberg i Nynäshamn och
förlorade oturligt med 4-3. Målen gjordes av
Pärlan Johansson, Lennart Ohlsson och Benny Sjö
dahl.

Den 28/12 kom Selaöpojkarna till Ekvallen och
vann komfortabelt med 1-4 och det var Benny
Sjödahl, som "målade" för Gustavsberg.
Den 4/1 kom så den verkliga sensationen, då själ

vaste Hammarby gästade Ekvallen och förlorade
med 2-1. Kåre Björk arbetade bra i målet och
Pärlan och Hörberg "nätade" för Gustavsberg.
Den 6/1 kom så Tellus till Ekvallen och efter en

jämn match, slutade det hela oavgjort, ty Pentti
Similä sköt ett långskott i mål. Slutresultat: 1-1.
Gustavsberg har nu 4 poäng.
Den 11/1 kom Stockholms IF på besök på Ek

vallen. Matchen stod och vägde med siffrorna 1-1,
men så mot slutet vann Stockholms IF på slarv
i hemmalagets bakre försvar. 1-2.
Den 17/1 kom returmatchen mot Tellus på Ek

vallen och gustavsbergarna vann med 4-0. Målen
gjordes av Pärlan 2, Sjödahl och Gert Nilsson 1 var
dera.
Den 24/1 returmatchen mot Selaöpojkarna på

Stadion vid Vallhallavägen. Det blev revansch
med samma siffror, som vid det första mötet, 1-4
men Gustavsberg fick poängen. Målen tillkom ge
nom Benny Sjödahl 2, Lennart Ohlsson och Kaj
Bergström 1 vardera.

GRINDSTUGARDESMASTERSKAPEN
Som alltid med rekorddeltagande och i strålande

vinterväder gick Bäckströms Grindstugardernäster
skap av stapeln. I år var det lördagen den 7 febr.
som den stora kraftmatningen ägde rum i de norra
skogarna och det mesta av smått och ungt folk ställ
de upp. Vi återkommer i nästa nr. med prislista och
eventuell bild, då tävlingen sammanföll med tryck
ningen och hanns inte med.

TILL KOOP RM PÅ SKIDOR
har vi anmält följande: Alvari Ahlstrand, Seppo
Heiskanen, Olavi Heikkinen, Jouko Mustonen,

Den 29/1 mötte Gustavsberg Stockholms IF i
Stockholm och resultatet blev en seger för Porslins
laget med 5-0.
Pärlan Johansson gjorde 3 mål och Benny Sjö

dahl och Lennart Ohlsson 1 var.
Söndagen den 1/2 var det dags att möta Nynäs

hamn som tog ledningen med 1-0. Efter Gustavs
bergs utjämning stod det 1-1 i halvtid. Det var
hårda tag och många utvisningar mest för Nynäs.
Slutresultat 4-1, Hörberg gjorde 2 av målen, Hå
kan Wiberg 1 och Pärlan 1. Mera om bandyn följer
i nästa nummer.

Axman

Raine Heikkilä, Raimo Heikkilä, Tuomo Vesa,
Seppo Repo, Risto Palosvirta, Veikko Kaasinen,
Henning Johansson, Alf Rosen, Pentti Siukonen,
Olavi Koikkalainen och Folke Anevret.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Aven inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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Ett säkerligen belåtet gäng leonstuirinare i Molntorp, Foto: Eilert

MÖLNTORPSGLIMTEN
Ja, så är då åter ett årsskifte - för vår fri

tidsklubb skulle faktiskt ett litet jubileum kunna
firas: dess tionde verksamhetsår har därmed passe
rat. Av en smygtitt i 1969 års verksamhetsberättelse
framgår att klubbens medlemmar med familjer liv
ligt deltagit i de olika arrangemangen. Bl.a. har
mästare korats i skidor, wisth, pimpelfiske, mete
och 10-kamp. Resor har företagits av ett gäng skyt
tar till Hammars Glasbruk, fiskeentusiasterna åkte
till Lysekil och fotbollsspelarna for till Limmared.
Såväl Vår- som Höstfest har också firats med myc
ket god tillslutning. Lucia med tio tärnor - alla
morgonpigga och sångglada Mölntorpsflickor -
bidrog traditionellt till att ett åttiotal anställda åter
igen fick en högtidsstund kring kaffeborden.

Konstsektionen passade samtidigt på att bland
sina sjuttio medlemmar utlotta tretton konstverk
av bl.a. Forsberg, Persgård och Roka. I följande

turordning kom de lyckliga vinnarna: Stig Anders
son, Elis Becker, Erik Norrgrann, Esko Pokela, Ar
tur Strandberg, Nils Andersson, Siewert Wallberg,
Folke Eklund, Lars Måhlberg, Erik Samuelsson, Alf
Blomkvist, Allan Eriksson och Bjarne Broström.

En välbesökt julfest har man också hunnit avver
ka i Kolbäcks Godtemplarlokal.

Vid klubbens årsmöte kommer bl.a. namnfrågan
upp på dagordningen - PLM-klubben är ju inte
aktuell längre - och styrelsen har fått in flera goda
förslag att välja mellan. Rapport därom torde kun
na lämnas i nästa nummer av tidningen.

För fabrikens del kommer det nya året att med
föra bättre förhållanden för personalen: man har
just påbörjat en utbyggnad av tvättrum och perso
nalutrymmen - ett kärt önskemål som funnits se
dan ett flertal år!

L. Johansson

Vi på redaktionen efterlyser mera stoff från läsekretsen. Gärna från klubbar och föreningar.
Skriv och berätta om vad ni har för er. Vi är tacksamma för bidrag, också från våra in
vandrare. tiversättningen klarar vi. Välkomna!

Red.
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RAPPORT FRAN OXELOSUND
Vi hade glädjen att se 60
representanter för v/lr för
säljning fr/ln Skellejteå i
norr till: Köpenhamn i söder
här 14-15 oktober, d/1 vi
diskuterade bioxialsystemet
och MA.
P/1 bilden igenkänner vi
Ingemar Isaksson, Reinhold
Arvidsson, Harry Stangen
berg, Erik Forsgren och Eb
be Jansson.

Den 28 november gästades
företaget av 45 gjuteritekni
ker, tillhörande Norrkö
pingsavdelningen av Sveriges
Gjuteritekniska Förening.
Avdelningen omfattar norra
Småland, Östergötland och
Södermanland. Vi hade en
heldag i gjuteriteknisk anda.
Efter visning av fabriken,
träffades vi p/1 Standard
Rotel i Nyköping till höst
mötesförhandlingar, och där
höll v/lr gjuterichef Åke Thi
berg ett· synnerligen upp
skattat föredrag om modern
gjuteriutveckling, exempli
fierad p/1 v!lrt eget företag.
Aftonen avslutades med en
middag, där vi stod som vär
dar.

Vi blir n/lgot mer aktuella
i reportaget, d/1 vi visar bil
der fr/ln företagets julfest.
150 barn och 160 vuxna
träffades p/1 folkets Hus och
dansade kring granen och
blev trakterade p/1 allehan
da {ätt. Trollerifarbrodern
Mr. Zeth fängslade v/lr upp
märksamhet, vilket framg/lr
av bilden, och vi bjöd p/1
kaffe och Festis, och natur
ligtuis kom tomten till slut
med p/lsar. Se det var en rik
tig jul- och familjefest.
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SCEN STUDIONS
Gustavsbergs Scenstudio firade sin 25-åriga till

varo med bl. a. en Jubileumsrevy. Premiären Tret
tondagsafton drog fulla hus, men de tre därpå föl
jande framförandena visade att publikunderlag ty
värr inte tycks finnas för mer än ett par föreställ
ningar och de ambitiösa ungdomarna fick vid dessa
göra sina framträdenden inför halvsatta salonger.
Det är i högsta grad beklagligt att vårt samhälles

innevånare visar så lite uppskattning av denna
form av ungdomsverksamhet. Att klanka på ung
domen är ju så lätt! Varför då inte stödja och upp
muntra när de bjuder till? Jubileumsrevyn var mer
underhållnings- än revybetonad. En blandning av
gammalt och nytt, med plock ur de 25 årens reper
toar framförda av några av de "gamla" kända ak
törerna, men med ungdomlig dominans i merparten
av de olika avsnitten.

Man frapperades av den stora musikalitet, som
fanns på alla händer. Alla sånginslagen blev däri
genom, och även tack vare den utmärkta orkesterns
fina och följsamma komp, av god klass. "Balsalen"
med efterföljande dialog var bra och ögonfängnan
de. "Visan om Maj" en vacker tablå om än något
sentimental. Den lilla "Hippiesvisan" stillsamt sug
gestiv och utmärkt framförd. Natursvineriet, ökänt
och aktuellt, fick en välförtjänt om än något mjuk
känga, roligt framförd. "Tänk att ha en dag ledig"
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JUBILEUMSREVY
önskar vi väl alla någon gång, men det är få för
unnat att framföra denna önskan så övertygande som
ensemblen gjorde, kvällens musikaliska höjdpunkt!
Parodien över den stora operadivan var mera rolig
än elak. "Diskoteket" visade två sätt att "spisa" en
kel musik, "Romantikens blå blomma" avgick med
segern, lite för lätt kanske. Något tafatt motstånd
från de unga "skivspisarnas" sida, annars bra. "Den
sista zigenerskan", färggrannt och genomarbetat
med mycken skönsång av de båda kvinnliga so
listerna. Som helhet föreställningens bäst framförda
nummer och utmärkt slutvinjett. De mer eller min
dre nyskrivna monologer, recitationer och sketcher,
som lagts in i programmet, framfördes bra, i några
fall "helkul" av den ungdomliga ensemblen, med fin
assistans av sina äldre kamrater.
"Hopkoket", som det kallades i programmet, ha

de sockrats i mesta laget. Bra mycket mer "Amiskt
salt" och lite andra kryddor hade inte skadat för
att föreställningen skulle göra skäl för benämningen
revy. Som underhållning fyllde den dock stora an
språk och publiken hade en trivsam afton och var
hörbart mycket nöjd. Vi hoppas att ungdomarna
inte tappar den s. k. sugen på grund av uteblivna
ekonomiska framgångar. Fortsätt med er verksam
het och välkomna igen på scenen.

Sven Lindberg
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Vi minns att kriget vände,
att freden kom, att plågsamt skön var våren.
Hur världen skrek, de öppna såren brände
och krävde bot för de förspillda åren.
Det grät en klagovind i gräs och strå,
de döda sörjde sina liv. Vi fick förstå
att framtidsvägen blev oss svår att gå.

Men vi var unga och vi borde· våga
att satsa något för att vinna mera.
Vi bar en dröm att efter vår förmåga
få tolka roller, på en scen agera,
att bära fram ett budskap i en tid
som visste övernog av våld och strid,
men lite blott om mänsklighet och frid.

Vi gick tillsammans, vi som kände lika,
och bildade ett gäng av amatörer,
vårt mål var givet, vi var knappast rika,
(vår guldreserv har mänskliga valörer
nu liksom då). Vi tände tyst vårt ljus
som lyste svagt i verklighetens hus
men aldrig, aldrig slocknade vårt ljus.

Nu är det längesen. Må andra döma
om verkets värde. Vi vill söka bara
att spegla livet, väcka men ej glömma
att skratt gör vaneblinda ögon klara
och glädjens ros må ingen visa bort.
Snart är vi gamla, vägen var så kort.
Vi väljer roller av en annan sort.

PROLOG VID SCENSTUDIONS JUBILEUM

Vi klagar inte. Väktarna kring lågan
är unga som vi var och känner
precis som vi och våndas inför frågan
om vår teaters mening. Kära vänner,
så länge kärleken kan locka oss
till frågor och debatter med sitt bloss
skall fru Thalia löna och förnya oss.

Edla Sofia

SCENSTUDION JUBILERAR

Jubileerna duggar här. Konstföreningen fyllde i
all stillhet 25 år i höstas. Grindstugatan blir 100 år
bl.a. Och Gustavsbergs Scenstudio har firat 25-
årsdagen av sin tillblivelse.
Den 24 januari 1945 bildades Gustavsbergs teater

cirkel - som en underavdelning till ABF - av sex
stycken teaterentusiaster: Sven Andersson, Lennart
Elovsson, Aina Lindahl, Hilding Ohlson, Malcolm
Olsson och Birger Säfström. Men teateramatörerna
har varit aktiva mycket längre. Enligt källorna gavs
föreställningar i gamla "Klubben" (Polkan) redan
i dess första år, 1869. Den var ju också teatercir
kelns hemvist i alla år tills den revs 1963. Innan
dess - 1948 - hade teatercirkeln lämnat ABF och
blivit självständig under namnet Gustavsbergs Scen
studio.

Alldeles i dagarna har den gamla biblioteksloka
len, Mariaplan 4, blivit repetitionslokal, vilket mås-

te kännas tryggt. Teatern har ju inte kunnat använ
das till sådant.

Sekreteraren Arvid B. Bergström har samman
ställt en liten jubileumsskrift, som redovisar verk
samheten i ord och bild. Som första föreställning
spelades "Närkingarna", bilder ur folklivet i 3 akter
(svenskt original) av Axel Anrep. Nästa föreställ
ning blir "Stålar" av engelsmannen Joe Orton. Fle
ra bidrag av namn bakom olika intresserade organi
sationer ger synpunkter på amatörteatern och upp
skattande ord om Scenstudions verksamhet genom
0aren.
Jubileumsrevy med stänk från gamla revyer har

spelats. Och födelsedagsfesten firades på Kristall
salen i januari. Edla-Sofia, som gjort så mycket fint
i revyväg under åren, hade gjort prolog, 1945. Den
iästes av en av de allra första Sven Andersson och
den som inte var med kan läsa den här.
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JULFEST PA SA'BY SATERI
Den ekonomiska förutsättningen för julglädjen

på vidstående bilder har sin egen historia, som här
meddelas i korthet:
Inom Ingarö församling bildades år 1924 två sy

kretsar som skulle arbeta för församlingens gamla
och fattiga. Redan 1925 väcktes tanken på att bere
da en mer varaktig hjälp genom att försöka få till
stånd ett ålderdomshem. Sedan synålarna varit i
flitig verksamhet några år kunde den 5 maj 1931
inrättas "en from stiftelse, som förverkligar tanken
på hemvård i Ingarö". Samma år uppfördes på
församlingens mark det s.k. Ingaröhemmet.

Med tiden tog så samhället allt större del i ansva
ret för vården av gamla och sjuka. Den fromma
stiftelsens verksamhet övertogs steg för steg av
kommunen som år 1955 inköpte Ingaröhemmet och
tog åldringsvården om hand.

Av försäljningsmedlen inrättades i stället för den
forna stiftelsen en fond, benämnd Ingaröhemsfon
den och förvaltad av Ingarö församlings kyrkoråd.
Fonden, som står under Länsstyrelsens kontroll,
skall fördela den årliga avkastningen bland behö-

KRAFTIG FOLKOKNING I INGARO
FORSAMLING
Inom Ingarö församling har under det nu gångna

året följande förändringar angående folkmängden
ägt rum:

Födda är 18 barn - 7 pojkar och l 1 flickor.
Inflyttade är 261 personer - 137 män och 124

kvinnor.
Döda är 10 personer - 6 män och 4 kvinnor.
Utflyttade är 65 personer - 36 män och 29 kvin

nor.
Hela folkmängden som vid början av år 1969

utgjorde 761 personer - 395 män och 366 kvinnor,
utgjorde vid årets slut 965 personer - 497 män och
468 kvinnor. Folkmängden har sålunda under året
ökats med 204 personer.

Aldrig tidigare har Ingarös folkmängd ökat så
kraftigt som under år 1969, och aldrig tidigare har
den varit så stor som nu. År 1921 kunde den förut
högsta folkmängdssiffran noteras: 919 personer. Se
dan dess har dock tidvis församlingens invånar
antal minskat starkt, 1956 fanns endast 546 perso
ner på Ingarö.
Under det ännu nya året tycks befolkningen på

Ingarö komma att öka ännu mer. Ett flertal villor

vande åldringar inom i första hand Ingarö socken.
Kyrkorådet har således under en följd av år

kunnat överlämna många kontanta bidrag till äldre
Ingaröbor. Dessa penninggåvor har särskilt i jule
tid varit mycket välkomna. En del medel används
också till blomsteruppvaktningar på högtidsdagar
och vid långvarig sjukdom.
Då Ingarö församlings folkmängd ökat kraftigt

under de senaste åren har det dock blivit allt svå
rare att personligen känna alla åldringar. Därför
väcktes tanken på att göra ett arrangemang till
vilka alla inom församlingen boende från 67 år och
äldre skulle kunna inbjudas. Dels skulle då alla få
möjlighet till en del av kakan, dels skulle kyrko
rådet, som Ingaröhemsfondens styrelse, på så sätt
få en årlig kontakt med alla församlingens gamla.
Under 1968 och 1969 har så anordnats en julfest
på Säby säteri vilken blivit livligt uppskattad
och som vi hoppas skall bli en tradition för många
år framåt. Den äldre generationen Ingaröbor är värd
all uppmärksamhet för att de gjort Ingarö till vad
det är - en levande idyll. L. Lundqvist

och radhus står klara för att taga emot fler nya
Ingaröbor.
Den ökade folkmängden kommer för försam

lingens del att få åtminstone en omedelbar effekt.
Den gamla institutionen med kyrkostämma för
svinner för alltid nästa nyårsnatr, I samband med
höstens val skall istället för första gången kyrko
fullmäktige väljas.

Med den växande befolkningen blir också beho
vet av egna församlingslokaler alltmer brännande.
Den frågan kräver nu en snar lösning. En ytterligare
utvidgning av kyrkogården torde inte heller kunna
skjutas alltför långt in i framtiden.

Församlingsverksamheten i Ingarö under vintern:

SONDAGSSKOLAN
återupptar verksamheten fr.o.m. den 11 Jan. varje
söndag kl. 9.30 t.o.m. den 24 maj.

KYRKANS UNGDOM
samlas den 22 januari i Kvarnbergsskolans cafeteria
och den 19 februari i lngaröhemmet. Verksamheten,
som är gemensam med Gustavsbergs församling fort
sätter t.o.m. maj månad.
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GUSTAVSBERG

Födda
1969
29.11 son till Adolfo Grassi och h. h. Edda. f. Farinelli, Ske

viksg. 9
7.12 Nina Kristina dotter till Sakari Yrjö Sallinen och h. h.

Sirpa Eija Irmeli f. Kaasinen, Björnskogsv. 22
12.12 son till Claes Hugo Mauritz Lander och h. h. Ann

Kristin Helena f. Persson, Skyttev. 17
20.12 son till Bengt Olof Isaksson och h. h. Silva Roberta f.

Lidbom, Rådjursv. 36
22.12 son till Sven Olof Blomqvist och Annelie Margareta

Hallstener, Trollsrigen 3, Mörtnäs
25.12 dotter till Bertil Olov Fall och h. h. Gun Valborg, f.

Pettersson, Renv. 61
27.12 son till Bengt Olle Christer Johnsson och Ingrid Mar

gareta Bylund, Rutens v. 6
28.12 son till Giuseppe Mazzini och h. h. Gabriella f. Bolog

nesi, I ngaröv. 7
1970
6.1 dotter till Gustav Anders Olund och h. h. Solveig Irma

Linnea f. Wiklund, Skyttev. 21
7.1 son till Per Olof Bjurling och h. h. Sinikka Tellervo,

f. Jussila, Skyttev. 11
14 .1 son till Kerstin Torborg Klaesson, Björnskogsv. 14
19.1 dotter till Sven Gunnar Tore Bäcklund och h. h. Ylva

Constance f. Ripås, Björnskogsv. 10
21.1 dotter till Bo Åke Borg och h. h. Margot Viola f. Jo

hansson, Björnskogsv. 40

INGARÖ
Födda

1969
3.12 en son till Bo Karl-Erik Magnuson och h. h. Gerd Nina

Gornitzka f. Andersson från Kalle Flygares väg 16
13.12 en dotter till Hans Jiirgen Richter och h. h. Elsie Ma

rianne Djurfelt-Richter från Slingerstigen 43
22.12 en dotter till Karl Erik Larsson och h. h. Lea Laimi f.

Lammi från Slingerstigen 47
1970
19.1 En dotter till Anette Helena Andersson från Lövhamra
27.1 En dotter till Bernt Olov Larsson och Birgit Margareta

Larsson f. Fahlström från Marikavägen 25

Tack
För all vänlighet och uppvaktning på min 50-

årsdag framför jag mitt hjärtliga tack.
Gurli Bergström

För visad vänlighet på min 85-årsdag framför jag
härmed mitt varma tack. Karl Andersson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag till fabriksledning, arbetskamrater, släkt och
vänner. Tage Sundin

Vigda
1969
29.11 Ulf Benno Carlberg och Ingabeth f. Göransson, Renv. 53
6.12 Pentti Kalevi Paananen o. Ritva Ester f. Palm, Villag. 8

20.12 Gian Franco Terzi och Eva Elisabet f. Jonsson, Häst
hagsv. 14

23.12 Pentti Kalevi Sievinen och Helga Mailis f. Myllymäki,
Ingaröv. 3

27.12 Seppo Hjalmar Lehti och Anna Rirva Anneli f. Peipo
nen, Björnskogsv. 62

30.12 Clas Håkan Albrecht och Mona Margareta f. Löfgren,
Observatorieg. 18, Stockholm

31.12 Sven Olov Jönsson och Astrid Rita Karina f. Karlsson,
Renv. 4

1970
5.1 Per Olof Johansson och Birgitta Ann-Margret f. Hell

berg, Skyrtev. 5

Ett tack till Gustavsbergs Fabriker för vänlig
hågkomst på min 60-årsdag.

Gunnar Thunström

Ett hjärtligt tack till alla som jag kommit i berö
ring med i mitt arbete under de gångna åren och för
den stora uppvaktningen i samband med min pen-
szonerzng. Fredrik Möller

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning och vänlig
hågkomst på min 60-årsdag. Astrid Mattsman

Döda
1969
18.12 Maria Evelina Olofsson, Gustavsgården,
23.12 Anna Ingeborg Augusta Karlsson f. Ekrnan,

Ovre Stenhuset,
26.12 Johan Ernst Sundberg, Gustavsgården
1970
19.1 Hulda Kristina Johansson f. Lindgren,

Gusravsgårdcn,

Hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
92 dr årsdag. Sture Liljekvist

67 dr
79 dr Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, släkt

och vänner för vänlig hågkomst på 60-årsdagen.
77 dr Ruth Björkman

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 SO 08, 40 94 90
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LUTHERHJALPEN - KYRKANS
UTSTRACKTA HAND
TILL MANNISKORS HJALP
Under fastan, veckorna fram till Palmsöndagen

den 22 mars, pågår Lutherhjälpens riksomfattande
insamling för dess världsomfattande hjälpprogram.
Till alla hushåll har tillsammans med Församlings
bladet sänts Lutherhjälpens hemsparbössa, för att
alla vi i Gustavsberg också skall få vara med och
ge till medmänniskors hjälp.

Sparbössorna lämnas i kyrkan vid högmässan
Palmsöndagen kl. 11. Vid en församlingsafton i
Kristallsalen den 12 febr. kl. 19.30 blir det informa
tion om Fasteaktionen kring ämnet "Delat bröd -
Helad värld".

KYRKLIGA ARBETSKRETSENS
FORSALJNING
äger rum söndagen den 5 april kl. 13 i Ekedalssko
lan. Behållningen går till Kyrkans mission, sjömans
vård och diakoni inom och utom församlingen. Gå
vor till försäljningen mottages tacksamt.

FORSAMLINGSSTATISTIK
Under 1969 skedde följande förändringar betr.

folkmängden:
Födda 127 - 60 pojkar, 67 flickor.
Inflyttade 757 - 399 män, 358 kvinnor.
Döda 43 - 27 män, 16 kvinnor.
Utflyttade 531 - 281 män, 250 kvinnor.
Vid årets början var folkmängden 6.581 perso

ner, 3.347 män, 3.234 kvinnor.
Vid årets slut 6.891 personer, 3.498 män och 3.393

kvinnor, en ökning således med 310 personer.

PASTORSEXPEDITIONEN
Oppen tisdagar 11-13 och 17-19,

torsdagar 11-13 och 17-19
Tel. 300 52.
Kyrkoherde Ekström träffas per tel. övriga varda
gar säkrast kl. 9-10 (utom onsdagar).

KYRKANS UNGDOM
fortsätter verksamheten den 19 februari med film
afton i Ingaröhemmet kl. 19.00. Den 5 mars samling
i Kvarnbergsskolans Cafeteria samma tid.

INGARO KYRKLIGA SYKRETS
har terminsstart den 21 jan. kl. 13 och samlas där
efter varannan onsdag samma tid.

LOTHERHJALPENS FASTEAKTION
inleds på Fastlagssöndagen den 8 februari i alla
kyrkoförsamlingar och avslutas på Palmsöndagen
den 22 mars. I Ingarö församling distribueras faste
bössor till alla hushåll inom församlingen den förs
ta veckan i februari.

Förra året inbringade Fasteaktionen på Ingarö
1.365 :-, med hänsyn till folkökningen borde resul
tatet i år närma sig 2.000:- eller kanske t.o.m.
därutöver?

PASSIONSGUDSTJANSTER
hålles varje vecka under Fastan.
12 febr. informeras om Lutherhjälpens Fasteak

tion i Kristallsalen kl. 19.30 bl.a. genom
filmvisning. Denna kväll gemensam med
Gustavsbergs församling.

19 febr. hålles passionsandakt kl. 15.00 i Pen
sionärshemmet, Lövhamra.

26 febr. Passionsgudstjänst i kyrkan kl. 19.00,
därefter samtalskväll med samkväm i
Ingaröhemmet.

5 mars Passionsandakt kl. 15.00 i Pensionärs
hemmet.

12 mars Passionsgudstjänst i Skälsmara Missions
hus kl. 19.00

19 mars Passionsgudstjänst med Nattvard i kyr
kan, därefter samtalskväll i Ingarö
hemmet kl. 19.00.

SERIEN "KRISTI KYRKA I VAR VARLD"
fortsätter under vintern, närmast med: Församlings
afton i Ingaröhemmet den 15 jan. kl. 19.30 då
kyrkoadj. David Knutsson-Hall informerar om nya
gudstjänstformer. Den 22 jan. samtalskväll i Gus
tavsbergs kyrka och den 29 jan. i Ingaröhemmet.
Diskussionsafton hålles i Kristallsalen den 5 februa
ri - den 12 februari inledes där Lutherhjalpens
fasteaktion under rubriken "Delat bröd - helad
värld". Den 19 februari hålles åter samtalskväll i
Gustavsbergs kyrka och den 26 febr. i Ingaröhem
met.

Tack
Till alla dem som gjorde min 50-årsdag till en

ljus och trevlig dag med blommor och presenter
framföres härmed mitt varma tack.

Omar Edvardsson
Ett hjärtligt tack till Fabriken, arbetskamrater,

släkt och vänner för vänlig hågkomst på min 60-
årsdag.
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Detfinns en"vinter
knapp"

0pa
Nobö!

Strömställaren på Nobö värmelister
och paneler har ett termostatstyrt
normalläge I som kan stå inställt
hela året och som förbrukar 2/3 av
wattalet. I läge II blir strömställaren
"vinterknapp", som då kopplar in
elementets totala effekt. Hela tiden
- vinter som sommar - har Ni
just den rumstemperatur Ni bestämt
via termostatratten.
Nobö värmelister och paneler är vit
och grålackerade, kan monteras på
vägg och ansluts till vanligt vägg
uttag. Dessutom kan värmelisterna
monteras fristående på ben.

Nobö värmelist EIS 6
600 watt, 983x150 mm 74:-

Nobö värmelist EIS 10
1000 watt, 1503xl50 mm 89:-

Nobö värmepanel GIS 6
600 watt, 550x375 mm 89:-

Nobö värmepanel GIS 10
1000 watt, 850x365 mm 108:-

Benstöd 3:50

cirkapriser inkl moms

Mats
Text till tal



Pris l :75

Kärlek Lycka
M~ditatior, .. ,
Kultstenar
För gemene man
För firman
eg'en text
på begäran,
AB Gustavsbergs Fabriker

1
tonscl1
im:v~
«o eiu
Everyo
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Två bör man vara när isen går upp och
det ljusnar över fjärdarna. Är det inte en
tjusig vårsaga som Hildings bilder berättar
härovan? Den ensamma svanen som finner
sin partner och de två som stilla begrundar
gemenskapens ljuvhet.

För att övergå från det finstämda till det
handfasta så har vi haft två besök på rege
ringsnivå sen sist, Olof Palme, Sven Aspling
den 24 febr. och Camilla Odhnoff den 2
mars. Arbetarskyddet, förtidspensioneringen
och daghemsfrågan var ämnen för föredrag
och presskonferenser. Vi återger "Utdrag ur
sociallagstiftningen" om arbetarskydd och
pressmaterial om förtidspensioneringen. Om
Camillas besök kan läsas på sida 10.

Vinterlov har det varit, hett efterlängtat,
och det beskrivs i bilder av Hilding och Leif.

I år var det dags för veteranfest, 17 nya
veteraner invaldes. Vi kan se bilder från den
glada festen på mittuppslaget. Leif höll i
kameran.

Vinterns idrotter i Fristad och på hemma
plan har vi mycket av och KF:s RM på ski
dor lyckades vi nordiska gustavsbergare bra
med. Pojkidrott och Radhusmästerskap är
lyckade begivenheter som vi redovisar i text
och bilder, här måste vi få lämna en ros till
alla goda ledare.
Denna långa vinter går äntligen mot sitt

slut och hela det underbara sommarhalvåret
ligger framför oss, låt oss glädjas över det.

Red.
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OM ARBETARSKYDDET'
Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stock
holms slott den 20 februari 1970.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Asp
ling, anmäler efter gemensam beredning med stats
rådets övriga ledamöter fråga om allmän översyn
av arbetarskyddslagstiftningen och anför.

Frågor som gäller arbetsmiljön har under senare
år fått en framträdande plats i den allmänna de
batten. Det är naturligt att en väsentlig del av in
tresset därvid kommit att gälla arbetarskyddet, vars
syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbe
tet.

Lagfäst arbetarskydd har funnits i vårt land se
dan slutet av förra seklet. Grundläggande regler
om arbetarskyddet finns i dag i arbetarskyddslagen
av år 1949 (1949: 1). Med stöd av lagen har kom
pletterande föreskrifter meddelats. Dessa återfinns
till största delen i arbetarskyddskungörelsen (1949:
208). För arbetarskyddet betydelsefulla bestämmel
ser finns dessutom i en rad andra författningar. Här
kan nämnas byggnadsstadgan, brandlagen, strål
skyddslagen, giftförordningen samt författningarna
om brandfarliga och explosiva varor.
Under den period av drygt tjugo år som arbetar

skyddslagen varit i kraft har utvecklingen i socialt,
tekniskt och ekonomiskt hänseende gått mycket
snabbt. Detta har fått återverkningar på faktorer
som är av betydelse för hälsan och säkerheten i ar
betslivet. Rationaliseringar, mekaniseringar och
strukturförändringar har skapat en i många avseen
den förändrad risksituation för arbetstagarna. Un
dersökningar som företagits av Landsorganisationen
har visat att större delen av arbetstagarna upplever
oro och osäkerhet inför hälsorisker på arbetsplatser
na. Nya yrkesfaror har tillkommit bl.a. som en
följd av nya ämnen, tillverkningsmetoder, maskiner
och anläggningar. Det har också skett en utveckling
mot ökad arbetstakt, ökad utbredning av skiftar
betet och nya former för arbetstidsförläggningen.
Okade kunskaper om yrkeshygien och arbetsmedi
cin m.m. har samtidigt gjort det naturligt att vidga
arbetarskyddets ansvarsområde avsevärt. Uppgiften
för arbetarskyddet kan inte numera anses på sam
ma sätt som förr begränsad till övervägande tek
niska frågeställningar. De yrkeshygieniska och me
dicinska problemen på arbetsplatserna kräver stor
uppmärksamhet. I enlighet härmed blir det i bety-

2

dande utsträckning en angelägenhet för arbetar
skyddet att beakta arbetstagarnas hela hälsositua
tion. Den nya produktionstekniken aktualiserar
också i allt högre grad en skärpt övervakning från
arbetarskyddets sida av att arbetslokaler, maskiner,
arbetsmetoder och andra arbetsmiljöfaktorer an
passas till den mänskliga arbetskraftens fysiska och
psykiska förutsättningar.

Vid olika tillfällen har ändringar företagits i ar
betarskyddslagstiftningen. En viktig förändring
skedde år 1963, då arbetarskyddslagens tillämp
ningsområde utvidgades till att omfatta i princip
alla arbetstagare. Emellertid torde kunna sägas att
arbetarskyddslagen i mycket präglas av de produk
tions- och arbetsförhållanden som rådde vid tiden
för lagens tillkomst. Utvecklingen inom arbetslivet
motiverar därför att arbetarskyddslagen ses över.

Riksdagen har i skrivelse till Kungl. Maj:t hem
ställt om en allmän översyn av arbetarskyddslagen
(2LU 1969: 58, rskr 273).

Kven Landsorganisationen har i skrivelse till
Kungl. Maj :t i juni 1969 framfört synpunkter och
önskemål rörande en anpassning av arbetarskydds
lagstiftningen till moderna tankegångar på arbetar
skyddsområdet.

För egen del finner jag det angeläget att en ge
nomgripande översyn av hela arbetarskyddslagstift
ningen nu kommer till stånd. För detta ändamål bör
tillsättas en särskild utredning, som även bör ha till
uppgift att pröva frågor rörande arbetarskyddets
organisation.
Den översyn som utredningen skall verkställa

skall syfta till en lagstiftning som svarar mot en
breddad målsättning för arbetarskyddet. Allmänt
sett bör lagstiftningen ge ett tillfredsställande un
derlag för vidgade insatser mot hälsofarliga arbets
miljöer. En grundtanke måste vara att arbetstagar
nas fysiska och psykiska hälsa skall kunna skyddas
effektivt i varje led av produktionen. Arbetarskyd
dets krav måste bättre än f.n. kunna göra sig gäl
lande redan i samband med planeringen av arbets
lokaler, maskiner och arbetsmetoder. Det är också
nödvändigt med ökade möjligheter till en fortlöpan
de kontroll av den arbetshygieniska situationen på
arbetsplatserna. Goda möjligheter måste dessutom
finnas till ingripande i sådana fall då missförhållan
den i skyddshänseende kunnat konstateras.
De bestämmelser som inryms i nuvarande arbe-
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tarskyddslagstiftning är ganska allmänt hållna. Det
ta har sin förklaring dels i att bestämmelserna skall
gälla för så gott som hela arbetslivet med alla dess
skilda verksamhetsgrenar och skiftande arbetsför
hållanden, dels i att man velat underlätta en an
passning till teknikens utveckling m.m. I den mån
behov av mer preciserade anvisningar föreligger an
kommer det på tillsynsorganen att meddela dessa.
För egen del anser jag att mycket talar för att den
centrala arbetarskyddsförfattningen inte bör vara
starkt detaljbetonad. Jag avser dock inte att här
göra några bestämda uttalanden i frågan hur reg
lerna för arbetarskyddet bör vara uppbyggda i sys
tematiskt hänseende. Detta spörsmål bör i sin hel
het prövas av utredningen. Det primära är att den
nya lagstiftningen ger ett fast underlag för åtgärder
och ingripanden från arbetarskyddet på ett betyd
ligt vidare område än den nuvarande lagen. Den
nya lagstiftningen bör återspegla vår kunskap om
och erfarenhet av att hälsorisker av fysisk och psy
kisk art ofta har sin grund i missförhållanden inom
arbetslivet som kan motverkas genom vidgade in
satser från arbetarskyddet.

Arbetarskyddslagens tillämpningsområde fastla
des, som redan nämnts, så sent som år 1963. Det
principiella ställningstagande som då skedde torde
inte böra frångås. Arbetarskyddslagstiftningen bör
således i princip vara allmängiltig. Detta hindrar
inte att frågor som gäller tillämpningsområdet för
lagstiftningen kan behöva prövas av utredningen.
En betydelsefull fråga gäller skyddet för arbetstaga
re som helt eller delvis sysselsätts på arbetsplatser
över vilka deras arbetsgivare inte råder. Enligt vad
jag erfarit har också ett flertal andra spörsmål som
gäller nuvarande lagstiftnings tillämpningsområde
aktualiserats hos arbetarskyddsstyrelsen. Arbetar-

Vid en presskonferens i Gustavsberg den 24 februari
talade Statsminister Olof Palme om "Politiken och ar
betslivet" och Socialminister Sven Aspling presenterade
förslaget om översyn av arbetarskyddslagen, som ska
träda i kraft redan den 1 juli i år. Inbjudna var drygt
100 personer från bl.a. LO, TCO, SIF och Pressen. I
panelen vid pressutfrågningen deltog förutom Olof Palme
och Sven Aspllng ocksd rättschefen i Utrikesdepartemen
tet Rune Berggren, Olle Gunnarsson från LO och Gun
nar Danielson, ordförande i utredningen om arbetar
skyddet.
Vid besöket i fabriken hade Olindo Marian något att
säga Olof Palme, som Birger Andersson intresserat lyss
nade på. David Hjerpe, som liksom våra andra huvud
skyddsombud deltog i visning och konferens, gav Sven
Aspling lite åskådlig undervisning om arbetarskyddet.

Mats
Text till tal



skyddsstyrelsen har nyligen i en framställning till
Kungl. Maj :t föreslagit att huvuddelen av nuvaran
de inskränkningar i arbetarskyddslagstiftningens
tillämplighet på arbete inom jordbruket skall slo
pas. Ståndpunkt till denna framställning kommer
att tas sedan framställningen remissbehandlats.

Arbetarskyddslagstiftningen tar i sin nuvarande
utformning sikte framför allt på åtgärder mot
olycksfall i arbete och vissa former av ohälsa som'
hänförs till yrkessjukdomarna. Aven om väsentliga
framsteg kunnat göras på detta fält med stöd av
gällande bestämmelser, ger yrkesstatistiken besked
om att insatserna mot olycksfallen och yrkessjuk
domarna behöver intensifieras ytterligare. Detta
gäller speciellt inom vissa branscher och beträffan
de vissa arbetsformer. Utredningen bör pröva möj
ligheterna att genom skärpt eller annars ändrad lag
stiftning bidra till att undanröja eller minska yrkes
riskerna.

En väsentlig uppgift för utredningen blir att upp
märksamma yrkesfaror - ofta av helt ny typ -
som hänger samman med den tekniska och struktu
rella utvecklingen på senare tid. Som exempel på
sådana faror kan nämnas förgiftningsrisker på
grund av olika slag av luftföroreningar, risker för
hörselskador till följd av ökande bullernivå hos
maskiner och anläggningar samt risker för den psy
kiska hälsan på grund av alltmer specialiserade och
mekaniserade arbetsprocesser. Förutsättningar måste
skapas för att komma till rätta med de problem
som här möter. Detta kan naturligtvis inte ske en
bart genom lagstiftningsåtgärder. I lagstiftningen
skall emellertid grunden för de vidgade skyddsin
satserna läggas.
Utredningen bör undersöka hur lagstiftningens

materiella regler lämpligen bör omgestaltas för att
uppfylla de nyssnämnda önskemålen. Utan anspråk
på att därigenom lämna några närmare anvisningar
om vilka vägar som bör beträdas vill jag här be
röra vissa frågor som kan förtjäna att övervägas i
detta sammanhang.

Kravet på att skyddsåtgärder sätts in på ett så
tidigt stadium som möjligt gör det nödvändigt att
ägna stort intresse åt frågor som angår granskning
och besiktning av arbetslokaler, maskiner och an
läggningar m.m. Kontrollen över arbetsmetodiken
är naturligtvis inte mindre viktig. Föreskrifter om
obligatorisk förhandsgranskning i viss omfattning
av förslag, konstruktionsritningar o.d. torde få
övervägas.

En del yrkesrisker, inte minst sådana som har
sitt upphov i luftföroreningar, kan inte definitivt
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konstateras utan att särskilda, kanske kostnadskrä
vande undersökningar utförs på arbetsplatsen. Ut
redningen bör pröva hur föreskrifterna rörande så
dana undersökningar skall vara utformade. I detta
sammanhang bör utredningen ta upp frågan om de
s.k. hygieniska gränsvärdena. Detta står i överens
stämmelse med vad fjolårets riksdag uttalat i an
ledning av motioner om lagstiftning för kontroll av
hälsofarliga ämnen och produkter (2LU 1969: 67,
rskr 324).
Arbetstidsfrågorna är av stor betydelse för ar

betstagarna. Proposition med förslag om en ny all
män arbetstidslag - i vilken principen om 40 tim
mars arbetsvecka skrivs in - har nyligen förelagts
riksdagen (prop. 1970: 5). I den föreslagna arbets
tidslagen regleras frågor om arbetstidens längd.
Spörsmål som gäller arbetstidens förläggning ford
rar nu en grundlig genomgång. Skyddssynpunkter
bör ägnas stor uppmärksamhet vid översynen av
gällande regler om dygnsvila, veckovila, raster och
arbetspauser.

Särskilda skyddsbestämmelser rörande minderåri
gas användande till arbete torde också framdeles
behövas. Utformningen får övervägas mot bak
grunden av nya förhållanden. Bl.a. motiverar före
komsten av organiserad företagshälsovård en över
syn av reglerna om läkarkontroll av minderåriga.
I fråga om minderårigas arbetstid bör bestämmel
serna omprövas bl.a. mot bakgrunden av den före
slagna nya arbetstidslagstiftningen.
Den fortgående utvecklingen mot jämställdhet

mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden gör
det naturligt att söka undvika särbestämmelser för
den kvinnliga arbetskraften i arbetsrättslig lagstift
ning. Utredningen bör pröva i vilken utsträckning
sådana bestämmelser alltjämt behövs för att till
godose arbetarskyddets intressen.
En effektiv tillämpning av arbetarskyddslagstift

ningen är självfallet av stor betydelse. Reglerna om
tillsyn genom offentliga organ bör därför ses över
med sikte på största möjliga effektivitet i tillsyns
verksamheten. Arbetarskyddsstyrelsens och yrkes
inspektionens organisation och arbetsformer bör tas
upp till behandling av utredningen i anslutning till
översynen av lagstiftningen. Den nuvarande upp
delningen av arbetarskyddstillsynen på allmänna
yrkesinspektionen och olika specialinspektioner bör
prövas. Aven formerna för arbetsmedicinska insti
tutets deltagande i arbetarskyddsverksamheten bör
uppmärksammas av utredningen.

Frågan om anmälningsplikt beträffande nytill
komna arbetsställen - vilken var aktuell i sam-
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Förslag om förtidspensionering
Regeringens förslag om en genomgripande refor

mering av förtidspensioneringen presenterades av
socialminister Sven Aspling vid en konferens i Gus
tavsberg på tisdagen den 24.2. Reformen skall träda
i kraft redan den 1 juli i år.

Aldre förvärvsarbetande med tungt eller pressan
de arbete får ökade möjligheter till pension före 67

band med arbetarskyddslagens tillkomst - torde
åter få övervägas. Resultatet av det utredningsarbe
te som pågår inom arbetarskyddsstyrelsen när det
gäller tillsynen över de mindre arbetsställena bör
också beaktas.

Ett bemästrande av arbetsplatsens skydds- och
hälsofrågor förutsätter inte bara en omfattande till
syn genom myndighets försorg. Därutöver krävs en
väl utbyggd lokal skyddsverksamhet, som måste
svara för en ansenlig del av den fortlöpande bevak
ningen av den skyddstekniska och arbetshygieniska
situationen. De anställdas möjligheter att öva infly
tande på utformningen av arbetsmiljön bör ägnas
stor uppmärksamhet.

Skyddsombudens ställning bör särskilt beaktas
och deras handlingsmöjligheter förstärkas. En ökad
insats i arbetarskyddet av dem som deltar i det
praktiska arbetet bör medverka till önskade resul
tat av arbetarskyddsverksamheten. Möjligheterna
till en utbyggd organisation med regionala skydds
ombud bör undersökas. Uppmärksamhet bör också
ägnas åt de uppgifter som vilar på yrkesinspektio
nens förtroenderåd.

För en stor del av arbetsmarknaden finns en över
enskommelse som numera i större utsträckning än
tidigare innefattar preciserade regler för det lokala
arbetarskyddet. Man har också kommit fram till
riktlinjer för en utbyggnad av företagshälsovården.
Nuvarande bestämmelser i arbetarskyddslagstift
ningen om organiserad samverkan mellan arbets
givare och arbetstagare i arbetarskyddshänseende
bör omprövas med beaktande av den utveckling
som återspeglas i överenskommelserna. Hänsyn bör
också tas till vad företagshälsovårdsutredningen re
dovisat i ett år 1968 framlagt betänkande (SOU
1968: 44) och till de fortsatta överväganden i hit
hörande frågor som äger rum i anledning av det
uppdrag som den 29 maj 1969 lämnats socialstyrel-

års ålder. En äldre arbetstagare, som inte längre or
kar med sitt arbete, skall få pension om han har för
avsikt att lämna förvärvslivet och vill ha förtids
pension. Pensionen skall då beviljas om arbetsför
medlingen inte tämligen omgående kan bereda ho
nom ett lämpligt arbete - utan omskolning - och
inte heller anser att det finns goda utsikter att ordna

sen angående disponering av läkarresurser för före
tagshälsovården.
Utöver vad jag här nämnt bör det stå utredning

en fritt att ta upp sådana spörsmål som aktualise
ras under arbetets gång och som faller inom ramen
för en allmän översyn av arbetarskyddslagstift
nmgen.

I sitt arbete bör utredningen beakta de interna
tionella strävandena på arbetarskyddets område.
Det bör stå utredningen fritt att lägga fram del

förslag innan arbetet slutförts.
På grund av det anförda hemställer jag att Kungl.

Maj :t bemyndigar chefen för socialdepartementet
att tillkalla högst sju sakkunniga med uppdrag

att företa en allmän översyn av arbetarskyddslag
stiftningen,

a t t utse en av de sakkunniga att vara ordföran
de,
att besluta om experter, sekreterare och annat

arbetsbiträde åt de sakkunniga.
Vidare hemställer jag att Kungl. Maj :t föreskri

ver
a t t de sakkunniga får samråda med myndighe

ter samt begära uppgifter och yttranden från dem,
a t t ersättning till sakkunnig, expert och sekre

terare skall utgå i form av dagarvode enligt kom
mittekungörelsen (1946: 394), om ej annat före
skrivs,
att kostnaderna för utredningen skall bestridas

från femte huvudtitelns kommitteanslag.
Slutligen hemställer jag att Kungl. Maj :t medger

att statsrådsprotokollet i detta ärende offentlig
görs omedelbart.

Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj:t Konungen.

Ur protokollet:
Britta Gyllensten
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ett sådant arbete på orten. Motsvarande skall gälla
för en äldre arbetstagare som på grund av företags
nedläggelse e.dyl. har mist ett arbete som han har
kunnat sköta trots en viss nedsättning av arbets
förmågan. Normalt skall arbetstagarna ha fyllt 63
år för att komma i åtnjutande av de förmånligare
bedömningsgrunderna, men denna gräns skall inte
vara någon fast och undantagslös regel.
Den vidgade förtidspensioneringen blir för

många ett alternativ till den möjlighet som nu finns
att göra s.k. förtida uttag av ålderspension före 67
års ålder, tidigast från 63 år. Det blir ett bättre
alternativ eftersom pensionen inte såsom vid förtida
uttag reduceras med hänsyn till att den börjar utgå
före 67 år och genom att kommunalt bostadstillägg
och hustrutillägg också kan utgå. Beloppet för folk
pension och ATP blir detsamma som pensionärer
annars skulle börjat lyfta från 67 års ålder.

För dem som innan de nya reglerna kommit till
har gjort förtida uttag av ålderspension kommer
att öppnas möjligheter att få del av förmånerna i
reformen. De skall få rätt att återkalla sitt uttag
av ålderspension och därigenom få möjlighet till
förtidspension före 67 års ålder om de är berätti
gade till sådan pension. Denna skall då - i likhet
med den efterföljande ålderspensionen - bara re
duceras med hänsyn till den tid den försäkrade fak-

tiskt lyft ålderspension på grund av det förtida ut
taget.

Genom reformen kommer det också att ges ökat
utrymme åt arbetsmarknadsmässiga synpunkter i
den vanliga förtidspensioneringen. Det kommer
även att öppnas större möjligheter för handikappa
de husmödrar att få förtidspension. Förslag kom
mer också att läggas fram om att den som har mist
hälften av sin arbetsförmåga och som hittills har
beviljats 1/3 förtidspension i fortsättningen skall få
halv förtidspension. Försäkringskassornas pensions
delegationer, där ärenden om förtidspension avgörs,
kommer att förstärkas med två ledamöter som skall
ha särskild erfarenhet av arbetsförhållanden och
som främst skall hämtas från löntagarhåll.
De vidgade möjligheterna till förtidspension be

räknas komma att beröra mellan 10.000 och 20.000
personer under de närmaste åren. Reformen beräk
nas öka kostnaderna för pensioneringen med om
kring 100 milj. kr. under det första året, varav ca
50 milj. kr. avser folkpensioner och 50 milj. kr.
ATP.

I anslutning till att regeringen lägger fram pro
positionen om den reformerade förtidspensionering
en kommer det också att tillsättas en utredning om
pensionsåldern.

PRISUTDELNING I FÖRSLAGSKOMMITTEN
Den 5 mars hade förslagskommitten årsträff med

prisutdelning i Kristallsalen. Många gäster bjöds
smörgås, dricka och kaffe. Före utdelningen hölls

Kauko Sorri får sin transistorradio av Bo Broms.
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en estraddebatt, lite knepig att följa för en del av
oss. Se sid. 12.

PRISLISTA:
1. pris idetävling.
Sammandrag av förslag 3572
Spruta Rollermaskin.
Förslagsställare: Antonio Pilotto.
Premie: 1.200:-.
Problem:
Vid de nya rollermaskinerna visade det sig att mas
san ej låg kvar på formen vid formningen på grund
av att formen roterade så fort.
Lösning: Genom att fukta gipsformens kant med en
automatisk vattendysa strax före formningen har
problemet lösts.
Allmänt: Pilotto har under 1969 fått 6 förslag, till
ett sammanlagt belopp av 4700:-, belönade.
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Bo Broms fick skaka åtskilliga händer - flera dessutom två gånger - när han delade ut priser och premier.
Kvällens man var Antonio Pilotta. Det var han som fick ta med sej färgteven hem. Den som var dragplåster
i 69 &rs idetiioling. Han fick också boken "Människan på månen" som alla som återkommit med belönat för
slag. Minnesfat delades ut till den som lämnat in förslag för första g&ngen.

Transistorradio HPF
Sammandrag av förslag 3447
Transportbana
Förslagsställare: Emil Persson
Premie: 600:-
Problem: I slamhuset HPF var problemet att kom
ma ifrån att fylla och tömma behållare för hand.
Ett arbete som var både tungt och dammigt.
Lösning: Att införa en transportbana som elimine
rar olägenheterna.
Allmänt: Emil Persson, reparatör, har 2 belönade
förslag med total premie 750:- under 1969.

Transistorradio SPF
Sammandrag av förslag 3483
Tid- och materialbesparing
Förslagsställare: Fridolf Sjöström
Premie: 1.050:-

Problem: Siktdukarna i slamsiktarna fick bytas allt
för ofta (5 st var 14 dag).
Lösning: På grund av klumpar och annan förore
ning som finns i slammet spräcktes siktduken när
det rann ned i sikten. Gummiduk i andra ändan av
sikten bär siktduken när föroreningen skrapas bort.
En klar förbättring har inträtt sedan Sjöströms för
slag genomförts. Detta förslag berör direkt hans
eget arbete.
Allmänt: Sjöström har under 1969 fått 1.525 :- för
5 förslag.

Transistorradio BKF
Sammandrag av förslag 3583
Glasuppläggning
Förslagsställare: Olof Eriksson
Premie: 1.100:-
Problem: Att själv kunna lägga upp en stor glas-
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Börje Ostlund från Hemmestavik jobbar i packboden. Tidigare
har han varit hos Rune Danielsson som massäck och även ar
betat vid Gustavsbergs Bllcentrum som mekaniker.

På "Emaljen" har vi anställt Roger Nygård från Maxmo i Fin
land. Roger har gått i yrkesskola men fann inget passande
arbete på hemmaplan.

skiva för tillskärning på arbetsbord.
Plats: Kyldiskmonteringen.
Lösning: Med enkel handkrok vikes glaset upp på
bordet.
Allmänt: Eriksson har fått 1 förslag belönat 1969
på 1.100:-.

Transistorradio Plast
Sammandrag av förslag 3475
Frontstödsmontering
Förslagsställare: Maija-Liisa Viinikka
Premie: 1.000:-
Problem: Metodförändring vid montering av front-
stöd till badkar.
Lösning: Ny metod.
Allmänt: Förslaget gav en produktionshöjning av
55 det/tim därav en vinst som motiverade premien.
Viinikka (finska) har fått ett förslag belönat 1969:
Detta är hennes första förslag. Endast 3 kvinnliga
av 53 förslagsställare 1969.

Transistorradio UHV
Sammandrag av förslag 3558
Spärrskiva bandmaskin
Förslagsställare: Kauko Sorri
Premie: 600:-
Problem: Att få ett trivsammare och mindre stres-
sat arbete.
Lösning: Genom att införa ett nytt arbetssätt.
Allmänt: Sorri har fått 600:- för 1 belönat för
slag 1969.

Transistorradio Adm. Kont.
Sammandrag av förslag 3609
Tid är pengar
Förslagsställare: Erik Svensson
Premie: 200 :-
Problem: Tjänstemän som ej har checklön går till
intressekontoret för att hämta lön. Onödigt spring i
kontorets lokaler samt tidsförlust.
Lösning: Förslaget innebär att utbetalning sker på
central plats på fabriken. Förslaget genomföres nå
got modifierat med utbetalning på 3 platser vid
olika tidpunkter. (UHV, SPF, BKF).
Allmänt: Svensson (medlem i förslagskommitten)
har 1 belönat förslag 1969 med 200:-.

Minnesfat utdelas varje år till person, som för förs
ta gången inlämnat förslag, som blivit belönat.

Hans-Åke Nilsson, välkänd sedan tidigare anställning
hos oss. Nu har Hans-Åke hand om ett råmaterialla
ger på plastavdelningen.
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Minnesfat 1969.
Lennart Dahllöf
Torsten Karlsson
Elsa Johansson
Hugo Mejfelt
Per Mehlqvist
Helge Salonen
Maija-Liisa Viinikka
Börje Skogh
Harry Johansson
Sven Wallius

Minnesfat nr 304
305
306
307
308
309
310
312
313
314

Bokpremie utdelas varje år till person,
kommit med förslag och blivit belönad.
Bokpremie 1969.
Rolf Nygren
Birger Jonsson
Lennart Hugdahl
Harry Johansson
Hilding Axelsson
Olof Eriksson
Ragnar Lindblad
Karl Erik Blomberg
Antonio Pilotto
Fridolf Sjöström
Georg Oberg
Gunnar Hägg
Ingvar Gustafsson

Björn Gustafsson
Anders Engstrand
Sulo Lindqvist
Emil Persson
Kurt Hagelin
Karl-Erik Dohlon
Karl-Erik Nilsson
Tord Lindström
Arne Fransson
Sven Kagestad
Kjell Karlsson
Olle Andersson

som åter-

GUSTAVSBERG KÖPER FORETAG I ALINGSÅS
Gustavsbergs Fabriker har förvärvat samtliga

aktier i AB Plast & Rörverken i Alingsås, som
tillverkar polyetenrör. Årsomsättningen är ca 7
milj kr och antalet anställda är 20 personer.

Gustavsbergs Fabriker har i Fristad (N Lundbergs
Fabriks AB) stor produktion av PVC-rör och ska
där starta tillverkning av AP-rör, dvs rör av arme
rad plast.
Inga väsentliga förändringar är planerade vare

sig i företagsledningen eller bland övriga ansällda.

Stig Hagrnan är Bertil Svenssons närmaste man på centralför
rådet och är "gammal" kooperatör, har senast varit förestån
dare för Domus Möbelbutik i Gustavsberg.

Rolf Curlow är projektledare för byggplast på vår plastför
säljning och kommer från Halmstad där han bl. a. jobbat på
Halmstads Plastindustri som försäljningsingenjör.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN

Kristina Bremberg och Göran Östergren, båda verk
samma inom reklam- och PR-sektorn, främst med HPF
produkter. Kristina har jobbat med formgivning på
Philips och Elektrolux och Göran har efter Konstfack
freelansat och bl.a. gjort en del jobb åt oss tidigare
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I CAMILLAS SPAR
Soc.dem, kvinnoklubben och Arbetarekommunen

hade besök av familjeministern, Camilla Odhnoff
den 2 mars på Kvarnbergsskolan. Ämnet var Dag
hemsfrågan. Tiden räckte också till en vandring
genom fabrikerna och besök på daghemmen i Lug
net och Blomkulan.

I Camillas spår . . . rubriker och löpsedlar är till
för att göra nyheter lockande. tlverskriften är äg
nad att ge läsaren en bild av en efterföljelse i djup
mening, men nu skall jag redan här säga att det var
en bokstavlig promenad i den gustavsbergska snö
modden efter Camillas rejäla gummistövlar. Här
skulle vi haft en bild av statsrådet i Blå Porten med
kyrkan och Farstaviken som effektfull bakgrund.
Ledsamt nog existerar inte denna anslående bild i
sinnevärlden på grund av ett tekniskt missöde eller
lagen om alltings motighet. Den kära läsaren får ta
sin fantasi till hjälp och föreställa sig foton från
porten, från Stig Lindbergs atelje, från Lisa Lar
sons atelje, från daghemmen, Camilla med barn i
knä och med barn runt ikring.

Liksom kvinnor för sed hava, så kom familjemi
nister Camilla i tid t.o.m. en kvart för tidigt och jag
klev henne till mötes med en malande fråga i bak
huvudet - hur tilltala ett statsråd av samma kön?
Hej, sa Camilla, som du ser kommer jag för ti

. digt, gör det något?
Så var det problemet ur världen och vi kunde få

en kvart i avspänd samvaro oss kvinnor emellan.
Aina Lindblad, ordf. i soc.dem. kvinnoklubben följ
de också i Camillas spår. Förlåt mig läsare, men jag
fick inte en ynka fråga av riksintresse över mina
läppar, tillfället var ju annars som hittat för en
vaken journalist om det nu funnits en sådan i när
heten. Jag kom alldeles av mig inför så naturlig och
moderlig charm och pladdrade bara på om nära och
kära ting.

Statsrådet hade inte 40 in- och utländska journa
lister i följe eller ett antal sekreterare, bara en ung
man, öppen och trevlig av som jag trodde min älds
tes årsklass (efterkrigstidens stora årskullar, ni vet).
Han hette Jan. Där ser man att den välsignade Du
reformen har en hake. Det tog ett dygn innan jag
fick reda på att denne Jan var Camillas man. Jag
blir bara äldre och äldre, docenter blir bara
yngre snart klappar jag någon professor på huvudet
och frågar hur han haft det i plugget.
Dr Broms och dir. Edqvist visade fabrikerna
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och Harry Pettersson, ordf. i kommunalnämnden
anslöt sig till gruppen kring Camilla. Vi såg till
verkning av badkar, pannor, sanitetsgods, plast och
hushållsporslin enligt den väg Olof Palme, Sven
Aspling och 175 övriga kilade fram en knapp vecka
innan.
Hela vandringen, inklusive Stig Lindbergs och

Lisa Larsons ateljeer tog 90 minuter. Alla gustavs
bergare vet vad det betyder. Utom att det är en in
tressant upplevelse så fyller den visningen höga an
språk som konditionsprov. Camilla var syn- och
hörbart intresserad och oberörd av takten. Idrotts
och motionsaposteln P. 0. Åstrand kan också han
vara nöjd med vår familjeminister.
Den närmaste timman ägnades åt våra daghem.

Barnavårdsnämndens ordf. Fritz Berg och daghems
förest. Ulla Ohrn var värdar. Vi såg ljuvliga Blom
kulan, vårt äldsta daghem invigt 1942. Klockan var
en halv timma före uppbrott, ungarna hade samling
med Pippi Långstrump som huvudperson. Att kom
ma och störa då var ju inte riktigt fint av oss, ett
statsråd smäller inte alltid lika högt som en Pippi,
en gosse kunde inte hålla sig utan klagade för frö
ken: Dom där kan ju inte hålla tyst ... En annan
gosse sa: Stick! Camilla skrattade och kände sig helt
säkert på hemmaplan, mamma och statsråd är en
kombination att vara glad åt. Vi följde Camilla till
Lugnets Barnstuga och hälsade på i daghem, fritids
hem och lekskola. Socialvårdschef Lerne hade kom
mit till och mycket blev diskuterat på platsen och i
all gemytlighet och samtalet fortsatte på Strandvik
där den nödvändiga lekamliga välfärden avnjöts.
Klockan 19.30 samlades skarorna i Kvarnbergssko
lans matsal med "Aktionsgruppen för barnstugefrå
gor i Gustavsberg" i spetsen.
Camilla talade väl utan att knyckla till svenska

språket på det obegripliga sätt som många svenska
rikdagsmän och -kvinnor brukar.
Om någon trodde eller sagt att vårt statsråd sak

nade temperament så skall jag be att få dementera
det. Det brände till ordentligt när Camilla kom in
på "familjemarschen". De barnsliga ropen, "bort
med Camilla" hade sårat, synd det var dom inte
värda.

Familjeministern tillbakavisade med hetta an
greppen mot skattereformen som familjefientlig.
- Man blundar för problemen. Familjen är en
värdefull grundsten i samhället men denna grund
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UTBILDNING PA BRED FRONT
Inledning

Av de olika mål som utbildningen har är det ett
som träder i förgrunden vid företagsutbildning. Det
är att försöka minska klyftan mellan välutbildade
och flexibla medarbetare och dem som slår sig till
ro med vad de kan eller ger upp inför svårigheterna
att lära nytt. Klyftan får inte växa utan snarare
måste en utjämning ske. Det är ett jämlikhetskrav
under 70-talet.

Vad är utbildning?
Ofta associerar man utbildning med en skol- el

ler kursverksamhet, där kunskaper och åsikter di
rekt eller indirekt överföres till deltagarna. Defini
tionen är väl vedertagen i många företag när man
diskuterar utbildning. Min uppfattning är att defi
nitionen är alltför snäv, vilket betyder att utbild
ningen får ett alltför begränsat innehåll och som en
följdverkan erhålles företagsanpassningsproblem,
vilka lätt förbises. En definition som är mera ade
kvat är följande: Utbildning är en planmässigt be
driven verksamhet med målsättningen att ge en
snabb arbetsanpassning av den anställde. Därmed
kommer utbildningen att rikta sig till alla före
tagets anställda. Den kan vara generell för att ge
samma utbildning till en grupp medarbetare eller
vara helt individuellt upplagd.

Vilka utbildningsaktiviteter pågår inom företaget?
Det är glädjande att konstatera att Svenska för

invandrare är en efterlängtad utbildning. Drygt 100
anmälningar har kommit in. På plastavdelningen
är utbildningen i gång och övriga avsnitt HPF, SPF,
BKF kommer successivt under mars. Kunskaper i
svenska är nödvändiga för att bryta ned de barriä
rer som uppstår pga språksvårigheter mellan olika
grupper i företaget.

håller på att förändras. Camilla talade om kvinnans
begränsade valfrihet. Kvinnans frihet är bl.a. be
roende av daghemsplatser. Statsbidraget har höjts
per år och plats med 75 0/o. När det gäller daghem
från 1600 kr. till 2800 kr. och fritidshem från 600
kr. till 1500 kr. Man har konstaterat ett ökat in
tresse för daghemsbyggande ute i kommunerna.
Debatten blev livlig och hölls på ett mänskligt

plan och inte på expertvis över huvudet på de när-

En skräddarsydd utbildning för Gustavsbergs
Fabriker i Automatiseringsteknik pågår. Det är en
kvalificerad 1-årig yrkesutbildning som här ges till
de olika fabrikernas servicepersonal. Antal deltaga
re c:a 35.

Företagets arbetsledare är en annan grupp som
är föremål för en intensiv utbildning. Under våren
är det ämnet personalledning som genomgås. Denna
utbildning har även startat vid Centrifugalrör i
Oxelösund.

En annan grupp medarbetare som också är före
mål för en massiv utbildningsinsats är befordrings
aspiranterna. Den gruppen är internt rekryterad
efter genomförda anlagsprövningar.

Kraven på morgondagens arbetsledare är stora
och därför är det viktigt både för den enskilde och
företaget att man så långt som möjligt får fram
prognoser och bedömningar om förutsättningarna
för att klara en viss befattning. Aspirantutbildning
en bedrives i samarbete med Gustavsbergs Yrkes
skola, vilket av SO fått tillstånd att bedriva utbild
ning efter en kursplan som komponerats av yrkes
skolan och företaget. Antal studerande är ca 35.

För att ytterligare exemplifiera pågående aktivi
teter kan kursen i Produktionsplanering nämnas.
Ett 25-tal planeringsmän, produktionstekniker och
prod.ingenjörer deltar i denna utbildning som på
går under ett års tid, och ger ett verkligt gediget
kunnande i planeringsteknikens svåra konst.

Följande kan tjäna som en sammanfattning av
vad utbildning är. Utbildningsaktiviteterna har ett
intimt samband med företagets hela personalfunk
tion. Det gäller inte bara att anställa personal. Det
behövs information och utbildning för att få med
arbetarna att känna trivsel och arbetstillfredsstäl
lelse. Utbildningen är endast en del i företagets all-
männa personalpolitik. Bo Wallentinsson

varande. Inga Glantz var flitigast i elden från "Ak
tionsgruppen" och Camilla Odhnoff svarade på
frågor till drygt kl. 21.00 när bilen väntade. Fritz
Berg från Barnavårdsnämnden och socialvårdsche
fen Lerne fortsatte att reda ut begreppen en bra
stund efteråt.

En givande kväll, en positiv eftermiddag, en in
tressant medmänniska denna Camilla.

Edla Sofia.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Det där med språket är ett problem.

Språket som ständigt förändras, som utvecklas
olika i skilda intressegrupper och arbetsmiljöer och
alltmer kryddas med snobbiga utländska ord.
Språket som är lättillgängligt i kvällspressen, stra
mare i dagspressen, som skiftar från kultursidor till
handelssidor, som lyder helt egna lagar på idrotts
sidorna.
Talspråket som låter på ett sätt före sammanträ

det och kan bli obegripligt för gemene man och
kvinna när ordföranden slagit klubban i bordet och
de invigda svarvar till debattinlägg. Ja förlåt, om
jag blir tjatig men detta är viktigt, kan vi inte tala
och skriva ett klarspråk som förstås av alla svensk
talande, hur skall vi då kunna begära att bli för
stådda av våra invandrare.

Det händer i det här jobbet
att man blir upptagen varje kväll i en vecka av de
batter, årsmöten eller sammanträden. Den första
veckan i mars började med statsrådet Camillas be
sök och slutade med information om fusionsfrågan,
strukturrationalisering ni vet, arma svenska språk. ..

Måndagskvällen med Camilla Odhnoff och mest
kvinnliga utfrågare blev en glädjande upplevelse i
sammanhanget. Frågeställningarna var vardagsnära
och ingen försökte "lyfta" debatten upp på sedvan
lig sammanträdesnivå.
Tisdagen och onsdagen var inte anmärkningsvär

da men torsdagens kvällsövningar, som ändå hand
lade om något så rejält som arbetslivets förslags
verksamhet, blev ett skolexempel på experters ovil
ja eller oförmåga att använda klartext.

En enkel sanning
som rimligen borde ta 30 sekunder att förmedla,
byggdes ut med stor skicklighet och med massor av
modeord till ett föredrag på tjugo minuter. Snart
började åhörarnas blickar vandra kring väggarna. I
det här fallet tycktes arrangörerna ha väntat den
reaktionen och påpassligt dekorerat med affischer.
Här gällde det en panel av representanter från ar
betslivets olika förbund som skulle diskutera för
slagsverksamhetens villkor. Nu skulle jag velat sä
ga, att LO-killen han talade åtminstone som en
människa, men tro aldrig det, hondan vet om han
inte var knepigast att begripa.

Fredagens fusionsfråga kunde gott förstås av
kursutbildade men alla har ju inte knegat sig ige-
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nom Strukturbetänkandet och Brevskolans olika
kurser i sammanhanget. Där hände det någonting
positivt. En deltagare stod upp och tillstod sin oför
måga att hänga med i de högre ekonomiska tanke
gångarna eller förstå de främmande modeorden.

Det är så det skall göras.
Det är min sju ingenting att hålla inne med att

våra funktionärer, ombudsmän och förtroendevalda
talar ett språk över våra huvuden. Det är ett fat
tigdomsbevis att inte kunna uttrycka sig på ett klar
språk som förstås av den grupp man vänder sig till.
Men vi kan alltså protestera. Var och en får bli sin
egen Martin Luther som avskaffar latinet i socken
kyrkan, bildlikt talat.

I våra föräldrars ungdom
ja, också i vår egen, gick man på kurs för att lära
sammanträdesteknik. Det ansågs nödvändigt i kam
pen om medbestämmanderätten i samhället då mak
ten låg i händerna på de egendomsrika enbart. I vår
tid borde det räcka med det språk som talas av de
flesta, vi skulle inte behöva att använda vår fritid
för att lära skrytord som är omoderna i morron.
Används orden av alla är de inte fina längre kan
man tänka.

Säga vad man vill om vårt sko/väsende
men nog har skolan kämpat för att språket skulle
förstås över hela landet. Hur slet inte vi som levde
i gränstrakter med att skilja på det språk vi talade
hemma och det vi måste uttrycka oss på inom lä
rarens maktområde. Det var alltså innan radio och
TV likriktade språket och tog död på dialekterna.
1938 var det arbetsgivarens marknad och när jag
äntligen fick jobb i Stockholm, så fick jag lova
att lägga bort mitt vilda bohuslänska tungomål. Jag
tog det som en grov förolämpning mot mig och min
salta västkust men vad fick man inte göra för
brödfödan den tiden. 1958 sålde jag en skildring
från min bohuslänska kust till Sveriges Radio och
producenten nästan grät när hon upptäckte att jag
inte kunde läsa på min barndoms sköna bohusläns
ka nästan helt norska dialekt. Jag tyckte nästan att
jag fått upprättelse. Men det var så dags då när
det var för sent. Jag är inte riktigt säker på att hej
är ursvenska, så farväl vi ses i den underbara må
nad maj.

Edla Sofia.
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Minst femtio år på Fabriken
Fredagen den trettonde februari är enligt alla

gamla märken en dag att handskas försiktigt med.
Men denna fredagskväll höll inga olycksprofetior,
detta var den trettonde då allting klaffade, då
stämningen var hög, trivseln påtaglig och då tiden
inte ville räcka till. Det var den kvällen då det
var veteranfest på Gustavsbergs Teater. Program
met började i teatersalongen med hälsningstal av
Sune Nilsson och musik av en kvartett ur Scenstu
dions orkester. Därefter intogs scenen av paret
Tosse Bark - Maud Nygren till allas förtjusning.
En uppskattad föreställning. Sedan återsåg vi en
kär bekant, filmen om Fjällgatan med en del av de
konstnärer som levde och verkade där på fyrti
talet, bland dem vår egen Wilhelm Kåge. Så var det
dags att inta middag i Kristallsalen men innan dess
kanske detta med veteraner kräver sin förklaring.

Att vara veteran i Gustavsberg betyder att man
har en sammanhängande arbetstid av femtio år vid
Gustavsbergs fabriker. Hoppjerkor och den gamla
sortens mammor med avbrott för barnavård har
inte skuggan av en chans. Veteranklubben är ett
förnämligt sällskap där många inte ens nöjer sig
med de femtio åren. Oscar Wadström ståtar t.ex.
med 67 tjänsteår och Sven Löfbom med 66.
Detta år kan veteranklubben fira jubileum. Mai

och Hjalmar Olson inledde traditionen den 15 de
cember 1945 med att inbjuda alla .dåvarande "fem
tiåringar" till fest på Farstavik. Vi kan läsa om den
festen i nr 1 av "Gustavsbergaren" årgång 1946,
Johan Movinger skrev texten. Så här ett kvarts
sekel efteråt kan man konstatera att festligheterna
håller stilen. Middagen var god, dryckerna njut
bara, historieberättarna tappade inga poänger, min
nen ventilerades och sånger sjöngs. Nu var det
Torsten Rolf och Calle Blomqvist som stod för

1970
Bror Andersson
Evert Andersson
Gunnar Bergvall
Sven Fingal
Assar Kropp
Erik Lindahl
Erik Nordström
Edvin Pettersson

Axel Ullberg
Gunnar Österberg
Henrik Bengtsson
Oskar Eriksson
Axel Eriksson
John Löfström
Martin Holmgren
Iris Holm
Elsa Löfdahl

historierna, Gösta Dahlberg ledde allsång och sjöng
solo och den som tackade för de nya veteranerna
var Axel Eriksson.

I år var det 17 veteraner som fick guldklockor
som tecken på sin värdighet av nya VD Bo Broms.
Med dem har veteranernas antal stigit till 116 per
soner. Bo Broms antog i sitt tal, att detta impone
rande antal veteraner var unikt för ett företag. Han
berättade också om hur han glatts över den varma
vänlighet som mött honom i fabriken och samhället
och underströk vikten av att vi värnar om vår VI
anda.
Kvällens VI-anda var det förvisso inga fel på.

Trivsammare fest får man leta efter, arrangörerna
kan känna sig nöjda. Snart blir det problem med
att hitta tillräckligt rymlig middagslokal. Vetera
nerna duggar tätt länge än i Gustavsberg men så
småningom blir det dags att sänka anspråken. Mo
dern skolplikt och sänkt pensionsålder hindrar en
femtioårig arbetsgärning.
På mittuppslaget visar vi bilder från årets vete

ranfest och namnlistan på de nya veteranerna följer
här nedan. Nästa veteranutnämning blir 1972, jag
kommer att göra allt för att bli medbjuden.

Edla Sofia.

KÄRA PRENUMERANTER
När Du flyttar tänk på att ändra din adress även på "Gustavsbergaren". Det
ta gäller inte minst inom samhället. Skriv en adressförändring på Posten eller
ring till redaktionen eller till Bertil Peterson, te1. 301 00/160.
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Bilden ovan t. vänster visar sångar
paret Maud Nygren-Tosse Bark i
aktion från Gustavsbergs Teater
scen. Ett populärt inslag i pro
grammet.

Till vänster ser vi de nya vete
ranerna. Namnlista återfinns på
föregående sida.

Undre bilden till vänster. Maud
Nygren går ut i salongen och
sjunger till allas jubel som synes.

Bilden i mitten ovan är tagen un
der middagen i Kristallsalen.
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Overst till höger tackar Bo Broms
och Martin Holmgren varandra
vid Veteranutnämningen.

Bilden till höger. Vem kan sjunga
och leda allsång med en sådan in
levelse som Gösta Dahlberg?

Undre bilden är det dags att av
sluta kvällen och äntra bussen för
resan hem. Sven Löfbom, veteran
med 66 tjänsteår, har varit med
om många veteranutnämningar i
sina dar. Vem mannen med ryggen
åt kameran är vet vi inte, men han
tackar tydligen för bra service.

FOTO: LEIF ANDERSSON
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KONSUM•DOMUS
Konsumtionsföreningarnas omsättning 1969

Föreningarna sålde i fjol för 7.234 milj. kr. Jäm
fört med 1968 steg försäljningen med 628 milj. kr.
Detta är den största ökningen genom åren. Det in
nebär en ökning av 9.5 procent. Som framgått av
tidigare informationer hävdade även vår förening
sig väl när det gäller utvecklingen med en ökning
av 12.9 procent. Vid årets slut fanns det i landet
246 konsumtionsföreningar. 25 av de största sva
rade för över 3/4 av totalförsäljningen. På de öv
riga 221 föreningarna kom endast en knapp fjärde
del av den samlade försäljningen.

KF:s totala försäljning 1969
blev 5.686 milj. kr. Det innebär en ökning av 683
milj. kr. eller 13.7 procent.

Vår förenings verksamhetsberättelse
har sänts per post direkt till medlemmarna. I for
ordet till styrelsens berättelse står bl.a. att läsa:
"Som framgick av föregående års verksamhetsberät
telse finns det en arbetsgrupp som består av repre
sentanter för föreningarna i Stockholms stad och
län, som diskuterat lämpligheten av ett samgående
till en konsumtionsförening inom området. I denna
fråga lämnades redogörelse vid föregående års dis
triktsstämmor och föreningsstämman. Dessa utred
ningar har nu kommit dit att man föreslår ett sam
gående. Styrelsen har därför undertecknat ett fu
sionsavtal om samgående att gälla från 1 januari
1971. Detta kommer att föreläggas förestående dis
triktsstämmor och årsstämman för ställningstagan
de. Med denna berättelse följer en folder, där man
presenterar den tänkta regionen."

Distriktsstämmorna
När detta skrives har distriktsstämmorna hållits

och fusionsfrågan behandlats. Styrelsens ordförande
Harry Pettersson och Distriktsrevisor Karl-Gustav
Persson inledde frågan. Revisor Persson har varit
sekreterare i den utredningskommitte, som förbe
rett frågan inom denna region. Diskussionens vågor
gick höga vid behandlingen av detta ärende. Stäm
modeltagarna var ej redo att nu antaga styrelsens
förslag. Ett förslag om bordläggning ställt mot ett
avslagsyrkande segrade om än med knapp majoritet.
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Det är givetvis en mycket stor fråga, som tarvar
djupgående upplysning så att man förtroendefullt
och sansat kan klara tankeutbytet när det gäller
att fatta beslut.

Vi lever i en föränderlig värld. Frågan om en
lämplig organisation för vår rörelse har behandlats
inom en strukturkommitte, som varit i verksamhet
under ett antal år. Den har nu framlagt en slutlig
organisationsplan, som blivit fastställd av rikskon
gressen. Det är i enlighet med strukturkommittens
linjer och kongressens beslut som våra föreningsmed
lemmar förelägges förslaget att vår förening skall
ingå i en konsumtionsförening, som skall omfatta
regionen Stockholms stad och län. Förslaget att bil
da större föreningsenheter har tillkommit för att
den konsumentkooperativa rörelsen genom solida
ritet och samlad kraft skall bättre kunna möta den
utveckling vi har att vänta.

Motion
Vid distriktsstämmorna behandlades en motion

från SSU Gustavsberg, som hemställde till konsum
tionsföreningen att bygga en mindre servicebutik
eller en större kiosk på tomten Brunn 1 :312, Ingarö.
Stämmorna godkände styrelsens förslag att frågan
utredes vidare i samråd.

Det börjar våras ...
En dag i förra veckan hade vi två järnvägsvagnar

med båtar och en vagn med sommarmöbler att los
sa. Detta var bara en del av vad som inväntas av
dessa artiklar. Till varuhusets lager kommer det
dagligen flera billaster med aktuella vår- och som
marvaror. Jag har just tagit del av en omfattande
modeinformation Våren 1970, som kommit från
KF. Där kan man konstatera att det verkligen rör
sig på modefronten.

Att här presentera en bråkdel av nyheterna skul
le bli allt för omfattande, varför vi hälsar väl
kommen till varuhuset och se vad som finns att er
bjuda.

Båtträffen
som hålles den 2 april torde avhållits när tidningen
kommer från trycket. Försäljningen av båtutrust
ning och båtar har påbörjats och pågår några må
nader framåt.
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SCENSTUDION
I senaste numret av Gustavsbergaren om Scen

studions jubileum har tyvärr uppgifterna om dess
bildande blivit felaktigt refererade, och vill vi här
med få dem rättade.

Gustavsbergs Teatercirkel - som den då kallades
- bildades i januari 1945 av ett 20-tal teaterentu
siaster. Av dem har Sven Andersson, Lennart Elov
son, Aina Lindahl, Hilding Ohlson, Malcolm Öls
son, Gustav Roos och Birger Säfström, under de
förflutna 25 åren kvarstått som medlemmar - och
synnerligen aktiva medlemmar.
Dessa sju kallades vid jubileumsfesten till heders

ledamöter som ett bevis för Scenstudions tacksam
het för deras arbete inom densamma. Föreningens
förtjänsttecken i guld har de redan erhållit vid 15-
årsjubileet 1960.

Gamla "Klubben" (Folkan) byggdes 1889, ej
1869 som uppgives i artikeln.
Onsdagen den 1 april t.o.m. lördagen den 4 april

kl. 19.30 framföres på Gustavsbergs Teater den eng
elske författaren Joe Ortons (1933-1967) "Stålar",
vilken pjäs med stor framgång gavs på Scalateatern
för ett par år sedan. Endast dessa fyra föreställning
ar gives i Gustavsberg. Numrerade biljetter a kr.
7:- säljes i Domus information samt genom med
lemmar. Speldagarna även i teaterns kassa.

Pjäsen kommer även att framföras på "Vår
Gård" och eventuellt även några andra platser.

Senare på våren kommer Holbergs "Den för
vandlade brudgummen" att framföras av yngre
gruppen vilken regisserats av Sven Andersson.
Den minnesskrift som utgivits till 25-årsjubileet

kan köpas till ett pris av kr. 4:-. Innehåller bl.a.
personförteckning över samtliga pjäser samt ett 30-
tal fotografier m.m.

Förlängt öppethållande
Från veckan efter påsk och över sommaren kom

mer Domus att ha öppet till klockan 20 på freda
garna samt öppna klockan 8.30 på lördagarna.

Självkemtvätten
De som provat vår självkem synes vara mycket

nöjda med resultatet. Vi har behov av ett bättre

Förnämlig gåva till museet
Museet har fått ovanstående porträtt i gåva av
Riksarkivet. Det föreställer Karl Hammarstrand
(1784-1853) och är målat i olja av J A Wetter
bergh 1854. Hammarstrand var disponent vid Gus
tafsbergs Fabriksbolag mellan 1829 och 1837, då
Gustafsbergs Fabriks Intressenter bildades. Han var
mycket driftig och införde bl.a. det första ordnings
reglementet vid fabriken. 1831 lät han bygga Nedre
Stenhuset för 5000 riksdaler banco, vilket ansågs
otroligt billigt för en så solid byggnad. Efter 1837
tillträdde han platsen som föreståndare för huvud
kontoret vid Lilla Nygatan i Stockholm.

utnyttjande av lokalerna, personalen och maskiner
nas kapacitet för att få ekonomisk bärighet. Vi hop
pas att antalet kunder skall öka.

Återbäringen
utsändes per post via datacentralen i slutet av april
månad.

G. M-n.
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••HARLIGT

Vänstersidan:

Blivande isprinsessor i Gustavsberg.

Nedan är det Go-kart på gång.

Högersidan:

Judo-experter lärde ut sina grepp till
många intresserade ungdomar på fri
tidsgården i Lugnet.

Det krävs intensiv koncentration när
man spelar bordtennis.

Från fjällresan till Bruksvallarna.

Discotekdans i Kristallsalen.
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VINTERLOV

Alla lov är efterlängtade men
inget lov kan vara mer välkom
met än vinterlovet. Just när vin
tern är som mest påfrestande och
förkylningarna grasserar då kom
mer lovet som en andhämtnings
paus. Fritidsnämndens ledare i
samarbete med skolan hade ett di
gert program för aktiviteter ute
och inne att bjuda ut.
På den årliga fjällresan var Hil

ding Ohlson med och tog vinter
bilden nedan med de skidande flic
korna. Leif Andersson har tagit
bilderna från övriga arenor. Det
ta är bara ett axplock ur program
met det fanns mycket mer att
föreviga. Simningen bl.a. hos Hans
Rosendahl vill vi gärna återvända
till.
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RADHUSMA.STERSKAPEN
RESULTAT AV RADHUSM.i\STERSKAPEN PÅ SKIDOR LORDAGEN DEN 7 FEBRUARI 1970

Flickor födda 1961-1963
. 1. Inger Rosen
2. Agneta Burman
3. Birgitta Stenberg
4. Lena Johansson
5. Maria Göransson
6. Mona Nordkvist
7. Katarina Ågren
8. Charlotte Nygren
9. Laila Ringkvist

10. Mona Borg
11. Birgitta Oberg
12. Pia Sandkvist
13. Helene Elvin

Mari Hultström
15. Marianne Svensson
16. Eva Ekström
17. Marie-Louise Helmer
18. Maria Ekrat
19. Anneli Rudolfsson
20. Ann Blom
21. Åsa Nordström
22. Elisabeth Lingebjer
23. Annika Andersson

Flickor födda 1958-1960
1. Mari Stenberg
2. Ella Forslund
3. Karina Flink
4. Anna-Lena Andersson
5. Ann-Charlotte Rahm
6. Lena Nordström
7. Birgitta Gatti
8. Teresia Lindfors
9. Karin Langhard

10. Josefin Backman
11. Targa Kaasinen
12. Ann-Kristin Holmen
13. Johanna Larsson
14. Ros-Mari Kjellberg
15. Mia Pien
16. Kristina Eickele
17. Kristina Lindkvist

Flickor födda 1953-1955
1. Yvonne Daagarsson
2. Eva Herrder
3. Agneta Karlsson
4. Eva Andersson

1 km
6.03
6.26
6.39
6.50
7.04
7.21
7.25
7.41
7.44
7.51
7.55
8.03
8.11
8.11
8.20
8.25
8.48
8.54
9.00
9.08
9.12
9.54

12.57

2,5 km
13.35
14.56
15.36
15.43
15.55
16.12
16.19
16.29
16.46
16.55
17.07
17.38
18.24
19.18
20.17
20.18
20.30

2,5 km
15.09
18.04
22.01
25.50

Pojkar födda 1961-1963
1. Dan Nordström
2. Mats Modin
3. Jan-Olov Löfström
4. Jan Eriksson
5. Lars Gunnarsson
6. Tettir Berjles
7. Tomas Ek
8. Roger Thunell
9. Mats Lövdahl

10. Christer Pettersson
11. Björn Helmer
12. Jan Lundkvist
13. Jörgen Löw
14. Peter Hansson
15. Lars Sandström
16. Jan Tryggversson
17. Tommy Lindfors
18. Per Nylander
19. Rickard Roiman

Kristian Sjöstedt
21. Leif Johansson
22. Kjell Sahlen
23. Anders Engstrand
24. Peter Johansson
25. Mats Nygren
26. Kent-Åke Bäckström
27. Ulf-Tomas Jansson
28. Lars Hultström
29. Arne Fallstig
30. Per Develius
31. Anders Langhard
32. Mikael Pettersson
33. Verner Mertl
34. Tomas Pettersson
35. Magnus Eriksson
36. Martin Feith
37. Fredrik Sigekrans
38. Daniel Rattaggi
39. Jonas Lundgren
40. Per-Olov Thyren
41. Peter Nilsson
42. Ove Eriksson
43. Ola Ström
44. Jonny-Birger Jansson
45. Stefan Essman

Pojkar födda 1958-1960
1. Leif-Håkan Hanning
2. Per Göransson
3. Jan Ostgren
4. Anders Ohrn
5. Anders Daagarsson
6. Anders Nordström
7. Mikael Eriksson
8. Agne Nylander
9. Jan Rikkinen

10. Kjell Andersson

1 km
6.04
6.07
6.12
6.16
6.17
6.34
6.42
6.44
6.45
6.54
6.59
7.01
7.03
7.08
7.10
7.14
7.15
7.19
7.22
7.22
7.25
7.32
7.34
7.35
7.40
7.45
7.54
7.56
8.08
8.17
8.19
8.22
8.28
8.38
8.40
8.41
8.53
9.03
9.08
9.13

10.26
10.32
10.56
11.14
11.23

2,5 km
11.29
11.42
12.05
12.34
12.52
12.58
13.17
13.52
13.58
14.12

11. Ove Bjerkerat
12. Per-Olov Teglu 1d
13. Ulf Burrnan

Tomas Hagström
15. Peter Gynning
16. Stefan Persson
17. Mikael Drevert
18. Aska Haavisto
19. Johan Ågren
20. Arne Borg
21. Urban Johansson
22. Mats Wejsfeldt

Mikael Hansson
24. Kari Kaasinen
25. Ulf Herrder
26. Ulf Andersson
27. Olle Sahlen
28. Hans Nilsson
29. Peter Ström
30. Peter Essman
31. Tommy Lövdahl
32. Dan Häggborg
33. Kjell Norberg
34. Peter Wahlstedt
35. Kaj Harju
36. Mikael Hellstadius
37. Jan-Erik Hagström
38. Göran Lindkvist
39. Nils-Henrik Jansson
40. Jan Gynning

Pojkar födda 1956-1957
1. Tommy Lindgren
2. Lars Albertsson
3. Billy Johansson
4. Per Sandkvist
5. Göran Weiborg
6. Esko Haavisto
7. Sami Sipilä
8. Björn Lindberg
9. Jan Lyngander

10. Sören Andersson
11. Stefan Lindkvist
12. Rolf Wahlström
13. Conny Lindgren
14. Krister Lingebjer
15. Per-Olov Palmer

Pojkar födda 1953-1955
1. Jan Eriksson

Lars-Olov Hanning
3. Thomas Wester
4. Glenn Develius
5. Börje Larsson
6. Giampholo Rabanini
7. Peter Ekrat
8. Anders Oberg

14.13
14.22
14.26
14.26
14.42
14.50
14.55
14.56
14.57
15.02
15.03
15.32
15.32
15.40
15.45
15.48
15.52
16.17
16,42
16.47
16.54
16.54
16.59
17.55
18.00
18.04
18.37
18.51
19.1 l
20.58

5 km
22.40
22.51
24.27
25.24
25.44
26.15
26.53
27.17
27.54
28.22
28.50
30.40
32.00
32.41
33.15

5 km
19.04
19.04
21.22
22.21
23.25
25.51
25.59
26.14

Flickor födda 1956-1957 2,5 km
1. Annette Hagelin 11.47
2. Jill Daagarsson 12.47
3. Lena Ekrat 13.12
4. Lena Gelin 13.25
5. Ann Frank 15.08
6. Annika Englund 15.16
7. Ulla Forslund 15.55
8. Helene Tjärnström 16.33
9. Anna-Karin Gustavsson 20.45

Som alla kan se av resultatlistan så var det rekorddeltagande i år i Radhusmästerskapen
den 7 februari, 175 pigga deltagare. Flickor-pojkar födda 1963-1953. Alla fick priser.
Från Gustavsbergs Fabriker, kommunen, Hem och Skola, Kvinnogillet, Domus och många
enskilda. Fint väder mycket folk, orienterarnas stab klarade tidtagningen, alla var nöjda.
Rapporterar Ernst Bäckström, Radhusmästerskapens grundare och ledare sedan tjugo år.
En fin prestation. Tack för den.
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Tjugo år med
radbusmåstersleap
På den trevliga bilden ovan ser ni Radhusmäster
skapsgeneralen Ernst Bäckström utdela priser till
förväntansfyllda skidkämpar i yngre åldrar. Det är
tjugonde året som Bäckström anordnar skidtävling
ar för sina unga vänner. Denna djupt demokratiska
tävling där alla får pris, ingen kämpar utan att få
ett påtagbart bevis för sin möda.
På bilden till vänster kan man se att detta är en
kamp att ta på allvar. Här gäller det att kämpa
fort och väl och visa familjen, Bäckis och de andra
kompisarna att man både vill och kan. Bäckström
som är en av våra yngsta sextiåringar i år är värd
all heder och tacksamhet. Lycka till med nästa
tjugoårsperiod!
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BRA POJKLAG I ISHOCKEY
Etthundratjugofem pojkar i åldern 9-16 har

deltagit i GIF:s pojklag i ishockey den här vintern.
De har spelat med i Nacka mästerskapen, S:t Eriks
Cupen samt en hel del vänskapsmatcher. Vi vill här
redovisa lite resultat från de olika serierna.
D-Pojkarna som får vara upp till tio år gamla,

kom i Nackamästerskapet sexa med målkvoten 11
-13 och 5 poäng. Bättre placering blev det i S:t
Eriks cupen där de kom tvåa, målkvoten 14-13,
bara ett mål från gruppseger. De har också spelat
en hel del vänskapsmatcher där man kan nämna
en hedersam 1-0 förlust mot AIK.

C-pojkarna som är i 11-12 års åldern kom i
Nacka mästerskapet trea med målkvoten 25-7 och
10 poäng. Samma placering fick de i S:t Eriks Cup
en. De har spelat 20 matcher under vintern och har
tillverkat 70 mål mot 21 insläppta.

13-14 år är B-Pojkarna som även de var med
i Nackamästerskapen där de oturligt belade sista
platsen. Men de visade andra takter i S :t Eriks
Cupen, där de vann sin grupp och kom ända till
åttondelsfinalen. Bra kämpat.

Aldsta grabbarna A-Pojkarna är i 15-16 års ål
dern. En hedrande fjärdeplats fick de i Nackarnas
terskapen. Ett pinnhål bättre blev det i S:t Eriks
cupen, en tredjeplats vilket räckte till för att kom
ma med i slutspelet, där grabbarna fick stryk i förs
ta matchen.

För första gången har GIF startat med ett junior
lag i seriesammanhang. Tjugo stycken spelare hjälp
te till att belägga andra platsen, vilket bådar gott

för nästa år, då de blir ännu mer samspelta. Den
placeringen berättigade till spel i Stockholms Is
hockeyförbunds Junior Cup. Där fick de möta ett
verkligt samspelt lag Osmo GIF, som besegrade oss
med siffrorna 12-2. Bästa målgörare blev Jesper
Fellke med 13 gjorda mål.
Tränare och lagledare för juniorerna har varit

Ronny Svensson.
För A-Pojkarna Karl-Ivar Strömberg. För B

Pojkarna Anti Wallin och Bo Wester. Lagledare för
C-pojkarna Gunnar Olson och för D-Pojkarna Ole
Ängerman. Tränare för de två sista lagen har Bengt
Hedberg varit.

Söndagen den 1 mars hade vi bjudit hit Boo IF,
för att spela vänskapsmatcher med alla pojklagen.
Vi överlämnade en minnessak till alla Boo spelarna.
Efter matchen blev det stort Läsk- och bullkalas och
en hel del eftersnack. Det hade letat sig ner bort
emot hundratalet åskådare till Ekvallen.

Vilka är Hjärtligt Välkomna tillbaka nästa sä
song, för att heja fram våra duktiga grabbar till
segrar.

Ett speciellt tack till alla som villigt ställt upp
med bilar till resor.
P.S. Varför tar det så lång tid med skyddsnätet

till rinken Herrar Kommunalmän. Aven utrymme
för manskap och material är under all kritik.

Ar det alldeles omöjligt att få en konstfrusen
Ishockeybana här i Gustavsberg?

Gustavsbergs IF
Ishockeysektionen

Röda Korsets 0 ••arsmote
Gustavsbergs rödakorskrets hade årsmöte den

11/2. Av årsberättelsen framgår att kretsen till in
ternationell och social verksamhet ställt 4037 kr till
förfogande. Därjämte har bl.a. klädinsamlingen gi
vit 19 säckar finfina kläder, som gått till katastrof
förrådet i Göteborg. Styrelsen får till alla goda gi
vare framföra ett varmt tack och vi hoppas att vi
fortfarande skall erhålla hjälp i vår klädinsamling.

Vid årsmötet avgingo två trotjänare i styrelsen
nämligen Anna Larsson och Maria Engström. De
hade i respektive 27 och 32 år varit styrelsemed
lemmar och nedlagt mycket arbete i Röda Korset.
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De avtackades på det varmaste.
Aven avgick ur styrelsen kassören Gunnar Lan

der. Han hade i 6 år varit vår kassör. Han avtac
kades för sitt gedigna och uppoffrande arbete.
Till nya medlemmar i styrelsen valdes fru Anna

Lisa Åhgren till kassör och fruarna Birgit Sahlen
och Sinnika Wejsfelt.

Medlemsantalet är nu 432.
Ordförande ber att här få hjärtligt tacka alla kä

ra givare till senaste Biafra-Nigeria insamlingen. Vi
fingo in 1500 kr.

John Bellander
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D-POJKAR: Stående [r. v .. : Max Möller, Mikael Eriksson, Roger Pettersson, Arne Borg, Lars Eliasson, Andreas
Alskog, Mickel Hansson. Sittande fr. v.: Stig Ångerman, Olle Nyström, Bo Johansson, Ola Westlund, Peter Häll
Jors, Mickael Sjölund, Jan Eriksson. Lagledare: Ole Ångerman.

B-POJKAR: Stående fr. v.: Tränare Bo Wester, Tommy Lindgren, Arne Norling, Bo Rylander, Ove Lindeberg,
Hannu Ikäheimunen, Kurt Wallen. Sittande fr. v.: Johan Nyman, Tord Erixon, Ove Hällström, Peter Steinauer,
Tommy Öman, Tima Wallin. Lagledare: Antti Wallirz. Foto Leif Andersson
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RAPPORT FRAN FRISTAD
Handbolls- och bandyspelare samt skidåkare har

varit flitigt i farten när det gäller korpidrottsverk
samheten på N. Lundbergs Fabriks AB i Fristad.
Bandylaget har deltagit i två serier, dels korpserien
i Borås dels en serie i Fristad, där aktiva spelare fick
deltaga. I den sistnämnda serien kunde man klart
konstatera skillnaden mellan aktiva och icke aktiva
spelare. Nu blev det visserligen ingen vinst för "Lu
bonyl-killarna" i den gruppen, men även om tre av
fyra matcher förlorades med uddamålet, så får man
nog säga att insatsen var god. Grabbarna kanske
också fick den träningen här som behövdes för att i
Borås-korpens serie kunna placera sig bland topp
lagen, och nu när två omgångar återstår leder man
grupp II. Lagledaren Kurt Stenberg är optimist och
tror definitivt på serieseger. Vi håller tummarna
och önskar lycka till i de återstående matcherna.
På skidfronten belade Lundbergs lag I andra

platsen i den stora korpstafetten 3 X 5 km med 45
startande lag från olika företag i Borästrakten. Det
var främst genom mycket starka lopp av männen
på andra och tredje sträckan, Aatos Nikkuma och
Heikki Hihnala, som gick in på andra platsen en
dast 13 sek. efter segrande BPA. Andra laget ham
nade på 12:e plats och grabbarna i 3:e laget blev
22:a.
Den 21 febr. styrdes kosan till Nyköping, när

mare bestämt Älberga. Där skulle våra skidåkare få
chansen att mäta sina krafter med eliten inom KF
från hela Sverige.
På lördagen genomfördes dam- och herrstafetter

na och här placerade sig Lundbergs på andra plats
i båda stafetterna. Bland herrarna ledde vi efter ett

mycket starkt lopp av Aatos Nikkuma på första
sträckan. Nu höll inte reserverna på andra sträckan
helt men gjorde ändå en habil insats och växlade
till Hihnala som fjärde lag. Den gode Hihnala kör
de snart upp två av lagen, men till Gustavsberg -
som ledde - var avståndet lite för stort.
Dagens bästa sträcktid blev det för Hihnala, vil

ket f.ö. Aino Kamsula hade i Damstafetten.
På söndagen fick vi vår första Riksmästare eller

rättare sagt Mästarinna genom Aino Kamsula, som
vann Damer A. Två sek. skilde Heikki Hihnala
från den titeln i yngre oldboys, där han fick ge sig
för icke okände Tage Eriksson, som på de sista kilo
metrarna kunde klara hem segern (inga bortförkla
ringar men han körde på Hihnalas tider). Bland
herrarna i huvudklassen belade Aatos Nikkuma en
hedrande 4:e plats.

I lagtävlingarna blev damerna 3 :a och herrarnas
blandade lag 2 :a, knappt slagna av Gustavsberg.
Facit av det hela: en 1 :a plats, fyra 2:a platser, en
3:de samt två 4:de platser. Bravo!
På hemmafronten kan noteras att sedvanliga

korpmästerskap genomförts vid Borås GIF:s sport
stuga 1 mars.

Lundbergs tog där 3:de raka inteckningen i ett
vandringspris för 5-mannalag, och hemförde där
med priset för alltid.
På handbollssidan hamnade Lundbergsgrabbarna

på en 4:e plats i Boråskorpens grupp 2.
Laget deltog även i KF:s RM men fick snabbt

respass ur cupen mot starka Solidar i Malmö. Re
sultatet 24-9 säger tillräckligt om klasskillnaden.

ETh

0 ••

FORUMS ARSMOTE
Forum hade sitt årsmöte på Konferenssalen den

4 mars. En ovanligt stor deltagarskara hade mött
upp. Mötesförhandlingarna innebar inga föränd
ringar. Fritz Berg och Bertil Petersson omvaldes till
ordförande resp. kassör. Styrelsen omvaldes också
i övrigt, Edla-Sofia Arvidsson, Axel Björkman, och
Margareta Hald. Gunnar Mattsson och Elis Sander
omvaldes till revisorer, Alice Pettersson och Sven
Westling till suppleanter.

Efter detta lugna möte talade Bo Broms om "Bo-
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stad och miljö". Han talade bl.a. om sanering av
gamla hus - i regel dyrare än rivning - om pre
fabricerade hus, där våtavdelningen med rörsystem
och liknande är färdigmonterad vid inflyttningen.
Vidare trodde han att lägenheter med flyttbara väg
gar var på väg. God planering för själva byggandet
var en viktig faktor. Tendensen på byggsidan är
att de små företagen försvinner eller går upp i större
och större koncerner. Som på så många andra om-
rå~. M
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Den 3 mars hade ci besök på Hushållsporslinsfabriken av 50 invandrare av många nationaliteter. KF bjöd på
resa och lunch på Kristallsalen, värd var Eric Andersson från Sekretariatet. De glada människorna är alltså kurs
deltagare i TBV:s svenska kurs för invandrare, tillsammans med lärare och guider. Den största gruppen, 29
personer, kom .från Tjeckoslovakien, 6 kom från Polen, 3 från Ungern, 1 från respektive Ryssland, Italien,
Turkiet, Spanien och Israel. De talade alla svenska mycket bra, var välutbildade och kom från goda anställ
ningar i hemlandet. Utsikterna att få liknande arbeten i Sverige var inte ljusa, vårt lands tillgång på akademiker
är mer än god och som min bordsgranne sorgset påpekade: Arbetsgivare kräver inte att ui talar svenska bra vi
måste kunna tala perfekt. Vi hoppas att gruppen finner sig tillrätta hos oss och att de en dag kan besöka sina
hemländer i frihet.

TEATER I KVARNBERGSSKOLAN
Bengt Bratts och Johan Löfmarks pjäs Symptom

uppfördes av Riksteatern i Kvarnbergsskolan 20
mars. Skådespelarna Lars Viberg och Ulf Tauber
man framställde narkomanen respektive alkoholis
ten, en framställning som verkade sann inlevelse i
rollen.
Om författarna menat att komma med ett debatt

inlägg i dessa frågor, så kunde man nog sätta många
frågetecken omkring den. Men den hette Symptom
och åtminstone alkoholisten företedde symptom på
rätt avancerad alkoholism och narkomanen var helt
enkelt narkoman. Bakgrunden till att personerna
hamnat i sin situation snuddade författarna vid,

men de tycktes inte ha någon bestämd uppfattning
härom.

Efter pjäsen följde en livlig debatt. Olika orsaker
till alkoholism och narkomani ventilerades. Många
förslag till förebyggande åtgärder framfördes och
stort intresse ägnades frågorna om hur dessa män
niskor skall hjälpas och återanpassas till ett normalt
samhällsliv.

Pjäsen framfördes också under lektionstid för
högstadiets högre klasser.

Arrangörer var IOGT och Gustavsbergs Grund
skola.

B-l
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Fr, v. Per Erik Johansson, Gert Nilsson, Göran Wiberg, Lennart Olsson, Pelle Hörberg, Benny Sjödahl, Håkan
Wiberg, Sven Jonsson. Sittande: Kaj Bergström, Penti Similä, Kåre Björk, Arne Johansson, Åke Wahlkvist.

••
HEDRANDE FOR BANDYLAGET

Bandylaget 1970 uppnådde sin hitintills bästa
placering i div. II, Stockholms södra.

Mot Hammarby på Söderstadion d. 4/2 hade
Gustavsberg ingenting att hämta, trots att man
vann hemma på Ekvallen med 2-1. Nu fick Ham
marby en efterlängtad revansch och vann med 11-
4. Målen gjordes för Hammarby av Leif Jansson 4,
Leif Fredblad och Kent Jonsson 2 vardera och Has
se Pettersson, Benny Söderling, Jonny Erikson 1
vardera. För Gustavsberg nätade Gert Nilsson 2,
varav 1 på straff, Pelle Hörberg och Benny Sjö
dahl, gjorde de andra målen. Matchen var mycket
vänskaplig och ingen utvisning förekom.
Den 8/2 kom så IF Kamraterna från Stockholm

till Ekvallen och det blev en lugn uppgörelse i den
rådande snöyran. Den jämna matchen slutade 1-1.
Den 15 februari spelade Gustavsberg hemma mot

AIK från Solna. Man kan väl säja, att det för Gus
tavsbergs del inte betydde så mycket, hur slutresul
tatet blev, men det visade sig sedan, att genom se
gern över AIK uppnådde Gustavsberg sin hittills
bästa placering i Div. II. Den knappa segern med
3-2 blev en fin avslutning för bandysäsongen.

I bandy-DM förlorade Gustavsberg i finalen till
Hammarby.
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Div. Il Östra Svealand
(Slutspelad)

Hammarby IF 14 11 2 1 81-20 24
Nynäshamn IF 14 9 2 3 45-31 20
IFK Sthlm 14 9 2 3 45-37 20
Gustavsberg IF 14 6 3 5 36-33 15
Sthlms IF 14 5 2 7 35-53 12
Selaöpojkarna IF 14 5 1 8 33-43 11
AIK 14 3 3 8 29-35 9
IK Tellus 14 0 1 13 19-71 1

Idrottsföreningens bandyledare Ando Björk och
Stor-Sven Jonsson, den senare reservmålvakt och
lagledare är mycket nöjda med säsongen. Skulle
man anmärka på något, så skulle det i så fall vara
den dåliga publikanslutningen vid hemmamatcher
na på Ekvallen.
Grabbarna har skött sig bra, fast förlusten i Ny

näshamn tycker man kanske var onödig. Ja, och så
vill jag gratta Hammarby till seriesegern.

Stor-Sven instämde och berättade vidare, att han
inte behövde "hoppa in" i målet någon gång, ty
Kåre Björk hade inte mankerat, trots några hårda
smällar, som han fått vid åtskilliga tillfällen. Det
har varit ett bra lag och det är det förnämsta i ban-
dysporten. Axman
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GUSTAVSBERG

Födda
23.1 dotter ciJI Olof-Egon Saac o.h.h. Gertrud Asta Eleonora

f. Eriksson, Rogestav. 28, Mörtnäs
27.1 son till Per Staffan Lundgren o.h.h. Kerstin Maj-Britt f.

Gustafsson, Renv, 11
28.1 son till Berndt Ivar Berntsson o.h.h. Gull Barbro f. Ost

berg, Rogestav. 20, Mörtnäs
1.2 dotter till Nils Aron Börje Norbeck o.h.h. Inger Marga

reta f. Mellkvist, Farsta trädgård
5.2 son till Håkan Martin Martinsson o. Yvonne Marie

Louise Maj-Britt Ahlström, Skyt tev. 9
10.2 dotter till Jan-Erik Olsen o.h.h, Ylva Marianne f.

Malmström, Rutens v. 14
14.2 son till Lauri Veikko Lämpiäinen o.h.h. Tuula Tellervo

f. Toikkanen, Skyttev. 21
15.2 son till Vanja Agneta Blomqvist, Skyttcv. 23
18.2 dotter till Paul Herman Nygren o.h.h. Maija Marjatta

f. Piispanen, Ingaröv. 9
23.2 dotter till Nicola Oparusic o.h.h, Pirjo Anneli f. Knuu

tinen, Skyttev. 36
24.2 son till Rune Anders Ström o.h.h, Berit Lilian f. Is

raelsson, Källtorp, Mörtnäs
28.2 son till Ingemar Roland Jakobsson o.h.h. Marianne Eli

sabeth f. Liljeroth, Mcitens v. 13
3.3 son till Tommy Alvar Edenholm o.h.h. Inga Solgerd

Maria f. Sten, Skyttev. 9
6.3 son till Vittorio Perini o.h.h. Emilia Anna f. Gianna

tasio, Björnskogsv. 6
7.3 son till Inga Margareta Dollert, Rådjursv. 4
8.3 Per Göran son till Nils Göran Tillenius o.h.h. Anna

Kristina f. Fransson, Skärgårdsv. 13

Vigda
11.2 Erkki Tapani Myllymaki o. Solveig Marianne f. Dahl

roos, Skeviksg. 8

Döda
5.2 Sven Erik Gustaf Teglund, Trallbanev. 4

20.2 Sigrid Jonasson f. Halvarsson, Gustavsgården
21.2 Lilly Matilda Geschwindt f. Malmstedt
11.3 Ester Maria Wall i us f. Ekberg, Värmdög. 7
12.3 Ebba Elvira Möller, Gustavsgården
15.3 Maria Victoria Fredriksson, Hästhagsv. 10

Tack

43 dr
~h
74 dr
~h
nh
74 dr

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Ingen nämnd, ingen glömd.

E. Quist

KONFIRMATIONSLASNINGEN
är nu i slutskedet. Kyrkoherde Ekströms grupper
har sin konfirmationshögtid den 25 och 26 april,
komminister Lundquists grupper den 2 och 3 maj.
En nyhet för året är, att Gustavsbergs församling, i
likhet med allt flera, anskaffat särskilda konfir
manddräkter, som lånas ut till ungdomarna. Inga
bekymmer och kostnader för kläder längre och mer
tidsenlig kyrklig "stil" över högtiden, vad det yttre
beträffar. En undersökning bland konfirmanderna
och föräldrarna visade, att en överväldigande majo
ritet önskade reformen.

INGARÖ
Födda

27.2 en son till Carl Lennart Skytt o.h.h. Inga-Britt f. An
dersson fr~n Marikavägen 19, Ingarö

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar
betskamrater, Manskören, Scenstudion, släkt och
vänner för all uppvaktning på min 50-årsdag.

Tage Anderson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar
betsledare, släkt och goda vänner för hågkomsten på
60-årsdagen. Gustav Falk

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag framför
jag mitt hjärtliga tack till företagsledning, arbets-
kamrater, släkt och vänner. Sonja Nyman

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag får jag
härmed till Gustavsbergs Fabriker, förmän och ar
betskamrater samt släkt och vänner frambära mitt
varma tack. Karin Svensk

Mitt varma tack till Gustavsbergs Fabriker, alla
kamraterna på Plastavd., Manskören, avd. 257, stu
diegruppen, grannar, kamrater, släkt och vänner för
den fina hyllningen på min 70-årsdag.

Werner Lindberg

Ett varmt tack till alla som jag haft samarbete
med under mina tjänsteår och för all uppvaktning
vid min pensionering. • Harald Persvret

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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Lagpris erövrades i klassen blandat lag av Veikko Kaasinen, Folke Anevret och Seppo Heiskanen. Lagpriset, en
järnskulptur, har efter att ha vandrat i 10 år hamnat hos Gustavsbergarna. Bra gjort!

I staffeten som kördes på lördagen placerade sig Gustavsbergspojkarna på 1:a, 4:de, 7:de och 17:de plats. I seger
laget, som syns på bilden nedan åkte i tur och ordning Alvari Ahlstrand, Veikko Kaasinen och Seppo Repa.
Våra skidål?are tog storslam vid årets RM-tävlingar på skidor. Tävlingen gick en februarihelg i Älberga utan
för Nyköping. Foto. Hans Olof Särnqv:st
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strumpbyxor
tunn crepe 1 x 20 denier

För att Ni skall finna den strump
byxa som sitter vackrast och är
mest bekväm tillverkas Vinetta
Strumpbyxa i 11 storlekar.
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En lång en kort - en hög en låg
En ståtlig ros - en bukett violer. Enstaka köpeblommor
eller ett jättefång av klöver, prästkragar och blåklint
i en sommarbukett. Bland Karin Björquists vaser Konvex
finns alltid en som är lagom ...

Il
Pris 1 :75
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När jordbrukets folk sätter igång med
vårbruket fylls luften av vingar och fågel
skrik. Sjöfågeln plockar mask ur den upp
luckrade jorden och tycker säkert som vi, att
nu är det äntligen vår.
Nu hör det ju till att vi klagar över en

försenad vår. Något man väntar så intensivt
på verkar alltid dröja för länge men den här
gången hade vi verkligen skäl att klaga. Is
och snö låg kvar fram till vårnumrets press
läggning och läsekretsen får förlåta om våra
foton snarast liknar vinterbilder.

Björkarna på ett av våra konfirmandfo
ton har dock ett skimmer över nakna grenar
som påminner om vår och konfirmander är
ju också ett vårtecken. För att fortsätta med
den generationen så besökte vi Kvarnbergs
skolan och hämtade mittuppslaget.

Margareta Hald blev så inspirerad av vå
ra samarbetsformer att det räckte till två
uppslag, Gunnar Larson ritade de trevliga

figurerna. Fabrikens nya vaktpersonal begär
foto av oss varför vi begärde deras i gengäld,
resultatet kan ses på sid. 6-7.
Handelsskolan fick ett andra och ett sjun

de pris i en tävling för hela landet. Hilding
tog en bild av vinnarna.

Finska Klubben ger prov på sina fritids
verksamheter i tidningen och rapport och
glimtar har vi fått från Oxelösund och
Mölntorp.

Björkman, "Vandra min väg", har pulsat
i snö och klättrat över stormskadade träd ut
mot Knuts Hav och träffade Löfbom vid
Edsberg på återvägen. Åke B. skriver om sen
vår som mest handlar om andra sena vårar
i kris- och beredskapstid.
Det finns detta och mera därtill, från fö

retagsnämndsprotokoll till familjenytt vi
hoppas att något intresserar. Vi ses till nästa
nummer som utkommer på rätt sida av se-
mestern. Red.
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VARA
SAM
ARBETS
FORMER

Text: Margareta Hald

Teckningar: Gunnar Larson

Företagsnämnden
Företagsnämnd ska finnas på alla företag med

minst 50 anställda »såframt arbetsgivaren eller ve
derbörande lokala organisation på arbetarsidan det
begär». Detta står i § 1 av Avtal om Jöretagsnämn
der mellan Kooperationens Förhandlingsorganisation
och Landsorganisationen i Sverige samt mellan Koo
perationens Förhandlingsorganisation och Tjänste
männens Centralorganisation. (Förkortningarna för
dom tre sammanslutningarna är KFO, LO och TCO,
känt för dom flesta, men det kanske finns någon
som inte vet.)

Om företaget har tillverkningsplatser på olika
ställen i landet ska varje sådan arbetsplats ses som
ett företag för sej i den här frågan. Den kan alltså
ha egen företJagsnämnd om inte förbunden kommer
överens om något annat. Det finns företagsnämnder
förutom i Gustavsberg också vid fabrikerna i Fri
stad, Mölntorp, Oxelösund och Reftele.
Hur många som är med från företagsledning och

de olika organisationerna ser Ni på schemat. För
representanter från organisationerna utses också
suppleanter. Den som vill repetera nämndens upp
gifter mera noggrannt kan ju slå i avtalet. § 4 ger

2

besked om det i ganska lattförstäeliga fraser. Men
i korthet kan man säga att uppgiften är att parterna
ska samarbeta for trygghet i arbetet, för arbetar
skydd, trivsel och god arbetsmiljö.

Föreragsnamnden sammanträder i allmänhet fyra
gånger om året. Enligt avtalet ska anställda infor
meras om nämndens arbete. Detta sker genom proto
kollen, som skickas ut för att finnas tillgängliga på
anslagstavlorna och dessutom kan läsas här i tid
mngen.

Det första avtalet om foretagsnämndcr mellan ar
betsmarknadens huvudorganisationer, arbetsgivare
och arbetstagare, som man säger, ingicks 1946. Vår
foretagsnämnd hade sitt första sammanträde den 19
januari 1949 på Värdshuset. Ur det första. protokol
let citeras Hjalmar Olsen: »Villkoret för att vi här
skall kunna göra en realitet (verklighet) av företags
nämndens ide är den anda med vilken vi tar itu med
uppgifterna. Formerna, paragraferna får ej bli det
väsentliga. Vi måste inom denna nämnds arbete
komma ur de gamla hjulspåren, där vi framträtt som
två parrer.»
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Arbetsutskottet
Om företaget är så stort att samarbetet skulle gå

bättre om det fanns ett arbetsutskott kan nämnden
utse ett sådant. Detta är en mindre grupp, som be
står av medlemmar ur nämnden. Det ska arbeta
mellan dom ordinarie sammanträdena med frågor
och problem, som behöver behandlas grundligare
och utförligare. Detta går ju onekligen lättare om
man inte är för många och vi ska hoppas också bättre.

Personalträffarna
Personalträffarna äger rum fyra gånger om året

i god tid före företagsnämndssammantradena. Inom
den gruppen diskuteras i huvudsak personalfrågor.
Ursprunget till dom här träffarna var en betyd

ligt mindre grupp. Det var fabrikschefer och arbets
ledare, som träffade samman med personalkonsu
lenten för att gemensamt söka. lösa de personliga pro
blem, som kunde uppstå. Att flytta någon till en an
nan arbetsplats där hon eller han passade bättre eller
där ombyte behövdes av någon annan anledning.
Som Ni kan se på schemat är den gruppen betydligt
större nu.

Sammankallande till personahräffarna är Conny
Rolf. Två sammanträden har redan hållits. De öv
riga två hålls den 18 augusti och den 17 november.

Sleyddsleornmitteerna
Vår skyddsorganisation ska. omarbetas efter det

förslag som las fram på förra. företagsnamndssam
manträdet (protokoll: § 3). Arbetsgruppen, Birger
Andersson, David Hjärpe och Erik Mehlqvist, har
nu hunnit så långt i siot förslag till omorganisationen
att vi kan beskriva den.

Förslaget går ut på att vidga arbetet och få större
kontakt med och livligare deltagande från oss alla
på respektive arbetsplatser. Och att få en fast och
slagkraftig organisation på ett så viktigt område som
skyddsverksamheten.

Ett sätt att skapa intresse är utbildning. Den ska
inte bara ges åt fackfolk inom skyddsarbetet, där det
ofta rör sej om någon form av expertutbildning. Man
vill att vem som helst ska kunna delta i viss utbild
ning utan föregående kunskaper på området. För
två år sedan deltog ett 40-tal anställda i Brevsko
Lans kurs »Arbetarskydd lönar sig». Arbetarskydds
nämndens kansli har Kursplaner för arbetarskydd,
som är upplagda för studiecirklar. Där kan man följa
kursen och skicka in svar och få rättelser. Men man
kan också delta i dessa kurser utan denna kontakt.

För att öka kunskapen om våra två specialpro
blem, silikosdammet och bullret, förbereder utbild
ningsledaren Bo Wallentinsson speciella kurser inom
dom två områdena. Man ska kalla experter utifrån
för att ge en kurs med både teoretisk kunskap och
praktisk tillämpning. 1\11 dessa kurser kallas i första
hand arbetsledare och huvudskyddsombud. Men vem
som vill kan del ta också i dessa kurser.

Centrala sleyddskommuten
En nyhet är den Centrala Skyddskommitten. Den

leds av tekniske direktören Bertil Dahllöf. Sekrete
rare blir skyddsingenjören Erik Mehlqvist, Samman
träde ska hållas två gånger om året, förslagsvis i ap
ril och oktober. Där behandlas skyddsfrågor av del
vis annan karaktär än i de vanliga skyddskommit-

3
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teerna. Det gäller större ombyggningar: yttertak,
vägar och liknande. Det handlar om allmänna för
bättringar och ofta om mera pengar.

Sleyddsleommitteer och skyddsombud
Inom varje Iabriksenhet eller motsvarande finns

en skyddskommitte med respektive fabrikschef som
ordförande och sammankallande, Gemensam sekre
terare för alla dessa kommitteer är skyddsingenjö
ren. Självskriven ledamot är huvudskyddsombudet,
som finns inom varje enhet. Dessutom finns ett eller
två skyddsombud, en representant för avd. 205 och
en för arbetsledarna. Det rör sej om 6-9 ledamöter.
Läkare och sjuksyster inbjudes till sammankomster
na, som äger rum en gång varje kvartal.
Att skyddsingenjören är sekreterare i alla kom

mitteerna gör bl.a. att man kan få synpunkter och
erfarenheter i frågor som kan ha varit uppe i de
andra kommitteerna.

Samarbetsleornrnitteer
Samarbetsgrupperna började sitt arbete efter det

första företagsnämndssammanträdet. I § 5 av det
protokollet kan man läsa om både förslag att bilda
kommitteerna och beslut act få igång dom. § 3 i pro
tokollet för nästa sammanträde knappa fem månader
senare innehåller redogörelse för de tre sammanslut
ningarnas första steg. Då fanns endast HPF, SPF
och BKF.

I samarbetsgrupperna är det fabrikschef eller lik
nande som är sammankallande och leder. Antalet
medlemmar är flexibelt, d. v. s. inte Fastställt. Verk
stadsklubbens ordförande är självskriven. Dessutom
väljer klubben sina övriga representanter och så finns
representanter för arbetsledarna.
Hur många gånger per år man sammanträder va

rierar på de olika avdelningarna. Men i regel blir
det sju-åtta gånger. Oftast blir något sammanträde
förlagt i lämplig tid före företagsnämndens .

. . .. ---- .... --·-.

~ ~ ~

~

Vid dessa möten behandlas frågor som direkt be
rör arbetsplatserna. Och dom kan oftast lösas och
förbättringar genomföras efter diskussion och efter
respektive fabrikschefs eller ledares begäran om
penga,r.

Inom varje område hålls skyddsrond en gång i
månaden. Fabrikschefen kallar och ronden leds av
honom eller annan utsedd. Huvudskyddsombud, ar
betsledare och skyddsombud deltar naturligtvis.
Skyddsingenjören, Iäkare och sjuksyster meddelas
när ronden ska gå och dekar ofta.
Nu pågår en del mätningar av silikosfarligt damm.

Mätningarna gås igenom och bedöms av Arbetsme
dicinska Institutet.

För att ge oss en stöt om dom här viktiga frågorna
ska vi så småningom få läsa en broschyr och en ny
affischkampanj är också på gång. Broschyren ska
påminna om vad lagen säger genom viktiga plock
ur den och vi ska få läsa om riktlinjerna inom skydds
arbetet.

4

Därför är också frågorna som kommer upp delvis
av olika slag i de olika grupperna. Alla avdelningar
har ju inte samma arbete eller organisation.

På dom här träffarna diskuteras alla frågor, som
rör det dagliga arbetet. En viktig fråga är produk
tionen. Rapporter om den lämnas regelbundet. Man
går igenom och planerar för kommande period för
att hålla den aktuella situationen klar. Här informe
ras om förändringar i arbetet, om nya maskiner
o. s. v. Detta ska vara ett tillfälle där man ger och
tar synpunkter för att komma till bästa möjliga re
sultat - som i allt samarbete. Skyddsfrågor kan
komma upp också här och då tillkallas huvudskydds
ombudet.

Om det gäller något som inte kan lösas på en
gång finns möjlighet att utse en mindre grupp, som
försöker utreda och undersöka för art komma fram
till bästa lösning.
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Forslagsleommitien
Pörslagskommitten började på allvar 1946. Men

redan året efter KF:s övertagande av fabriken ut
Iystes en tävIan om » förslag till arbetsbesparande
åtgärder». Fem pris från 15-150 kr. sattes upp och
fem förslag kom in. Kalle Hedberg fick första pris
för förbattringsförslag på snickeriet. Förra året de
lades 23.700: kr. ut i 85 premier för 87 förslag.

Pörslagskommitten (FK) sammanträder i stort sett
en gång i månaden. Ordförande är Verner Mårtens
son, produktionsteknisk chef. Han är också FK:s
kontaktman med företagsnämnden. Sekreterare är
Björn Bellander. Övriga ledamöter är valda av LO,
SALF och SIF.

Förbättringsförslag läggs i dom lådor som finns
på strategiska punkter inom företaget. Lådorna töms
regelbundet av de kontaktmän, som finns på de olika
arbetsenheterna. Förslagen lämnas till sekreteraren.
Han tar kopior och skickar ut förslaget till den som
i första hand ska granska det. Det gäller förslagets

genomförbarhet, ekonomiska värderingar och annat,
som kan ge kommitten klara upplysningar för det
slutliga avgörandet om genomförande, premiering
o. s. v. Konstruktionskontoret kan också kopplas in
för den tekniska utformningen.

Förslagsställaren ska också underrättas om att och
hur man arbetar med förslaget. Detta gäller om för
slaget inte hinner behandlas färdigt till ordinarie
sammanträde. Då måste förslagsställaren förstås vara
känd. Men man kan också lämna in förslag anonymt.
När förslaget är utfört och i drift belönas det.

FORETAGSNÄMNDEN ARBETSUTSKOTTET
Arbetsgivaren 8 repr. Arbetsgivaren 3 repr.
Fabriks 8 " Fabriks 2 Il
SALF - 2 ., SALF 1 "SIF 2 " SIF . 1 Il
Sekreterare

PERSONALTRÄFFAR
Företagsledningen
Personalavdelningen
Utbildningsavdelningen
Prod. o. serviceavd.
Läkare

SKYDDSVERKSAMHETEN
CENTRALA SKYDDSKOMMITTEN
Tekn. direktören
Skyddsingenjören
Fabriksledare o. motsv.
Fabriks
SALF
SIF
Läkare

LOKALA SKYDDSKOMMITTEERNA
Fabrikschef (el. motsv.), ordf.
Skyddsingenjören, sekr.
Huvudskyddsombud
Skyddsombud 1-2
Fabriks
SALF
Läkare och sjuksyster inbjuds

SAMARBETSKOMMITTEER
HPF
SPF
BKF
Transport
Plast
Plast
UHV

FORSLAGSKOMMITTEN
Företagsledningen
Fabriks
SALF
SIF
Sekreterare

1 repr.
4
1 "
1
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NY VAKTPERSONAL OCH ID-KORT

6

Fotograf Hans Samuelsson från AB Rollfilm har använt
fyra dagar för att identitetsfotografera oss alla som jobbar
på fabriken. När han var här hade han just med kameran
passerat sitt hundratusende ansikte på ett och ett halvt år.
Han tyckte inte det kändes tröttande eller ointressant. Tvärt
om! - Men om det fanns någon man ville lära känna lite?
»Skepp som mötas i natten ... »
Britta ödmann, Conny Rolf och Karl-Erik Gustavsson på

personalavdelningen har ingått i gruppen, som på drygt 40
timmar klarar av 1.803 foton och namnteckningar. Efter mid
dagsrasten en dag på SPF var det lång kö och den första
timman kom man upp i en verklig hastighet - 170 st. Hans
Samuelsson har i en skola i Skövde varit upp i 168 st. på en
halvtimma. Men då måste alla förberedelser vara gjorda och
kön verkligen ringla fram. 250 på en timma är inte onor
malt. Men med den takten får det irute bli fråga om många
timmar.
En bra hjälpreda var Elisabeth Scrignoli - jobbar hos
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Conny och Britta - född.i Finland, gift med Guido,
italienare på HPF. Många språksvårigheter och iden
tifikationer (igenkännande) av ansikten klarade hon
av. Personalavdelningen har fått en fin repetition
på alla anställda ansikten.

Identitetskort blir allt vanligare. I skolor och åt
minstone på universiteten är det nära nog obligato
riskt. Av svenska företag är det nu omkring 60-
70 0/o som infört ID-kort. I övriga Europa har sys
temet inte alls slagit igenom på samma sätt. Många
som använt kortet utomlands har mött förvånade
ansikten och frågor.

Nytt vaktsystem
AB Svensk Nattvakt har fr. o. m. 1.3.1970 över

tagit bevakningen av AB Gustavsbergs Fabriker. Det
gäller all bevakning, både nattronderna och port
bevakningen. Så småningom kommer Gula Porten
att fungera som huvudport. Tidpunkten kan inte
exakt anges, men vi återkommer till det.

ID-kortets utformning och användning
ID-kortet innehåller folkbokförings- och anställ

ningsnummer, foto och namnteckning och är giltigt
i fem år. Det kan användas vid alla tillfällen, då
man fordrar legitimation - på post, bank o. dyl.
Fotot med data är inbakat i plast och är praktiskt
taget omöjligt att förstöra och vara olaglig med.

När Ni läser detta har väl alla fått sina kort. Det
gäller att ha kortet med sej jämt, för det behövs bl. a.
vid passering av portarna. De ny,a vakterna kan ju
inte känna igen oss allihopa!

Väktarna arbetar efter instruktioner, som god
känts av företaget. Bevakningen gäller allmänt
skydds- och sakerhetsarbete,

För in- och utpassering av bilar gäller:
A. Personal som tilldelats passerkort för bilparke
ring inom området.
B. Egna servicebilar som känns igen av vaktperso
nalen.
C. I övrigt kan passertillstånd tillfälligt utfärdas av
vaktpersonalen. M.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJöBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Aven inbindning av GUSTAVSBERGAREN

Bilderna på motstående sida visar:
Våra nya vakter, som vill se ID-kort om man inte är
,bnd, ser själva ut så här. T.v. nedre raden: Georg Holm
qvist, Benny Eriksson, Sven Wahlfridsson, Lennart Ek
holm. Överst: Karl Österman, Gillis Gustavsson. Den
ensamme mannen är fotograf Hans Samuelsson, som får
tack för kort, vänligt möte.

På bilden t.v. ser .,,i de två vakter som inte var i tjänst
när stora bilden på motstående sida togs. Till vänster
står Gert Höglund och till höger Sven Andersson.

Besöksverksamhetens telefon har gått varm hela
våren och boken är tummad och fullskriven långt
in i juni. Det är svårt att behöva säga nej, när man
vill säga ja, och det har vi fått göra många gånger,
tyvärr! Skolbesöken är många varje år, men den
långa vintern har väckt fler än vanligt. Till studie
besöken får man väl räkna Kronprinsens besök den
28 april. Utlänningarna har varit tunnsådda. Men
"Overseas Students" från Co-operative College i
England (från Ceylon, Malaysia och afrikanska sta
ter 61.a.) var här 45 st. och fick se en visning och en
översikt över fabrikens förhållande till KF och en
snabbskiss av samhället. Värd i Sverige var Swedish
Co-operative Centre, Stiftelsen Utan gränser inom
KF. I april månad hade vi c:a 2.000 besökare.
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FORETAGSNAMNDEN
Protokoll från Företagsnämndens sammanträde

tisdagen den 24 mars kl. 15.00 i gamla kontorets kon
ferenssal.
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och

den föreslagna dagordningen godkändes.
Som företagets representanter invaldes i nämnden

hrr L. Lidström och S. Nilsson. Ny SIF-representant
blev fru B. Treskog och från avd. 205 nyvaldes fru
M. Olsson.

I detta sammanhang avtackades hr Valfrid Holm
berg för mångårigt medlemskap med Stolpes: Albin
Johansson.

Efter framställan från SIF-klubben om ytterligare
en ledamot i företagsnämnden invaldes hr Jan-Bert
Wissö.

Beslöts att suppleanterna i fortsättningen skall
inbjudas till de nämndsammanträden då bokslutet
genomgås.
Arbetsutskottet omvaldes och består sålunda under

1970 av hrr B. Broms, B. Dahllöf, R. Edqvist, B.
Andersson, A. Johansson, L. Svensson och J. Espe
land.
Hr Broms betonade i en allmän marknadsöversikt

vårt starka samband med byggnadsindustrin. Ca
100.000 nya lägenheter kommer att produceras per
år i början av 70-talet och vår inriktning bör vara
att jobba med system- och paketlösningar för såväl
inre som yttre miljö.

Att arbeta med alternativa material är vi idag inte
främmande för och den sortens konkurrens med oss
själva får vi framdeles räkna med i kanske ökad
omfattning.
På värmesidan torde en successiv övergång till el

uppvärmning för bland annat grupphus ske, vilket
är betingat inte minst utifrån miljövårdssynpunkt.
Ett nytt företag har i dagarna införlivats med

Gustavsbergskoncernen, Plast och Rörverken, Aling
sås med ca 20 anställda och en tillverkning av av
loppsrör i polyeten. Alingsåsfabrikens produktion
kommer att bedrivas i nära samverkan med Fristad
verken och försäljningen kommer att inordnas i
marknadsföringen för VVS- och VA-produkter. Kö
pet av Alingsåsfabriken får främst ses som ett komp
lement och en breddning av vår VVS- och VA-sektor.

En ytterligare förstärkning på den fronten innebär
också den nya maskin för större dimensioner arme
rade plaströr ·som anskaffats och är under inkörning
i Fristad.
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Hr Isaksson redogjorde för marknadsläget på vår
tunga sektor och konstaterade en viss stagnation i
bostadsproduktionen i början av året. Detta är bland
annat en följd av den stränga vintern och statsmak
ternas kreditåtstramning med det höga ränteläget.
Försäljningen är därför inriktad till viss del på mo
derniserings- och reparationssektorn med en intensiv
bearbetning i informations- och utbildningssyfte av
såväl gamla som nya kunder. För övrigt hävdar vi
oss bra vad gäller sanitetsgods och badkar. För Ref
teles del kan ökningar noteras på elvarmvattenbe
redare och villavarrneomformare. Mölntorpsfabri
ken synes hålla uppgjord budget och i Växjö är or
deringången tillfredsställande på pumpar. På smidda
pannor kan en successivt ökad orderingång förutses
och hösten torde bli särskilt gynnsam. Oxelösund
rapporterar goda leveransresultat för tryckrör och
Fristad ökar PVC-rörsförsäljningen. Bioxialsyste
met, vårt bidrag till miljövården, introduceras som
bäst i kommunerna och av rapporterna att döma är
intresset stort.

Från den keramiska produktionen meddelade hr
L. Lidström att SPF:s utleveranser hittills i år över
stiger fjolårets. Elransoneringen har naturligtvis in
neburit minskad bränning men vi har ändå haft
hygglig ugnskapacitet bland annat beroende på våra
gasolugnar och att vi lyckats förkorta bränntiden
i våra Top-Hat-ugnar. På HPF pågår batterigjut
ning av tvättställ, varvid man vinner golvyta och
åstadkommer en högre automatiseringsgrad. En för
bättring av massan, drifts- och ugnskontroll i ökad
omfattning samt en mera allmän medverkan i sådant
som kan bidra till ett bättre prirnautfall nämnde hr
Lidström slutligen som angelägna uppgifter för vår
keramiska. tillverkning.
Hr B. Bram rapporterade från BKF att badkars

pressningen de första månaderna i år ökat i jäm
förelse med 1969. En sänkt kassation är också gläd
jande, medan emaljverket fortfarande bereder oss
en del bekymmer, främst personella sådana. En ar
betsgrupp är tillsatt för att söka komma till rätta
med problemen. Kyldisk har god orderingång och
hög produktion.

I den efterföljande diskussionen omtalade bland
annat hrr Broms och Edqvist att företaget har pla
ner på att bygga egna hyreshus i Munkmoraområdet,
Armerad Betong är utsedd till huvudentreprenör för
Tekniskt Center, vår nya byggnad för produktut-
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veckling och tekniskt kontor. Pabriksstaketet ut
efter sjösidan kommer att flyttas och en inbyggd
gård mellan kontoren och f. d. Ornamin är plane
rad. Vidare kommer lokaler för besöksverksamhe
ten au iordrringställas i f. d. Ornaminverkstaden.
Det i förväg översända bokslutet för 1969 genom

gicks och kommenterades av hr Edqvist. Ett antal
planscher och diagram över företagets utveckling
åren 1963-1969 visades. Bland annat belystes för
säljningen, tillgångar och skulder, personalkostna
der, personalstyrkans förändringar, det ekonomiska
resultatet. Hr Edqvist pekade också på sådana fak
torer som enligt långtidsutredningen ligger bakom
en produktivitetsökning.

Under genomgången ställde ledamöterna flera
frågor till hrr Edqvist, Broms och Isaksson.
Inför 70-talet torde man enligt ordföranden kun

na urskilja några frågor som särskilt kommer att
vara i blickpunkten - miljö, utbildning och före
ragsdernokrati.

Miljöfrågorna på arbetsplatserna handhas ju av
skyddskomrnitteerna och det är angeläget att dessa
ges så stor slagkraft som möjligt. Skyddskornmittens
ordförande E. Mehlqvist lämnade här ett förslag till
omorganisation av skyddsarbetet, Detta innebär i
stora drag att ,en central skyddskomrnitte inrättas
med B. Dahllöf som ordförande och E. Mehlqvist
som sekreterare. På varje fabriksenhet bildas sedan
lokala skyddskommitteer med fabrikschefen eller
motsvarande som ansvarig och ordförande. De stora
linjerna för skyddsarbetet dras upp av den centrala
skyddskommitten och förverkligandet och de prak
tiska skyddsfrågorna behandlas i de lokala kommit
teerna. Enligt hr Mehlqvist skulle en dylik omorga
nisation tjäna två syften - dels förankras skydds
frågorna i företagsledningen och dels torde den en
skilde arbetaren genom den lokala verksamheten få
större möjlighet att göra sin stämma hörd i skydds
arbetet. Förslaget mottogs mycket positivt i nämnden
och kommer nu att bearbetas ytterligare i den nu
varande skyddskommitten,
Hr Edqvist rapporterade att man på senaste per

sonalträffen bland annat diskuterat rekryteringen.
Ett stort personalbehov föreligger och det är svårt att
få tag på arbetskraft. En rundskrivelse i våra grann
kommuner kanske kan ge något tillskott och en rek
ryteringsresa till Norrland är också aktuell. En viss
premiering till anställda som medverkar till att vi får
stabil ny arbetskraft nämndes som en möjlighet att
få folk. Diskuterades även hur vi ska behålla vår
personal och flera framförde tanken på att korp
idrotten borde intensifieras exempelvis genom till-

Kronprinsen har på sin studieronda inom KF också be
sökt Gustavsberg. Hans ciceron under KF-dagarna var
Gunnar Dahlander på Vår Gård. Här ses dom tillsam
mans med Bo Broms hos Veronika Kurberg på Plast och
Wilho Hakkola på BKF.

sättandet av en fritidskonsulent. Från företags led
ningens sida menade man att samhället mer aktivt
borde medverka för att skapa en meningsfullare fri
tid för de anställda och vid halvårsskiftet kommer
också en heltidstjanst att inrättas i kommunen för
en idrottskonsulent vilket torde innebära ökade val
möjligheter för idrottsutövning.

Frågan om inrättandet av en kuratortjanst på del
tid vid företaget hade behandlats i arbetsutskottet
och då man var ense om att en sådan tjänst skulle
bidra till en bättre anpassning för de anställda, be-
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Gerd Johansson kommer frdn Sundsbruk 1 mil norr om Sunds
vall. Byter nu "hemmafruyrket" mot porslinsarbetarens. Hop
pas det går bra.

Stig Norgren, Ljusnebo, som tillsammans med några kamrater
tänker söka lyckan söderöver. Jobbade tidigare hos Ström
Ljusne. Det var länge sedan vi hade norrlandsströmmen förra
gången, hoppas den kommer igen.
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slöt nämnden efter en kortare diskussion föreslå att
lämplig person på prov anställes.
Hr Sune Nilsson hade i sitt utredningsuppdrag

kontaktat flera företag i frågan och funnit att man
i allt större omfattning nu går ifrån detta system
främst av det skälet att Riksförsäkringsverket inte
vill ge någon som helst ersättning till berörda företag
för det arbete som företagen utför åt försäkringskas
sorna genom att svara för de anställdas sjuk- och
friskanmälningar. Hr Nilsson rekommenderade att
vi i detta läge inte ansluter oss till ett dylikt system
utan i stället söker förbättra rådande förhållanden
vad gäller sjukanmälningar. Hr Raxell underströk
att vi bör försöka komma till rätta med varför folk
är frånvarande och att vi bättre följer upp regelbun
den korttidsfrånvaro genom samtal och förebyggan
de åtgärder.

Vår utbildningsledare Bo Wallentinson presente
rade den aktuella utbildningssituationen. I kursen
»Svenska för invandrare» är ett hundratal invand
rare anmälda for att lära sig det svåra svenska språ
ket. En handbok for arbetsledare är under introduk
tionen, och det torde vara värdefullt att vi får en
samsyn inom hela företaget i frågor som rör de an
ställda. Skyddsutbildning för alla kategorier anställ
da kommer att påbörjas under hösten. En planerings
teknisk grundkurs, en automatiseringskurs och en
kurs för sekreterare och korrespondenter hör till på
gående aktiviteter. Ordförande framförde förslag
och att senare nämndsammanträde i stor omfattning
ägnas åt utbildningsfrågoma.

I rapporterna från samarbetskommitteerna kan
nämnas art man på SPF startat en projektgrupp med
bland annat representanter för gjutarna med syfte
att förenkla gjutningen av större tvättställ. Stort
intresse finns bland de anställda att komma igång
med flera liknande grupper. HPF meddelar att me
todavdelningen nu fungerar i de nya lokalerna. A.ven
på HPF är ett flertal projektgrupper bildade och ska
arbeta för att öka intresset för produktionen och ge
möjligheter till ökat samråd kring den egna arbets
situationen. På BKF har planerna på förändringar
av emaljverket, produkrionsresulraten samt skydds
och lunchrumsfrågor diskuterats.

Skyddskornmitten har förutom sedvanlig genom
gång av skyddsrondsrapporterna också diskuterat
slitage på traverslinor på SPF, brandskyddsfrå
gor m. m. Totalt innebär 1969 63 yrkesskador, vil
ket innebär tre fler än 1968.

Föeslagskommitten har premierat 21 förslag med
tillsammans 7.600: - under sina januari- och feb
ruarisammanträden. Hr Sulo Lindqvist, HPF har
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fått hela 3.200: - kronor i efterpremie för sitt för
slag »glaseringsstallning». Under årsfosten i Kristall
salen överlämnades en färg-TV till Antonio Pilotto,
HPF för hans förslag »Spruta-roller-maskin» och
sex transistorapparater till de bästa förslagsställarna
inom resp. fabriksenhet. 1969 har 85 förslag belönats
med tillsammans 23.700: - kr mot 45 förslag med
10.130: - kr föregående år.

UR LÄKARRAPPORTEN
Ur läkarmottagningens rapport hämtar vi några

exempel på det gångna årets verksamhet.
3 76 personer har gått igenom läkarundersökning

i samband med nyanställning. Det är 100 mer än
föregående år. Den ökningen beror dels på pensio
närsavgång men också på ökad personalomsättning
över huvud taget.

Allmänna hälsokontroller av personer i och över
50-årsåldern har utförts på 364 personer. I den kon
trollen ingår numera en s. k. kemisk kontroll, som
görs på kliniska analyslaboratoriet i Stockholm. Ge
nom den kan man få mer ingående kunskap om even
tuella sjukdomar. Några sjukdomar som den under
sökte inte själv har känt till har inte kunnat fast
ställas.

Silikosundersökningarna har som tidigare utförts
på Söderby sjukhus av professor Bruce. Antalet an
ställda i silikoshotat arbete var 534.

Professor Bruce redovisar en högst betydande till
bakagång av silikosen i jämförelse med 1930-talet.
Något nytt fall av sjukdomen hos personer som bör
jat i företaget efter 1940 har inte kunnat konstateras.
Hörselundersökningar har företagits som förut.

Vid försämrad hörsel har den undersökte kallats till
förnyad kontroll och flertalet fall har genomgått
undersökning hos docent Anggård på hörselcentra
len, Danderyds sjukhus.
Under året har 4.231 vanliga sjukbesök förekom

mit. 74 smärre kirurgiska ingrepp, 4 3 9 genomlys
ningar av lungorna och 228 skelettröntgenundersök
ningar har gjorts på läkarmottagningen under 1969.

Vår utvecklingsavdelning för VVS- och VA-produkter
har fått flera nya medarbetare. Fr.v. i bild Tord Svens
son, som kommer från Flykts pumpar; Rolf Herrström,
som efter Konstfackskolan jobbat som freelance; Peter
Nordgren, som också jobbat som [reelance men under
sin studietid på Konst]ackskolan.

Sten Marrninge, nyanställd rationaliseringsingenjör, kommer
närmast från Smålands Anneberg och Oresjöhus.

Eino Landin, ugnsingenjör för våra keramiska ugnar, ska alltså
ta över Torsten Box ugnsuppgifter. Ing. Landin kommer från
Hällekis och har varit driftsingenjör på Cementas fabrik där.
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SEN VÅR
Vad innefattar Du i begreppet sen vår? Är diet att

isen ännu ligger på de flesta vattnen runt Värmdö
eller att det ligger en halv meter djup snö i våra sko
gar, kanske att det beror på att blåsipporna på Ditt
fina ställe knappt stuckit upp sina kalkar? Jag går
för min del på alla dessa iakttagelser plus ankomst
data för fåglarna, vilket brukar ge en bra bild av
våren. Men det finns otvivelaktigt en del sena vårar.
Jag minns en som inte ligger så rysligt långt till

baka i tiden. Under kriget låg jag i Stockholms skär
gård på luftbevakning och skulle den 28 mars ta mig
ut till Möja. Båten gick kl. 06.00 från Blasieholmen
och när klockan var 16.30 sa kapten att nu kommer
vi inte längre. Då hade vi hela Möja västerfjärd att
traska över. Jag skulle till Ramsmora - staben låg
där - för att dagen därpå på skidor ta mig ut till
Tvikobb, På den skidfärden åkte min följeslagare
ner på ett strömdrag mellan två klabbar, men efter
dryga timmen var vi på plats. Nu hör det till his
torien att maten transporterades per häst. Ja, ända
ut till Björkskär, som ligger en mil längre ut, körde

man så sent som den 17 april. Men det var också i
sista minuten, för två timmar senare var det öppet
vatten mellan oss och Björkskär.
Nå, så småningom blev det dags för permis. Men

den höll på att frysa inne på grund av den grova is,
som låg inåt land. Så efter mycket om och men fick
jag åka med en tullbåt från utsidan Tvikobb och så
norr ut till stora farleden på Svartlöga fjärden och
det var den 5 maj. Året före låg jag i Haparanda och
där gick inte tjälen ur jorden förrän den 24 juni och
så snöade det den 14 augusti.

Vad blommorna beträffar så får dom väl anses ha
varit ovanligt sena i år beroende på den myckna
snön, ca tre veckor senare enligt mina anteckningar.
Nå Fåglarna då. Ja, det är klart att dom som skall

komma först var sena, men dom där imittenavapril
kommande har kommit i tid. Ja, sädesärlan har jag
aldrig haft så tidigt som den 2 april något år. Det
samma gäller göktytan, som brukar dyka upp 27-
29 april. Men den dök upp vid Siggesta den 18.

Åke B.

NYTT FRÅN KVARNBERGET
Den 9 april, en av vårens sällsynta solskensdagar,

besökte fotograf och skri vare Kvarnbergsskolan.
Rektor Westling visade oss skolans nyförvärv, bland
annat ett räcke för rörelsehindrade som leder från
lärarrummet till vinterträdgården. En del av bild
skörden återfinns på mittuppslaget. Det fanns en
hel del att notera under rundvandringen. En god
nyhet är att skolan har fått en kurator på heltid.
Christina Selin var namnet.

Ett av Carl Milles ungdomsverk har fått ny
dräkt på konstgjuteri i Köpenhamn. Originalmodel-
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len i gips skänktes på sin tid av släkten Bennick
till skolan.

I teckningssalen pågick en utställning, "Grafik
nu och då", amanuens Ingegärd öhman hade varit
ute och visat utställningen och lärt ut grunderna i
koppartryckets konst.

Skolans AV-central är utrustad med många tek
niska finesser, bland annat med videobandspelare,
snabbkopieringsmaskin för skol-TV. En särskild
TV-tekniker skall anställas, nu ansvarar Kurt Sö
derlund för centralen.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Detta med postorderkataloger
är en intressant företeelse. En ständig bestseller ända
från begynnelsen. Postorderfirmorna skiftar, slår sig
samman, försvinner, återuppstår i ny gestalt, pre
senterar sin lockande ymnighet ända in i avfolknings
bygdernas bortglömda stugor. En undersökning fann
helt överraskande härom året, att stockholmarna
trots sitt överflöd på varor köper lika mycket per
postorder, som någonsin glesbygdens människor.

Oskar Abrens katalog
och gamla Alvsereds Syfabriks mera blygsamma
häfte förgyllde min barndoms tillvaro. Ählen &
Holm och Svenska Varuhuset kunde lånbytas hos
grannen. Man var sitt postorderföretag trogen, att
skicka efter katalog från två olika kändes nästan
som ett förräderi. Det enda av dessa företag, som
lever kvar i sin ursprungliga form är vad jag vet lilla
Alvsered, en gammal god som trotsar de stora jät
tarna.

Nu hade jag tänkt mig
att berätta för häpna barnbarn en gång om detta
exotiska sätt att inhandla varor som vi brukade i den
»gamla goda tiden». Men inte då, våra barn sitter
den dag som i dag är och väljer i postorderkataloger,
hänger lika fascinerade över modesidorna, skriver
order precis som vi. Aven vid Farstaviken, några
hundra meter från ett varuhus och med Stockholms
alla möjligheter inom räckhåll, köps mycket per post
och efter katalog. Kan det vara att lockelsen finns
i överraskningsmomentet, känslan av att spela på
lotteri, det kan gå bra, det kan innebära besvikelser,
det kan bli bättre än väntat, allt kan hända. Hur
många som blivit lurade av mindre, inte så nogräk
nade företag vet ingen. Sällan klagade någon ute i
bygderna som förlorat slantar på skräp utan böjde
sig som goda förlorare i kampen om guldet.

Svensk konfektions pressade läge
verkar vara nyckeln till postorderföretagens fram
gångar på senare år. De har funnits på plats i Kinna
bygden, i vävardistrikten och har skickligt utnytt
jat sitt geografiska läge och konjunkturerna. Stora
beställningar och stora rabatter har gjort varorna
billigare än i lokal handel även om man lägger till
den mervärdesskatt som de medvetet utesluter i ka
taloguppgiften.

Vi rätt gamla uvar
som minns tjugo- och trettitalen, vi minns också den
underbara dag när postorderkatalogen kom som en
fläkt från den stora världen. Hur den höll sitt läs
värde hela säsongen, vida överlägsen Handelstid
ningens halvveckoupplaga med Brokiga blad, ja
t. o. m. Allers Familjejournal. Nästa säsong blev ka
talogen utbytt mot en ny utgåva och den gamla
vandrade den vanliga vägen ut till meditationshuset
på lagårdens västra gavel. Den var kanske inte så
mjuk och hudvänlig som dubbelkräpp men ur läs
synpunkt vida överlägsen.

Modets snabba växlingar
speglades i katalogen, ibland lite för snabbt för vår
avlägsna västkustbygd. Min konfirmationskappa
med breda slag och enkel knapprad fann inte nåd
i den fnissande flickhopen. Den ålderns förfar liga
bundenhet vid modet tvingade mig att frysa från 1
maj till juli då badsäsongen bröt ut i våra trakter
och modet hann -ikapp postorderkatalogen. Då först
kunde jag ha kappan utan att skämmas ögonen ur
mig. Det var för besvärligt att vara ung.

Här vid Farstaviken
har utgetts kataloger så länge porslinsfabriken fun
nits till, men det har knappast varit allmänheten
utan återförsäljare som fått de dyrgriparna. Hur
postorderkatalogen av den vanligaste sorten vann
insteg vid vår gustavsbergska vik får någon gustavs
bergare vara snäll och berätta om. Så svårt som det
var att komma från Gustavsberg till Stockholm i
äldre tid så borde samhället varit ett eldorado för
postorder.

Det var svartvita bilder
i vår barndoms katalog och forst så småningom bör
jade färgbilderna droppa in. I dag är katalogen en
färgstark och dyrbar publikation som måste kosta en
förmögenhet att framställa och skicka ut över lan
det. Men det är tydligen en fin affär och vår barn
doms katalog har fått många efterföljare. Nu kom
mer det möbelkataloger, trädgårds- och klockkata
loger och många andra sorter men ingen så lockande
som den ursprungliga. Resor till fjärran och spän
nande länder beställs genom katalog, vår tids kanske
mest lotteribetonade affärsuppgörelse.

Förlåt men nu har jag inte tid längre. Familjen
har köpt ett hus i Björnkärret i Skeviksskogen per
postorder. Hur skall detta sluta. Edla Sofia

13

Mats
Text till tal



I Finska Klubbens lokal i Hästhagen deltar ett fyrtital barn i en hobbyverksamhet varje lördag. Man jobbar med
händerna - här med Hilkka Kaasinen som hjälp och ledare. En [ruletkorg av spånor är under tillverkning och
dom som får instruktioner är Tima Valtanen, Kari Kaasinen och Esa Kärppä.

ATT "SLUSSA" MED SKÄRGÅRDSBÅTAR
Under många år fyllde Gustavsberg VII - Sax

aren för ett flertal gustavsbergare ett viktigt behov.
Någon utskänkning av öl och vin fanns inte i sam
hället, men gustavsbergsbåtarna hade full restaura
tion. Så det hände ofta att törstiga strupar löste
enkel biljett Gustavsberg-Ostra Ekedal (avstånd
300 m.) för 10 öre och hann med att inmundiga
både 2 och 3 pilsner innan det var dags att gå iland
och rapande av välbefinnande anträda promenaden
hem igen. Den typen av resor kallades att "slussa".
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Det fanns de som skämdes för sin törst. De tog
antingen Torbåtarna vid Betsede och njöt sjölivets
behag fram till Vik eller bordade Strömma Kanal
vid Kolström och klev över landgången vid Ström
ma. Där tog man igen sig i backen tills båten åter
vände, då man var lagom törstig igen för resan

• :illbaka till Kolström. Man kan förmoda att halv
milapromenaden hem avlägsnade spåren av deras
hemliga förlustelser så att äran vart räddad.

T. Rolf
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Onnistunut "tupa-ilta" Gustavsbergissa
Onnistunut "tupa-ilta" Gustavsbergissa

Gustavsbergilaisilla oli tupa-ilta vuorossaan. Vie
raita oli saapunut Södertäljestä, Upplands Väsbystä,
Finnbodasta, sekä Trångsundista. Ilta vietettiin reip
paasti laulaen, kunnellen ohjelma, kahvia juoden se
kä tanssien. Edvar Pääskylä lausui viraat terve
tulleeksi, selostaen hieman tällaisten tupa-iltojen
merkityksestä seurojen tutustuttamisessa toisiinsa.
Kuultiin Saimi Kyntömaan lausuntaa ja vieraitten
esittämää laulua "extemporana". Illan kohokohta
oli kuitenkin gustavsbergiläisten esittämä näytelmä
"KUN KISSA ON POISSA". Näyttelijöistä kun
nostuivat erikoisesti Erkki Sievinen, partnerinaan
tumma tempperamenttinen Eira Vasankari. Hyvän
parisuorituksen tekivat myös Pentti Siukonen ja
Hilkka Kaasinen. Rolli ei ollut kuitenkaan Hilkka
Kaasisen parhaimpia, se joka on nähnyt hänet
"Seksitunnissa" tietää hanen pystyvän vieläkin pa
rempaan.

Ossi Raatikainen, Sanni Eskonniemi, sekä Arne
Ojalehto ensikertalaisena tekivät hyvää työtä.
Kokonaisuudessaan oli näytelmä reippaasti esi

tetty.
Tupa-ilta päättyi pyörahtelyihin "JORMAS

YHTYEEN" reippaitten savelten tahdissa.

Gustavsbergs finska "stuge-kväll"
Ett levande bevis på den finska föreningsverk

samheten gavs när Gustavsbergs finska befolkning
firade s.k. "stuge-kväll" (tupa-ilta). Det var en sam
mankomst med inbjudna gäster från andra finska
föreningar. Programmet var helt amatörmässigt
framfört både av värdfolk och gäster. Gustavsbergs
finska förening gav helhjärtat bevis på sin energi
och duktighet.
När Evert Pääskylä hade välkomnat gästerna och

berättat om stuge-kvällarnas betydelse som före
nande länk med andra föreningar följde deklamation
av Saimi Kyntömaa. "Ex tempora" sjöng en av
gästerna från Trångsund och så var det tur för
gustavsbergarna att leka "skådisar" med NAR
KATTEN KR BORTA. Det var raska tag i det
hela. Alla genomförde sina uppgifter på ett utmärkt
sätt, vilket också publikens livliga applåder under
strök. Några av skådisarna visade till och med ta
langer, som räcker långt över den vanliga amatör
nivån. Rollerna i pjäsen framfördes av Erkki Sie
vinen, Eira Vasankari, Pentti Siukonen, Hilkka
Kaasinen, Ossi Raatikainen, Sanni Eskonniemi och
Aarne Ojalehto.

I övrigt förekom allsång under det att samtliga
bjöds på kaffe med dopp. Kvällen avslutades med
dans till tonerna av JORMAS BAND.

Laila Leben-Astala
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Bilden överst till vänster:
Denne charmige gosse är ett ungdomsverk
av Carl Milles. Skolan äger gipsmodellen
som nu varit på konstgjuteri i Köpenhamn
och fått ny dräkt.

Bilden ovan:
I teckningssalen ristades i kopparplåt och
trycktes på en liten press.

Bilden i mitten ovan:
Skriftprojektor finns i många klassrum. Ca
rin Weiss använder den med förkärlek, här
under en lektion i tyska.

Bilden till vänster:
I skolans AV-central kan man spela in skol
radio och skol-TV. Här bandas radiopro
gram.

Nederst till vänster:
Ett nytt stort akvarium väcker intresse.
En elevgrupp ledd av Carl-Erik Tempte
sköter akvariet.
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Överst till höger:

Ett nytt skyltskåp finns i
korridoren utanför lärarrum
met. Olle Strohl, lärare i
biologi, utställer här bland
annat aktuella pausfåglar.

Mitten höger:

Det var mopedprov denna
vackra dag.

Nederst höger:

Att kasta snöboll är kul.
Ibland kastar man på var
andra och ibland är målen
illa valda. Här har Stig 'Pier
rou försökt kanalisera snö
bollskastandet in på en täv
lingstavla med poäng för
träffsäkerheten.
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KF-lagret i Bro - en enorm anläggning
- den största i Europa
Uttrycken avser Kooperativa förbundets nya la

gerkomplex i Upplands Bro. Det innebär inga över
ord. Man skulle kunna få plats med 16 ordinära
fotbollsplaner på byggytan. KF:s markinnehav i
Bro omsluter totalt 12 miljoner kvm. Måndagen den
6 april gick första leveransen från det s. k. region
lagret, som avser leveranserna av livsmedel och livs-/
specialvaror till butikerna inom Srorstockholmsorn
rådet. Frukt/grönsaker levereras som tidigare över
grönsakscentralerna i Årsta och Bromma. Den andra
enheten - rikslagret - färdigställes undan för un
dan och beräknas vara fullt klar kring årsskiftet.

17 lager blir 2
Man sammanför ett antal rikslager för special

varor, som nu ligger spridda i olika delar av landet.

Vidare stänger man lagercentralerna i Södertälje
och Visby, Konsum Stockholms centrallager, djup
fryslager, ostlager, delikatess etc.

116.000 kvm byggyta
Av dessa kan bl. a. noteras den långa låga » lager

låda», som är klar, har måtten 325 X 273 m. Ytter
ligare en lagerbyggnad är under uppförande och får
en totalyta av 24.000 kvm. Den fristående kontors
byggnaden med matsal omfattar en yta av 4.000
kvm.

Vad kostar kalaset?
Hela anläggningen beräknas - markkostnaden ej

medtagen - gå lös på 80 milj. kr. Till detta kommer
ca 26 milj. kr för inventarier och transportutrustning.
Aven om det är mycket pengar så är säkerligen in
vesteringen klok och nödvändig då den innebär be
tydande rationaliseringsvinster i flera led.

KF-lagret i Bro - en enorm anläggning, den största i Europa.
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170 eltruckar
ingår i utrustningen.

Bostäderna
I samarbete med kommunen och HSB har man

kunnat lösa bostäder med god standard till de an
ställda.

Vårt centrallager vid gamla »Ettan»
När vi 1956 inmonterade ett eldrivet transport

band som kostade 3-4 tusen kronor, men sparade
ryggar för dem som jobbade, så var det ett »tekniskt
framsteg» när vi hade att fördela varorna till buti
kerna. Vi lever i en tid då det verkligen rör sig fram
åt. Nu har vi vårt centrallager i Bro som levererar
varorna direkt till våra butiker.

Insamlingen Utan gränser för 1970
I samband med inlämningen av 1969 års kassa

kvitton var det 2.069 medlemmar av 4.062 som på
kvittopåsen angivit att de önskade lämna bidrag till
insamlingen. Summan av bidragen slutade på 9.438
kronor. Detta gör 4: 56 utslaget per bidragsgivare.

G. M-n

De tre bilderna till höger är direkt tagna ur 1956 års
verksamhetsberättelse. Så gick det till på den tiden och
många gustavsbergare känner säkert igen personerna
på bilderna.

Nytt från folkparks·verksamheten
Folkparken startade säsongen valborgsmässoafton

med blåsorkester, manskör, majbål, fyrverkeri, dans
m.m. Programmet i övrigt i fortsättningen: 30/5
Dag Finn Malm, 6/6 Göran Eriksson, 13/6 Tom
Bergers, 19/6 (midsommar) fam.förest. 14-17, dans
20-02, 20/6 fam.förest. 14-17, dans 21-01. Bå
da dagarna Ungdomsringen och Larrys ork., 27/6
Göran Enbäck, 4/7 Burksmen, 11/7 Rolf Hedeens
ork., 18/7 Göran Eriksson, 25/7 Göran Enbäck, 1/8
Tore Kallmar, 8/8 Beatmakers, 15/8 Rolf Hedeens,
22/8 Göran Enbäck, 29/8 Jörgen Reinholds ork.

Biografen kör föreställningar onsdagar och sön-
dagar med matine kl. 16. (söndagar)
Tjadden Revyn ger 2 föreställningar å Teatern

28/5-29/5.
Dans i parken 21-01 varje lördag 30/5-29,'S.

Mitt varma tack till Gustavsbergs Fabriker, Skid
sektionen, arbetskamrater, släkt och vänner för all
uppvaktning på min 60-årsdag. Ernst Bäckström

-,-_---
-·
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ANDRA PRIS TILL HANDELSSKOLAN
Under namnet GSH MODERNA KONTOR AB,

driver Gustavsbergs handelsskola den ettåriga ka
merala kursen en skengrossistfirma i aktiebolagsform
där man handlar med kontorsmöbler, -maskiner och
-materiel.

Man har reklamavdelning, ekonomiavdelning, in
köps- och försäljningsavdelning och lager och sam
arbetar i stor utsträckning med näringslivet i Gus
tavsberg bland annat med Domus och Fabriken, i
båda fallen är det reklamavdelningarna som hjälper
skolan med texter, förstoringar och skyltar.

Elever och firmaledare har tillsammans skapat ett
eget firmamärke som bygger på Gustavsbergs an
kare. Eleverna tycker att skenfirmaarberet ger bästa
behållningen och färdighet i olika ämnen, och de
skulle gärna vilja ha mera timmar för detta arbete.
Nu är det bara två gånger i veckan på eftermidda
gar som man får läm sig handel 'på riktigt'.

Eget brevpapper och övrig verklighetstrogen ut
rustning gör undervisningen spännande och menings
fylld.

Alla saljbrev eller vanliga offerter görs efter verk
liga underlag, som ledaren skaffar från olika företag
i kontorsbranschen, med dagsaktuella priser och
broschyrer. Det har hänt att en mottagare av en så-

dan offert beställt 'på riktigt' och att GSH MO
DERNA KONTOR AB levererat 'på riktigt' genom
sin affärskontakt, en firma i Linköping.

GSH MODERNA KONTOR AB har kontakt
med 40 svenska och ca 10 tyska och schweiziska fir
mor. Varje år hålles i flera europeiska länder sken
firmatävlingar och de 3 bästa lagen får representera
sitt land på en internationell skenfirmamässa i Bre
men i Västtyskland. I år har alltså Gustavsbergs
handelsskola tagit hem andra och sjunde pris. Ettan,
en skenfirrna i Vilhelmina, hade 91,5 och GSH 89,25
poäng. Lag ett, som tagit hem andra priset, består
av Aila Nyman, Kerstin Wiberg, Anne Eriksson-Ek,
Karin Åström och Anna-Stina Karlsson, den sist
nämnda en av skolans vuxna elever. Dessa får delta
i skenfirmamässan i Bremen tillsammans med sin
firmaledare, läraren.
Det är naturligtvis stimulerande att komma tvåa

i en riksomfattande tävling - det visar att man åt
minstone är på rätt väg.

Skenfirmaverksamheten drivs i TBV:s och
AVEBE:s regi, två organisationer, som har med un
dervisning och arbetsträrring att göra. Det är TBV
som formulerar tävlinguppgifterna och skickar kon-
trollanter. H. Develius

Handelsskolans lärare med dom elever som var i skolan samtidigt med Hilding. Stdende [r.u. Christina Wijna,
Christiane Duncker, Anna-Stina Carlsson, Christina Cadario, Ulla Björk, Isabella Binacchi. Sittande: Aila
Nyman, Monica Åström, Hans Develius och Karin Åström.
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SCENSTUDIONS "STALAR"
»STÅLAR» är nästan allt.

»Skratta lätt, skratta rätt», sjunger Povel Ramel
i en visa. Det var faktiskt inte lätt att skratta rätt
när Scenstudion gav »Stålar» av Joe Orton på Gus
tavsbergsteatern några kvällar i april 1970.

Vad Orton syftar till med pjäsen var svårt för den
oinvigde att förstå. Kanske vill han häckla våra
mänskliga svagheter, hyckleri, girighet och lätthet
att bestickas? Alltnog är personerna i hans pjäs en
samling mer eller mindre vedervärdiga människor,
som både roade och oroade.
Det ur etisk synpunkt känsliga ämne pjäsen be

handlar, död och begravning, framställdes högst res
pektlöst. Det makabra förtogs dock åtskilligt genom
den fina balans författaren åstadkommit mellan fars
och tragedi i replikerna.

Som den fördomsfria förförerskan och massmör
derskan Fay såg vi Inga-Lill Ljung. Någon bild av
mansslukerska och kallblodig giftblanderska gav
hon knappast, trots en väl inarbetad roll, som hon
genomförde bra, men något kantigt.
Den hårt drabbade Mr McLeavy gestaltades av

Birger Säfström på ett övertygande sätt. Han fick
åtminstone anmälaren att identifiera sig med den
stackars mannen och det är väl det längsta en ama
törskådespelare kan komma??? Som hans (ännu)

ohängde son Hal spelade Helge Lindfors lagom ner
vöst och fladdrande. Kanske bör han tänka på att
behärska sina dialektala uttal mer. Västernorrländs
ka är i och för sig inget idiom att skämmas för, men
i denna pjäs med engelska uttal av personnamnen
störde det något. Rune Malm som begravningsentre
prenören Dennis gav en trovärdig bild av en fal
och småskuren handlare i död och sorg. Han var
dock mindre trovärdig i de »ömma» scenerna med
Fay då en viss tafatthet gjorde sig märkbar på båda
händer. Kanske skulle det vara så?
Hilding Ohlson som den store detektiven Trus

cott gjorde, enligt anmälarens enkla mening en ut
märkt tolkning av den store spårhunden, som man
från början får intrycket av att han kommer att
reda ut allt och knipa de verkliga bovarna. Men vad
sker! Mot allt förnuft låter även han sig »srnörjas»
och i lagens namn ser han lugnt på när »rättvisans»
tunga hand lägges på den ende oskyldige i samlingen.
Hans replik: »Vad är förnuft?» gnagde länge inom
åskådaren efter pjäsens slut.

I mycket en märklig föreställning. I allt en väl
genomarbetad föreställning och i det mesta mycket
goda rollprestationer av de agerande. De äro värda
att få spela för många fulla hus tycker

Sven Linberg

En makaber scen ur "Stålar", men full av bitande ironi. Det är på väg att lösa upp sej, allas egoism och svaga si
dor visar sej. Hilding Ohlson, Birger Säfström, Helge Lindfors, Rune Malm och lnga-Lill Ljung samlade kring
den avlidnas kista - här full av orättmätigt hopkomna "stålar".
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Den långa, långa vintern är slut. Snön kom så tidigt i hös tas att tjälen inte hunnit särskilt långt ner. Och tjälskotten
har inte varit så många i vår. Men plötsligt en dag i början av maj gav vägbanan vika vid Lemshagafiskarns strax
före svängen vid Hemvärnsgården. Det dröjer väl ett tag innan vägen blir klar igen. Den byggdes på 20-talet av
AK-arbetare, och den har ju stått sej snart 50 år.

GUSTAVSBERGSKONSTNÄRER I MOSKVA
Sverige ska få ny ambassadbyggnad i Moskva.

Det har tagit sin tid, men till hösten ska den vara
klar. Arkitekt för bygget är Anders Tengbom. I
ambassadörens stora mottagningsrum ska finnas ett
stycke Gustavsberg. Det är Karin Björqvist, som
står för det. En 2 m. bred och 6 m. hög spis klädd
med vitglaserade stengodsplattor. Plattorna är 50x
50 cm. och på väg till Ryssland, när ni läser detta.
På golvet ska ligga en 60 m2. stor ryamatta, som
tillsammans med Karins spis ska representera något
av fint svenskt konsthantverk. En väldige brasa i
den kalla ryska natten ska kasta sitt sken över rya
trådarnas lyster. Men det brukar ju vara mycket
folk på ambassadörers mottagningar. Därför är
rummet så stort.
Vi kan inte visa någon bild av den här interiören

av förklarliga skäl. Men så fort Ambassadör Gunnar
Jarring har flyttat in eller åtminstone när huset är
klart hoppas vi få visa spisen i sin miljö.

22

Bengt Berglund arbetar rätt mycket i emalj. Han
har nyligen gjort fasadplåten till PUB:s nya entre
vid Hötorget. En ny kollektion is. k. emaljgrafik har
han också gjort. Han kallar den Blomma, Hav, Oga,
Mun och han har visat den på PUB:s Ceramika tre
veckor i slutet av april.

Emaljmålningen görs på badkarsplåt, 1,5 mm
tjock. 5.500 färger finns i emaljlaboratoriet, så den
som arbetar konstnärligt med emaljmålning har stora
chanser att få ut effekter. När emaljen lagts på plå
ten bränns den i 800°. En speciell atelje med ugn
för denna tillverkning finns på BKF.

På fyrtiotalet började Stig Lindberg, Endre Ne
mes, Egon Möller-Nielsen och Algot Törneman att
använda emaljen på BKF för konstnärligt skapande.
Gustavsberg h<11r utvecklat denna teknik på bredare
front än någon annanstans och både våra egna och
gästande konstnärer utnyttjar den flitigt.
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PA PUB OCH I UMEA

Emaljkonsten har gamla anor och var väl
känd i Medelhavsvärlden under antiken. Före in
dustrialiseringen gjordes emaljeringsarbeten mest på
ädla (guld och silver) och halvädla (brons och liknan
de) metaller. Så småningom upptäckte man att det
gick att emaljera också på gjutjärn och senare på plåt.

Gunnar Larson har på uppdrag av Statens Konst
råd utfört en stengodsrelief för Kemiska Institutio
nen vid Umeå Universitet. Reliefen, som nyligen
kommit på plats har naturligtvis tillverkats på Gus
tavsbergs Fabriker. I ett hörn av Lisas atelje närmare
bestämt. Och den har bränts i tvåans tunnelugn. Re
liefen har samma färg som gult tegel och sitter på
en vitslammad tegelvägg. Den är full av den kraft
som så mycket av det Gunnar Larson gör och borde
ses också på nära håll. Men här ser Ni den i sin miljö.
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RAPPORT FRAN OXELOSUND
Medan vintern ännu höll oss i sitt kulna grepp

värmdes vi på företaget av Freskkvartetten som i
Rikskonserters och ABF:s regi gav minikonsert på
matrasten för eftermiddagsskiftets arbetare. Vi var
litet fundersamma på hur detta initiativ skulle upp
fattas, men skiftarbetarna infann sig hundraprocen
tigt och framträdandet fick dubbleras. Vi citerar vår
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presskollega tidningen Folket som säger: »Det van
liga slamret i matsalen på Gentrifugalrör i Oxelö
sund dämpades betydligt på måndagskvällen. Tysta
och lite frågande satt eftermiddagsskiftets arbetare
och lyssnade till de tre unga musiker som skulle spela
för dem under den 20 minuter långa matrasten. Det
var tydligen lite ovant, men smörgåspaketen för
svann, mjölkflaskor och termosar tömdes medan tre
av Freskkvartettens medlemmar serverade 'jämtska
låtar' varvat med Mozart och ungersk folkmusik.»

Men det sörjes inte bara för den andliga spisen.
Antligen har vi fått igång en servering av varmrät
ter, mjölk och andra bordsdrycker och smörgåsar.
Speciellt för vårt företag, som har så många ungkar
lar, har detta varit en synnerligen angelägen fråga
för många som tidigare· hänvisats till »smörgåsdiet».
Givetvis kommer den här servicen att kosta före
taget en del pengar, men vi hoppas att åtgärden skall
bidra till att minska överrörligheten på personal. En
rundfråga bland dem som utnyttjar matserveringen
visade, att belåtenheten var stor och att alla tyckte
att maten var utmärkt. »Nä't av det bästa som hänt
på personalsidan på länge», sade någon.

Vi har fått taga del av korpidrottsföreningens
verksamhetsberättelse och ser av den, att bowling
sektionen som vanligt varit framgångsrik. I riks
mästerskapen blev Ferenc Papp återigen mästare med
1603 poäng. I 2-mannalag belade Ferenc Papp och
Martin Eriksson en hedrande 2:a plats på 2975
poäng. Papp tog även tre banpris på 223, 208 och
228 poäng.

I årets lokala korpserie i bowling vann ABC både
grupp I och II. Helt nyligen spelade vårt 2:a lag
årets avslutande match mot bowlingsektionen uppe
i Gustavsberg och fick då stryka på foten, varför
vandringspriset åtminstone ett år får stå i Gustavs
berg.

Föreståndaren Vera Andersson, tv, tillsammans med
några finska arbetare, som njuter av en god varmrätt.
T h ses konsulent Claire Nerman. Vid bordet sitter tv
Raimo Sinka, och på andra sidan T'aisto Surakka och
Antti Vuori.

Foto: Atelje Kim, Oxelösund

Eftermiddagsskiftet lyssnar till tre unga musiker under
tjugominutersrasten i lunchrummet.

Foto: Nyköpings Bildtjänst
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MöLNTORPSGLIMTEN
Efter att denna - även statistiskt sett - ovanligt

stränga vinter lägges till handlingarna, kan från vår
blickpunkt rapporteras en hel del aktiviteter. Sålun
da har vår fritidsklubb beslutat sej för att heta GBM
klubben i fortsättningen. Dess verksamhet har visats
fortsatt intresse, bl. a. ställde ett fyrtiotal startande
- trots stark kyla - upp i den sedvanliga skidtäv
lingen. Om vandringspriset, där Knut Andersson ti
digare har två inteckningar samt Martti Haarala och
Rune Sandberg har varsin, blev striden intensiv och
oviss. Då det efter halva loppet rapporterades att
den gode »Knutte» hade en knapp ledning, trodde
nog de flesta på åskådarplats att »kannan» skulle
hamna i hans prismonter för alltid. Martti visade
dock att han disponerat loppet föredömligt och vann
med några sekunder, och ordnade därmed för fort
satt thriller nästa år! Flera åkare än de här nämnda
gör goda framsteg och kan kanske spetsa till det
hela ytterligare. Damerna åkte ca 3,5 km och her
rarna ca 5 km.
Resultat, damer: 1. Doris Gybrant 20.49, 2. Aune

Leppälä 21.31, 3. Seija Kuuttinen 22.18, 4. Berit
Thurby 27.35, 5. Kristina Mannistö. Seniorer: 1.
Martti Haarala, klubbmästare, 19.32, 2. Rune Sand
berg 20.09, 3. Kjell Nilsson 20.28, 4. Sven-Erik An
dersson 20.46, 5. Tai~to Saarela 21.15 6. Toivo Kuut
tinen 21.23, 7. Roger Sandberg 21.40, 8. Lars Blom
kvist 21.55. Oldboys: 1. Matti Leppälä 23.15, 2. Kei
jo Harju 23.57, 3. Veikko Mylläri 24.24. Veteraner:
Knut Andersson 19.48, 2. Tore Andersson 23.20,
3. Edvard Eriksson 24.00.
Pimpelmästerskapet avgjordes på Mälaren vid

Kvicksund. Fiskelyckan varierade väldeliga. Våra
experter menade dock att det för dagen var mycket
svårfiskat, vilket kändes som en god tröst för oss
andra vid invägningen.

Fångsterna fördelades enligt följande resultatlista.
Damer: 1. Pirjo Ehnlund 725 g, 2. Birgit Ehnlund
125 g, 3. Aune Leppälä 110 g. Herrar: 1. Esko Myl
läri, klubbmästare 1730 g, 2. Knut Andersson 1625
g, 3. John Ehnlund 1425 g, 4. Erkki Siven 1225 g,
5. Stig Andersson 1000 g, 6. Lennart Wallin 930 g,
7. Anders Noren 775 g, 8. Rainer Sandvik 760 g, 9.
Bror Andersson 735 g, 10. Veikko Mylläri 725 g,
11. Sven Träskvik 600 g, 12. Lars Måhlberg 595 g.
Arrangemanget, som lockade fyrtiotalet deltagare,
leddes förtjänstfullt av Nils Axel Andersson.

En kvartett skidvinnare i Mölntorp. Överst Doris Gy
brant och Knut Andersson, därunder klubbmästaren
Martti Haarala och Matti Leppälä.
Foto: Eilert

För övrigt kan noteras att Mölntorps Idrottsklubb
glatt sina supporters genom att klara nytt kontrakt
i en av bandyns div. III-serier. Annars är väl klub
ben mera känd i brottningssammanhang, där man
haft stora framgångar tidigare, bl. a. en seger i Svens
ka Mästerskapen.

L. Johansson
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VANDRA MIN VAG
Det är kanske omodernt att vandra i vår jäktade

tid, men det är en skön avkoppling. An ligger snön
nästan meterdjup i skogarna och man måste vänta
på 'att det blir skare, så går det strax litet lättare att
ta sig fram.

Så är det också för de stackars djuren, som upp
levt en besvärlig vinter i år.

Men det finns ett annat sätt. Jag följde ett trak
torspår, som drog iväg mot Knuts Hav och vad får
man se? - Jo, resultatet av stormen. Inne i skogen
8.r det stor förödelse, träden ligger kors och tvärs och
avverkningarna pågår. Det ser förfärligt ut. Tänk
alla dessa stubbar, som står på kant överallt, vart
man än tittar.
Overallr ser man spår av skogens djur, som kor

sar varandra. Rådjur och hare, ekorre och räv är de
vanligaste. Ett ensamt älgspår följde också traktor
spåren, ett enda. Skaren bar inte skogens konung
och snön var så djup. Men bandtraktorn med sina
många hästkrafter klarade sig fint.
Det hade kommit cirka 10 centimeter nysnö, men

jag kunde ändå se konturerna av ett skidspår där
inunder, så jag prövade dem, och så kom jag ut på
Knuts Hav. Någon hade gått före mej i riktning mot
Andersdal. En stormsplittrad tall låg med toppen
ut mot spåret, som jag följde. Jag gick dit och satte
mej i toppen på tallen och åt upp ett äpple. Min tan
ke var naturligtvis att det skulle komma några djur,
så jag hade kameran i bredskap. Solen glimtade fram
ibland. Det kändes skönt här på läsidan. Tankarna
kom och gick.
Den gångna sommaren hade nog varit gynnsam

mot de meterhöga småtallarna. Torkan hade inte be
svärat dem. Knuts Hav hade en gång i tiden varit
vattenreservoar för Mölnviks kvarn. Något liknan
de hade vi vid Klosterberget eller Björnberget, som
det hette förr i tiden. Där samlade man vatten till
Skeviks kvarn och det hette givetvis Björnkärret,
som nu blivit ett villaområde i vardande.
Likaså minner det gamla vattenhjulet vid Algatan

om de kvarnar, som fanns från Kvarnsjön· och ned
till Farstaviken och vid Långträsket låg ju också
Tjustviks kvarn. Vid Osby å Iåg också en kvarn.
Over hela landet utnyttjades våra floder och åar

och vattenkraften togs i anspråk av industrin. Det
rena sötvattnet behövdes för tillverkning av många
varor, men det tråkiga är att när industrin använt
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vattnet, så har dess kvalitet försämrats avsevärt.
Cellulosa-, pappers-, metall- och galvanindustrierna
är väl de som förstör våra vattendrag mest, genom
att släppa ut kvicksilver och metallsalter. Grund
vattnet hotas av alltför stora vattenuttag, vi använ
der ofta mer vatten än som tillförs oss via nederbör
den.
Havens viktigaste funktioner är ju att bestå at

mosfären med syre och producera föda åt oss genom
sitt fiskbestånd. Men om vattendragen är förore
nade blir innanhav som Ostersjön med dess kuster så
småningom också förstörda och kan inte i samma
utsträckning som förr producera syre och fisk. De
många oljeutsläppen som förekommit på sista tiden
är oroväckande liksom radioaktiva ämnen.
Miljöförstöringen är ett internationellt problem.

Vindarna för med sig gaser och damm från land till
land, likaså de floder, som rinner genom flera länder.
Men frågan är: Hur ska det sluta?
Jag sitter på Knuts Hav, som för cirka 4.000 år

sedan var en vik av havet. Nu ligger havsytan cirka
25 meter lägre på grund av landhöjningen. Arki
varie Gustav Hallström har uppmanat oss att hålla
ögonen öppna, då vi rör oss på denna nivå, som
Knuts Hav ligger. Det är främst fynd från stenål
dern, som kan påträffas där.

För 10.000 år sedan lämnade isen våra trakter och
då fanns det jättegrytor, slipade hällar och rullstens
åsar bl. a. kvar. Vi kan se detta än efter alla dessa år.
Ja, grusåsarna har ju människorna vandaliserat som
bekant.

Flygplanet mot Finland mullrar förbi över mej
och avbryter mina tankar. Den stora fågeln får mej
att titta åt tallen med fiskgjusarnas bo. Boet är borta,
kanske det blåste ned under den sista stormen. Fisk
gjusarna kommer väl så snart det blir vår till våra
trakter, men kvicksilvret hotar redan artens bestånd,
så ock med havsörnarna.
Nej, det är bäst att fortsätta vandringen till An

dersdal. Jag följde den gamla vintervägen genom
skogen till Mölnviksvägen och kom fram mellan An
dersdal och Lemshagadal. Där på åkern hade små
djuren och rådjuren kalasat på en nedblåst asp och
när jag tittade mot Edsberg lyste stugorna så vackert
i solen.
Då jag så småningom kom fram till Löfboms do

mäner, så höll Löfbom på och skottade snö i träd-
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gården. Vid grinden stod en konstig manick som lik
nade en tank för avloppsvatten. Jag gick fram till
Löfbom och skakade hand med honom. Jag frågade
givetvis vad det var för något han hade innanför
grinden.
- »Jo, Du förstår, det är en avloppsrenare, som

renar till 90 0/o. Charlottendal och Lemshagadal och
jag fick dom där i höstas, men dom kom inte i jor
den. Men i år ska dom ner för att celebrera det Euro
peiska naturvårds-året, som det stod att läsa i Bloc
ket», sa Löfbom med spjuvern i ögat.

Vi pratar om den stora städveckan, som blir i ap
ril över hela landet och om »Människan i naturen»,
som är mottot för naturvårdsåret 1970. Löfbom läser
så mycket han orkar och det är bra med »Tjorven»,
som kommer upp på gården med tidningar och post.
Jag tar farväl av Löfbom och går mot Gustavs

berg. Jag kommer att tänka på den gamla historien
om Konsums potatis.
Det var så att några medlemmar klagade på Kon

sums potatis. Den var dålig, tyckte man på ett möte.
Styrelsens representant steg naturligtvis upp och för
klarade att lika många tyckte att potatisen var bra.
Allt nog, Lövbom begärde ordet och sa ungefär så
här: - Ja, nog är det väl någe lurt i det här, för jag
kan tala om för mötet, att nästan alla i styrelsen har
köpt potatis av mejl - Allmänt jubel i salen och
man gick vidare i dagordningen.

Axel Björkman

"Ja, nog är det väl någe lurt i det här, för jag kan tala
om för mötet, att nästan alla i styrelsen har köpt potatis
av mig."

0 ••

ADINAS KURS PA FABRIKSBESOK
Vi är en liten grupp pensionärer, som deltagit i en

av ABF:s cirklar. Under tiden talade vi ofta om aot
det skulle vara intressant att få besöka fabrikens bad
kars-, sanitets- och plastavdelningar. Vi ringde där
för upp Edla Sofia och undrade om hon ville hjälpa
oss med våra önskemål. Det lovade hon och gjorde
det, med den äran. Hon ordnade så vi fick en kunnig
och trevlig ciceron i Fru Lindstedt och att vi blevo
bjudna på kaffe.
När vi kommo till Gula porten så vinkade port

vakten till oss att komma in i ett vantrum, som finns
i porrstugan, Där sutto vi tills alla voro samlade. Så
troppade vi iväg, i Fru Lindstedts kölvatten, till bad
kar. Det var intressant att se hur en stor, flat plåt
går till den första pressen och formas till ett badkar.
Det var spännande att följa det i fortsättningen från
press till press och tills det var emaljerat och bränt
och färdigt för transport.
Efter denna rundvandring var det dags att gå till

sanitets lunchrum. Där var ett dekorativt kaffebord
dukat för oss. Flickorna serverade oss mycket vän
ligt och trevligt riktigt gott kaffe och läckert kaffe
bröd.

Efter denna vilopaus besökte vi sanitet. Det var
roligt att följa de olika arbetsmomenten tills det blev
färdiga klosetter, handfat o. s. v.
Nu fick vi följa vår ciceron till plastavdelningen.

Där var mycket nytt och spännande att se. Bland
annat var ornamin mycket fascinerande att se.

Vi satte stort värde på att vi överallt blevo så vän
ligt och kamratligt bemötta av alla. Vi fingo en käns
la av samhörighet, att vi inte bara är pensionärer
utan art vi ännu hörde ihop och fortfarande räknades
som kamrater. Så var det dags att tacka vår ciceron
för allt hon visat oss. Så vinkade vi ett tack till vår
vänlige portvakt. Sedan skildes vi åt mycket nöjda
och tacksamma över en trevlig förmiddag i fabriken.

Adina
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UR KF:s ••
VERKSAMHETSBERATTELSE

Fakturerade försäljningssumman var 302,2 milj kr,
vilket innebar en ökning med 17 0/o. Däri ingår rostfria
produkter från den under året inköpta fabriken i Möln
torp med 15,4 milj kr. I övrigt är ökningen tämligen
jämnt fördelad på rörelsegrenarna. Mer än genomsnittet
har kyldiskar, värmepannor och plaströr ökat, medan en
mindre omsättningsökning redovisas på hushållsporslin.
Under 1969 färdigställdes i Sverige 109 000 lägenheter,

vilket är den största bostadsproduktion som uppnåtts.
Antalet påbörjade lägenheter var dock 3 0/o lägre, vilket
bör inverka på 1970 års volym. I Norge och Danmark
var bostadsbyggandet också livligt och leveranserna dit
ökade. Exporten till kontinenten minskade, särskilt till
EEC-länderna. Högre kostnader, frakter och tullar gör
konkurrensläget ogynnsamt.
Resurserna för produktutveckling har ytterligare för

stärkts och de kommer att sammanföras i en ny byggnad
med verkstäder, laboratorier, konstruktions- och andra
tekniska kontor. Mark- och grundarbeten har utförts un
der vintern, och anläggningarna beräknas bli färdiga i
början av 1971.

Ett mycket aktivt utvecklingsarbete pågår inom miljö
vårdsområdet, där Gustavsberg varit verksamt under åt
skilliga år. Avloppsreningsverk för enstaka småhus och
gruppbebyggelse, s k Bioxialreningsverk med både biolo
gisk rening och fosfatreduktion har introducerats på
marknaden. Genom samarbete med andra ledande företag
samt stat och kommun har bolagets möjligheter till insatser
inom miljövården vidgats.
Inom värmeområdet har en ny högeffektiv sk flamrors,

panna med framgång introducerats på marknaden under
året. Tillverkningen sker på licens från det ledande före
taget i Schweiz inom varmeteknik, HOVAL, med vilket
Gustavsberg sedan flera decennier har samarbete.

En lämplig komplettering till vårt VYS-sortiment är
rostfria diskbänkar, och i augusti överenskoms med PLM
att Gustavsberg övertog AB Plåtmanufakturs fabrik i
Mölntorp retroaktivt från 1/1 1969. Denna fabrik har
huvudsakligen sålt på export men Gustavsberg ämnar i
större utsträckning även sälja diskbänkar på den svenska
marknaden.

I sanitetsporslinsfabriken redovisas största produktions
ökningen på tvättställ. Tillverkningen av värmepannor
har också ökat kraftigt, både av stora enheter i fabriken
i Gustavsberg och av villapannor i Refrele.
Plastavdelningens produktion har ökat kraftigt, och

maskinparken har förnyats och utökats betydligt genom
anskaffning av 17 nya formsprutningsmaskiner. En allt
större andel av avdelningens produktion går som arma
turdetaljer, badkarsfötter etc till sanitetsporslin och bad
kar.

I Oxelösund fortsatte övergången från gråjärn till seg
järn i tryckrören, dock i långsammare takt än beräknat.
Tillverkningen och försäljningen av gjutna avloppsrör
har ökat trots plaströrens expansion.
Den nya plaströrsfabriken i Fristad invigdes i maj, och
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flyttning och intrimning har gått förhållandevis stör
ningsfritt. Expansionen har gått snabbare än planerat,
och fortfarande utnyttjas delar av den gamla fabriken
i Gånghester. Produktionsökningen är störst på mark
avloppsrör i PVC samt rördelar för inomhusavlopp, vilka
numera tillverkas i den egna fabriken. Tidigare köptes de
huvudsakligen från Tyskland.

Antalet anställda ökade under året från 2 793 till 3 119.
Därav är i Mölntorpsfabriken 173 personer. I övrigt lig
ger ökningen i sanitetsporslinsfabriken, plastavdelningen,
Fristadsfabriken samt på tjänstemannasidan.

Den tidigare mycket låga personalomsättningen ökade
inom vissa avdelningar och fabriker, där företaget tvingats
rekrytera personal trots att endast provisoriska bostäder
kunnat tillhandahållas. Detta medför svårigheter av olika
dag både för anställda och företag. Företaget måste därför
i ökad utsträckning engagera sig i bosradsförsörjningen i
Gustavsberg. 26 radhus uppföres under vintern och våren.
Den nya hyreslagen som trädde i kraft 1 januari 1969 har
inte påverkat tjänstebostäderna i Gustavsberg, och ingen
tvist om besittningsskydd har uppstått under 1969.

Företagets interna utbildningsverksamhet har vidgats
avsevärt.

Företagsnämndernas verksamhet fortsatte i tidigare ut
vecklade former. Särskilt stort intresse har ägnats åt att
söka utveckla arbetsplatsdemokratin och skapa nya sam
arbetsformer. Bl a har sådana försök vid andra företag
studerats, Inom underhållsverkstaden pågår en försöks
verksamhet, vars resultat ännu inte kan bedömas.
Förslagsverksamheten var livlig och antalet inlämnade

och belönade förslag har nästan fördubblats sedan före
gående år. En bidragande orsak till det ökade intresset var
den pristävlan, som pågått med en färg-TV som första
pris. 85 förslag har premierats med tillsammans 23 700 kr.
Det använda kapitalet ökade under 1969 med över

50 milj kr. Bland större investeringar kan nämnas inköp
av Mölntorps-fabriken och färdigställande av Fristads
fabriken, där en betydande maskinanskaffning skett un
der 1969. I Köpenhamn har en lagerbyggnad inköpts för
att möjliggöra snabbare leveranser i Danmark.
Domusbyggnaden i Gustavsberg har sålts till konsu

mentföreningen.
Likaså har fordringarna ökat kraftigt. Delvis är starkt

ökad försaljning under slutet av året orsaken, men ge
nom kreditrestriktionerna har byggbranschens alla led
fått allt svårare att hålla betalningstiderna.
Priserna på viktiga råvaror såsom järn- och stålmate

rial, rostfri plåt och koppar har stigit mycket kraftigt
under året. Stålplåt som är största materialpost i badkar,
värmepannor och kyldiskar, har ökat med 50-80 0/o.
Bolaget har inte kunnat öka försäljningspriserna så att

. kompensation erhållits. Betydande höjningar av försälj
ningspriserna kan väntas under 1970. Kostnadsökning
arna har reducerat täckningsbidraget och eftersom resurs
förstärkningarna på anläggningar och personal ännu inte
givit full effekt i produktivitet har nettoresultatet för
sämrats. Härtill har också räntehöjningarna bidragit.
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Våra fem nya pensionärer samlade i och bakom den stora sköna soffan i nedre hörnrummet på Strandvik. Maria
Sandberg, AugHsta Samuelsson och Selma Larsson sitter, Wenzl Rippl och Gunnar Johansson står.

NYA PENSIONA'RER
Inte mindre än fem trotjänare på HPF har kom

mit upp i pensionsåldern och lämnat jobbet under
våren. Alla våra fem nya pensionärer har namn om
sej att ha varit kunniga och trogna medarbetare.

Maria Sandberg började 1942 som sortererska på
HPF. Och där har hon varit en trogen arbetare i
vingården i 28 år.

Från Mora kom Augusta Samuelsson 1930. I 40
år har hon varit fyllerska på HPF. Det betyder, att
hon fyllt kapslarna, som är ett tungt jobb.

Selma Larsson kom också från Mora en gång i
tiden, då hon hette Lund. Det var 1923. Hon har
varit städerska på kvällarna i början, men huvud
jobbet har varit sliperska på HPF. Så småningom
kom hon till kromotrycket och har tjänat troget 46
år. Hon har också varit något av en rolighetsminis-

ter, som bl.a. gjort fyndiga och trevliga födelsedags
hyllningar.
Wenzl Rippl hade varit fem år på Rörstrand,

när han kom hit 1953. Sina första sex år jobbade
han som gjutare och har sedan varit transportarbe
tare på konstavdelningen. Han har dragit många
konstgodsserier.

Gunnar Johansson började 1924, "som en riktig
baddare", att köra kol till alla rundugnarna. Av
den anledningen fick han smeknamnet Koljocke,
som han kan vara stolt över. På senare år har han
gjort massan och varit kapselpressare tills han slu
rade,
På Strandvik bjöds på avskedskaffe med blom

mor och presenter. Fem fina flitigt medarbetare
önskas trivsel och god hälsa i en välförtjänt fritid.
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GUSTAVSBERG

Födda
12.3 dotter till Kauko Juhani Saarela o.h.h. Helena Inkeri f.

Uusitalo, Villag. 12
14.3 Anna Elisabeth dotter till Carl Ove Ingemar Thunell

o.h.h. Mona Elisabet f. Blomqvist, Grindstugrde 2 A
16.3 son till Aimo Ilmari Janhunen o.h.h. Raili Annikki f.

Vuorenmaa, Bergsg. 3 A
20.3 son till Kjell Tage Undin o.h.h. Ragnhild Marie-Louise

f. Lundqvist, Björkskogsv. 78
28.3 son till Sven Göran Ivarsson o.h.h. Anne-Marie Kristina

f. Westin, Skyttev. 25
29.3 son till Eva Christina Nordström, Mariaplan 5
29.3 dotter till Francesco Nicolosi o.h.h. Ingrid Birgitta f.

Lundberg, Björnskogsv. 26
30.3 dotter till Anders Lennart Jonsson o.h.h. Ulla Britt

Margareta f. Nyqvist, Skyttev. 22
31.3 dotter till Klas Göran Lennart Andersson o.h.h. Gunnel

Margareta f. Pettersson, Mariag. 13
1.4 son till Sven Enok janbert Wissö o.h.h. Solvig Lilly

Marianne f. Johansson, Björnskogsv. 48
1.4 son till Eero Petteri Kettunen o.h.h. Eeva Elina f. Pii

rainen, Meitens v. 9
6.4 son till Matti Juhani Mickelsson o.h.h. Inger Linnea

Christina f. Berglind, Björnskogsv. 4
9.4 son till Hans Mauritz Hagelin o.h.h. Gunilla Ulrika f.

Lydin, Meitens v. 25
l 4.4 son till Veijo Antero Törmänen o.h.h. Elma Annikki f.

Pälsynahon, Skyttev. 5
16.4 son till Gustaf Olof Agnell o.h.h. Eva Christina Louise

f. Tamm, Rådjursv. 11
17.4 son till Jelena Geric, Björnskogsv. 34
18.4 son till Sven Erik Juhlin o.h.h. Siv Margareta f. Larsson,

Hovv. 31
21.4 son till Dagmar Birgitta Wik, Hästhagsv. 16

Vigda
14.1 Lars Tomas Didriksson o. Vera f. de Carvalho Braga,

Älgstigen 1, Mörtnäs
5.2 Tommy Kenneth Engström o. Eva Maria Charlotta f.

Banck, Björnskogsv. 20
7.2 Nicola Oparusic o. Pirjo Anneli f. Knuutinen, Skyttev. 36
4.4 Jan Olov Ånbjörn Wiidh o. Carina Margareta f. Petters

son, Anneberg
18.4 Bengt Åke Larsson o. Britt-Marie Birgitta f. Carlsson,

Renv. 14
17.4 Kenneth Ulf Wiman o. Pirjo Ester Vartiainen, Skär

gårdsv. 10

Döda
27.3 Petrus Rickard Andersson, Gustavsgården 83 år
4.4 Anna Sofia Eugenia Eriksson f. Olsson, Gustavs-

gården 78 år
21.4 Erik Vilhelm Pettersson, Björnskogsv. 10 64 år
22.4 Albin Olofsson, Gustavsgården 81 år
24.4 Linnea Elisabet Thelberg f. Skog, Grindstugärde 32 46 år

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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INGARÖ
Födda

25.3 En DOTTER till Nils Göran Forsling o.h.h. Gunilla f.
Söderman, Marikavägen 5

26.3 En SON till Börje Ingemar Olsson o.h.h. Birgit Elisabet
f. Waara-Grape, Kalle Flygares väg 23

4.4 En SON till Nils Olof Axelsson o.h.h. Margit Augusta
f. Karlsson, Lämshaga gård

Vigda
13.3 Per-Olof Gribbe och Karin Ann-Sofie f. Olin, Krok

vägen 36

GUDSTJANSTTID
Aven i sommar, juni, juli och augusti, blir det

»sornmartid» for gudstjänsterna i Gustavsbergs kyr
ka. De tar sin början kl. 10.

KONFIRMATIONERNA
ägde rum 25 april med kyrkoherde Ekströms grup
per och 2 maj med komminister Lundquists grupper.
53 ungdomar konfirmerades. Söndagarna 26 april
och 3 maj hade de sin första nattvardsgång. De av
församlingen anskaffade konfirmanddräkterna vi
sade sig mycket lämpliga och mycket klädsamma
för både pojkarna och flickorna. De gav enhetlig och
värdig prägel åt högtiden.

UTF.i'\RD FDR PENSION.i'\RER
anordnas av Kyrkl. Arbetskretsen måndagen den 8
juni. Avfard från kyrkan kl. 11.00. Anmälan om
deltagande senast den 2 juni tiH fru Lisa Fall, tel.
322 36 eller fru Kerstin Lundberg, tel. 308 57 eller
till pastorsexpeditionen, tel. 300 52.

INGARD FDRSAMLING
väntar fortfarande på sin tusende invånare. Den
långa, hårda vintern har inte lockat många nyinflyt
tade, befolkningssiffran har under årets första må
nader endast långsamt stigit till 987 personer. Med
våren och solen .kommer dock säkert många nya
människor att slå ned sina bopålar bland oss.

Dkat har däremot resultatet av Lutherhjalpens
Fasreaktion gjort. På palmsöndagen den 22 mars
hamnade 1.381 kronor i kollekthåvarna, resultatet
förbättrades därefter till 1.500 kronor jämnt. Ett
varmt tack till alla givare!

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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GUSTAVSBERG
Den 25-26 april
Kyrkoherde
Ekströms grupp
Eva Andersson (Lilja)
Britt-Marie Eriksson
Eva Forsberg
Lena Gehlin
Anne Hellblom
Pia Hoffman
Anette Holmberg
Lena Holmvall
Pia Johansson
Agneta Karlsson
Eva Landstedt
Paula Niemelä
Satu Niemelä
Gunilla Norberg
Maj-Britt Norberg
Isabella Roridinini
Elisabeth Sandqvist
Susanne Vartiainen
Thomas Fransson
Jan Hellgren
Hannu Ikäheimonen
Ulf Rydell
Hannu Similä
Wolfdieter Teuschler
Volker Teuschler

INGARÖ
Den 25-26 april
Konfirrnationslärare
Lennart Lundqvist

Kerstin Lilja
Margareta Axelsson
Yvonne Ekholm
Ylva Löfstrand
Gunilla Swahn
Ann-Chrisrin Wahlström
Johan Lundberg
Thomas Westrin
Leif Ohman

KONFIRMATION
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Den 2-3 maj i Gustavsberg. Konfirmationslärare Lennart Lundqvist
Lena Eickle, Kaija Hokkinen, Eva Jakobsson, Yvonne Johansson, Monica Sundberg, Kristina Teglund, Anette Ha
gelin, Anneli Markusson, Lena Nordqvist, Evelyn Pörk, Ann Sandqvist, Ulla-Lena Svensson, Marie Wadström,
Ketty Åkesson, Sören Andersson, Peter Ludwig, Maria Nilsson, Sami Sipilä, Stefan Dahlin, Mats Edling, James
Carlsson, Pekka Kupila, Lassi Lebti, Allan Lindgren, Stefan Nauska, Johan Nyman, Thomas Wallen, Arne Norling.

Tack
För vänlig hågkomst på min 60-årsdag framför

jag mitt hjärtliga tack till företagsledning, arbets-
kamrater, släkt och vänner. Henny Thelberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning och vänlig
hågkomst på min 50-årsdag. Rosa Elofsson

För vänligt deltagande och för den vackra bloms
tergärden vid vår mors och svärmors, Ester Wallius,
bår, ber vi att till Gustavsbergs Fabriker, Veteran
klubben, Pensionärsföreningen, Röda Korset och
Kyrkliga Arbetskretsen få framföra vårt varma
tack. Barnen

32

För allt vänligt deltagande och för den vackra
blomstergärden vid min kära systers och vår fasters,
Ebba Möller, jordfästning framföres till släkt, vän
ner, Gustavsbergs Fabriker, arbetskamrater, Vete
ranklubben, Pensionarsjoreningen, kamrater på avd.
4 Gustavsgården vårt varma tack.

Broder, svägerska, brorsbarn
För visat deltagande under vår käre broders, T'hu

re Karlsson, sjukdom och för den vackra blomster
gärden vid hans bår ber vi härmed få framföra vårt
varma, innerliga tack. Bröder och svägerskor

Brorsbarn
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Från vänster jacka i konstläder. Finns i färgerna kitt, ljusbrun, mörkbrun.
Strl 120-155, 79:50. Jeans i ribbles/manchester, strl 8-10-12 år, 39:50
Jacka i Poplin (100 0/o bomull) med linning och framkant i trikå. Prisex: 137 cl 49:75.
Manchesterjeans i rakskuren modell. Prisex: 137 cl 29:-
Kappjacka i 65 0/o Dacron, 35 0/o bomull. Finns i beige och röd.
Strl 120-155 cl, 99:-. Samma jeans som flickan t.v.
Jacka i konstläder med trikåbaksida. Finns i kitt och mörkbrun. Prisex: 137 cl 69:-.
Ribbles-jeans ( 100 0/o bomull) med smal lårvidd och utställd fotvidd.
Prisex: 12 år 39:50.

"inetta '9inson
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Att önska gott sommarväder är inte lätt.
Regn behövs - en del har redan fått vatt
ningsförbud. Sol vill vi ha så vi kan vara
ute. Vädret är ett samtalsämne, det är det.
Och vädret spelar så stor roll, så det kan det
väl få vara. Om det också är en räddnings
planka när man inte vill vara tyst. Många
är trötta för det har varit en evig vinter, för
att sommarn kom för snabbt, många är visst
också trötta för att det var så varmt förra
sommarn..Andå ser väl dom flesta av oss
rätt pigga och snygga ut. Alla unga pensio
närer som varit här på besök, alla söta flic
kor och alla snygga ynglingar! Hur skulle
det ha varit om vi inte hade blivit påverkade
av detta dåliga eller ojämna eller otillfreds
ställande väder? Nej, tacka vädret för att
det är så enahanda och så omväxlande och
så fel. "Det är ont om lagom", sa en klurig
målare i Höjdhagsbacken en av dom första
värmedagarna. Och det har han rätt i. La-

gom är ju bra, men inte så spännande. Nu
ska vi i alla fall vila och rekreera oss.

Som första semesterlektyr kan ni läsa om
vårt nya reningsverk, Bioxialsystemet. Det
är ett bidrag i miljövårdsdebatten. Liksom
"Håll skärgården ren" - ett försök att få
alla oss själva och våra sommargäster att
ömma för vår fritidslvcka och vår rekrea
tion. Hamnen har besökts av röjdykare från
KA I och dessa unga raska gossar kan beskå
das och läsas om. Den stora händelsen var
Arbetarekommunens SO-årsfest i Folkpar
ken - med kaffe och smörgås i Kristallsa
len efter högtidligheten där Försvarsrninister
Sven Andersson talade. "Bonne" och "Myl
la" har haft ett långt och roligt samtal med
Torsten Rolf som vi presenterar valda delar
ur. Skolorna har slutat med många stora och
små stipendier. Mölntorp och Oxelösund är
trogna. Glad sommar hur vädret än blir!

Red.
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BIOXIALSYSTEMET
NY PRODUKT FRÅN UTVECKLINGSAVDELNINGEN

Utvecklingsavdelningen för den s.k. tunga sidan
- inte HPF och Plast - leds av Bengt Lundqvist.
Tills vidare har den sina lokaler dels i Gamla Kon
toret eller Gula Byggningen dels i den gamla bad
inrättningen på Kattholmen. Men i början av 1971
flyttar Bengt Lundqvist med sina medarbetare in
i det nya hus, som byggs bredvid gamla Snickar
verkstan. Det ska bli ett stort hus, som kommer att
inrymma alla konstruktionsavdelningar, bibliotek
och arkiv 111.111.

Utvecklingsavdelningen jobbar med utveckling av
nya produkter och många deltar i det jobbet. Man
ska studera olika områden och skåda framåt för
att hålla sej i takt med tiden och våra behov för
att göra "rätta grejer". När huset blir inflyttnings
klart återkommer vi med presentation.

Med Bengt Lundqvists hjälp och med studier av
broschyren om systemet följer en presentation av
vår nya produkt.

Tillverkning och försäljning.
Sedan i höstas säljer Gustavsbergs Fabriker ett

avloppsverk som fått namnet BIOXIALSYSTE
MET. Produkten är utarbetad på Utvecklingsav
delningen, efter en ide av Åke Hellqvist, men
den tillverkas tills vidare i Norrköping. Det glas
fiberarmerade plasthöljet görs på Noss Fabriks AB
och plastdetaljerna inuti för reningsproceduren görs
på Polyprojekt AB. Marknadsföring och försälj
ning går genom vår försäljningsavdelning på
Fleminggatan i Stockholm.

Storlek och användningsområde.
Detta helautomatiska avloppsverk tar hand om

spillvatten på hushållsnivå och renar det i tre etap
per. Det kan anslutas till enfamiljshus, mindre fri
tidsområden och industrier i mindre skala.
Den armerade plastbehållaren finns i två stor

lekar. Den mindre är 1.40x2.30 m., den större 1.80x
2.60 in. Den förankras på en betongplatta och grävs
ner under marknivå. Anläggningen är eldriven och
luftventilerad.

Bioxialsystemet kan ta emot avloppsvatten i tre
olika mängder. Det minsta tar emot 1 1113 vatten per
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dygn och täcker vad ett hushåll använder. Här an
vänds den mindre typen. Nästa storlek tar 3 1113

per dygn och räcker till två-tre hushåll, och det
gäller den större typen. Genom sammankoppling
av två stora behållare kan man få en kapacitet (mot
tagningsförmåga) av 5 1113 per dygn. Då sker det
första steget i reningsproceduren i den första och
'nästa två steg i den andra behållaren. Denna mängd,
5 1113 avloppsvatten, täcker behovet för fyra-fem
hushåll. När man talar om dygn här rör det sej om
16 timmars vattenflöde - ungefär den vakna delen
av vårt liv.
Detta nya reningsverk ansluts till en recipient

(mottagare), som efter reningen tar hand om av
loppsvattnet. Mottagaren kan vara en flod, en sjö,
ett vattenförande dike. Men det måste vara tillstånd
från kommunen, naturligtvis. Varje kommun har
sina bestämmelser för vilka vatten som fungerar som
recipienter.
Avloppsvattnet kan också släppas ut direkt (in

filtreras) i marken. Men då får man vara uppmärk
sam på grundvattennivån och om det finns någon
vattentäkt i närheten. Om denna typ av utsläpp
skulle komma i fråga miste tillstånd också ges och
föreskrifter om detta finns i Meddelande nr VA 8,
1962 från Kungliga Väg- och Vattenfallsstyrelsen.

Reningen med det "tredje steget".
Reningsverket kan användas vinter som sommar.

Det kan stå stilla och går igång så fort avloppsvatt
net kommer in igen. Den biologiska processen i and
ra steget kan minskas vid sådana tillfällen, om det
är köldgrader.
Och nu till själva reningen. I den första etappen
- steg 1 - kommer avloppsvattnet in i en tvåde
lad kammare. Där avskiljs grova delar (fekalier,
papper o.dyl.) och sjunker till behållarens botten.
Det töms sedan ungefär tre-fyra gånger om året
av den ordinarie slamtömningsorganisationen.
När sedan vattnet genom en flottörreglerad ven

til kommer in i nästa del - steg 2 - börjar den
biologiska reningen. I ett tråg finns en rotor med
kontaktskivor. Som namnet säger så snurrar denna
rotor. Den ligger till hälften nedsänkt i vattnet. På

Mats
Text till tal



skivorna bildas mikroorganismer, som bryter ner
dom organiska föroreningarna, som finns i vattnet.
Detta är levande organismer som är synliga endast
i mikroskop. I den här processen spelar lufttillför
seln en viktig roll. En del av avloppsvattnet förs i
en returränna tillbaka och reningen upprepas.

Från den biologiska delen går avloppsvattnet till
slutetappen - steg 3. Där avskiljs de s.k. närsal
terna, fosfor och kväve. Det är ju detta steg som är
så viktigt. "Det tredje steget" har ju blivit ett slag
ord i miljövårdssamtal. Närsalterna tillhör nämli
gen dom stora bovarna i miljöförstöringen, när det
gäller våra vattendrag.

Genom en doseringspump fälls aluminiumsulfat
lösning in i avloppsvattnet och blandas i en omrör
ningskammare. Fosforföroreningarna och fällnings
vätskan bildar tillsammans s.k. flockar, som avskiljs
i en lamellseparator och därefter sjunker till botten
i sin kammare liksom grovslammet redan gjort.
Detta är det kemiska slammet och det tömms sam
tidigt med grovslammet.

Varav namnet?
När man nu har följt reningsförloppet, kan det

vara dags att tala lite om namnet Bioxialsystemet.
Det är alltså uppbyggt av stavelser ur viktiga ord
i dom olika förloppen som satts samman och blivit
Bioxial. "Bio" ur den biologiska processen, "oxi" ur
oxidationsprocessen och "al" ur aluminiumsulfat
fällningen och så var namnet klart!

1 Inkommande avloppsledning (ans!. 150,
LKA-UM 854284)

2 Delad kammare för grovslamavskiljning
och försedimentering

3 Flottörreglerad stötutjämnare
4 Trdg för den biologiska reningen
5 Kontaktrotor - bärare av mikroorganismer
6 Returränna
7 Tank för fällningsvätska
8 Doseringspump
9 Omrörningskammare

10 Spärrlamellseparator
11 Flockningskammare
12 Utgående avloppsledning (ansl. 150,

LKA-UM 854284)
13 Förankringsklammer med expanderbult
14 Ventilationshuv
15 Isolering

Varför det blev ett reningsverk.
Att vi valt att syssla med reningsverk är lika na

turligt som att vi för över trettio år sen började
göra toalettstolar och tvättställ. Det låg nära till
hands att från ursprungstillverkningen - hushålls
porslin och konstgods - gå vidare i samma mate
rial - leran. Badkar hörde ju ur användningssyn
punkt ihop med sanitetsporslinet. Och så fick vi in
en ny tillverkningsmetod.
Vi har rörtillverkningen i Oxelösund och Fristad

och på det sättet hjälper vi till att transportera ut av
loppsvattnet. Och så faller det sej naturligt att hjäl
pa till att rena smutsen. Utan att vara alltför hög
tidlig kan man väl kalla Bioxialsystemet en ny
länk i en ganska gammal kedja.

3
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Torget har fJtt nya soffor, plattor, mer blommor, det finns en vacker utsikt över viken att vila ögonen i. Det känns
som det skulle kunna bli en plats att uppleva folkliv, att känna kontakt och titta pJ varann och samtala i ljumma
sommarkvällar. Men det blir kanske mest på dagtid. På kvällarna stannar tydligen dom flesta hemma, och tar
man sej en promenad till kiosken en kväll, så är dom flesta ute i samma ärende och då blir det inte så mycket suttit.

jag sökte en sång i sommarens skog
Jag sökte en sång i vårens skog
men aldrig jag lyckats, för övernog
av toner i arla och särla
av toner som mig helt betog
som vindens spel när solen log
mot varje trippande ärla.

Jag sökte en sång i sommarens skog
och plöjde nog fåran rak med min plog
och lyssna till skrattet och pratet
Men kunde ej finna livet var nog
för orden som gavs mig, ej riktigt förslog
i all tomhet som låg under gnatet.

4

Jag sökte en sång i höstens skog
på fält och ängar, där slänten drog
mot älvarnas lekande vatten
I forsens brusande monolog
i sägnerna där slagen slog
jag sökte dig om dag, om natten.

Jag sökte en sång i vinterns skog
när snöhöljd och grann den för ögat stag
och inrama glittrande fjärden
Jag finner ej visan, men hjärtat förstag
att kärlek, ödmjukhet kanske är nog
och räcker en bit här i världen.

ARNE THULIN
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••ROJDYKARE VID KATTHOLMEN
Gustavsbergs gamla kolångare lossade någon gång

hela lasten på Kattholmen. Det var för att elda vid
badinrättningen och elverket, som 1906-1937 var
belägna vid Kattholmen.
Kolet lossades då vid en brygga, som låg vid ut

sidan Kattholmen. Bryggan revs för 25 år sedan
men pålarna stod kvar.
När båtklubben fick sin brygga för bensin där

vart det svårt att angöra bryggan med alla dessa
pålar. Vi tog då kontakt med en röjdykarkurs från
KA 1 som sågade och sprängde bort stolparna 1 m.
från botten. Det sistnämnda på rekommendation av

byggmästare Göransson, som är den mest praktiska
karl jag känner.
Kursen som stod under befäl av löjtnant Rosen

hade egen båt, egen läkare och erfarna instruktörer.
På en dag var alla stolparna borta.

Arbetet utfördes med militär noggrannhet och
organisation, och vid 16.00 var allt klart.
Det var kul att se med vilken fart alla dykarna

kom i och upp ur vattnet, var och en med sin "fö
rare".

Stockarna som slogs ned omkring 1900 var alla
friska efter denna långa tid i vattnet. T. Rolf

KÅGE-DEKORER EFTERLYSES FOR MUSEETS RAKNING
Marianne Landqvist på fabrikens museum söker efter tallrikar med följande de
korer från 1930-talet: Naima, Ramen, Vero, Åker, Delft, Azur, Korbi, Prior och
Canari. Endast en tallrik av varje behövs. Ring 301 00/341, om Ni hittar något.
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Bengt Nilsson jobbade här ett halvår innan han kom till Atlas
Copco 1950. Där har han gått på yrkesskola inom planerings
och arbetsstudieområdet. Efter 20 år kom han tillbaka igen
den 15 maj. Nu till SPF:s arbetsstudieavdelning.

Stig Ekström från Ekenäs i Finland är ny arbetsledare på plast
efterbearbetningen. Han började redan vid årsskiftet och börjar
bli lagom inkörd.

Håll skärgården ren
Nu skall även vår vackra skärgård befrias från

det skräp som tanklösa människor lämnar efter sig.
Förtroenderådet för Vårstädning 70 i Stockholms
län kommer att genomföra en informationskam
panj mot nedskräpningen i Stockholms skärgård
under sommaren 1970.
Kampanjen "Håll skärgården ren" har som hu

vudsaklig målsättning att genom en bred informa
tion förebygga nedskräpning i skärgården och för
stärka fritidsgästernas naturvårdsansvar. Detta
kommer bl.a. att ske genom affischering, banderol
ler, streamers, flygreklam, annonsering samt genom
en folder som distribueras via affärer, kiosker m.m.
Vidare planeras en städaktion i skärgården under

senare delen av juli, då man kan räkna med god
uppslutning från fritidsfolket. Perioden är inte hel
ler så känslig för fågellivet och djurlivet på holmar
och skär.

Man har med oro uppmärksammat den ökande
nedskräpningen i landets skärgårdar. Den hårdast
utnyttjade och därför mest nedskräpade är Stock
holms skärgård. Nedskräpningen i skärgården or
sakas i första hand av den reguljära båttrafiken
och det rörliga friluftslivet. Denna nedskräpning
och förorening ökar och utgör ett allvarligt problem,
både ur sanitär och estetisk synpunkt. Det händer
också ofta att badande råkar ut för svåra skärsår
på grund av flaskor, plåtburkar och annat skräp
som trots förbud kastas ut från fartyg och fritids
båtar.

Städamiral Sören Norrby: "Avsikten är att den
na kampanj skall bli ett komplement till liknande
åtgärder i samma syfte, exempelvis operation
'Holmgång', båtfolkets egen städning. Vi vänder
oss i första hand till den breda allmänheten, som
vi genom opinionsundersökningar vet har ett stort

Två nya ansikten på kalkylavdelningen: Nils Henry
Freyne, en duktig orienterare, kommer direkt /rån
Stockholms Universitet, där han läst på den samhälls
vetenskapliga linjen. Peter Erret kommer också direkt
från sin utbildning. Han har gått på fackskola i Nacka.
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intresse för miljövårdsfrågor av detta slag. Det har
också visat sig genom den stora uppslutningen kring
Vårstädning 70. En städningskampanj i skärgården
erbjuder helt andra problem än i tätorterna. Infor
mation och organisation kräver större resurser. Skär
gårdens renhållningsorganisation är ännu inte fullt
utbyggd. Själva städningen kommer att inriktas på
en uppsnyggning av stränder, holmar och skär."

Sören Norrby påpekar vidare att kritiken av
nedskräparna inte får full tyngd förrän samhället
organiserat sin renhållning på ett sätt som ger all
mänheten fullgod service. "Det är dock inte rimligt
att de ekonomiskt och befolkningsmässigt svaga
skärgårdskommunerna skall belastas med denna
omfattande renhållningsuppgift. Detta måste bli en
regional fråga, något som också påtalats i Stor
stockholms renhållningsutredning."

SPARA PÅ VATTNET
uppmanar oss vattenverket, detsamma gör röster i
vår telefon. En röst bad oss påminna om att spar
samheten inte endast gäller hårt drabbade trädgårds
ägare som ser sin täppor vissna i torkan. Vattnet
kan sparas inom hemmets fyra väggar. Se efter
läckande kranar, skölj inte under rinnande vatten,
det finns mycket vatten att spara om man skärper
sig. Och det gör man ju, förövrigt kommer det att
regna om nätterna i sommar tror vi, optimister som
v1 ar.

Styrelsen för Kooperativa Förbundet
har konstituerat sig med studierektor Gunnar Etz
ler, Spånga, som ordförande, statssekreterare Hans
Alsen, Uppsala, vice ordförande, och maskinmästare
Alfens Holmqvist, Jönköping, sekreterare.

Från Norrala utanför Söderhamn kommer denne låd
gjutare Roger Karlsson. Var lagerarbetare 3 år innan
han kom hit. Bor med familjen på Idrottsvägen d.v.s.
de röda teleskophusen bakom Farstaborg.

Linnea Erixon är sorterare på HPF. Jobbar halvdag. Ar från
Liusne.

Ny formsprutare på plast är Taisto Roth. Han kommer när
mast från Eskilstuna där han arbetat hos Br. Soderberg.
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De båda blomsteromhöljda och kampglada
herrarna på bilderna är veteraner. Över 110
tjänsteår har de tillsammans. Georg Boox
heter mannen till vänster och Henrik Bengts
son är kämpen till höger. De avtackades en
majdag i nya UHV-huset där båda har av
slutat sin långa arbetsdag. Nu vidtar för de
båda många ljuva dagar som pensionärer.
Lycka till.
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GUSTAVSBERGS SCENSTUDIO
Den 15 juni höll Scenstudion sitt årsmöte, som

leddes av Birger Säfström, i sin nya lokal, Maria
plan 4, trots att reparationen inte var helt färdig.
Till styrelse för verksamhetsåret 1970-1971 val

des:
Ordförande: Gunnar Lundberg (tidigare ordf.

1956-1966)
Vice ordf.: Tommy Norman
Sekreterare: Arvid B. Bergström (tidigare sekr.

1947-1968)
Kassör: Gunnar Lindblad
Suppleanter: Agneta Olsson och Thomas Nordgren.

Revisorer blevo Kurt Svensson och Aina Lindahl
med Birger Säfström som suppleant.
Till hedersledamot med guldmärket valdes Gun

vor Larsson, som varit medlem sedan bildandet
1945.
En motion, som inkommit från Jan Fogelbäck

och Vibeke Lindberg, med förslag om ändring av
en passus i stadgarna § 2: "G.S., som är helt opoli
tisk ..." till "en partipolitiskt neutral ställning" av
slogs efter en längre diskussion av årsmötet. En li
ten grupp hade under året inövat Bertold Brechts:
"Regeln och undantaget". Efter en intern uppspel
ning för Scenstudions medlemmar i november be
slöts dock, att pjäsen fick framföras i Scenstu
dions namn på grund av den alltför politiska ten
dens som inlagts i regin.

BRASILIEN -GUSTAVSBERG
Nej, det är inte som ni tror att A-laget har ut

manat Pele och hans kompisar till ädel kamp om
bollen. Gustavsberg har en annan och tragisk an
knytning till fotbollslandet. I en gulnad tidning från
1945 hittade jag en intervju som berättade en nyhet
för mig. Den att 75 gustavsbergare deltog i den
olyckliga utvandringen till Brasilien åren 1890-91.

Gustavsbergare är förvisso inga flyttfåglar. När
de börjar lyfta från Farstaviken är det hög tid att
se upp med missförhållanden som skapar vantrivsel.
Det gällde då och det gäller i dag.
Hur gick det för dem. De blev fortfarande egen

domslösa utan frihet, palmhyddor med stampat
jordgolv blev deras hem på jorden. Få fick en chans
att återvända trots stora ansträngningar. Den som
berättade om gustavsbergarnas tragiska öden var
Emelia Jonsson, nu död sen länge, som var en av
de få svenskar som lyckades ta sig hem igen.
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Handelsminister Gunnar Lange med sitt departement besökte Gustavsberg vid det regelbundet återkommande in
dustribesök, som hela personalen gör på vårkanten. Här var det vackert väder med lunch på Säby och kaffe i grä
set och återresa till Stockholm med båt. Vid kaffet informerade Bo Broms om företaget och vårt intresse för miljö
vård. Innan lunchen gick halva styrkan, varav de flesta män, på besök i BKF, SPF och Studion. Resten, övervä
gande kvinnor, besökte HPF och Studion.

SOMMARENS DAGLA.GER I SÖDERSVED
KLIPPT UR "BLOCKET"

Sommarens dagläger börjar måndagen den 15
juni och pågår alla dagar utom dag före och sön
och helgdag. För att få vara med måste Du lösa dag
lägerkort som gäller en (1) vecka och kostar 10 kr.
i kommunalkontorets växel.

Abonnerad buss avgår från Styrmannen kl. 8.30
vid kommunalkontoret kl. 8.45. Från Brunn c:a
9.15. Hemresa från Södersved till Brunn kl. 16.00.
Till Styrmannen kl. 16.30.

För att få deltaga i Daglägret skall Du ha avlagt
prov för bronsmärket i simning. Visa upp det för
någon av ledarna på lägret. Har Du det inte, skall
Du avlägga prov för simlararinnan. Efter godkänt
prov får Du, helt kostnadsfritt, märket.
De som vill lära sig simma har möjlighet till detta,

då simskolan drivs parallellt med daglägret. För att
motverka hungerplågorna kommer varje deltagare
att utspisas med vid regn varm mjölk, _vid solsken
avkyld mjölk. Alla hoppas vi väl på det senare. Nå
got att äta till mjölken får var och en ta med sig
hemifrån.

På daglägret får Du vara med om: framför allt
bad men även volleyboll, badminton, fotboll, lekar,
utflykter m.m.
Under söndagarna fr.o.m. den 28 juni kommer

det att finnas en ledare vid Södersved från Dag
lägret mellan klockan 11.00 och 14.00, vilkens upp
gift endast är att LÅNA UT MATERIAL till ung
domarna.

Kinga/Glvar
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DEN GODA TIDEN PÅ BLEKSANG
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Torsten Rolf, Hilding Ohlson och en bandspelare
träffade samman med två kända och färgstarka
gustavsbergare i slutet av maj. I en trivsam lägen
het vid Ekedalsvägen hemma hos Anders Bonnevier
ägde mötet rum och gästen "Mylla" och "Banne"
hade lovat berätta minnen för Torsten och Hilding.
Resultatet blev trevliga foton och ett intressant band
med många fängslande minnen, att berika kultur
nämndens arkiv med och vi på "Gustavsbergaren"
har fått lov att saxa ur materialet.
Torsten Rolf presenterar Gustav Möller som "icke

förutvarande socialministern utan en man som går
under namnet Mylla". Alla gustavsbergare vet vem
Mylla och Bonne är, hur många som känner till
deras fullständiga namn är mera oklart. Det frestar
oss att ta in hela materialet obeskuret men vi måste
ha lite annat i tidningen också. Bandet finns i av
skrift på redaktionen om någon är intresserad, vi
tänker återvända till det vid ett senare tillfälle.

Banne som är född 1891 har en gång som idrotts
ledare tagit hand om Myllas uppfostran till idrotts
man. Mylla är alltså en ung man född 1902. På
Mariagatan föddes han och bidrog som många and
ra på sommarlovet till familjens försörjning i de
Odelbergska rovlanden. För 60 öre om dagen och
"detta, säger Mylla, grundlade familj ens välstånd".

Efter slutad skolgång började Mylla på Vatt
k varn hos Viktor Nilsson. Var springpojke där,
langade tefat och bar massa, vinter och sommar, i
ur och skur.
- .Andå orkade du friidrotta när kvällen kom,

säger Torsten. - Ja du förstår, tycker Mylla, med
den ledaren (Banne) så var det inget annat å göra ...

Banne minns väl den långe ynglingen, som var
specialist på höjdhopp men inte oäven på diskus
heller. Ett år, berättar han, hade Gustavsberg fyra
man med på SM, Mylla, Axel Eriksson, Egon Jo
hansson och Söderlind. Till den dåvarande idrotts
platsen, Bleksäng, där OK och Domus nu ligger, kom
många stora Stockholmsklubbar på besök. En gång
kom Edvin \'vides klubb Linnea hit med 400 man.
Det blev en dag av fest som Banne och Mylla gärna
minns.
- Hördu, säger Torsten till Mylla, din bror Ed

vard var ju med på Olympiaden 1912? -
- Jodå, Edvard Möller från Gustavsberg var bäs

te europe i stående höjd. - På Olympiaden släppte
han före sig 2 amerikaner och 1 grek och blev alltså

Mats
Text till tal



På bilden ses Torsten i intervjutagen, Banne och Mylla berättar gärna. Bilderna på vänstersidan togs vid Bonnes
fest för släkt och vänner i samma vecka. Banne med trumman överst och under sjunger som så många gånger förr
Mylla och Banne tillsammans.

4. Mylla berättar senare att bror Edvard fick betala
deltagandet själv, det kostade honom 10 riksdaler
en ganska kännbar utgift på den tiden.
Torsten frågade om det var broderns framgångar

som inspirerade Mylla till idrottande men det var
det inte, sa Mylla, han kunde en del själv ... Tors
ten hade ett minne av att Mylla var en överdängare
på stavhopp och vart ensam kvar i en tävling till
sammans med Henry Lindblad, som innehade svens
ka rekordet på 4.13. - Jodå, sa Mylla med klädsam
blygsamhet, Lindblad började hoppa när jag slutade
på 3.42, man ska släppa fram ungdomen. - Myllas
skratt kan tyvärr inte återges i skrift.

Så berättar Bonne om hur Fabriksledningen efter
gammal tradition stödde idrotten i samhället. När
bilarna blev för besvärande på Bleksäng, vägen an
vändes till löparbanor, så fick man flytta till Farsta
borg, dock inte utan självövervinnelse från bruks
patrons sida, han var rädd om sina åkrar. Bonne
berättar om fina priser som företaget skänkt under

åren. Annars var det svårt med ekonomin, de täv
lande fick klara sina utgifter själva. Inträdet till
matcher var 15 öre och gav inte många kronor. Till
julen gick man med "Stjärnan" där långa Mylla var
självskriven "kung" och fick in lite slantar.

Mylla berättar om Saltsjöbadstävlingarna, om ut
tagningarna före. Han drar på i känd stil: - Ja vi
gjorde upp resultaten innan vi startade - För de
gjorde man nere i fabriken - Ja va tvungen å vinna
de, å han de - så vi visste precis poängen när täv
lingarna var över - för vi visste våra egna presta
tioner - Ett år vann ja diskus, höjd och stav -
Du förstår Saltsjöbadsrekordet på stav var bara
2.13 å de hade min bror Sven - Ja hade aldrig
hoppat 2.13 förut men ja hoppa 3.20 där då - För
Calle Axell hade lovat bjuda mej på Bakfickan om
ja hoppa 3.20 å då fick ja ju göra de då - Ja Bon
ne, säger Torsten, de var väl inte bara idrottsmän
som åkte till Saltsjöbadstävlingarna.
- Nä de var väldigt mycke motorbåtar härifrån
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Redan på 1830-talet tillverkade fabriken miniatyrporslin. I priskuranten kallades det
"Leksaker". På bilden ser ni delar ur en servis på 60 delar från omkring 1830. De är
stämplade med ett G på undersidan. Dekoren är ett blått tryck med olika pastorala motiv.
Efter att ha varit bl.a. i skådespelare Anders de Wahls ägo, har museet nu lyckats återer-
övra den till fabriken. M. L.

som var med dit. Den största publiken var nog från
Gustavsberg och det blev riktigt trivsamt med folk
i alla backar.
Det var tydligen något alldeles speciellt med

Bleksäng. Mylla berättar: - Hörru, Bleksäng, där
stod det ju trän på plan så där fick man studs -
Ja ja kan tala om för dej att AIK dom vann aldrig
över oss härute - Vi hade ju trän å passa till - Så
vi fick tillbaks passningarna å Tulit han stod på ena
sidan bakom ett trä - Så när bollen kom susande
så rusa han fram å tog den sörru - dom såg inte
honom - så vi vann - AIK låg hemskt illa till. -
Torsten frågar Bonne hur det var med vinter

idrotterna.
- Jodå, vi spela bandy, ibland på ösby träsk å

ibland på Farstaviken. - Grabbarna fick skotta
banan själva så dom var pin trötta när matchen
skulle börja. - Nån gång fick vi låna häst av hov
jägmästarn. Då fick vi Balder den argaste hästen
i stallet.

Mylla kommer ihåg att han satte upp en kåk på
Bleksäng. Företaget skänkte allt material. Kåken
blev ju lite sne, säger Mylla, men de gick bra ändå,
de gick å dansa i den också.
- Du slutade vid fabriken, säger Torsten till

Mylla.
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Jo han körde för bussbolaget i 28 år sen 1935,
tills benet blev för dåligt och propparna började
komma. Men humöret och berättarförmågan finns
kvar.

Mylla talar om bruksboden. Hur det hände att
hans far fick 2 öre kvar i slutlön när skulden var
betald. Men det hände också att det kom besked
att nu var kontot överskridet och ingenting mer
fick köpas. Då tog fader C. J. Möller geväret och
sköt ihop till ett och annat kontantpris i skytte
föreningen. Han var en god skytt. Skytteföreningen
var stark och respekterad, hovjägmästarn var chef
för den också.

Såväl Bonne och Mylla har bidragit till samhällets
alltid rika musikliv. Mylla hade på sin tid eget mu
sikkapell och var med i Sångarbröderna. Bonne
tjänade musikkåren. Det finns mycket mer om det
men som sagt en annan gång.

Musikminnena förde dem in på Gustavsbergsbå
tarna och vidare in på det båtliv som gustavsbergare
gärna dröjer vid. Det kräver inte bara sitt eget ka
pitel utan snarare många bokband.
Torsten och Hilding tackade hjärtligt för sig och

önskade Anders Bonnevier och Gustav Möller ett
långt gott liv, vi behöver deras humor och glada
livssyn. Vi på "Gustavsbergaren" instämmer varmt.
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FISK SIKTAD I FARSTAVIKEN
Ar hotet undanröjt? Risken för undergång på

retur? Förvisso kan vi se framtiden an med tillför
sikt. Jag har sett fisk. I Farstaviken.

Inte en. Ett helt stim. Tio stycken, kanske fem
ton. Osäker om ifall den plötsliga värmen vi drab
bades av de första veckorna i juni påverkat mina
sinnen var jag tvungen att å det mest utstuderade
och illvilliga sätt förvissa mig om att detta var
verklighet.
Jag stod där på stranden vid Gula byggningen.

Det lilla samhället dåsade i försommarvärmen,
fabriksvisslan hade tutat. Väntande på Marianne
för hemfärd till middag förstrött visslande "Frida
i vårstädning" och tankfullt blickande ner i vikens
för dagen nästan blåa vatten stod de plötsligt där.
Små. Stilla. Oändligt sakta, för att inte väcka oro
i de eventuella små liven tog jag upp en sten från
marken och så, plask. I en glittrande kaskad stod
sanningen klar i ett glädjens rusiga ögonblick.

\ I /
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Livet har återvänt. Ljudet av sjungande fåglar
tilltog som hade de med spänt intresse följt undret,
markens dofter kändes övermäktiga, hela naturen
tycktes ta ett krafttag och i korus samla sig till en
jätteviskning: VALKOMNA.

Det renade vattnets seger således. Skall våra nya
gäster hinna växa upp och kanske få uppleva även
det tredje reningssteget?

Vi åkte hem sedan och åt fiskpinnar. Tillverkade
ombord på någon av de stora båtarna ute till havs
dit fisken fördrivits av kvicksilver, fosfater och
annan smörja. Av fisk som våra barn har hört be-

rättas om och sett på bild i Alice Tegners visor. Det
som för oss är fiskpinnar är för Johan (3) och Kalle
(2) bara pinnar. Förpackade i fyrkantiga klotsar
med på paketet visande bruna, skrovliga romber
kan detta för dem inte ha med liv att göra. Det är
pmnar.

Men åter finns det hopp. En dag skall våra barn
barn förtjust kunna klappa ihop sina runda små
händer vid middagsbordet och utbrista:

HUJA, DET BLIJ FISK.

Jan Landquist
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Det blev sommar i år också

Farstaviken fylls av båtar av alla slag, taxibåtar
na konkurrerar med bussarna om besökarna, som
marn är här, viken lever upp, folklivet blomstrar,
det är lustigt att leva. Men Blå Porten, en gång
fabrikens stolthet liknar mest en avdankad herr
gårdsfröken. Livet kan vara grymt även för en gam
mal port. Efter en generation av nästan allsmäktig
het får den Blå erfara hur makten krymper och att
en andraplansflicka, benämnd Gula Porten stiger
upp som sagans fågel Fenix och övertar makten och
äran.

Hur långt ett normalt portliu kan bli
vet inte jag, vi får använda mänskliga mått. En
generation bör vara knappt ett kvarts sekel och det
är en lång tid. Och så detta slut. En liten gul räka
spottar upp sig och ingenting blir det samma mer
för en Blå före detta skönhet. Denna Blå Port som
betytt så mycket i vårt vardagliga liv på fabriken.
Hur många lappar, röda, vita eller räddhågade
bortförklaringar har vi inte levererat in genom luc
kan för att slippa ut under brinnande arbetstid.

När steg Blå Porten först ur gruset
skimrande och påkostad och i den blå färg som här
benämns Stig Lindbergsblått? Det måste ha varit
i början av fyrtiotalet. 1939 låg porten som på fil
men från Odelbergs tid i hörnan av Gamla Konto
ret, ända framme vid kajvägen. Gamla Kontoret
låg innanför Fabriksområdet, ljuva oskuldsfulla tid
vi som bodde där hade nyckel till fabriksporten,
glömde man nyckeln fick man knacka på rutan till
fru Andersson som släppte in de glömska. Efter den
epoken troligen 1940 flyttades porten några meter
längre in och fru Andersson avlöstes av Thulin. Det
blev åtskilligt svårare att komma in och ut och
Thulin ropade ofta på oss inifrån sin enkla kur.
Han ropade inte alltid av tjänsteskäl, det gällde lika
ofta ett ord för grönska på nio bokstäver eller hus
djur på tre, han löste korsord mellan varven, port
vakten Thulin. Sen kom då Blå Porten i all sin glans
och med sina tekniska finesser. Ryktet gick att den
var oförskämt dyr och det gjorde den inte ointres
santare. Vi såg den med respekt och avlämnade lap
par utan anmaning.

Nu kan det sägas
Enklare brott preskriberas efter tjugo år vad jag
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tror. Det hände mig i den Blå Portens barndom att
en av mina vänner flyttade över till en konkurrent
firma. Hon var en färgstark Forrngivare och sista
dagen hade vi party i hennes atelje efter jobbet. Det
var lite vemodigt när vi städade efteråt och ställde
undan det som skulle sparas och slog sönder det
kasserade. En flickskulptur hade mist benen men
satt ändå så allvarligt skön på sin halva kjol.
Skulptrisen tittade ömt på sin andes verk och nän
des inte slå sönder den. Snälla du ta den, sa hon,
och sätt den bland dina krukväxter. Tackar, svara
de jag, men var får jag nu den röda lappen för
porten. Den får du klara dig utan fick jag till svar,
säg som det är om dom frågar.

Mitt dilemma varförfärligt
Det var i fel tid, fel generation med fel uppfost

ran. Hela min västsvenska barlast av brott och
skuld, sjunde budet och syndabekännelsen slogs med
ett vilt habegär. Slutet kan alla föreställa sig, jag
knallade iväg med flickan i väskan, huvudet stack
upp bredvid termosen. Asch, tänkte jag, har dom
inte stoppat mig förr varför skulle dom stoppa mig
nu. Det är underligt vad fort det bär utför när man
väl lämnat dygdens väg. I Blå Porten var det vakt
avlösning och det såg ut att gå vägen. Då ropade
portvakten på mig och jag uppfattade något om
en skulptur. Oh, eftertankens kranka blekhet, var
för förklarade jag inte saken på en gång, vem hjäl
per nu en syndare. Skakad klev jag in i porten men
hann aldrig börja mitt försvarstal förrän portvak
terna triumferande avtäckte en grön pampig skulp
tur. I mitt förvirrade tillstånd uppfattade jag inte
om det var Sankt Göran med draken eller Europa
och tjuren. Ny för dagen krönte den Blå Portens
ställning och storhet. Jag tittade försiktigt ner på
min söndriga skönhet, hon log, vem såg henne i det
ta högtidliga ögonblick som vi inbjudits närvara
vid. Jag svängde övermodigt min väska när jag en
stund senare lämnade porten, lovande mig själv
att aldrig mer, försynen är sällan nådig länge.

Det skulle vara roligt att veta
hur många portvakter som vaktat Blå Porten efter
Thulin. Jag minns många och gärna, Löfbom,
Bengtsson, Dahlander, Smedslund, Johansson, John
Pelle, för att nämna några och Oscar Wadström
som tog emot fabriksbesök, från sin pensionering till
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Den engelska Herefordrasen ska ju hjälpa oss att få en utegående köttdjursbesättning,
som ska hålla till vid Lemshaga intill vägen mot Hällen. Hela vintern går det inte att va
ra ute på grund av snö och kyla, så den kallaste delen får djuren hålla sej inne i logen
bredvid lagårn. - Efter två år börjar det bli en ganska stor familj. Det finns fem kvig
och tjurkalvar efter inseminationen, som bör jade för två år sedan. Så finns det fem kossor
som är dräktiga efter tjuren som gick och vänslades ute i Tjusrvik förra sommaren. Med
rasblandning förhåller det sej så att det hela tiden måste finnas ett renrasigt djur för att
rasen ska bli stark. Den som kan Mendels lagar förstår, att om man korsar utan ren
rasigt djur, kan det bli huller om buller med arvsanlagen. Och det var ju inte meningen.
En ny tjur har kommit i dagarna. Men han är inte far till den här vackra tjurkalven. Den
är en av inseminationskalvarna.

fyllda åttio. Snart skall Blå Porten helt bort. Norra
ingången blir TV-bevakad. Vi har fått identitets
kort och skådat den nakna sanningen om vårt ut
seende och tidens flykt. Min fader brukade säga
att han eller hon såg ut så att en dragkärra kunde
råka i sken. Nu förstår jag vad han menade.

Edla Sofia

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJöBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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FÖRSOMMAR
Beatelund har bidragit till
försommarstämningen med
en pastoral idyll. De
betande fåren hittade
Hilding på gårdens ägor.
I nedre vänstra hörnet är
det båten med lera från
England som får sig en
översyn vid Farstavikens kaj.
Bilden bredvid berättar om
ett spontant möte mellan
barn från norr, söder och
öster i Gustavsbergs Folk
park medan statsrådet höll
tal.
Bilderna till höger och
i mitten är hämtade från
den rätt kyliga skrapploclear
dagen. "Håll rent"-generalen
Harald, leommunaltull
mäktiges ordförande m m.
mönstrar sina styrkor och
nog fanns det att gora,
se bilden från Dornus
parkeringen.
Nederst till höger visar en
av fabrikens soliga rast
platser på Dekoravd. tak.
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KF:s verksamhet för 1969 slutredooisad
När vår förening hade årsstämma valdes ombud

till regionstämman, som omfattar konsumentföre
ningarna inom Stockholms stad och län. Denna
stämma hölls i Stockholm den 21 maj. Vid stämman
redovisades och kommenterades föregående års verk
samhet både vad det gäller regionen samt utveck
lingen inom den konsumentkooperativa rörelsen som
helhet. Det gavs också intressanta återblickar på
sextiotalet och det diskuterades givetvis aktuellt
inför sjuttiotalet.

Förbundsstämman (Rikskongressen)
Vid regionstämman valdes ombud till förbunds

stämman, som hölls den 8-9 juni. Kooperativa för
bundets verksamhetsberättelse behandlas på region
stämmorna, men den slutliga behandlingen och fast
ställelse sker på förbundsstämman. Vid förbunds
stämman förekom en del diskussioner. Sentab, frukt
importen, engångsglas/burkar och emballageindu
strin kom bl.a. upp till behandling. Ett inslag i
denna första ordinarie Förbundssrämma var samtal
och redovisning om nordiskt ekonomiskt samarbete.
Tage Erlander lämnade då en redogörelse för över
läggningarna om Nordek. Vidare medverkade le
dande företrädare för konsumentkooperationen in
om våra nordiska länder (även Island). Denna dis
kussion utmynnade i ett gemensamt uttalande om att
verka för ett vidgat nordiskt samarbete inom kon
sumentkooperationen.

Ett tillrättaläggande
I en sammanställning i Tidningen Vi från region

stämmorna har insmugit sig felaktiga uppgifter an
gående fusionsfrågorna inom I :a regionen. Där står
bl.a. att när det gäller Gustavsberg så är frågan
klar. Som bekant är så ej fallet. Enligt protokoll
från regionstämman lämnades bl.a. följande infor
mation i fusionsfrågan inom regionen. Bålsta, Vax
holm och Äkersberga är klara med sina beslut och

har gått samman med Konsum Stockholm från den
1 januari 1970. Konsum Södertörn (som har Söder
tälje som huvudort) samt föreningen i Osmo har
på sina första ordinarie stämmor beslutat om ett
samgående med Stockholm. När det skrives har des
sa båda föreningar på extra föreningsstämmor kon
firmerat ordinarie stämmornas beslut. Detta innebär
att de går i fusion med Stockholm från den 1 januari
1971. Södertörnföreningen hade föregående år en
omsättning av 165 miljoner kronor och föreningen
i Osmo sålde för 2,2 miljoner kronor.

Försäljningen januari-maj månader
Totalt uppgick försäljningen i vår förening till

närmare 16,1 milj. kronor. I jämförelse med samma
tid föregående år är ökningen 16,2 procent. På
grund av de prisstegringar som skett, särskilt på
livsmedel, är volymökningen ej samma som ökning
en i pengar. Detaljhandelsmarginalen i procent av
omsättningen är oförändrad i jämförelse med före
gående år.

Inför en intensiv säljperiod
När detta skrives (samma dag som skolorna slu

tat) står vi inför två intensiva säljmånader. Under
juli/augusti har vi 25 procent av årsförsäljningen.
Varuhusets livsmedelsavdelning har 28 procent av
årsförsäljningen under dessa månader. Räknar man
tiden 15 juni-15 augusti blir procentsiffrorna ännu
högre. Under denna tid skall semestrarna klaras,
men vi har kraftreserver i alla de studerande ung
domar som söker sig till oss och gör goda insatser
under viss del av sin skolledighet.

Sol - Sommar - Semester ...
När tidningen kommer ut till sina läsare är se

mesterveckorna nära förestående. Till dem som
lämnar vårt vackra Värmdö under några veckor
säger vi - ha det så bra - och välkomna åter.

G. M-n.

KONSUM• DOMUS

0

HALL NATUREN REN
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GRINDSTUGATAN ÄN EN GÅNG

Söndagskaffe hos Ernst Nordquist 1895
Det låter lite gammalt 1895 men faktum är att

kortet med ovanstående personer härrör sig från
detta år. De nygifta Ernst och Amalia Nordquist
hade fått lägenhet i Grindstugatan och på söndags
eftermiddagen på sensommaren inviterat sin Mor och
sina syskon till en kaffefest i den lummiga och vack
ra trädgården.

En presentation kan därför vara på sin plats.
Från v. sitter Mathilda Wallius, maka till Hjalmar
Wallius som står längst till höger. De båda pojkarna
är Ragnar och Gustav Wallius. Hon gick bort i en
ålder av 30 år. Hjalmar Wallius ingick senare äk
tenskap med Ester Ekberg. I de båda äktenskapen
föddes 9 pojkar, varav 5 är i livet. Tre bosatta i
Gustavsberg och två i Stockholm. Från v. vidare är

tvillingarna Hulda och Herman Nordquist och
brodern Anton Nordquist. Så är det de nygifta
Ernst och Amalia Nordquist. Ernst Nordquist blev
3 6 år gammal, dukade under för den förrädiska
sjukdomen silikos. De har en dotter fru Greta Car
lander, ]ärna.

Som en drottning tronar barnen Nordquists Mor,
Matilda. Det var en fin gammal dam, säger de som
kände henne.
Ovanstående kort har fru Sigrid Wallius, fram

lidne skol- och kyrkvaktmästare Gustav Wallius
maka ställt till förfogande. Kortet i sig själv vittnar
om fotograferingens redan då höga standard. I öv
rigt så finns det mycket av minnen och hågkomster
från den tid som gått från det gamla Gustavsberg.

Howard Ahl
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Här har fotografen lyckats få med en hel samling lyss
nande gustavsbergare, infödda, ingifta eller för länge
sedan inflyttade. Alla lyssnar på /örsvarsminister Sven
Andersson, bilden t.v.

ARBETARKOMMUN
0

FYLLER 50 I AR
Arbetarrörelsen kom sent till Gustavsberg. Effek

tivt bromsad av brukspatron Odelbergs patriarka
liska välde. Men när väl rörelsen vunnit insteg vid
Farstaviken genom fackföreningens och koopera
tionens inbrytning 1919 kunde tydligen ingenting
mera hejda den.

Söndagen den 24 maj var det Gustavsbergs Arbe
tarekommun som fyllde 50 år. Jubileet firades med
tal i Folkparken av försvarsministern Sven Anders
son och av ordföranden Fritz Berg, Gunde Johans
son sjöng.
Valarbetare och andra inbjudna samlades efteråt

till en trivsam sammankomst i Kristallsalen där
Fritz Berg fick ta emot gåvor från olika organisa
tioner. Till sist gav oss Gunde Johansson en oför
glömlig stund tillsammans med Nils Ferlin och Dan
Andersson. Arbetarkommunens första protokoll
återses på nästa sida.
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FORSTA PROTOKOLLET

Protokoll fört öfver förhandlingarna vid mötet den 24 Maj 1920 hållet med Gus
tafsbergs arbetare i och för bildandet af en sosialdemokratisk arbetarekommun.

§ 1
Mötet öppnades af fackföreningens Ordf. Karl Möller, hvarefter tal hölls af riks
dagsman Martin Andersson från Nacka, öfver ämnet "Förhållandena i Ryssland"
från revolutionens utbrott tills nuvarande data.

§ 2
Till ordf. för mötet valdes Karl Möller och till Sekr. Erik Johansson.

§ 3
Mom. 1. Mötet beslöt att i Gustafsberg bilda en arbetarekommun, under benäm
ning Gustafsbergs arbetarekommun med anslutning till partiet, från och med
Il-dra kvartalet i år.
2. Afgifterna till partiet meddelades af Martin Andersson vara, 70 öre för hel
och 35 öre för halfbetalande medlem.
3. Mötet beslöt, att medlemmarna skall till kommunen erlägga en afgift af 1 kr
för hel- och 50 öre för halfbetalande. Landarbetarens afgift till kommunen bord
lades till ett kommande möte.

§ 4
Styrelsen bestämdes till 5 personer, och blefvo för detta ändamål valda Oscar
Söderberg, Arvid Andersson, Gunnar Floren, Hilding Jonsson och Wilhelm An
dersson. Till suppleanter Erik Johansson, C. G. Engström o. Karl Möller, val af
revisorer bordlades.

§ 5
En fråga, hur ofta kommunen borde afhålla möte, bordlades till ett kommande
möte. Mötet afslutades därefter af Ordf. med ett tack till Riksdagsman Anders
son för de upplysningar han lämnat öfver förhållandena i Ryssland.

Justerat den 30 juli 1920.
Karl Möller

Hvid protokollet
Eric Johansson

BESÖKSVERKSAMHETEN
Ja, den har varit livlig, som vanligt så här års.

Mellan den 8 och 12 juni c:a 1.000 personer. Bland
dessa kan nämnas ett engelskt kvinnogille, ett fack
förbund i tryckeribranschen från Augsburg, Med
borgarskolan i Stockholms· stad med invandrare,
som läser svenska, en grupp från Socialstyrelsen på
besök hos personalavdelningen som passade på att
få se fabriken, två grupper franska formgivare och
så Handelsdepartementet. Naturligtvis alla dom
andra, pensionärer och skolor, som vill ut i våren
och orkar att med stort nit lyssna och beskåda och

traska på hårda golv och i trappor. Det har gått sin
gilla gång. Någon kan glömma en kofta, tappa ett
armband eller en klocka. Alla är tacksamma och
ibland kan man få en kartong marmelad att dela,
ett brev eller ett vykort som bevis för uppskattning.
Det känns trevligt!

Besöksrondan har blivit snitslad med stora pilar
och anslag vid varje station med viktiga fakta. Gui
derna har fått förstärkare, som sprider ljudet utan
att störa dom som arbetar och samtidigt skonar gui
dernas röster, som ibland blir lite raspiga.
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FOTBOiLLEN RULLAR.
i • •

Denna bild är tagen vid Nacka Bils Träningsserieavslut
ning på Rest. Herrgårn den 24 april 1970. Nils Enekvist
från Nacka Bil överlämnar vandringspriset till Klas
Larsson, Gustavsbergs IF.

Ledningen för Gustavsbergs fotbollssektion består
av Lars Ohrn, ordf., Ove Thunell, kassör, Klas
Larsson, sekr., Henry Eriksson, v. ordf., och Kurt
Svensson. Styrelsens förhoppning är, att man ska
vinna serien och gå upp i Div. III.

Som tränare har man Bengt Sellinder och som
lagledare "oldtimern" Gert Nilsson.
Till en början har man vunnit Nacka Bils Trä

ningsserie i fotboll och erövrat vandringspriset för
1970.

Så till matcherna i den pågående serien:
På grund av den sena våren blev det ruckningar
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i spelprogrammet. Gustavsberg började alltså i
Stockholm mot Ärsta och vann med 1-2. Det var
Fred Anderson och Janne Lundkvist (straff) som
gjorde målen. Hemmamatchen mot Högalid den
12 maj på Farstaborg blev spännande och slutade
1-1 och Ronny Andersson gjorde målet.
Den 15/5 mötte man så Enskede borta och ord

nade till en fin seger med 0-2 och det var Bengt
Sundström och Janne Lundkvist (straff) som sva
rade för fullträffarna.
Den 22 maj på Farstaborg mötte man Kärrtorp

och Gustavsberg vann med 1-0 och målet gjordes
av Bert Pettersson.

Så reste man till Gotland den 30 maj och mötte
Roma och det blev en överraskande vinst med
0-1 och det var Nichola Oparusic, som fick in
den fullträffen.
Hemmamatchen mot Hanviken, som skulle spelas

den 30 april, klämdes nu in i sista veckan av maj
och det blev en tråkig tillställning som slutade 0-0.
Den 5 juni kom Stureby till Farstaborg och det

blev den bästa matchen som vi sett under denna
säsong. Gustavsberg var "på bettet" och tog led
ningen i halvtid med 2-1.

I andra halvleken ökade man på med ytterligare
två mål. Det var glimtar från fornstora dar, viska
des det bland den trogna skaran av publiken, som
inte har varit bortskämd på sistone. Målgörare:
Bengt Sundström 2, Janne Lundkvist och Roffe
Höglund 1 vardera.

Så vill sektionen genom Gustavsbergaren vädja
till alla läsare att besöka matcherna och ge grab
barna det stöd som så väl behövs, så kanske vi kan
fullfölja styreisens förhoppning om ett framgångs
rikt resultat och seger i serien.

I ett samtal med Klas Larsson fick vi också reda
pi att reservlaget har vunnit alla sina matcher och
leder sin serie samt att juniorlaget, som förra året
vann sin serie, nu blivit tvingade att spela in rätt
många yngre spelare. Det blir nog bättre resultat,
när dom blir "varma i kläderna" till hösten.

Angående nyförvärv så har vi två spelare klara
till hösten. Det är Lars Norberg från lggesund IK
och Juhani Jokinen från Essviks AIF. Det är tvi
grabbar, som vi räknar med skall slåss om platserna
i A-laget, slutade Klas Larsson. Den 12/6 spelade
Gustavsberg mot ]ärla. Resultatet blev 0-0.

Axman
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SKÖN UPPTAKT PÅ SOMMARLOVET

Vad examen var förr för barn och föräldrar är
tydligen skolans musikuppspelning i dag. Det är
charm, fest och dallrande nervositet precis som då,
förtjusta och bedårade föräldrar och lätt fnissig
kompispublik. Man kan ana en viss förtvivlan ba
kom kulisserna när tonerna inte vill, om dom bara
visste vad felen bidrar till charmen och vad tråkigt
det skulle bli om allt gick perfekt.

I år spelades det upp ett litet skådespel framför

kuliss av Josef Ekberg, en framtidsdröm om hur
det kan bli vid Grisslinge Havsbad om det vill sig.
Musiklärarna, Sven Wahrenberg, Valborg Bång,
Verner Jönsson, Carl Grönstedt och Florence Pilot
ti höll i trådarna och eleverna fick själva leka fram
sina roller. Scenbilden var vacker och ljussättningen
säker. Om lärare och ungar orkar, så vill vi ha så
här trevligt varje år.

Edla Sofia

0

ORIENTERARE SIKTAR PA VM
Nils H. Freyne rapporterar

Björn Nordin som har siktet inställt på höstens
VM i Osttyskland, stärkte förmodligen sina chan
ser ytterligare, då han på turnen till Tjeckoslova
kien, Väst- och Osttyskland gjorde den kanske bästa
prestationen av alla VM-kandidaterna. Vid lands
kampen mot Norge gjorde han en fin prestation och
blev 6:a och dessutom var han med i det segrande
budkavlelaget.

Våren, som är budkavlarnas tid, gav resultatmäs
sigt som bäst en 4:e placering av 225 startande lag i
Halland. I laget löpte J. Dahlgren, D. Karlsson, N.
Freyne, B. Sander och B. Nordin. Dessa har även
placerat sig bra på en del individuella tävlingar.

Från ungdomsfronten kan rapporteras att Glenn
Develius och Anette Hagelin vunnit var sin tävling.
I övrigt har Billy Johansson, Kristina Molin och
Björn Lindberg gjort fina prestationer. Ungdomarna
som av resultaten att döma bara blir bättre och
bättre, har under vintern instruerats av ett par
världsmästare och en landslagsman förutom våra
egna stjärnor.
Vår egenritade karta, som rönt mycket stor upp

skattning för sin kvalite, har bidragit till att både
bredden och toppen har utökats väsentligt bland
både ungdom och seniorer. En ny karta skall fram
ställas under en tvåårsperiod på Värmdön.
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Den 4 juni presenterades årets utlandsstipendiater, som tillsammans med sina föräldrar
inbjudits till ett tesamkväm i Kyrksalen. Kvällen gick i det glada gemytets tecken där fjol
årets stipendiater på ett medryckande sätt delgav oss sina intryck och erfarenheter från
förra årets kursorter. Även skolans stipendieleommitte var närvarande vid samkvämet.
Studierektor Arne Jansson framförde ett tack till företaget för det intresse man visar skolan
och den stimulans det innebär för eleverna att få ett utlandsstipendium. Från vänster på
bilden ser vi Lars Westergren, stipendiat 1970, Anders Thunvik 1970, Lars-Bertil Ar
vidsson 1970, Mats Söderlund 1969, Anette Söderlind 1969, Olle Wallbom 1969, Leif
Berglin 1969, Ann-Christin Ljungekvist 1970, Heidrun Erret 1970, Christina Berke, reserv
1970. Bewe

KRIABLOMSTER
Det råder inget tvivel om att förslaget om fem

dagarsvecka för skolorna är absolut dödfött och
utan dröjsmål måste avlivas.

Om jag vore lärarinna skulle jag inte ha glasögon
och knut i nacken utan jag skulle se snäll ut.

Många självlärda slutar ofta i en klass för sig.
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Pelle kom för sent för han såg inte på en gång
att hans klocka inte gick, men då gick han. Det
gjorde inte så mycket för magisterns klocka gick
visst efter, så han saknades inte förrän ha varit där.

"Vi ber att vår son Lennart får vara hemma i
morgon, eftersom han skall resa bort."
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STIPENDIER OCH PREMIUM
Studierektorn rapporterade, att stipendiekornmitten tilldelat följande elever premier och stipendier:

Anna Westerbergs stipendie/ond:
"Gott studieresultat i avslutnings
klasserna" (7x50:- kr.)
Barbro Wejsfe!t
Ari Nauska
Pia Hällerstam
Peter Hansson-Byss
Kjell Hogewall
Inger Johansson
Gösta Olausson

9gt1
9gt2
9h
9t
9ha
9ht
9tp

Skolstyrelsens sleolbyggnadsleommitte:
"Premium till klassens bästa kamrat"
(avslutningsklasserna) Bok ca 15 :-.
Anette Nord 9gt1
Peter Hansson 9gt2
Kerstin Norlin 9h
Bo Bergman 9ha
Viola Österberg 9ht
Ronnie Tallqvist 9tp

Barlowska fonden: (Målsmannen skall
vara anställd vid AB Gustavsbergs
Fabriker) "Premium främst i
avslutningsklasserna till fyra elever,
som visat intresse och fallenhet för
slöjd och hemkunskap"
(Bok c:a 15:-)
Jan Heligren 7a
Arne Norling 7a
Ann-Christine Ljungekvist 9gt1
Heidrun Erret 9ht

Sleolstyrelsen: Premium i teckning
(bok c:a 15:-)
Marita Lindberg 9gt1
Inga-Lill Löfberg 9gt1
Barbro Weijsfe!t 9gt1
Pia Helmer 9gt2
Kristina Hillert 9gt2

Konsum Gustavsberg: Premium i slöjd
(värde c:a 25:-)
Jan Hellström 7d
Peter Ekroth 8a
Johan Rizell 9gt2
Christina Berke 9gt2
Helena Dahlberg 9h
Heidrun Erret 9ht

Värmdö sko/styrelse: Premium för flit
och [ramsteg
Eva Ostman 9ht

Bästa resultat I Nutidsorientering
1970:
Anders Thunvik 9gt2
Ulrika Engblom 9gt2

Anonym givare: Premium i musik
(3 st) bok c:a 15:-
Lennart Weiss 9gt1
Anette Nord 9gt1
Barbro Wejsfelt 9gt1

Skolstyre/sen: Idrottsstipendium -
resa till idrotts/äger I Visby
Göran Alvebro 8d

Trafikpremium i årskurserna 4--6,
bok c:a 10:
Orjan Samuelsson
Elon Hugdahl
Marie Didriksson
Merja Ylikoski
Christ. Gunterberg
Lena Åkesson
Torbjörn Henriksson
Cathrinc Douhan
Ella Forslund
Susanne Freidle
Therese de Grooth
Jan Lyngander
Sylvia Krapf
Anette Gustafsson

4a
46
4e
4d
4p
Sa
Sb
Se
Sd
6a
66
6c
6d
5-6

'.trafikpremium till högstadieelever
(de tre mest trafikkunniga):
bok c:a 15:-
Tommy Johansson 9gt1
Olle Eriksson Sd
Kjell Magnusson 8d

Dagny Bjurlings minne: Till elev som
aktivt verkat i elevrådet
(värde c:a 50:-)
Anette Nord 9gt1

Cederströmska fonden och Roo's fond:
Sedan en tiondel av avkastningen lagts
till kapitalet, används återstoden till
belöning åt sådana elever, som frivil
ligt arbetat för allas trivsel och
säkerhet (skolpoliser, ordningsvakter
m.fl.)

SKOLPOLISER:
Roger Hagelin 6a
Gerhard Pohl 6a
Göran Weiborg 6a
Irene Baekman 6a
Angela Poroli 6a
Britta Rikkinen 6a
Conny Lindgren 66
Thomas Mann 6b
Henrik Samuelsson 6b
Elisabet Lindgren 6b

Owe Olsson 6e
Per Sandqvist 6c
Harry Ström 6c
Elisabeth Eriksson 6c
Karin Eriksson 6c
Gunilla Lorenzi 6e
Birgitta Nauska 6e
Ann-Christin Persson 6c
Agneta Schiisslcr 6c
Yvonne Johansson 6d
Anita Kastrnan 6cl

Biblioteksvakter Ekedalsskolan
Maria Arncdotter-

J anson Se
Marie Stenberg Se
Tommy Johansson 6b
Mikael Strömberg 6b

Skolstyre/sen: Premium till elever
i Handelsskolan
Anna-Stina Carlsson
Kerstin Wiberg
Karin Äström
Aila Nyman

Bibilioteksvakter Kvarnbergsskolan
Jan Heligren 7a
Björn Holmberg 7a

Matsalsvakter, Kvarnbergsskolan
Lars Gustavsson 9h
Yvonne Nilsson 9h
Carina Carlsson 9gt2
Pia Helmer 9gt2
Agneta Svensson 9gt2

Institutionsmedbjälpare,
Kvarnbergsskolan
Lena Gelin 7d
Kerstin A-son Lilja 7d

Utlandsstipendier
Rapporterades att stipendiekommit

ten tillsammans med representanter
från Gustavsbergs Fabriker utsett föl
jande utlandssripcndiater till sornrua
ren 1970:
Arvidsson, Lars-Bertil, 9gt', England

(Dovereourt)
Erret, Heidrun, 9ht, England
Ljungekvist, Ann-Chr., 9gt', Schweiz

(Vevey)
Thunvik, Anders, 9gt2, Tyskland

(Trier)
Westergren, Lars, 9gt2, Tyskland

(Trier)
Reserv: Christina Berkc, 9gt2
Rapporten godkändes.

EN GLAD SOMMAR OCH EN GLAD SEMESTER
ÖNSKAR VI ER OCH OSS INNERLIGEN RED.
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Gustavsbergs Teatcrkommitte
Teaterkommitten var representerad vid Svenska

Riksteaterns sättningskonferens i Stockholm den 13
maj. För nästa säsong abonnerades på följande före
ställningar på Gustavsbergs Teater:
Den 15 sept. få vi förmånen av turneprerniar på

en "ROLF-KAVALKAD" med bl.a. Sonja Stjern
quist, Eric Gustavsson och Ulf Lindquist. Ytterli
gare en sångare som ersätter Per Grunden, vilken
tillhört ensemblen tidigare, få vi höra. Vem denne
blir är inte klart när detta skrives. Att det blir en
förstklassig kraft är dock säkert. Här kommer vi

26

att få förnya vår bekantskap med Rolfs ännu popu
lära repertoar.
Den 9 okt. följer så Bertold Brechts skådespel

"SVEJK I ANDRA VARLDSKRIGET". I detta
få vi se Bertil Norström som Svejk, en roll som han
tidigare spelat på Stadsteatern Norrköping-Linkö
ping och som, enligt en framstående teaterkritiker
"givit honom mer ära och berömmelse än någon
annan roll".
Den 15 november få vi se "IVAR KREUGERS

SVINDLANDE AFFARER" av Jan Bergquist och
Hans Bendrik, vilka skrev, regisserade och spelade
i den vid framförandet på Stockholms Stadsteater
senaste säsong. Pjäsen "blev en svindlande framgång
på Nya scenen" och blev "en av Stadsteaterns störs
ta succeer genom tiderna" med 130 föreställningar
bara i Stockholm.
Den 4 okt, får mellanstadiets skolelever se "AL

LA MOT EN" av Martha Vestin och Tom Lager
borg. Denna föreställning blir på skoltid. Pjäsen
gavs tidigare för tre år sedan och blev den gången
en framgång men det är inte i första hand därför
den åter tages upp av Riksteatern. Det främsta skä
let är, att den behandlar problem som ständigt mås
te diskuteras.

Herbert Bergschöld, som började som biträde och
sedan handsvarvare kom 1937 och i samband med
SPF-bygget in på elavdelningen. Han har alltså
varit med om att lägga elnätet i hela samhället ef
tersom vi levererar ström dit.
Nu har han en längre tid hållit på med att re

konstruera alla ritningar och beskrivningar över
det underjordiska nätet av el, vatten, gas, varmvat
tenkulvertar, saltvatten (för kylning på SPF och
Plast). Nu är det betydligt lättare när man har dom
nya flygfctokarrorna, där det går fint att rita in
ledningar, avstängningsventiler, brunnslock, kabel
block och annat som man måste hitta för att göra
reparationer också när snön ligger. Nu har han bl.a.
mätt in 250 brunnar och avstängningsventiler.
Dessutom har han, som någon kanske märkt, oli

ka apparater som söker ledningar för att få dom så
exakt lokaliserade i både höjd- och sidläge att man
kan komma på dom direkt vid grävningar som mås
te till ibland.
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Ovan en grann scen ur Jackpott, ett festligt nummer ur
Tjaddens nya revy, med Knatten Andersson och Tracey
Collins-baletten.
Bilden till höger, Tjadden som lngmar Bergman, en bra
mask och skickligt porträtt av den "store". Tjadden har
många strängar p.t sin lyra. Inte bara "buskis" här inte.

Annu en föreställning blir det under hösten. Då
framföres Kent Anderssons kända pjäs "FLOT
TEN". Något datum härför är ännu inte bestämt,
men att det blir en lördageftermiddag med billigt
biljettpris vet vi.
På det nya året följer så Vilhelm Mobergs väl

kända utvandrarskådespel "DIN STUND PÅ JOR
DEN" vilken blev en stor framgång på Dramaten
för några år sedan och även på andra scener där
den framförts.

Stockholms Läns Teaterorganisation ligger just
i underhandlingar med Dramaten om en turne, vil
ken vi äro erbjudna få hit till Gustavsberg. Vilken
pjäs det kan bli är dock inte klart ännu.

Vi återkommer med närmare upplysningar om ett
par månader om vinterns repertoar.

Vi vänta oss en givande teatersäsong vari även ·
Scenstudion kommer med två-tre program och hop
pas att ej publiken skall svika oss i arbetet för ett
givande teaterår på Gustavsbergs Teater. A. B-m

TJADDENS REVY
Många teater- och revysällskap upptäcker att

Gustavsbergs Teater har en bra scen att repetera på
och det resulterar ibland i smygpremiärer. Vi får
tillfälle att se föreställningar, som av kostnadsskäl
annars inte skulle visas här och till rimligt pris.
Sist var det Tjadden-revyn som brakade loss på
vår scen och gav oss som letat oss dit, en trivsam och
glad kväll. Denna tidning är inte platsen för en mera
ingående recension, men som helhet kan sägas att
revyn var underhållande och fartfylld. Tjaddens
nummer, Astri - Trubadurens hustru, kommer åt
minstone skrivaren att minnas länge. Nu var det
mitt i båtskrapningens tid, så publiken var inte så
stor som den kunde varit och Tjadden och hans säll
skap varit värda.

GUSTAVSBERGS
••FOLKPARKSFORENING

FILM-TEATER - BESTÄLLNINGAR - KONFERENS- OCH SAMMANTRÄDEStOKALER
Tel: 0766/302 42- Exp.tid vard. 12.00-13.00
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Några av GEM-klubbens mest aktiva medlemmar samlade vid jubileumstilljidlet, Sittande [r.u. B. Johansson och
Elis Becker. Stående fr.v. B. Gybrant, N.-A. Andersson, Ä. Hedström, S. Karlsson, E. Stillman, S. Larsson och
L. Johansson.

MOLNTORPSGLIMTEN
Fritidsklubben vid Mölntorpsfabriken - GBM

klubben - har avfirat sin 10-åriga tillvaro med en
välbesökt festlighet i Kolbäcks Folkpark. Bertil Gy
brant, sekreterare sedan starten, föredrog en egen
händigt utarbetad historik återspeglande en mycket
aktiv verksamhet. Omslutningen har uppgått till
närmare 100.000 kronor. Inte mindre än 154 ar
rangemang kunde redovisas. Ett 15-tal sektioner
har bidragit till att klubben så framgångsrikt har
lyckats aktivera sina medlemmar.

En sång-glad kvintett bestående av Monica Lund
ström, Evy Hellberg, Bertil Johansson, Kjell Nils
son och Nils-Axel Andersson roade även festdel
tagarna med en lyckad musikalisk historik.
Klubbens ordförande Evert Stillman, som tillsam

mans med klubbmästaren Nils-Axel Andersson bil
dade värdpar vid jubileet, delade till 13 trotjänare

28

ut hedersgåvor skänkta av förre arbetsgivaren PLM,
Malmö. Följande fick gåvor för förtjänstfull insats
genom åren: Lars Lundberg, Bertil Gybrant, Bertil
Johansson, Nils-Axel Andersson, Evert Stillman,
Sven Larsson, Åke Hedström, Lennart Andersson,
Stig Andersson, Rune Gustavsson, Elis Becker, Sigge
Karlsson och Lars Johansson. Därefter vidtog dans
till Tunbergs Trio.
Klubben har också genomfört en årligen åter

kommande turnering i whist, som paret Eero Kivi
ranta/Erkki Siven vann före Esko Mylläri/Karlo
Ahoniemi och Roger Uppling/Per Westerberg.
Korpfotbollen har också rullat igång så smått.
Mölntorp spelar liksom tidigare år på hemmaarena
och resultaten finns det anledning återkomma till
i höstnumret.

L. }ohansson
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RAPPORT FRAN OXELOSUND
Redan i förra numret hade vi en liten blänkare om Oxelösunds framgångar på bowling
banorna. Sedan dess har emellertid anmärkningsvärda ting hänt, varför vi presenterar vå
ra duktiga mannar här nedan.

Ferenc Papp, svarvare på mek.
verkstaden, slog sig i år fram till
finalen i Svenska Bowlingsförbun
dets mästerskap i Birkahallen, och
han belade där en hedrande 10:e
plats bland de 32 finalisterna. An
märkningsvärt var att Borldnges
Europa-mästare inte kom med till
finalen. Tillsammans med Martin
Eriksson blev Ferenc 11:a i Z-rnan
nalag bland 800 deltagande lag.
Inom KPA-bowlingen ståtar Fe
renc med två individuella KPA
mästerskap och ett för 4-mannalag.

Martin Eriksson, som kör traktor
om dagarna, kom individuellt inte
med till finalen, men det var inte
mycket som skilde. Som synes av
vidstående spalt gick det bättre i
2-mannalag tillsammans med Fe
renc Papp.
Inom KPA-bowlingen har Martin
tagit två mästerskap i 4-mannalag
och han har representerat KPA
mot Finland.

Foto: Thomelius

Sigge Landin, som i sin dagliga
gärning är förman i gjuteriet, är
en kämpe, som stått i spetsen för
mycken korpidrott vid Centrifu
galrör, och då inte minst inom
bowlingsporten. Sigge har som be
kant fyllt 50 år för några år se
dan, men det ser ut som om han
bara ökat tempot inom motions
sporten och "lägger på mera kol".
Söndagen den 7 juni gick Trosa
loppet av stapeln på cykel och ha
de inte Sigge åkt omkull, hade
säkert en tätplats blivit resultatet.

Fredag natt mellan 12 och 13 juni startade Sigge i "Vättern runt" och kom i mål i Motala
13 tim. 8 min. senare. Därmed placerade sig Sigge säkert på den "övre halvan" och läm
nade många ungdomar bakom sig. Han säger sig åka för sitt nöjes skull och går nu och
propagerar på Centrifugalrör för mera moti onscykling och helst flera deltagare i 1971 års
"Vättern runt".

RUNDSNACK FRÅN FARSTAVIKEN
Vi kämpar i Gustavsberg, i Oxelösund och Möln-

torp som synes. Fristad får vi anledning återkomma
till i nästa nummer, som utkommer redan i månads
skiftet augusti-september. Den 30 juni kommer näm
ligen Fristads företagsnämnd till Gustavsbergs före-

tagsnämnd på besök. På grund av det välkomna
besöket blev Gustavsbergs nämndsammanträde upp
skjutet från den 9 juni till 30 juni, som sagt och det
protokoll som vi skulle delgivit er i detta nummer
får anstå till nästa.
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GUSTAVSBERG

Födda
22.4 dotter till Lars Tomas Didriksson o.h.h. Vera f. de Car

valho Braga, .i'i.lgstigen 1, Mörmäs
26.4 dotter till Ake Karl Gustav Johansson o.h.h. Gunnel

Margareta f. Andersson, Tallbacksv. 7, Norra Lagnö
29.4 Karl Oskar son till Herbert Scheiwiller o.h.h. Gun Linnea

f. Lundqvist, Rådjursv. 14
1.5 son till Anita Elisabeth Persson Björnskogsv. 8
4.5 dotter till Daniel Jansson o.h.h. Janina J6sefa f. Ja

worska, Björnskogsv. 82
5.5 son till Pentti Paananen o.h.h. Ritva Ester f. Palm,

Villag. 8
9.5 dotter till Guiseppe Marie Rabaini o. Ann-Clirisin Elise

Andersson, Skyttcv. 34
9.5 dotter till Terho Sakari o.h.h. Sinikka Helena f. Tarvai

nen, Farsta 1 B
13.5 son till Karl Bertil Söderberg o.h.h. Gun Eva Margareta

f. Hild, Rogestav. 3, Mörtnäs
15.5 son till Lisbet Maria Thelberg, Rutens v. 10
20.5 två söner till Rut Inez Håkansson, Björnskogsv. 36
22.5 son till Olov Larsson o.h.h. Viviann Christina f. Färlen,

Rättarbostaden, Farsta
24.5 Lars Olov son till Jan Olov Thuresson o.h.h. Kerstin f.

Nilsson, Skyttev. 5, II
24.5 son till Bengt Martin Lindström o.h.h. Ulla Kerstin f.

Berg, Rådjursv. 8 .
26.5 son till Lars-Göran Lind o.h.h. Kerstin Gunilla f. Alge

Meitens v. 3
26.5 dotter till Eero Ensio Aro o.h.h. Raija Leena f. Iivonen,

Björnskogsv. 34
28.5 son till Francisco Bueno o.h.h. Maria del Pilar f. Mar

tinez, Björnskogsv. 48
2.6 son till Hans Erik Erland Lundberg o.h.h. Karin Gerda

Christina f. Lund, Skyttev. 20, II

Vigda
16.5 Hans Jörgen Liljekvist o. Marianne Elisabeth f. Svensson
17.5 Per Anders Christoffersson o. Eva Elisabet f. Nystedt

Döda
1.5 Ernst Thure Vilhelm Karlsson, Gustavsgården,

28.5 Karl Gunnar Ekberg, Grindstug, 8,
3.6 John Vilhelm Lundin, Gamla v. 3,

74 år
79 år
64 år

Tack
Ett hjärtligt tack för uppvaktningen på min 75-

årsdag till släkt, vänner och gamla arbetskamrater.
]ohn Dahlquist

För de många bevis på vänskap och hågkomst som
jag fått mottaga på min 70-årsdag tackar jag på det
varmaste.

Terese Andersson

Tack för vänlig hågkomst på min 75-årsdag.
Elin Bonnevier

Ett varmt tack till Baptistförsamling, Pastorsfa
miljen, personal och kamrater på Gustavsgården,
släkt och vänner för all uppvaktning på min 75-
årsdag.

Ester Nilsson

För alla bevis på kärlek och omtanke på min 70-
årsdag och för blommor och gåvor tackar jag på det
hjärtligaste.

Signe Bäckström

Ett hjärtligt tack till släkt och vänner, arbetskam
rater, båtgänget, Gustavsbergs Fabriker och avd. A:s
personal för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Sara Andersson

Ett hjärtligt tack till släkt, grannar och vänner
för vänlig hågkomst på min 70-årsdag.

Hedvig Nilsson

Hjärtligt tack för all vänlig hågkomst på min
50-årsdag.

Ruben Edqvist

Hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Arvid Olsen

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min hög
tidsdag.

Sven Bylund

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning och vänlig
hågkomst på min 50-årsdag.

Yngve Lalin

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Gunnar Lindblad

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:
Under sommaren: 715 44 67
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SOMMAREN I

INGARÖ
KYRKA

HOGMASSA varje sön- och helgdag kl. 11.00
(5/7 och 2/8 såsom familjegudstjänst)

MORGONMASSA söndagarna 5/7 och 2/8
kl. 9.00
SOMMARKVALLSGUDSTJANST

varannan torsd. kl. 20.00:
25/6 Musikgudstjänst, musikdir:a Karin

Borg och ,V:/erner Jönsson
9/7 Sånggudstjänst, andliga visor

av komminister Lars-Åke Lundberg
23/7 Socialinsp. Gunnar Sundberg

med sångare
6,18 "En känsla av stillhet" -

sånggudstjänst med
kyrkosångare Sven Skoglund

KYRKBÅT TILL NAMDO sönd. 21/6 och
9/8 från Björkviks brygga kl. 13.00. Högmässa
i Nämdö kyrka kl. 14.00.
Begränsat delt. Förhandsanm. 17/6 resp. 5/8
kl. 17-19 per tel. 270 02. Avgift 5:-.
BYGUDSTJANST i Skälsmara missionshus
28/6, 12/7 och 2/8 kl. 19.00. •

Tack
För allt vänligt deltagande och för den vackra

blomstergärden vid min far och vår mor/ar Albin
Olofssons jordfästning framföres till släkt, vänner,
Gustavsbergs Fabriker, Veteranklubben, Pensionärs
föreningen, Fabriksavd. 205, kamrater och personal
på avd. 4, Gustavsgården, Manskören vårt varma
tack.

Märta och barnen

För allt vänligt deltagande och för alla vackra
blommor vid min älskade makes, Gunnar Ekberg,
bortgång ber jag få framföra mitt varma tack.

Edla Ekberg

INGARÖ
Födda

27.3 son till Jan Erik Jakobsson o.h.h. Eva Madelein f. Olsson
från Skyttevägen 36, Gustavsberg

13.4 dotter till Curt Einar Tage Lundqvist o.h.h. Kerstin
Ingegerd f. Dahlgren från Marikavägen 23

2.5 Leif Stefan, son till Leif Sven Oberg o.h.h. Britt-Marie
Elisabet f. Redelius från Krokvägen 47

Döda
8.4 Åsa Maria Hennix från Björnö

NU STIGER FOLKMÄNGDEN
I INGARÖ

Lördagen den 23 maj var en stor dag för den lilla
församlingen lngarö vars invånarantal då för första
gången passerade tusentalet. Folkmängdsökningen
ser nu åter ut att komma igång på allvar; nästan
varje dag passerar ett flyttlass i rätt riktning över
Kolströmsbron. Alla nyinflyttade lngaröbor hälsas
välkomna till sommarens gudstjänster i Ingarö kyr
ka, tillsammans med övriga Gustavsbergare och fri
tidsfirande Stockholmare!

PASTORSEXPEDITIONEN är juni-aug. öppen
fred. 14 .00-16.00 samt efter överenskommelse.
Komminister Lundquist har semester 13/7-30/7

med kyrkoherde Ekström som vikarie.

OM TRAFIK
Nu har sommartrafiken börjat och då kommer

trafiksäkerhetsblottorna i dagen. För att börja med
en avlägsen. Korsningen mellan vägarna från Säby
och från Björkvik på lngarö är en trafikfara i år
också, även om inte Vägförvaltningen tycker det
eller inte har tid att ordna tidigare och tydligare
varningssky 1tar.

Blå Porten ska snart stängas för tung biltrafik
och då blir det lite säkrare där. Men utfarten till
Ingarövägen från vår parkeringsplats vid Farstavi
ken är besvärlig sommartid och det är ju inte bara
en fråga för fabrikens trafikfolk. Parkeringsförbud
finns på båda sidor av Ingarövägen och då får man
ju stanna 10 minuter, men det kan bli länge nog i
vissa fall. För mycket varningsmärken och för
många råd kanske minskar uppmärksamheten. Men
en varning får ni här i alla fall.
Inom fabriksområdet är det fortfarande höger

trafik och 30 kms hastighet där det inte är angivet
något annat!
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Semester
måla!
Trälasyr Exponyl
Utomhusfärg som skyddar mot
svampangrepp. Färglös 0,9 lit 6:50,
4,25 lit 26:75, 8,5 lit 48:50
Brytfärg Exponyl
för trälasyr Exponyl, 9 kulörer
0,1 lit 2:40, 0, 7 5 lit 8:50
Husfärg Expo
Tixotrop oljefärg för utvändig
målning av trähus. 5 kulörer
1 lit 10:50, 4 lit 36:-.
Vit 1 lit 8:50, 4 lit 30:-
Listfärg Expo
Tixotrop alkydfärg för utomhus
snickerier. Vit+IO kulörer I lit 12:50
Cirkapriser inkl moms
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Nu tar •
Vl itu med

gamla tråkiga badrum
Gustavsbergs har valt ut fyra vanliga typer av dåliga, tråkiga bad
rum som det finns åtskilliga 100 000-ral av i det här landet. De
badrummen har vi rustat upp och snyggat till. Vad vi gjorde och
hur det blev visas i fyra olika annonser i veckopress under året. Till
varje badrum har vi också gjort en arbetsmapp med arbetsbeskriv
ning, utförliga uppgifter om material, inköpsställen och kostnader.
Dessutom finns ett sammandrag av vad den nya hyreslagen säger om
modernisering av badrum.
Det här är ett initiativ som i hög grad bör intressera både hyresgäst
och fastighetsägare. Beställ vår första arbetsmapp så får ni ett realis
tiskt och i detalj genomfört förslag till upprustning av ett litet bad
rum. Vi visar också hur mycket hyran får höjas om fastighetsägaren
väljer att själv stå för kostnaderna helt eller delvis.

AB Gustavsbergs Fabriker

~t¾,I]c"ll._ til
'-- .,f_J

SKND IN KUPONGEN!
Till AB Gustavsbergs Fabriker, Box 121 59, 102 24 Stockholm 12.
Sänd kostnadsfritt badrumsmapp nr. 1 och 2 med utförlig
material- och arbetsbeskrivning.

Namn:

Adress:

Postnr och -adress: Telefon:

Pris 1 :75
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An är det sommar även om höstfärgerna
smyger in i grönskan och luften är misstänkt
klar. Bilden härovan andas sommarfrid och
togs när sommaren var ny. Det är lågvatten
i Farstaviken och torkan är över oss. Hur vi
får det med elransonering i vinter kan man
ana, vi får hoppas på höstregnen som brukar
vara frikostiga. Fruktträden kring viken ser
lovande ut men kräftorna i Osby var det
sämre med, en till redaktionen närstående
perso~ fick en enda liten kräfta på sin in
mutmng.

Skolorna har börjat och det sjuder av liv
och rörelse på Kvarnberget, i Ekedal, Häst
hagen och Munkmora. Vad våra barn och
ungdomar får till lunch under höstterminen
får vi veta av schema i detta nummer.

Vi hade besök av Fristads företagsnämnd
strax före semestern och har fått ett trevligt
brev från en av deltagarna. Från vårt sam
manträde samma dag har vi protokoll.
Mölntorps företagsnämnd hade sitt samman
träde den 2 juli, vi har läst protokollet och
gjort ett sammandrag.

Sommarpraktikanter är som sommarfåg-

lar som lämnar oss när hösten kommer. Vår
fotograf passade på att plåta en del av dem,
som omväxling till foto av nyanställda.

Vi sysslar som sig bör här i skärgården,
med båtar. I detta nummer främst Gustavs
bergsbåten, ständigt i våra hjärtan, och om
vi ägde den och kunde koppla av på otidsen
ligt sköna resor mellan bryggor.

Aven båtar ger upp och blir vrak. Lägger
sig till vila på stränder och sjöbotten. Sidor
na 10 och 11 behandlar det temat. Kommer
inte ägarna och räddar sina vänner kommer
det att bli vår soptipp som blir slutstation,
en del vrak är värda ett bättre öde.

Gustavsbergs Fabriker har gett ut en mil
jöbok som vi presenterar och Marie Lind
gren skriver om resultat och slutsatser av
badrumstävlingen.

Vi har våra trogna meddelare från Kon
sum och Pastorsämbetet bland andra. Tors
ten Rolf och Margareta Hald träffade en
svenskamerikan som kunde berätta om sin
barndoms- och ungdomsbygd. Nästa num
mer kommer ett sammandrag av en intervju
med allas vår Löfbom. Red.
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På bilden ser vi: Fr.v. Torsten Ottosson, Hjalmar Sjöberg, Conny Helge, Erling Thorstensson, K.-E. Spjut, Göran
Lindgren, Vesa Limatha, Gustav Häll, P.-Å. Karlsson, Conny Jakobsson, Walter Häregård, Bertil Andersson,
K.G. Ruhdensjö, Olle Söderholm, Olle Spjuth, Gunnar Lindgren, Eric Oderland.

•• ••
FRISTADS FORETAGSNAMND
LUBONYL-FOLK PÅ UTFLYK1T

Måndagen den 29 juni höll Fristadsfabrikens
företagsnämnd sammanträde. Att detta denna gång
avverkades ovanligt snabbt hade sin speciella för
klaring. Det var nämligen något extra på program
met denna gång - ett studiebesök på Gustavsberg.
Helt enligt tidsschemat anlände Fristadsgänget i

buss till Sjöfartshotellet kl. 18.30. Sedan en god
måltid avnjutits vid pass kl. 21 och kvällen var
fri för enskild disposition, ville dom flesta känna
på storstadens nattliv. Att alla hittat hem efter nat
tens utflykter kunde konstateras vid frukostbordet
på morgonen därpå, alla pigga och glada. Så ställ
des färden vidare till Gustavsberg, där sällskapet
togs emot av Sune Nilsson, som även guidade vid
en rundtur i samhället. Med två trevliga Damer
som ciceroner blev det sedan en mycket intressant
rundvandring i fabriken, där man bl.a. fick se hur
toalettstolar tillverkades och hur badkar kom till,
och något som särskilt imponerade på besökarna var

2

damernas skicklighet i porslinsmålning.
Efter rundvandringen smakade lunchen på Strand

vik utmärkt tillsammans med värdarna, Dr. Bo
Broms och nämndsledamöter från Gustavsberg.
Därefter avlyssnades ett intressant föredrag av

chefen för invandrarverket, Kjell Dberg, som ta
lade om invandrarnas problem i ett nytt land.

Så var det åter dags för avresa till Fristad, men
dessförinnan gavs tillfälle att handla i personalbu
tiken, vilket livligt uppskattades bland resenärerna.

Besöket i sin helhet var mycket lyckat och av de
livliga diskussioner som förekom vid lunchen för
står man att åtskilliga åsikter hann bytas.
Vi är ju liksom bröder i samma församling men

på olika orter, varför sådana här sammankomster
alltid är synnerligen värdefulla. Så tackade Fri
stadsborna för allt vänligt mottagande och en trev
lig och givande samvaro och bussen rullade åter
mot knallebygden.

ETH
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FORETAGSNAMNDEN
Sammanträde tisdagen den 30 juni
i Gamla Kontorets konferenssal

Inledningsvis gästades nämnden av generaldirek
tör Kjell Oberg från Statens Invandrarverk, som
i ett anförande gav en bild av vår invandrarsitua
tion.

1969 tog vi emot ett större antal invandrare än
någonsin tidigare, nämligen närmare 61.000, varav
45.000 var nordiska medborgare. Invandringen
ställer stora krav på såväl stat, kommun, företag
som individer. Det gäller inte minst anpassning, då
invandrarna oftast kommer från landsbygd till tät
ort, från jordbruk till industri. Språkhindren är
oftast betydande och där måste stora resurser sättas
in. I flera fall är lagar och förordningar sådana att
de diskriminerar invandraren och detta måste rättas
till. I anpassningsarbetet, där vi alla deltaga, måste
även våra invandrare komma med för att ge det
hela rätt inriktning. Blir då invandringen lönsam?
Frågan låter sig inte besvaras, men man kan i varje
fall peka på två förhållanden - den starka ekono
miska tillväxten och den förbättrade befolknings
strukturen - båda resultat av att vi fått invandrare
i de bästa åldrarna. Anförandet följdes av en intres
sant diskussion under vilken även lokala invandrar
frågor dryftades.

Fristadsfabrikens företagsnämnd, som på förmid
dagen besett anläggningarna, deltog också i diskus
sionen.

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och
den föreslagna dagordningen godkändes.

Att jämte ordförande justera dagens protokoll ut
sågs fru M. Olsson och hr V. Mårtensson.

Marknadsläget för våra VYS-produkter behand
lades av hr I. Isaksson, som nämnde att antalet på
började lägenheter första tertialet i år ökat något i
jämförelse med 1969. Vår försäljning av sanitets
gods är hygglig, dock med vissa tillverkningsbe
kymmer. Badkaren går bra, och en viss lagerökning
har skett. Villapannmarknaden, d.v.s. Reftelepro
dukterna, har vissa svårigheter att säljas, främst be
roende på penningknappheten. Smidda pannor har
lyckats återvinna en gammal god kund, men har
vissa produktionsbekymmer.
För situationen vad gäller vårt Bioxialsystem redo

gjorde ordföranden utförligt.
I sammanhanget nämnde hr Broms att en viss

sektorisering med sammanhängande organisations-

förändring på några poster är beslutad och kommer
att offentliggöras under augusti månad.
Hr B. Dahllöf gav en översikt över produktionen.

BKF:s badkarsproduktion överstiger budgeten och
i maskinväg fungerar sprutrobotarna bra och två
ytterligare väntas. Pannverkstaden har personalbe
kymmer och därmed otillfredsställande produktion.
Kyldisk uppvisar god produktion med något för
bättrad lönsamhet, dock icke helt tillfredsställande
sådan. SPF håller budget vad gäller toaletter, men
ligger efter budget för tvättställ. Godsmagasinet för
Vikingarna och slutintrimningen av monteringshal
len för WC-stolar i västra tillbyggnaden är två lo
kalfrågor som äntligen är i hamn. I slamhuset har vi
vissa problem med siktarna. Råvarutillgången har
varit i farozonen, särskilt beträffande kaolin, men
innan semestern får vi önskade kvantiteter. Plast
har ökat maskinparken kraftigt, och väntar nu
främst på en formsprutmaskin för toalettsitsar. Pro
duktutvecklingsprogrammet fortsätter, produktio
nen är hygglig, men hög frånvaro och även person
nalbrist är negativa faktorer. Barracudatältet tjänst
gör som lager för plastprodukter. HPF:s primapro
cent är i dag inte tillfredsställande, men torde för
bättras mot hösten. Batterigjutningen av tvättställ
är helt inkörd efter semestern. Det nya produktut
vecklingsbygget fortskrider och tidsplanen väntas
hålla, vilket betyder att det är helt inflyttningsklart
i slutet av mars. Hr V. Mårtensson gav en kort re
dogörelse för det nyligen påbörjade arbetsvärde
ringsarbetet, som syftar till att ge flera instanser i
företaget ett bättre underlag vid bedömningen av
förekommande arbeten. Likaså informerade han om
de föreslagna försök till prov av andra löneformer,
som kommer att äga rum med start efter semestern.

I anslutning till givna rapporter gavs tillfälle till
frågor. Hr Hagelin efterlyste orsaken till ökad per
sonalomsättning och hr Broms framhöll de allmänna
tendenser med oron på arbetsmarknaden samt att
vi måste föra en rättvis lönepolitik.

Likaså menade hr Lidström att en överhettad
arbetsmarknad som vi har idag alltid uppvisar hög
rörlighet. Hr Andersson kritiserade den långa tid
- hela två år - det tagit att få klar monterings
hallen i SPF och hr Dahllöf medgav att kritiken
var berättigad. Hr Mårtensson menade att de pro
jektgrupper som upprättats på flera håll inom före
taget innebar en bättre chans för de anställda att
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göra sig hörda och föra sin talan i särskilda frågor.
Hr Edqvist genomgick de avsnitt av KF:s verk

samhetsberättelse som han ansåg vara av allmänt
intresse och gav kommentarer och synpunkter. KF:s
bokslut påminner i mycket hög grad om Gustavs
bergs, vilket behandlades utförligt vid föregående

• sammanträde. Bokslutet för 1 :a tertialet i år vid
GF är inte tillfredsställande ur kostnadssynpunkt,
och en information för avdelningscheferna kommer
att ges för att belysa situationen och vad som kan
göras för att förbättra den.
Hr Nilsson rapporterade från samtalen kring

problemen beträffande sjukanmälan och meddelade,
att man nu fastställt att det skall vara en person
på varje fabriksenhet som på dagtid noterar sjukan
mälningar. Närmare information kring detta kom
mer att delges alla anställda efter semestern i såväl
personligt brev som på personalmeddelande.
Hr Wallentinson menade att utbildningsverksam

heten är ett styrmedel som företagsledningen förfo
gar över för att nå uppställda företagsmål såsom
lönsamhet, kundriktiga produkter, anställnings
trygghet etc. Utbildningsmålen måste vara integre
rade med företagets mål för de olika verksamheter
vi bedriver och planeringen måste samordnas med
övriga verksamhetsplaner. Inte minst viktigt är det
att mål och planer är väl samordnade med övrig
personaladministrativ verksamhet som personalpla
nering, ledarutveckling, befordringsplanering m.m.
Wallentinson informerade sedan med hjälp av over
headprojektor om planerade aktiviteter och ansåg
slutligen att det utbildningsgap som bevisligen finns
inom företaget måste minskas och detta får också
i fortsättningen tjäna som ledstjärna för verksamhe
ten.
Vid nästa företagsnämnd kommer hr Wallentin

son att presentera ett utbildningspaket som behand
lar personalfrågorna.
Till fackföreningen överlämnades en check på

3.900 kr., som skall användas till studier i arbetar
skyddsfrågor. Premien är beräknad efter ett sär
skilt bonussystem och 1969 var ett gott år ur skydds
synpunkt.

I rapporten från Personaltjänsten meddelades att
Conny Rolf och K.-E. Gustavsson under en veckas
tid besökt arbetsförmedlingar i Västernorrland och
Västerbotten, informerat om företaget och även sökt
direkt kontakt med intresserade. De kommunala
myndigheterna satsar nu i ökad omfattning på in
dustristöd och vill givetvis behålla sina skattebeta
lare. Resan gav många värdefulla kontakter som
kommer att följas upp efter semestern. En Norr-
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landsfamilj är det påtagliga resultatet för dagen,
men förhoppningar finns att de arbetsförmedlar
träffar med efterlämnat PR-material som skett, ef
terhand skall bära frukt. Forslagsleommitten har på
tre sammanträden premierat 36 förslag med tillsam
mans 9.525:-. Hr Gösta Olsson på SPF har fått
1.500:- för sin "Cisternplatta"; hr Franco Anci
lotto på HPF belönades med 1.750:- för förslaget
"Putsmaskin" och slutligen har hr Uno Wiik på
SPF fått 1.000:- för förslaget "Vändskiva". Mo
dellör Eric Svensson har efter 12 år i kommitten
avtackats och som ny ledamot har hr Knut Olsson
inträtt.

Sleyddsleommitten har diskuterat den nya organi
sationen av skyddsarbetet och en utbildningsdrive
i skyddsfrågor.
Anmälda yrkesskador 1 kv. 1970 var 17 jämte 7

färdolycksfall.
På HPF har man diskuterat insättandet av kaffe

automater, dålig städning och informerats om en
kommande omorganisation inom arbetsledningen
samt sedvanliga produktionsfrågor.
Plast har tillsatt 5 projektgrupper i syfte att öka

produktionen och verka för bättre arbetsmetoder.
UHV har ventilerat arbetskraftens sammansätt

ning och antal, semesterarbeten och lunchrumsser
visen.

SPF har behandlat det besvärliga arbetskrafts-
läget, lokalfrågor och kommande rationaliserings-
program.

BKF har dryftat panntillverkningen, olycksfalls
statistiken och en planerad resa för lunchrumsöver
skottet.
Hr B. Andersson framhöll problemen med tolk

ning av avtalsdiskussioner och det beslöts att utbild
ningsledaren undersöker om kurserna på Biskops
Arnö är lämpliga för någon representant från före
taget.
Då inga andra frågor hade anmälts passade ord

föranden på att önska alla en trevlig semester och
sammanträdet avslutades kl. 17.50.

Utställningshus i Västerås, Lekgatan 5.
Tidningen "God Villaekonomi" har startat om

och tillbyggnad av en gammal villa i Västerås. Gus
tavsbergs utformar hygienutrymmen. Villan presen
teras i tidningen "God Villaekonomi", som distri
bueras gratis i vecka 41 till alla villaägare och i Väs
teråstrakten till alla hushåll. Ett uppslag om bad
rummen ingår i tidningen.
Huset är öppet 1-30.10. Annonser i lokalpressen

är planerade.

Sekr.
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NY MEDARBETARE Från 1/8 har fru Birgitta Hillberg anställts som
kurator. Fru Hillberg arbetar t.v. halvtid mellan
kl. 8-12 måndag-fredag och är placerad vid
Personalavdelningen. I kuratorns arbetsuppgifter in
går bl.a. avskedsintervjuer och allmänkurativa upp
gifter. Kuratorn har telefontid dagligen mellan kl.
10-11. Tel.nr är t.v. 290. Vid personligt besök
är det lämpligt att boka tid i förväg. Birgitta Hill
berg har socionomutbildning och har efter sin utbild
ning, som avslutades 1962, arbetat 5 år inom Bar
navårdsnämnden i Stockholm.

UUSI TOIMIHENKILOKESKUUDESSAMME

1/8 1970 lähtien toimii rouva Birgitta Hillberg
kuraattorina, Rouva Hillberg on toimessa puoli päi
vää kl. 8.00-12.00 maanantai-perjantai ja on
hänen toimipaikkansa henkilökonttorissa.

Kuraattorin tehtäviin kuuluu m.m. haastatteluja
niiden kanssa, jotka aikovat lopettaa ja muita yleis
hoidollisia tehtäviä. Kuraatorilla on puhelinaika
joka päivä kl. 10.00-11.00 välisena aikana. Puhelin
nr on toistaiseksi 290.
Henkilökohtaiseen käyntiin on paras tilata aika

erukäteen.

SKOLMATSEDEL Måndag 5/10 Varm korv, potatismos, senap, Juice
Tisdag 6/10 Fiskpanetter, potatis, gräddfil, gurka,

tomat

7/9 6/1
Onsdag 7/10 Biff stroganoff, potatis, grönsaker
Torsdag 8/10 Leverfars, potatis, lingon, frukt- Fredag 9/10 Kyckling, ris, sallad

Måndag 12/10 Köttbullar, sås, potatis, gurka
Måndag den 7/9 Kalvsylta, potatis, rödbetor, juice Tisdag 13/10 Stekt fisk, potatis, tomat, juice
Tisdag 8/9 Leverstuvning m. morötter, ris, lingon Onsdag 14/10 Kokt korv, rotmos, senap, sallad
Onsdag 9/9 Pepparrotskött, potatis, grönsaker Torsdag 15/10 Köttfärssås, ris, ärter
Torsdag 10/9 Stekt spärra, gräddfil, potatis, tomater Fredag 16/10 Pytt i panna, rödbetor, frukt
Fredag 11/9 Köttfärssås, spagetti, ketchup

Måndag 14/9 Blodpudding, lingon, glace Måndag 19/10 Makaronipudding, ketchup, riv. morot
Tisdag 20/10 Kal°/s, potatis, rödbetor, grönsakerTisdag 15/9 Kokt skinka, potatis, sallad Onsdag 21/10 Mal leverbiff, sås, lingon, potatis,Onsdag 16/9 Pannbiff, med lök, potatis, grönsaker vitkålTorsdag 17/9 Sjömansbiff, gurka Torsdag 22/10 Stuv. fisk, persilja, purjo, potatis, påläggFredag 18/9 Strömmingsflundra, potatismos, tomat Fredag 23/10 Ugnstekt falukorv, senap, mos,

Måndag 21/9 Pälsa, potatis, rödbetor, frukt
grönsaker

..
Tisdag ,, 22/9 Köttfärslimpa, potatis, morötter

Måndag 26/10 Kalvsylta, potatis, rödbetor, fruktOnsdag
"

23/9 Fläskkorv, potatismos, senap, grönsaker
Tisdag 27/10 Leverstuvning m. morötter, ris, lingonTorsdag

"
2419 Ärtsoppa, mjuk smörgås med pålägg "Fredag

"
25/9 Stekt torsk, stuv. spenat, potatis Onsdag " 28/10 Stekt spätta, stuv. spenat, citron, potatis

citronskiva Torsdag
"

29/10 Dillkött, potatis, morötter
Fredag

"
30/10 Korvsås, ris, sallad

Måndag 28/9 Wienerfärsfile, potatis, sås, gurka
Tisdag 29/9 Lappskojs, rödbetor Tisdag 3/11 Blodpudding, lingon, glace
Onsdag 30/9 Oxstek, sås, potatis, grönsaker Onsdag 4/11 Pannbiff, lök, potatis, grönsaker
Torsdag 1/10 Fiskbullar, potatismos, tomat, frukt Torsdag 5/11 Kräftströmming, mos, frukt
Fredag 2/10 Pannkaka, äppelmos, smörgås m. pålagg Fredag 6/11 Kokt skinka, potatis, sallad
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NJgra bilder av våra 130 duktiga sommarpraktikanter har
vår fotograf letat upp.
Solveig Nordgren (till vänster i bild) läser i vanliga fall på
Nacka gymnasium, men har nu förstärkt vår guidegrupp och
även hunnit med lunchrumsjobb ett par juliveckor.

På postavdelningen återfinns Jan Frisk, Margareta öberg och
Kristina Lindfors ivrigt sysselsatta med de tusen och en upp
gifter en sådan avdelning har.

ANGÅENDE
FABRIKSPORTARNA

Fr.o.m. lördagen den 4 juli 1970 ändrades bestäm
melserna betr. in- och utpassering genom portarna.

GULA PORTEN (tel. 140) är huvudport, där
våra larmanordningar nu finns. Biltransporter sker
genom denna port utom betr. brandkår, ambulans
och traktortransporter.

BLÅ PORTEN är TV-bevakad. Körgrindarna
öppnas från Gula Porten efter anrop medelst port
telefon för ovannämnda transporter. Porten beva
kas manuellt vid rusningstrafik, tills vidare helgfria
måndagar-fredagar kl. 6.30-8.15, 11.30-13.15,
16.30-17.30.

I övrigt kan passering ske genom denna grind
efter anrop till Gula Porten medelst porttelefon.

Om den inpasserande inte med säkerhet igenkän
nes begäres legitimation medelst ID-kort. Detta läg
ges därvid i kortfacket med fotot nedåt och kortets
övre kant inåt (där namnet står). Medelst porttele
fonen kan samtal utväxlas. Använd därvid låg
röst för att undvika ekoljud.

Besöksgrupper inpasserar genom Blå eller Gula
portarna enl. ciceronernas anvisning.

Trafikljusets användning

Trafikljuset reglerar trafiken genom körgrindarna
och gäller all trafik, även gångtrafik. I regel kom
mer trafikljuset att vara släckt vid rusningstid.
Personal som erhållit permission eller utför gods

enl. rekvisition eller kvitto måste passera Gula Por
ten under den tid då Blå Porten är obemannad.

Om Du blir sjuk

- eller om någon av Dina närmaste blir det - efter
nyår, kan det vara bra att redan i förväg känna till
vissa nyheter, som gäller från den 1 januari. De ny
heterna angår varje stockholmare och alla som bor
inom Stockholms län.
Hela hälso- och sjukvården i länet kommer under

en hatt, det nya landstinget, Stockholms läns lands-

Allmänna gruppen satte dessa tre glada gossar i arbete.
Fr.v. Gianpaolo Rabaini, Ake Hultgren och Ulf Hällfors.
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ting, Stockholms stads alla sjukhus och vårdinstitu
tioner kommer med under den hatten. Sammanslag
ningen sker därför att de samlade resurserna ska
kunna utnyttjas effektivare av alla som bor i länet,
i städer eller på landsbygden. Alla ska få bättre
möjligheter till god vård. De regionala trafikfrågor
na t.ex. tunnelbanornas utbyggnad eller trafiken till
sjöss, tar det nya landstinget också hand om. Liksom
folktandvården och andra verksamhetsgrenar, som
är av gemensamt intresse för alla länsinvånare.

Vad som är nytt och intressant för oss alla är
kanske i första hand de olika sjukhusens nya upp
tagningsområden. Principen är att varje del av länet
- eller av Stockholms stad - ska ha "sina sjukhus",
"sina" vårdresitrser. Du ska få veta vilket sjukhus Pd Bilverkstaden arbetade Mikael Bram och Kent Bergqvist
som är"ditt" och vilket som har de specialister, som
krävs för just Ditt fall. Dit ska Du ringa och bestäl
la tid, dit ska Du resa.

Allt detta och mycket annat som det är praktiskt
värdefullt att känna till finns att läsa i den nya
landstingskatalogen, som delas ut av posten till alla
hushåll i länet i slutet av november. Landstingska
talogen blir en utmärkt hjälpreda, en vägvisare för
alla som bor i länet. Du kommer att få läsa mera
om det nya landstinget i pressen under hösten.
Landstingskatalogen väntar vi på - den kommer
att behövas!

Utställningshus i Husquarna, Drottninggatan 37.

Husqvarna Vapenfabriks AB bygger om ett gam
malt trähus. Gustavsbergs levererar badkar och sa
nitetsporslin till badrum och wc-rum. Arbetet pre
senterades i en handbok för villaägare "Nygammal
Villa", som distribueras gratis till villaägare i 1 milj.
exemplar i vecka 40. Handboken på c:a 30 sidor,
innehåller även en artikel om badrum.
Huset invigs den 2-3 aug. Husqvarna annonse

rar då i lokalpressen och under augusti och septem
ber i rikspressen.
Utställningen för allmänheten pågår 3.8-1.12.

Utställningsvärdinnan informerar om tillverkare och
utställare. Träffar med återförsäljare kan under ut
ställningstiden arrangeras i huset. Kontaktman är
reklamchef på Husqvarna, Jan Wallentin, telefon
036/13 25 00.

Pd Plastavdelningen jobbades det flitigt av bland andra
Paula Niemeld, Viviana Copelli, Ann-Catrin Nilsson

Larry öberg och Sven-Olov Eriksson hade fdtt jobb pd
Snickarverkstaden
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••
BADRUMSTAVLINGEN

Reklamavdelningen på Sanitetssidan ordnade för en tid sedan en idetävling kring bad
rummet med frågor kring "Vad skall man ha och inte ha i ett badrum?" Svaren gav en in
tressant bild av hur folk tänker sig sitt önske badrum. Marie Lindgren på PR och Britta
Hagwall i tidningen Rörinstallation gjorde en sammanställning av resultaten, som tryck
tes i Rörinstallatören och den återges här i sin helhet.

Konsumenterna har stort intresse av hur badrum
met i deras lägenhet eller villa fungerar, och de har
ofta ideer till förbättringar och roliga uppslag och
synpunkter, som planerarna bör ta hänsyn till.
Konstaterandet återfinnes i en rapport, som in

genjör Marie Lindgren, Gustavsbergs Informations
avdelning, lagt fram kring den tävlan företaget an
ordnade för en tid sedan. Det gällde att beskriva
vad man vill och inte vill ha i sitt badrum, och den
konsumentpanel som yttrade sig, ofta i både ord
och bild, omfattade inte mindre än 1.752 personer.

En sammanställning av enkätsvaren visar, att det
som otvivelaktigt är mest omtyckt, är att hygienut
rymmet uppdelats i. ett bad- och ett wc-rum. Det
övervägande antalet svarande hade själva erfaren
het av separat wc-rum i sina hem.

Som önskemål nr 2 kom möjligheten att kunna
förvara ett förråd av frottehanddukar, toalettpap
per etc.

'Aven tvattnedkastet ansågs vara en god ide, men
några ställde sig tveksamma. De ville inte ha tvat-

ten liggande osorterad, och man var orolig för att
också fuktiga kläder skulle slängas ned. De som an
såg det bra med ett tvättnedkast, fann det bekvämt
att slippa springa nedför källartrappan med en stor
korg med tung smutstvätt. De ansåg det också skönt
att slippa ta upp ett förvaringsutrymme i bostads
planet för uppsamling av tvätt eller att slippa ha
en korg för tvätt i badrummet.
Hyllan mellan badkarets långsida och väggen an

såg många vara bra. Om man ser badandet som en
njutningsfull stund och vill ha radio, tidningar etc.
i närheten, kan dessa saker lämpligen placeras på
hyllan. Andra förmodade i sina svar visserligen, att
hyllan kanske blir besvärlig att hålla ren, och att
tvålar, leksaker etc. kan ramla ned bakom karet
och bli svåra att få tag i. Dessa olägenheter kan
emellertid till stor del elimineras om man gör hyllan
som en utbyggnad av en kakelvägg, av emaljerad
plåt e.d.

Somliga svarande betonade, att skönhetsvårdens
placering i badrummet var en av de bästa ideerna

Det var det här badrummet samt ett separat wc-rum som konsumentpanelen fick använda som utg!ingsläge i täv
lingen. Men m!inga deltagare kommenterade också sina egna hygienförh!illanden och kom med synpunkter p!i
produkter som inte fanns med i badrummet.
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i Gustavsbergsförslagen. Man menar, att det kan
vara skönt att få låsa om sig, då man sminkar sig
etc., att kunna nå vatten, att inte vara rädd om
ett ömtåligt golv som t.ex. i ett sovrum, att belys
ningen är bra ordnad ... Andra anser inte att skön
hetsvården bör förläggas till badrummet, därför att
detta blir upptaget för länge. Man vill inte dela för
varingsplatsen för exempelvis sminkgrejor med nå
gon annan, och man är rädd för att småbarn kan
komma åt farliga vätskor som exempelvis aceton.
Några påpekar också, att talk och puder inte får
förvaras fuktigt - men det här badrummet har
stor volym, fönster och god ventilation, så några
problem med fukten behöver man inte räkna med.

Många poängterade det nödvändiga med en sitt
plats i badrummet, och helst vill man ha den intill
badkaret för att kunna sitta när man badar barn,
gamla eller rörelsehindrade. Motionscykel vill man
ha i bostaden, och man placerar den i badrummet,
om ingen annan lämpligare plats finns. Andra vill
ha en våg, en ribbstol eller blommor i badrummet.
De svarande, som hade synpunkter på ett inbyggt

tväotstall i en bänk, uttryckte sina farhågor för att
man inte skall kunna få det ordentligt tätt mellan
tvättställ och bänk. Gustavsbergs har emellertid re
dan löst detta problem tillfredsställande.

Pjäserna och planlösningen

Det separata wc-utrymmet var, som nämnts, den
populäraste iden, men ett antal personer ville ha
en wc-stol även i badrummet, och somliga ville ha
den intill badkaret. Några ville ha en väggfast wc
stol, medan andra endast poängterade att de vill ha
den mer städvänlig. Åter andra ville ersätta biden
med en wc-stol med handdusch.

Ett uppslag från en rad personer var att placera
biden i badrummet i stället för i wc-rummet.
Det råder synnerligen skilda uppfattningar om

biden och då just underduschens funktion. Man kri
tiserar alltså inte biden i allmänhet utan snarare un
derduschar. Man känner kanske bara till denna typ
av bide och inte att det också finns bideer med
samma blandartyp som i tvättställen och även med
tvättställsblandare och handdusch. Många, många
är entusiastiska och berömmer biden, Somliga anser
t.o.m. att "biden borde vara standard i alla bostäder
idag!"

Rätt allmänt önskar man sig en handdusch vid
tvättstället i badrummet för att kunna tvätta hå
ret där. Tvättställets utformning har i svaren fått
en del kritik: det rinner på golvet när man tvättar

sig, stället är felaktigt utformat för barn, man vill
ha uppdragen bakkant m.m.
Duscha tycker man i allmänhet om och gör det

relativt ofta och regelbundet. Några vill ha dusch
plats i wc-rummet, men de flesta vill ha den i bad
rummet.

Ett förslag går ut på att duschvattnet skall kom
ma även underifrån. Andra anser det önskvärt med
stödhandtag både vid badkar och duschplats. Man
efterlyser också sittbadkar och fotbadkar.

Önskebadrummet

Ett axplock ur åsikterna om hur önskebadrummet
skall se ut:
- Det skall möbleras med ett stort badkar mitt

i badrummet med ena kortändan mot väggen, med
dusch och duschbadkar och där bredvid ett lågt
tvättställ, som skall kunna nås med handduschen för
tvättning av underlivet. Dessutom ett konventionellt
tvättställ.
- Det skall finnas skåp och hyllor för allt, som

krävs för den kroppsliga hygienen, allt lättillgäng
ligt.
- Hela badrummet skall vara lättstädat, ev. till

och med spolbart. Även wc-rummet bör vara spol
bart.
- Gärna en hygienavdelning, som är uppdelad

på "torra" aktiviteter såsom "sola sig", torka håret,
vila, motionera, och en för "våta-blöta" aktiviteter
såsom bad (tänk på plaskande barn!), dusch o.s.v.

I ett separat wc-rum fanns en u/c-stol, bide och tvätt
ställ. De flesta ansåg det vara den bästa iden.
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Lite om båtar
Hur det ser ut på våra sjöbottnar vet man inte

så noga. Vattnet förgiftas, det kan kemiskt analy
seras och innan dess så har vi sett sjögräset gro och
fisken dö. Det skulle vara upplysande och förmod
ligen lite skrämmande att se en undervattensfilm
från våra egna små vatten någon gång. Jämföra
med alla bilkyrkogårdar t.ex. Båtvrak finns det
nog och annat smått och gott. Ni läste kanske om
mannen som kört sönder en cykel för grannbarnet.
"Den har jag redan slängt i (sjön) Magelungen",
svarade han helt lugnt. Det finns ju många soptun
nor, om man tänker så.

Denna blomsterflicka
Denna blomsterflicka heter Margit Andersson och slutade
sin anställning till semestern. Margit började redan 1927
på HPF. Har varit cromotryckare och sorterare. Sina
sista arbetsår var hon vid efterbearbetningen på plast
avdelningen, där hon också bjöds på kaffe och blev av
tackad sista arbetsdagen.
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mest gamla
Båtklubben har nu rensat upp kring Kattholmen.

Vattnet vid krankajen var blockerat av skräp. Där
inte bara sjösätts och tas upp en hel del båtar varje
år, utan där lägger också våra gästande fraktbåtar
till och lossar råvaror till fabriken.
Det var ju ingen Wasa precis man fick på kroken.

Det var rester av båtar, som helt frankt övergivits
av sina ägare. En rätt hyfsad farkost, vars skeppare
inte tillhör båtklubben, finns i alla fall tillsammans
med resterna på Ekbacken. Men när det är lämp
ligt så ska hela rasket brännas och vill ägaren ha
sin båt, så får han sno på.

Mats Algotsson i båtklubben säger, att det är rätt
så rent kring Kattholmen nu, men det finns en hel
del väster om Kvarnen. Dessutom finns det ju runt
våra kuster - som inte är så korta precis - både
vrak och blivande sådana, om inte dom som har
lagt sina båtar här och där i vikarna kommer och
hämtar dom.

I två somrar har den en gång så stolta skutan
legat vrak vid Eriksberg. Hur man kan lämna en
gammal vän så på ålderdomen är svårt att fatta.
Men det är klart att om man råkar illa ut med en
så stor båt kan det ha sina sidor. Lessamt ser det
ut i alla fall och vi önskar verkligen den gamla
skutan en salig hädanfärd, om hon inte går att
rädda. Riggen har legat på Kattholmen i två år,
men den följer nu med resten av skräpet ut till
Ekbacken för att gå upp i rök.

Det är synd verkligen, om man inte kan rädda
den. Ingegärd, som ligger vid kajen stora delar av
året är ju ett charmfullt inslag, som man inte vill
mista. Och när man såg henne i en vik ute i ytter
skärgården i sommar blev man både glad och lite
stolt - för att hon tillhör ens vardag. Som gammal
ekbåtsägare vet man ju vad det kostar på av kraft,
energi och kärlek att sköta en sådan glädjekälla
- om man inte har såar av pengar.

Så har vi också det gamla järnskrovet i Farsta
sundet mellan Klubbudden och Bråvalla. Det är
tydligen något gammalt marinens vrak, som kom
mit drivande. Vad gör man med det? Det är käns
liga saker att ge sej på gamla bil- och båtvrak på
ens egna ägor. Man kan i värsta fall råka ut för
att bli anklagad för "egenmäktigt förfarande", som
det heter i lagen. Men finns det ingenting i lagen,
som talar om motsatsen? I det här fallet får man
väl bjuda marinen på bortforslandet.

Margareta
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Hilding har plåtat dom två vraken, det övre i Farstabrohål, mellan Klubbudden och Bråvalla och det undre vid
Eriksberg. För framtiden önskar vi att dom ska få ro ruinannanstans.
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MILJÖBOKEN
En vacker skrift med fina fotografier - både i färg och svartvitt - lustiga teckningar,

instruktiv och ovanligt lättförståelig text, en bra ordlista, som förklarar de vanligaste ut
trycken i miljövårdsspråket, så nödvändiga att känna till om man ska kunna följa den
viktiga diskussionen - den skriften har Orrje & Co - Scandiakonsult gjort på uppdrag
av Gustavsbergs Fabriker. Den heter Miljöboken - en orientering om miljövårdsfrågor.

I förordet skriver Bo Broms om Gustavsbergs utveckling och vår nuvarande mångsi
diga produktion. Om utgivandet av boken säger han bl.a. "Det har mot denna bakgrund
av diversifierad ( (olika) produktion förelegat ett behov att för oss själva söka få en samlad
bild över hela det så aktuella miljövårdskomplexet, miljöförstöringens orsakssammanhang,
miljövårdens uppgifter och samordning och målet för miljövårdsinsatserna."

Ur boken kan ni här läsa dels en bit ur kapitlet Grundläggande sammanhang i naturen.
Det handlar om det spännande ekosystemet och vetenskapsgrenen ekologi, som studerar
det sammanhang vi alla är så beroende av vad vi sen är för del av det hela. Så saxar vi
också en del ur kapitlet Miljövårdens mål - och hur vi skall nå dem.

I varje naturmiljö utbildas så småningom ett för
. denna miljö anpassat växt- och djursamhälle. Kon

kurrensen om näringen mellan olika arter tillsam
mans med andra faktorer har lett till uppkomsten
av ett dynamiskt jämviktstillstånd mellan organis
merna, såväl i fråga om artsammansättning som
antalet individer av varje art. Man talar då om att
det föreligger "biologisk balans". Detta betyder att
varje ingrepp i naturen, som direkt kanske endast
berör livsbetingelserna för en viss art i ett växt- och
djursamhälle, indirekt återverkar på alla de före
kommande arterna. Så ärt.ex. organismerna gruppe
rade i "näringskedjor", där ena arten utgör den
andres föda. På detta sätt kan en lång rad av orga
nismer - från de lägsta till de högsta - vara
kopplade till varandra. Inträffar något som föränd
rar ett visst artbestånd, så leder detta till en kedje
reaktion som berör samtliga organismer i närings
kedjan.
Tillsammans med sin fysiska omgivning och däri

verkande krafter utgör varje växt- och djursamhälle
en samverkande enhet - ett "ekosystem". En sjö
med sina organismer är ett exempel härpå. En dyna
misk balans mellan olika organismer inställer sig
som ovan nämnts i varje fas av ekosystemens ut
veckling.

Alla ämnen som behövs för organismernas upp
byggnad och livsprocesser cirkulerar i naturen i olika
kretslopp, som styrs av fysikaliska, kemiska och bio
logiska processer. I ett naturligt ekosystem råder ha-
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Ur Grundläggande sammanhang i naturen
I naturen råder ett invecklat samspel dels mellan

olika arter av organismer (varav människan är en
bland miljoner) och dels mellan organismerna och
deras omgivning. Läran om detta samspel kallas eko
logi. Grundläggande kunskaper om de ekologiska
sammanhangen är en förutsättning för att kunna
förstå hur föroreningarna verkar i naturen, hur de
kan förorsaka miljöförstöring och skador på växter,
djur och människor.

Alla organismer har utvecklats och anpassats till
en viss yttre miljö. Förändringar i miljön som går
utöver vissa gränser innebär ett hot mot organismens
existens. Sker förändringen alltför snabbt kan den
leda inte endast till en tillfällig nedgång av individ
antalet och artens livskraft utan till och med till
en utplåning av arten.
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lans mellan tillförsel och upptagning av näringsäm
nen och mellan nedbrytning och uppbyggnad av
organiskt material. Detta innebär bl.a. att naturen
så att säga själv tar hand om sitt eget avfall.

Naturen har en viss begränsad förmåga att tåla
föroreningar. Detta sammanhänger bl.a. med orga
nismernas motståndskraft och anpassningsförmåga,
med naturens egen renhållning genom nedbrytande
processer samt med markens och sedimentens kapa
citet att till viss grad upplagra och binda skadliga
ämnen. Det finns emellertid stora möjligheter att
missta sig på och överskatta naturens förmåga att
tåla föroreningar, vilket kan få ödesdigra följder.
I vissa fall uppstår förändringarna och skadorna
så långsamt att de kan vara svåra att urskilja. Exem
pel härpå är jordens nedsatta avkastningsförmåga
till följd av bl.a. den gradvisa försurning som den
av rökgaser förorsakade svavelsyrahalten i neder
börden ger upphov till. I andra fall kan skadeverk
ningarna uppträda först långt efter föroreningstill
fället. Många befarar exempelvis att de miljögifter
som människan i dag utsätts för kan medföra änd
ringar i arvsanlagen och ge upphov till skador i
kommande generationer. De förändringar i ekosys
temet som en Föroreningstillförsel medför kan ofta
drivas långt innan de får full genomslagskraft. En
sänkning av syrehalten eller en ökning av surhets
graden i ett vattendrag kan fortgå till en viss gräns

med endast måttliga rubbningar i fiskbeståndet -
varefter plötslig massdöd inträffar. Aven markens
kapacitet att genom upplagring oskadliggöra förore
ningar överskrids så småningom. På detta sätt kan
skadeverkningar av en oförändrad föroreningstill
försel komma att uppstå plötsligt och tillta explo
sionsartat.

Ur Miljövårdens mål - och hur vi skall nå dem
Mycket kan göras för att höja effektiviteten i

miljövårdsarbetet såväl med avseende på resultat
som kostnader, så att ett ökat utbyte kan uppnås
av de resurser som tas i anspråk. Kostnaderna för
miljövårdsarbetet är höga och de ekonomiska och
personella resurser som står till miljövårdens förfo
gande är knappa och måste fördelas så att de på
bästa sätt tillgodoser de mål som bör ställas upp.
Okad effektivitet är också ett primärt villkor för
att vi överhuvudtaget skall lyckas i våra föresatser
att rädda miljön åt vår egen och kommande gene
rationer.
Ett antal grundregler eller riktlinjer för miljö

vårdsarbetet i stort anges nedan - regler vilka om
de följs konsekvent bör leda till en avsevärd effek
tivisering av miljövårdsarbetet.

Handla nu - innan problemen blivit akuta
Åtgärder bör vidtagas vid tidigast möjliga tid

punkt. Målet måste vara att hindra miljövårdsprob
lem att uppstå. Om ingreppen dröjer tills de skad
liga verkningarna blivit akuta (vilket fortfarande
är mycket vanligt) kan de komma så sent att man
inte lyckas undvika allvarliga och kanske bestående
skadeverkningar. Ett ingrepp på sent stadium med
för dessutom i regel att problemen blir betydligt
svårare och dyrbarare att lösa. Det gamla talesättet
"bättre stämma i bäcken än i ån" äger i hög grad
tillämplighet inom miljövården. "Medan gräset gror,
dör kon" är ett annat talesätt som det i detta sam
manhang finns anledning att ta fasta på. Vad som
då närmast åsyftas är faran av att underlåta att
vidtaga åtgärder i avvaktan antingen på att forsk
ningen skall förse oss med säkrare kunskaper om en
förorenings skadeverkningar eller på att det tekno
logiska forsknings- och utvecklingsarbetet skall re
sultera i bättre och billigare miljövårdsmetoder.
Därför måste vi agera nu - med utgångspunkt från
dagens vetande och med tillämpning av dagens tek
nologi.
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•• •SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Skall vi tala om semestern ?
Jaså inte det, det var synd, jag skulle berättat om

alla • trevliga gustavsbergare som vi träffade på
Rinkaby flygfält i Skåne den första semesterveckan.
Gissa vad de gjorde. De tältade i den frostiga som
marvinden, trotsande svenskt semesterväder och
blodtörstiga flygfän. Tillsammans med 7.000 lika
sinnade, det gällde 5-dagars, stor internationell
orienteringstävling. Äsch, såg ni det på TV. Nu
avslöjade ni er allt, satt ni och glodde på TV när
ni skulle ut och hämta frisk luft och nya krafter
för att klara av dagens hårdnande arbetsliv.

Det är dags att bygga Noaks ark,
nej förlåt, man blir så påverkad av budskap i mass
media, jag menar att det är dags att byta samtals
ämne. Jag vill tala om Hästhagen, så nu gör jag
det. Hästhagen har varit mitt hem på jorden i tjugo
ett år. En ganska lång tid, som inte gjort mig varken
vackrare eller klokare men dock rundare, även till
sinnelaget.
Hästhagen var ett område i vardande 1949, där

fanns lamellhus och punkthus, Hästskovägen börja
de finna sin form, radhus planerades, bostadsstif
telsen vid Trallbanevägen var ett mål att förverk
liga. Min första lägenhet låg på fjärde våningen i
ett punkthus, min andra låg på andra våningen, min
tredje var ett radhus nere på jorden. En idealisk
utveckling i mitt tycke.

Hästbagsborna i dag
är väl som folk är mest kan jag tro. I begynnelsen
bodde här en raffinerat skön blandning av hög
bouquet. Livliga italienare från Norditalien och
radikala norrlänningar från sågverksdistrikten i
Mellannorrland. Avståndet i mil mellan de båda
"invandrargruppernas" födelseorter var respektin
givande. Men norrlänningar har ju aldrig haft re
spekt för avstånd och de av krig och armod luttrade
italienarna var uppfyllda av en brinnande önskan
att bygga upp en ny tillvaro i lugn och ro. Från
min synpunkt var det en kombination som passade
ihop och trivdes tillsammans. De gav området en
stämning av vardagligt gemyt med salta stänk av
temperamentsfullhet och främmande seder.

Ett charmfullt bostadsområde som för alltid
finns i en stilla vrå i mitt hjärta. De flesta av de
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båda gruppernas medlemmar har förblivit Hästha
gen trogna men ser barn och barnbarn försvinna till
andra boplatser. Många har liksom jag invaderat
Lugnet det kan lugnt erkännas nu. I äldre tider
hade det sina risker, då var det kärvt mellan norr
och söder. Den sista stora fajten stoppades redan
efter de första näsbloden på Ekvallen för snart tio
år sedan.

Vi kommer att trivas i Lugnet
det är vi alldeles bergsäkra på. Huset vi köpte per
postorder verkar hyfsat som helhet. Arkitekten är
tydligen en modern man, som sysslat en hel del med
hushållsgöromål. Det finns små finesser här och
var, som man blir glad åt. Men vi som i två decen
nier i lust och nöd begagnat vattnet från Kvarnsjön,
vi chockades dock svårt av vårt första möte med
vattnet från Brunn. Det luktade som gammalt blom
vatten och var grumligt och brunt till färgen. Vi
kunde bara hoppas att det var en mardröm av kort
varaktighet. Ett par veckor gick och vattenverket
kämpade förtvivlat medan vår tvätt gulnade och
grånade allt efter nuläget. Mitt linneförråd blir
aldrig vad det kunde vara (oss emellan, det har det
aldrig varit, men nu är det så att säga ohjälpligt
förlorat). Våra utmärkta gustavsbergsprodukter i
badrummet kanske återhämtar sig så småningom,
för peppar och salt, nu är vattnet som det skall vara.
Klart som källans vatten och tjänligt även till hal
lonsaft av årets skörd från Lämshagabergen. Förlåt
mig, kära villaägare vid Renvägen för mitt för
strödda lyssnande på era klagomål över illaluktande
missfärgat vatten. Jag visste inte bättre, nu är jag
seende.

Så här inför valet
kanske man får svar på frågor av kommunal natur.
Om vattnet t.ex., varför det händer och eventuell
hälsofarlighet. När får vi råd med gång- och cykel
banor på Lugnetrakan och för övrigt i samhället
där det behövs mer än väl? Tack för torget nedanför
kyrkan, så skall det se ut, en gammal dröm som
förverkligats. Vackert!

Till sist, hav tröst det är bara 10 månader till
semestern, bättre lycka nästa gång.

Edla Sofia
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GUSTAVSBERGSBÅTEN I VÅRT HJÄRTA
Angående Gustavsbergsbolagets ångbåtar

År 1842 begynte en ny epok i Boo sockens kom
munikationer: Gustavsbergsbolaget satte sin första
ångbåt i trafik genom Skurusundet och Stäket. Det
var en liten hjulångare med namnet Gustavsberg.
Den lär ha kostat 14.000 riksdaler banka.
Tidigare hade det funnits en båt, kallad Bellman.

Den togs i bruk 1839 och gick mellan Stockholm,
Gustavsberg och Vaxholm.

1865 tillkom Strömma Kanal, som trafikerade
den inre leden till Sandhamn.

Gustavsbergsbolaget ersatte 1847 sin första ång
båt med en hjulångare, likaledes kallad Gustavs
berg. 1857 tillkom en annan hjulångare som fick
namnet Wermdö. År 1881 om- och tillbyggdes
Wermdö från hjul- till propellerångare och fick
namnet Gustavsberg III.

Gustavsbergsbolaget hade ytterligare Gustavsberg
I och Gustavsberg II, som tillkommit 1873 och
1878. Båtarna gick från Gustav III:s staty. Fastän
båtarna gick flera turer om dagen klagade dock
passagerarna över trängsel och förseningar, varför
Disp. Vilhelm Odelberg, som insåg passagerartrafi
kens växande betydelse för bolagets ekonomi, be
ställde en ny båt år 1884. Den fick namnet Gustavs
berg IV, var komfortabel och rymlig, så att den
kunde ta 200 passagerare. Den kostade 61.000 kro
nor. Odelberg beställde 4 år senare en Iiknande.båt,
men med starkare maskin. Det blev "Femman",.
som 1895 följdes av "Sexan", som var avsedd för

trafik i Skurusundet. År 1895 tillkom den nya
"trean", sedan den gamla trotjänaren med samma
nummer nedskrotats 1899. Kulmen nåddes, då den
stora eleganta skärgårdsångaren Gustavsberg VII
insattes i trafik 1912.1)
1) Se vidare Carin Lindskog-Nordströms snart ut
kommande bok om Gustavsberg.

(Materialet hämtat bl.a. ur E. Alfred Janssons
bok Boo sockens historia).

Axman

YRKESSKADOR UNDER FÖRSTA HALVÅRET 1970

För första halvåret 1970 har till försäkringskas
sorna eller direkt till Riksförsäkringsverket anmälts
sammanlagt 62.228 yrkesskadefall.

Antalet anmälningar för samma tid år 1969 var
61.129. Anmälningarna i år har sålunda ökat med
1.099 skadefall, d.v.s. en ökning med 1,8 procent.
Antalet skadefall ligger ändock lägre än för första
halvåret 1968, då de var 63.506.

Som bekant skall sedan år 1967 anmälas alla ska
defall som medför bortovaro under längre tid än
själva skadedagen, enär sjukpenning utgår för tiden

därefter.
Under år 1966, då karenstiden för sjukpenning

fortfarande var två dagar utöver skadedagen an
mäldes för första halvåret 61.733 skadefall.
Under senare hälften av 1960-talet har en svag

tendens till minskning av yrkesskadorna varit rå
dande, om hänsyn tages till ändring i karenstiden.
Den utvecklingen tycks nu ha avstannat och början
till en svag ökning kan påvisas från hösten 1969.
Okningen torde främst bero på uppgången i den
ekonomiska konjunkturen.
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"TILL FLYDDA TIDER ÅTERGÅR MIN TANKE
AN SÅ GÄRNA"
Jovisst är vi förälskade i det förflutna fast vi hellre

borde ta itu med dagens problem. Det är väl bara att
erkänna det och hoppas på nästa generation som ver
kar medveten så det gnistrar om det.
Vi återvänder med förkärlek till den tid då Gustavs

bergsbåten gled in till bryggorna från Skeppsbrokajen
till Farstaviken. I denna vår har många föreningar ve
lat uppliva gamla minnen och förhyrt Saxaren, gamla
Gustavsberg VII, för färder i vår skärgård. Den stora
bilden visar den stolta gustavsbergsflickan på väg in
till kaj en majkväll i år. Tjänstemannaklubben hade
utfärd och även bilden till vänster är från samma resa.
De vackra bilderna till höger har hämtats ur arkivet.
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KONSUM• DOMUS
Fyra procent dyrare att leva
Matpriserna upp ännu mer
kunde vi läsa som rubrik i Dagens Nyheter i en ar
tikel där man redovisade en prisjarnförelse mellan
Domus, Tempo och Metro. Det gällde en tvåbarns
familjs livsmedelskostnader under ett kvartal, be
räknade efter kostnaderna den 5 augusti. Under
sökningens siffror - med alla de osäkerhetsmoment
en sådan rymmer - finns inga skäl att ifrågasätta.
Vad vi som representanter för Konsum/Domus har
anledning att vända oss emot är redigeringen av
artikeln. Man framhåller där bl.a. i en rubrik "Do
mus höjde mest", men att Konsum/Domus fortfaran
de trots detta hade de lägsta priserna i genomsnitt
hade tidningen inte funnit skäl att framhäva i sin
artikel. Att konsumkunderna dessutom kan räkna
med återbäring framgick inte av artikeln.

För 50 år sedan
Vår förenings 50-årsjubileum har givit anledning

att bläddra i gamla handlingar.
I det hyreskontrakt som finns bevarat läser vi

bl.a.
Vi, Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks Intressen

ter, här nedan kallad bolaget, förhyra härmed till
Gustafsbergs konsumtionsförening u.p.a., här nedan
kallad föreningen, den i Gustafsberg invid Gustafs
bergs kyrka belägna s.k. bolagsboden samt den vid
bolagsboden befintliga lagerkällaren och fabriks
lokalen för korftillverkning m.m. äfvensom tvenne
vedbodar, belägna vid bolagsbodens område. I
hyresaftalet ingår jämväl en del i försäljningsboden
varande inventarier, hvilka förtecknas.

Föreningen åligger att under minst åtta timmar
hvarje söckendag hålla handelslokalen öppen för
allmänheten samt därvid tillhandahålla lifsmedel,
manufakturvaror och andra nödvändighetsartiklar,
allt af god beskaffenhet och i tillräcklig mängd. Vid

årsinventeringen får handelslokalen hållas stängd
i högst fyra dagar, hvarom dock föreningen skall
genom anslag i handelslokalen gifva meddelande se
nast en vecka före stängningen.

Föreningen får icke utan bolagets medgifvande
inhysa personer, som icke äro anställda i föreningens
tjänst.

Föreningen skall å bolagets kontor genast anmäla
nyantagen personal och dit aflämna den nyantagnes
flyttningsbetyg i god tid före hvarje års mantals
skrifning. Afflyttar personal skall föreningen därom
å bolagets kontor göra anmälan minst en vecka in
nan afflyttningen i och för uttagande af flyttnings
betyg.

Skolböcker och annan skolmateriel för undervis
ning i församlingens skolor skola i försäljningsloka
len alltid finnas till salu.

För undvikande af misshälligheter mellan bolaget
och föreningen får föreningen icke anställa personal
med mindre bolaget i hvarje särskildt fall därtill
lämnar sitt medgifvande.

Ett utdrag av § 5 i styrelsens protokoll den 1
augusti 1921 förtäljer följande:

Styrelsen upptog den af Hr Karl Möller vid års
mötet vakta frågan, om att Konsumtionsföreningen
härstädes torde taga andelar i härvarande Folkets
husförening. Styrelsen kunde icke bifalla nämnda
förslag utan blev det samma enhälligt afslaget.

Motiveringen härför är KF:s fullkomligt opolitis
ka karaktär.

Vårt jubileumsfirande fortsätter
Efter ett uppehåll under sommarmånaderna fort

sätter vårt jubileumsfirande med några jubileumser
bjudande ifråga om varor varje vecka några måna
der framåt.

G. u-«

0

HALL NATUREN REN
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Konsumentdebatt ska det bli inom KF i höst. Alltså
förbereds också här i Gustavsberg en sådan. I slutet av
september får medlemmarna genom brev information
om hur den ska läg'gas upp. Men upptakten för med
lemmars och allmänhetens del blir tisdagen den 6 oktober,
då GUSTAVSBERGSTEATERN står öppen för ett upp
taktsmöte. Studiedemonstrationer sker i butikerna och
varuhuset under tiden 21/9-3/10. Kursen är kostnadsfri
och starten blir i veckorna 19-30/10.

Vår situation som konsumenter kommer vi tala
mycket om i höst. Konsumentpolitiska frågor har
i många år diskuterats i TV, radio och press. Men
konsumenterna själva har knappast kunnat komma
till tals. KF ska därför starta en brett upplagd stu
dieverksamhet, där konsumenterna ska få möjlighet
att diskutera sina egna problem. Konsumentdebatt
kallas studiecirkeln. En debatt för och om konsu
menterna; en debatt av konsumenterna.

Större makt åt konsumenterna är konsument
kooperationens ursprungliga målsättning. I konsu
menternas intresse bildades den konsumentkoopera
tiva rörelsen och i konsumenternas intresse har rö
relsen ständigt bedrivit en studieverksamhet, som
bl.a. syftar till att minska producenternas övertag
gentemot konsumenterna vad beträffar kunskaper
om varor, etc. Det är också i konsumenternas in
tresse konsumentkooperationen i höst startar Kon
sumentdebatt, en studiecirkel där konsumenterna
själva ska få tillfälle att studera och diskutera de
konsumentpolitiska frågorna. Vår situation som
konsumenter och vår möjlighet att förbättra denna
situation ska vi diskutera. Vår möjlighet att som
kooperatörer åstadkomma en förbättring.

Som kooperatörer? undrar många. Inte kan vi
påverka kooperationen mer än samhället i övrigt!
- Jo det kan vi! Genom Konsumentdebatt kan vi
framföra våra synpunkter på hur vi anser att koo-

perationen borde fungera. Vi diskuterar kooperatio
nens roll helt förbehållslöst och vi kan genom mo
tioner till en efterföljande konsumentkongress direkt
påverka konsumentkooperationens handlande. Kurs
breven frågar gång på gång om kooperationen har
gjort tillräckligt, om den kan bli bättre.
Hur har vi det ställt? frågar vi oss och studerar

61.a. den nyligen framlagda låginkomstutred
ningen. Inkomst, hälsa, boendeort m.m. påverkar
den enskilde konsumentens ställning. Konsument
debatt tar upp de speciella glesbygdsproblemen -
som inte bara finns i Norrland. Den diskuterar
möjligheterna för sjuka och rörelsehindrade att få
den service de behöver.

Vem bestämmer egentligen vad som finns på
marknaden? Konsumenterna! säger företagarna. De
bestämmer genom sin efterfrågan, menar de. Andra
anser att företagen genom sin bättre kunskap om
de olika varuområdena har ett övertag gentemot
konsumenten. Ett övertag som de utnyttjar till att
vilseleda konsumenten.

Vi funderar över vilket av dessa resonemang som
stämmer och studerar vad samhället och vad koo
perationen gör för att rätta till de missförhållanden
som kan förekomma inom konsumentpolitiken.
Deltagarna i Konsumentdebatt kommer att välja

ombud till en regionskonferens, som i sin tur väljer
ombud till en konsumentkongress hösten 1971.
Konsumentkongressen ingår inte i den vanliga de
mokratiska apparaten och kan inte ålägga KF att
göra si eller så. Men den kan uppdra till de ordi
narie demokratiska organen att gå vidare med det
som konsumentkongressen uttalar sig för.

En gång vart fjärde år ska en konsumentkongress
samlas för överläggning kring ett eller ett par ak
tuella konsumentproblem.
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Gustavsbergs Scenstudio
Ett nytt arbetsår har börjat och planerna för

verksamheten därunder tagit fastare form. Men
först en rättelse av artikeln i föregående nummer
av Gustavsbergaren.
Tryckfelsnisse eller kanske snarare hans assistent

har som vanligt virrat till i vårt insända manus.
Angående Brechts "Regeln och undantaget" skall
ordalydelsen i artikelns sista mening vara: "Efter en
intern uppspelning för Scenstudions medlemmar i
november beslöts dock, att pjäsen icke fick fram
föras i Scenstudions namn på grund av den alltför
politiska tendens som inlagts i regin."

Som första pjäs under spelåret framföres under
hösten Ludvig Holbergs "Den förvandlade brud
gummen". För regin svarar Sven Andersson och
pjäsen spelas av våra yngsta medlemmar.

I början av nyåret följer så sångspelet "Den lilla
lögnen" av dansken Kelvin Lindeman med musik
av Kai Norman Andersen. Pjäsen bygger på Oscar
Wildes mycket kända pjäs "Mr. Ernest". För regin
svarar skådespelaren Hans Wahlgren och i rollerna
återfinna vi flertalet av våra yngre medlemmar.
Musiken utföres av Scenstudions orkester.

Ännu en pjäs kommer att framföras under våren
med äldre medlemmar i rollerna. Vilken pjäs det
blir är ännu inte klart, men kommer troligen re
gissör Segol Mann att ha hand om regin i denna.
Till sist kan vi meddela, att Trivselkvällarna

kommer att fortsätta även detta år och första gången
blir fredagen den 18 sept. Planer på att flytta dessa
dansaftnar till ny lokal har dryftats, men på frå
gans nuvarande ståndpunkt kan inte mera nämnas.

Gustavsbergs Teaterkommitte
Teaterkommitten hade inbjudit 36 organisationer

samt andra intresserade till sitt årsmöte den 12 maj.
Tyvärr närvar endast två personer utom kom
mittemedlemmar, varför årsmötet ej kunde hållas.

Vid ett sammanträde den 11 aug. dryftades den
na fråga. Några ledamöter hade uttalat sin önskan
att icke kvarstå i kommitten. På förslag av kom
munens representat beslutades dock, att den nuva
rande kommitten kvarstår ännu ett år och alltså
har följande sammansättning: ordförande: Edor
Svensk, sekreterare: Arvid B. Bergström och kassör:
Sonja Ohlund. Ovriga ledamöter äro: Harald Lind
holm, Sune Nilsson, Gunnar Lundberg, Bertil Pe
terson, Stig Jansson och Marianne Landquist.

I föregående nummer av Gustavsbergaren redo
gjordes för nya säsongens program vilket även
återfinnes i en folder, som kommer att utdelas till

hushållen.
Vi vilja dock här påminna om höstens första pro

gram, som även blir turnepremiar en "ROLF-KA
VALKAD" där vi få återknyta bekantskapen med
alla de så populära örhängena. Medverkande i den
na är Sonja Stjernquist, Eric Gustavsson och Ulf
Lindquist samt "last but not least" Carli Tornehave
- alla så välkända, att de ej behöva närmare pre
sentation.

Premiären blir tisdagen den 15 sept. och biljett
priset blir 12:- kronor över hela salongen och bil
jetterna onumrerade. Biljetter komma att säljas av
kommitternedlemmar samt i Domus information.
Vi tror att det blir en god början på detta teater

år och hoppas på ett gott gensvar från teaterpubli
kens sida.

A. B-m

Hej du som inte gillar blommor! Du kan väl i alla fall låta dom stå kvar i
samhället. Vi är några stycken som tycker att livet blir lättare då. Det är
skönt att vila sina stundom stressade ögon på små stilla oaser, antingen
det är kommunala blomster, konsums blomkrukor eller frukten av privat od
larmöda i grannens täppa. Uppryckta växter och kullslagna blomlådor gör
ingen människa glad. Skärp dig, din aktivitet kan användas bättre.
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Vid sista företagsnämndsmötet på Centrifugalrör celebrerades de medarbetare, som un
der 1968-1969 bidragit med förbättringsförslag, och som redan tidigare erhållit belö
ningar mellan 50-500:-. En del av sammanträdet fick karaktären av kaffesamman
komst, då 20 minnestallrikar med motiv från gjuteriet utdelades.

Fotografen fångade några idesprutor. Från vänster synes Helge Gustavsson, Henning
Berg, Ferenc Papp, Raimo Syrjänen, Åke Enocsson, Gunnar Lehnbom, Tage Ericsson
samt Henry Andersson.

NYTT FRÅN FABRIKEN
För att åstadkomma en koncentration av ansvar

och beslutsfattande har som produktchefer utsetts:
Peter Pien för Plast inklusive Ornamin
Karl-Erik Staaf för Tung värme
Lennart Wannefors för Kyldisk
Produktcheferna skall leda försäljningsarbetet in

om respektive sektor, styra produktutvecklingsgrup
pens arbete samt i samråd med vederbörande fab
rikschef tillse att produktionsresurserna blir opti
malt utnyttjade i förhållande till orderbeläggningen.

En sammanslagning har gjorts av Materialutveck
lingslaboratoriet och Driftskontrollaboratoriet till
ett Materiallaboratorium (MLA) med Lars Hillert
som chef, sorterande under tekniske direktören,

och med Gunnar Lander som ställföreträdande.
Stig Lindberg har - som på sin tid Wilhelm

Kåge 1954 - tilldelats professors namn för sina
insatser på det konstnärliga och designområdet.

Lars Hillert har disputerat vid Calmers Tekniska
Högskola i ämnet "The effect of alcaline earth
fluorides on some oxides of technical importance"
i ämnet silikatkemi. Titeln anger ett ämne av stor
vikt vid både porslins-, glasyr- och emaljtillverk
ning. Engelska är det internationella språket fors
kare emellan. På sin avhandling blev Lars Hillert
docent. Detta är beviset för en god avhandling,
alltså ett gott betyg och gör docenten berättigad
att söka professur.
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MEN FRIA TILL PALMES NAD •••

Vår fotograf hittade i gamla gömmor ett gulnat
häfte utgivet av Alfred Persson på eget förlag. 1923
års krönika på vers med många godbitar ur samhäl
lets liv och leuerne. Vi läste och häpnade inför sista
versen i detta avsnitt, vilken framtidssyn!II Nåja,
det fanns en amper post/röken med det namnet en
gång vid Farstaviken.

1923 ÅRS KRÖNIKA
Vi kyrkostämma också fick,
och det var nästan värt en femma
att höra på hur denna gick,
när frågorna han skall bestämma.

Här dansa tusenlappar jazz
i protokoller och motioner.
I kyrkans gamla papperslass
finns nu ej bara Zions toner.

Man efterlyste en motion
till skolans råd ur protokollet,
ty Söderberg han hade tron
att den var bortglömd helt och hållet.

Men ålderman i detta råd
han sa, för mycket papper brukas.
Den skrivelsen var ej så bråd,
långt bättre skrev den gamle Lukas.

Om en dammsugarapparat
till skolorna var frågan sista.
"Oj, oj, vad nyheter och prat.
Skriv, Andersson, sätt upp en lista."

Se'n socknens pampar fick en chans
att nya frågor diskutera.
Mot Mörbys dyra ambulans
man ville "skarpt" här protestera.

Men V. 0. log. "Ar den för dyr,
man bör ändå ta't lugnt och sakta
och inte bliva huvudyr,
när socknens väl man satts att vakta."

Och sedan på tapeten kom
en ny reform med post i låda,
som re'n fått allmänhetens dom:
"Vi några brev ej mer få skåda

ty sedan post/ack här det blev,
har grabben som bär väskan strejka',
så norrut bäres inga brev."
Där vill man reformatorn "märka".

Men en av pamparna gav råd.
"Tag strejken lugnt, den går väl över,
och fria vi till Palmes nåd,
så få vi mer än vi behöver."

MÖLNTORPSFABRIKEN
Mölntorp hade sitt företagsnämndssammanträde

den 2 juli. Närvarande var L. Lundberg, J. Nilsson,
E. Hjärtsson, E. Stillman, P. 0. Persson, Å. Hed
ström, V. Svensson, B. Johansson, V. Strömbäck,
L. Måhlberg, B. Gybrant och Ruben Edqvist.

Ruben Edqvist redogjorde för KF:s bokslut. Spe
ciellt berördes likviditetsproblemen. Olika faktorer
har försämrat resultatet, bl.a. prisbromsaktionen.
Tendensen fortsätter under 1970. Aven andra före
tag i branschen påverkas på samma sätt.
Ur protokollet kan vidare nämnas att sekr. B.

Gybrant belyste Mölntorps bokslut för tertial 1. Re
sultatet visar en genomgående god överensstämmelse
med budgeten även om volymen ej har uppnåtts.
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UR PROTOKOLLET
Materialandelen i våra produkter är mycket stor,
vilket medför att förädlingsvärdet måste bevakas.
Nytt varulager utredes f.n. Det torde bli ett mind

re lager samordnat med det nuvarande.
Vår försäljning verkar gå bra, framför allt på

utlandsmarknaderna. På den engelska marknaden
har kontrakt tecknats.

E. Stillman redogjorde för nämndens behandling
av jubileumsgåvan och AU :s förslag. En livlig dis
kussion följde och många olika förslag till använd
ning av pengarna framkom. Nämnden beslutade
enhälligt att bordlägga frågan.
Efter sammanträdet följde samkväm och till det

hade också fruarna inbjudits.
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EN GAMMAL KÄRRA
Karran i förgrunden har en intressant historia,

v'
som belyser utvecklingen i vårt samhälle och inom
vårt företag.
Den tillverkades antagligen i början av seklet.

Den tillverkades för ett speciellt ändamål, körning
avhuggen ved för kaminer, kakelugnar och spisar.
Den skulle ta c:a 1/2 famn d.v.s. 2 m3 huggen ved.
Den hade två hjul, gick att tippa. Hjulen var stora,
kärran svängde utåt upptill, detta för att hjulbasen
inte skulle bli för bred. Den gick att tippa av en
enda man, kusken. För att göra den lätt blev det
en gallerkärra med precis så stora hål, att inte ve
den gled av.
Veden kördes från sågen, där det fanns en hugg

maskin från 1900-talets början till 1940-talet.
Veden kördes till kontorets vedbod vid Blå Por

ten, till Hovjägmästaren och Ingenjör Odelberg,
till Farsta Udde, Bennich. Men även till övriga
tjänstemän i fabriken som på den tiden fick huggen
ved. Veden kördes av Alfred Lundholm med häs
ten Trick. Trick var brun med kraftig bläsa och
två hela hovar vita.
Rätt som det var kunde han nickande dyka upp

vid nån vedbod och då fick vi ungar nåt att titta
på. Ibland kunde det hända att Nisse Vehlin stack
emellan med nåt lass. Då vart det extra mycket
att titta på. Han körde nämligen den ståtlige hings
ten Erudit. Frågade man vad hästen hette, svarade
han på sin småländska: "Han heta frågvis."

Lundholm ställde kärran innanför fabriken ne
danför Thyra Lundgrens atelje. Han ställde en
fabrikskorg under och spände loss Trick, som knal
lade hem till stallet genom smedjeporten.

Så gjorde Lundholm även sin sista arbetsdag i
slutet på 30-talet. Kärran blev stående flera år,
men när kolfickan skulle byggas kastades kärran
ut på Kattholmen. Här ligger den sedan många
år. Isen knäcker lite varje år, men man gjorde kraf
tiga don på den tiden. Varje år jag ser kärran vid
vårutrustningen tänker jag på det lilla bruket med

UPPÅT I FOTBOLL
Gustavsberg slog Järla torsdagskvällen den 13/8

på Farstaborg med 4-0. Första målet gjordes av
Fred Andersson på nick och nummer två var ett
långskott från Kåre Björk. Tredje målet stod Raio

alla sina hästar, kärror och plikttrogna arbetare,
som var och en på sitt sätt bidragit till våra fram
gångar.

T. Rolf

Törme för och det fjärde gjorde Stefano på lång
skott.

Lördagen den 23 aug. var det dags igen. Gustavs
berg slog Enskede med 4-0. Nicko gjorde 3 mål
och Fred Andersson 1.
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AMERIKABESOK PA STRANDVIK

Axel Thulane, född Lindblorn 1881 kom på be
sök från sitt hem i Charry Chase i Maryland, USA
en eftermiddag i början av juni. I sällskap hade
han sin dotter Mrs O'Keefe, som han numera bor
hos och sin systerdotter Britta Grundberg från Gö
teborg, som har sin mamma, Lisa Svensson, på
Gustavsgården. Vid en kopp kaffe på Strandvik
träffade han Torsten Rolf och mindes tillsammans
med honom. Torsten, som inte föddes förrän 12
år efter det Thulane lämnade Sverige, tillfrågades
om det riktigt gamla med "minns du" som om de
båda gentlemännen var jämnåriga. Men Torstens
styrka är ju att känna till det mesta eller med
sömngångaraktig säkerhet intuitivt komma på vad
det rör sej om. Tyvärr hann vi inte få tag i någon
bandspelare och samtalet flöt ikring lite, så det
blev som att titta i ett glimrande kaleidoskop.
Thulane föddes i Stockholm och är bror till för

fattarinnan Ethel Lindblom. Men 1894 kom han till
sin farbror i Västeräng och där bodde han tills han
gav sej iväg till USA 1906. Han gick och läste för
Johan Olof Oliv.
Ja, han kände många och minns många detaljer,

som för en oinvigd är helt främmande. Men det
var roligt att lyssna och se intresset och rörelsen.
Ibland kom det gamla över honom så att ögonen
tårades och rösten nästan svek. Men det var en
lyckligt lottad gammal herre med så mycket kropps
lig och andlig hälsa i behåll.
När Axel talade om gamla tider - så "idylliska"

på något sätt - förstår man att han ville bryta
sej ur. Hade han stannat hemma hade han väl en
gagerat sej i omdaningarna men han valde den in
dividuella vägen. Ut på äventyret för att bygga
sin egen framtid fri från det som band och hind
rade var tydligen hans väg.

Byggmästare Danielsson, som bodde i Gustavs
bergarens nuvarande lokaler, kände han väl och
- beundrade, det hördes på tonfallet och så blev
han också själv i Amerika en yrkesbror till Da
nielsson. Gamla tomt- och fastighetsaffärer är som
nya för honom. Han minns summor, han minns
köp som gick fram och tillbaka. Kapten Wretfors
sålde Lemshaga till fabriken 1897. Och så kommer
rapsodiska minnen om rättegångar och testamenten
och juridiska knepigheter. Sven Salen köpte senare
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Västeräng, där Thulane varit hos farbror.
Att "Rika morbror", som Thulane med ett god

modigt skratt tyckte var "ful som stryk" fick bo
på Marieberg, i nuvarande Prästgården för att
Godenius stod i skuld till honom fick vi höra.
"Rika morbror" arbetade ju som dräng åt Odel
berg. Att "Rika morbror" var god vän med "Tup
pen", som basade för ett tjugotal flickor på glatt
magasinet och som bekant hette Kalle Svensson
slinker också med i berättandet. Och "Skitfilip",
som ju körde latrin och sopor. Sjukstugan vid Al
gatan dök också upp, liksom Bagar Lindström vid
"Bagarns träsk" som var "a nice fellow, he could
play the fiddle" (en trevlig karl, han kunde spela
fiol). Engelskan slinker med då och då vid person
liga beskrivningar. Slaktarn minns han men inte
fiskarn vid Fiskarns backe på Ingarövägen. Att
Löfbom, Svens pappa, gjorde dagsverke åt .Wret
fors och att Norman var kyrkoherde i Gustavsberg
får den oinvigda veta.

Så fick vi höra att Anders Cederström söp så
"försvindligt". Hans bror Carl var "en spjuver" och
naturligtvis minns han som alla andra Marika
Stiernstedt, som var "a nice girl" (en fin flicka).
Och Thulane log et-t underfundigt vänligt leende,
när han talade om hur dom båda efter två måna
ders äktenskap fick en flicka, som enligt doktor
Linde var helt fullgången. Leuhusen på Säby var
en "rackare mot fattiga på den tiden".

Själv körde han säd till malning i kvarnen där
Skurubron nu ligger. Och då såg han för sitt inre
öga att där snart skulle bli en bro. Han har kört
till Fagerholms kvarn och i Arlax backe. Lindström
skötte kvarnen på Kvarnberget. Inget sandtag fanns
vid Södersved, man tog vid Älstaket då.
Kolbåtarna kom från England och en kolbärare,

som blev svart och sotig gick till Odelbergs villa
- Farsta slott - och tog sej ett bad där utanför.
Odelberg frågade vad han ville. "Jag tvättar ski
ten av mej" blev svaret. "Vem är ni?" frågade
Odelberg. "Ja, vem är ni?" - "Jag är Odelberg,
brukspatron här och jag befaller er att gå ur vatt-

• net." - "Å jag är kolbärare från Stockholms Södra
Kolbolag och jag ligger här så länge jag vill." -
"Jag går efter länsman, så får han ta upp er", sa
Odelberg. "Kan jag lita på det då?" blev svaret.
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Det var en av historierna han berättade och så
fick vi bl.a. också höra. om Målar Larsson, som
var fattig men trevlig och smart och behövde jobb.

,,, Han sökte hos Odelberg, som skulle ha målare till
båtar och byggen. "Ni som är målare är väl ett
fyllesvin", sa Odelberg. Larsson svarade att "un
dantag får man väl göra". Efter ett par år var
Larsson 'riktigt nog inte så nykter. Han tog bränn
vin från Stockholm i 25 I. dunkar, som dom andra
fick vara med om att dela. Till slut förbjöd Odel
berg kapten att ha brännvinskaggar ombord, när
han fått nys om saken. Då tog Larsson brännvin
i tomma målartunnor. Men då fick han sparken.
"Gratis, av Odelberg", slutar Thulane. Att Wilhelm
Odelberg var en bättre affärsman än Godenius,
det var han säker på.
När vi kommer ut från Strandvik och Thulane

ska få Calle Blomqvists minnestallrik från Karl
XV:s besök, kommer han plötsligt ihåg, hur han
körde strömming en dag på vägen utanför kontoret.
I)en var då en gropig berg- och dalbana i jämförelse
med dagens vägar. Och plötsligt välte kärran och
strömmingen flög ikring i dammet. Aldrig har väl
så många varit så hjälpsamma att plocka upp. Och
sedan tvättades strömmingen i det kristallklara (ja,
så sas det faktiskt) vattnet och mången fick sej en
gratismåltid den dan.

1922 gifte sej Axel Lindblom Thulane med Maria
Larsson från Ransäter i Värmland, Tage Erlanders
hemtrakt. Barnen blev aldrig svensktalande. Axel
"teased" (retade) sin Maria för hennes värmländska
dialekt och då slutade hon upp att tala svenska
och så blev det inget tillfälle att lära sej moders
målet. I 56 år var dom lyckligt gifta. Också om
dom som alla andra hade sin stunder - "but than
i went out in the backyard" (men då gick jag ut på
bakgården) slutade Thulane.
Till sist tog vi en långsam bilronda upp för

Värmdögatan till Prästgården, där vår gäst gick
upp på berget med sin dotter. Och efter tillbaka
färd i samma långsamma takt med nyfikna ögon
genom Grindstugatan skildes vi. Då skulle Lisa
Svensson på Gustavsgården få sitt besök, innan
hon gick och la sej.

Vid protokollet med förbehåll för absolut kor
rekthet.

Margareta

För att inte årets sommar ska skymma förra årets osed
vanligt ljuvliga undantag - titta här och minns! Från
daglägret i Södersved.
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VIT KLÄNNING MED BLÅ BLOMMOR
Jag öppnade den lilla spjälgrinden som stängde

av gångstigen ner mot landsvägen. En flickunge på
tretton, mager, kantig och med tafatta rörelser. Året
var nittonhundratjugonio och stigen jag snubblade på
med svartvita gummiskor låg i norra Bohuslän, halv
annan kilometer från kusten. Det var sensommar
och mogna havreax kittlade mina bara ben där jag
balanserade fram på dikesrenen. När jag följde bäc
ken ner mot bron vid äppelträdet försökte jag nappa
åt mej ett krusbär som inte längre fanns. Jag klev
upp på järnvägsrälsen och spanade efter Strömstads
tåget, stod och vägde, undrade om jag skulle våga
springa på syllarna till nästa övergång. Tyckte mej
höra ett avlägset dunk bland sommarljuden och av
stod.

Länge följde vägen järnvägsspåret. Svängde se
dan mjukt ner i dalen, förbi alarna, hagtornsnåren,
gled upp igen, slingrade mellan åkrarna, passerade
än en gång bäcken där de gula liljorna stod tätt vid
brofästet, klättrade den branta backen upp mot
mejeriets röda tegelbyggnad. Och förenade sig på
krönet med kustvägen från Köpingen. Alla dessa
detaljer räknade jag vanligen in med glädje men
i dag sved tårar under ögonlocken. Tårarna gällde
en klänning, en sommardröm i voile, vit med blå
blommor, kort, modern med skärp på höften och en
nedhängande lös våd.
Jag var på väg till kyrksamhället inne i jord

bruksbygden en halvmil bort och själv kom jag
från stenhuggardistriktet närmare kusten. Där se
dan länge halvsvält och bristsjukdomar rådde. Kri
sen i stenindustrien och strejken som föregått den
hade barskrapat de små förråden och framtiden
var allt annat än ljus för stenhuggarnas yrkeskår.
Min hunger satt väl snarare i anden än i maggropen
för mina föräldrar brukade två sammanslagna torp
som hjälpte till med bärgningen. Fast inte räckte det
till klänning med blå blommor, den som jag drömt
om hela sommaren och som sista tiden nästan varit
min. Nu var den klänningen i dödlig fara och där
för brände tårarna och strupen sven.
Det var Johanne som ägde klänningen. Johanne

var mammas kusin från Oslo som bodde hos mormor
över sommaren. Hon hade en god anställning i hem
staden och många vackra klänningar i bagaget. Men
denna var den vackraste tyckte jag.

Rörd av min ohöljda beundran hade hon lovat
att jag skulle få den när hon reste hem igen. Just
i dag hade Johanne återvänt till Oslo och jag hade
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passat kor och lillasyster medan Mamma cyklat
iväg till stationen för att vinka farväl. Mamma
skulle ha klänningen med sig hem och därför sjöng
mitt hjärta av glädje. Men när mammas cykel dun
sade mot stugväggen och vi rusade ut för att möta
henne, då fanns klänningen inte med. Mamma var
irriterad och betänksam. Johanne hade ingenting
sagt men mormor hade viskat att klänningen den
hade moster tiggt sig till och Johanne hade inte vå
gat vägra för moster var mormors syster, sexti år,
myndig och skarptungad.
Jag kunde inte fatta det. Min vita klänning med

blå blommor kunde inte försvinna för mig på det
sättet. Den hade funnits i mina drömmar hela som
maren. Och jag hade längtat så intensivt efter den
stund jag skulle få den. Jag skulle ha gått fram till
byrån där spegeln stod och hållit klänningen fram
för mig. Jag skulle ha lyft upp den och känt det
silkesmjuka tyget mot min kind. Och nu var den
borta, hos moster ...
- Du, sa mamma, moster kan inte ha den själv,

hon kanske var rädd att Johanne skulle glömma att
lämna den kvar. Du får den nog när du kommer
upp. Ta kakformen som jag lånade av henne och
lämna tillbaka den så har du ett ärende.

Och det var på den vägen jag befann mig. På
samma gång hoppfull och förtvivlad. Jag släntrade
backe upp och backe ner genom det bohuslänska
landskapet, solen sken och en svag saltmättad vind
blåste in från fjorden. Snart såg jag den vitmenade
kyrkans svarta torn resa sig mot sommarhimlens
krusmoln. Jag kom in på riksvägen som ledde till
Strömstad och Norges gräns. Den var ännu en fri
dens väg där hästskjutsar var vanligare än bilar och
vars enahanda endast bröts av en tilltagande våg
av arbetslösa från broderlandet.
Jag kom fram till kyrkan. Moster bodde på det

höga berget intill, nedanför resterna av den nyss
rivna väderkvarnen. Hennes stuga var vit, hade
många fönster med rosiga trådgardiner, ett blind
fönster och en veranda med mycken snickarglädje.
En slingerväxt med rosa klockor och ljus grönska
kilade u1 och in i verandans utsirningar och vid
hemlighuset stod en väldig buske med små skära ro
sor som kallades pimpineller.

Egentligen tyckte jag om moster. Hon var barn
kär, generös och berättade muntert om sin nästa
med många drastiska detaljer. Nu var hon tydligen
inte hemma. För ingen stod välkomnande på trap-
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pan när jag kom. Och det var mosters sed att skyn
da ut när hon såg någon komma uppför hennes stig.
Hon hade god utsikt från sin plats i gungstolen vid

<fönstret.
Jag stod tvehågsen på trappan, men tyckte att

jag ändå borde känna efter om dörren var öppen.
Det var .den och då var moster alltså hemma och
jag skulle få veta min klännings öde. Blev rädd och
vågade inte gå in. Började be till Gud för min
klänning ...
- Du som vet hur jag längtat, viskade jag, hur

jag räknat och räknat dagarna. Du vet att jag be
höver en klänning för examensklänningen den
krympte i tvätten och som ja växer å allting ...

Mosters gungstol knirkade till därinne och hennes
feta katt puffade till mej och ville in. Jag måste gå
in och Moster satt där stickande på sin eviga strum
pa. Hon såg avvisande ut var klädd i en fotsid ljus
brun klänning, långärmad och hög i halsen. Håret
var slätt tillbakakammat med en tätt liggande knut
i nacken i örsnibbarna dinglade örringar av guld.
Instinktivt kände jag att här var det bäst att välja
en spännande samtalsämne så jag började småskvall
ra från min vrå av socknen. Moster tinade upp och
rycktes med av det intressanta ämnet. Och så med
ens var moster som vanligt, hoppade upp, slog ihop
händerna och ropade:
- Ojijanemej, här sidder jej å glömmer å sätta

på kälen ... Du e väl både sulten å törst ...
Och moster värmde pannan på primusköket. Hon

kokade en rejäl panna kaffe på morronen och sen
värmde hon den brygden åtskilliga gånger under
dagens lopp och kaffet blev allt mustigare alltefter
som dagen led. Moster bullade upp köpebröd av
många sorter och jag doppade slut på det beska kaf
fet. Ingenting vågade jag säga om en vit klänning
med blå blommor. Snart stod jag inte ut längre utan
tog adjö och gick.
Jag ville bara gråta. Det var en halvmil hem och

mamma väntade mej inte så snart tillbaka. Mormor
bodde på andra sidan kyrkan, jag skulle gå till hen
ne och få tröst. Hon den gracila, klarögda, som levat
en stor del av sitt liv i Amerika, kommit åter på sin
ålderdom och startat en lönande affärsrörelse. Detta
med min sorg över en förlorad klänning skulle hon
förstå, som själv klädde sig med klädsinne och smak.
Jag slank in genom den halvöppna grinden och tog
genvägen över kyrkogården.

Mormor reagerade på ett för mig fullkomligt
överraskande sätt. Hon blev fräsande arg. Jag märk
te lättad att hennes vrede inte gällde mig men hade
moster varit närvarande så skulle det blivit en

praktfull sammandrabbning. Mormor stampade i
golvet och skrek: Det gamla snikna skrället, skulle
hon ha din klänning också att göda malen med ...

Så fick jag till livs hela historien om mosters kläd
vind. Om hennes samlarmani. Hur hon köpte klä
der på auktioner och tiggde sig till dem ibland. Hur
de sedan hängde oskyddade i rader på hennes stug
vind till glädje för alla klädätande kryp.
- Har du inte sett mosters vind, du som så ofta

legat över hos henne, frågade mormor och nu hade
hennes behärskning återvänt. Jo nog hade jag det
Lyst henne med en fladdrande fotogenlampa i mån
ga vinterkvällar när hon behövt hämta mjöl eller
vinterfrukt däruppe. Inte hade jag undrat över de
långa raderna av kläder som kastade fantastiska
skuggor upp mot takbjälkarna. Jag ville ju bara
fort ner i värmen och tryggheten igen. Efter det
här skulle ingenting förmå mej att gå upp på mos
ters vind.

Mormor måtte febrilt letat efter någon slags tröst
för mej. För hon som annars var så förtegen om
sej och sitt, hon sa plötsligt: Vet du vad jag hittade
på att göra i herrskapsköken där borta i Amerika. I
det främmande landet med det obegripliga språket?
Där jag längtade mej fördärvad efter mor, far, sys
kon och alla kända människor. Jag var ju knappt
sjutton år. Jag tänkte att ger jag efter för gråten
nu så står jag inte ut och stå ut måste jag för hem
kunde jag inte återvända som jag hade det ställt.
Jo du, jag hittade på att sjunga. Sjöng alla visor
jag kunde komma på och till slut lättade det. Livet
gick att uthärda fast jag sjöng aldrig mer när jag
var glad, bara när jag ville gråta.
Mormor fick mej att häpna. Nu försvann skimret

från det Nya landet som verkat vara ett sagoland
i hemvändande svensk-amerikanares berättelser. Där
man i sin rikedom omfattade det Gamla landet med
lustfyllt sentimentala hågkomster. Fast nog kunde
jag förstått att hon kunde haft det svårt när hon i
sällskap med en ung bror följt emigrantströmmen.
Hela vägen hem tänkte jag på den unga, förtviv

lade kvinna som sjöng istället för att gråta i ett
främmande land. Undrade vad det var för sånger
hon sjöng. Drömde henne goda upplevelser och mö
ten. Till sist var det inte hon utan jag som var hu
vudpersonen i drömmarna och jag ägde många
vackra klänningar. Halvmilen krympte och snart
stod jag åter vid spjälgrinden. Tänkte på klänningen
som aldrig skulle bli min och kände svedan i strupen.
Sen tog jag mig samman och sprang hem, den dag
i den sommar då jag lärde mej att sång kunde vara
bot för sorg. . . Edla Sofia
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ANTON KOCK
Åter har en av företagets veteraner lämnat de le

vandes krets.
Född år 1887 började Anton Kock vid 13 års

ålder som gravörlärling då han redan i skolan vi
sat goda anlag och stort intresse för teckning. Inte
utan framgång deltog han som elev i den av ingen
jör John Stjerna (dåvarande chefen för dekorav
delningarna) startade och ledda ritskolan vid fabri
ken. Med god grundutbildning och naturlig fallen
het för det synnerligen svåra och tålamodskrävande
yrket utvecklades Anton Kock till en mycket skick
lig gravör som bemästrade även de svåraste upp
gifter.

BESOKSVERKSAMHETEN
Besöksgrupperna tunnade ut så sakteliga innan

semestern. Men en stor grupp amerikaner från ett
sommaruniversitet i Uppsala hann med ett besök.
En mycket blandad grupp ur både ålders- och yr
kessynpunkt, där alla var nyfikna inte bara på till
verkningen utan på svenska förhållanden överhu
vudtaget. Och många for hem med ett materialiserat
minne från Gustavsberg under armen. I augusti har
det varit grupper bestående av internationella da
mer, som inte får delta i sina mäns konferenser och
kongresser utan ska passa på att se lite av Sverige
i stället.
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Då graveringsarbeten ställer mycket stora krav
på utövaren måste det betraktas som en märklig
bedrift att som Anton Kock upp i 70-års åldern
med osvikligt öga och fast hand kunna hantera det
enkla verktyg som kallas gravstickel.

Men Anton Kocks tekniska kunnande begränsades
ej till endast gravörens område och därför togs
hans förmåga ofta i anspråk för andra uppgifter,
i första hand då någon dekoravdelning hade behov
av tekniska hjälpmedel av olika slag.

Anton Kock hade god förankring i samhällets
verksamhet inte minst på det kulturella området. I
Templet Sirius av Tempelorden medverkade han
till bildandet av dess musikkår som sedermera blev
Gustavsbergs blåsorkester. Det var främst som
basunist han utmärkte sig men han var även en
säker dirigent. Vid bildandet av Gustavsbergs or
kesterförening, som fortlevde under många år men
som tyvärr ej för närvarande är i verksamhet, var
han en av initiativtagarna.
Under ett flertal år var han kommunens revisor

och i Gustavsbergs Konsumtionsförening var han
ledamot i styrelsen i mer än 20 år. Som dess sty
relseordförande avgick han år 1944.

Med stort intresse deltog han i nära 25 år i Gus
tavsbergs Konstförenings verksamhet, i vars styrelse
han gjorde en värdefull insats.
Jag betraktar det som en stor förmån att under

min verksamhet på dekoravdelningarna åren 1937-
1947 ha fått räkna Anton Kock som en värdefull
medarbetare och att vid sidan om arbetet ha fått
möta honom i musikens och konstens värld. Med
sitt omvittnat goda omdöme förskaffade han sig
många goda vänner.

Anton Kock är borta men minnet av en plikttro
gen och gedigen människa består.

W. Weimark

SABYS MARKER TILL KF
KF har av Ko. S. Wincrantz dödsbo köpt dom

295 hektar mark, som tillhört Säby gård. Huvud
byggnaden med flyglar och 80 tunnland jord har
vi ju själva haft sedan 1965, då vi köpte det av
NK, som i sin tur haft det sedan 1926 som semes
terhem och kongresslokal.
Inom det av KF köpta markområdet ligger Säby

gravfält - utmed Björkviksvägen - som tillhör
de märkligaste fornminnena i våra trakter. Göran
Lundgren har intresserat sej mera ingående för det
ta ämne och vi hoppas att med hans hjälp få åter
komma lite utförligare till det.
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IN MEMORIAM
Georg Lundgren är icke mer ibland oss. För de

-narmast sörjande var hans bortgång ingen överrask
ning. Hans vänner hade väl också märkt, att den
långa kampen mot tilltagande ohälsa blivit ojämn.
En stark andes märkliga viljestyrka hade beundrats
av oss och nu var striden över. - Vi böjer i tack
samhet våra huvuden inför minnet av hans gärning.
Han kunde samarbetets konst. Lugnt och stilla

övervägde han problem och möjligheter till lös
ningar. I debatter var han fåordig, men kom om
sider med det förlösande ordet. Han var den borne
ledaren, som självständigt bedömde saker och ting.
Men han tog gärna skäl och hade lätt för att lyssna.
Den politiska tillhörigheten var självklart hos

Arbetarpartiet, men han läste helst Svenska Dag
bladet, som han ansåg vara bäst redigerad. Våra
aftontidningar avskydde han.

På utflykter och resor till städer och samhällen
besökte han gärna kyrkorna och framför allt kyrko
gårdarna. Där sökte han upp bemärkta mäns vilo
ställen och berättade gärna om upplevelserna.
Han var en orädd man. Inför starten av ett koo

perativt jordbruk i Järfälla uppvaktade han, till
sammans med en god vän, dåvarande landshöv
dingen i Umeå Gustav Rosen för rådfrågning och
ekonomiskt bistånd. Sedermera uppvaktade han
dennes son generaldirektören för Skolöverstyrelsen
Nils Rosen och begärde tillstånd för skolstyrelsen
i Gustavsberg att få starta en korrespondens-real
skola. För att vinna framgång i detta syfte måste
han dock begära överläggning även med ecklesia
stikminister Weine.

Skolstyrelsen i Gustavsberg, vars ordf. Lundgren
var under åren 1934-57 hade också djärvheten
meddela Skolöverstyrelsen sin villighet att medver
ka i den väntade försöksverksamheten med anled
ning av 1947 års skolkommissions förslag till en
hetsskola. Gustavsberg blev härigenom den första
kommunen i landet, som fick tillfälle att i Skol-

Tack
För alla vackra blommor och vänligt deltagande

vid vår älskade dotter Pirios bortgång, ber vi få
framföra vårt varma tack.

Pekka och Ester Vartiainen

Georg Lundgren avled den 27 juli i år, 71 år gammal.
Han var född i Tavelsjö socken i Västerbotten. Tidigt
genomgick han Rösiös lantbruksskola samt Brunnsviks
och Jakobsbergs folkhögskolor. Tillsammans med tre
andra idealister startade han ett kooperativt jordbruk i
Jakobsbergstrakten. År 1925 kom han till Gustavsberg
och konsumtionsföreningen, där han arbetade som chauf
för och sedermera lagerföreståndare. Denna anställning
innehade han till dess han för några år sedan avgick
med förtidspension.

överstyrelsen framföra sina synpunkter och Önske
mål beträffande det nya förslaget, och härvidlag
betygade Lundgren sin tro på den nya skolans fram
tid. Han fick uppleva försöksskolans lyckosamma
utveckling i Gustavsberg och känna glädjen över
att hans båda söner blev framgångsrika lärare vid
Gustavsbergs Enhetsskola.

Wilh. Gezelius

För allt vänligt deltagande och för alla vackra
blommor vid min makes och vår faders, Georg
Lundgren, bortgång ber vi att få framföra vårt
uarma tack.

Anna Lundgren
Barnen

29

Mats
Text till tal



GUSTAVSBERG

12.7 Sven-Erik Arne Olsson, Kullen 3
16.7 Matti Salomon Seppi, Gamle Svartens v. 3
22.7 Signe Vilhelmina Hellkvist f. Andersson,

den
27.7 Gustaf Georg Lundgren, Höjdhagsv. 13
27.7 Sigrid Kristina Adolfina Olsson f. Törnblom,

43 il.r
46 !l.r

G ustavsgår-
84 år
71 år

Villag. 9
67 år

Födda
13.6 dotter till Seppo Santeri Metsapelto o.h.h. Mirja Kaarina

f. Haapasari, Skyttev. 23
17.6 dotter till Gunilla Viola Edman, Björnskogsv. 14
17.6 Gianluca, son till Aldo Giovanni Daberto o.h.h. Guisep

pina f. Devigili, Hästhagsterrassen 15
18.6 Marielle Ingegärd Linnea, dotter till Stig Yngve Ekström

o.h.h. Ingrid Margareta f. Englund, Stora Kovik
28.6 dotter till Lars Gösta Nylander o.h.h. Berit Christina

f. Holm, Skyttev. 17
29.6 dotter till Matti Julius Vuorenmaa o.h.h. Salme Alma

Irmeli f. Katara, Kullen 8
30.6 son till Karin Gunilla Igelmark, Ingaröv. 7
12.7 dotter till Inger Britt Emilia Svensson, Renv. 12
15.7 son till Else Marlene Dahlroos, Bergsg. 1 A
18.7 dotter till Ann-Sofi Lisettc Israelsson, Toivov. 14, Norra

Lagnö
29.7 son till Torsten Per Erik Lindberg o.h.h. Karin Margareta

f. Hellström, Meitens v. 3
30.7 dotter till Kerstin Elisabet Linnea Alm, Rogestav. 17,

Mörtnäs
31.7 dotter till Per-Olof Persson o.h.h. Ylva Christina f

Svensson, Björnskogsv. 58

Vigda
6.6 Leif Nils Ingemar Viklund o. Karin Monika f. Kransholm

13.6 Lars Christer William Simlin o. Birgitta Kristina f.
Sefyrin

18.6 Hans Tage Larsson o. Carin Helena f. Weiss
18.6 Per Arne Sjöberg o. Göre! Margareta f. Blomqvist
19.6 Kjell Åke Dahlgren o. Ann-Cathrine Elisabeth f. Jerneke
19.6 Sven-Erik Johansson o. Karin Ingrid Elisabet f. Lundberg
19.6 Hans Sigvard Lund o. Monika Eva Kristina f. Sundström
19.6 Pentti Juhani Halonen o. Mirja Kyllikki f. Vierikko
20.6 Raimo Eero Juhani Heikkilä o. Riitta Marjatta f. Väi-

sänen
11.7 Håkan Börje Kuivasmäki o. Tuija Kaarina f. Pylvänäinen
11.7 Erland Uno Bengtsson o. Nancy Margareta f. Isaksson
12.7 Raimo Ilmari Turja o. Anni Marjatta f. Tokkari
18.7 Ulf Johan Ekenman o. Ulla Marianne f. Westerling
18.7 Dick Ragnar Lindberg o. Kerstin Louise f. Korsbäck
25.7 Arvo Juhani Jokinen o. Riitta Marja-Leena f. Karra
31.7 Nils-Erik Kahrna o. Lisbet Maria f. Thelberg

Döda
8.6 Pirjo Ester Viman f. Vartiainen, Skärgårdsv. 6

25.6 Karl Gottfrid Pettersson, Gustavsgården
4.7 Anna Kristina Lithander f. Lundholm,

den
4.7 Karl Anton Kock, Drejarstigen 2

20 år
86 år

Custavsgår-
85 år
83 år

GUDSTJANSTTIDEN
Fr.o.m. söndagen 6 september börjar gudstjänsten

i Gustavsbergs kyrka åter kl. 11.

SONDAGSSKOLAN
börjar ny termin söndagen 13 september kl. 9.45
kyrkan.

ÄKA TAXI GRATIS
till gudstjänsterna på söndagarna kl. 11 i Gustavs
bergs kyrka kan äldre och rörelsehindrade nu göra,
som annars har svårigheter att komma dit. Det har
kyrkorådet beslutat. Det är bara att ringa taxi
08/715 01 30.

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN
Inskrivningen av årets konfirmander sker i sam

band med högmässan i Gustavsbergs kyrka Mikaeli
dagen den 4 oktober kl. 11. Alla flickor och pojkar
födda 1957 eller tidigare är välkomna att vara med.

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på mm

.50-årsdag.
Vera Berglund

För all den uppvaktning som kommit mig till del
med anledning av min 60-årsdag ber jag få fram
föra mitt hjärtliga tack.

Anna Bergqvist

Ett hjärtligt tack till släkt, grannar och vänner
för vänlig hågkomst på min 75-årsdag.

Hedvig Nilsson

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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INGARÖ

Födda
28.6 en dotter till Hans-Olov Olsson o.h.h. Dagmar Karin

Maria f. Nilsson från Krokvägen 52
1.7 en dotter till Oskar Runo Eriksson o.h.h. Yvonne Anne

Marie f. Ekholm från Marikavägen 15

Vigda
6.6 Alf Tore Segergren och Agneta Elisabet f. Sjöö från

Slingerstigen 64

St:JNDAGSSKJOLAN inleder höstens verksamhet
med Familjegudstjänst i lngarö kyrka söndagen den
6 september kl. 11.00. Efter gudstjänsten samkväm
i lngaröhemmet för barnen och deras föräldrar.
Söndagsskola hålles därefter varje söndag kl. 9.30.

Tack
Hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-

årsdag.
Märta Westerlund

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag framför
jag mitt hjärtliga tack till företagsledning, arbets
kamrater, släkt och vänner.

Margit Östergren

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
60-årsdag.

Val/rid Halmberg

För vänligt deltagande vid min makes och vår
pappas, John Lundin, bortgång och för den vackra
blomstergärden vid hans bår, ber vi att till släkt,
vänner, Gustavsbergs Fabriker, Gustavsbergs Klubb,
Veteranklubben, SALF 257, Steatitavdelningen,
Plastavdelningen och övriga arbetskamrater få fram
föra vårt varma tack.

Elin Lundin
Eddie och Maud

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN påbörjas
söndagen den 4 oktober kl. 11.00 med Familje
gudstjänst i kyrkan. Efter gudstjänsten samkväm
för konfirmanderna och deras föräldrar med infor
mation om den kommande lästiden. Anmälan om
deltagande i konfirmationsundervisningen göres till
pastorsexp. under september.

KYRKANS UNGDOM träffas första gången för
höstterminen torsdagen den 15 oktober kl. 19 .00 i
I ngaröhemmet.

INGARO KYRKLIGA SYKRETS inleder det nya
verksamhetsåret redan den 8 augusti och samlas där
efter varannan onsdag.

FORSAMLINGSAFTNAR och annan verksamhet
enligt programblad och annonsering.

SKOLMATSEDEL
9/11 - 18/12

Måndag 9/11 Pölsa, potatis, rödbetor, frukt
Tisdag 10/11 Köttfärslimpa, potatis, sås, morötter
Onsdag 11/11 Kokt frukostkorv, senap, mos, grönsaker
Torsdag 12/11 Artsoppa, mjuk smörgås, pålägg
Fredag 13/11 Stekt fisk, sky, potatis, råkost

Måndag 16/11 ·wienerfärsfile, sås, potatis, gurka
Tisdag 17/11 Oxstek, sås, potatis, grönsaker
Onsdag 18/11 Ansjovisgratäng, leverpastej, frukt
Torsdag 19/11 Lappskojs, rödbetor
Fredag ,, 20/11 Pannkaka, äppelmos, pålägg

Måndag ,, 23/11 Varm korv, potatismos
Tisdag 24/11 Stekt fisk, stuv. spenat, citron, potatis
Onsdag 25/11 Fläskkotlett, potatis, grönsaker
Torsdag 26/11 Loverfars, lingon, vitkål, potatis
Fredag ,, 27/11 Köttfärssås, spagetti, ketchup

Måndag ., 30/11 Oxjärpe, sås, gurka, potatis, riv. morot
Tisdag 1/12 Fiskpinnar, sallad, potatismos, pålägg
Onsdag 2/12 Pytt i panna, rödbetor, frukt
Torsdag 3/12 Korvsås, ris och ärter
Fredag 4/12 Sjömansbiff, gurka

Måndag 7/12 Makaronipudding, ketchup, frukt
Tisdag 8/12 Leverstuvning, potatis, lingon, vitkål
Onsdag 9/12 Salt kött, rotmos, grönsaker
Torsdag 10/12 Stekt fisk, sky, potatis, juice
Fredag 11/12 Kokt höns, ris, sallad

Måndag 14/12 Varm korv, potatismos, senap, JUICe
Tisdag ,, 15/12 Köttbullar, potatis, gurka
Onsdag 16/12 Skinka, potatis, rödkål, legymsallad
Torsdag ,, 17/12 Pytt i panna, rödbetor, frukt
Fredag 18/12 Risgrynsgröt, furkt, mos, pålägg

(Reserv. för ev. ändringar)
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BAPTISTFORSAMLINGEN 110 AR
... Gustavsbergs Baptistförsamling firade sitt 110-

årsjubileum den 30 augusti. Den historiska bakgrun
den är i korta drag att den första s.k. läsaren, Fred
rik Pettersson kom till Gustavsberg 1856, och fann
ett intresse bland en grupp som slöt sig samman och
träffades till bön och sång. 18 59 kom den förste
lekmannapredikanten, Schedin, som sjöng och dess
utom spelade gitarr vilket var mycket sällsynt på
den tiden. Det blev ocks,å stor anslutning till hans
möten. Den 30 augusti 1860 samlades åtta "syskon"
- bröder och systrar - och församlingen bildades.
Sju var redan döpta och den åttonde, Frans Palm,
döptes samma dag.

Att bläddra i protokollen med deras korta me
ningar kan ge en hel del kulturhistoria. Att läsa
mellan raderna kan ge kött på benen. Från dom
första 12 åren finns inga protokoll. Men i början
av 1860 hade i alla fall dom första troende blivit
klara över dopfrågan och den 30 april döptes Eva
Mellberg, maka till föreståndaren Steffan Mellberg.
Var dopet skedde vet man inte men det kan ha
varit i Osby träsk.

Diskriminering talade man väl inte om på den
tiden, men församlingen hade vissa svårigheter med
förföljelse från omgivningen. Mötena stördes bl.a.
och för att fira nattvarden fick man ofta samlas
nattetid med låsta dörrar.

Det första protokollförda mötet med församling
en skedde den 13 oktober 1872. Då beslöts att hålla
församlingsmöte varannan söndag efter predikans
slut. 26/3 1883 bestämde man sej för att hjälpa
syster Johanna Grönlund med reparation av hennes
bristfälliga stuga. (Saligare att giva än att taga.)

FLYGT - GUSTAVSBERG
etablerar samarbete

Avtal har träffats mellan Flygt och Gustavsbergs
Fabriker om licenstillverkning och marknadsföring
av dränkbara avloppspumpar system Flygt i ett
modifierat Gustavsbergsutförande.

Flygt ställer sin världspatenterade grundkonstruk
tion till Gustavsbergs förfogande och svarar även
för leverans av en del komponenter, t.ex. elmotorer
och tätningsdelar. Tillverkningen av dessa sker vid
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27/8 uppmanades församlingen att inte förråda vad
som avhandlades på enskilda möten. Och två år
senare meddelade broder Palm att han inte ville ha
mer än en krona i månaden för att städa lokalerna
under sommaren. 1889 fick predikanter, som besök
te församlingen 2 kr. per resa. Och 1892 gjorde
kvinnan sitt inträde i församlingen som funktionär.
Då fanns inga bröder lämpliga att väljas till diako
ner. Och så valdes systrarna Emma Andersson, Ma
ria Pettersson och Hilda Carlsson. Cigarrökning var
ett problem, som i viss mån stävjades efter tillsägelse
i oktober 1896. Tre år senare sa församlingen nej
till en predikant, som den inte gillade. Lördagen
den 14 augusti 1897 åt man en kärleksmåltid, även
kallad sillsexa. Broder Gustaf Nilsson, Ekedal,
skänkte all potatis och måltiden gick på 56 öre per
deltagare.
Den 8 mars 1898 beslöt man att vid styrelsevalet

till Bolagsboden föreslå bröderna Anton Malmstedt
och Frans Ekberg, för att dom skulle tillvarata för
samlingens intressen. Det hade varit svårt förut, ef
tersom man inte haft någon som fört talan i dom
Sociala föreningarna.

Svårigheter uppstod ideligen och församlingen
fick ta sina duster också med Brukspatron Odelberg
bl.a. om byggande av kapellet. Men Anna-dagen
(9/12) 1906 invigdes det och glädjen över den hän
delsen ledde bl.a. till att "Disponenten m.m. H. Herr
W. Odelberg" fick en tacksamhetens dikt av en
anonym författare.
Nu lever församlingen kvar i sitt kapell under

betydligt lugnare förhållanden än pionjärerna hade
och pastor Göran Tillenius är församlingsledare.

huvudfabriken i Lindås vid Emmaboda, där man
f .n. sysselsätter cirka 600 medarbetare.

Gustavsbergs fabriker kommer således att kom
plettera sitt mycket omfattande VA-program med
marknadsföring av dränkbara avloppspumpar på
den svenska marknaden.

Liksom förut kommer Flygt att marknadsföra
sin egen version av dränkbara avloppspumpar ge
nom den egna säljorganisationen såväl i Sverige som
i utlandet. Företaget har egna dotterbolag i 14 län
der samt representation i ytterligare 70 länder.
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När semestern
är ett minne
-då behöver Ni

'bilder

Ta med Er filmrullarna som Ni knäppt
färdigt, så ordnar vi med framkall
ning och kopiering genom Sveriges
modernaste fotolaboratorier. Ni
behöver inte betala för kopior som
Ni inte vill ha och det Ni betalar får
Ni ju återbäring på. Ny film har vi
också för alla kameror. Och det är
billigt och bekvämt - Ni går ju
ändå till Domus !
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Ont om plats i porslinsskåpet.
Den nya bordsserien Jasmin
kan man stapla,
spara plats i skåpen,
minska diskens skrymmande volym
på diskbänken,
bära många koppar på en gång.
Material: Flintgods

med koboltblå dekor
K Björquist
K Björquist B Sernander

Form:
Dekor:
AB Gustavsbergs Fabriker

Pris 1 :75
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Det har varit regnigt - bra för vår
grundvattennivå - och blåsigt, men några
dagar har i alla fall varit så vackra som på
Hildings omslagsbild.

Från och med nyåret 1971 ska vi få be
talt för våra insatser efter ett datasystem,
som Bengt Thyren redogör för. En del av
oss får aldrig mera några kontanter i löne
kuvertet. Check- eller postlön har vi valt
mellan. Förr skulle banken räkna pengarna
och skicka dom hit ut och så skulle kassan
räkna dom och lägga dom i kuvert. Det här
är rationellt och pengar är i alla fall ställ
företrädare för något annat.

Valet gick i lås till slut efter posträkning
en och gamla och unga har gjort sin insats.

Munkmoraskolan har börjat sin första ter
min och red. har varit på besök i en trivsam
miljö.

Sommarsporten har varit intensiv in i
slutspurten och Scenstudion har kört i gång
ett intressant arbetsår.
Och så har Sven Löfbom dykt ner i sitt

rika förflutna och berättat för Torsten Rolf
på ett band, som liksom alla andra sådana
intervjuer ska hamna hos Kulturnämnden.
Ur denna har vi plockat några avsnitt.

Antingen trädgårdarna gett sina odlare
uppmuntringspremium eller inte går dom nu
in i sin vintersömn för att vila och stå upp
i vår igen till stor glädje för alla, var och en
i sin stil. Red.

1
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DATALONER UNDER 1971
... Sedan några år tillbaka avlönas tjänstemannen

vid Gustavsbergs Fabriker med hjälp av ett mo
dernt datalönesystem. Erfarenheterna har varit
mycket goda och det är nu meningen att ersätta den
mer än 35 år gamla lönerutinen för våra kollektivt
anställda med ett datasystem, vilket för övrigt blir
gemensamt för alla anställda.
Det system vi skall använda bygger på Verk

stadsföreningens standardsystem men har vidareut
vecklats av IBM och skall så småningom anpassas
efter kooperativa förhållanden och få namnet KF

datalön. Datakörningen skall till en början utföras
av IBM men senare ske hos KF.
Aven om man ansluter sig till ett standardsystem

måste man göra en företagsanpassning och över
föra nuvarande rutiner till mera standardiserade
för att öppna vägen till maskinell bearbetning av
alla de data som krävs för att åstadkomma riktigt
uträknade avlöningar på rätt tid. Detta arbete be
drivs inom en projektgrupp där lönekontoret re
presenteras av Yngve Lalin och Mats Johansson,
AR-avdelningen av Lars Hillberg och Jan-Olof

Stämpelkortets framsida där stämpling sker och närva
rouppgifter noteras. Bild 1.

Baksidan av stampelkortet med plats för frånvaronote
ringar. Bild 2.
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Ekeberg och där Bengt Thyren fungerar som ord
förande.

För att en lön skall betalas ut krävs
1 registeruppgifter i datamaskinen omfattande den

anställdes fasta persondata,
2 närvaro-, frånvarorapportering där uppgifterna
hämtas från tidstämpelkort,

3 en arbetsrapportering baserad på uppgifter från
arbetskort eller motsvarande underlag samt

4 en rapportering av fasta och tillfälliga avdrag.
Ovanstående uppgifter gäller för de kollektivt an
ställda. För tjänstemännen finns redan bruttolönen
som en fast uppgift i maskinens register varför en
dast korrigering för tex övertid eller sjukfrånvaro
behöver rapporteras.
Den anställdes fasta persondata omfattar bl a

namn, adress, anställningsnummer, födelseuppgifter,
vissa löneuppgifter samt närmast anhörig. Inrap
portering till servicebyrån sker när någon nyan
ställs eller i vårt fall allt eftersom våra olika fab
riksavdelningar anslutes till systemet. Avregistrering
från registret görs när någon slutar sin anställning.
Registret ger oss möjlighet att spara mycket arbete,
t ex vid stansning då vi inte behöver stansa namn
utan kan arbeta enbart med anställningsnummer.
För den tjänsteman, som varken har rörliga tillägg
eller avdrag under månaden, kommer lönen helt
automatiskt fram med hjälp av de fasta register
uppgifterna.

Stämpelkorten, där uppgifter om närvaro och
frånvaro skall noteras, kommer att få ett helt nytt
utseende. På bilderna 1 och 2 visar vi dels kortets
framsida med plats för stämpling och närvaronote
ringar och dels baksidan där frånvaronoteringar
skall göras. Uppgifter om övertid, skifttjänstgöring,
helgdagsersättning och jour hämtas från dessa kort.
Vi använder nu adressplåtar för att förse stämpel
korten med namn och anställningsnummer. Aven
här kommer datamaskinen in och vi skall varje
månad köra fram 4-5 kort för varje anställd, dvs.
1 kort per anställd och vecka. Något byte av stäm
pelklockorna kommer för närvarande inte att ske
men om några år ersätts de möjligen av klockor
som ger oss möjlighet att optiskt läsa korten och
därmed elimineras stansningen.
Arbetsrapporteringen har berett och kommer sä

kert att bereda projektgruppen de största proble
men. Våra fabriker arbetar under skilda former och
antalet arbetsrapporter i olika utföranden uppgår
i dag till över 100. Målsättningen är att minska
detta höga antal till några få blanketter använd
bara över hela företaget.

Våra lönespecifikationer har tidigare inte varit
speciellt informativa. De nya specifikationerna
kommer att bli betydligt bättre och bild 3 visar
hur de skall se ut. Som framgår av illustrationen
arbetar vi inte med koder utan talar i klartext om
lönearter och avdrag. Texten är maximerad till 20

LÖNESPECIFIKATION BLANKETT Bild 3.

AB GJSTAVSBERGS FABRIKER
SPECIFIKATION TIM/DAG KRONOR SPECIFIKATION TIM/DAG KRONOR

L TIDLÖN 21492 7,5 67:50
ö 22510 4,0 36:00
N ACKORDSLÖN 1112 7,5 75:00
E 1124 11,5 109:25
s 1130 57,0 527:25
p 1141 8,0 76:20
E ÖVERTID 352 ·1,0 26:00
C PREL SKATT 301:00
I SKYDDSSKOR 15:00
F EJ.UTTAGNA SEM DAGAR 24,0
I

i K från ärets början: 1011 1223
J A
1 T BruHolön 18.275:00

BERGLUND OSKAR

i I
STORGATAN,iOO

r o Prel skatt 5.525:00
i N

MELLANSTAD l
!.s

I I ,,,.. "'..._,.,"'li"\-
1 "' ~. A .......... , ..........r.........................,---•-•••••••••--••••••••••••••••'"•"'"

UMn-••••-----••
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NY FLOTTÖRVENTIL
AV PLAST

Fr.o.m. hösten -70 levereras Gustavsbergs wc
stolar med flottörventil av plast.
Den nya flottörventilen som fått beteckningen

TP kommer att ersätta den tidigare T-ventilen.
T-ventilen blev känd som "den första tysta" venti
len. Den har också varit förebild till den nya TP
ventilen. Liksom tidigare sker en successiv tryck
reducering innan vattnet släpps ut genom ventilen.
Äterfyllningen sker genom att vattnet passerar

två spiralformiga kanaler. Kanalernas längd har
nästan fördubblats i den nya ventilen och mynnar
nu ut under vattennivån. Därmed har ljudnivån
sänkts med omkring 7 dB(A).
Men det viktigaste med den nya ventilen är att

den är tillverkad helt av plast. Vi får nya och
sämre vattentäkter och förekomsten av aggressivt
vatten blir allt vanligare. Därför är TP-ventilen
tillverkad av korrosionsbeständig acetalplast med
tätningsdetaljer av vattenbeständigt gummi.

VART DAGLIGA VATTEN heter en utställning kring ett livsviktigt tema som visas på
SJOHISTORISKA MUSEET 26.9-23.10 1970. Vattenvärnet, Kooperativa Förbundet,
Kustbevakningen och Sjöhistoriska Museet står bakom utställningen och vi på Gustavs
berg deltar i den. Alf Henriksson, den fine poeten har skaldat i sammanhanget:

En gyllne regel
Vattendomstolen dömer vatten till döden
medan hälsovårdsnämnden sitter
och vårdar sin hälsa.
När var och en sin syssla sköter
går det oss väl o ledamöter.

DATALONER ...
bokstäver. Den anställde kommer att få specifika
tionen i ett kuvert. Ackumulerad bruttoförtjänst
och innehållen skatt från årets början anges på
varje månads lönespecifikation.
Till slut något om tidplanen för övergången till

det nya systemet. Projektgruppen ämnar gå relativt
långsamt fram så att vi hinner lära oss och ge be
rörd personal möjlighet att växa in i det nya. Start
sker med avdelning 3 på HPF och Mölntorp den 1
november. Till en början bibehåller vi det manuella
systemet vid sidan av det maskinella. Från nyår
hoppas vi kunna släppa det manuella systemet för
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Alvabrus
"Lämna lorten åt sidan"
sa Lidan till Tidan
"All vår fisk är i gungan"
sa Ljusnan till Ljungan
"Här finns orsak till klagan"
sa Nissan till Lagan

dessa två avdelningar. Går det hela bra räknar vi
med att under 1971 successivt kunna lägga in hela
företaget.

För tjänstemännen sker övergången från den 1
januari. Här blir skillnaden inte så stor men speci
fikationen får ett annat utseende än tidigare.
Datatekniken tränger in mer och mer i vårt före

tag. Inom några få år kommer av löningssystemet
ytterligare att utvecklas och förmodligen kombine
ras med ett produktionsrapporteringssystem. Fram
tiden innebär nästan ofattbara möjligheter för den
som förstår att rätt använda den nya tekniken.

Bengt Thyren
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GULA PORTEN
är färdig och i funktion. Vakterna sitter där dygnet
runt två stycken i två skift: kl. 6.00 till 18.00 och
18.00 till kl. 6.00 nästa dag.

I vaktrummet finns TV, som bevakar BLÅ
PORTEN, vakterna dirigerar och öppnar och stäng
er. Hur många stora bilar som fått vända sina tunga
lass där sedan premiären och till skrivande stund,
har vi tyvärr inte räknat. Ar den text på den stora
skylten, som ska dirigera biltrafiken tillräckligt tyd
lig och klar, kan man fråga sej. Det blir säkert ru
tin hos många så småningom att hitta rätt. Men
alltid blir det väl så att tung trafik kommer, som
inte varit här förut med nya chaufförer bl.a. Om
man inte får ha en skylt lite före korsningen vid
Värdshuset, kan man inte försöka göra en mer
slående och tydlig text på den stora skylten? D.v.s.
just den text som talar om vart man ska åka.

Så kommer alltid folk att söka sej hit, som är
lite främmande för knappar och mikrofoner, lite
blyga helt enkelt. Och utlänningar, som inte talar
finska eller italienska. Och människor som vill frå
ga efter vägen till kontor och olika personer inom
företaget. Om det kommer en värdinna i BLÅ POR
TEN nu och när den senare byggs om, måste vårt
ansikte utåt bli mycket vänligare.
Tillbaka till GULA PORTEN. Vakterna har

också två pärmar med foto över alla som har iden
titetskort - ifall man skulle glömma det, vilket
man naturligtvis inte ska! Nu har det här systemet

Curt Åkerlund vid manöverbordet.

varat så länge att vakterna faktiskt känner igen
ganska många, som måste passera portarna ofta.
Och det känns trevligt!
Två paneler med larmsignaler för samtliga loka

ler ingår i bevakningskedjan för inbrott och eld
över hela samhället. Bl.a. går alla brand- och ambu
lanslarm dit.
Portvaktsstugan är rymlig, ljus och trivsam. Där

finns också kök med kokmöjligheter, duschrum, gar
derob och toalett för vakterna och en besökstoalett.
Ett väntrum för besökare, inrett med moderna stål
fåtöljer i grönt, ett rött emaljbord, gul- och rödran
diga gardiner och blå dörrar.
När det nya vaktsystemets födslovåndor är

överståndna och vissa justeringar gjorts hoppas vi
att alla blir glada och nöjda. M.

5
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FORETAGSNAMNDEN
... Protokoll från Företagsnämnden 15 sept. 1970

kl. 15.00 i gamla Kontorets Konferenssal. För
kortad version på grund av tidningens begränsade
utrymme.

B. Broms lämnade en kort redogörelse för läget
inom KF där prisbroms och andra omständigheter
medfört krav på återhållsamhet i fråga om inves
teringar hos industrierna. För Gustavsbergs del kan
en viss försämring av resultatet under 1970 befaras,
och ett resultatförbättringsprogram har därför upp
gjorts omfattande de olika enheterna.
Ett par av orsakerna till det försämrade resul

tatet är att vi inte kunnat utnyttja de maskiner
och det kapital vi satt in i bl.a. HPF och att vi
haft en besvärlig situation på arbetskraftssidan.
Dessutom har vi haft rätt stora kostnadsstegringar
på bl.a. skrot, som utgör hela råmaterialet i Oxelö
sund. På PVC-rören från Fristad har vi fått göra
prissänkningar vilket betytt en del för lönsamheten.
Utbildningsverksamheren i Gustavsberg ser vi

som något mycket viktigt. Utbildningen skall inte
bara ge kunskaper utan även öka motivationen
för arbetet. Introduktionen av nyanställda och
språkundervisningen för den utländska arbetskraf
ten är viktiga delar av utbildningsverksamheten.

I. Isaksson redogjorde för marknadsläget för vå
ra VVS-produkter. Bostadsproduktionen har stag
nerat eftersom det är svårt låna pengar till rimliga
räntor, och detta gör att marknaden f.n. är trög.
Antalet färdigställda lägenheter är i stort sett sam
ma som under 1969 men antalet påbörjade är 5.000
mindre än förra året. Den besvärliga situationen
har dock inte drabbat Gustavsberg speciellt och vi
hävdar oss väl på marknaden. Den hårda kredit
åtstramningen gör att ombyggnader och repara
tioner utförs i liten utsträckning.

I. Isaksson gick därefter in på de olika produk
terna. På rörsidan har marknaden för gjutna nor
malrör minskat till förmån för plaströr, där vi nu
sedan köpet av AB Plast- & Rörverken i Alingsås
kan tillhandahålla både PVC och polyetenrör.

Betr. sanitetsgods, klosetter, badkar och även
diskbänkar finns en tämligen god balans mellan vår
tillverkning och efterfrågan, medan på villavärme
sidan en viss dämpning i efterfrågan konstaterats
med onödigt stora lager som följd.

En ny värmeomformare har konstruerats av B.-O.
Hecktor och en stor order på dessa har erhållits.
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För tung värme är fortfarande vår leveranskapaci
tet mindre tillfredsställande, men vi hoppas att ge
nom utspridning av tillverkningen kunna komma
ifatt med leveranstiderna.

Betr. bioxia!systemet pågår fortfarande ett inten
sivt utvecklingsarbete.

I den följande diskussionen ställdes frågor av
J. Espeland, B. Andersson och E. Lindblom beträf
fande konkurrenssituationen och kvalitet. I. Isaks
son, R. Edqvist och B. Broms betonade att vi ej
kan släppa på kvalitetskravet på våra produkter
och att kassationerna rör sig om stora belopp. Per
sonalinformation är ett viktigt led i kvalitetskon
trollen.

B. Dahllöf redogjorde i korthet för produktionen
vid de olika fabrikerna.

BKF. Fortfarande bra leveransförmåga. Verk
tygshaveri i ettans press som försenat produktionen.
På emaljverket är det allvarlig personalbrist. Tre
robotar är nu i funktion och en fjärde finns hem
ma som reserv. Betr, pannor är som nämnts order
ingången god men brist på personal. Kyldiskar har
vi producerat över budget. Tillfredsställande per
sonalsituation.

SPF. På sanitet måste vi ständigt försöka höja
produktionen och dessutom måste primautfallet
ökas. Storgods har ökat men inte tillräckligt. I
slamhuset kvarstår en del arbeten som skall vara
klara vid årsskiftet, bl.a. en del pumpställningar,
siktverken och en del instrumentering. De engelska
lerföretagen brottas med tekniska svårigheter och
vi måste därför hushålla med det material vi har
och kanske även med det material som f.n. går ut
i avloppen. Dessutom har leverantörerna lagt ner
vissa kvaliteter som vi kört med i många år. Over
gången till plastflottörventilen har gått bra.
På plast har vi 39 formsprutmaskiner och får

snart hem den 40:e som i huvudsak skall användas
för tillverkning av vår utbytessits som skall passa
alla typer av WC-stolar. Ett barracudatält finns
för lagring av råmaterial och halvfabrikat etc. All
män översyn skall ske av färdigvarulagret. På or
naminsidan har vi möjlighet att producera mer men
har inte tillräcklig orderstock. Försäljningen går
numera över plastavdelningen.
HPF. En del tekniska förändringar har skett på

massaberedningen. Eventuellt måste vissa nya va
kuumkranar installeras. På personalsidan är situa-
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tionen hygglig. Dekorerna blir mer och mer av un
derglasyrtyp. Konstgods har gått bra.
På prod.tekniska avd. är 40-50 rationaliserings

projekt på gång - grupparbete. Arbetsvärderingen
"'framskrider bra.

På laboratoriet har - som angivits på personal
meddelande - en sammanslagning skett av Ma
terialutvecklingslab. och Driftskontroll-lab. till ett
Materiallaboratorium (MLA) med docent Lars Hil
lert som chef.
På transportsidan har vi anställt efterträdare till

Walter Weimark, som avgår som transportchef vid
årsskiftet. W. Weimark kvarstår dock som embal
lagekonsult. Nye transportchefen, Lars Norelius,
börjar sin anställning den 1 nov. 1970.
Produktutveckling. TEC-bygget går i stort sett

enligt plan. En hel del för marknaden intressanta
produkter håller på att tas fram på utvecklings
avdelningen.
Inom UHV har semesterarbetena gått bra. Flytt

ning av staketet och rivning av Blå Porten kan bli
aktuellt under vintern som "beredskapsarbeten".

B. Andersson frågade hur det går med batteri
gjutningen av tvättställ och B. Dahllöf svarade att
de tekniska svårigheterna nu är övervunna men
att batterigjutningen drabbats av bristen på gips
formgjutare. Anläggningen är ur bl.a. ergonomi
synpunkt mycket bra. Problemet är f.n. att få fram
form i tillräcklig omfattning.
R. Edqvist lämnade en ekonomisk översikt och

framhöll att vår expansion under senare år varit
stark och att våra personalförstärkningar och in
vesteringar i byggnader och maskiner ännu ej givit
fullt utslag. En kostnadsnedskärning är viktig att
åstadkomma liksom minskning av lager. En dis
kussion utspann sig om effektiviteten hos våra
maskiner.

B. Wallentinson redogjorde i korthet för den ak
tuella utbildningssituationen vid företaget. F.n. del
tar ca 500 personer i olika utbildningsaktiviteter,
d.v.s. 1/4 av våra anställda. Bl.a. pågår följande
kurser:
Automatiseringsutbildning för servicepersonal, del Il
Språkutbildning, engelska och tyska på grundskole-

och gymnasienivå, svenska för invandrare
Arbetsledaraspirantutbildning, grupp 1 och 2
Personal och personalledning i Oxelösund
Värdeanalys, sept.-okt.-nov.
Sekreterarutbildning, etapp III i okt.
Kurs i kvalitetskontroll. En handbok kommer att

färdigställas som visar ex. på olika fel som kan
förekomma på godset.

Produktionsplanering, termin Il
Kurs i ergonomi 1971 förlagd till Gustavsberg
Planering för säljutbildning.
Dessutom går i dagarna en inbjudan ut till före

tagsledning, arbetsledare, fackföreningsrepresentan
ter etc., totalt ca 100, om en introduktion den 24
sept. i frågor rörande arbetsmiljö - ergonomi -
företagshälsovård.

B. Wallentinson presenterade och rekommende
rade dessutom kursmaterialet "Personal - en kurs
om personaladministration i samverkan" utgiven
av Utvecklingsrådet för samarbetsfrågor. Nämnden
skall senare ta ställning till huruvida materialet
är lämpligt som studiematerial för nämndens leda
möter.
Kursens syfte är att
ge fördjupade kunskaper om personaladmini
strationens roll samt dess system och metoder
främja en konstruktiv diskussion 0111 personal
administrationen i det egna företaget.
Personalplaneringen är minst lika viktig som den

tekniska och ekonomiska planeringen.
B. Broms meddelade att vi arbetar med en in

troduktionsbroschyr som skall användas både för
anställda och for kvalificerade besökare.

B. Andersson hälsade med tillfredsställelse den
fina uppläggningen av kurserna och framför allt
den 0111 arbetsmiljön.
V. Mårtensson rapporterade att överenskommelse

träffats mellan företaget och fackföreningen om
att tillämpa månadslön för 98 st. kollektivanställda
fördelade på olika avdelningar enligt följande:
Pannverkstaden, plastavdelningen stora Formspru
tor 500-600 gruppen, sanitetsfabrikens gjutare på
C-bandet och storgodsgjutare, massaberedningen på
HPF, transportavdelningens Stockholms-chauffö
rer samt diverse ridlönsarbetare från BKF, SPF,
Utvecklingsavd. och UHV.

Dverenskommelsen gäller under en provperiod
fr.o.m. den 1 aug. 1970 och 6 månader framåt.

Lönen kan bestå av fast lön eller fast lön +
bonus i olika storlekar. I övrigt gäller följande:
Vid arbete å övertid utgår en timlön motsvaran

de 1/184 av månadslönen jämte i kollektivavtalets
§ 5 fastställda tillägg. Ersättning för jourtjänst ut
går enligt paragrafens mom. 6.
Vid arbete i skift utgår utöver månadslönen de

tillägg som anges i kollektivavtalets § 6.
Under provperioden skall mellan berörda an

ställda och företaget gälla en ömsesidig uppsäg
ningstid av 1 månad.
Ersättning vid sjukdom och yrkesskada utgår en-
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Eugen Snndlund som här ses tappa i gjutmassa kommer från
Överkalix. Han är nu handfatsgjutare på sanitet. Tidigare
jobbade han hos Assi i norrbotten,

Matte Östgren handfatslangar på sanitet. Matte slutade skolan
i år. Han har sommarjobbat här tidigare bl a på kyldisk och
byggnadsavdelningen.

ligt kollektivavtalets § 10.
Övriga anställningsvillkor regleras, till alla delar,

enligt kollektivavtalet mellan Kooperationens För
handingsorganisation och Svenska Fabriksarbetare
förbundet avseende AB Gustavsbergs Fabriker, Gus
tavsberg.

Betr. förläggningen av semestern 1971 meddelade
B. Andersson att de sänt ut ett frågeformulär till
de kollektivanställda för att höra deras önskemål.
Man uppmanade SIF och SALF att göra detsam
ma.
Ur rapport från Personaltjänsten kan nämnas att

per den 31 aug. har i år anställts 287 personer på
kollektivsidan medan 319 har slutat. På tjänste
mannasidan är motsvarande siffror 49 resp. 37.

I samarbete med Fabriks och AMS kommer en
viss rekrytering från Jugoslavien att äga rum un
der hösten.

K.. Hagelin frågade vad avskedsformulären gett
för resultat och fick till svar av S. Nilsson att vi
haft för kort tid på oss för att kunna dra några
slutsatser om orsakerna till avgångarna.

B. Broms föreslog att man vid nästa företags
nämndssammanträde mera ingående skall diskutera
personaltjänstens olika problem.
Fiirslagskommitten. V. Mårtensson redogjorde för

en förslagstävling som skall startas i samarbete med
KFO och gälla hela kooperationen.

I övrigt kan följande rapporteras från de båda
senaste förslagsmötena:

13 förslag premierades med 2.400 kr. Bland dessa
märks att Heinz Erret, HPF fått 300 kr. för sitt
"Ersättningsvätska för platinaklorid", att Wilh.
Westin, BKF belönats med 500 kr. för sitt "Färdig
ställning av gavelplåt" och att Leif Lindblad, SPF
har fått 600 kr. för ett förslag med beteckningen
"Fäste gipsform".

Förslagsaktiviteten är mycket god och antalet
belönade förslag hittills i år är 73 mot 54 för sam
ma tid 1969 - trots att slutspurten på förslags
pristävlingen då ägde rum.

Betr. Skyddsverksamheten kan följande rappor
teras:
Den nya skyddsorganisationen är ännu i sin

Inge Appell svetsar pannor på vår pannverkstad. Han
kommer fr!in en familjeverkstad hemma i Falun.
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linda, men den lokala . skyddskommitten på BKF
har haft sammanträde. Under skyddsingenjörens
ledning pågår en uppföljning av den silikosmätning
som gjordes i företaget för några år sedan och pro-

~ fessorerna Bruce och Forsman är observanter.
B. Andersson påpekade att ingen silikosunder

sökning har skett i år och efterlyste orsaken. S.
Nilsson fick i uppdrag att diskutera detta med dr
R. Raxell.
Rapporter från samarbetskornmitteerna behand

lades.

SEMESTER ÖNSKNINGAR
En undersökning av våra semesterönskemål görs

bland fabrikens anställda. Avdelning 205 :an är
redan färdig med sina siffror och ur dem kan man
utläsa bl a följande:
986 personer har röstat (80 %).
732 av dem vill ha hel semester (78,3 %).
184 önskar delad semester (18,7 %).
29 har inga särskilda önskemål (2,9 %).
Av de 184 som vill ha delad sem. svarade angå

ende 4:e veckan 70 pers., att julen var en bra tid
att förlägga en semestervecka på (38 0/o).
Sportlovet ville 29 ha ledigt (15,8 %).
39 ville ha en vecka på våren och 38 på hösten.
8 hade inga önskemål.
Av de 986 ville 267 personer ha tidig semester

d. 21.6-17.7 (17,7 %).
407 pers. ville ha normal semestertid mellan 5.7-
31.7 (41,3 %).
298 pers. ville ha sen semester 17.7-14.8 (30,2 %).
Om man vill kan man fortsätta att dra ut uppgifter
ur materialet, tex att av 236 finska medarbetare
som röstat vill 200 ha hel semester, 4 veckor
(84,7 %).

Samtidigt har 205 :an en undersökning på gång
om önskemål angående månadslön, veckolön eller
timlön:
av 755 svar är 589 för månadslön (59,4 %).
63 vill ha veckolön (6,4 %).
165 föredrar timlön (16,6 %).
I kolumnen "övrigt" 174 pers. ingår sådana som

önskar ackord eller inte noterat speciella önske-
mål.

Egon Larsson som närmast kommer från lng.f:a
TOOLEX, Johanneshov, är "gammal" nackabo, Lars
Nordgren och Lars-Erik Larsson, kommer båda från
Bahco och Enköping och arbetar nu som konstruktörer
på vårt allmänna konstruktionskontor.

Fru Ulla Palm, kontorist på Inköp, har tidigare jobbat på
Konsum/Domus.

Fru Ulla-Britt Baarman, tidsskriverska på UHV, kommer från
Norrköping, där hon bl.a. jobbat på Centrallasarettet.
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PREMIERING AV TRADGARDAR
Efter en mycket varm, regnfattig och torr som

mar i fjol, då det utfärdades stränga order om spar
samhet med vatten, gjordes ingen bedömning av
villaträdgårdarnas skötsel. Vi ha haft en torrpe
riod även denna sommar och även vattenbrist men
kommitten för kultur- o. hembygdsvård har be
slutat att i år belöna trädgårdsintresserade sam
hällsmedborgare för god skötsel av täppan.
Den jury som i år fått i uppdrag att göra en in

spektionsrond och titta på växtligheten hade san
nerligen ingen lätt uppgift att sätta poäng. Förut
sättningarna och möjligheterna att skapa något
vackert på sin tomt skiftar så oerhört mellan olika
delar av samhället. Här måste också tagas hänsyn
till att de som bo i den nyare delen av samhället
betalar en ganska dyr avgift för vatten, medan de
som bo i den äldre delen har bättre förmåner i
detta avseende. Vid vårt besök kunde vi härigenom
även i år spåra en något bättre fräschhet och vack
rare grönska i de södra delarna.

Gustavsbergarna måste dock även i år få beröm
av oss för välskötta trädgårdstomter. Vi ha även
sett hur vackert det är på våren. Ett par små råd
vill vi dela ut. Plantera inte barrväxter och lövbä
rande buskar på samma plats, de bör sättas på skil
da ställen. Plantera inte storväxta träd på små
tomter, vi ha ju så många vackra blommande bus
kar att välja på.
Den uppmuntran i form av pris som hembygds

värdkommitten här vill ge arbetsamma och intres
serade innehavare av trädgårdstäppor är mycket
värdefull i flera avseenden. Den sporrar till för
nyade ansträngningar att skapa något nytt och väl
format, att välja ett bra och lämpligt växtmaterial
som blir till glädje och trevnad för tomtinnehava
ren och för oss andra.

Efter vår rundvandring vill vi så göra några
uttalanden. Kommunen har ordnat en sittplats med
blomsterplanteringar vid torget nedanför kyrkan.
Mycket vackert, tack för det. Kanske vi så små
ningom får se mera i den stilen. Vi ha i sommar
även fått se ett antal vackra blomsterlådor och kru
kor utplacerade runt kommunalhuset. Önskemålet

är att de kommer tillbaka nästa år och att de då
kan få lite mera vatten än i år. Detta gäller även
de vackra urnorna på Domusplatsen. Vi vill så till
alla säga, lycka till i fortsättningen.

E.C.

Söder och Norr (Samhället)
1 Helge Axelsson Tallåsen 78 poäng
2 Erik Norberg Tallåsen 78 poäng
K-E Hansson Hovvägen 70 poäng
Gunnar Sjöqvist Hovvägen 70 poäng

3 John Lövström Tvärvägen 67 poäng
Astrid Nilsson Tallåsen 67 poäng
Lugnet

1 Maj Borg Klostervägen 78 poäng
2 Valfrid Berglund. Rådjursvägen 71 poäng

Birger Arvidsson Renvägen 71 poäng
3 Knut Ahlqvist Munkvägen 68 poäng
Hans Andersson Klostervägen 68 poäng

Tidigare pristagare som premieras.
K G Bergström Renvägen 84 poäng
John Eriksson Tallåsen 78 poäng
Helge Lithander Skeviksgatan 73 poäng
Ernst Arvidsson Bäckstigen 73 poäng
Leif Nordqvist Rådjursvägen 72 poäng
Robert Brun Bäckstigen 72 poäng
Bengt Bram Nyhemsvägen 71 poäng
Bengt Karlsson Klostervägen 71 poäng
Helge Lindfors Hovvägen 71 poäng
Olle Ostgren Granstigen 70 poäng

NYTT DAGHEM I LUGNET
Det rör sig på daghemsfronten. I pressläggnings

ögonblicket får vi en liten nyhet som gläder oss. På
den s k affärstomten i Lugnet påbörjas under de
närmaste veckorna två barnstugor med sammanlagt
30 platser. En bra början. Behovet är stort och kön
lång.

HÅLL SKÄRGÅRDEN REN
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Denna trivsamma täppa premierades på söder i Tallåsen.
Så här trevligt ser det ut i Lugnet vid Klostervägen.
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KF:s INDUSTRISEKTOR VIDGAR SAMARBETET

För att 'l~idga branschsamarbetet inom Koopera
tiva Förb~ndets industrisektor, som leds av direk
tör Gunnar Ekman, kommer från 1 oktober 1970
flertalet av industrierna att sammanföras i tre divi
sioner enligt följande gruppering:

Divisionen för skogsindustrier
Fiskeby AB med Katrinefors Bruk och Skarwell AB
Karlholms AB
Bertil Boström AB
Trävaru AB A Moberg & Co
Aggemballagefabriken

Chef för divisionen blir VD i Fiskeby AB, dispo
nent Rutger Martin-Löf.

Divisionen för gummi- och läderindustrier
Gummifabriken Gislaved AB med Hagaplast
US Royal AB
AB Chromläderfabriken Elmo-Calf

Chef för divisionen blir VD i Gislaved, direktör
Curt Liden.

Divisionen för byggmaterialindustrierna
AB Gustavsbergs Fabriker med Fristadsfabriken

(N Lundbergs Fabriks AB), Plast- och Rörverken

AB, Alingsås, Centrifugalrör, Oxelösund, Reftele
fabriken, Mölntorpsfabriken samt grossistföreta
gen:
AB Park & Co

Chef för divisionen blir VD i AB Gustavsbergs
Fabriker, tekn dr Bo Broms.

Samtliga nuvarande chefer för de i respektive
division ingående företagen kvarstår i sina respek
tive VD-befattningar och med hittillsvarande an·
svar. Detta gäller jämväl de företagschefer, som
tillika är divisionschefer.
Kontaktansvariga inom Industrisektorn är:

Direktör Leif von Krogh för divisionen för bygg·
materialindustrierna, AB Mälardalens Tegelbruk,
Lumalampan AB samt till branscherna hörande
delägda företag.

Direktör ·Gustav Paulsson för divisionen för
skogsindustrier, AB Helios Kemisk-Tekniska fabri
ker, AB Karlshamns Oljefabriker, Domkraft AB
Nike, AB Bygg- och Transportekonomi samt Hugin
Kassaregister AB jämte till branschen hörande del
ägda företag.

SCENSTUDJON HAR FÅTT NY LOKAL
GUSTAVSBERGS SCENSTUDIO
har efter ett allmänt sammanträde invigt sin nya
repetitions- och sammanträdeslokal i Mariaplan 4
med ett enkelt samkväm. Tre a fyra dagar i vec
kan repeteras nu vinterns olika program. Som tidi
gare nämnts blir det premiär under hösten på Hol
bergs komedi "Den förvandlade brudgummen".
På nyåret följer så framförandet av sångspelet
"Den lilla lögnen", på danska kallad "Musen paa
Bordet", av Kelvin Lindemann med musik av Kai
Norman Andersen efter Oscar Wildes "Mr Ernest".

Vid premiären på Apolloteatret i Köpenhamn
kreerade den även i Sverige så populära Margue
rite Viby en av huvudrollerna i pjäsen. Hos oss
svarar skådespelare Hans Wahlgren för regin och i
rollerna få vi höra och se våra yngre medlemmar.

I dagarna börjar även repetitionerna på "Full
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rulle" av författaren Arthur Johansson, Malmber
get. Pjäsen iscensättes av Sven Andersson och i rol
lerna möta vi flera av de äldre medlemmarna. Ett
arbetsamt men, som vi hoppas, givande teaterår.
Trivselkvällarna, som ju tidigare varit förlagda

till Bergasalen, kommer fr.o.m. i höst att hållas i
Munkmoraskolan med början fredagen den 2 okt
och fortsätter sedan den 30 okt., 20 nov. och 11 dec.
För dansmusiken svarar även i år Scenstudions po
pulära orkester. Vi hoppas att publiken skall kom
ma att trivas i den nya lokalen.

Arenden till Scenstudion kan framföras till vakt
havande styrelsemedlem i lokalen, Mariaplan 4,
onsdagar kl. 19.00-21.00, tel. 332 52, men även
dessemellan till ordföranden, tel. 308 57, kassören,
tel. 304 05 eller sekreteraren, tel. 326 50.

AB-m
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SOLIG VALSÖNDAG I GUSTAVSBERG
KOMMUNALFULLMAKTIGEVALET
I GUSTAVSBERG
Hur det gick i Gustavsberg med poströsterna in

räknade föreligger just nu i tidningens pressläggning,
det tog sin tid med de färdiga resultaten detta år

Röster:

M
304

Mandat:
M
3

C
458

C
4

F
496

F
4

s
2374

s
21

VPK
282

KDS
26

VPK KDS
3

Den avspända bilden överst visar Carl Pettersson, gravör
på sin tid nu pensionär sen länge. Den spänstige väljaren
är 92 år och har just fullgjort sin rösträtt i Ekedalssko
lan. Undre bilden är från Munkmoraskolan, där murare
Johannesson och hans fru från Betsede, röstade.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Gustavsbergs Värdshus står mitt i byn.
I mer än hundra år har värdshuset legat på sin

kulle och blickat ut över Farstaviken. Närmaste
granne till kyrkan. Den andliga och den lekamliga
spisens förmedlare sida vid sida. Några hundra
meter från de portar som släpper in oss i arbets
livet, det som i sin tur hindrar oss från många skö
na tillfällen till synd och lär befordra vår hälsa
och vårt välstånd.

Vem kan berätta om Gustavsbergs Värdshus?
Historiskt, mänskligt eller kulinariskt. Det kan

ske kan bli som med vår kära Grindstugata. Den
har gått som en följetong genom "Gustavsbergaren"
detta jubileumsår. I nästa nummer kommer tjusiga
1800-talsbilder från Grindstugatans första tid, fo
ton, som lånats av en nittioårig dam. Nu kan vi
bara hoppas att Värdshuset också åstadkommer en
liknande inventering av minnen och gamla foto
gömmor. Välkomna med bidrag. Jag vill gärna för
medla några minnen och data som finns i vårt arkiv.

Gustavsbergs Värdshus uppfördes 1860-1862
efter murarmästaren E. J. Magnussons ritningar.
Värdshuset användes för olika ändamål. Det var
ölförsäljning i källarvåningen där också krögaren
själv bodde. Bottenvåningen inrymde folkskolan,
Klubben och en del andra institutioner. I övervå
ningarna fanns matservering, läkarmottagning och
bostäder för fabrikens tjänstemän. Där fanns ock
så av allt att döma rum för resande. Värdshuset
fyllde då som nu flera funktioner, enbart gästgiveri
har huset tydligen aldrig varit.

John Stjerna berättar
i en intervju från 1954, om balerna på Värdshuset
i slutet av 1800-talet. Han var ingenjör på porslins
fabriken från 1896-1941. Låt mig citera: "Någon
gång på säsongen ordnades det bal på Värdshuset
föregånget av ett slädparti vari även godsägarna
på Värmdö och Ingarö deltog och då dansade man
med liv och lust, svängde sig till valskungens toner
tills supen avbröt för att efter densamma fortsätta
i kotiljongens virrvarr av serpentiner ... vi dansade
vals, polka, hambo, schottis, fransäs och pas de
quatre."

Vårfine parianmakare Knut Andersson
hade i sina minnen en liten historia från 1882, som
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hans fader berättat. "Hela torget och stenhusbac
ken var fyllda av folk. Värdshuset var omringat.
Gustavsbergarna hade gått man ur huse för att
demonstrera sitt ogillande mot en byggmästare
Lenander, chef för snickarverkstaden och "meka
niska". Denne Lenander hade kommit i dispyt med
gravör John Karlsson som inte var rädd för över
heten utan stod fast vid sina åsikter. Var kanske
lite oppkäftig, trodde Knut. Byggmästaren klagade
hos mäster Barlow och John Karlsson blev nerkal
lad till "laboratorium" där Lenander och Barlow
var närvarande och där fick han smörj. Det var
denna nesliga husaga som kom gustavsbergarna att
se rött och nu väntade de på Lenander utanför
Värdshuset, där han kan man förmoda hade sin
bostad. Men han dröjde, som man kan förstå, stan
nade väl kvar i fabrikens trygghet. Odelberg och
Barlow gick bekymrade på kajen och dryftade si
tuationen. Mäster Barlow var engelsman och hade
svårigheter med vårt språk men rädd var han inte.
Han gick upp och tillsade folket att gå hem: "Ni
får både plikter och flytter", hotade han. Då flyt
tar vi alla, skrek folket tillbaka och stod kvar.
Barlow gick hem, Odelberg drog sig tillbaka, gus
tavsbergarna tröttnade på att vänta på någon som
aldrig kom, de försvann var och en på sitt håll. Tro
ligen nöjda med sin styrkedemonstration. Fabriks
ledningen tänkte sig nog för innan den löste prob
lem med husaga igen.

Oskar Severin, känd gustavsbergsprofil
av gammalt märke säger när han berättar om fri
tidslivet i Gustavsberg på 1880-talet, att arbetarna
gick bl.a. till ölserveringen på Värdshuset. Så nog
fyllde Värdshuset sin funktion genom åren.

Strax före andra världskriget
då jag drabbade Gustavsberg och Chamberlain hötte
med paraplyet mot Hitler och trodde att det räckte
med det, då hette Värdshusets källarmästare Ols
son och huset var schabbigt och nerslitet. Men lo
kalbristen var stor och Värdshuset användes flitigt
till sammanträden, klubbmöten, dans och varjehan
da vid sidan av matserveringen. När Strandviks
Tjänstemannamäss flyttade över till Värdshuset på
tröskeln till femtiralet var lokalerna uppsnyggade
och källarmästare Lundin stod för kosthållet. Käl
larmästarna Renate och Sven Grönberg lägger av i
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SOMMAR I SÖDERSVED
KORT RAPPORT OM SOMMARENS
LIVLIGA DAGLKGER VID SODERSVED

Verksamheten vid Daglägret har pågått under
tiden 15 juni till 21 augusti varje dag utom dag före
och sön- och helgdag. En nyhet för året har varit
söndagsjouren, vilken har inneburit att en ledare
från Daglägret har funnits vid Södersved mellan
kl. 11 och 14 för att låna ut lekmaterial.
Verksamheten måndag-fredag har bestått av

bad, simskola, lekar och tävlingar.
Onsdagen i varje vecka har ägnats åt utflykter

och annan speciell verksamhet.
Utflykter: Furuviks djurpark, båtutflykt till

Grinda, vattenskidåkning i Saltsjöbaden, frilufts
dag vid Lida friluftsgård.

Speciell verksamhet: övernattning vid Södersved
med dykuppvisning och segelklubben.

Den 10 till 14 augusti deltog 28 ungdomar i ett
läger vid STF:s lägerskola på Runmarö.
Det totala antalet besökare: 1.885 st.
Antal deltagare i genomsnitt pr dag: 38 st.
Antal verksamhetsdagar: 49.

Givar

Bilderna till höger friln det ljuvliga livet på Södersved
sommaren 1970. Barn och ledare längtar redan till nästa
sommar kan man förstå, då vädret är ännu bättre,
lekarna ännu roligare och simkunnigheten på topp. Allt
klaras av med glädje t o m att äta äpple på snöre och
hoppa i en säck.
Foto: Leif Pettersson (äppelätaren)
Foto: Honken Sandkvist (säcklöpning)

januari och vad kommer sedan? En genomgående
restaurering kan hända av Värdshuset, som är kom
munalägt. Det kalaset lär kosta, vem vet kanske
bleknar den skära fasadfärgen som retat så många
på kuppen.

Folktandvården
återfanns länge i Värdshusets lokaler och doften
från festvåningens frestelser blandades sällsamt med
tandvårdens bittra doft, som fyllde oss med efter
tankens bleka förnuft. Nu har Socialkontoret flyt
tat in i övervåningen och det låter varmt och med
mänskligt så jag vill sluta med det och ett litet för
synt, leve Värdshuset.

Edla Sofia
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VAR MILJO
Vår miljö är viktig. Inte minst vår
offentliga miljö. Gustavsberg har i
detta avseende tagit ett gott steg
framåt denna sommar.
Vi har fått våra länge saknade rast
ställen. Oaser att dröja vid, för att
vila eller för att begrunda livet och
den ljuva sommaren, ensamma eller
med varandra.
Våra lekplatser är det sämre med.
Det klagas med rätta på bristfällig
och farlig utrustning. Gungorna bl a
har nog alltid betraktats som en

~
olycksrisk, men vad roligt man kan ~
ha med dem! Se bilden till vänster.
Hilding tog den i vårt nya bostads
område, Munkmora.
Bilden till höger, överst: Centrum
framför Pressbyråkiosken.
De två undre bilderna: Vårt vän
liga lilla torg med utsikt över Far
staviken.
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KONSUM• DOMUS
KF:s förbundsstämma

Enligt de nya stadgar för KF:s organisation, som
blev fastställda föregående år, väljer regionstäm
morna 200 ombud, som representerar regionerna vid
två ordinarie förbundsstämmor per år. Höstens
stämma hölls i slutet av september månad i Stock
holm. Huvudämnen för denna stämma var miljö
vårdsfrågor i stort och ekonomisk redovisning av
verksamheten för såväl föreningarna som KF. Den
ekonomiska redovisningen lämnades av Detaljhan
delssektionens chef Kurt Lindfors för konsumtions
föreningarna och ekonomisektionens chef Bertil Tro
net för KF:s verksamhet. Av redogörelserna fram
gick att konsumtionsföreningarnas och KF:s sam
lade omsättning (interna leveranser frånräknade) i
år beräknas uppgå till 10 miljarder kr, vilket blir
15 procent i ökning jämfört med år 1969. Överskot
tet på verksamheten beräknas bli sämre i år.

Hösten - mötestid
Det står ett relativt digert program på höstens

mötesschema för upplysnings- och kontaktverksam
heten.

Företagsnämnden har hållit sitt tredje samman
träde för året. Personalen har varit samlad i ett an
tal grupper för information när det gäller utbild
ning och upplysning. Studierna har kommit bra
igång i grupper som studerar både på arbetstid och
under fritid. Många sitter hemma vid "flitens lam
pa" och studerar brevkurser, som behövs för att ha
möjligheter att komma in på Vårgårdskurser. I da
garna har vi inom föreningen sex anställda som
skall avlägga skriftligt prov för inträde till 1971
års butiksföreståndarekurs (BK) och den sk fort
sättningskursen (FK) som är nästa steg när BK har
klarats.

Pensionärsföreningarna i Gustavsberg, lngarö och
Värmdö var den 29 september inbjudna till en sam
mankomst. Det var 200 personer, som satte sig
till dukade bord i varuhusets cafeteria och angrän
sande utrymmen. Sedan blev det samling i Gus
tavsbergsteatern, där vi lämnade informationer om
vår förening och dess verksamhet. Vi-skolans kurs
"Att leva som pensionär" presenterades. Som av
slutning visade Hilding Ohlson fina färgbilder. Det
blev en verkligt trivsam afton tyckte vi som hade
ansvar för kontakten och vi hade också en känsla
av att de som kommit till sammankomsten var nöj
da.

Konsumentdebatt är ju alltid aktuell men kom
mer nu säkerligen att bli mera intensiv en tid framåt
om de stora. planerna för Konsumentdebatt 1970-
71 kommer ordentligt igång. Upptaktsmöte hölls
den 6 oktober med Vi-skolans rektor Lisa Petters
son, som talare och vissångaren Gunde Johansson
som underhållare. Vi räknar med att våra informa
tioner av olika slag skall resultera i god anslutning
till studiegrupperna.

Invandrarna. Vi har som bekant många invand
rare inom vårt område. Vi har planer att inbjuda
dessa till en träff den 27 oktober. Då har vi tänkt
att ge en kort information om vår förenings verk
samhet. Vidare skall vi presentera en kontaktkurs
för invandrare. Socialchef Lars-Göran Lerne skall
informera i aktuella frågor.

HÖstens mode
Ser vi på varuhusets mjuka avdelning så har vi

fått skaffa högre stativ för visning av höstens långa
mode. "Den uppkomna situationen" har ställt inkö
parna inför svåra ställningstaganden - ja även för
konsumenterna. Men nu finns de nya längderna och
färgerna i Domusvaruhusen. G. M-n

0

HALL NATUREN REN
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MILJOVÅRD
KF invigde den 23 september ett Ergonomi- och

miljövårdslaboratorium och vid Förbundsstämman
dagen därpå ägnades en stor del av tiden åt miljö
vårdsfrågor. jordbruksminister Ingemund Bengts
son talade om Samhället och Miljövården, ledaren
för KFs industrisektor Gunnar Ekman gav en över
blick över den allmänna industrimiljön, industrins
påverkan på omgivningen i form av utsläpp i vat
ten och luft, de industriella produkternas anpass
ning till miljön både vid deras användning och bort
skaffande, miljöproblemen och konkurrensförhål
landena och forskningen på miljöområdet. Och le
daren för administrativa sektorn Karl-Axel Linde
roth talade om KFs inre miljövårdsarbete, där det

, nya laboratoriet har en central plats.
Jordbruksministern gav en allmän översikt över

detta enorma ämne. Och på svårigheterna att be
stämma vad som är bra och dåligt gav han detta
exempel. En vetenskapsman på området tillfråga
des hur rent han ansåg att vatten borde vara och
svarade: "Det beror helt på vad vattnet skall an
vändas till. Att bada i, att dricka, att fiska frisk
fisk ur."

Sverige har i FN tagit initiativet till en interna
tionell miljövårdskonferens och den ska hållas i
Stockholm 1972. Därför kommer hela världens
miljövårdande ögon att riktas på oss. Och vi har ett
visst ansvar här, då vi kanske har kommit längre
på detta område än de flesta andra länder. Med
detta menas naturligtvis inte att vi är varldsbäst.
Men med vår kunskap måste vi hjälpa t.ex. u-län
derna att vid uppbyggnaden av en industri und
vika de misstag, som vi själva gjort. Miljövård är
inte bara ett viktigt inslag i vårt bistånd utan en
nödvändighet för att få u-länderna med på ett för
troendefullt samarbete på det här området. V-län
derna ser miljövården i stor utsträckning som en
sysselsättning för rika länder. Miljövården ses där
som ett tecken på ett begynnande välstånd. Detta
måste vi förstå, det är en verklighet som vi inte
får bortse från när vi talar om globala miljövårds
frågor. Vi har själva upplevt för en knapp mansål
der sedan att dessa frågor betraktades som ett ex
klusivt intresse för godsägare och annat förmöget
folk.

Av de medel vi valt att använda i vårt miljö-

vårdsarbete nämndes en effektiv miljövårdsadmi
nistration, en ändamålsenlig markplanering, en mo
dern lagstiftning, olika former av ekonomiska stöd
åtgärder, en välutbyggd forskning och internatio
nellt samarbete.
De frågor som Karl-Axel Linderoth kom in på

handlar till stor del om ämnet för den kurs i Ar
betsmiljö- Ergonomi - Företagshälsovård, som
presenterades här ute på Konferenssalen den 23
september.

Bo Broms sa inledningsvis bl a att det måste ligga
i allas intresse att vara med och formulera regler
och målsättning för en bättre arbetsmiljö, både fy
sisk och psykisk. Utbildning är en väg att behärska
sin inställning till problemen och till förmågan att
informera och byta synpunkter. Inom parentes öns
kar man då att man i möjligaste mån kan behålla en
samtalston, som inte behärskas av "specialistspråk"
i onödan, utan att alla kan tala öppet och förstå
varann.

Bengt-Olof Carlsson från KF gav en klar bild av
naturmiljöns kretslopp från råvara via produktion
och konsumentmiljö (användningsområde) till av
fall och tillbaka till naturen igen. Det är ju den
vandringen, som vi måste behärska och kunna kon
trollera, så att vi inte blir offer för vår egen ut
veckling - och "bekvämlighet".

Toni Ivergård, som är chef för KFs nya miljö
vårdslaboratorium talade om vad rubriken till kur
sen innebar. KF har gått in för att utvidga begrep
pet arbetsmiljö. Dels är man varse att arbetsmiljön
inom fabrikerna blir alltmer komplicerad bl a ge
nom nya maskiner, nya råvaror och att arbetsmil
jön har en direkt kontakt med den allmänna miljö
vården. För detta har han redogjort i en intervju
i tidningen VI nr 39, som kan rekommenderas för
den som är intresserad och inte har läst den. Han
säger där bl a: "Det är arbetsplats-, natur- och kon
sumentmiljön som tillsammans bildar totalmiljön.
Om vi för samman dessa begrepp har vi möjlighet
att se helheten".

Bo Wallentinsson avslutade med att tala prak
tiskt om kursen och önskade så många som möjligt
välkomna, vilket man kan instämma i. Det är ett
viktigt och intressant område för så många.

Margareta

19

Mats
Text till tal



20

Mats
Text till tal



Teaterkommitten
")

GUSTAVSBERGS TEATERKOMMITTE
Efter en verkligen lyckad säsongstart med turne

premiär på Svenska Riksteaterns "Rolf-kavalkad"
inför fullsatt salong och begeistrad publik följer så
fredagen den 9 oktober "Den tappre soldaten
Svejk" efter J. Haseks berömda roman och med
Bertil Norström i huvudrollen, för vilken han er
höll en strålande god kritik efter framförandet på
Stadsteatern Norrköping-Linköping för några år
sedan. Tyvärr har föreställningen redan gått av sta
peln då detta nummer av Gustavsbergaren utkom
mer. Vi hoppas att även denna föreställning skall
mottagas väl av vår publik.

Söndagen den 15 november ges åter en föreställ
ning, denna gång med "Ivar Kreugers svindlande

• affärer" av Jan Bergquist och Hans Bendrik på
programmet. Pjäsen repeterades på vår Teater i slu
tet av september, men premiären blir i Umeå den 2
okt. Vid säsongens programsättning i maj var in
tresset för pjäsen så stort, att den under hösten går
ut på två turneer, en i södra och en i norra Sve
rige.

Författarna regisserade själva och spelade med
vid framförandet på Stockholms Stadsteater förra
säsongen. Pjäsen blev enligt kritiken "en svindlande
framgång på Nya Scenen" samt "en av Stadstea
terns största succeer genom tiderna" med 130 före-

ställningar bara i Stockholm.
Som sista turneförestallning för hösten följer så

Kent Anderssons kända pjäs "Flotten". Detta fram
förande, som blir en något avkortad version av
pjäsen, sker lördagen den 5 december kl. 15.00 och
till ett billigare pris än ordinarie kvällsföreställ
ningar. Som läsarna nog märkt, kommer föreställ
ningar att givas på dagar, vilka vanligen reserve
rats för bioföreställningar. Detta är ett försök vi i
år gör, för att, trots högre hyreskostnader för loka
len, kunna bjuda publiken välkommen på kanske
för den lämpligare veckodagar. Vi hoppas på ett
gensvar från allmänhetens sida genom högre publik
siffror. Därigenom skall vi kunna hålla lägre biljett
priser än de flesta andra teaterföreningarna i landet.
Vi vet, att en del av vår publik inte riktigt gillar
vårt försök med onumrerade platser vid föreställ
ningarna. Teaterkommittens ledamöter har grund
ligt dryftat denna fråga och funnit, att biljettför
säljningen går lättare då försäljning sker både ge
nom Domus Information och ledamöterna själva. I
vår teatersalong både hör och ser man bra från alla
platser och den har från teaterhåll fått de bästa
lovord.

Vi önska vår publik välkommen till några givan
de teaterkvällar.

A. B-m

MUNKMORA
0

VAR NYA SKOLA
Här är vårt nyaste tillskott på skolfronten, Munkmoraskolan. Ny, modern, ändamåls
enlig och elevvänlig. Invigningsklar först om någon månad men i full verksamhet från
höstterminsstarten. Klassrummen är klara för de 13 klasserna, låg- och mellanstadie 1-5.
Tillsynslärare Roland Ekwall lät oss ta bilder och visade oss en del nyheter, läsklinik för
låg- och mellanstadiet med 2 lärare, hörselklinik med lärare från Karolinska en gång i
veckan. Slöjdsalar för trä-, metall- och textilslöjd. En nyhet för oss i Gustavsberg är de
läromedelsrum, som delas av två klasser och är så rymliga att eleverna kan arbeta i av
skildhet där eller få enskild undervisning om så behövs. På försök har 6 klassrum hel
täckande mattor, matsalen är stor, ljus och trivsam med en bra scen som kan användas till
varjehanda. I skolan finns det mesta i undervisningsväg från skolmognadsklass till para
lellundervisning i finska språket och svenska för utländska barn.
Bilden från Munkmoraskolan: Klätterställningen, exteriören och elever från klass 4c.
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SVEN LÖFBOM BERÄTTAR
Sven Löfbom på Edsberg, känd och upskattad

Gustavsbergsprofil, fick besök av Torsten Rolf och
Hilding Ohlson den 16 juni 1970. Det blev ett
långt och innehållsrikt samtal som vi har fått lov
att göra ett sammandrag av.

Sven Löfbom berättar att han är född i Stock
holm, närmare bestämt på Fjäderholmarna där
hans mor var anställd. Då hörde Fjäderholmarna
till Stockholms stads renhållningsverk. Det första
halvåret av sitt liv tillbringade han på Stockholms
Allmänna Barnhus. Där var han något halvår in
nan han kom till Storholmen i oktober 1887. Hans
fosterfar var torpare på Storholmen sen 1885 och
hette Frans Emil Löfbom. Sven Löfbom gick i skola
på Ingarö, tre dar i veckan småskolan och sen lika
många dagar i storskolan. Hur många år berättar
inte Löfbom men man kan dra sina slutsatser själv
när han senare säger att han började förvärvsarbeta
vid tolv års ålder. Hemma fick han hjälpa till ock
så, Frans Emil hade två kor, en häst och en gris.
Torparen hade "backslåtta" vilket innebär att han
fick slå gräs i slänter och backar efter överenskom
melse och unge Sven fick hjälpa till med att räfsa.
För torpet gjorde Frans Emil två dagsverken i vec
kan för fyra tunnland jord. En patron Eklund ar
renderade Lämshaga på den tiden.
Torsten frågade om rättarna på Lemshaga. Sven

kom ihåg att den förste han arbetade under hette
Norman och sen var det två i följd som hette Jo
hansson innan Sven själv blev rättare 1937.
Kalle på Berget var han rättare, frågar Torsten.

Nej, inte rättare utan arbetare och han bodde i
statbyggningen som brann 1906. Hans hustru och
minsta barn brann inne. Sven Löfbom mindes att
han gick brandvakt efteråt. Sedan pratas det länge
och minns åtskilligt om gårdar och torp, Mölnvik,
Andersdal, Lemshagadal, Boviks hage och Norr
ängen. Norrängen som nu är orienterarnas ställe
och där bland andra förr murar Danielsson bodde.

Fiskartorpet talas det om och Södra Lagnö. Ci
garrfabrikör Sunnerborn ägde Södra Lagnö och
arrendatorn hette Vassmut. Senare var det Blom
stedt som arrenderade. Sven var där rätt mycket
med sin fosterfar och arbetade med allehanda.
Badda band bl a. Man brände och svedde granris
som användes till gärdesgårdar.

Torsten Rolf menade att det var en fördel att ha
ett torp vid sjöstranden. Man var inte bara hänvi-
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sad till vad jorden gav utan kunde få fisk till hus
behov.
- Jovisst, sa Löfbom, men far fick bara fiska

med nät, fiskar Karlsson hade tre om inte fyra
notvarp på Holmen men de fick inte gubben ha
inte. Men gädda fick han fiska med mjärde för att
dryga ut maten . . . sen hade han sommargäster.
Pappershandlare Svanström bland andra i sju år. -
Torsten undrade om de själva bodde i stora stu

gan om somrarna.
- Ahh, säger Löfbom, pappa byggde ett litet

hus med järnspis, själv låg han på höskullen och vi
andra hade en säng i logkistan. Men så på Svan
ströms tid kom det ut massor med virke, han hade
sitt lager i Salvigränna. Så då byggdes den där lilla
stugan med brutet tak på. Där låg jag till att börja
med uppe på vind å de va ju rätt så hyggligt. Dom
hade ju bara ett rum därnere. Den stora stugan
var ju byggd före pappas tid. Den hyrdes ut hela
sommaren för hundra kronor. -
Närmaste granne var Näsudden, Berglund hette

torparn. Han hade en dotter som hette Anna och
var hushållerska åt pastor Jonsson på Ingarö en tid
på världen och sen hos kyrkoherde Norman i Gus
tavsberg. Berglund byggde sig sen en stuga ovanför
till sin fru och sej och då kom Holmberg till Näs
udden. Han hade en son och dotterson till hjälp.
Dom hade det jobbigt, all ved som skulle huggas
och allt vatten som skulle bäras. Näsudden var rätt
stort med en fyra fem kor. Ja jobbade hårt gjorde
ju alla.
- Första året du jobba, frågar Torsten, var det

på lantbruket då. -
- Ja de va de, far hade femti hjondagar, men

ja va så liten då så de behövdes nog sjuttifem för å
hjälpa oppet. Sen tog dom bort hjondagarna och då
gjorde han två dar i veckan.
- Bodde du hemma på Storholmen tills du gifte

dig, frågar Torsten.
- Nja, svarar Löfbom, ett år bodde jag väl

framme vid Lämshaga som ungkarl. -
Sven Löfboms fosterfar, Frans Emil Löfbom,

lämnade Storholmen 1917 och flyttade först till
Lämshaga, senare till Fruvik och slutade sitt liv på
Ingaröhemmet fram på trettitalet.

Sven gifte sig med sin Gerda i storstrejkens år
1909. Till ett rum i Skogsbo flyttade de nygifta.
Det bodde bara skogsfolk där. Skogsarbetarstam-

Mats
Text till tal



Far min hade femti hjondagar men ja va så liten då så de behövdes nog sjuttifem för att hjälpa oppet. Sen tog
dom bort hjondagarna och då gjorde han två dagar i veckan.

men var stor på den tiden. Det var sju familjer som
bodde i enrummare, bara Moss-Erik hade två rum.
Löfbom berättar om spritförbudet under storstrej
ken och om smuggel med de dyrbara dropparna
- Du var på många gårdar, säger Torsten. -
- Jodå, på Mölnvik och sen på Skevik och

ingen cykel hade man ... fick gå till arbetet som
började klockan sju. Man fick inte betalt för gång
tid inte. Till Skevik gick man genvägen förbi Palm
ladan. Ja Rutens lada kallas den också. Dom säger
att de e så förbaskat dyrt i da ... de håller ja inte
me om. Att det är dyrt de är det visst det men för
den som arbetar och har sin inkomst så är det bil
ligare än det var för sexti-sjutti år sen. Ja hade
en arbetskamrat som hette Sven Svensson bror till
Samuel. Han hade jobbat på fabriken och legat på
Uttran eller var det var för tbc, lungsot sa dom då.
Och när han kom hem fick han inte börja på fabri
ken för de va ju hälsofarligt på den tiden, han
måste va ute. Han hade en liten cykel, me träske-

nor kommer ja ihåg. Men så hade han någe annat
också han hade kaffeflaska, termos. De va någe fint
de, det rök av kaffet. Ja hade ju bara en flaska me
en strumpa på. Ja fråga honom var han köpt den å
antingen va de hos Åhlen & Holm i Insjön eller
hos John Fröberg i Finspång. Dom kosta tre kro-
nor å va väldigt dåliga de va den där jädrans
lille piggen inunder si den gick av så fort flas-
kan ramla ikull ... ja fråga honom då om ja kunde
få anstånd me betalningen till avlöningen, de va väl
i mitten av månan, han hade flera stycken hemma
si ... de fick ja å den höll kanske ett par dar. Ja
gick ju genvägen över Björnkärre och neråt Pjesa
fallet - och skulle ta dän en stång ur ledhålet vid
grottan, spånkorgen ja hade den i stjälpte å flas
kan gick sönder. Då gick ja och fick låna 3 kroner
av Moss-Erik så jag fick en ny flaska, före avlö
nmgen.

Är de nån som arbetar som behöver låna till en
termos i da, inte en pensionär en gång. När vi gifte
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oss så hade Gerda 25 kronor å jag hade tretti, Vi
hade ingen symaskin så vi tog nog lite på avbetal
nmg.-
- Va kunde du få i månadslön när du börja på

lantbruket, frågar Torsten. -
- Ja börja me en krona 9m dan, så vart de

sjuttifem öre på vintern, sen öka de så småningom
unnan för unnan. Sen var far min envis å tyckte
att ja skulle betala för maten, de va ganska kraf
tigt, ja fick bara fem kroner kvar i månan. De fick
lov att räcka.
- När kom du till det här vackra stället, Eds

berg, undrar Torsten.
Dan efter midsommardan 1913. -

- Vem bodde här före dig. -
- Ahlgren å före de va de Rydell och tidigare

var det Lindahl han som hade speceri- och diverse
handel här. När de byggdes vet ja inte men Hilda
Verner påstod att hennes farfar byggde de så de
måtte vart nån gång i början på 1800-talet. Ja här
var diversehandel med ölförsäljning å de va mest
bönderna som körde förbi som handla här . . . de
var inte så stora fordringar på omsättning då inte.

Sven Löfbom minns inte när vi började ta vårt
vatten från Kvarnsjön men han blev tillsynings
man 1913. Blev inkallad till brukspatron. Var väl
lite rädd. Men brukspatron sa att nu skulle Sven
flytta till Edsberg och se till att inte folk badade
och tjuvfiskade i Kvarnsjön för den. var fridlyst
och som ersättning skulle han få hyra ut stora stu
gan till sommargäster. Flyttningen skulle ske ome
delbart.
- Men då, säger Löfbom, då måste ja ju dräm

ma till med att ja hade fått löfte av hovjägmästarn
att hälsa på svärföräldrarna i Norrtälje till mid
sommar, dom var lika dåliga då som vi är nu, de
måste man begära tillstånd till dåförtiden. -
- Ja res då, sa han, men kom igen på midsom

mardan så kan han flytta dan därpå. -
- Vi var lediga dan efter midsommardan si ...

de va den enda fridan dom skänkte bort annars fick
man jobba, på julafton jobba man till middan och
alla andra helgdagsaftnar me. - När du kom hit,
frågar Torsten, gick du i samma jobb då. -
- Ja i skogen, ja vart förman 1913. -
- Här på Edsberg fick du springa å passa .. ,

särskilt då under kräfttiden. -
- Ja de va många gånger otäckt, hotad blev

ja men smörj fick ja aldrig. --
- Sen blev du rättare på Lämshaga 1937 när

KF övertog. Jag vet att du jobba upp gården bra
och höll rent och snyggt . , . du hade duktiga gub-
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bar också. -
- Ja de va bra karlar de va de visst de . . . En

bra inspektor va de också, Barkeby, vilka djur vi
hade på hans tid, maken till djur har vi aldrig
haft. -
- Du har sysslat rätt mycke me politik i dina

dar. -
- Ja på Ingarö. Arbetarkommun tillhörde ja ju

var kassör i 30 år och kommunalnämnden, Zetter
berg var ordförande då. -

Löfbom berättar om hur han gick med i fack
föreningen den gången på Bleksäng 1919. Efteråt
stod han på kajen och lastade timmer då hovjäg
mästarn kom ut och frågade hur det gick. Det går
bra, svarade Löfbom och hovjägmästarn frågade:
- Tillhör Löfbom fackföreningen. -
Löfbom svarade ja som sanningen var.
- Då, sa hovjägmästarn, för det första kan Löf

bom vara med i hur många fackföreningar han vill
till den 1 januari. För det andra så ryker förmans
jobbet och för det tredje så ryker bostaden. -

Så gick han å där stod jag. Jobbet kunde jag vara
av med för det var inte så lysande precis men bo
staden och trädgården och allt som jag gjort där de
kunde ja ju inte lämna, så det var bara att gå ur
fackföreningen igen för som förman hade jag ju
inget stöd av fackföreningen heller.
Det var hårda bud.
- Ja vet att du känner för Ingaröborna och har

motionerat i alla år på konsummötena om ny butik
på Ingarö. På senare år behövde du bara säga "herr
ordförande" och "ni vet vad jag vill" så räckte
det. -
- Ja ja vet att de kan bli svårt å driva en affär

där men det spelar väl inte så stor roll om det blir
så stort överskott, man får ju hjälpa allmänheten
lite. -
- Du var i många år vaktmästare i Södersved

för campingområdet. -
- Ja i tretti år, de e min son som sköter de nu

och eventuellt ska han komma hit när gubben läm
nar m. -
- Du har alltid varit frisk och stark, ja de syns

på din odling också. -
- Ja ja törs säga att ja har kört hundra lass

jord hit å de va inga skottkärrelass de inte, ja har
kört från odlingen vid Östra Ekedal och från sop

. backen bakom ladan ... ja lite varstans ifrån. -
- Sen sluta du vid lantbruket så småningom. -
- Ja jag sluta 1950 och börja som portvakt vid

fabriken och var kvar där till 1967 då jag fyllde
åtti ... ja å sen kom ja ut för en bilolycka å kan
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... UR DJUPEN
Ur djupen stiger min längtan
klar som en daggdroppe
svävande som ett moln
ett ofullgånget foster är jag
en genomgripande lust
att vara nära fullkomligheten
att andas igenom.

Att sönderdelas gång på gång
innesluten i tidens rytm
Att vara till välsignelse,
vem mäktar detta
Ingen står upp denna dag
ingen vill se tillbaka
Men visionen om det
nya landet, är på
allas läppar.

A Thulin

Bilden till höger påminner om ett japanskt träsnitt men
vakterna i båten är goda gustavsbergare, Sigvard Söder
lund och Arne Lundquist och platsen ör ösby träsk un
der kräftfisketiden.

inte köra moped och bada bastu längre men jag
ser bra på ena ögat och har ledsyn på det
andra . . . jag kryper längs gångarna och rensar
si ... men grovarbetet får sonen göra.
- Du har rest mycke. -
- Ja vi har rest runt i Sverige å Norge, Abisko

och Narvik, Schweiz, Italien, Venedig, Mallorca och
Las Palmas. De va många fina resor. -
- Å några såna som tjuvfiskar krafter springer

du inte efter längre. -
- Nej de får skogvaktarn å Lennart göra ...

Ja en sommar hade vi boxarn Risberg å tjuvfiska
här, han va visst svensk mästare, de va en trevli
karl ... Ja å Oskar Söderberg han har tampats med
många . . . men så råka han i onåd hos hovjäg
mästarn å då fick han inte gå me längre, han hade
yrka på att en klockare skulle ha 500 i pension
om året .... men så småningom kom han i nåd igen
för han tog tjuven som stal i Farsta trädgård.
Här tog Torsten och Hilding farväl och tackade

för en trevlig pratstund. Tackar och önskar lycka
till gör också vi på Gustavsbergaren.
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VM:...silver till orienteraren Björn Nordin
...

Denna säsong, som startade i mars och håller på
till i början av november, har både i fråga om antal
tävlingar och tävlande varit rekordmånga för orien
teringssektionens del. Sektionen har i år ökat med
cirka 50 % fler aktiva mot förra året. Delvis har
denna ökning åstadkommits med rekrytering bland
ungdom i Gustavsberg och dels med tillskott av
mycket bra orienterare från Boo.

Framgångarna har inte heller låtit vänta på sig.
Den som mest har förekommit i tidningsspalterna är
Björn Nordin, som medelst hård åretruntträning
har nått mycket fina placeringar. I den internatio
nella 5-dagarstävlingen i Skåne med 7.000 deltagare
kom han på en förnämlig 3 :e plats. Han segrade på
dag-DM och har erhållit ett "fång" med andra
segrar och fina placeringar. Hans mål denna säsong
har varit att kvalificera sig till VM i Östtyskland.
Uttagen blev han tillsammans med fem andra för
att representera Sverige. I bagaget med sig hem hade
han ett VM-silver i budkavle och det är en mycket
bra placering med tanke på att konkurrensen från
de övriga nordiska och kontinentala länderna är
mycket hård.

För första gången i Gustavsbergs historia har ett
budkavlelag kvalificerat sig till SM efter mycket
stark konkurrens från andra klubbar i Stockholm.
Placeringen på SM blev en 30:e plats av de 75 star
tande lagen. I laget löpte Nils Freyne, Börje Sander
och Björn Nordin. Dessa tre uppräknade jämte Jan

Dahlgren och Dag Karlsson har nått mycket fina
placeringar på tävlingar i seniorklasserna.

Av ungdomarna, som kom bäst av dem på 5-
dagars, var bland pojkarna Ulf Arvidsson och Billy
Johansson. Av flickorna kom Marie Tysk på en
mycket hedrande 3 :e plats, Kristina Moline, Lilic1.n
Pukk och Anette Hagelin på fina 7: e, 8 :e respek
tive 10:e plats.

Ungdomarna börjar bli mycket bra med tanke
på att de ej har fått någon större rutin ännu, som
dock erfordras inom orienteringssporten. Den som
nått de bästa placeringarna bland pojkarna är Billy
Johansson, som kom 2 :a på DM i yngre pojkklas
sen av de cirka 100 som startade. Flickorna har
överraskat mycket trots att de började orientera i
år. Marie Tysk blev 3:a på DM och har med flera
andra fina placeringar imponerat mycket liksom
Kristina Moline. Dess två flickor och Anette Hage
lin gjorde en fin insats genom att nå en 3 :c plats i
budkavle DM.

I övrigt kan noteras, att vi arrangerat Korpora
tionsmästerskapet i dagorientering vid Farstaborg,
och att kartritningen på Värmdö fortskrider. Trä
ningen i höst och vinter kommer bl.a. att bedrivas
i Munkmoraskolan på tisdagar. Där kan intresserade
ungdomar och även äldre få en chans att lära sig
orientering i olika former av kvalificerade instruk
törer.

Nirre

AMNESTY HOS MISSIONSFÖRBUNDETS SYFÖRENING
Missionsförbundets syförening träffas två gånger

om året under den s.k. säsongen. Den ena gången
träffas man i ett hem och den andra har man sam
ling i den vackra ungdomsgården. Den kvällen för
söker man alltid ha någonting extra. Ibland kan
det vara en musikstund. Vid varje möte är pastor
Åke Nilsson med och han spelar gitarr och leder en
samling fina sångröster. En gång har en slumsyster
varit ute och berättat om sitt arbete i Stockholms
slum. Slaviska missionen i Stockholm gör ett inten
sivt arbete för att bistå sina trosfränder, som sitter
fängslade för sin tros skull. En av deras medlemmar
har varit ute och talat om sitt arbete.

Den 6 oktober hade man inbjudit en reprensen
tant för Amnesty International att berätta om deras
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arbete. Gun Fritzen från Svenska Amnesty talade
om att Amnestys uppgift är att hjälpa fångar över
hela världen som sitter fängslade för sina åsikter
och detta är c:a 1 miljon människor. Många av dom
får sitta i åratal utan rättegång och kontakter med
yttervärlden. Man arbetar i grupper om c:a 10 per
soner. Varje grupp får tre fångar, en från östblocket,
en från västblocket och en från den alliansfria värl
den. Man försöker nå fången och hans anhöriga
genom brev, man försöker kontakta myndigheter
för att söka påverka dom om rättegång etc. Detta
lyckas i fler fall än man tror. Man kan samla kläder
och skicka till anhöriga, som ofta lever i misär.
Kvällens kollekt gick till Amnestys arbete. Gustavs
bergaren har haft artiklar om Amnesty våren 1966
och 1968.
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Från vänster Gustausbergslaget, andra pristagare, Stig Ekström och Sture Engstrarul, domaren Stig Englund,
det segrande KF-laget med fr v Anders Jansson, Kaj Jägmo och Heino Lemberg.

Andra pris •
1 RM-tennis till Gustavsberg

Riksmästerskapet i Tennis, finalen spelades i
Saltsjöbaden den 5 september. Stig Englund, Gus
tavsberg var domare cch skötte sin uppgift väl en
ligt "VÄR TIDNING" och det tror vi gärna. Första
singeln mellan Anders Jansson, KF och Stig Ek
ström, Gustavsbergs Fabriker slutade med seger för
Stig och Gustavsberg, 1-0. Andra singeln mellan
Kaj Jägmo, KF och Sture Engstrand, Gustavsberg
vanns av Kaj Jägmo och ställningen blev 1-1 och

spänningen steg inför den avgörande dubbeln. Fort
farande enligt samma kära tidn. så vann KF-laget
på "ett säkrare och bestämdare spel" och slutresul
tatet blev 2-1 for KF Stockholm.

Domaren Stig Englund tjänstgjorde också som
prisutdelare och på bilden ses han med vandrings
priset, som är en bit av ett spant från regalskeppet
Vasa och skänkt av Helios, nu erövrat av KF-laget.

KPA- fotboll och bowling
Söndagen den 13 september gästades Gustavsberg

av ett finländskt fotbollslag. Det var ett lag från
OTK, som är den finländska motsvarigheten till
KF, som mötte ett "korplag" från Gustavsbergs
Fabriker. Efter en händelserik och spännande match,
där ledningen växlade minut for minut, lyckades
fabrikens lag vinna med 7-6. Till bäste man i det
finländska laget utsågs centern Ismo Luukonen och
i det svenska Sven-Erik Wiman.

Matchen ingick i ett vänskapsutbyte mellan de
nordiska länderna som anordnas av KPA (koopera
tiva personalalliansen). I utbytet ingick också en
bowlingkamp. Där vann det svenska laget både på
herr- och damsidan. Vi hoppas att fler tillfällen till
nordiskt utbyte skall bjudas, då det är både nyttigt
och trevligt att lära känna människor från andra
länder.

Jan
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MöLNTORPSGLIMTEN

Tiokampsmästaren M. Haarala flankerad av R. Nilsson
tv och T. Kuuttinen. Foto: Eilert

Ja, så har då Strömsholms Kanal vederbörligen
och högtidligen återinvigts! Vi Mölntorpare, som
har kanalen i omedelbar närhet, gläds med de
många, käcka sjöfarare, som via slusspassagen vid
V.i\STERKVARN far vidare på denna erkänt
vackra förbindelseled Mälaren-Bergslagen. Huru
vida någon "äkta" Gustavsbergare flyttat över sitt
flytetyg från Saltsjön och gjort oss den äran är för
skrivaren obekant. I varje fall torde väl tanken
vara värd ett moget övervägande. GBM-klubben,
som bedriver viss fritidsverksamhet för de anställda
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vid Mölntorpsfabriken, utnyttjade även Kolbäcksån
(vattenleverantör till kanalen) för sin årligen åter
kommande metartävling. Denna som är öppen för
alla i familjen, är synnerligen populär, vilket den
stora tillslutningen bevisar. Over femtio deltagare
"vägde in" fångster av varierande mängd, varefter
prislistorna fick följande utseende: Damer: Irja
Mylläri 340 gr., Lisa Måhlberg 225, Aune Leppälä
205, Ritva Harju 150, Berit Klemets 80, Marja
Mylläri 70, Impi Pokela 65.
juniorer: Urban Mylläri 365 gr., Kjell Thurby

310, Krister Andersson 290, Peter Nilsson 270,
Markko Kuuttinen 165, Kent Pitkäranta 145, Ralf
Oster 130, Ove Pitkäranta 90, Kim Pitkäranta 90,
Peter Andersson 80, Jocka Siven 70, Simo Siven
70.
Herrar: Stig Andersson 880 gr., Anders Noren

690, Eero Kiviranta 650, Elis Becker 595, Perti
Manninen 580, Veli Kuuttinen 570, Harry Leppälä
565, Nils Andersson 455, Håkan Hedberg 440, Lars
Johansson 390, Martti Harala 355, Matti Leppälä
335.
Klubbens fotbollslag har deltagit i Hallstaham

mars Korpserie. Efter en trevande början med flera
oturliga uddamålsnederlag skedde en markant för
bättring som resulterade i en icke föraktlig slut
poäng. Toppstriden överläts dock detta år till kon
kurrenterna. Om Artur Strandberg o. Co. får form
kurvan att stiga snabbare nästa säsong går ingen
motståndare säker (kunnandet finns!).
Tiokampen, den åttonde i ordningen, har också

genomförts. I år återfanns skjutning och simning
bland grenarna och detta medförde en välgörande
ovisshet om utgången tävlingen igenom. Det yngre
gardet visade att den fria idrotten fortfarande är
attraktiv och gav oss äldre en hel del påskrivet om
bl.a. konditionen.

Grensegrare blev Martti Haarala diskus, 31.92,
kula 10.33, spjut 38.53, stående längd 290. Ric
kard Nilsson 100 m 12.8, höjd 155 och längd 541.
Toivo Kuuttinen 400 m 59.0 - nytt klubbrekord,
terränglöpning 2.000 m 7.41. Bjarne Lindlöf skjut
ning 97 poäng och Harri Leppälä simning 50 m på
48.6.

Slutresultat:
1. Martti Haarala platssiffra 28
2. Rickard Nilsson 34
3. Toivo Kuuttinen 38
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Gabriella Kåge berättar i telefon angående vra
.., ket mellan Bråvalla och Klubbudden:

För tolv eller kanske fjorton år sedan kom en
storvuxen, mörkhyad man in på Klubbudden och
bad om vatten. Han hade ankrat med sin båt mel
lan Klubbudden och den allmänna badplatsen. En
korp var hans enda sällskap och en cykel hade han
med sig på båten för färder i land. I flera dagar
kom han in och hämtade vatten. Efter en tid bad
han om hjälp med korpen. Han skulle cykla inåt
landet och korpen behövde mat och vatten under
tiden. Det gick för sig. Korpen fick sitt fast mat
ningen var ganska besvärlig och vägen dit var fylld

av vass. Burens öppning var alltför liten och det
var svårt att få in föda, myrägg, mask, kött eller
vad det kunde bli men korpen hade god aptit och
såg ut att trivas.
När fru Kåge började att misströsta om ägarens

återkomst, dök han åter upp och tog sin båt i be
sittning. Han lämnade sedan hamnen med båt, korp
och cykel.
Här borde historien varit slut. Men en morron

var båten åter i viken, den hade grundstött och sen
dess är mannen och hans vän korpen försvunna från
sitt flytande hem.

Red.

ANGÅEN.DE VRAKET VID KLUBBUDDEN

VA-UTBILDNING
Va står här för begreppet värdeanalys. VA är

en modern teknik vilken används att - som be
greppet säger - värdeanalysera en produkt, rutin
etc. VA är ingen patentmedicin. Den används ej
enbart när man kostnadsanalyserar en produkt eller
delar därav - i hög grad ser man även till dess
funktion. En produkt som har en dålig funktion är
ingen bra PR-odukt - kunden kanske nästa gång
väljer ett annat fabrikat. Genom VA - vilket inne
bär att produkten systematiskt analyseras - kan
man få fram en säkrare och bättre funktion, i bästa
fall till oförändrat pris. För Gustavsbergs del är
VA-tekniken relativt ny. Det behövs utbildning för
att kunna använda den. I maj d.å. genomfördes den
första kursen vid företaget. Den andra under tiden
10-11 och 24-25 september. Utbildningens inle
dande två dagar är generell och avhandlar VA som
begrepp samt redogör för VA:s olika steg. I den av-

MÖLNTORPSGLIMTEN
4. Bjarne Lindlöf 49
5. Perti Manninen 52
6. Lars Johansson 53
7. Håkan Hedberg 57
8. Harri Leppälä 61
9. Martti Leppälä 65

10. Ingemar Wall 71
L. ]ohansson

slutande delen får deltagarna tillämpa nyvunna
kunskaper på produkter från det egna företaget.

Resultat från dessa VA-övningar är goda, vilket
innebär att förbättringar av vissa produkter nu på
går i produktionen. Dessa åtgärder förväntas ge
god lönsamhet i form av minskade material- och
tillverkningskostnader, liksom i många fall bättre
produkter.

Sammanlagt har c:a 35 medarbetare från olika
avsnitt i företaget deltagit i utbildningen. En bief
fekt av utbildningen är att många nu bättre lärt
känna företaget och vilka de olika medarbetarna
är. Aven detta till gagn för arbetsresultatet.

Lärare under kurserna har civ.ingenjörerna Ulf
Perning och Anders Fernell från IMAR consult RN
varit, vilka på ett förtjänstfullt sätt delat med sig
av sitt kunnande.

BeWe

RM I BANSKYTTE
Klubben var även representerad vid KPA:s Riks

mästerskap i banskytte i Örnsköldsvik. Sivert Wall
berg - som hade bästa resultatet i kvalificeringen
- belade 21 :a plats med 199 poäng och Bengt Ek
dahl hamnade på 32:a plats med 189 p. Bra debu
terat bIan cl de 45 finalisterna !

L. Johansson
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.., GUSTAVSBERG

Födda
21.7 son till Eduard Binna o.h.h. Erika f. Walzl, Skyttev. 8
31.7 son till Thor Helge Bendiksen o.h.h. Ann-Marie Elisa

bet f. Malm, Skyttev. 22
10.8 dotter till Per Torsten Olsson o.h.h. Mary Ann f. Malm

borg, Skyttev. 26
10.8 son till Pcntti Kalevi Sievinen o.h.h. Helga Mailis, f.

Myllymäki, Ingaröv.3
16.8 son till Seppo Hjalmar Lehti o.h.h Anna Ritva Anneli

f. Peiponen, Björnskogsv. 62
18.8 son till Lars Anders Astley Andersson o.h.h. Evy Ma

rianne f. Henriksson, Skyttev. 21
27.8 dotter till Kent Eric Arvidsson o.h.h. Ann-Kersti f.

Tibblin, Meitens v. 5
28.8 son till Marita Ann-Kristin Andersson, Thun-Ollev. 10
2.9 son till Siv Annika Björklund f. Andersson, Rutens v. 16
2.9 son till Eero Olavi Päivärinta o.h.h. Marjaana f. Kai

vosoja, Skyttev. 24

Vigda
18.7 Reijo Ilmari Ojala o. Raili Anneli f. Seppi
15.8 Nils Kåre Svedberg o. Eva Märta Margareta f. Walen
29.8 Bo Torsten Svensson o. Rosalba f. Jelmini
4.9 Alpo Otto Juhani Ollila o. Else Marlene Dahlroos

Döda
10.8 Margareta Erika Karlsson f. Nilsson, Gustavsgården 86 år
29.8 Emmy Henrietta Möller f. Pettersson, Gustavsgården

74 år

SONDAGSSKOLANS DAG
firades Mikaelidagen den 4/10 med en familjeguds
tjänst i Gustavsbergs kyrka för söndagsskolornas
elever och deras föräldrar. Stiftsadjunkt Håkan
Zetterqvist och kyrkans kör medverkade.

Söndagsskola hålles varje söndag i kyrkan kl.
9.30. Taxi hämtar kl. 9.15 från Lugnet, Munkmora
och Hästhagen.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
samlas varannan tisdag kl. 19.30 i Kommunalhuset.
(Nästa gång den 20/10) Nya medlemmar är väl
komna.

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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AFTONBON
hålles i Gustavsbergs kyrka varje torsdag kl. 19.30.
Varannan torsdag i samband med en kort bibelför
klaring (Nästa gång den 15/10)

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
började Mikaelidagen den 4/10, då konfirmander
na samlades till högmässa i Gustavsbergs kyrka.
Undervisningen pågår med en dubbellektion i vec
kan. Ytterligare deltagare kan mottagas.

KYRK:ANS UNGDOM
samlas till ny termin torsdagen den 15/10 kl. 19 i
Ingaröhemmet. Verksamheten är gemensam för
Gustavsbergs och Ingarö församlingar och leds av
komminister Lennart Lundquist.

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på mm

50-årsdag.
Bertil Dahllöf

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

Helge Palm

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
50-årsdag.

Heinz Erret

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag framför
jag mitt hjärtliga tack till företagsledning, arbets
kamrater, släkt och vänner.

lvfargit Osterberg

Ett hjärtligt tack till släkt, grannar, arbetskam
rater och vänner för vänlig hågkomst på min 70-
årsdag.

Anna Steen

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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..
KORPFOTBOLLEN

INGARÖ

Födda
7.7 en son, Martin Gunnar, till Torsten Gunnar Nilsson

o.h.h. Kerstin Maria f. Johansson från Gamla Brunnsv. 5
10.7 en son, Conny Eric, till Eric Ahlen o.h.h. Brittrnari f.

Karlsson från Nykvarn
12.7 en dotter, Anette Teresia, till Alvar Kennet Frejd o.h.h.

lnger Kristina f. Isgren från Kalle Flygares väg 6
16.7 en son till Fred Åke Ingemar Andersson o.h.h. Elsie

Ingegcrd f. Isaksson från Lämshaga
8.9 en dotter till Anders Norman Frese o.h.h. Inge f. Johan

sen från Slingerstigen 62

Vigda
1.8 Bengt Åke Ellnestam och Pia Gunilla f. Bergsren från

Slingerstigen 60

FORSAMLINGSAFTON
hålles i Ingaröhemmet kl. 19 .00 torsd.
22/10 "Resa till Ryssland" - kåseri med färgbil

der av kyrkoherde Nils Alberg, Värmdö.
19/11 "Kyrkoåret i ton och bild". Medverkan av

musikdir. Karin Borg. Färgfilm.

INGARÖ KYRKLIGA SYKRETS fortsätter un
der hösten sitt värdefulla arbete med en samman
komst varannan vecka enl. särskilt program. Årets
försäljning den 8 juli slog åter rekord med en
bruttointäkt av nära 11.000 kronor.
Den 10 augusti gjorde Sykretsen tillsammans med

Hembygdsvårdsföreningen en mycket lyckad båt
färd till Birka/Björkö.

INGARö KYRKAS KORALKöR fortsätter verk
samheten under ledning av musikdir. Borg. Kören
kommer säkert att berika flera av höstens gudstjäns
ter. Nya medlemmar är mer än välkomna!

Ett varmt tack till Pensionärsföreningen och Gus
tavsgården för de vackra blommorna vid min
mors, Margareta (Margit) Karlsson, bortgång.

Greta och Gösta Björkbom

För vänligt deltagande vid min makes och vår
pappas, Evert Andersson, bortgång och för den
vackra blomstergärden vid hans bår, ber vi att till
släkt och vänner, Gustavsbergs Fabriker, arbets
kamraterna vid El-ugnarna få framföra vårt varma
tack.

Inga-Britta Andersson
Barnen

Korpfotbollen har färdigspelats. I år omfattade
den både en serieomgång och en cupturnering.

Segrare i serien blev Kontoret med 12 poäng, tre
poäng före närmaste lag, som var SPF. Före som
maruppehållet ledde Brandkåren med 5 poäng, tvåa
låg då Kontoret och trea var HPF. Teknikerna fick
tyvärr lov att lämna walk over i sina tre sista
matcher, då man inte kunde få ihop fullt lag.
Sluttabell:

1. Kontoret 7 5 2 0 14- 5 12
2. SPF 7 4 1 2 6- 7 9
3. Brandkåren 7 3 2 2 14- 8 8
4. UHV 7 3 2 2 9- 7 8
5. HPF 7 2 3 2 10-10 7
6. BKF 7 2 3 2 6- 6 7
7. Domus 7 1 1 5 2-11 3
8. Teknikerna 7 1 0 6 3-10 2

Cupen vanns av SPF. Tyvärr uteblev den stora
finalen, eftersom Kontoret var tvungna att lämna
walkover.

Resultat: Kvartsfinal
HPF-UHV
SPF-Brandkåren
Domus-BKF
Kontoret stod över

Semifinal
SPF-HPF
Kontoret-Domus

Final
SPF-Kontoret

1-0
1-0
2-0

2-0
1-0

w.o.

Sammanfattningsvis kan sägas att matcherna ge
nomgående varit spännande och välspelade, och de
har också givit motion åt de inblandade spelarna,
vilket inte är minst viktigt.

En speciell eloge till domaren Tore Lundgren,
som dömt samtliga matcher. Nu undras det bara
vilken fabrik, som får den bästa sångkören till he
jaklack nästa år?

Jan

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBEGK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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Rätt sak på rätt plats
i badrummet
Gott om plats
får Ni med
praktiska skåp,
hyllor och
hängare i glada
färger - gult,
orange, blått
och i vitt.

Badrumsskåp Tvilling I av vitlackerad stålplåt
med dörrar som också är speglar. Rymligt
- 65 (bredd) X 40 (höjd) X 12,5 (djup).
Två flyttbara hyllor. 53:-
Badrumshylla, kristallon. 51 x21 x 12 cm.
2 hyllplan. 14:75

Badrumsskåp av slag
tålig styrenplast,
40x49x14 cm. 45:-
Badrumshylla av kristal
lon. 60 X 10 X 14 cm.
3 lådor. 22:-

Badlakanshängare, fäste av
kristallon, rör av PVC. Total
längd 63 cm, rörlängd 50 cm.

8:-

Dessutom finns mattor, kuddar och borstar
i samma eller matchande färger.
Cirkapriser inkl. moms.
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Pris 1 :75
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F"4~
Havet är magnifikt i sin vrede, bränning

arna fräser och skummar mot stranden vid
södra udden på Skarprummaren (bilden
ovan). Våra skogar bär ännu spår av fjol
årets rasande novemberstorm. Vi hoppas att
slippa lika förödande naturutbrott denna
höst, skogvaktar Lindstedt och hans man
nar har fullt jobb med att rensa upp. Det
tar sin tid innan alla kullvräkta träd och
farliga rotvältor är undanskaffade. Vårt
bilduppslag handlar om timrets väg från rot
till flottningsled.
Den sista höstsöndagen innan snön föll

var det vandring till Säby gravfält i Kultur
nämndens regi. Många hade mött upp och
fick veta mycket om våra minnesmärken
och fick frisk luft och motion. Varm korv
grillades vid Långträsk och medhavd mat
säck smakade bra därtill. Om gravfältet och
vandringen skriver Göran Lundgren på sid.
2-3 och Hilding har tagit bilderna.

Tjugo jugoslaver kom hit genom AMS
förmedling för att arbeta på olika ställen i
fabriken och vår fotograf var med i mottag
ningskommitten. Red.

Vad läsarna gjorde på semestern har satt
sina spår. Vi har fått reseskildringar från så
väl bekväma sällskapsresor, som från en salt
stänkt färd ut till naturreservatet, Gotska
Sandön,
Julen närmar sig och Konsum-Mattsson

har planerat julhandeln på sin Konsum-Do
mus-sida. Trafiken skördar sina offer och
vi bör skärpa oss inför vinterhalvårets dåli
ga väglag och halk- och mörkerrisker. Bär
reflexer - sätt på vinterdäcken!

Fotbollslaget har sparkat sig upp i div.
3 och det skall dom gratuleras för. Handels
skolan hade ett lag som vann andra pris i
skenfirmatävling och fick delta i skenfirma
mässan i Bremen. En av deltagarna, Karin
Åström, anställd på vår reklamavd. har be
rättat om det. Vi har fått en ny och inne
hållsrik fritidsgård i Munkmora vid nya
skolan. Rädda Barnen berättar om sin före
ställning på Gustavsbergs Teater till förmån
för Jemen. Detta och lite till hittar ni i tid
ningen och så var det dags att börja med
julnumret. Vi ses!
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Med kulturnämnden på Säby gravfält
Kan någon verkligen vara intresserad av några

jordhögar? Ja. I varje fall de 60 tappra, som hade
hörsammat Kulturnämndens inbjudan att se Säby
gravfält. Detta har fått ny aktualitet genom att
KF nyligen förvärvat marken.

Den 25:e oktober samlades vi vid Torget och
begav oss vid 9-tiden iväg i bilar till gravfältet,
där många ingaröbor mötte upp. Området är vac
kert beläget i en barrskogssluttning mot sydost. Det
består av 175 fornlämningar, som alla är daterade
till tiden från Kristi födelse fram till 400 e. Kr.
85 stycken högar, en är 20 meter i diameter och
2 meter hög, är lättast att upptäcka. Svårare är
det att se de 81 runda stensättningarna, 3-8 meter
i diameter, och 2-4 decimeter höga, som numera
är övertorvade. På området finns också 7 treuddar,
som har 5-15 meter långa sidor och en höjd av
3-7 decimeter. Vi såg många av treuddarna och
Carl-Arne Jacobsson, som är väl orienterad på
lngarö, kunde visa oss en ovanligt tydlig treudd
inte så långt från Björnvägen. Kvadratiska stensätt
ningar finns också, en 5 X 5 meter och en 1,5 X 1,5
meter. På många av kullarna finns resta stenar, s.k.
bautastenar, resta som minne över den döde stor
mannen i högen. Dessa stenar har ingen text, ty
konsten att rista runor kom senare till våra trakter.

Många av oss som besökte området skulle nog
ha god lust att börja gräva i någon hög, för att se
vad som finns där. Många av kullarna bär spår
av tidigare försök att avslöja kullarnas hemligheter.
Stora gropar finns på toppen av en del. Kanske
den okände arkeolog, som vid sekelskiftet hjälpte
dåvarande ägaren till Säby säteri, kapten Leuhusen,
att gräva ut en del, bär ansvaret för någon av
groparna. Vid den utgrävningen fann man kros
sade lerkrukor, en benkam, spår av förbränning
samt en mängd benskärvor. När vägen från Åter
vall till Björnö anlades på 1930-talet, fick anti
kvarie G. A. Bellman i uppdrag av riksantikvarie-

ämbetet att undersöka området och upprätta en
förteckning. Då upptäckte han, att vägen var sta
kad rakt över en gravhög, som därför grävdes ut.
Då fann man förkolnade trärester, troligen efter en
båt, spikar, nitar, en järnkniv och brända ben. Be
nen fanns i en djup grop längst ner i gravhögen.
Ovanpå den gropen låg resterna efter båten. Om
man fortsatte utgrävningarna skulle man nog hitta
samma saker i de övriga gravhögarna. Därför bör
området förbli orört och bara vårdas så att det inte
växer igen eller blir grustag, som stenåldersboplat
sen vid Återvall, Gravfältet är skadat i nordöstra
delen av gammal bebyggelse som nu är försvunnen,
gamla odlingar och ett grustag.

Efter rundvandringen på gravfältet tog Torsten
Rolf hand om befälet och alla tog bilarna bort till
Långvik, och begav sig till fots genom "Ingarös
sista vildmark" bort till Långviksträsk. Där vän
tade Bengt Johansson med en eld och alla njöt av
den medhavda matsäcken och "kulturnamndskor
ven". Endast 20 meter från rastplatsen fanns en
jättegryta, 1,6 meter djup. Efter att ha njutit av
den vackra utsikten från det höga berget, återvände
vi i solsken till civilisationen. De flesta höll nog
med Torsten Rolf i hans åsikt att det är viktigt
för oss att få behålla några vildmarker i kommunen.
Vi kan inte fortsätta att låta fritidsbebyggelsen
breda ut sig hur långt som helst. Vår kommun är
mycket känslig för exploatering. Vi bor på en ö,
och till sist kommer vattnet att vara det sista hind- -
ret för vidare utbyggnad. Det finns skäl att lyssna
till Torsten, när han säger: Om det här skall fort
sätta dröjer det inte så många år, förrän vi får åka
till uppsalatrakten för att plocka blåbär och leka
indian.
Kulturnämnden tackar alla som ställde upp och

hoppas att flera har möjlighet att vara med nästa
0gang.

G-n L.

MANUS OCH ANNONSER TILL JULNUMRET
TAR VI EMOT HELST FÖRE DEN 23.11.
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VIKTIGT VID VINTERKORNING

Från Statens Trafiksäkerhetsverk har vi fått ett
pressmeddelande om den mörka höstens fuktiga
och bala vägar. Ur det kan man bland annat utläsa
att singelolyckorna svarar för den största delen av
personskadorna och att hästmånaderna är speciellt
farliga.

Väl anpassad hastighet
Den här hostkampanjens mål är framförallt att

åstadkomma en bättre hastighetsanpassning i såda
na situationer där risken för singelolyckor är sär
skilt hög. Det visar sig nämligen att alltför många
inte anpassar hastigheten efter väglaget. I synner
het måste man tänka på detta, när man byter från
en väg till en annan. Från hög hastighet saktar man
inte in tillräckligt snabbt och från låg till hög ökar
man för snabbt till hög fart i förhållande till väg
laget. Man får väl utgå ifrån att olika hastighets
bestämmelser för olika vägar är satta efter vägens
beskaffenhet - alltså att hastighetsbestämmclserna
är meningsfulla. Det kan ju vara skillnad på kur
vighet - linjeföring, bredd och vägbanans kvalitet.

Kurvor och mörker
Raksträckorna är vid halka farligare än kurvorna

enligt statistiken. Förarna underskattar tydligen hal
kans betydelse här.
Nära hälften av alla olyckorna inträffar i mör

ker. På de stora vägarna var siffran något mindre
än på länsvägar och enskilda vägar.

Tekniska fel
Tekniska fel hos fordonen har vid 12 0/o av de

undersökta olyckorna varit bidragande orsaker.
Nerslitna, ojämnt slitna och felaktigt monterade
däck är vanligen förekommande orsaker. Men en
liten ljusning i sådana här förhållanden kan näm-

nas: "Sedan den obligatoriska fordonskontrollen
infördes har emellertid glädjande nog alla s.k. ris
högar försvunnit".

Reflexer
När vi ändå är inne på trafik passar det bra att

påminna om reflexbanden. Under en resa mellan
Stockholm och Gustavsberg i regn en november
kväll, då omgivningen var ett svart hav, saknade
man verkligen dessa små betydelsefulla saker. Var
för är inte alla ytterkläder och stövlar automatiskt
försedda med reflexband? En god formgivning ska
ju ta hänsyn till flesta möjliga praktiska funktioner.
Reflexer skulle vara modemässigt inne!

Så lämnar vi ordet direkt till Trafiksäkerhetsver
ket:

''Kalla det bara inte blixthalka"
Väderleken spelar onekligen en stor roll för upp

komsten av singelolyckor. Inte minst under vinter
halvåret då regn, dimma och snö inte bara försvå
rar sikten utan också kan göra vägbanan förrädiskt
hal. Blixthalka är ett ord som ofta används både
i tidningsspalterna och i samtal bilister emellan.
- Kalla det bara inte blixthalka, säger förste

statsmeteorolog Karl-Einar Karlsson. Halkan be
höver inte komma alldeles överraskande för bilisten
om han ger akt på vädret och lyssnar till varningar
na i radio och TV.

Enligt Karl-Einar Karlsson är det speciellt två
väderlekstyper man bör se upp med, dels när tem
peraturen håller sig kring O grader, och dels vid
omslag i vädret.

Vid temperaturer kring O grader kan bl.a. följan
de inträffa:

Risk för frosthalka när det är svag vind, fuktig
väderlek och uppklarnande under natten eller på

Slåttermaskinen här bredvid vilar sej i höstgräset utanför den gamla ladan vid
Aspvik. Det var längesen den stod där och den kanske har blivit skrot vid det
här laget. Men likadana används än idag - den är ingen antikvitet. Den är
bara skön att titta på.

5
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GUSTAVSBERG I JAPAN
I Kyoto, som är Japans kulturcentrum, har det i höst
visats modern keramik från Europa och Japan. Sverige
var representerat med 11 keramiker, varav 7 från Gus
tavsberg: Bengt Berglund, Karin Björquist, Berndt Fri
berg, Margareta Hennix, Lisa Larson, Stig Lindberg och
Britt-Marie Sundell.

morgonen. Uppklarningen ger utstrålning från olika
ytor och vägbanan kyls av.

Lokal frosthalka kan förekomma både på morgo
nen och på dagen. Särskilt farligt på senhösten när
solen står lågt och inte förmår värma upp vägbanan
i skogspanier och i svackor.
På broar kan halkan förstärkas genom extra

tillförsel av fuktighet underifrån.
Dimma är i och för sig en trafikfara. Men den

kan också ge upphov till halka vid temperaturer
nära O grader. Se upp med s.k. strålningsdimma som
framförallt lägger sig i svackor och dalgångar.

Observeras bör också i det här sammanhanget att
det ofta är någon eller några grader kallare vid
markytan än på 1,5 meters höjd. Och det är på
den höjden meteorologerna mäter temperaturen.
Omslag i vädret under vinterhalvåret utgör nästan

alltid en halkvarning. Följande kan hända:

6

Ord på vägen
En bilist som kör på halvljus och som får ett

möte upptäcker en gående utan reflexer först på
20-30 meter., Men en reflex syns redan på 125
meter! Det finns många olika sorters reflexer, bric
kor, band och armbindlar. Alla slags reflexer bör
placeras så lågt som möjligt.
Reflexbrickor

Gå på vägens vänstra sida. Låt reflexbrickan
hänga i sitt snöre vid höger sida så att den syns
både framifrån och bakifrån.
Reflexband

Reflexband sys eller pressas fast på kläderna.
Bästa platsen för banden är runt ytterplaggets nedre
kant eller runt ytterplaggets ärmlinningar. Man
kan också sko insidan av byxornas nedre kanter
med reflexband. Sedan viker man upp byxkanterna
i mörkret.
Reflexarmbindlar
Armbindlar placeras på höger arm eller ben, så

lågt som möjligt.
Reflexer på sparkstötting

Åk spark till höger! I mörkret bör Ni alltid ha
en tänd lykta och reflexanordningar. Anbringa re
flexerna både på Er själv och på sparkstöttingen.
Då kan bilisterna se Er i tid och Ni riskerar inte
att bli påkörd.

TV-kartan visar varmt väder, meteorologen kan
berätta att en kallfront är på väg åtföljd av snöfall.
När snön kommer klistrar den sig fast vid vägba
nan och bildäcken slipar sedan vägbanan så att den
blir glashal.

Efter en tids kyla slår det om till blidväder. Detta
sker ofta i samband med nederbörd, varvid snön
snart övergår i tö.
Ett specialfall som alltid vållar svårigheter för

trafiken är det underkylda regnet. Det är regndrop
par som faller genom luft med minusgrader. Vid
nerslaget splittras dropparna och fryser till is. På
vägbeläggningen bildas isbark eller glattis. Mot det
väglaget hjälper t.ex. inte sandning eftersom det
blir is också på sanden.

Sammanfattningsvis kan man säga att man på
hösten bör se upp med frosthalka och på vintern
med omslag i väderleken.
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De här tre flickorna) Aina Loren, Hilma Bylund och Margit Bäckström, har arbetat näs
tan 100 år tillsamman på HPF. De avtackades en oktoberdag på Strandvik av fabriks
chef, verkmästare och förmän. Efter kaffet och tårtan blev de hyllade med blomsterkvast
och minnessak.

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.
Säger Svenska Handelsbanken. Gör dem räntebä
rande. Hämta våra plasttuber för mynt så går allt
mycket lättare för Er och oss vid inväxling.

Om temperatur

Då kölden egentligen är en lägre grad av värme,
så följer därutav att värmen ingenting annat är än
en högre grad av köld.

Om vatten
Detta påstår en läsare att han hört i kassakön

i Lugnets Konsum:
Två samtalar om vattnet. Vad gör vi med vårt

rostiga vatten, det är ju inte klokt, säger den ene.
- Gör som vi, får han till svar, först silar vi de,

sen kokar vi de .
- Ja åsen då .
- Jaså sen ... ja då dricker vi öl för säkerhets

skull ...

Om skolan

"Då vi nu avflyttat till Bunkeflo och här över
tagit en handelsträdgård vill vi härmed vördsamt
anhålla om vår son Per-Eriks avföring från Västra
Skolan."
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Koppformerskan på bilden heter Anna Vassblom. Hon är bo
satt pJ Värmdön men är född i Brasilien. Anna började här
efter semestern och har tidigare arbetat hos Al/ort & Cron
holm som etiketterare.

FÖRSLAGSVERKSAMHETEN

Röda, lysande plastlådor med mässingslås tar nu
mera emot bidrag till förslagsverksamheten. Senaste
Nytt från Forslagsleommitten har fått en bra plats
på lådan, så när man passerar kan man fräscha upp
sitt minne om vad som är på gång.

Bättre 1970-1971 - vår förslagskampanj 1.10.
70-30.4. 71 har ju bara just börjat. Ni har väl sett
kampanjsymbolen?! I den förslagstävlingen kan alla
KFO-anställda vara med. Det gäller alltså alla, som
har sina avtal reglerade genom Kooperationens För
handlingsorganisation.

I den tävlingen kan man trycka lite extra på för
slag, som inte bara berör enstaka tekniska förbätt
ringar eller rationaliseringar utan på sådana, som
rör arbetsmiljön som helhet.
Det är många personer som kan delta i denna

tävling - c:a 67.000 personer. Men ett riktigt bra
förslag är ett bra förslag också bland många, många.
Så låt inte siffran avskräcka!
Naturligtvis måste det bli så, att förslagen bedöms

och sållas inom respektive förslagsområde och dom
riktigt bra och intressanta kommer med i sluttäv
lingen. Vid slutbedömningen kommer konsument
föreningarna och OK att behandlas för sej och
övriga företag för sej.
Tävlingsförslagen bedöms av en jury sammansatt

av representanter för kooperationen och fackför
bunden.

Färg TV, svartvit TV är första och andra pris -
och glädjen och äran förstås.

Britt Aspell, falutös, sekreterare på hushållsporslinsfabri
ken, har tidigare bl.a. jobbat på Domnarvets Jernverk
och hos Svenska Pressbyrån.

Lars Borenius, som från årsskiftet efterträder Walter
Weimark som transportchef, har flerårig erfarenhet av
transport- och speditionsverksamhet såväl inom som
utom landet. Han kommer närmast fri!in Auto-Transit
AB med tjänstgöringsort Hamburg.
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EN JAPANSK TRADITION
Enligt en gammal japansk sed fick gästen en

-. lerklump för att själv forma sin lerskål, som brändes
medan tevattnet värmdes. Detta sätt att snabbt
bränna godset kallas Raku - namn också på tecere
moruen,

Leran blandas till 50 °/o med chamotte (bränt
och krossat lergods) och blir därför ganska oelas
tisk och ger de grova former, som kännetecknar
det japanska rakugodset.

Också glasyren är enklast tänkbara men ger
intressanta effekter. Efter bränningen som tar c:a
20 min. kyls godset direkt i kallt vatten. Man kan
bädda in de nyglaserade pjäserna i vått löv eller
våthalm och får genom syrereduktionen andra fär
ger och intressanta mönster som bildas av löv och
halm.

En grupp från Konstfackskolan har hållit till ute
vid Lernshaga och ägnat en tid åt rakubränning,
jobbat dag och natt och sovit över därute. Detta
är en experimenttillverkning i deras utbildning
och läraren i kemi Gösta Ringkvist har lett arbetet.
Bengt Berglund, Erik Hennix och Paul Hoff har
besökt dem och tagit vackra färgbilder.

Foto: Paul Hoff

Läraren i kemi vid Konstjacksleolan, Gösta Ringkvist,
är i sin huvudsakliga gärning ingenjör vid Foa (Försva
rets Forskningsanstalt), där hans arbete är ganska mång
sidigt. Men här har han just lyft på locket till ugnen där
rakubränningen sker. Och godset ska nu läggas i vatten
eller i halmbädd.

Ny Fritidsgård i Munkmora
Vi har fått en ny fritidsgård i Munkmora. En

glädjande tilldragelse i samhällets historia. Fritids
nämnden skall ha tack för det. Fritidsgården invig
des den 24 oktober och alla var inbjudna. Många
kom till invigningen, alla åldrar men mest ungdom.
Göran I varsson är bas på gården och han har fått
sin expedition där. 350 kvm finns att göra varje
handa på, som brottning, modellbygge, pyssel, bord
tennis, musiklyssning, keramik, danskurs, gammel
dans, motionsgymnastik, skapande dramatik, natur-

klubb, gårdsråd m.m. Full fart från början, gå dit
och var aktiv, fritidsgården är öppen för alla åldrar,
föreningar kan få disponera lokaler här. På invig
ningsdagen uppvisningsspelade bridgeklubben. Det
hölls tal av fritidskonsulent Arne Lundberg, för
byggnadskommitten talade Ejnar Svensk och för
fritidsnämnden Ingemar Eriksson. Solna Brass spe
lade under ledning av Per Olsson, kaffe och för
friskningar serverades och alla tycktes trivas i de
fina lokalerna.
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WALTER STEGER
•• • •

EN V1\N BERATTAR
lng. Waldemar Wahlgren vill i detta vänporträtt påminna oss om en rikt begåvad och säregen människa,

-. som kom att hamna vid vår vik. Prof. W. Steger var forskningschef på fabrikens laboratorium från 1948.

Walter Steger var en berömd professor vid Ber
lins Tekn. Högskola och känd som en av de för
nämsta keramiska forskarna i Europa innan han
kom till oss. Helt naturligt ägnade han sig nästan
helt åt porslinet, men även vi på emaljsidan hade
förmånen att få komma till honom med problem
mer eller mindre oförståeliga för en vanlig tekni
ker. Vid dessa besök lärde jag känna vetenskaps
mannen men genom att bo närmaste granne med
honom i 15 år fick jag lära känna honom som män
niska, och det berikade mitt liv.
När han beslöt att bli svensk, som han uttryckte

det, gick han tillväga med tysk grundlighet och en
forskares metoder. Först studerade han på museer •
och i vetenskapliga verk hur vi levde och bar oss
åt på vikingatiden. Och sedan fortsatte han genom
varje tidsepok fram till modern tid. Att han sam
tidigt lärde sig regentlängden var snarare en bisak.
Jag kände mig nästan oskolad när vi vid samtal kom
in på hithörande ting. För att kollationera, att han
förstått rätt det han studerat, gjorde han ett prak
tiskt prov, typiskt för honom. Han granskade alla
de personer han lärt känna någorlunda bra och val
de ut den, som han tyckte var mest svensk. Så frå
gade han en av damerna på fabriken vem hon skulle
välja. Jodå, hon valde samma person. Så en kväll
när jag ansade mina rosor kom han till mig med
samma fråga. När även jag röstade på Harry Nord
gren var det problemet löst.
Då keramik inte var mitt område förstod jag inte

tillfullo hur kunnig han var. Men en dag fick jag
på lab. tag i en keramisk tidskrift från U.S.A., som
även skulle innehålla något om emalj varför jag
tog med den hem. När jag på kvällen även ögnade
igenom några artiklar om porslin fick jag se en pas
sus som sade: När det gäller att mäta spänningen
mellan skärva och glasyr så är fortfarande profes
sor Walter Stegers metod den bästa. Jag skyndade
över de få stegen till min granne och visade honom
artikeln. Den gladde honom givetvis och det betyd-

de ett glas vin, en cigarr och en liten föreläsning
över konsten att mäta spänningar.

Walter fick behålla sin hjärnas klarhet in i det
sista men sin allergi mot frömjöl blev han aldrig
kvitt. Det var tråkigt för på grund därav kunde
han aldrig helt njuta av den blomstergård hans fru
Maria skapade på bergsluttningen. Den bästa at
mosfären fanns på lab. påstod han. Där såg syror,
alkalier och cigarrer till att frömjölet inte fick nå
gon chans.

Att han saknade sina gamla vänner och arbets
kamrater i Tyskland nämnde han aldrig något om.
Men att han inte var bortglömd fick han en dag
påtagliga bevis för. Han firade en bemärkelsedag
och det skulle bli en liten fest på Strandvik. Då
uppenbarade sig en delegation från Tyskland. Det
var en grupp toppmän med både långa och förnäma
titlar. Mycket högtidliga och korrekta och jag fruk
tade de skulle dämpa den på festerna så glade och
spirituelle Walter. Det var litet stelt till en början
men när cigarrerna väl var tända visade det sig att
alla var hans forna studenter, som nu kommit för
att hylla sin gamle professor. De verkade nu alla
unga på nytt. Den ena historien följde den andra.
Skratten ekade och alla rycktes med. De berättade,
att bland ljuspunkterna i studentlivet var de kvällar
då de i små grupper inbjöds till sin professors hem.
Då bjöd Maria på kaffe och en massa hembakat,
som passade ständigt hungriga studenter. De kunde
ännu den dagen namnet på sina favoriter bland
bakverken och de frågade Maria om hon ännu kun
de baka samma strudeln. Senare vid ett' glas vin
diskuterades inte bara tekniska frågor utan även
humanistiska och livsproblemen stod alltid högt på
programmen. De intygade alla att dessa aftnar hade
betytt mycket för dem senare i livet.
Den ovanligt varmhjärtade hyllningen från de

långväga gratulanterna visade hur mycket en be
gåvad och klok lärare kan betyda för den upp
växande ungdomen.

Bilderna på motstående sida är funna hos en 95-årig dam vid namn Hulda Larsson, kusin till fo
tograf Hildings far. Familjen vid grinden är Erik och Mina Persson med sönerna Jean och Georg.
Söta farmor står på trappan och sköna parianfigurer pryder trädgårdarna. Nog är den idyllisk
vår kära Grindstugata.
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I
REKRYTERINGSRESA TILL JUGOSLAVIEN

Strax före midsommar begärde företagsledningen
hos arbetsmarknadsstyrelsen att få tillstånd för
import av 20 jugoslaviska arbetare. Bakgrunden var
den att en värvningsresa i norrland på våren gett
magert resultat. Dagliga kontakter med arbetsför
medlingarna bekräftade bara fenomenet att svensk
arbetskraft ej fanns att tillgå. Försök gjordes också
med en cirkulärskrivelse till alla hushåll på Värmdö
och Ingarö.

I slutet på augusti hade vi överläggningar med
arbetsmarknadsstyrelsen och fabriksarbetareförbun
det och fick deras välsignelse.

Lördagen den 3 oktober lättade vi från Arlanda
med ett caravellplan från jugoslaviska JAT. Vi,
det var Birger Andersson, Branco Stajevic och un
dertecknad. Kl. 22.30, flera timmar försenade, an
lände vi till aerodromen i Belgrad. Vi möttes där
av AMS' representant i Jugoslavien Iris Sköldberg.
Vi blev inkvarterade på hotell Metropol. Söndagen
ägnades åt turistande i Belgrad med Iris som ambi
tiös guide. På kvällen var vi så Brancos gäster. På
måndag förmiddag träffade vi en arbetssökande
svetsare på Iris kontor. Han hade sina papper i
gott skick och bedömdes att ha erforderliga kvali
fikationer för ett svetsjobb hos oss. Vi anställde
honom. Efter lunch flög vi så med Jugoslaviskt
inrikesflyg till Skopje. Staden som blev känd över
hela världen i samband med den fruktansvärda
jordbävningen 1963. Vi hade skaffat oss en hyrbil
som väntade vid flygplatsen. Efter en rejäl deposi
tion på 60 dollar var den vår för 2 dagar. Vi ord
nade vår inkvartering på Grand Hotell, åt middag
och gick tidigt till sängs.

Följande dag, tisdag, startade vi kl. 8.00 med
Branco som skicklig chaufför vår resa till Vranje.
I Vranje hade de jugoslaviska arbetsmarknadsmyn
digheterna bestämt att vi skulle få välja ut våra
nya medarbetare. Själva visste vi inget om vilka
människor vi skulle möta där. Vi hade dock fått
veta att det var ett fattigt folk som många helt el
ler delvis bara arbetat i jordbruk. Vi visste också
att vi skulle få träffa ärliga människor. Vranje är
en stad på 30.000 innevånare. Den ligger i Make
donien. Efter 1,5 timmars färd var vi framme. Vi
skulle träffa föreståndaren för arbetsförmedlingen
i Vranje kl. 10. Vi var där i god tid. Utanför ar
betsförmedlingen var det kö. Vi trängde oss in,
förbi en massa karlar, som förstod vilka vi var. De
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hade väntat i flera timmar. Arbetsförmedlingen ha
de gallrat ut en grupp på 40 st. av vilka vi sedan
skulle välja hälften. Vi fick lämna vår information
i en lektionssal där de flesta fick stå och lyssna.
Endast ett fåtal stolar fanns. Efter vår presentation
fick vi så träffa "kandidaterna" en och en. Vi
granskade de fåtal papper de hade, intervjuade och
gjorde anteckningar. Efter 4 timmar var vi klara.
Karlarna väntade troget utanför arbetsförmedling
en eller i väntrummet. Vi hade sedan egna över
läggningar där vi gjorde jämförelser med varand
ras anteckningar och intryck. Vi fick också ta del
av arbetsförmedlarens personkännedom och vilka
han särskilt kunde rekommendera.
Vid 16-tiden var vi klara .. Vi hade valt "våra"

20 plus några reserver. Vi överlät åt arbetsförmed
lingen att meddela vilka vi valt. När de arbetssö
kande fick reda på om de var uttagna eller ej var
vi redan på väg tillbaka till Skopje. Vi unnade oss
förstås en god och välbehövlig bit mat på vägen
"hem".
På onsdagen var vi turister i Skopje. Tittade på

rester och minnesmärken efter jordbävningen. På
eftermiddagen flög vi tillbaka till Belgrad. Torsda
gen inleddes med ett besök på Svenska Ambassaden.
Vi fick träffa en svensk fru som varit i Jugoslavien
i hela 17 år. Hon berättade för oss om en ambassads
uppgifter. Efter lunch shoppade vi i Belgrads bästa
affärskvarter. Köpte hemslöjd och träsniderier. På
kvällen roade vi oss. Hela fredagen blev så resdag
hem igen. Och med oss i bagaget hade vi då 20 nya
jobbare, som skulle komma omkring mitten på
månaden. Få se hur det går - bra hoppas vi alla.

Conny Rolf

P.S.
Onsdagen den 21 oktober mötte vi på Arlanda.

20 förväntansfulla grabbar embarkerade vår hyrda
buss. Fick första sverigeinformation av jugoslaviska
arbetsattachen. Efter inkvartering härute träffades
vi så till en välkomstmiddag på värdshuset. Hela
torsdagen ägnades åt fabriksbesök med specialstu
dier av tilltänkta arbetsplatser. Fredagen blev stu
diedag i samhället. Mattsson i Domus visade varu
huset och bjöd på kaffe. På lördagen tittade vi på
kvalfotboll på Råsunda. Sandvikensupportrarna
fick en extra hejarklack men det hjälpte ju föga.

D.S.
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Tillsammans med andra flygplansresenärer kommer här rjugo jugoslaver på väg från Belgrad per JET-plan till
Gustavsberg. På vidstående sida kan läsas om varifrån de kommer och om deras första dagar här.

Nedre bilden: Jugoslaverna med värdar har samlats för gemensamt foto.

13

Mats
Text till tal



0

SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Det där att söka jobb
kräver ett särskilt kapitel. Jugoslavernas genom
tänkta mottagande vore något att önska varje rädd
hågad platssökande. Vad kan inte ett varmt väl
kommen betyda för den fortsatta trivseln och
hur mycket av vår vantrivsel börjar inte att gro
redan den första stunden på en ny arbetsplats? De
flesta av oss har sökt jobb en eller legio gånger. Vi
har många gånger känt oss vägda och befunnits
vara för lätta. När vi erbjudit vår arbetskraft har
det känts som om vår personlighet följde med i
köpet. Många tar saken kallt men somliga lär sig
aldrig. Då kan allt hänga på det första mottagan
det.

Arbetsmarknaden gungar
Det råder oro över hela fältet och folkförflytt

ningar pågår inte bara inom landet. Unga män
niskor drar från land till land i Europa på jakt
efter arbete. Finländare, jugoslaver, italienare, por
tugiser och turkar, alla byter land. Moderna kom
munikationer gör det möjligt att flytta människor
hundratals mil på några få timmar men kommu
nikationerna på ett djupare plan mellan människa,
och människa har inte utvecklats i samma takt.
Språkbarriären är fortfarande närmast oöverstiglig,
olika religioner fjärmar oss från varandra, främ
mande seder och beteenden hos vår granne, skräm
mer mera än intresserar oss. Att finna arbete på
egen ort är inte alla förunnat och även om det är
berikande att byta miljö, kan det kännas svårt och
otryggt att lämna den invanda omgivningen.

Har du kommit från ett annat land
eller som jag från en annan kust? Hur länge läng
tade du tillbaka, hur länge trodde du att det du
längtade till fanns kvar. Tog det lång tid för dig
att upptäcka att också den egna bygden och dess
människor utvecklas och förändras och mycket av
det du saknar bara finns inom dig?

I äldre tider var det klimatförändringar och
krig som orsakade folkförflyttningar, senare skic
kades gesällerna genom skråväsendet ut på mångåra
vandringar.

Minns du den gången
då du sökte den allra första platsen? Hur vilset det
kändes, hur självförtroendet krympte till ingenting.

Den första platsen sökte jag inte, den sökte mig.

14

Jag var sexton och barnflicka hos en furir med
bostad vid Kungliga I 17 i Uddevalla. Det var ont
om mat i Bohuslän på min tid så jag minns med
glädje maten, som kunde rekvireras från regements
köket. Länge leve den militära ärtsoppan den var
god den! Sen sökte man jobb som man aldrig skul
le ha reflekterat på om det varit fritt val. Snäll
och villig skulle man vara och det var man ju.
Stanna måste man för annars var man hoppjerka.
Här har arbetsmarknaden förändrats radikalt. Rör
lighet kan betraktas som merit, bevis på företag
samhet och energi. Aven direktörer anses böra bytas
med tiden. En skön tanke, varje tuppfjät som för
oss närmare jämlikhet skall man vara tacksam för.

Aldrig har jag lyckats
att få ett jobb genom vår statliga arbetsförmedling.
När jag var tjugo försökte jag första gången att
bjuda ut mig den vägen. Jag fick några erbjudanden
om affärsjobb med begynnelselön från tio till femtio
kr. per månad. Det var fint att vara affärsbiträde
då det begav sig. Förbehållet dem som fick bo och
äta gratis hemma. Mot slutet av kriget gick jag
för andra gången till Arbetsförmedlingen och bör
jade läsa på skyltarna utan att hitta en dörr som
passade. Jag var utbildad keramikmålare och det
närmaste jag tycktes komma var "artistförmedling".
Men det lät inte bra det heller, men då fann jag
till sist en skylt som stod social arbetsförmedling
på och det lät fint och medmänskligt, dit gick jag
och där fick jag sitta. Det tog en gruvlig tid mel
lan varje arbetssökande. Men det verkade ju vara
betryggande att någon gav sig tid att lyssna till
eventuella problem. Till slut kom jag in och arbets
förmedlaren vände och vred på mina betyg, rev
sig i huvudet och utbrast till slut. - Vad tusan
är det för fel på er? Ja det var en samvetsfråga,
måste det vara det frågade jag, och det måste det.
Detta var en förmedling för dem som kommit på
kant med tillvaron. Människor med alkoholproblem,
interner som skulle återanpassas, ja handikappen
var mångahanda. Jag ansågs kunde stå på egna ben
och avvisades bestämt. Då vände jag tillbaka till
Gustavsberg, hit jag aldrig behövt söka, det har
bara blivit så. Det är skönast det. Då har man
ingenting lovat, kan man till äventyrs något, så
kommer det som en prima överraskning för arbets-
givaren. Edla Sofia
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Från handelsskolans monter i Bremen, publiktillströmningen var god. Foto: Develius

EN PRISRESA TILL BREMEN
SKENFIRMAUTSTKLLNING I BREMEN

Gustavsbergs Handelsskola deltog med 2 grupper
på vardera 5 elever i en skenfirmatävling som hölls
bland alla skenfirmor över hela Sverige och den
gick av stapeln den 12 maj i år. Vår grupp place
rade sig på andra plats med knapp marginal från
förste pristagaren.
Det var vår lärare Hans Develius, Kerstin Wi

berg, Aila Nyman, Anne Eriksson-Ek, Monica
Åström och Karin Åström. Som pris fick vi åka
till Tyskland på en skenfirmautställning.

Vi åkte onsdagen den 9 september på kvällen och
kom till Bremen dagen därpå kl. 14. Vi hade 7 st.
kartonger med urstallningsmterial + resväskor.
Kontorsmaskinerna var skickade i förväg. Vi åkte
tillsammans med Skonkonfektion från Gävle.

På torsdagskvällen började vi sätta upp mon
tern och fortsatte med det hela fredag förmiddag.
På eftermiddagen skulle det öppnas för pressmän
och skenfirmamedarbetare. Skenfirmornas president
i Tyskland höll ett stort välkomsttal innan öpp
nandet ägde rum. Efter talet var det bara att gå in,
inta sina platser och sätta igång att börja sälja
kontorsmaskiner, möbler och kontorsinredning av
plast. Kontorsmaskiner och möbler kom från Facit
och Addo, kontorsinredning av plast kom från
Gustavsbergs Fabriker. Först i början var det lite

svårt innan man visste hur det skulle gå till. Fak
turan skrevs ut direkt på maskinen.

Vi var prydligt och enhetligt klädda i kjol och
blus som vi fått från Domus i Gustavsberg.
På lördagen öppnades det för allmänheten. Ut

ställningen började kl. 9.30 och pågick till kl. 17.
På kvällen var det mässbal med middag och dans
och det var verkligen trevligt. Sen fortsatte vi att
sälja hela söndag förmiddag. Vi upplevde mässan
nästan hela tiden som en riktig mässa. Vid den
svenska montern var det alltid fullt med folk. KL
13 stängdes det. Vid sammanräkningen visade det
sig att vi hade sålt för sammanlagt 370.000 DM i
skencheckar.
På söndagskvällen ordnades en tysk-svensk af

ton. Vi blev bjudna på middag och dans. Restau
rangens inredning var som en stad i miniatyr. Det
var roligt att komma i kontakt med ungdomar från
Schweiz och Tyskland.
På måndag förmiddag fick vi gå runt i Bremen

och titta och handla om vi ville. KL 13 bar det av
med tåget hemåt igen.

Vi forn flickor tyckte det var en verkligt lyckad
resa och utställning och tackar alla som har hjälpt
oss med detta och hoppas att de efterföljande klas
serna kan få uppleva något liknande.

Karin Aström
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ETT ÅR EFTER STORMEN

Ännu ett år efter den stora 'novemberstormen på
går arbetet för fullt med efterverkningarna. Fo
tografen Hilding gick ut i markerna och fann
sköna motiv i höstskogen. Skogshuggarna Park
kamäki och Väliharju ses vid avverkning och kaf
fepaus. Skogvaktar Lindstedt berättar att timret
säljs vid bilväg och sedan forslar köparen det vi
dare. I detta fall lastas timret på kranbilar och
tippas, som synes på stora bilden i Eriksbergsvi
ken. Där kommer flottarna in i bilden och buntar
samman stockarna för vidare bogsering från våra
vatten över Ålands hav till Finland.
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I KONSUM• DOMUS

fula tillsammans
lyder temat på de affischer, som kommer att möta
konsumenterna i våra skyltfönster, butiker och
varuhuset från slutet av november fram till jul.

Öppethållande inför julen
Söndagen den 6 december
har vi öppet för försäljning och visning i varuhuset
och möbelbutiken klockan 13-17. Omkring varu
huset kommer bl.a. idrottsföreningen och kvinno
gillet att ordna försäljning. Förra året var anslut-

ningen av folk stor den söndag vi hade öppet, som
då var den 30 november. För varuhuset och möbel
butiken blir det förlängt öppethållande med början
lördagen den 12 december och fortsätter sedan var
je vardag fram till jul. Våra livsmedelsbutiker har
öppet till klockan 19 i julveckan. Julafton har vi
alla försäljningsenheter öppna till klockan 13. När
mare informationer om öppethållandet inför julen
kommer att meddelas genom brev till samtliga med
lemmar i början av december månad samt genom
våra flygblad, som går ut till alla hushåll denna
sidan Skurubron och ut i skärgården.

Butiken i Hästhagen bar "bytt ansikte". Vi har bytt en stor del av den gamla inredningen i butiken. Varorna har pla
cerats efter senaste "riktlinjer". Moderna kassadiskar har satts in och det går nu på löpande band igenom kassorna.
Det var nyinvigning med kaffebjudning den 29-30 oktober. Medlemmarna/kunderna tyckte att allt var fint.
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RADDA BARNEN VADJAR
)

RKDDA BARNENs höstkampanj gäller i år
JEMEN. Ett land där man svälter och för övrigt
saknar allt det vi räknar som nödvändigt i ett sam
hälle.
RKDDA BARNEN har sedan 1963 arbetat i

Jemen då med en vaccineringsverksamhet. Barn
dödligheten är mycket stor, 8 av 10 barn dör före
16 år. RKDDA BARNEN utvidgade därför sin
vaccineringskampanj till startandet av landets förs
ta - och enda - barnsjukhus.
Projektet har myndigheternas stöd, fast man

har små möjligheter att ekonomiskt stödja verksam
heten. Förtroendet för de svenska läkarna och
sjuksköterskorna har ersatt tidigare tro på troll
doktorn "soffin".
Hela insamlingen under hösten går till barnverk-

Nu har vi gjort budget för år 1971
När detta skrives har vi sammanställt budget för

år 1971. Budgetarbetet börjar med att butiks- och
avdelningscheferna beräknar försäljningen och la
gerhållningen för respektive enheter. Vidare beräk
nas behovet av antalet anställda (hel- och deltid)
samt vad lönekostnaderna kan beräknas bli. Före
ningskontoret räknar ut vad respektive butik/avdel
ning blir debiterad i hyreskostnader, inventarieav
skrivning, räntor och övriga s.k. särkostnader som
kommer att belasta enhetens kostnadskonto. Ge
nomsnittsmarginalen mellan inköps- och utförsälj
ningspris beräknas också. Av denna butiks- och
avdelningsbudgetering får vi en ekonomisk bild
av varje enhet. Sammanförda bildar dessa enheter
försäljningsavdelningen för föreningen totalt. Ge
nom bruttoindebitering av inkommande varor har
vi möjligheter att varje månad avstämma budget
med det verkliga resultatet när det gäller försälj
ningsavdelningen. Centraladministrationen, fastig
hets- och finansförvaltningen måste också budgete
ras och följas upp under året för att få en helhets
bild av det företag vi driver. Samtliga konsum
tionsföreningar upprättar varje höst en rullande
finans- och investeringsbudget, som omfattar fem
verksamhetsår. Finans- och investeringsbudget in-

samhetcn i Jemen utom de medel som insamlats av
elevrådets Operation Dagsverke som efter beslut
skall gå till svenska handikappade.

Lokalföreningen i Gustavsberg av RADDA BAR
NEN anordnar bl.a. en afton på Gustavsbergstea
tern den 26 nav. lel. 19.30. Programmet upptar
föreställning av scenstudion, musik och lotter m.m.
Vi!e kvällen den 26 nov. för Gustavsbergsteatern.
Biljettpriset är 5 :- kronor och biljetter finns att
få på Domus, men också per tel. 301 26, 317 58,
304 35 och 323 41.
RADDA BARNENs postgiro är 210345-5.

Har ni önskemål om vart ert bidrag skall gå bör
ni notera det.

För RADDA BARNEN i Gustavsberg
Birgitta Corrias

sändes till KF, som genom sammanställning får en
bild av hela rikets slutsiffror.

Hur har budget utfallit 1970?
Att döma av siffrorna för tiden jan.-sept. ver

kar det som om budgeten håller och att driftsresul
tatet i stort sett sammanfaller med vad vi budge
terade för ett år sedan.

Tjäna på att veta om leksaker
är titeln på en flersidig illustrerad broschyr, som
utgivits av KF:s Lekråd. Man börjar med en rubrik:
Vad är Lekcirkel? I texten läser vi: "Barn behöver
material för sin lek precis lika väl som de behöver
mat, kärlek och rena kläder. De behöver leka för
att lära sig, för att utvecklas." Vi läser vidare:
"Den här broschyren från KF:s Lekråd är inte i
första hand propaganda för leksaker utan propagan
da för lek. Lekcirkeln är vår symbol för allsidig
lek. Barn behöver material för flera olika sorters
lek för en allsidig personlighetsutveckling."

Broschyren finns att hämta i Konsumenthörnan
i varuhuset. Där finns också mycket annan infor
mation till er som vill veta mera om olika varor.

G. M-n.
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MIN GOTLANDSKA RESA
Åke Berglind skrev - Kristina Lindfors ritade

Semester, var skulle jag njuta av den någonstans?
Vad det är svårt att bestämma sig. Stockholms skär
gård, Dalarna tja där hade jag varit så många gån
ger förut. Finns det inget nytt. Då, efter en titt i
SNF:s vårprogram gick det upp ett ljus, Gotska
Sandön det måste vara toppen. Men efter koll visade
det sig att resan var fulltecknad, men då dök Svan
te upp som så många gånger förr: jag har redan
bokat en plats åt dig för det var någon som lämnat
återbud.

Så den 3 juli på kvällen stack vi, 40 stycken med
livräddningskryssaren W. R. Lundgren ifrån Dalarö,
alla med de största förväntningar. Vilken tur vi
har med vädret sa någon, vänta bara tills vi kom
mer utanför Huvudskär sa skepparn, nog ska ni få
gunga. Ä nog blev det gunga av, jag tror att det var
bara Kicki och jag som klarade oss.
Halv fem stoppades motorerna och vi var fram

me, då hade vi sett ON i drygt en timma. Nu vid
tog en omlastning av gods, folk och packning till
en stor pråm som förde oss de sista 100 m. in och
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upp på stranden. Ja, här finns inte en endaste bryg
ga på hela ön, utan sista biten dras pråmen av en
caterpiller som ser till att vi kan avsluta båtresan
torrskodda. 400 m. till förläggningen, varav hälften
på en cementerad gång, resten sand, sand till ank
larna, så nog är namnet Sandön på plats. Två stora
baracker om vardera 20 bäddar blev vårt Tuscula
num en vecka framåt. Gott om plats då många
tältade.

Första dagen blev väl mest en återhämtningens
dag efter den gropiga resan, men Svante och jag
gjorde en tur till öns högsta punkt Schipkapasset
42 m. varvid öns artfattigdom både vad det gäller
flora och fauna besannades. Floran bestod av lingon
och blåbär och den allt dominerande ljungen som
här verkligen var tät och hög. Den nådde en höjd
av 60-70 cm. Tallen var allenarådande längs den
här vägen, gran finns knappast alls på ön, däremot
finns det hassel, rönn, ek och idegran som '}ag
skall återkomma till. Vad faunan angår så stod grå
flugsnappare i en klass för sig, sen kom ingenting,
därpå grönsiska, korsnäbb, större och mindre, bofink,
gråtrut, fiskmås, silltrut, skrattmås, ängspiplärka, sä
desärla och ejder. Arter med enstaka exemplar var
tornfalk, sparvhök, stor strandpipare, svärta, stor
lom, småskrake, trädkrypare för att nämna några
från den artlista jag gjorde upp.

Andra dagen tittade vi på fyrbyn. Där fanns
förutom fyren ett dieselaggregat som levererar ström
till de 4 boningshus som fanns här + en nerlagd
skola förstås (vilken ö ståtar inte med en sådan),
där det som mest gick 6 barn, 3 tillhörde fyrmäs
tarcn och 3 stycken ett fyrbiträde. I en utav salarna
i den gamla skolan hänger alltjämt kvar en samling
fingrafik, signerad Stig Borglind, Ulf Johansson,
Reinhold von Rosen, Harald Sallberg, Emil Johans
son-Thor och Stig Asberg. "Utställningen", som
kompletteras av oljefargstavlor av okända mästare,
hänger i rummet innanför där man har automat
telefonen. Den intresserade har bara att stiga på.
Där är aldrig låst.
På eftermiddagen samma dag togs det första kall

badet, 11 ° bara, men vilken härlig känsla alldeles
ensam på den halv mil långa stranden med en stilla
dyning från väst som lojt förde mig in till stranden
efter att ha vadat ut 50 m. och där intagit ryggläge.
Inte för att jag prövat så värst många av våra
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fina badplatser men det här måste vara toppen.
Tredje dagen blev en av de jobbigaste, västra

stranden ner till gamla gården tillsammans med
Kristina Lindfors, medan Svante gick den östra
till Arnagrop och Enelyckan, härifrån försökte vi
få radiokontakt med varann men trots det korta
avståndet så gick det så dåligt att vi missförstod
varandra, varvid Kicki och jag drog oss hemåt.
Men efter ett par kilometer fick vi kontakt med
Svante igen och då var han på väg mot gamla
gården, så det var bara att vända om igen. Vi tog
nu kaffepaus och lämnade packningen kvar vid
gamla gården för att på återvägen från Hamnudden
axla den igen. Hamnudden är den bit av ön som
är värst utsatt för havets angrepp, fyren som står
där är på väg att rasa.
Den fjärde dagen anslogs till en promenad till

Arnagrop (Orngropen). Det häckade havsörn här
förr i tiden, men nu mest berömt motiv, dyner som
rör på sig och dödar tallskogen. Ett uppfriskande
bad vid Säludden gav ny spänst i de gamla benen,
innan färden hemåt började. På insidan Arnagrop
hittar vi öns verkliga raritet, den rosa skogsliljan,
en hybrid av vit och/eller röd skogslilja, tillsammans
med skogsknippsrot, en annan inte så vanlig art.
Insekter av skilda slag, 10 arter med sin enda ut

bredning i Norden just här, fanns det gott om men
tyvärr kan jag för lite om dem för att ens nämna
dem vid namn.
Ja, jag återkommer till hassel, rönn och idegran

ity att på ett halvdussin platser fanns rika bestånd
av dessa arter, t.ex. på Lilla och Stora Idemoren
där även en del stora granna ekar gav oss intryck

av små oaser i all denna tallskog. Den lilla ängen
vid kapellet var som en lustgård dit vi gärna sökte
oss när dagens program var avbetat, kapellet där vi
ofta avslutade dagen med stilla orgelmusik, var
vackert och praktiskt inrett, bänkarna gick att fälla
ner så att en sovplats i varje kom i dagen. Kapellet
har aldrig varit låst.

Onsdagen den 8 juli blev den sista dagen på
Gotska Sandön för min del. Det dök upp en fiske
båt från Fårö och jag tog chansen och följde med
den tillbaka på kvällen, man vet aldrig hur vädret
kan bli i fortsättningen. Det visade sig vara väl
betänkt. De som skulle lämna ön på lördagen kom
inte därifrån förrän på måndagen på grund av
storm. Alltnog, jag tog mig över till Fårö i ett väder
som enligt fiskaren var sällsynt fint på dessa vat
ten. Dagen som börjat med en vidunderlig solupp
gång över Dagö, hann med att bli en solnedgång
av samma fina märke i havet utanför Harstens, in
nan vi landade i Ullahau.
Jag sov över hos den hyggliga fiskaren, för att

på torsdagen ta första buss till Visby (jag väcktes
tidigt av att strandskatorna höll riksdag på fältet
utanför mitt fönster). Jag hade inte aviserat min
ankomst förrän på lördag så jag visste inte vad
jag skulle ta mig till, men kom att tänka på att en
del Gustavsbergare semestrade i Tofta, varför jag
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RAPPORT FRAN OXELOSUND
Centrifugalrör framgångsrikt inom korpidrotten
När korpfotbollen hade rullat färdigt, stod

Centrifugalrörs lag på en hedrande andraplats i
tabellen. Järnvägen vann för andra året i rad, och
med tanke på den hårda konkurrensen från Järn
verkets olika avdelningar måste placeringen betrak
tas som en stor framgång.

1\ven bowlingserierna har avslutats och där hade

for dit och sökte upp några av dem. Jag kom mitt
upp i maten och följande siesta, varefter vi for till
Svea Eriksson som bara bor 5 km mot Klintehamn.
Där mottogs jag med öppna armar. Svea och jag
hade mycket trevligt tillsammans under de 3 dagar
jag var där.

Men på söndagen gav jag mig iväg till Kattham
marsvik där målet för min avstickare till Gotland,
familjen Alskog, bodde. Bussen stannade vid ett
gammalt sjömanstorp som enligt Björn var alldeles
förfallet när han köpte det för 3 år sedan. Här
hade husfar gjort ett förnämligt arbete, bibehållit
det gamla intrycket så långt det varit möjligt, t.o.m.
stickorna på det gamla fähuset fanns med, oj vilket
jobb.
Jag hade väl lite otur med vädret. Det regnade

mest varje dag, men de hade det goda med sig att
den gotländska blomsterprakten visade en blomning
som var obeskrivlig, den måste ses. Cikoria, puk
törne, biåeld, liten blåklocka, baldersbrå - ja allt
vad du vill, fanns där mil efter mil var man än
bilade fram. För att inte tala om smultron, som
uppe på Torsburgen, dit ungarna Alskog, Per Ny
lander och jag travade iväg trots regn, var den
dominerande örten, där var tunnland med smultron,
stora saftiga och söta. Jag har aldrig sett så mycket
smultron i hela mitt liv. Torsburgens historia är
kanske inte så känd, så låt oss blicka tillbaka till
tiden några hundra år efter Kr. Hungersnöd rådde
på Gotland och de mäktiga beslöt att tvångsför
flytta en stor del av befolkningen till fastlandet,
men det ville de flesta inte vara med om utan flydde
upp på Torsburgen, som är en platå vid pass 30 m.
hög och med en yta på 5 km2• Där "borgen" inte
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man delat in de 14 lagen i 2 ungefär lika starka
grupper. Centrifugalrör ställde upp med 3 lag. Det
var ett av våra lag som belade första platsen i båda
grupperna. En stark prestation med tanke på att
Oxelösunds-bowlingen ligger på en så hög nivå
samt att även aktiva spelare tilläts att deltaga
korpturneringen.

A. OH.
Bilder på högersidan.

hade naturliga stup byggde man murar och dess
utom finns där en del vad vi kallar grottor, där
man förskansade sig. Värt ett besök - där finns
ett utsiktstorn som i klart väder ger en sikt tvärs
hela ön.
Eftersom regnet inte ville ge med sig for jag hem

en vecka tidigare än vad som från början var me
ningen. Jag tog det snabbaste sättet att komma hem,
jag flög, precis som de nya bekantskaper jag gjorde
på Gotland. Jag hade turen att för första gången
se och höra lundsångare och halsbandsflugsnappare
och det räcker som utbyte av min gotländska resa.
Men en sak är klar - till Gotland skall jag åter
vända.

Helinä Pitkänen som en gång var anställd på
Studion som fajansmålare utställer akvareller i
litet format på biblioteket fr.o.m. den 9.11. Motiv
från Gustavsberg med omnejd.

OXELÖSUNDS KORPLAG
Högersidan övre bild. Bakre raden [r, vänster: Arthur
Eranzen (lagled.), Henry Andersson, Hans Andersson,
Hans-Olof Andersson, Erhart Holenstein, Jonas Berggren,
Leif Pettersson, Stefan Engstrand, Gunnar Lehnbom
Knästående fr. vänster: Matti Pöyhtääri, Walter Holen
stein, Eigil lverssen, Kjell Thorell, Kenneth Remse.
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Foton: Tbomellus.

Segrare i grupp 1 med ett snitt på 705 och 26 poäng
från ndrrnaste lag. Fr.v. Henry Andersson, Martin Eriks
son, Ferenc Papp och Gösta Eriksson.

Segrare i grupp 2, snitt 632 - 26 poäng. Fr.v. Rune
Edhager, Stig Gladh, Bert Andersson och Gunnar Lehn
bom. Lag 3 var närmaste lag med ett snitt av 627.
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Stående från vänster: Kåre Björk, Lennart Olsson, Berndt Pettersson, Fred Andersson, Per Hörberg, Bengt Sund
ström, tränare Bengt Sellinder, Jan Eriksson, Niccola Oparusic.
Knästående från vänster: fan Lundqvist, Reio Törme, Ronny Andersson, Lars Wenngren, Rolf Höglund, Bruna
Soldati, Sven-Olov Johansson.

FOTBOLLEN RULLADE UPP I DIV 111
Gustavsbergs fotbollslag avslutade vårsäsongen

med två matcher mot Gubbängen.
Den 17/6 kom Gubbängen till Farstaborg och

fick stryk med 4-2. Målen gjordes av Nicko Opa
rusic 2, Janne Lundkvist och Ronny Andersson 1
vardera.
Den 24/6 vann Gubbängen hemma med 3-1 och

Ronny Andersson gjorde tröstmålet för Gustavs
berg.
Den 13/8 började höstens övningar med att ]ärla

kom till Farstaborg och fick stryk med 0-4. Fred
Andersson gjorde första målet på passning från
Ronny A., som nickade fram bollen till honom.
Kåre Björk sköt ett långskott i mål. Fred passade
till Reio Törme, som träffade rätt och Bruno Sol
dati sköt ett långskott i mål och allt var frid och
fröjd. Den 17/8 mot Stureby blev det förlust för
Gustavsberg med 2-1 och Fred Andersson gjorde
reduceringsmålet.
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Den 22/8 gästade Enskede Farstaborg och förlo
rade med 4-0. Nicko var i slag och gjorde "hat
tric" och Fred Andersson kom också med i proto
kollet.
Den 28/8 lyckades Gustavsberg slå Högalid bor

ta med 0-1 och Bengt Sundström, som gick vy.
gjorde målet.
Den 5/9 slog Gustavsberg Kärrtorp borta med

0-3. Nicko Oparusic var i form och gjorde "hat
tric", det sista målet på frispark.
Den 13/9 kom Roma till Farstaborg och gjorde

en jämn match med "de våra", som slutade 2-2.
Fred Andersson och )anne Lundkvist gjorde målen,
det sista på straff.

Den 19/9 tog Gustavsberg emot Visby AIK på
Farstaborg och vann med 4-2. Gustavsbergs mål
gjordes av Fred Andersson, Kåre Björk, straff, odi
Bengt Sundström. Så hjälpte gästernas försvar till
med· ett självmål.
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Korpmästerskap • •onentenng
")

Korpmästerskapen i orientering blev succe
Söndagen den 4 oktober arrangerade orienterarna

Sthlms korpmästerskap i dagorientering med 550
anmälningar. Vädret var grått och lite kyligt, vil
ket avskräckte en del, varför endast dryga 400 kom
till start. Banläggare var Jan Dahlgren som hade
70 skärmar utplacerade i skogarna söder om Fars
taborg.

För första gången prövades elektrisk tidtagning

Pensionärsföreningen

Pensionärsföreningen har fått ny lokal för sina
träffar. Folkparksföreningen ställer Kristallsalen till
pensionärernas förfogande en gång i månaden. Förs
ta träffen hade föreningen den 1'3/10. Pensionärs
föreningens ordf. Kalle Ville uttryckte sin och med
lemmarnas stora tillfredsställelse över att lokalfrå-

med registrering av 100-dels minuter. I huvudklas
sen kunde därmed ettan och tvåan skiljas åt. Dif
ferensen var nämligen endast 1/100-del!
Tävlingsledare Arne Lindberg kunde efter avslu

tad tävling notera att det hade klaffat 100-procen
tigt. Tävlingen var avslutad i så god tid, att del
tagarna inte behövde säga några fula ord om bil
köerna på Värmdövägen.

Pierre

ny lokal för sina träffar

ren Bertil Lindqvist gav en kort redogörelse över
folkparksföreningens verksamhet och talade om att
det fanns möjlighet att vid kommande träffar visa
en eller annan kortfilm.

Vi i folkparksföreningen hälsar våra gamla vän
ner välkomna och tror att de skall trivas i Kristall-

gan lösts på ett så bra sätt. Folkparksföreningen salen.
bjöd på kaffe och alla såg ut att trivas. Förestånda- B. Arvidsson

Den 26/9 spelade Reymersholm och Gustavsberg
oavgjort borta och resultatet blev 1-1. Ronny An
dersson lobbade bollen lugnt över Reymers målvakt.
Den 3/10 spelade Gustavsberg hemma mot Årsta

Sö. och Nicko Oparusic ordnade segern med 1-0.
Den 10/10 åkte Gustavsberg till Hanviken och

nu kom det nerver med i spelet. Inför chansen till
serieseger spände grabbarna sig alldeles för mycket
och det blev en dålig match, som Gustavsberg för
lorade med 1 mål mot noll.
Den 17/10 kom den egentliga seriefinalen på

Farstaborg mot Reymersholm. Stureby, seriens
"dark horse" hade den sista veckan visat tänderna

ordentligt, så att fotbollsstyrelsen fann för gott att
enligt hammarbymönster kalla "man ur huse" för
att stödja fotbollslaget i det avgörande slaget mot
Reymersholm. Det behövdes 2 poäng till innan
man var riktigt säker. Alltnog, Gustavsberg vann
med 3-1 och Fred Andersson, Nicko Oparusic
och Lennart Ohlsson ordnade den saken och Gus
tavsberg gick upp i Div. 111. En match återstår,
men den har ingen betydelse för Gustavsbergs vid
kommande. Den går i Visby mot Visby AIK den
24/10.
P.S. Matchen mot Visby AIK slutade med förlust

för Gustavsberg med 2-1. Axman
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Fotbollen rullade ...
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VANDRA MIN VAG

Med hälsning till Rossi och Villa.

Som omväxling till vandringarna i när-geografin
har jag denna gång gjort en resa genom Italien,
Schweiz och Frankrike i sällskap med min hustru
och andra trevliga reskamrater, de flesta från Göte
borg och mellansvenska orter och endast vi två
från Gustavsberg.
Vi steg alltså på ett propellerplan från "Atlas

resor" på Bromma och flög till Bulltofts utanför
Malmö. Resan gick på 4.000 meters höjd och det
var fint väder och god sikt och i Malmö var det
16 grader varmt. Vi serverades kaffe och wiener
bröd under färden.

Så fortsatte vi från Bulltofta med ett jetplan
Boeing 737 med Genua som mål. Flygkaptenen
presenterade sig och sina medhjälpare och berättade
att flyghöjden var 12.000 meter. När vi kom upp
på den höjden skulle värdinnorna servera oss en
måltid. Det skedde också medan vi for över en mat
ta av vita fjädermoln. Flygkaptenen meddelade att
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vi passerade Frankfurt och att det nu kom en möj
lighet att se det tyska landet, ty molntäcket hade
öppnat sig. Det liknade en stor karta med floder och
sjöar, motorvägar och fabriker, allt syntes tydligt
och klart.

Snart passerade vi alptopparna och flygvärdin
norna serverade drinkar för 2 kronor styck och allt
annat man önskade, tills de hastigt och lustigt
fällde ihop serveringsbordet och böt om till uni
former för nedstigningen mot Genua hade redan
börjat. Det gick fint och landningen kändes knap
past utom möjligen i öronen. Lufttrycket i bihålor
na hann inte riktigt med menade experterna på
flygning, som befann sig i truppen.

Vi lossade våra bälten, tog vårt handbagage och
stod åter på "terra firma". En vägg av varm luft
slog emot oss. Termometern visade 42 grader enligt
våran Celcius.
Reseledaren kom punktligt och den schweiziska

turistbussen fanns på plats. Tullformaliteterna var
snart avklarade och vi satt snart väl tillrätta i de
av solen väl uppvärmda bussarna.

Vid passagerarkontrollen fattades ett par göte
borgare som kommit in i fel buss. Varmt var det
innan vi kom iväg och någon spjuver föreslog, att
vi skulle njuta av värmen nu, ingen visste ju hur
kallt det skulle vara i Schweiz. När bussen väl kom
igång fungerade luftkonditioneringen bättre. Det
blev mest uppför, genom en massa tunnlar på en
asfalterad väg, med tät trafik. Långtradare och
lastbilar, småbilar som blev varma och måste stan
na, en trafikolycka hindrade trafiken. Poliser kom
farande på motorcyklar, folk slog med armarna
och diskuterade, andra satt lugnt på vägrenen och
rökte, några möttes med huvudena under kylar
huvarna och gav varandra goda råd. Man började
befara det värsta ... Men så plötsligt började allt
röra på sej igen i normal ordning. Poliserna vinka'
till oss och skrattade med hela ansiktena ...
Vi hade hjälp avreseledaren med namnen på vad

vi såg. Alltså följde vi floden Scrivia, som senare
förenade sig med Pofloden. Slätten karaktärisera
des av ris- och majsfält och långa rader av popplar
och andra salixarter. Vi hade inte långt till staden
Pavia, när vi passerade floden Ticino, som också
tömmer sitt vatten i Pofloden. Pavia lär ha Italiens
märkligaste kloster. Så småningom kom vi till Co-
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mosjöns södra ända med staden Como, som visade
rykande skorstenar, tydande på stora industrier
och så åkte vi igenom Chiasso.
'> Vårt mål var nu Lugano, som ligger mellan Lago
Maggiore och Comosjön vid Luganosjön. Medan
vi ännu befann oss över Poslätten låg solen som
ett rött klot vid horisonten och medan mörkret föll,
framträdde vägramperna starkare vid viadukterna.
Vid somliga viadukter fick man betala för att köra
på motorvägen, som var privatägd.

Bussarna var indelade i klasser och betalade olika
efter sin storlek.
När vi nu kom till Lugano var det alldeles beck

mörkt. Stjärnorna syntes svagt i den fuktiga luften
men bergstopparna var försedda med lysande tec
ken, ibland likt ett kors. Vi kom till hotell Bristol,
där vi skulle övernatta. Efter det att vi tvättat av
oss resdammet, träffades vi till middagen efter den
långa resan. Vi startade kl. 9.00 från Gustavsberg
och efter 12 timmars resa satt vi och åt en sen mid
dag på ett hotell i Lugano.

Morgonen därpå mellan frukost och lunch vand
rade vi omkring i Lugano. Medan nattklubbens
strippa solade sej på balkongen, åkte vi bergbanan
ned till huvudgatan vid Luganosjön. Palmer och
sockerlönnar dominerade strandpromenaden, och
båtarna transporterade turisterna till de olika se
värdheterna kring sjön. På en plats, som hette
Romantica, hade man byggt upp ett Schweiz i mi
niatyr. Tiden gick fort, så vi återvände till hotel
let via bergbanan för lunch.

KL 13.00 fortsatte vi på serpentinvägar till det
vackra Bellisona och därefter mot S:t Gotthards
passet, som ligger på 2.108 meters höjd. Först kom
vi till den förtjusande alpbyn Ariolo och därefter
började klättringen uppför. Snö och is fanns över
allt efter det senaste snöfallet i juni. På vissa plat
ser var vägen insprängd i berget, så att berget bil
dade tak över densamma, men med utsikt åt dalsi
dans bråddjup. När vi kom upp på själva passet
fanns där en sjö, som bildats av glaciärernas smält
vatten, vilket via ett vattenfall störtade ned norrut
i ravinen. En militärförläggning på denna höjd
kunde man också notera, förmodligen sysslade man
mest med vägförbättringar.

Vi började nedfärden utmed den dalgång som
leder floden Reuss förbi Andermatt och Gösche
nen. Många välkända turistorter passerades såsom
Altdorf och då befinner vi oss i Wi1helm Tells trak
ter, vilket många minnesplatser vittnar om.

Vi stannade vid Urnersjön, som är en del av

Vierwaldstättersjön, och fortsatte med en båt förbi
många vackra platser, bl.a. ett minneskapell för
Wilhelm Tell.

Vi fortsatte med bussen mot staden Luzern, men
först tog vi en avstickare till Kiissnacht och såg på
minneskapellet över drottning Astrid, som förolyc
kades där 1935.

Färden gick vidare till hotell Bernerhof i Luzern,
och middagen var färdig, då vi kom fram.

Luzern är en gammal fästningsstad som genom
flytes av floden Reuss, Är 1333 byggdes Kapell
bron över floden och Vattentornet, som är åttkan
tigt. På andra hälften av 1400-talet kompletterade
man försvaret med en ringmur med nio torn samt
på 1500-talet byggdes Kvarnbron över floden Reuss.
Det är de äldsta bevarade fortifikationsverken i
kantonen Helvetias historia. Kvarnbron och Kapell
bron är byggda helt av trä och försedda med in
vändiga takmålningar från 1500-talet.

Lördagsförmiddagen var det torgdag och mycket
folk i rörelse. Allt tycktes finnas, såsom höns och
kaniner, lök och apelsiner, morötter och palster
nackor, sparris och meloner och en massa annat, som
jag inte har tittat närmare på. Där fanns också fis
kar, en del små som transpigg, andra stora som
laxar, vackra fiskar och fula fiskar, bläckfiskar
med halvmeterlånga armar fulla med sugvårtor
och så alla skaldjuren naturligtvis. Vi ägnade oss
mest åt persikor och körsbär.

Vi gick också omkring i den gamla staden med
väl bevarade trähus från 1500-talet. Ett gynnsamt
klimat och förträffliga impregneringsmetoder är
förklaringen till att husen klarat sig så bra.

Så lämnade vi Luzern efter lunchen, kastade en
sista blick mot Pilatus-toppen, som är 2.125 meter
hög och fortsatte förbi Alpnacher- och Sarnersjöar
na, vidare förbi sjön Lungern och sedan uppåt till
Briinigpasset på 1.011 meters höjd. Sedan bar det
av nedåt till Brienzersjön och Interlaken, där vi
skulle bo i två dygn.

Staden Interlaken har fått sitt namn av ett gam
malt kloster, som låg mellan sjöarna Brienzer och
Thuner. Namnet kommer från latinet. lnter Lachus
betyder mellan sjöarna. Floden, som förbinder sjöar
na, heter Aare. De höga alperna omkring staden
är imponerande vackra. Skönast är kanske Die
Jungfrau på 4.158 meter, mäktig är Mönch på 4.099
meter och Eiger på 3.970 meter över havet.

Vi gjorde en utflykt till Lauterbrunnen 796 meter
och Grindelwald vid foten av Wetterhorn. De
smältande glaciärerna bildade vattenfall intill berg-
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väggarna, som .reste sig till 3.000 meter höjd.
Vi besökte ett unikt vattenfall inuti en spricka

i berget och det slutade i en stor jättegryta. Först
gick vi in i en tunnel och åkte hiss 80 meter uppåt.
Så kom vi till sprickan i berget, som var belyst
med el-ljus. Vi följde en gjuten trottoar som an
bringats på ena bergsidan, försedd med ett dry
pande järnstaket och en fotkant på innersidan, så
att man inte kunde störta ned i bråddjupet. Uppför
många trappor fick vi gå och så kom vi fram, så
att vi såg den nedstörtande vattenmassan från den
smältande glaciären studsa från sida till sida för
att slutligen bilda en jättelik virvel i en ofantlig
jättegryta. Det var fantastiskt. Men man var ju
litet blöt, när man kom ut igen i solskenet.
På måndagen fortsatte vi resan mot förbunds

huvudstaden Bern. Vi följde Thunersjön och där
efter Aarefloden i kantonen "Björnen", där Bern
är huvudstad med en björn i stadens vapen. Invånar
antalet är 200.000 och urtillverkningen dominerar.
Vi åt lunch på Kornhuskällaren och hann med en
promenad i staden, tittade på det gamla Klock
tornet, astronomiskt ur från 1400-talet, och de
många vackert dekorerade brunnarna samt björn
grottan vid Nydeggbriicke, som leder över Aare
floden.

Vi åkte vidare mot Fribourg, som är den katols
ka kyrkans centrum i Schweiz. Staden grundades
1157 och är ett fint exempel på en stil från medel
tiden med vackra portaler, torn och fontäner.

Vi for genom det välkända ost-distriktet Gruyere
med staden Bulle som huvudort och sen var det inte
långt till målet för dagen, staden Montreux vid Lac
Lemon eller Genevesjön, som vi säjer i Svedala.
Hotell Terminus tog emot oss med nypressade vakt
mästare.

På kvällen gick vi ned till stranden av sjön och
tittade på den sköna solnedgången. Man hade ett
"strålande" Casino, som framträdde än mer, då
mörkret gjorde sig gällande. Vi stannade vid en
friluftsteater för ungdom, där en skicklig trupp
av blivande yrkesartister gav en nummer-revy på
20 tablåer, som räckte ett par timmar. Luften var
underbar och man hade ingen brådska till hotellet.
På morgonen därpå fortsatte vi färden längs

Genevesjön förbi Vevey, Lausanne och S:t Sapp
horin samt Cully. Vi kom ganska tidigt till Geneve,
så vi gjorde en rundtur till Internationella Röda
Korsets byggnad, FN :s Europacentral och Inter
nationella högskolan m.m. Nationernas Förbund
verkade här från 1919 till 1946, då dess byggnader
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övergick till FN.
Så blev det tid för båtfärder och promenader

tills lunchen på Restaurang Bateau. Berömda män
som Calvin och Rousseau hade verkat där och be
gåvats med statyer, den senare på en ö vid Rhone
flodens utlopp ur Geneve-sjön, Aven Voltaire ver
kade här och bodde på en bondgård utanför staden.
Något som alla turister beundrar är den vatten
pelare, som med två pumpars hjälp, sprutar upp
ur sjön till en höjd av 80 meter. Vackra hjulbåtar
gick i trafik utmed sjön och litet högre upp gled
flygplanen ned till Flyghamnen Cointrin.

Exotiska palmer kantade promenaden och löv
träden i parken och fontänerna imponerade, män
niskor av alla kulörer flanerade eller satt och åt
smörgås och korv med fes på huvudet eller låg och
sov med sitt långa hår, obekymrade av omvärlden.

Efter lunchen fortsatte vi till Grenoble, olympia
stad 1968 och värd för vinterspelen. Där tog vi in
på Hotell de Savoie, åt middag och gjorde en rund
tur i staden. Den moderna järnvägsstationen var
imponerande.
När vi lämnade Grenoble, så lämnade vi också

alpregionen och vi for sedan mot Medelhavet via
Route Napoleon. Vägens namn anknyter till minnet
av Napoleon, som for fram här 1815 på hemväg
från· Elba till Paris.
Vi passerade Sisteron och stannade i Digne för

lunch. Vi satt ute i trädgården under täta socker
lönnar och åt, medan husets katt åt upp det som
föll till marken.

Så fortsatte vi till Barrerne, där vi lämnade Rou
te Napoleon och tog över på Route d'Hiver. När
vi sedan kom till den medeltida borgen och staden
Entreveaux passade vi på och tog en kaffepaus och
sen fortsatte vi till Nizza.
Där kom vi in på den ståtliga Promenade des

Anglais som vi sedan följde i den täta eftermiddags
trafiken tills vi kom till tvärgatan, där vi tog av
till vårt hotell. När vi installerat oss på Hotell
Albion tog vi en promenad till stranden. Det var
19 grader i vattnet och alldeles lugnt. Aldre perso
ner av båda könen satt på stolar och väntade på
att månen skulle stiga upp ur Medelhavet. Ungdo
marna pussades och flirtade med varandra, duschade
av sig sanden och saltvattnet och gick tillbaka till
sina hotell. Det gjorde vi också, för vi hade en
middag som väntade. Under middagen beslöts det,
att vi skulle åka till Monaco och Monte Carlo.
Då vi efter några timmar kom dit, meddelade

vakten att fursten hade fått gäster, så vi fick inte
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NY ALLMOGE TILL JUL
Vår kära dekor Allmoge har fått ny silhuett på

ugnssäkert vitroporslin. Flata, djupa tallrikar, fat,
form, gryta med lock, kastrull, saladjär, kaffe- och
tekoppar, sejdel och bringare finns.

Stig Lindberg har gjort dekoren lite mulligare i
dag än han gjorde den 1938, då den i sitt slankare
utförande döptes till Ranka. Ingen vet hur gammalt
ursprungsmönstret är, men för många är det en
gammal bekant. I vira priskuranter finns den 1905.
Men Willy Maria som är en samlare har delar av
sin mormors servis med årsstämpel 1895. Sina rötter
har förmodligen mönstret i sydeuropeisk bondekul
tur. Många tror att det är Carl Larssons och i hans
hem passade det ju precis. Den som har en gammal
Hemmets kokbok minns det från hans omslagsbild.

Att Stig en gång gjorde om den berodde på att
dom ganska stora lager som fanns av gamla Allmoge
inte gick att sälja, trots ett gott pris. Man ville lägga
ner den. Men dom skickliga porslinsmålarna skulle
då bli utan jobb. Stig tog målarna till hjälp. Stod
bakom dom och följde vad som var lättaste och
bästa penselföringen och så blev Ranka en liten
succe.

Men nu är den mogen för förnyelse igen.

komma in i slottet. Vi for då till Casinot för att
söka dryga ut reskassan. Den lägsta avgiften för att
spela var 5 franc. Några spelade och vann, andra
hade otur. En gammal dam mellan gissningsvis 70
och 80 år, satt och förde bok över sina inkomster
och utgifter, äldre herrar rörde sig oroligt mellan
de fem roulettborden tills de blev sittande i baren
och fyllnade till. Salen var en dröm i bladguld och
den byggdes för 90 år sedan. De stora speglarna i
väggarna hade inte tagit intryck av glada och be
svikna gäster eller deras handgripligheter. De mju
ka mattorna dämpade ljudnivån till en behaglig
grad, så att jag kom att tänka på tassemarkerna
kring Knuts Hav.

Så återvände vi till Nizza. Hela bukten vid Mo
naco var belyst och kring en simanläggning på
gick en uppvisning i höga hopp fast det var mitt
i natten. De många lustjakterna låg på parad, ty
fursten hade prominenta gäster, som gjorde natten
till dag, så slapp man det besvärliga solskenet ...
Nästa förmiddag lämnade vi Nizza på en av

Cornichevägarna och då såg vi Monaco och Monte

Carlo från en annan horisont, litet grand från ovan.
På färden besökte vi en parfymfabrik och fick även
handla till billiga priser. Vid Menton lämnade vi
Frankrike och vi passerade Ventimiglia och San
Remo. Vi befann oss alltså på Riviera del Fiori eller
Blomsterrivieran, som vi brukar säja, och snart var
vi framme i Alassio, där vi stannade till och åt
lunch, tittade på stranden och så fortsatte vi till
flygplatsen i Genua.

Sedan var det bara att gå ombord på jetplanet och
fara hem till Sverige. Efter knappt 2 timmars flyg
ning gick vi ned på Bulltofta i Malmö. Det glada
göteborgsgänget hade ett flyg som väntade och vi
var fyra som fortsatte till Stockholm och Västerås.
Vi var framme på Bromma enligt turlistan. På
ögats näthinnor bevarade jag intrycket av Stock
holm i kvällsbelysning, som jag såg den strax före
landningen.

Axman
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GUSTAVSBERG

2.10 Albert Anton Steinauer, Anneborg
9.10 Sigurd Andreas Stöver Martinsen, Mörtnäs

18.10 Elsa Maria Johansson, Mariaplan 8
9.11 Albertina Vilhelmina Andersson f. Blomberg,

Farsta gärde 8
9.11 Augusta Margareta Johansson f. Matsson,

Gustavsgården

35 år
67 år
78 år

53 år

92 år

Födda
6.9 dotter till Martti Risto Johannes Vina o. Berit Henny

Irene Wrigsell, Mariag. 10
6.9 Tommy Lennart son till Lennart Vilhelm Johansson o.

Gun Lillemor Sillanpaa, Rutens v. 2
8.9 son till Nils Göran Karlsson o.h.h. Marianne Kristina

f. Petersson, Björnskogsv. 42
13.9 son till Tommy Lars-Ove Persson o ..h.h. Sol-Britt Signe

Margaretha f. Bäckström, Björnskogsv. 64
16.9 dotter till Karin Margareth Appelbro f. Stok, Renv. 8
22.9 dotter till Börje Lennart Carlsson o.h.h. Svea Ingegärd

f. Andersson, Skyrtev. 15
23.9 Mike-Petri Marias son till Pekka Matias Hourula o.h.h.

Maire Annikki f. Saari, Mariag. 2
2.10 son till Leif Åke Gustafsson o.h.h. Lilian Birgitta, f.

\Viberg, Meitens v. 1
8.10 son till Rolf Erik Mattias Nyman o.h.h. Eivor Solveig

Margareta f. Finnilä, Bergsg. 3 A
11.1 o dotter till Bertil Hilde Kindberg o.h.h. Elsa Britt Marie

f. Larsson, A.lggårdsv. 22 A, Mörtnas
17.10 son till Olof Gösta Persson o.h.h. Siri Lilian Margareta

f. Lundin, Skyttev. 16 NB
18.10 dotter till Stig Martin Olav Enfors o.h.h. Marianne

Monica f. Salomonsson, Villag. 12
21.10 son till Bo Lennart Saridin o.h.h. Kristina Margareta

f. Ekfors, Renv. 6
22.10 dotter till Sven Arne Bertil Lindberg o. Anna-Mar.ia

Berglund, Rådjursv. 38
27.10 son till Lauri Toivo Korhonen o.h.h. Pirjo Tellervo

f. Toivanen, Skärgårdsv. 13
1.11 son till Kari Toivo Salakka o.h.h. Vappu Mirjarn f.

Sorsa, Mariag. 1
6.11 son till Matti Vasankari o.h.h. Leena Annikki f. Eilo,

Kullen 1

Vigd.i
18.9 Sune Leif Henry Jansson o. Karin Lilly Kristina f.

Ahlqvist
25.9 Gunnar Lennart Lindblad o. Eivor Agneta f. Olsson
2.10 Egil Cederborg o. Inga Kristina f. Söderberg
3.10 Bernt Folke Andersson o. Nancy Monica Zinita f.

Andersson
17.10 Pekka Matias Hourula o. Maire Aunikki f. Saari
17.10 Pentti Johannes Ekonkeri o. Sirkka Kaarina f. Päl

synaho

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på mm

60-årsdag.
Sven Ullberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
.50-årsdag.

Lars Svenson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
.50-årsdag.

Olle Östgren

KYRKKVALLARNA FORTSATTER
Varje torsdag kl. 19.30 är det i Gustavsbergs kyrka
aftonbön, som församlingens medlemmar får komma
och be gemensamt. Varannan torsdag i höst dess
utom kort bibelförklaring över ämnet "Frälsningens
väg".

EN INTRESSANT FORSAMLINGSAFTON
blir det torsdagen den 26/11 kl. 19.30 i Gustavsbergs
kyrka. Då orienteras vi om den försöksverksamhet
med nya gudstjänstformer, som domkapitlet utsett
Gustavsbergs församling att delta i. Kyrkoadjunkt
David Knutsson-Hall och kyrkokören i Boo med
verkar och visar, hur det går till.

Döda
18.9 Evert Victor Andersson, Tallåsen 26
26.9 Erik Kasper Eriksson, Kullen 2
3.10 Elsa Erika Sefrida Jonsson, Gusravsgårdeu

61 år
79 år
79 år

Då jag firar min .50-årsdag på annan ort undan
bedes all uppvaktning.

Roland Froberg

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängetsebyrå AB
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Götgatan 33 - 116 21 Stockholm
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INGARÖ

Födda
8.10 en dotter till Dieter Prusky och h.h. Viera f. Fedrova

från Marikavägen 11

Vigda
1.10 Bruna Karl Harder från Tyska S:ta Gertruds förs.

Stockholm och Inez Sofia Bondesson från Lillängen
30.10 Hans Roland Westrin och Lotten Elisabet Haraldsdot

ter f. Brandt från Karby gård

INFOR ETT NYTT KYRKOÅR
Söndagen 22/11, Domssöndagen, slutar innevaran
de kyrkoår. I högmässan kl. 11 ser vi fram mot
denna tidsålders slut och domens dag.
Första söndagen i advent den 29/11 börjar ett nytt
kyrkoår. Då firar församlingen högmässa kl. 11 i
glädje, att ett nytt nådens år ges oss. Kl. 18 samma
dag hålles adventsgudstjänst med ljuståg och kör
sång.

FORSAMLINGENS DOPDAG
Under det nya kyrkoåret blir en söndag i månaden
församlingens dopdag. Dopakten infogas då i för
samlingens gudstjänst, och dopets innebörd, att man
upptages i Kristi Kyrka, och församlingens ansvar
för dem som är döpta framhålles.
Dop kan givetvis också ske vid andra tider och
tillfällen.

DOPLJUS
kommer fr.o.m. det nya kyrkoåret att överlämnas
som församlingens gåva till dem som döpas. Namn
och dopdag står angivna. Meningen är, att man
varje årsdag av dopet tänder dopljuset till påmin
nelse om och glädje över frälsningen från mörkrets
välde till Guds rike.

PASTORSEXPEDITIONEN
är öppen kl. 11-13 och 17-19 tisdagar och tors
dagar. Ovriga vardagar (utom onsdagar) träffas
kyrkoherden per tel. 300 52 säkrast kl. 9-10.
Kyrkoherde Ekström är ledig onsdagar med kom-
minister Lundquist som ersättare.

L

•j

FULL FART I SKEVIK
Gustavsbergs Alpina Skidklubb har startat sin

träning och det föranleder oss att ta in denna fart
fyllda bild från vårvintersäsongen. Stig Olsson och
Mats Söderlund vill ha kontakt med "alla som inte
bara är intresserade av att diskutera vad som bör
göras för en rikare fritid och ett välordnat samhälle
utan också är villiga att gripa in aktivt" och det
var ju en utmaning, som man kan hoppas frestar
många att hjälpa till med iordningställandet av
Skeviksbackar för det är väl närmast frågan om
det. Den stora backen är så gott som färdigprepa
rerad men "familjebacken" behöver rensas och bred
das. Nya medlemmar är välkomna. Träning tisdagar
i Ekedalsskolan kl. 20.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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Kortfattad orientering för Er s'om skall köpa nytt till hemmet
samt råd om finam.:i,,rin.:. och fijrsäkrin'gsskydd.
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GOD JUL ONSKAS ALLA! God Jul
med vit snö och sol, som ger skuggspel. Det
vore skönt efter det långa svarta regnet.
"Kring stallet" är inte någon julbetraktelse,
som någon kanske tror. Det är några person
liga minnen från ett äldre Gustavsberg, som
handlar kring stallet, ett av de få kvarva
rande husen sedan länge tillbaka i tiden. Det
är Wilhelm Odelberg som minns. Och av
hans lekkamrat Gunnar Enberg har vi fått
material så Ni kan se och läsa lite om hur
det gick till att jaga älg på högsta nivå på
trettiotalet. Nu finns det inte mer än sex,
åtta älgar, som har sitt hemvist på våra ägor.
Men när Manfred Lindstedt kom hit 1939
gavs det licens på 25 stycken älgar och man
fällde också så många. Sista gången vår skog
vaktare sköt en älg var 1965. Trafiken tar
någon varje år bl.a. vid Eriksberg och Mos
sen. Så pass på, när Ni kör bil, det kan kom
ma någon, när Ni minst anar det.

I anslutning till vår utländska arbetskraft,
som utökats med 20 jugoslaver skriver Mats
Rehnberg om hur arbetstagare flyttat på sig
från och till och inom Sverige under gångna
tider. Och på bilduppslaget har vi hälsat på
för att se hur några av våra pensionärer har
det.

Skyddsverksamheten har omorganiserats
och vi har bett huvudskyddsombuden om
deras synpunkter inför starten. Vad tycker
Ni själva? Om någon har något på hjärtat
så hör av Er!

Vårt vackra julomslag måste vi trycka i
så god tid, att vi denna gången inte håller
vad vi lovar i Innehållsförteckningen. Inte
så att inte allt är med, utan vi har fått göra
några omplaceringar.

ETT GOTT NYTT ÅR önskar vi till sist!
I den önskan lägger vi också till läsekretsen
ett Välkommen med inlägg om frågor som
rör jobbet eller av annat allmänt intresse.

Red.
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INFOR ETT NYTT AR
Då jag här sitter och bläddrar i gamla

nummer av Gustavsbergaren slår det mig
hur väl tidningen fått fram sambandet mel

lan bygd och industri, mellan arbetsmiljö
och natur, mellan fritidsintresse och jobb.
Detta samband, denna gemenskap är någon
ting fint som vi skall slå vakt om här på
Gustavsberg. Det är tack vare sådana vär

deringar som vi med tillförsikt kan möta en
föränderlig framtid, men en framtid där vi

ständigt kan uppleva sambandet med gång
en tid - våra företrädares möda har gett
förutsättningar för vår bärgning och trygg
het.
Det krävs dock aktiva insatser av oss för

att" utnyttja dessa förutsättningar, insatser

2

för att följa med tidens krav ifråga om pro
duktion och arbetsförhållanden. Utveckling
en går snabbt, det företag som står stilla idag
går tillbaka i morgon. Vi har genom KF =~
resurser, genom vårt utgrenade verksam

hetsfälr och genom våra duktiga anställda
goda möjligheter att höra till de progressiva
företagen, till de företag som leder utveck

lingen.
Vi får vara beredda på att gamla produk

ter och produktionsmetoder i snabbare takt
måste utbytas och vi får vara beredda på
viss omställning, om vår marknadsefterfrå
gan kommer att vika när nu bostadsbyggan
det synes få en nedgång. Just bostadsbyg
gandet har ju varit vår viktigaste konjunk-
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urmätare här ute på Gustavsberg. Vår tra
ditionella huvudinriktning till konsumtions
varor såsom porslin och konstgods, till bo
stadssektorns behov ifråga om hygien och
värme är dock en bärkraftig grund att byg
ga vidare på. Vi har en gemenskap och en
yrkesskicklighet här på Gustavsberg som
kan ge utblickar mot andra användnings-

0 d O
• l h O "komra en av vara rnatena oc vart now-

how".

Aven om vi för närvarande ser vissa moln
såsom dålig lönsamhet inom vissa sektorer,
nedgång i konjunkturen, prisstopp och kost
nadshöjningar, har vi inom vårt företag
större skäl än inom många andra industrier
att med förtröstan och optimism se framti-

den an. Det är dock väsentligt att vi alla
upplever en meningsfylld arbetssituation, att
vi känner med oss att just Ditt och mitt ar
bete har ett samband med totalresultatet. Vi
kommer att fortsätta vår satsning på infor
mation, på utbildning, på återföring av
erfarenheter mellan olika grupper och indi
vider inom Gustavsberg för att öka denna
känsla av samhörighet.

Det är med förhoppning och förvissning
att detta också skall ge positiva resultat bå
de inom produktionen och inom arbetsmil
jön som jag önskar alla anställda och deras
familjer vid Gustavsbergs Fabriker en rik
tigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

Bo Broms

3
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KRING STALLET
\Vilhelm Odelberg, i daglig gärning överbibliotekarie hos Vetenskapsakademien, hälsar
ibland på i Gustavsberg, som är hans ungdoms hemtrakt. Under en träff i våras med Gus
tavsbergarens redaktion blev han ombedd att berätta några hågkomster från det kanske
snart försvunna stallet. Efter ett minnesuppfriskande samtal med sin syster Ewa von Seth
återupplivar han här 1920-talets hästar och människorna kring dem.

Några bilder från gårdagens Farsta och Gustavsberg.
Man skall nog ha kommit upp ett gott stycke i

medelåldern för att kunna ha personlig erfarenhet
av vilken livsviktig betydelse arbetshästen hade före
motortrafikens genombrott. På den tiden var Gus
tavsberg ett kombinerat företag, där skogen, lant
bruket, boskapen och trädgårdsodlingarna spelade
en viktig roll för fabrikens och gustavsbergarnas
försörjning. Från år 1875, då bolaget bildades, råd
de det ekonomisk boskillnad mellan farbriken och
lantbruksegendomen Farsta. I och med porslins
fabrikens tillväxt under slutet av 1800-talet utöka-

,des av detta skäl företaget med nya lantbruk såsom
Skevik, Kårboda och Lemshaga. Både i fabrik och
lantbruk behövdes många arbetshästar liksom också
vagnshästar, fast i mindre utsträckning, för person
transporter.

För någon generation sedan fanns det säkert
många gustavsbergare, som blivit gamla utan att
n&gonsin ha rest landsvägen till Stockholm och till
baka. De sju gustavsbergsbåtarna med tilläggsplats
vid Gustav III:s staty på Skeppsbron klarade både
passagerare och porslinslädor. Men skulle man trots
allt fara med häst och vagn till Custavsberg från

Av "Ängbåtskarta öfver Stockholms omgifningar" av D. M. Euren 1886 framg&r delvis ännu det gamla vägsyste
met norr och söder om Farstaviken. Tjustviksvägens förlängning genom skogen förbi LJngträsket till Lemshaga
byggdes först vid sekelskiftet och finns sJlunda inte med på kartan. Den gamla förbindelseleden mellan tjustviks
och lngarövägarna förbi Farsta ladugård och borde därförha varit inritad.
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Stockholm gick färden • från Danviken över Järla
och Ektorp till Skuru med branta backar på ömse
sidor om sundet med dess skvalpiga flottbro. År
1915 invigdes nya Skurubron, den första betong
byggda bron i landet, med en bredd som nära nog
med det dubbla överträffade vägbanan till och från.
Trots detta tisslades det om, att "brukspatron på
Gustavsberg", som var initiativtagare till bron, sett
till att den i Gustavsbergsbåtarnas intresse inte blev
bred nog för tåg, för den händelse någon skulle
vara djärv nog att åter ta upp det sedan några år
förolyckade projektet med järnväg från Stockholm
via Storängens station till Alstäket. Den raka vägen
över Boogärdena hörde framtiden till - nu sling
rade den sig förbi Mensatra, Korset och vidare
utmed Kilsviken, så smal, att två kärror med nöd
och näppe kunde mötas. Från Kils gård gick stora
landsvägen förbi den gamla milstenen från Gustav
III:s tid som ännu står kvar, förbi avtagsvägen till
Västra Ekedal ned mot nuvarande Lindesvik, där
den delade sig. Den sydöstliga vägen ledde via en
färja över till Bråvallaområder, där den över Gott
holmshagen kom fram till leden mot Tjustvik till
Beatelund, Tog man till vänster passerade vägen
ytterändan av Farsta park och den motsatta Svin
hagen med dess goda ollonskog samt fortsatte förbi
Farsta ladugård och kom sedan fram till nuvarande
Stenkullen, där den anslöt till vägen ut mot Lems
haga och lngarö. Den sydöstra vägen passerade Ost
ra Ekedal, gick norr om Osby träsk och Betsede,
innan den med sin ungefärliga nuvarande sträckning
fortsatte ut mot Värmdölandet. Omkring 1870 la-

Det ståtliga stallet, färdigbyggt 1888 och fotograferat
i mars 1891 av den då femtonårige Victor Odelberg. I
bakgrunden syns p!'z berget den senare rivna holländska
väderkvarnen.

I yngre dagar fick Teodor Wall in vid särskilt högtidliga
tillfällen spänna vagnshästen Ture för landån och kläda
sig i livre, modell äldre, med mörkbl!'z rock, gul väst
och hög hatt med kokard. Bilden, tagen av Axel Odel
berg vid Farsta port sannolikt i oktober 1915, föreställer
vidare: i framsätet brukspatro·n Wilhefm Odelberg och
överhovjägmästaren Tage Thott, i baksätet på högersi
dan Gustav V. Stående till höger med gevär syns Victor
Odelberg.

Detta är den första Sleurubron. Bilden tillhör egentligen
inte W. Odelbergs berättelse utan har hittats i gömmorna
av v!'zr fotograf. Men den illustrerar väl den tid berättel
sen omfattar.

5
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des färjan över Farstabrohål ned, varvid lands
vägstrafiken till Ingarö förlängdes över Gustavsberg.
Områdena söder om Farstaviken blev därefter gans
ka ostörda av trafik.

Kort före sekelskiftet byggdes det nya stallet
mellan Farsta ladugård och fabriksområdet. Unge
fär samtidigt uppfördes i närheten ett bostadshus
i gult och rött tegel, där tre familjer med mer eller
mindre anknytning till stallet slog sig ner. Stall
byggnaden flankerades av två träbyggnader: när
mast gamla slöjdskolan en höskulle och under den
lider med skrindor och kärror. Närmare fabriks
området låg vagnboden som innehöll täckvagn,
andå, vurst, en gigg samt den gula korgvagnen.
Den sistnämnda användes rätt mycket av "kapten",
d.v.s. min far Victor Odelberg, när han som ansva
rig för skogs- och lantbruket gjorde sina inspektio
ner över åker och äng. Från det jag i början av 1920-
talet blivit gammal nog att vara medveten om ytter
världen kan jag inte minnas att någon av de övriga
vagnarna varit i bruk. Omkring 1916 anskaffades
för "brukspatron" en stor täckt bil av märket Pierce-
rrow med länsnumret B 77. Bilen lever märkvär

digt nog ännu i Svedinos bilmuseum och man över
väger att ställa upp den i nästa veteranbil-rally.
Det kombinerade stallet för Farstas och fabrikens

hästar var säkert en prydnad för sin tid. När dess
dagar nu tycks vara räknade, i och med att indu
striområdet alltmer växer ut, kan det väl vara för
tjänt av några minnesbilder från en kort men inten
siv period i dess liv.

Farstatid och Fabrikstid
Porslinsfabriken och lantbruket höll olika arbets

tider. "Farsratiden" låg fem minuter före fabriks
tiden - man kunde ibland ha svårt att skilja på
klangen från Farsta vällingklocka och den c:a 600
meter därifdl.n ringande stora fabriksklockan, ända
tills den senare i mitten av 1920-talet ersattes med
en siren, vars energiskt klagande ljud skar sönder
den lantliga tystnaden. För utomstående var tids
skillnaden mellan Farsta och Gustavsberg något för
bryllande. En främling som en gång anlände till
Gustavsberg med båten och frågade vad klockan
var, fick till sin häpnad höra: "Hon är fem. Farsta
tid förståss."

För åtskilliga barn, särskilt från Farsta, var stal
let en källa till glädje och äventyr, i varje fall un
der den tid trycket lättade från den tukt och Her
rans förmaning som gällde oss alla. Jag citerar ett
stycke ur en skrift om Gustavsberg, som Industri
förbundet gav ut 1916 och som författats av min
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farbror civilingenjören Axel Odelberg:
"För att förhindra skolungdomens genom sysslo

löshet ofta uppkomna okynne under sommarferier
na, måste barnen under sakkunnig ledning hjälpa
till att rensa jordbrukslanden, ett arbete som visser
ligen 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 välbehövlig förstärkning i ar
betet."

Detta låter ju både ståtligt och aktningsvärt,
men det vore mycket överdrivet att påstå att ung
domen längtade efter att fullgöra denna socialeko
nomiska insats i jordbrukslanden. Trakten kring
stallet var däremot som sagt en kär tillflyktsort.
Loge och höskulle erbjöd obegränsade lekplatser.
Från vår barnsliga tillvaro betraktade vi de vuxnas
förehavanden i stallvärlden. I bostadshuset intill
stallet residerade snickare Hellström och sadelma
kare Svärd, två förtjänta hantverkare, men först
och främst Teodor Wallin, stallfogde, kusk, chauf
för och vårdare av den vördnadsbjudande Pierce
Arrowen. Wallin uppskattades av de stora och
beundrades av de små. Han var väl skolad i militär
körteknik. Wallins eleganta pisk-klatschar och fa
rande i skarp trav med den tvåhjuliga postvagnen
hördes på långt håll. Då han ibland lämnade töm
marna till kuskarna Andersson och Birger Jarl,
hölls ett betydligt lugnare tempo.
De fåtaliga bilresorna till och från Stockholm

var en sannskyldig pina för min syster Ewa och mig.
Bensinångorna, den krokiga och ofta gropiga lands
vägen gjorde att katastrofen alltid var nära. På
vårvintern 1924 gick vlir farfar, brukspatron, ur
tiden. Eftersom han varit en betydande man, inte
bara som ledare av Gustavsberg under 55 år utan
också betrodd med en mängd uppdrag i rikets och
länets tjänst, fick hans jordfästning i Jakobs kyrka
i Stockholm prägel av en viss officiell pompa. Det
var första och möjligen också sista gången jag såg
en begravningsvagn köras med hästar i sorgschabrak,
d.v.s. svarta täcken, som praktiskt taget helt dolde
hästarna. Dessa kunde bara se genom särskilda hål
i täcket. Av någon anledning for Ewa, då 10 år
och jag 5 ensamma till Stockholm i Pierce-Arrowen
med Wallin vid ratten. Strax innan vi kommit fram
till kyrkan inträffade det oundvikliga. Wallin tog
hand om oss, vänligt och handfast som alltid, för
att få oss något så när presentabla i kyrkan. Han
bara konstaterade torrt, att Ewa "tuggat äggena
dåligt i morse".

Mats
Text till tal



I samband med en ombyggnad av Farstavik 1926 anordnades ett kalas som råkade sammanfalla med författarens
åtta,frsdag. Han sitter där i vit skjorta och kortbyxor. Till vänster bakom Poijes i målarkläder Wallin i vitkul
lig kuskmössa; till höger om honom snickare Hellström i Vegamössa, till höger bakom honom trädgårdsmästare
Svensson med buskiga ögonbryn.
Till detta vill Gustavsbergaren tillägga följande.
Stående från vänster: Axel Nilsson, Ekedal, Lemshaga-Kalle, Elius, okänd, Arvid Andersson, okänd, Oskar Fre
driksson, Rör-Anders, Gustav Eriksson, Kusken Wallin, Poijes, Farstaviks-Sven, Byggmästare Bengtsson, Emil
Steen.

Hingsten Erudith och hans leamrater
Stallet inrymde som sagt både Farsta- och fab

_rikshästarna. En hel rad av kuskar dyker också upp
för min inre syn, i regel utrustade med namn, präg
lade av det oftast mycket uttrycksfulla och drastis
ka gustavsbergs-skämtet: Pimpom, Stjärnkikarn,
Blinkanitton och Korvåbrö, som jag inte riktigt kan
identifiera utom vår särskilde vän Viktornisse, som
givetviss hette Victor Nilsson. Fodermarsken Ek
lund vakade över hästarnas väl och det var i regel
han som såg till att de kom i vall. Omedelbart till
höger om ingången till stallet stod raden av Farsta
hästarnas spiltor, nerifrån och uppåt: fuxarna Alf
och Flora, de mörkare Rolf och Rox, Säventin och
Wåhleck, den gråschäcklige Frithiof, Tora och Tor,
som gjorde tjänst hos Lundholm, vedutköraren. Av
fabrikshästarna bör särskilt nämnas Pontus, den
vita Svan och åldrige hingsten Erudith (med ton
vikt på i-et). "Gör han fortfarande tjänst?" fråga
de en besökare, som tillsammans med vår far gicl
omkring i stallet. Då svaret blev nekande. upprör
des Ewa, som hade hört på, häftigt på Erudiths

vägnar. Hon hade kanske inte fullt klart för sig
en hingsts biologiska huvuduppgift, men hade ofta
i fabriken sett den gamle trotjänaren framför sin
kolkärra, i regel kuskad av Viktornisse. "Det gör
han visst det, varenda dag!" ropade hon ivrigt, till
någon förvåning och inte mindre munterhet.
De vackra bruna vagnshästarna Ture, och av en

senare generation, Alec, Flink och Färdig stod
mellan Farsta- och fabrikshästarna och kördes mest
av Wallin. Ture drog den gula korgvagnen och
kördes ibland av vår far. Vagnshästarna blev rätt
gamla. Färdig hade gjort tjänst i många år, då han
i oktober 1930 för sista gången fick dra kung Gus
tav V till hans älg_pass vid Kårboda. Ridhästen
illtösen hade också i det närmaste gnäggat färdigt

när 'jag 'började hähga i stallet. Det stådigä fux
stoet disponerades av våra kusiner på Farstaudde,
flickorna Bennich d.v.s. Dagmar, Ulla, vars dotter
Marie-Louise Tamm är föreståndare för Gustavs
bergsboden i Stockholm samt'Lene, mamma till
Niclas Silfverschiöld på Koberg, som också är känd
utanför Gustavsberg.
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Vallridningen barbacka var sommardagens höjd
punkt för barnen i stallets närhet, Telningarna till
stallfogde, rättare och ladugårdsförman på Farsta
samt till "kapten" på Farstavik och andra barn
samlades på stallgården under ledning av Eklund,
som hjälpte oss upp på de breda hästryggarna. Ek
lund var mycket omtyckt av oss barn. Han var
starkt fackligt engagerad och hade då och då me
ningsutbyten med vår far, men detta var en sak
som åtminstone arbetsgivarsidans barn hölls utanför.
Trogna deltagare i detta ungdomliga ryttarfölje var
förutom Ewa och jag, Gunnar (Putte) Österberg,
Svea Wallin, en glad fyr, som hette Sigge samt den
väna Aina Karlsson, dotter till portvakten i fabri
ken och svägerska till Kalle Dahlqvist, också han en
av de minnesvärda Gustavsbergschaufförerna. Brö
derna Schåltze, söner till nattvakten på Farsta
området, och Harry Pettersson, som sedan blivit
stor grabb i Gustavsbergs-samhället, var äldre än
vi andra, men de hängde någon gång med i ritterna
när jobbet i trädgård och park på Farsta så tillät.

I regel var det hagarna i närheten av Farsta som
avbetades. Ryttarskaran gick ut från stallgården,
passerade Farsta ladugård och hönshuset samt det
gulrappade hus som beboddes av befallningsman
August Ljungqvist och trädgårdsmästaren Ernst
Svensson med den vita samojedspetsen Mirkka, som
ofta snodde om benen på hästarna. Oftast var må
let Klubbuddshagen. Den lummiga Gottholmshagen,
som genomskars av den tidigare nämnda, nu igen
vuxna Ingarövägen, hade en särskild romantisk
nimbus, eftersom man där ännu tydligt kunde se
grunderna efter den säteribebyggelse, säkert betyd
ligt äldre än gamla Farsta, som också brändes ner
1719, då ryske generalamiralen Apraskin gjorde
sin beryktade påhälsning runt i skärgården. Denna
vägstump kallades egendomligt nog för "Stora
Larsson" efter företrädaren till Bergvall och Lind
stedt skogvaktaren Johan Larsson, far till den le
gendariske befälhavaren på Gustafsberg IlI Evald
Larsson. "Lilla Larsson" löpte utmed Farsta köks
trädgård fram till Tjustviksleden, men den vägen
är numera praktiskt taget försvunnen.

Den fyrbenta skönheten vid Blötviken
Ryttarårets regelbundna stora evenemang var rit

ten till Blötvikshagen midsommaraftonsmorgon.
Professor Einar Key på Bdivalla, vår fars kusin
och en vida berömd kirurg, hade bett att hästarna
en gång om året skulle få gå i vall vid Blötviken.
Han älskade nämligen att på midsommardagens
morgon från sin balkong på Bråvalla över Farsta-
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brohål betrakta den vackra vita Svan, som kom
fram ur skogen och speglade sig i vattnet. Stolta
som gudar och gudinnor red hela kavalkaden ge
nom samhället och ut på landsvägen runt Farsta
viken förbi Loviseberg och Eriksberg, där vi satte
av och tog oss hem till fots. Blötviksritterna upp
hörde mot 1920-talets slut, när den nya stora vägen
drogs från Kil förbi Insjön till Eriksberg. Ungefär
samtidigt började Björknäs-bussarna trafikera Gus
tavsberg. Hästarna var inte vana vid bilar och
långt mindre bussar, vilket åstadkom ett och annat
tillbud. Den stadiga och pålitliga ardennern Rolf
blev en gång skrämd av ett sådant rullande gult
odjur och satte igång i vild galopp med den lille
ryttaren hängande i manen. Ett sorgligare minne
var då en av våra kamrater, en liten flicka från
Farsta, som gömt sig bakom logdörren vid ladu
gården, blev krossad till döds när ett hölass skulle
köras in.

Allteftersom vi växte upp skingrades vårt lilla
kavalleri. De hästar som avgick ersattes knappast.
De stora Scania-Vabis-lastbilarna som redan under
första världskriget gjort sin entre på Gustavsberg
blev i stället fler och fler. Som ett minne över en
svunnen epok står ännu stallet kvar tills dess mark
måste tagas i anspråk för andra ändamål. Syster
Ewa och jag försökte sedan i livet att lära oss rida
ordentligt, vilket just inte ledde till större framgång.
Men det gjorde ingenting, ty den som en gång till
hört Farstas ungdomliga rytteri, bär på minnen
som mer glänsande bragder på hästryggen knappast
kan överträffa.

Gunnar Enberg har lånat ut detta P.M. över älg
jakten 1936 och bilderna på motstående sida. Bil
derna får tala för sig själva.

P.M.
över

/Ugjakten i Gustavsberg den 12 okt. 1936
I::1 drevet - Osrra Ekedalsdrev - gl\r kl. 8.1 S (eller Order)

är framme omkr. 8.55
Drevet kommer från sydväst

II:a drevet - Skeviksdrev - går kl. 9.15 (eller på order)
är framme omkr. 10.

Drevet kommer fr~n nordost.

11!:e drevet - Osbydrev - går kl. 10.45 (eller pil order)
är framme omkr. 11.30.

Drevet kommer från nordost.

Besök i Gustavsbergs fabrik.

Lunchpaus

IV:c drevet - Mölnviksdrcv - går kl. 2.15 (eller på order)
är framme omkr. 3.05.

Drevet kommer fr/\n nordost.
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V:e drevet - Lappmarksdrev - gllr kl. 3.45
är framme omkr. 4.30.

Drevet kommer Från norr.
OB~. Iaktcag största försiktighet vid skarrlossning d3. drevet
är )tära.
De kungliga bilarna avgll. Stockholm-Gustavsberg (vägvi
sarcn vid Höjdgatsvägen) = Skeviksvägen.
Placering vid l:a drevet:
(0. Ekedalsdrev)
1. Kab.kammarh. Silfverswärd
2. Friherre Rudbcck
3. Hertig d'Otrante
4. Greve Douglas
5. Friherre Hallberg
6. H. M:jt Konungen
7. Overhovjägmäscarc Rålamb
8. Fursten av Hohcnzollern
9. Overstelöjmant Ericsson

10. Konungens Adjutant
11. Friherre Rudbeck j :or

Placering vid Il:a drevet:
(Skeviksdrev)
1. ,Friherre Rudbeck j.or
2. Konungens Adjutant
3. Oversrelöjtnanr Ericsson
4. Fursten av Hohenzollern
5. Overhovjägmäsrare Rålamb
6. H. M:jt Konungen
7. Friherre Hallberg
8. Greve Douglas
9. Hertig d'Otrante

10. Friherre Rudbeck
11. Kab.kammarh. Silfverswärd

Placering vid IlI:e drevet:
(Osbydrev)
1. Overstelöjtnant Ericsson
2. Friherre Rudbeck
3. Hertig d'Otrante
4. Greve Douglas
5. Friherre Hallberg
6. Fursten av Hohenzollern
7. Överhovjägmästare Rålamb
8. H. M:jt Konungen
9. Kab.kammarh. Silfverswärd

10. Konungens Adjutant
11. Friherre Rudbeck j :or

Placering vid !V:e drevet:
(Mölnviksdrev)
1. Kab.karnrnarh. Silfversward
2. Fursten av Hohenzollern
3. Friherre Hallberg
4. Overhovjägmästare Rålamb
5. H. M:jt Konungen
6. Greve Douglas
7. Hertig d'Otrante
8. Friherre Rudbeck
9. Overstdöjtnant Ericsson

10. Friherre Rudbeck j.or
11. Konungens Adjutant

Placering vid V:e drevet:
(Lappmarksdrev)
1. Friherre Rudbeck
2. Overhovjägmästare Rålamb
3. H. M:jr Konungen
4. Greve Douglas
5. Fursten av Hohenzollern
6. Kab.kammarh, Silfverswärd
7. Friherre Hallberg
8. Hertig d'Otranre
9. Friherre Rudbeck j.or

10. Konungens Adjutant
11. Ovcrstelöjtnant Ericsson
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David Hjärpe

Gunnar Bylund

Stig England

HUVUDSKYDDSOMBUDEN
kommenterar skyddsverksamheten och den nya
organisationen.

DAVID HJARPE, BKF
När man uppmanas att skriva några rader om Arbetarskyd

det frestas man lätt att göra en "önskelista" över mer eller
mindre, för oss alla välbekanta skyddsproblem.

LUFTFORORENING, LUFTKONDITIONERING,
BULLBR, DRAG.
Under dessa rubriker döljer sig svårlösta och kostsamma

problem. .lhen dessa måste färdigställas. En del har gjorts
men mycket årerstår. Vi kan bara konstatera att på en del
avd. t.ex, bullrar det inte mindre i dag än det gjorde för 20
år sedan. ' ~ "'~'.

I "Fabriksarbetaren" stod följande tänkvärda rader: "De
som råkar ut för olycksfall i arbete skall hållas skadeslösa. Vi
måste utgå från att arbetsgivarna inte har något intresse av
att medvetet skada arbetarna fysiskt och att arbetarna inte
har något intresse av att skada sig själva. Kostnaden skall
bäras av produktionen". Det är sanningar som man kan in
stämma i.
Därför måste det anses nödvändigt att inom en snar fram

tid H. en sådan lagstiftning, så att skyddsombuden ges större
möjlighet att medverka till lösning av svåra frågor.
Vad är då Arbetarskydd? Ja det är alla de åtgärder som

syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall samt annan
skadlig inverkan till följd av arbetet eller arbetsförhållan
den. Med detta som utgångspunkt kommer man fram till att
en grundläggande tanke bakom allt skyddsarbete måste vara
att arbetstagarnas hälsa effektivt skall kunna skyddas i varje
led av produktionen.
Kan vi alla i samförstånd enas om detta, då kan vi se ljust

på framtiden när det gäller att lösa våra skyddsproblem, I
det vardagliga rutinarbetet måste vi komma ihåg att Arbe
tarskyddet är en första klassens samarbetsfråga. Därför måste
vi i det vi företar oss ha siktet inställt på att befrämja vår ar
betsmiljö, dess utformning och samband med övrig miljö
i vårt samhälle.
Til! sist. Att vara facklig representant i skyddsverksamhe

ten är en utomordentligt intressant och inspirerande uppgift.

GUNNAR BYLUND, HPF
Den nya omorganiseringen av arbetarskyddec i Gus

tavsbergs Fabriker är mycket bra om det kommer att
fungera som det är planerat. Då kommer det att bli mera
lättarbetat och effektivt inom varje Fabriksenher, Samar
betet mellan skyddsombuden och arbetsledningen är bra
i stort, men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre.
-arnverkan är alltid A och O för att bästa möjliga re

sultat skall ernås ooh det gäller inte minst inom skydds
arbetet. Bäetre utbildning ooh kursverksamhet för både
skyddsombud ooh arbetsbefäl är en nödvändighet. Bätt
re undervisning och instruktioner för de nyanställda vid
maskinerna bör skärpas. Noggrann uppföljning av
olyckstillbuden är en allvarlig sak att tänka på i före
byggande syfte. Problemen är den utländska arbetskraf
ten. Genom språksvårigheterna är det svårt' att delge dem
upplysningar om försiktighet vid maskinerna och vad
det gäller damrnrisk med åtföljande silikos, Det är många
arbetstimmar per är, som går förlorade genom bristande
upplysning och obetänksamhet och missförstånd. Myc
ket finns att göra vad det gäller trivsel och miljö på
arbetsplatserna.
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ERIK LINDBLOM, SPF
Den omorganisation som skett inom skyddsver.ksamhe

ten vid företaget hoppas jag skall leda till större effekti
~itet när vi ·nu, förutom den centrala skyddskornmitten
fått en skyddskornmitte på varje fabriiksenhet.

:u räcker det dock inte med en aldrig så fin organi
sationsplan pl papperet, det avgörande är hur de perso
ner agerar, som sitter i de olika kommitteerna. Ar de
kunniga, aktiva och verkligt intresserade av att finna
lösningar på de olika problemen, då kan man hoppas
på en god skyddsverksamhet och ,möjlighet att skapa
en god arbetsmiljö för ;i.lla anställda inom företaget.
Här kommer man osökt in på en viktig faktor, näm

ligen utbildningsfrågorna. Jag hoppas verkligen att den
av företaget planerade kursverksamheten om "Arbets
miljö" kommer -cill stånd och att man här gör allt, för
att få en så stor ti,llslutning som möjligt från alfa kate
gorier anställda.

Arbetarskydd och företagshälsovård är viktiga delar
av en god arbetsmiljö men begreppet arbetsmiljö är något
långt vidare. Jag vill i det begreppet infoga alla hgär
der på och omkring arbetsplatsen som underlättar ar
betstillvaron och förhindrar skador, nerslitning, stress
och sjukdom.

Arbetsmiljön i vid mening omfattar ook~å de anställdas
insyn, inflytande och medbestämmande - kort sagt
företagsdemokra tin.

AK!E JOHANSSON, UHV
Den största fördelen med den nya organisationen är, att

den kommit upp på beslutandenivå genom att tekniske direk
tören är kommittens ordförande. En annan fördel är de lokala
sammanträdena inom varje enhet. Det blir mer lättarbetat nu
då man kan koncentrera sig på de egna problemen och jobba
igenom dem p:l. ett annat sätt än tidigare.
tlnskemålen är dels en teknisk expert i kommitten av typ

verkscadsingenjör, som genast kunde ge praktiska svar på
tekniska frågor. Dessutom vore det en fördel om huvudskydds
ombudens ställning kunde stärkas så, att han eller hon till
fälligt kunde stänga av en arbetsplats för att snabbt kunna
åtgärda och rätta till ett fel av allvarlig karaktär. Ett effek
tivt skyddsarbete måste försiggå på arbetsplatsen av alla och
en var, som måste påpeka de fel och brister, som visar sig.

TIG GLUND, KONTORET
Att vara Huvudskyddsombud på Kontoret ger naturligt nog

helt andra uppgifter än ute i fabrikerna. De olycksfallsrisker
som finns gäller främst elektriska fel på den maskinella ut
rustningen, som blir allt större också på Kontoret. Halkolycks
riskerna på den stora trappan har i det närmaste försvunnit
helt nu sedan taket blivit färdigt och belysningen tillfreds
ställande. tlnskemålen på denna avdelning är bl.a. ett vilorum
för kvinnliga anställda, men det är ju en sak som också be
hövs på andra avdelningar. Bättre lyse i alla lokalerna är etc
annat. Dessutom skulle det vara önskvärt att få något slag av
lunchrum också på Kontoret.

HELGE SVEDIN, PLAST
Helge Svedin på Plast har bara varit huvudskyddsombud

ca två månader, sedan Helge Liehander blev sjuk. Svedin
anser sig därför inte ha s1l. stor erfarenhet ännu att han kan
komma med några speciella synpunkter. Men han framhåller
i alla fall att ett gott samarbete och personligt intresse för
saken från alla som jobbar ihop är mycket viktige.

Erik Lindblom

Ake Johansson

Helge Svedm
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NY ORGANISATION FÖR ARBETARSKYDDET
Skyddsingenjör Erik Mehlqvist skriver om den

nya skyddsorg. på Gustavsbergs Fabriker.

öretagets skyddsorganisation har under 1970
omorganiserats för att ge ökad bredd och Förståelse
för arbetarskyddet. Topporganet är den centrala
skyddskommitten, som för närvarande består av 17
ordinarie ledamöter. Ordförande är tekniske direk
tören med skyddsingenjören som sekreterare. I öv
rigt ingår produktionstekniske chefen, cheferna och
huvudskyddsombuden för de olika foretagsenheter
na HPF, SPF, Plast, BKF och UHV, en represen
tant för vardera SIF, SALF och avd. 205 jämte
företagsläkare. Under 1971 beräknas de olika kon
torsenheterna skyddstekniskt sammanföras till en
enhet, som kommer att ingll. i centrala skyddskom
mitten och då jämställas med de nämnda fabriks
enheterna.
I centrala skyddskommirten skall i princip mera

kostnadskravande, långsiktiga och för företaget
gemensamma skyddsangelägenheter diskuteras. Hit
kan hänskjutas frågor av principiell natur, som i
olika sammanhang kommit upp på det lokala pla
net. Här bör gemensamma problem av större om
fattning som t.ex, bullerproblemet och silikosfrå
gan tas upp till behandling liksom även milfi:ivårds
frågor. Gemensamma regler för information och ut
bildning inom skyddsarbetet kommer också att fal
la inom ramen för dess uppgifter. Olika typer av
skyddskarnpanjer, elskyddskampanj, affischkam
panjer av olika slag, tävlingsverksamhet såsom för
battringsförslag speciellt inriktade på arbetarskydd
bör också tas upp till diskussion här. En sådan in
ventering av önskvärda skyddsfrågor måste utmyn-

BARNETS MILJÖ
heter en utställning, iordningställd av Konsument
institutet. Vad den handlah om framgår väl av nam
net.
Under tiden 19.1-24.1. 71 kommer utställning

en att visas i Gustavsberg, Folkets Hus lokaler, var
je dag kl. 14.00-20.00. Fri entre.

I samband med utställningen kommer en del fö
reläsningar att hållas kring temat "barn".

För att föräldrar i lugn och ro ska kunna bese
utställningen finns tillgång till roligt lekmaterial
för barnen.
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na i en resursplanering och prioritering med hänsyn
tagen bland annat till kostnaderna för projektens
genomförande.

Inom ramen för av den centrala skyddskommit
ten fastställda principer skall tillämpliga delar ge
nomföras på verkstadsgolvet inom de olika fabriks
enheterna. Härför har man för varje fabriksenhet
en särskild skyddskornrnitte med fabrikschefen som
ordförande. Som sekreterare i samtliga skyddskorn
rnitteer tjänstgör skyddsingenjören. Härigenom för
söker man få en viss kontinuitet i arbetet. Vidare
ing_år huvudskyddsombud jämte ett a två skydds
ombud, en arbetsledare samt en representant för
fackföreningen. Läkare och sjuksyster skall genom
inbjudan beredas möjlighet att följa arbetet.

I detta forum skall större frågor kunna t-as 'upp
till behandling liksom även olösta problem. Olycks
tillbud och allvarligare olycksfall avses att tas upp
till diskussion för att få fram en lösning som kan
förhindra ett upprepande. Större frågor som venti
lation, drag, buller, användande av giftiga ämnen,
bioteknologiska problem m.rn, bör här tas upp för
att försöka få sin lösning. Frågor som inte kunnat
få sin lösning vid kontakten skyddsombud-arbets
ledare får här sin nästa instans.
På skyddsronderna som sker en gång per månad

ska man dels kontrollera au påbjudna skyddsarbe
ten utförts, dels på plats införskaffa uppgifter be
träffande arbeten som av en eller annan orsak ej
utförts. I ronderna deltar fabrikschef eller ersät
tare för honom, huvudskyddsombud samt arbetsle
dare och skyddsombud på berörd avdelning. Skydds
ingenjör jämte läkare (sjuksyster) inbjudes.

Socialförvaltningen och Trafiksäkerhetskommit
ten i Gustavsberg hälsar alla välkomna.

Lena Dahlström

OM VÄXELMYNT
Behovet av växelmynt Okar stadigt genom varu

husens och snabbköpens växelutgivare.
I sparbössor, glasburkar och plastpåsar förvaras

stora mängder mynt. Låt oss ta hand om dem.
Säger Svenska Handelsbanken. Gör dem räntebä
rande. Hämta våra plasttuber för mynt så gll.r allt
mycket lättare för Er och oss vid inväxling.
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UTLÄNDSKA ARBETARE
UNDER OLIKA TIDEVARV

Årtiondena efter andra världskriget har det i
vårt land blivit allt vanligare med utländsk arbets
kraft icke enbart som musiker och artister, som
forskare och specialister utan även ute i industrien.
För oss som lever nu kan detta kännas som något
nytt och ovanligt, men man behöver inte ägna den
na fråga alltför ingående eftertanke för att finna
att liknande Förhållanden förekommit i rik ut
sträckning förr också.
Utlänningar kallar vi dem med utgångspunkt

från oss själva. Svensk arbetskraft har på liknande
sätt varit rörlig tidigare. Först och främst inom
landet, där vi sedan medeltiden, alltså i drygt ett
halft årtusende, haft dalkarlar - och kvinnor med
för den delen - som säsongvis arbetat i andra
landsändar, t.ex. som byggnadsarbetare i städerna
eller vid brobyggen runt om i landet. Kvinnorna
arbetade i bryggerier, stearinfabriker, i parker etc.
Värmlänningarna har färdats vida omkring som
nyodlare, de har med häst och släde i generationer
vandrat till Norrland för att arbeta i skogen. Såg
verken i Norrland fylldes för någon generation
sedan med mellansvenska arbetare. De skånska bet
kampanjerna hörde till de sista säsongarbetena för
folk från andra trakter.

Men denna rörlighet i arbetslivet stannade inga
lunda vid Sveriges gränser. Under 1800-talets se
nare hälft begav sig årligen tusentals svenska arbe
tare till Danmark och Nordtyskland, där de arbeta
de vid storjordbruken. Man kunde i tyska tidningar
läsa annonser från arbetskraftsmäklare, som stod
till tjänst med att skaffa denna svenska arbetskraft.
Då järnvägarna började byggas i Norge, erövrade
svenska rallare snabbt en ledande ställning där. Då
exportkonjunkturerna dalade i de blekingska och
bohuslänska .stenhuggerierna, .begav sig stenhug
garna i stor utsträckning till Norge, stundom även
nedåt Europa, ibland på säsongarbete i Nordame
rika. Eljest är ju Amerika den välkända arbets
marknaden för 100.000-tals svenskar sedan mer
än ett sekel tillbaka. Emigrationsvågorna dit har i
mycket hög grad återspeglat arbetschanserna i vårt
land. Det var vid lågkonjunktur och arbetslöshet

som emigrationen brukade öka. I början av 1900-
talet hade vi dessutom en viss emigration även till
Sydamerika.
Man bör alltså hålla i minnet, att svensk arbets

kraft har kommit som "utlänningar" till andra
länder i kvantitativt betydligt större utsträckning
än det i våra dagar kommit främmande arbetskraft
till oss. Och den utländska arbetskraft, som nu
finns i vårt land, är endast en länk i en kedja, som
förlorar sig långt tillbaka i forntiden för tusen år
sedan eller mer. Historikerna är nämligen ense om
att bland trälarna, d.v.s. forntidens slavarbetare,
återfanns i viss utsträckning just utlänningar, en
del kanske något slag av krigsfångar. Eftersom
Sverige tidigare varit en krigiskt ganska verksam
nation, förekom regelbundet hirförsel av krigsfång
ar, som sattes i arbeten av olika slag. Detta är emel
lertid en mer speciell form av utländsk arbetskraft,
som i detta sammanhang kan lämnas åt sidan.
Liksom den inhemska befolkningen så som tidiga

re skildrats säsongvis rört sig inom landet och till
grannländerna, är det naturligt att de närmaste
grannländernas folk på samma sätt periodvis sökt
sig till vårt land för att få arbete. Redan i medel
tidens gruvdrift återfinner man sålunda talrika
finnar bland gruvarbetarna. Vid 1500-talets slut
började sedan den finska invandringen till våra
skogsbygder i Svealand och Norrland. Dessa skogs
finnar uppehöll påfallande länge egna traditioner,
främst beroende på de begränsade kontakter, som
i äldre tid uppehölls i glesbefolkade skogsbygder.
Nu har de helt assimilerats. Endast en del finska
ortnamn lever kvar såsom en större allmänhet kän
ner dem t.ex. från Dan Anderssons dikter eller i
ett minne som Jularbos bravurvals "Livet i finn
skogarna."

orrmännen har särskilt varit verksamma som
skogskörare och i sågverksindustrien i vårt land un
der 1800-talet. Danskarna tog ofta plats i stor
jordbruket, inom mejeriindustrien och liknande ar
betsområden.

I detta sammanhang kan det vara skäl att erin
ra om att vad som är ett land eller en nation rent
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Sedan Mats Rehnberg lämnat TV - varifr&n n&gon kanske minns honom som Domaren - har han &ter
odnt till sitt rätta hemvist. Han är numera professor i folklivsforskning vid Stockholms Universitet och
har sin arbetsplats i Lusthusporten 10 p& Kungl. Djitrgården. Den här gången gör han en historisk över
blick över vad vi i dag kallar "rörligheten på arbetsmarknaden".
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I detta hemtrevliga rum Grindstugatan 5 sitter George Lowndes och hans 22-&riga son John. George kom till
Gustavsberg 1866. Det var mäster Barlow, själv engelsman, som for till Stake on Trent i Staffordshire för att söka
folk, som kunde tillverka jasper. - [asper är det oglacerade stengodset, bl&tt, vitt eller rosafärgat med vit dekor,
som Wedgewood tillverkat sedan 1700-talet. - Det blev inte länge man gjorde jasper men George Lowndes familj
stannade. Han är farfars farfar till Björn Lowndes, son till Stig, som är son till Edvin, som vi känner som förman
p& Dekoraodelningen. SJ femte generationen växer nu upp i Gustavsberg med ett namn, som i dag liksom när George
kom hit är lite kr&ngligt att uttala - det blir för det mesta Lans, men är fortfarande Lowndes.

geografiskt hinner ändra sig mycket under tidernas
lopp. Så har Finland, Baltikum, Pommern och

orge tidvis ingått i konungariket Sverige. Gotland,
Blekinge, Skåne, Halland, Jämtland och Härjeda
len har å andra sidan tillhört det dansk-norska ri
ket. Dessa gransförandringar, som för vårt lands
vidkommande ligger så nära i tiden som unions
upplösningen 1905 eller förlusten av Finland 1809,
har i våra dagar som bekant sin efterföljd på många
andra håll i världen. Därmed följer onekligen att
begreppet utlänning kan växla mellan olika tider.
Det är emellertid inte blott de nordiska grann

länderna som svarat för tillströmning av arbets
kraft till vårt land utan under tidernas lopp har
en myckenhet folk kommit från andra och mer av-
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lägsna länder.
Ett mer framträdande socialt problem torde ut

länningarna inneburit främst under medeltiden, då
det tyska elementet i våra få och folkfattiga han
delsstäder intog en dominerande ställning. Genom
lag var det därför påbjudet, att rådet eller "stads
fullmäktige" skulle vara jämnt uppdelat med hän
syn till den tyska och svenska befolkningen. De
dåtida tyskarna var ledande storköpmän med starkt
ekonomiskt inflytande. Det blev ett politiskt
svenskt intresse att efterhand eliminera detta infly
tande.

Länge kom tyskar att spela en roll i andra yr
ken, särskilt industriella. Under 1700-1800-talen
förekom tyskarna som glasbruksarbetare, under
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1800-talet särskilt inom 'vissa grenar av livsmedels
industrien, främst som specialarbetare. Då gatstens
industrien tog sin början i Blekinge importerades
nlgra hundratal sydtyska arbetare för att visa, hur
detta arbete skulle tillgå,
Polackerna har kommit i olika funktioner och

av skilda skäl. På 1500-talet intog Polen en fram
trädande kulturell ställning och de svenska hov
kapellen importerades frh Polen. Vår mest ut
bredda folkdans heter än i dag polska. Regemen
tena i Uppsala är alltjämt förlagda vid en plats,
som heter Polacksbacken, vilket är en erinran om
att stormaktstidens viktiga statliga "arbetskraft",
soldaterna, ofta rekryterades med utlänningar. På
1860-talet kom av politiska skäl smärre grupper
polska emigranter som måste fly för sina liberala
åsikter. Sådana namn som Bukowski, den kända
antikhandeln, är en erinran om detta. Vid början
av 1900-talet kom galiziska lantarbetare säsongvis
till Skåne.

Att förekomsten av utlänningar ibland kunde ge
upphov till något som kanske bäst skulle kunna be
tecknas som politisk vidskepelse erinras man om
vid tanke på de ryska sågfilarna, som förtjänade
sitt bröd med att likt andra skärslipare vandra om
kring i vårt land. Det skedde i en av de växelvis
återkommande perioderna av högt uppdriven ryss
skräck och man beskyllde dessa enkla hantverkare
för att vara förklädda spioner, tsarens officerare.
Veterligen beskylldes emellertid inte de svenska
dalkullor, som vid samma tid vandrade genom
Ryssland och försörjde sig med att göra smycken
av hår eller att tillverka spånkorgar, för att vara
svenska spioner.

En särskilt välbekant grupp av utländska arbe
tare utgjorde de belgiska vallonerna, som vid början
av 1600-talet bitkallades för att med sin yrkesun
skap bidraga till effektiviseringen av den svenska
järnindustrien. Deras ättlingar räknas nu i 10.000-
tal. Minnet av dessa utländska industriarbetare le
ver kvar i familjenamn som Anjou, Gauffin, de
Besche m.fl. De i vårt land som är släkt med vallo
ner brukar sällan sticka under stol med detta utan
med stolthet framhålla denna härstamning. Vallo
nernas märkliga historia skrevs för något årtionde

sedan av den kände arberarpolitikern Karl Kilbom,
som själv var vallonättling från ett uppländskt
järnbruk.

En mycket säregen arbetargrupp har i århund
raden italienarna varit. Redan på 1500-talet bör
jade de uppträda som specialister v,1 stuckarbeten.
1600-talet gav dem riklig användning för sina kun
skaper i alla slottsbyggen. I många århundraden
har det pågått en oavbruten nyrekrytering av dy
lika specialarbetare till vårt land.
Under 1800-talet blev det vanligt att den fram

växande svenska industrien måste skaffa sig spe
cialarbetare från industriella föregångsländer. Det
kunde vara från Frankrike, England etc.

På en del håll har importen av den utländska
arbetskraften icke bara inskränkt sig till special
arbetare utan omfattat alla slag av arbetskraft. De
utländska arbetarna, som överflyttat till Sverige,
utgjorde därvid ett större inslag på sin ort. Till
Oskarsström i Halland och Forsa i Hälsingland
flyttade på 1800-talet böhmiska textilarbetare. För
deras behov uppfördes på dessa små industriorter
katolska kapell.
Det är ingalunda enbart i Sverige, som utländsk

arbetskraft börjat göra sig gällande. Förhållandena
är likartade i flertalet industriländer i Västeuropa.
Denna arbetskraftens rörlighet inom länderna och
mellan länderna har som här påvisats existerat i oli
ka former genom sekler. Okat valstånd i industri
länderna har emellertid bidragit även till andra for
mer av rörlighet, t.ex. fritidens. Med den egna bilen
skaffar sig allt fler familjer en betydande möjlig
het att förflytta sig. Man kan även erinra om de
utländska semesterresorna, som årligen för många
hundratusentals svenska semesterfirare till andra
delar av Europa. Möjligheten att i arbete och pl
fritid göra förflyttningar långt utom det egna lan
dets gränser hör till bilden av detta sekel. Jämför
man detta med att många av oss hunnit uppleva två
förhärjande världskrig och efter dem nya krig och
inbördeskrig ter sig de nuvarande fredliga omby
tena av länder såväl i arbete som på fritid som
ett av de få mer hoppfulla tecknen på ökat sam
förstånd och förståelse mellan hela folk och enskil
da människor.

Med detta nummer följer ett inbetalningskort som kan användas vid prenumeration p&
"Gustavsbergaren". Anställda i Gustavsberg som har löneavdrag behöver inte använda
kortet. Glöm inte att skriva namn och adress p& inbetalningskortet, prenumerationsavd. vet
inte vem de skall skicka tidningen till annars. Tack för det. Red.
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Gustavsberg har många vitala pensionärer som ägnar
sin tid åt meningsfulla sysselsättningar. Hilding Ohlson
gick ut och uppsökte en del av dem för att ta reda på
vad de helst gör i dag.

På bilden överst till vänster kommer Carl Pettersson
med dotter Irma vandrande, båda pensionerade. Att
promenera hör till favoritsysselsättningarna.

Bilden längst till vänster under, är från Gustavsgården
där Oscar och Jenny Wadström trivs med tillvaron.
De två spänstande damerna pJ. övre bilden, som pro

menerar på Skeviksvägen med vattentornet som dekora
tiv bakgrund, är systrarna Elsa och Hilma Andersson.
Full fart på pensionärsgymnastiken, bilden nedan, är

det när Axel Eriksson bestämmer takten..
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Calle Blomqvist har alltid htlllit ptl med spännande saker.
är han inte arbetar deltid på Studion tecknar han,

eller som här talar in text till sina illustrationer.
Det nystande paret härunder är Adina och John Eriks

son i TalUsen, som knyter rya och ser ut att ha det rik
tigt mysigt. Dagens pensionärer sitter minsann inte bara
och rullar tummarna.

Erik Hjalmar Johansson, bilden överst till höger, sy1
för brinnande livet p/1 sin julduk, som skall vara färdig
till julförsäljningen. Det var den säkert ockstl.
I två decennier hette denna tidnings redaktör Gösta

Dahlberg och ptl bilden längst ner till höger ser vi ho
nom tillsammans med Harald Persoret i en ny funktion,
som folkbok/öringsgranskare.

Mats
Text till tal



KONSUM• DOMUS
Vad är bäst på julen?
Ar det skinkan? Julklapparna? Granen? Svar på

frågan fick KF vid en intervjuundersökning som
genomfördes i början av detta året. Det man mest
sätter värde på är "samvaron" (86 0/o) samt "blom
mor och pynt" (73 °/o). Mat och julklappar når inte
högre popularitet än till (30-40 °/o). Årets tema
för julfirandet som presenteras i våra butiksenheter
och annonser "[ula tillsammans" poängterar sam
varon. Ljuset finns där också, dels som symbol för
helgstamning och frid, dels som tips på den lilla
presenten man gärna vill ge till den man vill glädja.

Slutspurten inför julen närmar sig
när denna tidning når sina läsare har v1 inte så
många dagar kvar till julafton. Stor del av förbe
redelserna är klarade men det återstår säkerligen
en hel del innan vi får sätta oss och "jula tillsam
mans".

Livlig konsumentdebatt
Våra studiegrupper är i full verksamhet. Under

höstterminen går man igenom de tre första breven.
Första brevet har titeln "Hur har vi det ställt?"
Man har då låginkomstutredningen som utgångs
punkt för tankeutbytet. Brev nr 2 har rubricerats
"V&r egen hush&llning" och där diskuteras uppgif
ternas fördelning mellan företag-fabrikanter och
hushållen. Det tredje brevet handlar om "Vem väljer
varan?" Här väoks funderingar om hur konsumen
ten mera direkt skulle påverka varuurvalet. När

man klarat dessa tre avsnitt skall grupperna ta itu
med att författa motioner på grundval av de debat
ter, som förts inom respektive grupp. Motionerna
kommer sedan att sammanställas och bli utgångs
punkt för de ämnen, som skall tagas upp till dis
kussion vid den första konsumentkongressen, som
hålles i Stockholm nästa höst.

Fusionsfrågan
Valda fullmäktigeledamöter i vår förening var

inbjudna till ett informationsmöte i fusionsfrågan
den 18 november. Direktör Olof Moback, som
varit sammanhållande och sekreterare i den struktur
kommitte vars betänkande antogs av 1967 års riks
kongress, lämnade informationer i den aktuella frå
gan. Medlemmarna kommer att inbjudas distrikts
vis till informationsmöten i fusionsfrågan under
januari månad.

1970 års verksamhet
Vår förening har under året haft en mycket god

utveckling. Den totala försäljningen beräknas till
46.5 miljoner kronor.
Den höjda mervärdesskatten från nyåret 197

kommer säkerligen att medföra större köplust än
normalt före nyåret.
Det nya året 1971 blir troligen inte så lite proble

matiskt, men vi hoppas och tror givetvis att det hela
skall ordna sig.

God Jul!
Tack för det år som snart gått tillända.

G. M-n.

Naturvårdsåret 1970 är slut. Men inte naturvårdsarbetet, förstås! Nu lägger snön
snart sitt skyddande täcke över allt, men det som göms i snö .. .I Det är klart, att
man kan bli trött på alla påminnelser, tjat är inte den bästa upplysningsmetoden.
Man kan bli immun mot varningar. Det är så mycket, som är jobbigt och så lite
som man kan göra, kan man tycka. Vi är alla beroende av natur- och miljövård -
också. 1972 blir det stora globala miljövårdsåret, d/1, Sverige står som värd för en
internationell kongress, som ska hållas i Stockholm. Vi ligger väl framme på miljö
vårdsområdet, sägs det, och det beror på att intresset är brett, att diskussionen är
livlig och det beror på att vi alla följer med och har åsikter om det, som ang/1,r oss.
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Helst av allt - böcker Disney: Mosse Pigg. "Jubelpartaj"
med kända Disneyfigurer, 120 sid
9:45

Bro: Nytt mode att sticka och virka.
Om mönster, färgval m.m., 94 sid
14:-

Fogelström: Mina drömmars stad.
Den välkända stadsserien nu i poc
ketupplaga, 11:-

Vilhelm Moberg: Min svenska histo
ria. Om svenska folkets kamp genom
seklen från Oden till Engelbrekt, 314
sid, inb 22:25

är Var Hur 1971. Populär krönika
om det år som gått, 540 sid 22:25

Inger och Lasse Sandberg: Buffalo
Bengt och indianerna. Indianfejder i
höghusens skugga, 32 sid 13:90

Herge: Faraos cigarrer. Ny bok om
Tintins äventyr i serieform, 62 sid
6:95

Astrid Lindgren: Pippi är starkast i
världen. Äventyr i serieform, 24 sid
5:-

Titta peka - Djur. Pekbok, 16 sid
5:-

Ahlrud: Tavelmysteriet. Ny bok om
tvillingdetektiverna, 140 sid 4:40

Astrid Lindgren: Än lever Emil i
Lönneberga. Ny bok om okuvlige
Emils dråpliga hyss, 184 sid 16:50

Pahnke: Britta, Silver och fölet. ön
skebok för hästintresserad ungdom,
140 sid 6:10

Keene: Kitty och den vita vålnaden.
Flickdetektiven löser nytt mysterium,
180 sid 5:40

Vik: Rena karusellen, Lotta. Ny bok
i Lotta-serien, 140 sid 4:40

Hitchcock och Tre Deckare löser
vrålande klockans gåta, 180 sid 5:40

C. Doyle: Sherlock Holmes äventyr.
Spännande berättelser i urval, 130
sid 6:50

Ulla Trenter: Odjuret. Höstens Tren
ter-deckare i varuhusmiljö, 200 sid
28:50

Berthelius: Mannen med lien. Ny
thriller. Förf. tilldelad Expressens
Sherlockpris 1969 för bästa svenska
deckare, 190 sid 24:-
Cirkapriser inkl. moms.
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Lucian heter detta år Liisa Pekkarinen och ses här omgiven av sina tärnor.
Nedan: Tre allvarliga tomtar dryftar dagens problem över ett glas saft med t&rta. Foto: Leif Andersson

LILLA JULFESTEN

20

FINSKA KLUBBEN
Finska klubben firar varje h sin "Lilla Julfest"

med Lucia och tärnor, i år hölls den i Kvarnbergs
skolans matsal för 190 barn och 80 vuxna. Foto
grafen var där och red. ringde upp Hilkka Kaasi
nen som flera jobbiga år har lett ungdomsverksam
heten.
Hilkka berättar att festen gick bra trots lokalbyte

i sista stund, Bergasalen får inte längre användas
på grund av bristande reservutgångar. Programmet
innehöll som alltid, utom förtäring, film, uppträ
dande, dragspelsmusik och julklappsutdelning.
Hilkka slutar i år med ungdomsverksamheten på
grund av bristande tid och vill passa på att genom
oss, tacka för den tid som varit, för blommorna hon
fick samt hälsar sin efterträdare Marita Lukkarinen
välkommen och ett lycka till med arbetet. Till sist
önskar såväl Hilkka som red. God Jul och Gott
ytt År till hela Finska Klubben.
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INTERREST 70
Under några hektiska dagar i början av november

hölls den vartannat år återkommande Internationella
restaurangutställningen i Mässhallarna i Göteborg.

Gustavsbergs som i år ingick som en del i en större
KF-monter med namnet "Promus", ville med sin monter
visa våra möjligheter till miljöskapande genom våra pro
dukter.

Vi presenterade den nya BL-servisen formgiven av
Karin Björqv.ist och Stig Lindberg, Coq, Allmoge, Lib
rick-brickan, emaljerade plåtar, askfat, vaser m.m. Som
vanligt var intresset stort kring vår monter, inte minst
för "Inrerrest-tallriken". Många vackra ord sades också
om vår monter, om porslinet och inte minst den emalj
vägg och de skåp (rillverkade på snickeriet) som fanns
i fonden. Största intresset från press och besökare till
drog sig den nya "Libriok-brickan" formgiven av Stig
Lindberg i samarbete med en grupp tekniker och bransch
folk. Bricka och fat är gjorda i plast samt muggar och
skålar i benporslin, Detta är ett av de resultat Gustavs
bergs .kunnat visa i fråga om nytänkande i fråga om
kombinationer av material och funktioner.
Våra produkter fanns för övrigt även i KF:s övriga

montrar och speciellt väl representerade var vi i KF
lnteriörs avd. där vi förutom porslin hade en speciellt till
den övriga inredningen koordinerad emaljvägg av Bengt
Berglund som för övrigt även svarat för den stora emalj-
väggen i vår monter. P.R.
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Gustavsbergs Konstförening öppnade sin stora årliga utställning i samband med årsmötet den 24 nov. En vecka
senare packades den ihop igen och bilden ovan är tagen från söndagens visning och vinstutlämning. 41 lyckliga
vinnare valde bland tavlor, konstgods och böcker. Utställare: Folke Bang, Olle Bonnier, Sixten Haage, Gunnel
Frisell-Hallström, Ivar Norsing och Folke Wiert. Vidare utställdes en del grafik. Ett kopparstick av Olle Hanspers
utdelades till varje medlem. Styrelsen med Walter Weimark i spetsen omvaldes och de bör s!l här i efterhand få ett
stort tack för gott arbete.

Bowling Gustavsberg - Oxelösund
En rapport frJn klubbmatchen i bowling mellan

Gustavsbergs Fabriker och Centrifugalrör gällande
Centrifugalrörs uppsatta vandringspris.

Matchen avverkades i Oxelösunds bowlinghall
den 24.10 och gällde den andra inteckningen i
vandringspriset. Nästa möte sker i vår i Nackahal
len. ABC segrade med 9.676 poäng mot Gustavs
bergs 9.175 poäng. Bäst i segrande lag blev Gunnar
Lehnbom pl 1.317 p, och i gästande lag kom R.
Johansson på 1.303 p. Bäst på individuella banor
blev bl.a. Gösta Dahlberg på 2:ans bana med 230 p

och Tommy Johansson på 3:ans bana på 211 p
samt S. Albertsson på 200 p. Bäst i hemmalaget
blev Gunnar Lehnborn på bana 4 på 200 p.

Enligt noteringar är det 6 år sedan vi möttes i
bowling första gången. Dessa tävlingar har varit
trevliga och innehållsrika. ABC har dragit det längs
ta strået, men Gustavsberg har stuckit upp och ta
git en och annan inteckning i vandringspriset. I
samband med middagen och prisutdelningen under
höll Gösta Dahlberg med munspelsmusik samt ledde
allsången.
Vi ses i returmötet i Nackahallen! Stig Gladh

På motstående sida presenteras Hästhagenskolan i bild. Skolans exteriör, skolsalar, mat
salen och gymnastiksalen. Denna vänliga och vackra skola togs i bruk till höstterminen
-69 och här undervisas 60 barn i tre lågstadieklasser 1, 2 och 3. Upptagningsområde är
Hästhagen och Farsta, lärarinnorna heter Sonja Ohlund, Margareta Ohlsson och Vivianne
Ericson, Sonja Ohlund är tillsynslärare. I matsalen finner man Göta Hansson och den
som städar och gör fint heter Ellen Oberg. Gymnastiksalen används inte bara, som här
av de egna eleverna, utan också av daghemmen Åkerlyckan och Blomkulan som har var
sin eftermiddag i veckan. Fritidsnämnden bar verksamhet här i skolan om kvällarna.

23

Mats
Text till tal



Skevik har helgöppet
Tommy och Barbro Pettersson samt Leif och

Britt-Marie Göransson har hyrt Skeviks Frilufts
gård av AB Gustavsbergs Fabriker. Friluftsgården
skall hållas öppen lördagar och söndagar mellan
10.00-16.00. Efter överenskommelse också på
friluftsdagar och sportlov. Aven fester för slutna
sällskap kan anordnas, upp till 100 personar kan tas
emot. Skevik öppnades den 5 december och inneha
varna berättar att de själva bekostat och arbetat

Gustavsbergs Teater
Riksteatern gav FLOTT-EN av Kent Andersson

den 5 dec. på Gustavsbergs Teater. Det var mati
neförestallning och vi som var där, 120 betalande
(halvsatt salong) fick god valuta för de fem kronor
biljetten kostade. Bra spel på alla händer och följ
sam och njutbar musik. För regin svarade Anders
Frambäck scenograf var Gunnar Lindblad och tur
neledare Peter Ewen.feldt. Medverkande skådespe
lare, Rolf Gyllenhammar, Anna Hillman, Lars
Gunnar Holrnström, Jan Sangberg, Jim Steffe, Mar
gareta Wåhlin, och musikerna hette Bengt Hård och
Christer Persson.

Gustavsbergs scenkomrnitte har lyckats väl med
pjäsvalet denna säsong. Vi hoppas att publiken hit
tar till teatern i växande skara.

med reparationerna. Redan i augusti började de
"bära skrot, skura och måla". Målare Hans Grege
felt hjälpte till med målningen. Adressen till Ske
vik är Skeviks Friluftsgård, Box 10, 134 00 Gus
tavsberg, tel. 0766/326 00.
Vi som länge saknat Skevik som Iritidsmål hälsar

detta initiativ med glädje och hoppas att många
nya gäster skall upptäcka alla Skeviks företräden,
inte minst vintertid under skidsäsongen.

Rädda Barnen
Rädda Barnens samkväm på Gustavsbergs Teater

den 26 nov. blev en helt lyckad kväll, även ekono
miskt gav den ett gott resultat, 1.600 kr. netto till
Jemen.
Programmet var trevligt med musik av Scenstu

dions orkester, teater, film och uppläsning. Gerda
Nordin Jäste dikter utmärkt ooh Scenstudions ung
domar under Sven Anderssons ledning spelade Lud
vig Holbergs enaktare, "Den förvandlade brudgum
men". Bra föreställning, Arvid B. Bergström var
scenograf och medv. var Monica :Wahlström, Marie
Louise Corrias, Christina Hillert, Ella Nyman,
Anneli Nilsson, Ann-Christine Ljungequist. Ordf.
Birgitta Corrias ber oss att tacka alla medverkande
och inte minst Scenstudion för ett gott arbete.
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Litet Saltstänk
Gustavsberg är en invandringsort
till skillnad från de flesta samhällen och småstäder
i landet. Det är ingen nyhet i samhällets historia,
snarare en tradition. Redan på sista hälften av
1820-talet började de organiserade invandringarna
till samhället. Den gången var det tyska specialis
ter som anställdes för den blivande porslinsfabriken.
På 1840-talet var det slut på den tyska eran och
engelsmännen invaderade bruket. Så kan man hålla
på länge och komma fram till invandrargrupperna
i vår tid från in- och utland. Norrlänningar, dal
kullor, smålänningar, italienare, finnar, jugoslaver
o.s.v. och ingen grupp har lämnat Farstaviken utan
att efterlämna spår. Många i varje grupp har gift
in sig och stannat här för gott. Ungdomen i Gus
tavsberg har minsann inte behövt fara land och rike
kring för att välja en livskamrat och tillföra nytt
blod till gamla släkter. Det har bara varit att välja,
vraka och ta för sig av det som bjöds.

Att vara invandringsort
iir nog ett privilegium, även om den exklusiva kär
nan av infödda gustavsbergare många gånger har
känt sig kringrända av främlingar. Samhällets ung
dom har funnit sin utkomst här fast drömjobben
har varit sällsynta och ett patriarkaliskt system
har hindrat konkurrens om arbetstillfällena. Pors
linsindustrin gav en rik yrkesflora, men man skulle
ha tur för att bli uttagen till sitt idealjobb. Men man
slapp alltså att jaga land och riken kring och det
var ju knappast frågan om val för någon. Det finns
ännu ett men, hur många gustavsbergare ville flyga
bort från viken och söka lyckan på annat håfl. Att
flytta härifrh i äldre tider var ett vågsamt företag
och närmast att betrakta som förräderi. Man riske
rade samma öde som årets Nobelpristagare i litte
ratur, att aldrig få återvända till sitt land, ja inte
ens besöka sina föräldrar.

två generationer har de infödda flyttat om de
så önskat. Det har de inte gjort på en del undantag
när, tack för det, vad vore Gustavsberg utan dem.
De ger samhället en egen charm ooh karaktär och
som sagt den nödvändiga förnyelsen kommer med
invandrarna. När gustavsbergaren tycker att jobbet
är trist så tänker han på sin båt, sin täppa, sitt hus,
sin skärgård och allt väger tungt i vågskålen på
plussidan. GOD HELG!

Edla Sofia

Svensk
silvret!

Mema är en av de svenska
silverspecialisterna. Känd för
modern men inte extrem form
givning. Det matsilver vi visar
här - TRADITION - är
en skapelse av THERESIA.
Svensktillverkat - alltså lätt
alt komplettera. TRADITION
görs endast i silver. Garanterad
värdestegring.
Se Mema-silver hos oss.
6. Tradition

THöRNQVIST
UR - OPTIK - GULD

0766/309 90 - GUSTAVSBERG
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TOMTEBLOSSEN
Julminnen från barndomen har ofta över sig en

doft av lanrhandel, Åtminstone mina från mitten av
tjugotalet. Min barndom förflöt i ett av nordbohus
läns många stenhuggardistrikt med jordbruksbygd
runt omkring och det mullrande havet några kilo
meter bort. Vår närmaste lanthandel låg i kyrksam
hället mitt i den bördiga jordbruksslätten. Den
lika väl som de båda andra affärerna i närheten
var främst en böndernas angelägenhet och det skulle
dröja många år innan den första skylten med "Koo
perativa" sattes upp i det samhället.
Till julen fick mamma ett paket av den handlan

de i kyrksamhället där vi gjorde våra inköp, som
tack för året som gått. Paketet innehöll en liten
kartong med tre fack där två tvålar i julomslag
flankerade en flaska parfym. Mamma tog emot gå
van med glädje, den var en gärd åt hennes aldrig
tillfredsställda behov av kvinnlig flärd men pappa
fnös och talade om den kooperativa affär han hade
varit med om att bilda i kustsamhället.'\För min far
var en av dessa tidiga kämpar ute i bygderna utan
vars trohet och entusiasm röresen aldrig skulle nått
e nsådan bredd eller omfattning som den gjort i dag.
Men det var långt till samhället vid Sannäsfjorden
och t.o.m. en lidelsefull kooperarör som min far
kunde förstå, att vägen var för lång för mamma,
det räckte gott med de fyra kilometrarna till den
närmaste handelsmannen. Han passade varje tillfäl
le han hade att ta mammas nota med till sitt in
köpeställe, när han skulle hålla möte med sin fack
förening eller lasta en skuta med kant- och trottoar
sten. För ännu small skotten i de bo'huslänska
bergen och skutorna kom regelbundet in till våra
bryggor, lämnade oss dräktiga och tunga av sten
lasten och for bort över fjorden ut mot havet till
hamnar i Tyskland, Belgien, Holland eller England.
Julafton nittonhundratjugotre var tre systrar på

väg, sju, elva och tolv år gamla, till affären för
att köpa julklappar och tomtebloss. Det var jag
som var sjuåringen och ingenting i världen skulle
hindra mig från att deltaga i denna viktiga förrätt
ning, allraminst sammanlagda futtiga åtta kilome
ter. Bara det att få stå i lanthandelns julträngsel
och invänta tur var underbart. Att få insupa den
blandade doften av kryddor, snus, tvål, såpa, saff
ran och malpulver, fotogen och torkade, våta kläder.
Se julgranssakerna som glittrade på det extra fram
satta bordet i den förut trånga butiken med julljus
som blänkte i takets kastruller och dinglande trä-
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skor som trängdes med spadar, vispar och stallyktor,
kaffepannor och klädhängare. Se tygpackarnas
svällande rader, karamellhyllans härlighet med sega
bananbåtar, polkagrisar, bröstkarameller, lådan med
tvåöreskolan, Femöres punschflaskor i prydlig for
mering och den ouppnåeliga bakgrunden av de stora
chokladkakorna som kostade tjugofem öre.

Lanthandlaren hade många barn och alla över
tio tjänstgjorde som expediter. Mårten som nalka
des tonåren, fick oss på sin lott men när han hörde
att vi ville se på de svåråtkomliga kastrullerna i
taket s-å stack han emellan med ett par lättare upp
drag och tiden led. Kastrullen var vår julklapp till
mamma, att spara samman vad den kostade hade
inte varit lätt och storasyster valde med omsorg när
Mårten så småningom fick lust med takklättringen.
Vi köpte några småsaker till och så kom besvikel
sen - tomteblossen var slut! Att ge sig över inne
i af-faren hade varit för ouppfostrat för oss men
ute på gården brast fördämningarna. Vad skulle vi
nu ta oss till. En jul utan tomtebloss var förvisso
inte den jul vi tänkt oss. Hemma gillade de inte att
vi sprang i de två övriga affärerna men det här var
ju ett nödfall ansåg vi.

I affär nummer två var tomteblossen också slut,
sådana var tydligen populära det året, men i den
tredje upplyste de snälla människorna oss om, att
slog vi oss ner och väntade på bänken vid dörren
sil. skulle det komma tomtebloss från huvudaffären
i stationssarnhället så småningom. Och vänta det
fick vi men vad brydde jag mig om det, jag var
yngst och som sådan ansvarslös inför de ömma för
äldrarna. Mina systrar däremot förde en ständig
viskande kamp med varandra och med sina samve
ten. alltmedan minuterna blev till timmar och skym
ningen föll. Affären stängdes, ljuset i lokalen släck
tes, ett enda darrande stearinljus åstadkom lockande
skuggor bland julpyntet, men vi satt kvar.
- Dom kommer aldrig, vi går hem, sa mellan

syster Rut, som inte höll så benhårt på traditionerna.
- Det gör vi inte, vi väntar, sa Astrid, stora

syster, för Femtielfte gången, ty för henne fick
ingen detalj fattas i det traditionella mönstret.
- Skyll dig själv då, sa Rut, mamma och pappa

ska nog få reda på att det var ditt fel att vi stan
nade borta för länge så ...
- Ja, skyll på mig du, ja brukar få skulden, sa

storasyster och underläppen darrade.
- De klart vi väntar, sa jag, drabbad av med-
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lidande.
- Du ditt påhäng har väl inget å säga, fräste

Rut, arg för att Astrid fick medhåll, du ska rumpa
1111e överallt ...

Sen blev det alldeles tyst, storasyster ordnade
moderligt min virkade mössa. Jag ansträngde mig
att se den stora dockan genom skumrasket, hon med
det gyllenblonda håret och volangklänningen som
satt på hyllan bakom julbordet. Under tiden slum
rade jag till och vaknade av ett kallt luftdrag. Det
var föreståndaren som öppnade dörren för sin jul
mat och våra tomtebloss. Klockan var sex innan
vi fick tomteblossen vi så troget väntat pi. Samti
digt kom den kvinnliga expediten med en stor påse
med julgetter och gav oss för att vi väntat så tyst
och så länge. Overraskningens glädje steg som en
rodnad över våra kinder. Vi kikade betagna i påsen
med dess innehåll av glänsande julgransprydnader,
fransiga karameller, granna chokladbitar och soc
kerkonfekt.

Men ute på trappan väntade oss mörkret, Det
hade börjat snöa och vinden kom saltmättad och
råkall från västerhavet. Vi dröjde alla tre i en se
kund av skräck. Vi tänkte på den långa, beckmörka
vägen, på den isande vinden, på bron som vi måste
över och där spökena höll till. Omkring alla broar
i den trakten grasserade vilda spöken. Hästar ske
nade eller vägrade gå över bron, osaliga män med
huvudet under armen passerade suckande sina le
vande medvandrare, slöjor fladdrade och försvann
mellan träden, a: It enligt de bofastas tro. Stora
syster ryckte upp ,ig först, samlade sin hjord och vi
började gå flämtande och fort Framåt vägen. En
ensam karbidlykta närmade sig, någon kom cyk
lande emot oss. Underbara lättnad som kom mina
ögon att tåras. Pappas röst ljöd genom mörkret.
Han hade missmodig och trött, efter att ha letat
länge, ställt sig vid vägkanten utan att veta var han
skulle söka sina förlupna flickor. Så fick han
höra oss komma, förebråelserna fick vara, för gläd
jen att se oss välbehållna var större än förtreten och
vi var sprickfulla av upplevelser, det skulle varit
allt för svårt för honom att göra sig hörd.
Jag ömsom satt p1l. cykelramen och ömsom sprang

bredvid för nu var det brått hem till den ängsligt
väntande mamma. Frös gjorde jag bitterligen. De
ärvda snörkängorna var slitna och trånga och det
var ett ständigt fruset mellanrum där de hemsticka
de, svarta strumporna slutade och flanellbyxorna
borde tagit vid. Hela vägen med jämna mellanrum
fick jag förmaningar av systrarna, att nu skulle jag
ingenting säga om kastrullen till Mamma för nu

hade vi köpt den så här i sista stund för att det
skulle bli en överraskning. Jag tillbakavisade argt
misstanken att jag skulle försäga mig. Mindes inte
dom vad jag kunde hålla tyst i fjol?! När först Rut
kom i julveckan och visade Mamma och mig vilket
fynd hon gjort i affären. Två små runda träljussta
kar, röda för julgransljus med tre runda fötter in
under varje. De skulle bli julklapp åt Astrid. Vi
beundrade, svor tysthetsed och Mamma gömde pa
ketet längst upp på hyllan i garderoben. Rut sprang
ut och lekte och minuten efter kom Astrid och vi
sade triumferande ett likadant paket med likadana
ljusstakar i, fast då fick vi svära tysthetsed innan
vi alls fick se innehållet. Mamma gömde paketet
också det på den översta hyllan i garderoben.
är storasyster gått, ramlade jag i Mammas famn

frustande av skratt men ingenting kom över mina
läppar om denna hemlighet.

Antligen kom vi hem. Mamma sa inte så mycket
om vårt äventyr hon heller, det var ju julafton.
Gissa vad det var skönt att H av sig snörkängorna.
Jag slank in i rummet där julgranen stod i sin här
lighet och lät min frusna kropp värmas av ljusets
värme. Det var så underbart men jag måste kämpa
mot lusten att somna från hela julfirandet. Rösterna
från köket höll mig vaken. Systrarna hade alltid
olika uppfattningar om händelseförloppen. De såg
allt från sina väsensskilda naturers utgångspunkter.
- Vi fick vänta alldeles för länge i den första

affären också, sa Astrid.
Rut var färdig att ila till Månens försvar:
- Han kunde väl inte rusa upp i taket efter vå

ran kastrull med desamma heller, sa hon och tyst
nade tvärt. Jag visste där jag satt för mig själv, att
först såg hon förskräckt ut sen började skrattlusten
glittra i ögonen men på Astrid darrade underläppen
och föll ner. Mamma bytte snabbt samtalsämne och
talade om ottesången och vem som tänkte gå på
den och pappa sa att nu hade det slutat snöa och det
såg ut att bli kallt; kunde bli en tjuge grader på
morron om det ville sig illa.
Jag tittade på julklappshögen och klämde på pa

keten. Var det en handväska i det platta paketet
under granen då skulle jag gå till julottan om det
så var tretti grader kallt och havsvind. Tänk om
... om det var den där i postorderkatalogen, den
där av imit. krokodil, vad imit, betydde det visste
jag inte men det var nog en särskilt fin krokodil,
trodde jag ... och fodret var violblått stod det, med
sidenglänsande lyster . . . kanske . . . det händer ju
så vidunderligt ljuvliga saker på julaftnar.

Edla Sofia
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GUSTAVSBERG

"FORSOKSGUDSTJANSTER"
Gustavsbergs församling har av domkapitlet ut
setts att deltaga i försöksverksamhet med nya guds
tjänstformer. Den pågår under vintern och våren
med i regel en "försöksgudstjänst" i månaden, förs
ta gången 4 sönd. i advent den 20/12 kl. 11.

Födda
8.11 dotter till Sergio Mineni o.h.h. Pierina Angcla f. Barccl

landi, Skyttev, 7
9.11 dotter till Eva Elisabeth Viktoria Säll, 1\lggårdsv. 7,

Mörtnäs
10.11 dotter till Birgit Marjatta Hagner, Ingaröv. 2
10.11 dotter till ~tig Tage Allan Olovsson o.h.h. Eva-Lisa

f. Wennberg, Bäckstigen 31
11.11 dotter till Ulf Roland Åbrandt o.h.h. Ingrid Margareta

f. Eriksson, Skyttev. 3
12.11 son till Harald Daniel Halldorf o.h.h. Märta-Greta

f. Vesterberg, B jörnskogsv. 2
13.11 son till Lars Sölve Rickard Karlsson o.h.h. Berit Elisa

bet f. Andersson, Björnskogsv. 44
18.11 son till Irma Maria Jääskö, Mariag. 5

Döda
7.11 Anita Christina Persson f. Vallin, Renv. 14 25 lr

15.11 Anna Kristina Pettersson f. Ljungvall, Gustavs-
g~rden 81 lr

Tack
För vänligt deltagande vid min systers, Elsa Jons

son, bortgång och för den vackra blomstergärden
vid hennes bår, ber jag till släkt och vänner, perso
nal och kamrater på Gustavsgården avd. 4, baptist
församlingen, söndagsskolan, gamla arbetskamrater,
Pensionärsföreningen, Veteranklubben samt Gus
tavsbergs Fabriker, få framföra mitt varma tack.

Ester

För visat deltagande vid Elsa Johanssons bort
gång, och för den vackra blomstergärden tackar vi
hjärtligt. Släktingarna

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Gunnar Kjellberg

FÖRSAMLINGENS DOPDAG
Under det nya kyrkoåret blir i regel första sön
dagen i månaden (3/1, 7/2 o.s.v.) församlingens sär
skilda dopdag. Då sker dopet i församlingens sön
dagsgudstjänst, och dopets innebörd, att man intages
i Kristi Kyrkas gemenskap, framhäves, likaså för
samlingens ansvar för dem som döps.
Dop sker också vid andra tider och tillfällen.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
ordnade traditionsenligt luciahögtid på Gustavsgår
den under medverkan av kören med luciatåg och
sång och Domus med luciakaffet.

Arbetskretsen har till Gustavsbergs kyrka sänt
en vacker och ändamålsenlig dopljusstake, som wgs
i bruk 1 sönd. i advent.
Kyrkliga arbetskretsen börjar ny termin tisdagen

den 19/1 med årsmöte i prästgården kl. 19.30. Nya
nedlemrnar är välkomna.

TRETTONDEDAGEN - MISSIONENS DAG
Vid högmässan kl. 11 ges den viktiga kollekten
till Svenska Kyrkans missionsverksarnhet i Sydafri
ka, Rhodesia, Tanzania, Sydindien, Malaysia och
Hongkong.

Bidrag till rnissionskollekten kan också lämnas på
pastorsexpeditionen,

För den storslagna uppvaktningen på min 60-
årsdag ber jag att få framföra mitt varmaste tack.

Ivar Högren

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60- årsdag.

årsdag. Ruth Norberg

A. F. B E C K M A N

Ingrid Forssman
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Begravnings- & Eldbegängetsebyrå 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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KYRKKV.ALLARNA FORTSKTTER
i Gustavsbergs kyrka under vintern och våren
varje torsdag kl. 19 .30 med gemensam aftonbön,
,Ktrannan gång dessutom kort bibelförklaring över
ämnet "Frälsningens väg".

SONDAGSSKOLANS JULFEST
äger rum söndagen den 3/1 kl. 15 i Ekedalsskolan.

y termin börjar söndagen den 24/1 kl. 9.30.
Bilar hämtar eleverna kl. 9.15 från Hästhagen,
Lugnet och Skyttevägen.

Under det nya kyrkoår som börjar med Första
öndagen i Advent, 29 november, kommer Helg

målsbön att hållas i Ingarö kyrka den första lör
dagen i varje månad kl. 18.00.
Den första Halgmålsbönen hålles således 5/12 kl.

18.00.
Julaftonens Julbön hålles i år en timme tidigare

än vanligt, på mångas begäran. I lngarö kyrka
;1ålles alltså Julbön på Julaftonen kl. 16.00!

öndagsskolan gör efter 13/12 uppehåll under
Jul- och Nyårshelgen. Den nya terminen inleds
traditionellt med Julfest efter Trettondedagens fa
miljegudstjänst.

Kyrkans Ungdom samlas första gången efter Jul
i Ingaröhemmet torsdagen den 21 januari kl. 19.00.
"De Gamlas Dag" firas i år den 13/12 med hög

mässa i Ingarö kyrka kl. 11.00. Församlingens pen
ionärer inbjuds därefter till jullunch på Säby säteri.
Särskild inbjudan utsändes!
Den sista adventssöndagen, 20/12, hålles liksom

föregående år en Adventsgudstjansr i Skälsmara
Missionshus kl. 18.00. Om vägen till missionshuset
på grund av ymnigt snöfall är oframkomlig kan
gudstjänsten komma att inställas eller ev. förläggas
till kyrkan.
Torsdagen den 14 januari kl. 19.00 inbjudes till

Församlingsafton i Ingaröhemmet. Folkhögskollärare
Rune Nilsson från Tollare folkhögskola kommer
då att tala om "Sicilien - U-land i Europa". Före
draget illustreras med färgbilder.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 71S 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGARE

JUL- OCH NYÅRSHELGEN I

INGARÖ KYRKA
Söndagen 13/12

11.00 Högmässa med Nattvard
"De Gamlas Dag"

Söndagen 20/12
11.00 Högmässa
18.00 Adventsgudstjänst i Skälsmara

Julafton
16.00 Julbön

Juldagen
5.00 Julotta
7.00 Tidig Julhögmässa

Annandag Jul
11.00 Högmässa med Nattvard

Söndagen 27/12
11.00 Högmässa

Ny&rsafton
23.30 Nyårsvaka

Ny!lrsdagen
11.00 Högmässa

Lördagen 2/1 1971
18.00 Helgmålsbön

Söndagen 3/1 1971
11.00 Högmässa med Nattvard

Trettondedag Jul
11.00 Familjegudstjänst

"Söndagsskolans Julfest"

INGARÖ

Födda
8.11 en dotter till Karl Göran Lindberg o.h.h. Gun f. Karls

son frll.n Fladenvägen 1

KYRK.BIL GRATIS
till högmässan i Gustavsbergs kyrka söndagarna kl.
11 erbjuds pensionärerna på Gustavsgården och
andra äldre och rörelsehindrade. Det är bara att
meddela Taxi, tel. 08/715 01 30.

Tack
För all hjälp, vänlighet och omtanke under vår

makes och fars, Evald Karlsson, sjukdom och för
alla vackra blommor vid hans bortgång vill vi här
med framföra vårt varma tack.

Hilda och Evert
~
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Farsta trädgård, Gustavsberg
Tel. 324 88

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
i riklig sortering

Även hem·sändning utföres

GodJul och Gott Nytt År

EN GOD JUL och GOTI NY'IT ÅR

tillönskas alfa kunder

.9'lCJ3 C)1fal!ens CJ{e,,{,iseringar
Centrum Gustavsberg

Tel. 326 60

Oppethållande julen 1970

Fred. den 18/12 lcl. 9.00-19.00
Lörd. den 19/12 kl. 8.30-15.00

Månd. den 21/12 kl. 9.00-19.00
Tisd, den 22/12 kl. 9.00-19.00
Onsd. den 23/12 kl. 9.00-19.00
Torsd. den 24/12 kl. 8.30-12.00

GUSTAVSBERGS
FÄRGHANDEL

Per Holmberg
Mariagatan 12
Tel. 0766/332 00

Stor sortering i branschvaror, leksaker och julpynt
Semesterstängt från d. 11/1 t.o.m. 10/2 1971

9ngas <JJam{risering
Ovre Stenhuset Tel. 309 63

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det g!lngna !lret

och en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

mätare
Martin Lövgren

Tel. 314 29

qod iul
och qoll nlJII 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

Ett hjärtligt rack til,1 alla kunder för det gångna
året och en önskan om GOD JUL och

GOTI NYTI AR

E. Olofssons Boktryckeri AB
Folkungagatan 126 116 30 Stockholm

Telefoner 414122, 43 3903, 42 42 88

30

Mats
Text till tal



Tack för "byggåret" 1970

Julhälsning till alla kunder!

lngarö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 27100

f;;unvors <Jferr{n·serin~
Bjömskogsvägen 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 GOTT NYTT AR

Välkommen pJ det nya Jret

.sl{_nifas ClJamfrisering
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

l ,~-

~
~-,
~1-~

.... ~. ··-

VALKOMMEN till

våra rillsrällningar

och taok för det gångna året.

4od iut
och 4oll nyll {Jr
tillönskas alla.

1olkpark1lören;ngen

Konditori Vita Hästen
Den godaste julklappen! Stor sortering, olika figurer.
(Garanterad äkta marzipan.) Pepparkaksfigurei-! Saff
ransbröd, Smörstjärnor, Klenetter, Mandel/ormar, ja alk
som tillhör en

En GOD JUL med bakverk
och jultårtor och
EIT GOIT NYTIÅR
önskas alla gamla och nya
kunder.

VITA HASTEN
Tel. 304 29

6rt i:
ATELJE

Björnskogsvägen 16
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

Tagningar endast efter
tidsbeställning
17.30-18.30

GOD JUL och GOTT NYTI AR
tillönskas alla våra kunder.

TELEBIBELN HAR ORDET • RING 0766/30216
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Jultidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
4 SONDAGEN I ADVENT 20/12
JULAFTON
JULDAGE

11.00 Söndagsgudstjänst (Ny gudstjänstform)
17.00 Julbön
7.00 Julotta. Kören medverkar

11.00 Högmässa med nattvard
11.00 Högmässa
11.00 Högmässa
17.00 Nyårsbön
11.00 Högmässa med nattvard
11.00 Högmässa. Församlingens dopdag
l 5.00 Söndagsskolans julfest i Ekedalsskolan
11.00 Högmässa med nattvard, Kören medverkar

Missionskollekt
VALKOMMEN TILL HELGENS GUDSTJANSTER!

GUSTAVSBERGS FRIKYRKOR
välkomnar Er till jul- och nyårshelgens gudstjänster och fester

Missionskyrkan

ANNANDAG JUL
SONDAGEN 27/12
NYÅRSAFTON
NYA:R'5DAGEN
SOND·AGEN 3/1

TRETTONDEDAGEN 6/1

Söndagen den 13 dec.
14.00 SONDAGSSKOLANS JULFEST

Söndagen den 20 dec.
11.00 GUDSTJANST. Solosång

Juldagen
7.00 JULOTTA. .A!ke Nilsson,

barnkör, sångarna
9.00 Julandakt på Gustavsgården

Annandag jul
11.00 MISSIONSGUDSTJANST

Disrriktsförest, Martin Buckard, solosång.
Offer, sparbössetömning för SMF :s
yttre mission
Söndagen den 27 dec.

11.00 GUDSTJANST. Solosång
15.00 JULFEST för invandrare och övriga

intresserade, även familjer i SMU-gården.
Anmälan före den 20/12 till tel. 307 37

Nyilrsafton
18.00 NYÅRSANDAKT i Baptistkyrkan.

Sångarna, pastorerna

Nyilrsdagen
11.00 I JESU NAMN VI BORJA.

Nilsson, duerrsång. HHN

Lördagen den 2 jan.
16.00 JULFEST för församling, SMU och

församlingens vänner

Trettondedag jul
14.00 BARN- OCH FAMILJEFEST

i Skälsmara missionshus

Lördagen den 9 jan.
16.00 PENSIONARERNAS JULFEST

Konsum och missionsförsamlingen
ansvarar

Söndagen den 13 dec.
11.00 GUDSTJANST

Baptistkyrkan -
Nyårsafton

18.00 NYÅRSANDAKT. Pastorerna, sångarna
Nyilrsdagen

11.00 GUDSTJANST. Duettsång, nattvard
Söndagen den 20 dec.

15.00 SONDAGSSKOLANS JULFEST
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Söndagen den 4 jan.
11.00 GUDSTJANST

Trettondedag jul
11.00 GUDSTJANST.

Kristina och Göran Tillenius talar, sjunger
Söndagen den 10 jan.

11.00 GUDSTJANST
Missions- och Baptistförsamlingarna önskar alla EN GOD JUL

och ett välsignelserikt GOTT NYIT ÅR!

Juldagen
7.00 JULOTTA. Tillenius

Annandag jul
11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

Söndagen den 27 dec,
11.00 GUDSTJANST

Mats
Text till tal



OCTAGON
DESIGN KARIN BJÖRQVIST
GLASYR LJUSBLÅ ■.
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V en grågröna vintermånaden ja
nuari, som kunde varit november
med regn och våta gula löv i skrevorna i
ekskogen - är förbi. Några dagar skid
före och en ljuvlig söndag med glansis
för långfärdsåkare har den i alla fall
gett. Skridskosegel och isjakter har
synts på Baggen. Men det har haft sin
charm att ströva över gråa, våta betes
vallar in bland träden. På vägarna har
man halkat i leran. Vi har fått igen det
vatten som försvann sommaren 69.
Att man åkte isjakt av praktiska skäl

i seklets början och inte bara för nöjes
skull kan Ni läsa, när Sigrid Landström
berättar för Torsten Rolf om sitt liv i
Lillängsdal. Innan Ni hinner dit har Ni
väl läst igenom Företagssnämndens pro
tokoll ordentligt.
Nya bostadsområden växer upp och

nästan nya växer ut. På bildsidan finns
några vyer från dom. Och trots det i
skrivande stund miserabla vintervädret
skriver vi om kommande radhusmäster
skapen på skidor och om bandyserier.
På lång sikt kan idrottsvännerna tänka
på orientering och annat. Gustavsgår
gården har haft fest med utklädsel. Och
sagan om måttets mästare - den s.k.
Mått-Johansson är lika spännande eller
kanske ännu mer i dag, än när den ut
spelade sej. Har det inte fallit någon
snö mellan detta skrivs och Ni får tid
ningen i handen, så njut av stegen fram
åt i snön här bredvid - det är en hare
som har varit ute på hal is.

Red.
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FORETAGSNAMNDEN
Arthur Hald presenterade i stora drag innehållet

i den personal- och besöksbroschyr som börjar ta
form. Beslöts att en provupplaga i c:a 200 exemplar
framställs snarast för att utgöra underlag till den
definitiva broschyren, som beräknas vara färdig
under våren.

Ordföranden tog upp frågan om bildande av en
studiegrupp för miljöfrågor inom Gustavsberg, vars
bakgrund och uppgifter framgår av separat bilaga.
Efter flera inlägg, som bekräftade uppslutningen
kring detta projekt, men där även betonades dess
omfattning, beslöts att ledamöter i en dylik studie
grupp skulle diskuteras fram i arbetsutskottet och
föreslås vid nästa nämndsammanträde och att i
övrigt de föreslagna åtgärderna skulle vidtagas.

Bo Broms kom i en allmän marknadsöversikt
bl.a. in på långtidsutredningens nyligen presenterade
material och påpekade att en minskning av bostads
byggandet där förutses. I storstadsregionerna torde
dock byggandet fortgå i relativt stor omfattning.
En hög investeringstakt måste upprätthållas inom
industrin och ökad produktivitet kan väntas den
närmaste 5-årsperioden. För Gustavsbergs del skall
reparations- och moderniseringsmarknaden bli före
mål för ytterligare bearbetning och bör kunna ge
ökad avsättning för våra VVS-produkter. Efter
denna allmänna översikt skärskådades våra olika
produktionsgrenar enligt följande:
HPF har det gångna året haft en hygglig pro

duktion. Dock förväntas en höjning av primaut
fallet, ett bättre utnyttjande av givna resurser samt
en aktivare marknadsföring det kommande året.
Pris- och Kartellnämnden har medgivit en pris
höjning på våra HPF-produkter från nyår, vilket
torde öka intäkterna.
SPF har haft vissa tillverkningsproblem bl.a. ge

nom ökad personalomsättning och ändrad massa.
BKF håller en mycket god leveransberedskap,

men utleveranserna ligger under föregående års
siffror.
Plast upplever en säsongartad ordernedgång med

minskad beläggning främst på mindre maskiner.
Goda förhoppningar om 1971 finns dock, bl.a. kan
byggplast öka ytterligare.

Smidda pannor har under året haft en hygglig
orderstock, men leveransförseningarna har varit
alltför många. Prognosen för 1971 är dock till
fredsställande, och med anledning av den föreligger

2

ett personalbehov av fem nya svetsare.
Kyldisk har haft ett hyggligt år, men 1971 för

utses färre order, framförallt på grund av en stagna
tion i varuhusbyggandet, som är ett resultat av den
25-procentiga investeringsskatten. Okat utvecklings
arbete för att förbättra diskarna hör till programmet
för det kommande året.

Mölntorp har haft ett gott år. Diskbänkarna är
här vår största produkt och säljs huvudsakligast på
export. Planer finns att det kommande året öka
lagerutrymmena för att hålla högre leveransbered
skap.

Oxelösund har fått känna av en vikande mark
nad på gråjärn, medan segjärnet haft god efterfrå
gan. På grund av stigande materialpriser kommer
en prishöjning från nyår, och Pris- och Kartell
nämnden har i dagarna bifallit vår begäran.
Fristad har hållit hög tillverkningstakt av PVC

rör med hygglig omsättning 1970. Priskonkurrensen
är dock mycket hård, och lönsamheten för det gång
na året kan inte betecknas som helt tillfredsställande.

Reftele har haft ett relativt hyggligt år, och ett
förhoppningsfullt samarbete har nu inletts med
CTC. En satsning på en förbättrad marknadsföring
hör till det kommande årets aktiviteter.

Bertil Dahllöf gav en komplettering till Bo Broms
redogörelse, där han bl.a. påpekade att lagret av
badkar nu var fullt tillräckligt och därför kan even
tuellt produktionsändringar, t.ex. minskad skiftgång,
komma i fråga. På SPF är det tvättställen som till
verkats i färre antal 1970 än 1969. Personalbrist
och viss konstant frånvaro har varit bekymmer un
der året. En kvalitetskurs för personalen har pågått
och denna har mottagits positivt och måste nu följas
upp för att utbildningen skall ge önskad effekt. De
informationskvällar Hans Andersson haft för olika
personalgrupper har gett fabriksledningen en del
värdefulla synpunkter och flera projektgrupper ar
betar nu vidare med vissa uppslag. Önskemålen för
sanitets del 1971 är att den ugnskapacitet som finns
tillfullo skall utnyttjas samt att en högre leverans
beredskap kan hållas. För Plasts del har internle
veranserna ökat i omfattning och den nya flottör
ventilen är nu helt av plast. Underhållstjänsten har
till följd av det kärva ekonomiska läget fått senare
lägga en del projekt, och för övrigt har antalet
entreprenörer, som arbetar inom fabriken, kunnat
reduceras till det minimala. Produktutvecklingen



har kommit med flera nya uppslag och ideer. Pro
duktionstekniska avdelningen arbetar bl.a. vidare
med månadslöneexperimentet på kollektivsidan, vil
ket enligt överenskommelse fortgår in på det nya>
året, då man sammanställer resultaten och even-
tuellt fortsätter proven.
Under-marknads- och produktionsöversikten ställ

de ledamöterna flera frågor. Bl.a. undrade Arne
Johansson om den nämnda utbildningen i kvali
tetskontroll inte skulle kunna ske även på flera
områden inom företaget och Bertil Dahllöf svarade
att avsikten var att senare gå vidare med motsva
rande utbildning bl.a. på BKF. På en fråga från
David Hjerpe om våra möjligheter att vinna ter
räng på moderniseringsmarknaden betonade Bo
Broms att lånemöjligheterna för sådana som vill
reparera idag inte är tillfredsställande lösta av stats
makterna samt att en kampanj med inriktning just
på modernisering kommer att igångsättas under
1971. Birger Andersson framhöll att man från fack
föreningshåll önskar att företagsledningen undersö
ker möjligheterna för att finna nya tillverknings
objekt, som inte har direkt anknytning till bygg
branschen, då en sådan gör att företaget blir myc
ket sårbart i nedgångstider. Bo Broms delade i stort
fackföreningens uppfattning och menade att före
tagsledningen arbetar intensivt med denna fråga.
Våra försäljningskanaler och vår kunskap på om
rådet gör dock att vi kommer att hålla fast vid vår
produktionsinriktning, men att man på längre sikt
kan tänka sig att komma med helt nya produkter.
Några drastiska personalförändringar är icke pla
nerade men att omflyttningar mellan avdelningar
och olika arbeten kan bli nödvändiga måste perso
nalen vara införstådd med.
Ruben Edqvist gav en kortfattad bild av 1970.

Året har i stort inneburit dalande konjunkturer med
försämrat resultat i jämförelse med tidigare år.
Försämringen har sin grund i både yttre och inre
faktorer. De yttre som vi själva inte kan råda över
är den allmänna åtstramningen samt dyrare råva
ror. Den hårda konkurrensen har gjort att priserna
inte kunnat höjas i samma omfattning som råvaru
fördyringen. De inre faktorerna är ökade kostnader
och försämrat primautfall. För att komma tillrätta
med dessa sistnämnda faktorer har ett förbättrings
program presenterats där avdelningscheferna före
slagit ytterligare räntabilitetsförhöjande åtgärder.
Kvalitetsutbildningen är en åtgärd, som syftar till
färre reklamationer och en starkare känsla för pro
dukterna. Effekterna av prisbromsen och prisstop
pet har gjort att även KF måste vidta förändringar.

På arbetsutskottet har bl.a. semesterfrågan be
handlats. I enkät har framgått att den allmänna
inställningen var positiv för en sammanhängande
semester. Ur produktionssynpunkt har dock upp
delad semester vissa fördelar. Beslöts att semestern
ej skall uppdelas utan omfatta fyra veckor i följd.

Beträffande semesterns förläggning har från SIF
och SALF-avdelningarnas enkät framgått att den
största anslutningen var för en förläggning med
början den 28 juni. I Fabriks enkät har upptagits
ett tidigare alternativ, 21 juni; ett mellanalternativ,
5 juli; samt ett senare alternativ, 17 juli. Största
anslutningen fanns för mellanalternativet. Ur pro
duktionssynpunkt finns flera fördelar med att se
mestern anslutes till midsommar. Efter diskussion
med reservation från Fabriks representanter fast
ställdes 1971 års semesterperiod till 28 juni-25 juli.

Efter förslag fastställdes följande sammanträdes
dagar för 1971: 16/3, 15/6, 14/9 och 14/12.
Informationen om TEC-bygget bordlades till

nästa sammanträde, då en fyllig rapport och even
tuellt besök på bygget kan göras.
Ur en rapport från Personalavdelningen kan näm

nas att antalet anställda per den 30/11 utgöres av
2.179 personer, varav 1.596 kollektivanställda och
583 tjänstemän och arbetsledare. Totalt torde per
sonalomsättningen för 1970 uppgå till drygt 20 /o.
Förslagskommitten kan redovisa god aktivitet.

Bl.a. har 33 förslag på de senaste tre sammanträ
dena premierats med sammanlagt 10.850:- kr.
Ur dessa kan noteras att Erik Lindahl, UHV, fått
tillsammans 2.100:- kr. för sina båda förslag
"krokrör" och "skum". Torsten Wahlström, SPF,
har fått 1.050:- kr. för sitt förslag "luft, glasyr
blandare", August Mauder, SPF, har fått 500:- kr.
för 'påfyllningstratt", Harry Jönsson, SPE, har
fått 900:- kr. för förslaget "gummiremsa", Sven
V. Andersson, SPF, har fått 1.850:- kr. för sitt
"målade stöd", Karl Sjöström, SPF, har fått 500:
kr. för förslaget "glidskena" och slutligen har Lars
Jansson/J. Pynnönen, UHV, belönats för sin ge
mensamma lösning "centrumspolrör" med 500:
kr.
Centrala skyddskommitten har haft sitt första

sammanträde under Bertil Dahllöfs ordförandeskap.
Ett arbetsutskott har tillsatts och består av Erik
Mehlqvist, David Hjerpe och Birger Andersson.
Ett förslag till skyddsinstruktion inom företaget
skall göras upp av arbetsutskottet. Den planerade
kursverksamheten i arbetarskydd diskuterades, li
kaså dryftades en skyddskampanj, städfrågor, tra
fikfrågor samt silikosundersökningar, som nu efter
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Besöksverksamheten 1970
Besöksverksamheten går sin gilla gång och be

söksantalet pr år håller sig omkring 15-16.000.
I år 15.000 på 610 besök. Juni var hektisk, 3.000
personer slussades genom Blå Porten.
Till dom mer prominenta besöken hör Olof Pal

me och Sven Aspling, som hade information om
översynen av arbetarskyddslagen. 200 personer
vandrade först genom fabrikerna. Camilla Odhnoff,
som talade om Barnstugeverksamheten gick först
en besöksrunda. Gunnar Lange med 60 personer
från sitt departement kom i juni. Och den 28 april
var Kronprinsen här.

Företagsnämnden

ett uppehåll skall komma igång igen.
Från samarbetskommitteernas protokoll citeras

följande:

BKF
På BKF har man dryftat sedvanliga produktions

frågor, yrkes- och skyddsfrågor, lunchrumsverk
samheten m.m. I samband med diskussioner om
frånvaron har konstaterats att språksvårigheterna
ofta gett upphov till missförstånd med både arbets
ledning och arbetskamrater. Skiftgången ansågs
också påverka frånvaron negativt. Vidare är bo
stadsfrågan otillfredsställande löst för många. Oviss
heten i lönesystemet nämndes också som en trolig
faktor. En särskild arbetsgrupp har kommit med
förslag för att förbättra förhållandena på emalj
verket. Bl.a. önskas en annan sliprutin, bättre ljus
vid avsyningsbandet samt en omläggning av intro
duktionen med en finsktalande instruktör.

HPF
En dekormålningsskola har startats med 8 elever.

En liknande utbildning är ämnad för att få kvali
ficerad glaseringspersonal. Informationer har läm
nats om att HPF-lagret kommer att inrymmas i den
nya TEC-byggnaden. En kommitte har utsetts att
planera en resa eller utflykt för lunchrumsöverskot
tet. Ugnsarbetarna önskar värmeskåp och något att
sitta på vid raster, vilket ingenjör Mohlin om möj
ligt skall åtgärda.
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Samarbetet med KF och Svenska Institutet är
livligt. Swedish Co-operative Centre har haft Over
sea Students (från alla delar av världen) från Co
operative College i Stanford Hall, Loughborough
i England. En grupp därifrån har förresten redan
anmält ett besök i april i år. Då blir det alltid in
formation och frågor både om företag och sam
hälle. Mycket stimulerande besök för värdfolket.
Japanska LO, enstaka, långväga yrkesmän och

kvinnor, skolor, helt vanliga turister, Arbetsträ
ningsinstitutet, Arbetsmedicinska institutet finns
också i besöksboken.

Plast
Ny maskiner, beläggning, produktionsnyheter

dryftades. Ett extralager skall förvaras i Barracu
datältet för att SPF:s behov av plastdetaljer skall
vara säkrat. Budget för 1971 granskades och i stort
kommer maskinerna att vara fullbelagda hela året.

SPF
Påpekades vikten av att samtliga hjälper till att

bryta den nedåtgående trenden vad gäller prima
utfall genom att undvika slarvfel. Dessutom måste
alla hålla raster och operationstider. SPF svarar
för ungefär 70 /o av inkomna förslag till förslags
kommitten. Plastavdelningen skall utse en repre
sentant till lunchrumskommitten. Information om
arbetsvärderingen lämnades, och c:a 35 arbeten på
SPF är nu värderade. Uppsnyggningen av lunch
rummet fortsätter med skåp och blomsterarrange
mang.

UHV
En fråga om hyra för dryckesautomaterna inte

kunde bekostas av företaget skulle tas upp på före
tagsnämnden. Bertil Dahllöf lovade på nämndmö
tet att han skulle söka komma med en lösning så
fort sig göra låter. Diskuterades klädskåp, större
förbandslåda. Rapport över UHV:s resultat ur
ekonomisk synpunkt önskades och Gunnar Fager
lind meddelade att en utredning är på gång. En
telefonhytt för de anställda på UHV önskades och
torde komma i samband med att den nya växeln
blir färdig i slutet av 1971. Sekr.



Foto: Stig T Karlsson

Studiegrupp för miljöfrågor
Vi talar mycket om fördjupad företagsdemokrati

och mycket har skrivits därom. Många experiment
görs i form av självstyrande grupper, arrangemang
av social och idrottslig karaktär m.m. för att stär
ka samhörigheten mellan anställda och företag.
Även i Gustavsberg har vi ju varit ganska lyhörda
för dylika aktiviteter men man kan sätta ett visst
frågetecken för hur enskilda åtgärder av detta
slag påverkar attityderna inom företaget.

Företagsdemokratin kan enligt mitt förmenande
ses på tre plan, dels i form av beslutsdeltagande på
styrelsenivå, dels i form av samråd inom företags
nämndsavtalets ram, dels delaktighet i utformande
av egen arbetsmiljö. Jag har då gått med åtgär
derna så att säga uppifrån och ned.
På det översta planet har vi ju inom KF en

styrelseform som tillförsäkrar medlemmarna infly
tande. Vidare finns den statliga samarbetsutredning
en som kommit med vissa förslag om insyn i bola
gen och vad dessa förslag kommer att leda till får
framtiden utvisa. Det finns ingen anledning för en
enstaka industri som Gustavsberg att ta upp frå
gorna på detta plan.
Inom företagsnämnden finns det en hel del att

göra och vi har i Gustavsberg sökt hålla företags
nämndens arbete levande så att det ej enbart är ett

formellt organ för intern information. Bl.a. har
det varit vår strävan att söka få något utomstående
inslag som berikar företagsnämndssammanträdena
eller kontakt med dotterbolagens företagsnämnder
i form av studieresor etc. Det är emellertid möjligt
att man skulle komma ännu längre på aktiverings
vägen genom att studera olika aspekter inom före
tagsnämndsarbetets område och se vilka möjligheter
som kan finnas för ett fördjupande av den anställ
des intresse i dessa frågor.
Jag tror inte att ett dylikt studium bör ske enbart

genom professionella insatser av förtroendemän
och tjänstemän med specialbefattningar. De har sitt
givna arbetsområde och deras erfarenhet och råd
skall naturligtvis utnyttjas, om man, som jag
tänker föreslå, tillsätter en studiegrupp för akti
vering av företagsnämndsverksamheten för att för
bättra attityderna inom företaget.

Om vi sedan tänker på det tredje planet, nämli
gen arbetsmiljö och trivsel, så kan man av olika
anledningar förmoda att attityderna gentemot före
taget förändrats under de sista åren bl.a. samman
hängande med det allmänna tidsläget, arbetskraftens
rörlighet, språksvårigheter etc. Om man emellertid
tror på att det finns kreativitet och förmåga hos
varje människa att vilja göra någonting åt sin egen
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VIDGAD FÖRTIDSPENSIONERING
Nya regler i fråga om rätten till förtidspension

från folkpensioneringen samt tilläggspensioneringen
gäller från och med juli 1970. Reformen innebär
förbättrade möjligheter att efter individuell pröv
ning erhålla pension före 67-årsåldern.

Äldre förvärvsarbetande.
63 års ålder har satts som generell riktpunkt för

den liberalare bedömningen av rätten till förtids
pension. Hänsyn skall givetvis tas till hela den in
dividuella situationen.

Arbetsmarkandsmässiga faktorer och
medicinsk bedömning.
Utvecklingen inom arbetslivet kännetecknas av

snabba förändringar. Rationaliseringen och den tek
niska utvecklingen inom produktionen medför ofta
ökade påfrestningar för de anställda. Omstrukture
ringen inom näringslivet framkallar ökad rörlighet
på arbetsmarknaden. Men hänsyn till denna utveck
ling, som skapar speciella problem för många äldre
arbetstagare har man alltså infört ovan nämnda
bestämmelser. Det medicinska kravet för rätt till
förtidspension, som tidigare innebar "sjukdom, psy
kisk efterblivenhet, vanförhet eller annat lyte" har
ändrats till "sjukdom eller annan nedsättning av den
fysiska eller psykiska prestationsförmågan."

Studiegrupp för miljöfrågor
situation, så gäller det att ta vara på dessa egen
skaper och ge dem utlopp både för att få en bättre
arbetsmiljö och för att öka produktiviteten i före
taget, vilket givetvis är en viktig målsättning för
att vi skall kunna överleva som företag.
Det går också att isolera dessa frågor från frågor

av typen löneproblem, beslutanderätt, avtalsfrågor
etc., vilka frågor ju ligger utanför företagsnämndens
område och om man bildar en studiegrupp bör må
hända området för dess verksamhet klart definieras.
Studiegruppens uppgift skulle vara att på olika plan
inom företaget diskutera och föreslå åtgärder som
kan bidra till samhörigheten mellan anställda och
företag och därmed ge ett större innehåll även i
foretagsnämndsarbetet. Förslagen bör framkomma
inom något år och ej baseras på krav på företaget
utan på ett gemensamt ansvar i företagsnämnds
avtalets anda. Följande områden är aktuella för
studium:
1. Attityder till företaget, varvid omfattning och
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Vad beträffar de äldre förvärsarbetande gäller,
att så kallade åldersförändringar skall även om
sjukdom i egentlig mening ej föreligger, kunna ut
göra grund för förtidspension, om tillgång till arbe
te inte finns som är lämpligt med hänsyn till den
försäkrades fysiska och psykiska kondition. - Om
en arbetstagare har ett fysiskt tungt eller psykiskt
pressande arbete, samt att han på grund av förslit
ning inte orkat hänga med i arbetet, skall detta kun
na utgöra grund för förtidspension. Ett annat exem
pel är det fall, då någon på grund av företagsned
läggning eller liknande orsak mist sitt arbete, som
vederbörande kunnat klara trots medicinskt handi
kapp, och inte kan få nytt arbete, som han skulle
kunna utföra trots detta handikapp.

En tredjedels pension utgår.
Den tidigare så kallade en tredjedels pension har

från och med juli 1970 utgått och ersatts med en
halv pension. Dessa pensioner har automatiskt om
räknats.

Liberalare invaliditetsbedömning.
En uppmjukning av kraven för rätt till förtids

pension gäller också för de handikappade husmöd
rarna, där man infört generösare principer i fråga
om invaliditetsbedömningen.

orsaker till frånvaro, rörlighet, allmän skepti
cism bör diskuteras. En attitydundersökning kan
vara en möjlighet som bör undersökas.

2. Informationens betydelse - träffar, broschyrer,
introduktion, återföring.

3. Motiv och värdeanalys för förbättringsförslag
- möjlighet till djupare engagemang.

4. Rikare fritidsaktiviteter.
5. Utbildningens betydelse.
6. Utlänningarnas assimilering.
7. Trivsel, miljö och omhändertagande av med

människan.
Studiegruppen sammansätts t.ex. med två utsedda

av företagsledningen, två från tjänstemännens orga
nisationer och två från facket. Ordföranden bör va
ra en eldsjäl. Undergrupper och cirklar kan vara
en form som kan bidra att sprida intresset. Nuva
rande kommitteer såsom förslagskommitten etc.
fortsätter sina uppgifter som hittills.

Gustavsberg den 16 december 1970.
Bo Broms



Foto: L-G Sjöberg

INVANDRARFEST I SMU-GÅRDEN
Sänd. den 27 dec. hölls en julfest för invandrare i SMU:gården. Fabriken bjöd på mat och
enkla julklappar, Konsum på skinka och SMU-arna svarade för arrangemangen och pro
grammet.
Ett trettiofemtal invandrare, huvudsakligen jugoslaver och deras familjer deltog. Utöver
dom svenska jullekarna fick vi också prov på serbokroatiska folkdanser, som ovanstående
bild visar.

NY
UTBILDNINGS
LEDARE
Vår nye utbildningsledare heter Nils
Winberg och kommer från Motala
Verkstad.
De senaste fem åren har han sysslat med
utbildningsfrågor, och dessförinnan har
han i många år varit planeringsingenjör.
Kursen i Arbetsmiljö - omnämnd i
höstnumret - börjar 9 februari med 28
deltagare i tre grupper och kurserna i
svenska för invandrare genomförs un
der våren i ny uppläggning.
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55 år i fabriken
Till vänster:
Herbert Eriksson lämnade företaget den sis
ta december förra året. Han kan se tillbaka
på en nästan 55-årig anställning vid fabri
ken. Herbert har varit montör på elektris
ka verkstaden under sina arbetsdagar. Nu
skall Herbert ägna sig åt sin kära stuga och
tomt på Ingarö. Sticka emellan någongång
som barnvakt åt sina barnbarn och bygga en
och annan fågelholk.

På SPF:s lunchrum firades det Lucia i vin
termörkret liksom på många andra ställen.
Så här såg det ut då. Nu är där nymålat, vitt
och fräscht. Stora gröna bladväxter, en ran
dig ridå med mycket rött och blått längs
långväggen mitt emot fönsterväggen. Korp
fotbollens priser har fått nya väggskåp och
ytterligare ett skåpparti finns för tillfälliga
visningar av t.ex. konstprodukter. Säkert
kan man visa också annat där.
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En intensifierad produkt- och designutveckling har pagatt
på SPF sedan några år då man fick en fast anställd designer,
resultatet av detta börjar nu komma i produktion.
Tvättställ 521 ersätter modellerna 521-2, 522-2 och 523.

Design J.-O. Landqvist.
Plastavd. har under 1970 gjort en färgkoordinering av sitt

köks- och kontorsprogram. De färger som används är resultatet
av ett färgprogram utarbetat i samarbete med KF och i viss
mån andra plasttillverkare. I samband med detta har en ut
veckling och redesign av kontorsplast gjorts.
Brevback, stapelbar, finns i färgerna grå, blå, orange och

gul. »:
Kalenderställ för planeringskalender och hållare för pennor
samt med pennställ i färgerna grå, blå, orange och .gul. Design
S.-E. Juhlin.

BL - "vår starkaste nyhet".
Restaurangservisen BL i benporslin, formgiven av Karin

Björquist och Stig Lindberg har vuxit fram i intimt samarbete
med branschens eget folk. Varje del är stapelbar - även
kaffe- och tekannorna. Servisen har visats stort intresse, då
den är resultatet av ett helt nytt tänkande i fråga om forn
och funktion av servisporslin.



•• ••SIGRID LANDSTROM BERATTAR
- Vi har kommit på besök nere vid Lillängsdal.

Det ligger vid Fällström, som går mellan Ingarö
och Baggensfjärden. Vi har kommit för att hälsa på
Sigrid Landström och vi frågar först: Ar fröken
Landström född här vid Lillängsdal? - Det är
Torsten Rolf, som är ute på en av sina intervjuer
och dagen är den 13 oktober 1970.

Sigrid Landström är född i stugan där hon nu
bor den 16 augusti 1884. Hennes pappa är också
född där, 1841. Men hennes farfar kom till stugan,
när han var 12 år och det var i förra seklets början.
Dom hade tre, fyra kor och grisar och ibland en
häst. Och så fiskade man strömming, mest på Bag
gen och utåt Bergsviksbergen. Alla fiskade på den
tiden, rodde ut med skötar på kvällen och rodde ut
för att hämta dom på morron. Så for man hem och
grejade upp näten och plockade ur strömmingen.
Så for man tillbaka till Boo för att skicka fisken
med gustavsbergsbåten och där skulle man vara före
kl. 8. - Innan jag var född fick man ro ända till
Gustavsberg, men då kunde dom ju inte ro så ofta
inte. I alla fall var det jobbigt, säger Sigrid Land
ström.
- Vem tog hand om fisket då pappa dog 1925?
- Det gjorde jag och min syster och vi höll på i
25 år. - Ä fiska med skötar ... I 25 år, två kvin
nor? - Jaa, va skulle vi göra, man måste ju leva.
Pappa hade byggt här å då fanns det ingenting
annat. Ä vi fick fiska ända tills isen låg, ja, om
kring oktober tänker jag väl det var. - Och så
såga och högg ni ved, som ni köpte? - Ja, de gjorde
vi också. Ja, ni skrattar åt alltihop. - Nej, jag
tycker det var duktigt, jag är imponerad! Men den
här underbart vackra platsen har frökenLandström
stortrivts vid hela tiden? - Jaa, den här tomten
har jag jobbat upp ensam, alltihop. Vi hade inga
karlar här och när vi flytta ut var det bara öde
mark liksom. Därför trivs man här, man är van att
gå ute och rota, det är det bästa jag vet. Jag blir
mer trött när jag går inne och jobbar. Jag har haft
många motorbåtar. Men när jag hade brutit mej, då
tog dom den ifrån mej. Hade jag inte brutit mej, så
hade jag nog klarat av det.

Och så åkte man skridsko till Värmdö kyrka näs
tan varje år. Färden gick över Kolström-Södersved
Fruvik-Älstäket-Torsbyfjärden till Kulan och så
gick man till kyrkan. Ibland åkte man släde och
Sigrid Landström har inte ens varit rädd för att
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åka skridskosegel eller isjakt, dessa typiskt "man
liga" idrotter. - När sluta fröken Landström med
isjakt- och skridskoåkning? - Det är längesen. Vi
hade den här, jakten, när vi byggde. Jag körde till
snickerifabriken o körde hem lite grejer. Man åkte
bakom Saltsjöbaden till Gustavsberg på 2-3 minu
ter. Det var alldeles förskräckligt vad fort det gick,
det var som en flygmaskin. Det var när min bror
var hemma som vi åkte. - Han hade en väldigt
bra isjakt, men han drunkna han. Det var på en
båt som gick till England under storm. Han var
väl en 32 år.
- När Gustavsbergs gamla kolångare skulle in

vintertid, det kommer väl fröken Landström ihåg?
- Ja, när man skulle till Saltsjöbaden fick man
ta iseka och så flytta sej över flaken. Man kunde
inte gå runt kolångaren, utan den låg där. Man
klättra över den och kom ner på andra sidan. Det
fanns ju stegar förstås. När jag var ung hade vi alltid
en drängpojke. Man gick i skolan. I Pilhamn och pas
tor Oliv var lärare. Där fick man frysa som en hund.
Halv sju gick vi hemifrån och pulsa i den djupa
snön på vintern å sen kom man hem klockan 5 på
kvällen ungefär. Men då var de ingen som tyckte'
synn om en för de inte. Ä inga skolskjutsar och
ingen skolfrukost. Man hade smörgås med sej.
De var väl fler barn ni hade sällskap med? - Här
var inga förrän jag kom till Appelvreten, där var
en flicka. Pojkarna dom gjorde bara sattyg. Men i
alla fall var dom väl bra pojkarna också. Ä Ivar
Eriksson han låg ju ett år efter mej i alla fall. -
- Fröken Landström har alltid tyckt om att

bada kallbad? - Ja, det gör jag varenda sommar.
Det är så underbart, då går jag från sängen och ut
i badet. Det är så skönt så, å jag tror det är väldigt
nyttigt när man har reumatism. - Ja, det är flera
som har sagt det. - Annars säger dom att jag inte
kan bada å jag förstår mej inte på de, jag tycker
det är härligt.
- Blir det ensamt här på vintrarna, när alla som

margästerna försvinner? - Nej, det är ingen som
står i kontakt med mej alls. Den enda jag har säll
skap med så är det Larssons, som bor här nere, men
dom ser jag en eller två gånger i veckan möjligen.
Om jag behöver skicka räkningar eller får min
pension så kommer postmästarn ner. Sen är det ett
par som bor här uppe vid vändplan, men jag har
ingen kontakt med dom alls. Dom är yngre än jag



så. Men gamla gummor är ingenting att vara med.
- Är fröken Landström nere i Kolström med

pensionärsföreningen på kaffe nån gång? - Nej,
jag är inte med i pensionärsföreningen. När det är
)

De Gamlas Dag på Säby så är jag med. Och ibland
brukar Wanngård skjutsa mej. Han är väldigt snäll
och trevlig. När jag skulle rösta skjutsa han mej
och Ivar Eriksson var med. Man kan ju inte komma
nånstans när man inte har bil, det är ju omöjligt.
Man får skjuts gratis till kyrkan med taxi. Och på
vintrarna då går man bara ut och skottar, det är
skönt. - Blir det trevligt när det börjar komma
folk ut igen? - Ja, jag är inte så förtjust i folk,
jag tycker jag trivs ändå. Jag är mycket ensam
egentligen. -
- Hur många syskon var ni i er familj? - Vi

var sju som levde, en drunkna när hon var liten,
4 år tror jag, så vi var nog nio från början. Vi var
två systrar kvar här när föräldrarna dog. Ä så har
jag två systrar i stan. A en systerson som har haft
varv på Vindö, men det har han sålt. Han bor på
Djurö, annars har jag inga släktingar. - Åker frö
ken Landström till Saltsjöbaden nångång? - Jag
har varit över ett par gånger i sommar, Det är en
båt som är taxi. Ibland far jag med Larssons. Jag
tycker det är ett helt företag när jag ska nånstans.
- Fröken Landström har ingen TV? - Nej den
har jag gett bort. När man ser dåligt ska man inte
ha TV, för det är inte bra. Förresten lägger jag mej
om kvällarna å går upp tidigt om mornarna och
har en radio uppe och en nere. På sommarnätterna
kan jag gå ut och promenera hur som helst för det
är så ljust från Saltsjöbaden. Algö ligger mitt över
här. Jag kommer ihåg dom som bodde där och hade
kor och hästar, dom hette Pettersson. - Nu är det
fritidsområde? - Tror ja, för stockholmarna ska ju
ha allting. - Ja, dom tränger på. Ä de är så där
när man bor i Sveriges vackraste trakt, så får man
inte vara ensam om det utan allt fler människor
vill pröva på. - Men vad gör stockholmarna för
landsbor som vill komma till stan. Ar det att man
får gå på gatorna de? Och få oren luft. Dom tar
bort för mycket för skärgårdsborna åt stockholmar
na, å sen regerar dom, när dom kommer på landet.
- Jo, det är ett stort problem de där med avfolk
ninyen av den bofasta befolkningen i skärgården.

Fröken Landström hoppas få vara kvar på sitt
kära Lillängsdal så länge hon orkar för hon går ute
å påtar med lite av varje. - Men det är väl bra på
ålderdomshemmet. Så länge jag orkar är det ingen
fara, jag klarar mej nog. -

Sigrid Landström berättar för Torsten Rolf om sitt långa liv
ute på sitt kära Lillängsdal. På bilden nedan ett lyckat fiska
fänge med familjefadern i spetsen.



Foto av avgångsklass från Ekedalsskolan 1948, taget vid klassfest på Skevik den 2.1.71.
Overst från vänster: Stig Linde, Leif Nordqvist, Sture Engstrand, Gösta Ekroth, Rolf
Engström, Hans Eriksson, Karl-Ivar Strömberg, Tord Flodmark, Rune Svensson, Jörgen
Söderman.
2:a raden från vänster: Bengt Carlsson, Siv Nylander-Olsson, Britt Kropp-Pettersson,
Marianne Rosen-Eliasson, Siv Johansson-Nordqvist, Gun Linde-Bertilsson, Linnea Wal
lius-Ohman, Evy Bergqvist-Pettersson, Rolf Ytterberg.
3:e raden från vänster: Lajla Gustavsson-David, Gunhild Jansson-Holmqvist, Ragnhild
Malm-Hjulström, Clary Lindholm, Ann-Margret Gehlin, Gertrud Ostlund-Jonsson, Karin
Lindskog-Eriksson, Gunnel Ström-Svensson.

Radhusmästerskapen på skidor lördagen den 20
febr. 1971. Start kl. 11.00, upprop 10.30.

Flickor och pojkar, födda 1964 och tidigare.
Startavgift 3:-kr.
Alla får priser. Gåvor till priser emottages.
E. Bäckström tel. 308 29.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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Rödakorskretsen får hjärtligt tacka för all
hjälp i form av gåvor i kontanter och natura,
som vi fingo till vår internationella verksam
het. Framför allt tacka vi Domus och Gus
tavsbergs fabriker för deras helhjärtade hand
tag.
Likaså varmaste tack till alla ledare och

körer, som gjorde det möjligt med den vackra
och stämningsfyllda konserten i Gustavsbergs
kyrka. Det var en entusiasm, som leder till
fortsättning. Alltså väl mött igen!

Inalles kunde vi sända 1.800 kr. till de
hjälpbehövande.

Gustavsbergs Rödakorskrets



Krukmakargesäller i sjunde generationen finns det väl inte många och knappast någon
mer i Sverige i dag än Bengt-Olof Törngren i Falkenberg. Hans gesällprov har nyligen
godkänts av granskningsnämnden vid Sveriges Hantverks- och Industriorganisation. Stig
Lindberg är med i nämnden och han inbjöd Bengt-Olof Törngren till ett besök på Gus
tavsberg. Det blev naturligtvis ett intressant möte med utbyte av erfarenheter i detta fina
gamla hantverk. Den nyutnämnde gesällens adress är - som sig bör - Krukmakargatan
4 i Falkenberg. Gatans namn bevisar väl att det finns traditioner i det här hantverket
i Falkenberg. Vi önskar gesällen lycka på vägen till mästare!

SKANDINAVISKA KERAMIKER I TEL AVIV
Skandinaviska keramiker är just nu inbjudna till

en utställning i Haaretz Museum i Tel Aviv i Is
rael. Den öppnades den 30 november av museiche
fen och Finlands ambassadör talade på de skandi
naviska ländernas vägnar. Den 28 februari är ut
ställningen slut.
Av de 34 utställarna är 11 svenska och från

Gustavsberg deltar Karin Björquist och Stig Lind
berg. I utställningskatalogen finns också Richard
Manz. Han jobbade flera år här, dels hos Lisa

Larson dels hos Karin Björquist. Nu har han
verkstad i Danmark tillsammans med sin hustru
Bodil, som också är med på utställningen. Där
finns också fyra stengodsskulpturer av Anders Lil
jefors. Han arbetade här i två omgångar mellan
1947-57. Anders Liljefors dog under en vistelse
i Ungern.
Utställningen i Tel Aviv har fått ett fint mot

tagande både av press och publik.
Margareta
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Vårterminens skolmatsedel
Måndag den 15/2 Mald leverbiff, potatis, lingon, vitkål Måndag ,, 19/4 Kalvsylta, rodbetor, potatis
Tisdag 3y 16/2 Dillkott, potatis, morotter Tisdag 33 20/4 Oxstek, sås, potatis, gurka
Onsdag 33 17/2 Stekt fisk, remouladsås, potatis, råkost, Onsdag 33 21/4 Fiskbullar, potatismos, frukt

frukt Torsdag ,, 22/4 Kottfårslimpa, potatis, gronsaker
Torsdag 33 18/2 Artsoppa, mjuk smorgås, pålågg Fredag 33 23/4 Kokt frukostkorv, senap, pepparrotsås,
Fredag 19/2 Oxjårpe, sås, potatis, riv. morot potatis

Måndag ,, 22/2 Blodpudding, lingon, frukt Måndag ,, 26/4 Blodpudding, lingon, glass
Tisdag ,, 23/2 Leverstuvning, potatis, lingon, vitkål, Tisdag ,, 27/4 Stekt spåtta, remouladsås, potatis, tomat

semla Onsdag 33 28/4 Kottfårssås, spagetti, ketchup
Onsdag ,, 24/2 Kalops, potatis, rodbetor, gronsaker Torsdag ,, 29/4 Sjomansbiff, gurka
Torsdag ,, 25/2 Stromming, potatismos, juice Fredag ,, 30/4 Ugnsstekt korv, potatismos, senap
Fredag ,, 26/2 Pannbiff, lok, potatis, riv. morot

Måndag 3/5 Varm karv, senap, potatismos
Sportlov måndag 1/3-fredag 5/3 Tisdag 4/5 Stekt fisk, stuv. spenat, potatis, frukt

Onsdag 5/5 Mald leverbiff, potatis, lingon, juice
Måndag 8/3 Makaronipudding, ketchup, frukt Torsdag 3y 6/5 Stångkorv special, rodbetor
Tisdag 9/3 Kottbullar, potatis, gurka, gronsaker Fredag 7/5 Kyckling, ris, gronsaker
Onsdag ,, 10/3 Flåskkorv, senap, rotmos
Torsdag ,, 11/3 Ansjovisgratång, leverpastej, juice Måndag 10/5 Kottbullar, sås, potatis, gurka
Fredag ,, 12/3 Biff Stroganoff, potatis, gurka, gronsaker Tisdag ,, 11/5 Flåskkorv, senap, rotmos

Onsdag 12/5 Ansjovisgratång, leverpastej, frukt
Måndag ,, 15/3 Varm korv, senap, potatismos Torsdag ,, 13/5 Kalops, potatis, rodbetor, gronsaker
Tisdag ,, 16/3 Stekt fisk, stuv. spenat, potatis, Fredag 33 14/5 Leverstuvning m. morotter, lingon, ris

citronskiva
Onsdag 17/3 Sjomansbiff, potatis, gurka Måndag 17/5 Pannbiff, lok, potatis, tomater
Torsdag 33 18/3 Mald leverbiff, lingon, potatis, vitkål Tisdag ,, 18/5 Dillkott, potatis, gronsaker
Fredag 19/3 Pannkaka, åppelmos, smorgås med pålågg Onsdag ,, 19/5 Pannkaka, åppelmos, smorgås m. pålågg

Måndag ,, 22/3 Polsa, potatis, rodbetor, frukt Lov fredag 21/5
Tisdag 3y 23/3 Kottfårssås, spagetti, ketchup
Onsdag ,, 24/3 Kokt fisk, ågg, persiljesås, potatis, juice Måndag ,, 24/5 Makaronipudding, ketchup, juice
Torsdag ,, 25/3 Ugnstekt korv, potatismos, senap Tisdag ,, 25/5 Stekt spåtta, citron, potatismos
Fredag ,, 26/3 Pepparrotskott, potatis, morotter Onsdag ,, 26/5 Oxstek, potatis, gronsaker

Torsdag ,, 27/5 Korvsås, ris, årter
Måndag 29/3 Korvsås, ris, årter Fredag 28/5 Leverfårs, potatis, lingon, frukt
Tisdag ,, 30/3 Leverfårs, sås, potatis, lingon, gronsaker,

semla Tisdag 1/6 Varm korv, potatismos, senap
Onsdag ,, 31/3 Kalops, potatis, rodbetor, riv. morot Onsdag 2/6 Kokt skinka, potatis, sallad
Torsdag ,, 1/4 Artsoppa, mjuk smorgås med pålågg Torsdag 3y 3/6 Kottfårslimpa, potatis, gurka
Fredag 2/4 Pannbiff med lok, potatis, gronsaker Fredag 4/6 Lappskojs, rodbetor

Påsklov måndag 5/4-fredag 8/4 Måndag 7/6 Kalvsylta, rodbetor, potatis, juice
Lovdag tisdag 13/4 Tisdag 8/6 Stekt fisk, stuv. spenat, tomat, potatis

Onsdag 9/6 Kottkorv, rotmos, senap
Onsdag ,, 14/4 Oxjårpe, potatis, gronsaker Torsdag 33 10/6 Kyckling, ris, glass
Torsdag ,, 15/4 lappskojs, rodbetor
Fredag ,, 16/4 Stekt fisk, stuv. spenat, citronskiva (Reserv. for ev. åndringar)

Ny personalbroschyr från Fristad
Medan vi arbetar med en broschyr som skall be

skriva AB Gustavsbergs Fabriker och som vi hoppas
ska komma fram under våren har vi fått ett exem
plar av en broschyr som Fristadsfabriken just har
gjort fårdig. En kort historik och en låttoverskådlig
beskrivning av tillverkningen upptar ungefår hålf
ten av det tjugosidiga håftet. Resten handlar om
organisationer, samarbetsformer och personalfrågor,
boståder och fritidssysselsåttningar. Fotografier och
teckningar foljer texten på ett instruktivt sått. Teck-
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ningarna i den senare hålften verkar alldeles lagom
roliga - enkla och bussiga. Vi gratulerar till en
klar och redig Personalinformation!

KORPHOCKEY
Forsta korphockeymatchen gick av stapeln på

Nacka Idrottsplats for vår del den 17/1 mot Sunds
valls Konsum. Gustavsberg segrade med 9-6.
Nåsta match blir mot segraren i kampen mellan

Konsum Dalarna och Konsum Våstmanland.



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Rent bokstavligt
handlar detta om ett trängande behov. Ämnet sam
manfaller helt med Gustavsbergs säljintressen på
sanitetssidan och kan vara ett omsorgsfullt valt in
lägg i avtalstider. Det är det självfallet inte, vad
tror ni om mig, jaså då, ni gör de ja. I varje fall
är problemet för mig både personligt och brännande
och helt dikterat av att familjen flyttat in i ett nytt
hus med ofullbordade utrymmen. Så förlåt tre des
perata frågor: När blir det standard med separat
toalett i våra familjelägenheter? Har ingen av de
kloka som planerar våra bostäder någonsin funge
rat i familj? Varför upplever bara vi andra den
stressiga kön framför badrumsdörren om mornar
na? Föräldrar med försörjningsplikt och ungdomar
med skolplikt eller utbildningsbehov, köar för
tvättning, rakning, tandborstning och ve och fasa,
någon känner ett vilt behov av en morgondusch.
Snart känner någon ett ännu vildare behov av en
samhet och där står den lille förlossaren, den ned
tystade brusfåtöljen, instängd i familjens enda hy
gienutrymme. Kan det vara vettigt och hur bär
sig storfamiljerna åt. Den bör i rimlighetens namn
bara stå där om det finns ytterligaren en toalett i
lägenheten.

Min barndoms standard
på det här området var i viss mån överlägsen vår
nuvarande. Ingen hade ännu kommit på den be
fängda iden, att sammankoppla all kroppsvård
med vårt behov av att då och då lätta på det inre
trycket. Omkring hundra meter från boningshuset
stod förr ett mindre hus med sittplats för två eller
flera. Det är inte alltid som ensamhet är det ideala
i sammanhanget, när mörkret är kompakt och vin
den tjuter i springorna är det tryggt med sällskap
för en liten rädd människa.

Våra moderna bostäder
har inget hus på gården för ändamålet utan hyres
gästerna får nöja sig med badrummets enda möjlig
het. Då blir det som det blir, sammanstötningar
isynnerhet om mornarna, bultningar på dörren och
uppmuntrande tillrop som, "skall du mantalsskriva
dej därinne" eller "blir du färdig i den här kungens
regering" eller "ta med dej Kalle Ankan och läs
färdigt i vardagsrummet". Varje familj har troligen
sin egen flora av hejarop. Nej för allan del jag
vill inte alls återgå till husen på gården. Dom
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var förfärligt kalla på vintermornarna och det av
lägsna läget var rent förödande vid maginfluensa.
Vad jag önskar är en toalett med tvättmöjligheter,
helt frikopplad från bad, dusch, rakning, skönhets
vård, tvätt, hårvård och mycket mer. Gärna toalett
stol och bide i badrummet men inte bara där.

Så •var det sagt
och nu bubblar jag av minnen av de små husen.
Erkänn att de hade sin charm inte minst här i sam
hället där de stod i långa röda längor med svarta
dörrar. De fyllde också ett visst kontaktbehov. Vad
brunnen var för kvinnorna var uthuslängan för
männen. Att vara sysslolös var inte fint men ärende
till brunn och uthus hade man alltid och där träf
fade man likasinnade.
Min familj flyttade åtskilliga gånger under min

barndom på jakt efter arbete. Utedassen som hörde
till bostäderna var av varierande kvalitet. I Troll
hättan stod "huset" på inbyggd gård och var or
dentligt låst. När far glömde kvar nyckeln i fickan
och försvann till arbetet i Stallbackaverken var
tragedin ett faktum men vi överlevde, det fanns
förstående grannar. Nästa dass låg inklämt mellan
vedboden och en jätterishög av avverkade pileträd
på en gård vid sjön Lygnern i Halland. Där högg
far sten till Göteborgsutställningen 1923. Därefter
lockade de bohuslänska bergen och familjen följde
honom till hans barndomstrakter. Stenhuggarba
rackens dass var ett dragigt skjul mitt i snålblåsten
från västerhavet.

De goda åren
för stenindustrin sjöng på sista versen och föräld
rarna återvände till modernäringen och arrenderade
en liten gård. Av alla spännande byggnader på den
gården var dasset underbarast. Föregående arrenda
tor hade tydligen varit en snickarkunnig man och
uthuset var ombonat som ett herrskapsdass. Rymligt
med sittbänk med tre luckförsedda hål av varie
rande storlek. Väggarna var ståtligt prydda med
hela svenska kungalängden från Gustav Vasa och
fram till Oscar II i de skönaste färger. På bänken
stod en låda för postorderkatalogen. Vi älskade
dasset, det blev både lekstuga och fritidsgård. Da
gens unga ockuperar högskolor och allaktivitetshus,
vi ockuperade hemlighuset. Föräldrarna var fin
känsliga, terrängen var kuperad och skogen nära.
Det ordnade sig. Edla Sofia
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MUNKMORA
Bilderna till vänster
överst och den stora bil
den till höger är från
Munkmora. Här finns
320 lägenheter byggda i
3 etapper. I första om
gängen färdigställdes
144 bostadsrättslägen
heter, i andra 80 hyres
lägenheter och i höstas
blev 96 bostadsrätts
lägenheter färdiga. 6
tvättstugor med modern
utrustning finns och det
snart färdiga späd
barndaghemmet ligger
i området.
Munkmoraskolan har
fungerat 1 termin och
har låg- och mellan
stadie, klasserna 1-5.
Samhällets nya ung
domsgård ligger i an
slutning till skolan och
ytterligare fritidslokaler
finns inomMunkmora.

BETSELVÄGEN
Radhusen till vänster
ligger i Hästhagen,
fabrikens bostadsområ
den. Betselvägen är
adressen och de 26 en
familjshusen var inflytt
ningsklara sommaren
1970.
Radhusen som skymtar
bakom Betselvägen är
Hovvägen med 43 rad
hus och 64 hyresgäster.

. .

BJÖRNKÄRRET
Villorna nederst är
monteringsfärdiga trä
hus från Elementhus,
Mockfjärd och ligger i
Lugnet, området heter
Björnkärret. 24 hus blir
färdiga i februari som
en första etapp.
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Försäljningen under år 1970
Vår förening hade under år 1970 en försäljning

på 46.5 miljoner kronor. Detta var närmare 5.6
miljoner fler försäljningskronor som gick igenom
våra kassaregister i jämförelse med år 1969. I pro
cent är ökningen 13.6. Kvantitetsökningen i procent
är givetvis lägre beroende på prisutvecklingen, men
det torde röra sig om en kvantitetsökning på något
mer än 7 procent. Ser vi på försäljningen i detaljer
så visar det sig att försäljningen på våra sex snabb
köpsbutiker stannar vid en ökning av 2.1 procent.
Varuhusdelen ökade försäljningen med över 5.3
miljoner eller 17.5 procent. Dragningen till varu
huset har alltså fortsatt under år 1970. Den sam
lade Domusförsäljningen var närmare 36 miljoner
kronor, vilket måste anses vara en mycket god ut
veckling.

Bokslutet
När detta skrives pågår bokslutsarbetet för hög

tryck. Våra månatliga resultatberäkningar visar att
årets· resultat blir mycket tillfredsställande.

Distriktsstämmorna
är planerade att hållas den 15-17 mars och verk
samhetsberättelsen kommer före stämmorna via
KF:s Datacentral att sändas per post direkt till
medlemmarna under personliga adresser.

Extra informationsmöten distriktsvis
har varit ordnade i januari månad för information
i struktur- och fusionsfrågor inom den kosument
kooperativa rörelsen. Direktör Olof Moback gav
bakgrunder till utvecklingen och de resultat och
Förslag som strukturkommittens redovisning till

kongressen utmynnade i. Diskussionen om vår
förenings samgående i en regionförening som om
fattar Stockholms stad och län blev mycket livlig
och man kan utan överdrift säga att "diskussionens
vågor gick höga". Tyvärr var antalet deltagare
i dessa informationsmöten ej så många, som vi hade
förväntat.

Varför en gemensam förening för
Stockholmsregionen ?

Stockholmsregionens olika delar har vart år knu
tits allt fastare samman. Vi ser hur man måst sam
planera genom att organisera storlandstinget. Be
folkningen inom regionen beräknas öka i snabb
takt och avstånden mellan de olika samhällsdelarna
blir allt kortare. För konsumentkooperationen be
tyder det att vi måste driva en intensiv framtids
planering, där vi i god tid kommer igång med ar
betet på sikt.

Ny kooperativ regionförening växer fram
Beslut har träffats att konsumentföreningarna

Bålsta, Stockholm, Södertörn (omfattar bl.a. kon
sumentkooperativ verksamhet i Södertälje, Nynäs
hamn och ytterligare ett stort antal platser) Vax
holm, Osmo och Osteråker (Äkersberga). Dessa
föreningar bildar nu en gemenskap från årsskiftet
1970/71. Jämsides med arbetet på föreningsbild
ningen har ett omfattande stadgearbete bedrivits.
I vår väntas förslaget till nya stadgar för den stora
regionföreningen kunna slutbehandlas. De skulle då
kunna träda i kraft vid årsskiftet 1971/72. En vik
tig riktpunkt i denna stadgeutformning är att man
vill komma till ett fördjupat medlemsinflytande.

När skall vår förening gå med
i gemenskapen - Stockholmsregionen

Frågan om vår förening skall gå med i den nya
regionföreningen vid årsskiftet 1971/72 kommer upp
till behandling vid förestående distriktsstämmor och
föreningsstämman.

G. M-n.

Bilderna på denna och motstående sida är från utställ
ningen "Ur barnets perspektiv" på Gustavsbergs Teater.



Borta bra Hemma bäst?
Föredrag hållet i samband med Konsumentinstitutets

utställning "Ur barnets perspektiv".
Arne Sjölund, psykolog vid Köpenhamns universitet

har i många år ägnat sig åt analyser av undersökningar
rörande barnstugans inverkan på förskolebarn. C:a 500
sådanaundersökningar har gjorts världen över.

Intellektet
Som exempel har inte mindre än 36 undersökningar

gjorts för att utröna den intellektuella effekten av för
skolan. Vid en analys av dessa framkom att 21 under
sökningar visade en klar positiv effekt, 15 undersök
ningar visade ingen effekt. 0 undersökningar visade ne
gativ effekt, då däremot barnhemsbarn i genomsnitt låg
10 / under hemmabarns intelligensnivå.

Språket
Beträffande den språkliga utvecklingen har 12 under

sökningar visat följande: I tidig ålder sker en väsentligt
större språkutveckling än hos hemmabarn. Mindre skill
nad eller ingen alls märktes sista året före skolstarten.
I lekskola däremot något ökad språkutveckling även
•osista aret.

Kreativitet
Skapande, konstruktiv förmåga, i undersökningarna

kallad kreativitet, har bl.a. undersökts av Karl-Gustav
Stukat, professor vid lärarhögskolan i Göteborg. Den
visar en klar skillnad mellan barnstugebarnen och hem
mabarn. Barnstugebarnen var helt överlägsna vad gäller
färg- och formsinne, originalitet.
Både Sjölund och Stukat betonar att det troligtvis

är den ökade självständigheten hos barnstugebarnen, som
orsakar både att dom klarar intelligenstest bättre samt
att dom är mera konstruktivt utvecklade än hemma
barn.

Skolförberedelse
Förskolan som förberedelse till skolstarten har också

undersökts. Det har visat sig att de barn, som vistas i
förskola och som kommer från torftiga miljöer klarar
skolan bättre än andra barn från samma miljö, men
endast på kort sikt. Efter två år är den effekten borta.
Barnstugan är skolbefrämjande främst genom den

nyss nämnda större självständigheten hos förskolans
barn samt en större lätthet att umgås med andra. Man
har gjort en enkät bland 100 lärare i Göteborg för att
utröna deras uppfattning om skolbarn, som gått i för
skola.

Femtio av dessa svarar "dessa glada barnstugebarn,
som är så självständiga." Medan femtio av lärarna
tycker ungefär så här: "Dessa barnstugebarn, som inte
vill lyssna".
A. S. anser att för att förskolan ska få verklig peda

gogisk effekt bör barnets vistelse där vara minst fyra,
helst fem timmar per dag. Detta rimmar illa med de
provisorier man gått in för i Gustavsberg, där tre för
skolegrupper får dela dagen med två timmar och 40
minuter var.

Med dessa undersökningar som underlag ser man med
en viss förvåning hur förskoleverksamheten visserligen
byggts ut väldigt kraftigt under senare år men endast
av social- och arbetsmarknadspolitiska motiv, "att
till lägsta kostnad ordna barntillsynen medan föräldrar
na arbetar, annars lönar det sig ej att släppa ut kvin
norna på arbetsmarknaden".
När diskuterar man lönsamheten av att ha 7-8-åring

ar i skolan?
Socialstyrelsen, förskoleverksamhetens högsta tillsyns

myndighet yttrar i sina råd och anvisningar beträffande
förskolan följande: "Behovet av förskola ska bedömas
efter ortsbefolkningens storlek och ålder, sammansätt
ning, näringslivets karaktär, och efterfrågan på kvinn
lig arbetskraft. Alltså inte ett ord om förskolans pe
dagogiska betydelse.
Vi kan göra en annan jämförelse med skolan och dess

resurser. Där är det en självklarhet att det ska finnas
bandspelare, filmprojektorer, diapositiv, duplicerings
apparater. Ska en förskollärare meddela sig med lek
skolebarnens föräldrar får hon tota ihop 60 rara brev
för hand. Man kan få skrivkramp för mindre.

Förskollärare är nog ett ovanligt tåligt släkte.
Lena Dalström, barnstugekonsulent



C. E. Johansson, då han år 1938 erhållit "The degrees
of doctor of Science" vid Gustavus Adolphus College.

SAGAN OM
MÅTTETS MÄSTARE

Gamla nämndemannen i Götlunda socken Johan Jo
hansson satt och bläddrade i sin anteckningsbok och
gjorde då och då en del anteckningar från sitt sträv
samma liv. "Jag har haft många fundersamma stunder
så inte är det underligt att håret blivit vitt." Skrev han
ned.
Han var själv född i Götlunda samma dag som rågen

mognade och skulle skäras 1826. Vid 19 år övertog
han torpet efter sin fader och det torpet Utängan ha
de varit i släkten sedan 1773.

Det var bara ett litet torp. Rött med tegeltak, en
vit skorsten på långsidan och ett fönster och en dörr
och på gaveln ett fönster på nedre botten och ett under
takåsen.

Det var strävsamma tider på den tiden. Man kan tala
om att slaveri var rådande på bruk och herrgårdar, men
för den, som var påhittig fanns det möjligheter till
bättre levnad. Så var det ställt med Johan Johansson.
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Han flyttade 1837 till torpet Storbro där landsvägen
ledde förbi från Stockholm till Orebro. På den drog
skjutsar från Dalarna och Stockholm fram. Där öpp
nade han en affär och hade både kaffe, öl och litet
av varje att bjuda på. Det blev fart på affärerna då
fordonen gärna stannade till.

Då han dessutom var händig och uppfinningsrik,
arbetade han även som byggnadsarbetare vid sågen
och kvarnen under Frötuna bruk.

Ett beting skulle en gång sättas för byggande av en
stor lada där det bl.a. skulle huggas upp 200 hål för
stolpar i sylarna. Han visste ej hur lång tid det tog
att hugga ett hål och satte själv igång med att hugga
ett varvid han tog tid. Därefter satte han sitt beting.
Det var säkert det första beting, som kom till på grund
av tidsstudier.
Han blev brukets allt i allo med titel sågmästare. Då

han hållit på att såga i 5 år så tyckte han att det var
bättre att bli egendomsbonde för att råda sig själv och
ej behöva krusa.
Han inköpte kronohemmet Norra Lunger invid Hjäl

maren. Det blev en arbetsam tid. Sex tunnland åker och
äng bröts i den steniga marken med spett och spade,
1.500 famnar stendiken lades ned och så mycket sten
kom i dagen att det räckte till en stenmur om 500
famnars längd.
Han var högt aktad i socknen och var med i kommu

nalstämman. Han satt även ett år som förste i bonde
ståndet vid landstinget i Orebro.
Tillsammans med hustrun Carolina Rask, som han firat

bröllop med år 1856 på Frötuna herrgård där utom
prästen även länsman, bruksbyggmästaren, mamseller,
bokhållare, släkt och vänner, inspektoren och bruks
herrskapet greve Hermansson var med, hade han åtta
barn. Den yngste av de tre sönerna hette Carl Edvard
och föddes 1864. Det är egentligen om honom, som den
na saga skall handla. Fadern nämndeman Johansson
levde fram till 1905 och han fick se sin yngste son
bryta sig en annan bana till dess han blev "måttets
mästare" och en av Sveriges namnkunnigaste män.
Vägen dit var dock mödosam och undra på om även

hans hår s.s. blev vitt.
Redan vid 11 år började han föra dagbok. En vana

som han mest fullföljde hela livet.
Han var särskilt förtjust i att snickra och skaffade

sig extraförtjänst genom att till vänner och grannar
sälja brödkavlar, mjölkkar och smördosor etc. Som
13-åring lade han även upp en regelrätt bokföring. Det
var en lust att se hur välformade särskilt hans siffror
var.

Det var dock ej endast i träsnide han var skicklig.
Som fjortonåring gjorde han en ångmaskin efter en
ritning i en tidskrift. Den ångmaskinen finns ännu kvar.
Han och brodern Arvid drömde även att göra en själv
gående vagn, men det projektet blev ej utfört.
På 1880-talet kom oron över Sverige. Det hade blivit

för trist i gårdarna för ungdomen. Den två år äldre
brodern Arvid reste ut till Amerika och redan 1882
följde Carl Edvard efter.
Hans resa tog 21 dagar till St. Paul och kostade 205

kr. och 35 öre per person över 12 år. Det var nog ej
någon trevlig resa. Ångbåten till New-York var full-



proppad med resenärer. Gatorna i Chicago var usla och
hade gångbanor av plank. I St. Paul fick man ta in i ett
emigranthus, som var så uruselt, att man endast hade
tak över huvudet.
Carl Edvard var således en av de 50.000 svenskar

som årligen vid denna tid utvandrade till Amerika.
Det var dock ej så bra i Amerika på den tiden. Arvid

hade haft ett arbete vid pacifikjärnvägen i det vilda
och ödsliga Canada, men bostäderna åt arbetarna var
hälsovådliga med sina stampade jordgolv, sina nakna
väggar och bristfälliga tak. Bröderna förenade sig snart
och fick s.s. ett rätt bra arbete vid ett sågbolag Lumber
Co. Här byggde de sig ett hus med ett rum om 14 fot
långt och 12 fot brett. Det byggdes av bräder och kos
tade inberäknat kokspis och utrustning 30 dollars.

Då den kalla årstiden kom blev den dock obeboelig
och bröderna sökte invid Gustavus Adolphus College i
Minnesota. Där de studerade under vårterminen framför
allt engelska språket och matematik. Efter skolan började
de åter vid Lumber Co. Arbetstiden där blev dock
kort enär kompaniet totalförstördes genom en brand.
Bröderna beslöt sig då att återvända till Sverige.
Hemkommen tog Carl Edvard arbete vid en meka

nisk verkstad i Eskilstuna. Att börja med blev arbetet
en besvikelse, enär han endast fick vara hantlangare
åt andra. Det dröjde dock ej länge förrän han hade
konstruerat om en fräsmaskin. Han fick den så fin, att
det tilldrog sig hans arbetskamraters och förmäns upp
märksamhet.

Då han förstod att kvalite gick före kvantite sökte
han in vid Eskilstuna tekniska söndags- och aftonskola.
Under två år arbetade han så vid sin arbetsbänk på
dagen och på aftonen vid skolan.

Efter en lysande examen den 1 maj 1888 fick han
så arbete vid Gevärsfaktoriet som besiktningsrustmästa
reelev. Den 2 maj kl. 6.30 började han sitt arbete. Han
hade fått ett stipendium om 40 kr. och styresmannen
vid Faktoriet major Blix hade berömt honom för hans
examen, vilket Carl Edvard återgivit på engelska i sin
dagbok: "These are very nice. You ought now not put
the books aside." Som besiktningselev fick han 600 kr.
i årslön. Skötte man sig och hade inhämtat erforderliga
kunskaper, skulle man befordras till besiktningsrustmäs
tare så fort ledighet därtill yppade sig. Yppade sig ingen
plats fick man fortsätta i sitt arbete med en avlöning
om 3 kr. per dag.
Tiden gick och den 14 maj 1890 avlade han besikt

ningsrustmästareexamen. Av eleverna fordrades att de
skulle känna till materialet, former och måtten på
varje detalj och att även veta i vilken följd arbetsopera
tionerna skulle ske. På den tiden var gevärstillverk
ningen den mest precisionskrävande verkstadsindustrien
om man bortser från urmakeri och symaskinstillverk
ning, som nu kommit i gång på allvar. Vid gevärstill
verkningen gällde det serier på 10.000-tals produkter.
Gevärsfaktoriets maskinutrustning var mycket god med
alla sina svarvar, fräs-, borr- och kopieringsmaskiner
m.m. En del var dock gammalt och då tillverkningen
var ett besvärligt passarbete fordrades det en massa
fasta mått. Giggar och fixturer till smådelarnas form
givning och för måttkontrollen schampuller och pass
bitar, för skruvarna gängtolkar, hakmått och stickmått

även dessa med fasta mått. I en del fall talades det
även om toleransmått t.ex. på pipämnets längd och
bredd.

Då Carl Edvard blev besiktningsrustmästare var det i
en jäktande tid. Det gamla remingtongeväret modell 67
skulle utbytas och ett nytt vapen se tidens ljus. Nu
kom även toleransmåtten mer på allvar. Det blev nöd
vändigt att tillverka mätverktyg för varje dimension
av de största och minsta avvikningarna och dessutom
kontrollverktyg för var och en av dessa gränsvärden.
Allt detta var mycket tidsödande och det var nu C. E

Johansson kom underfund med att det behövdes en
förändring och förenkling av måttsystemet.

Svenska staten låg nu inne med en beställning på
50.000 repetergevär s.k. mausergevär hos en firma i
Tyskland, Mauserwerken. Denna firma ägdes av två
bröder Paul och Wilhelm Mauser. En kontrollbesikt
ningsgrupp skulle sändas till Tyskland och till denna
knöts även C. E. Johansson.
Väl i Mauserwerken fann han att denna firma ej hade

något system för sina toleransmått. Det bestod av de
gamla vanliga oändliga rader av passbitar i sina fack.
Då kom han på iden, att med ett relativt litet antal
passbitar göra ett kombinationsmått eller en kombina
tionsmåttsats.
Vår C. E. Johansson valde för sitt precisionsmått

parallellepipediska stålbitar där varje passbit hade två
motstående sidor noggrant planparallella och justerade
vid + 20 grader C. Noggranhetsgraden vågade han att
börja med ej ange annat än i 1.000-delar av mm, men
år 1906 hade han konstruerat ett precisionsinstrument,
där man kunde avläsa 10.000-dels mm, ja t.o.m. bråk
delar därav.
Av intresse är att redan 1875 hade en professor 'Tyn

dall i England påvisat att planslipade stålytor häftade
samman med en styrka, som var mycket större än
atmosfärtrycket. Man förstod icke hur detta kunde
komma sig. Var det en molekylär vidhäftning? En av
grundpelarna i System Johansson vilade på denna vid
häftning av passbitarna. De planpolerade bitarnas av
stånd från varandra fann man vid undersökningar med
s.k. interferens av natriumljus endast var 4-8 hundra
tusendelar av mm, vilket var något fantastiskt.
Hans kombinationsmåttsats kom hela världens verk

stadsindustrier tillgodo och gjorde det möjligt med
storartade framsteg på många områden för mänskligt liv.
Det öppnade ett industriellt samarbete vid produktion
av varor, vars delar måste tillverkas på olika orter.
Men hade man gjort en precisionsmåttsats, var det ej

så lätt att få den såld. På den tiden fanns ej TV, radio
och knappast tidningar att annonsera i.
Carl Edvard fick resa upp till Stockholm och besökte

där Stockholms vapenfabrik. Där fick han efter de
monstration av sin måttsats sälja den för 500 kr. och
därjämte fick han behålla den för att visa andra firmor.
Med sin instrumentlåda under armen gick han så till
L. M. Eriksson, Atlas verkstäder, Ludwiksbergs varv och
Luth och Rosen. På tre dagar hade han sålt ytterligare
fyra satser för vardera ett pris om 700 kr. När han så
kom åter med den lånade lådan var Stockholms vapen
fabrik ej sämre än att dom även där betalade 700 kr.
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Stålet, som användes till passbitarna, kom från Wik
manshyttan i Dalarna. Det var ett s.k. degelstål och
under många år hade Johansson ett givande samarbete
med ingenjören därstädes C. E. Thålin. Av Wikmans
hyttan fick Johansson som present ett mikroskop, som
han hade mycken hjälp av vid kontrollmätningarna av
passbitarna.
Alla instrument han behövde för sin produktion för

bättrade Johansson. Så t.ex. monterades på Brown
Sharpes mikrometer en trumma, vilket gjorde det möj
ligt att ständigt få samma tryck av passytans anlägg
ning och själva anläggningsytan refflades varigenom
känsligheten för damm blev mindre och greppet fastare.
År 1904 fick han sälja en sats i Frankrike och senare

började framgångarna slag i slag. Han fick även hjälp
av sin broder Anders i Amerika och en språkkunnig
försäljare Artur Spångberg. Otaliga blevo de demon
strationer, som företogs i Europa och s.k. resesatser
placerades i flera länder.
Carl Edvard hade blivit en känd man i verkstadskret

sar. Fortfarande var hans titel rustmästare, men som
fadern en gång hade gjort tog han avsked från tjänsten
i Faktoriet och blev sin egen år 1914. Han hade då
bildat eget bolag och rådde sig själv.
Det visade sig dock svårt att få en verklig internatio

nell uppskattning av "System Johanssons" fördelar. Ge
nom en undersökning som kom att sträcka sig över två
decennier och fullföljdes vid Bureau Internationel Pavil
lon Bretouille i Severs föll dock allt motstånd i Europa.
Vid dessa undersökningar hade även en nobelprista

gare Ch. Ed. Guillaume och en professor J. Carpentier
verksamt deltagit.
Undersökningarna hade utförts på en särskilt fram

ställd måttsats 1909 om 111 passbitar från 2 mm till
202 mm, vilka kunde giva kombinationsmått på var
1.000-dels 111111 när alltså 200.000 mått. I redogörelsen
framhålles att dessa passbitars noggrannhet är märk-
värdig och justeringen framvisar endast fel under-
stigande en tiondels mikron.

Framtiden såg ljus ut men Johansson fick dock erfara
att hans dröm om att vara oberoende verkställande di
rektör ej var så lätt. Han ville gå fram försiktigt, men
under världskriget drogs han in i den bullrande indu
striella expansionen och dess osäkerhet på krediter. Det
knappa kapitalet måste ökas. Han vände sig till sin
kreditbank för att möjliggöra den utveckling, som måste
göras. Kapitalet ökades från 250.000 kr. till 7.500.000 kr.
Det blev en ny direktör, men själv stannade han kvar
som teknisk överdirektör från 1917. Han blev åter en
kugg i ett stort maskineri.

I USA upptogs först "System Johansson" av Cadillac
fabriken där första måttsatsen började användas 1910.
Motståndet var i USA även stort att börja med. Det
dröjde dock ej så länge innan man måste bilda ett dot
terbolag i USA för att tillfredsställa efterfrågan på mått
satser.
C. E. Johansson företog 1919 åter en resa till landet

däröver. Då han landsteg denna gång var han ej en
okänd man. Man kunde läsa i tidningarna "The Edison
of Sweden" eller "The most accurante man in the world'
etc.
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Det blev en hektisk tid för vår mästare. Outtröttligt
var han i elden och en gång i nov. höll han föredrag
inför Society of Mechanical Inspectors. Icke mindre än
800 människor voro närvarande och hörde honom. Han
blev efteråt föreningens förste hedersledamot.

Tiderna voro dock besvärliga i ekonomiskt hänseende.
Är 1923 måste C. E. Johansson åter över till USA för
att rädda spillrorna av dotterbolaget. Det lyckades även,
men mycket inträffade, som ställde stora krav på mäs
tarens arbetskraft och ihärdighet.

Ford Motor Co of Detroit hade nu kommit upp i en
verklig massproduktion av bilar och denna masspro
duktion fordrade ett mätinstrument av Johanssons typ.

Svenska kullager hade haft en massa besvär med sina
kullager som vilade på system Johansson. Vid leveran
sen till en del industrier i USA, som ej själva utnyttjade
detta system blev det en del trassel med dimensionerna.
Detta avhjälptes först då dessa industrier själva lade sig
till med Johanssons kombinationsmått.

Från 18 nov. 1923 började Johansson arbeta hos Ford.
Och nu fick han åter känna hur det var att arbeta åt
andra.

Ehuru han blev god vän med Henry Ford och fick
komma in på hans kontor utan att knacka på dörren,
tog det dock 3 1/2 år för Johansson innan han fick ett
laboratorium efter sin smak. Det var först efter det
Ford hade deklarerat att "det Johansson ville ha det
skulle han också få".

Det var således svårt i portgången, men s.s. förstod
var och en inom det enorma Fordbolaget att Johanssons
laboratorium var en av de viktigaste lokalerna och
laboratoriet var ett av det viktigaste inom koncernen.'
Vid en konsert i Orchestra Hall presenterades Charles

Edward Johansson Sweden på amerikanskt sätt inför
2.000 besökare, en ära, som förut endast tillkommit
Tomas Alva Edison.
Ja nu har ni hört en hel del om måttets mästare. Ni

skall ej tro, att det endast var en maskin- och räknekarl.
Han var även människa.

I sin hustru Margareta hade han sin bästa arbetskam
rat. Hon uppmuntrade och stödde honom och var på
så sätt en verklig inspirationskälla. I gengäld blev hon
belönad med innerlig omtänksamhet och Carl Edvard
lämnade sällan ett tillfälle ospart att ge sin tacksamhet
tillkänna.

De hade 4 barn 3 döttrar och en son, vilken som
ingenjör tog vid i faderns firma.
Han fick en massa utmärkelser både i Sverige och

utlandet och år 1932 erhöll Johansson "The Degree of
Doctor of Science' vid Gustavus Adolphus College.
Han var en ödmjuk och anspråkslös man och fram

gångarna gjorde honom ej självtillräcklig. Han var en
man, som i likhet med hustrun hade utgått från en
krets av människor, för vilka religionen verkligen hade
mycket att betyda.
Han slutade sina dagar år 1943.
Då Carl Edvard stod på podiet inför sina 800 åhö

rare i New-York 1923 så var det inte en trollkarl, som
stod där och svängde sin en meter långa stav av hop
lagda passbitar utan en människa med snille och flit.

John Bellander
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Vår strövande fotograf hittade en ny affär i Lugnet, Rutens väg 20, en dag före jul. Innehavaren, fru Valborg
Bång berättar att affären fått sitt namn, "Sjuhäradstextil'', från den gamla knallebygden runt Borås "sju härad'
där fabriker sen gammalt gett befolkningen utkomst. I affären kan man köpa barnkläder "i roliga och varieran
de modeller" (Anna-modeller bl.a.) och även kläder för dam och tonår, konsthantverk och hemslöjd.
Fru Bång hoppas att hennes lilla "kvartersbutik" skall fylla en funktion i samhället och ge lugn och trivsam
miljö. Öppettider måndag-torsdag 15-19.00, fredag 15-20.00, lördag 9-15.00 .

••HALSNINGAR TILL FARSTAVIKEN
Nu är det dags igen att läsa hälsningar från pre

numeranterna, skrivna på inbetalningskorten. Att
ta emot och förmedla positiva, vänliga budskap
är trevligt för alla och redaktionen har aldrig haft
någonting emot att få uppmuntrande ord på vägen.
En tanke oroar oss. Ar det kanske sista året, har de
nya postgiroblanketterna plats för mänskliga med
delanden?

Få barndomsmarker är så kära som de vid Farsta
viken och längtans blomma frodas sällsamt i de
utflyttades hjärtan. Vi här på tidningen får bevis
för det hela året men mest vid den här tiden. Tack
för alla hälsningar till oss och här kommer ett li
tet urval av alla dem som vill hälsa till släkt, vän-

ner och bekanta:
90-årige Frans Augustsson i Gullaboby, Anna

Danielsson från Skövde, Nestor och Greta Carlsson,
Sundbyberg, Fam. Gunnar Waern, Järnforsen, Sonja
och Walter i Hälsingborg, från Stockholm med för
orter hälsar Ebba Elius-Carlsson, Elsa Andersson,
Elsa Larsson, Elsa Gustavsson, Emma Lindgren,
Lydia Persson, W. Eriksson, E. Hedberg, E. Hell
ström, John A. Johansson, David Wiström, Ragnar
Enwall, Edvin Lönn, Kjell Lindahl, Maria Klang,
Uppsala, Tora Andersson, Orebro, Carl Sjögren,
Lärbro, Signe Andersson, Eskilstuna och många
flera. (Posten meddelar att det finns plats för
hälsn. på nya kortet, tack). Red.
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KORPGLIMTAR FRAN FRISTAD

Från vänster: E. Korva, A. Nikkuma, H. Hinnala och
L. Korva med Växjökorpens Vandringspris som hem
fördes av "Lundbergsgrabbarna' för alltid.

Fotboll, friidrott och volleyboll har varit de ton
givande aktiviteterna i PK Lubo Fristad under
sommaren och hösten 1970.
Volleyboll, nybildad sektion under ledning av

Erkki Silta-aho, har sedan starten i maj varit igång
två gånger i veckan. Ett 20-tal grabbar har på
Folkhögskolans plan tränat hårt inför seriestarten
i slutet av oktober. Inför hösten har man förlagt
träningstimmarna till den nya idrottshallen i Fri
stad, där även hemmamatcherna i serien kommer
att spelas.
Volleyboll har hittills varit en ganska anonym

sport här i Sverige och synes kanske inte särdeles
intressant från åskådarplats, men väl med i leken
ändrar man snart åsikt (det kan sign. intyga).
På fotbollsfronten kan rapporteras att Lundbergs

I lag hamnade på tredje plats i Boråskorpens grupp
3/7-manna. Äterigen var det Kjell Eliasson som
svarade för det mesta av målfabrikationen, dock
med god assistans av Torbjörn Mattsson. Största
segern vanns mot Algots Borås med hela 7-0. Lag
II några grupper längre ner i seriesystemet lyckades
klara sig undan sista platsen, men med lite kondis
bland dom grabbarna kommer nog framgångarna.

I KF-cupen förlorade vi mot Solidar från Malmö
på hemmaplan i en jämn match med 3-1. Det kan
i detta sammanhang nämnas att Solidar sedermera
figurerade i cupfinalen.

Firmamästerskapen i friidrott avgjordes den 13
sept. på Idrottsplatsen Heden Fristad och samtidigt
med detta arrangemang anordnade friluftssektionen
en av övriga deltagare uppskattad tipspromenad.
Resultat för friidrott:

Seniorer
1. Usko Heinonen 94 p
2. Kullervo Krova 81 p
3. Taisto Rantaniemi 76,5 p
4. Reino Kattelus 61,5 p
5. B.-L. Johansson 53 p
Oldboys
1. Aarne Lehtola 74 p
2. Veikko Ilomäki 74 p
3. Heikki Hinala 72 p

Resultat för tipspromenaden
1. Erkki Silta-aho
2. Elsie Isaksson
3. Aino Kamsula
Tävlingarna avslutades med prisutdelning och

kaffeservering i firmans lunchrum.
I Borås årligen återkommande korpmästerskap

i friidrott, visade Lundbergs åter sin styrka både
individuellt som i lag.
Det var fjärde året i följd som lagpriset togs hem

av Lubograbbarna.
Resultat:

Individuellt
1. Usko Heinonen
2. Bo Blom
3. Kullervo Korva
4. L.-E. Färgersten
5. Heikki Hinala

Lundbergs, 189
Televerket, 187
Lundbergs, 185
Televerket, 182
Lundbergs, 172

1. Lag
1. Lundbergs lag I 878 p
2. Televerket, Borås 831 p

Två bröder Korva samt Aatos Nikkoma och
Heikki Hinala såg till att Växjö korpens vandrings
pris för alltid hamnade i Fristad, det hände 1 maj
i Växjöloppet 25 km långt. Ovriga medhjälpare till
att erövra priset under 1968-69 har varit Aaro
Tossavainen, Ove Lindgren, Erling Thorstensson
och Pentti Korva.

Fiskesektionen under Åke Erikssons ledning har
haft metartävling i Vängaån samt en fiskeresa till
Stenungsund (fångsten har ej rapporterats). Den
livligt verksamma sektionen siktar också på pimpel
tävling i vinter.
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Foto: Ericsson, Hallstahammar

Konstvinnare i Mölntorp: Sittande fr.v.: Artur Strandberg, Kerstin Quist, Evy Hellberg,
Ann-Marie Jansson och Allan Velander. St. fr. v.: Arne Westman, Hans Westman,
Elis Becker, Lars Johansson, Kurt Thurby och Rune Hellberg.

När denna tidning går i tryck är årsskiftet för
länge sedan passerat. Detta ger ändå anledning att
stanna till och erinra om vad 1970 inneburit för
Mölntorps del. Utan att förekomma affärsbokslu
tet kan nog konstateras, att vår fabrik lyckats väl
med att sälja sina produkter. Detta har givetvis
medfört god sysselsättning. Flera kraftiga prishöj
ningar på det rostfria materialet har dock slagit
hårt i våra kalkyler. Huruvida man skall betrakta
året som mycket gott ur ekonomisk synpunkt är
därför ännu oklart!

Fabrikspersonalen har erhållit stor trivselför
bättring i och med att om- och tillbyggnaden av
tvättrumsdelen genomförts.
Nils Eriksson på verktygsavdelningen har erhål-

Fristad...
Vad kan vi vänta oss för fritidsaktiviteter i vin

ter?
Egen inomhusserie i fotboll har redan startat med

lag från olika fabriksavd. Likaså egen serie i bord
tennis med 2-mannalag från olika fabriksavd.
Tipspromenader (även på skidor) samt firmamäs-

lit belöning för förslag om frikoppling av slagtäl
jare på maskiner.

GBM-klubben kan redovisa fortsatt god bredd
på sin verksamhet och i år har man ansvaret för
en verklig godbit: Bussresa till Gustavsbergs-Fabri
ken! Om inget oförutsett inträffar, är fredagen den
4 juni avsedd som resdag för en hel mängd intres
serade mölntorpare.
Klubbens Konstsektion har haft sin årliga utlott

ning, som resulterade i att de på bilden synliga,
plus Evert Stillman och Nils Axel Andersson som
inte kunde närvara, kammade hem varsitt konst
verk och kan därmed ytterligare förgylla den egna
trevnaden!

Lars Johansson

terskap skidor, bandyspel i korpserie, är ytterligare
några kommande arrangemang i vinter.

I större sammanhang har vi siktet inställt på skid
RM i februari och våra skidåkare håller nu som
bäst på med hårdträning inför säsongstarten.

Eth.
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Bilderna på denna sida är hämtade från Gustavsgårdens festligheter den Tjugondedag Knut. När pensionärerna
klämde sta med maskerad så var det mindre för att fira julens uttåg och mera för att hylla Ando Björk, mång
årig ordf. i socialnämnden. Anda har varit ordf. sedan 1956 och överlämnar klubben till Fritz Berg i och med att,
socialnämnden går upp i centralnämnden. Till Andos ära paraderar det fullvuxna bandylaget, han har ju i allra
högsta grad också varit inblandad i den idrottsliga verksamheten. Vi överlåter åt läsarna att avslöja maskerad
gästernas identitet. Trevliga ser de ut i varje fall.
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BANDYLAGET
Bandylaget har gått på i ullstrumporna, som det

brukar heta i dylika sammanhang och man har hun
nit med träningsmatcher på ett flertal platser, där
det hat funnits konstfrusna banor.
Serien började den 12/12, då man mötte Selaö

borta och den matchen slutade oavgjort 1-1. Gert
Nilsson gjorde målet.

Den 20/12 mötte man Stockholms IF och vann
med 2-0. Benny Sjödahl och Jens Lindblom
gjorde målen.

Den 27/12 mötte man Uppsala-Näs och vann
med 6-3. Målen gjordes av Benny Sjödahl, Jens
Lindblom och Affe Vestman.

Den 31/12 mötte man Nynäshamn borta och
Gustavsberg förlorade med 1-2. Jens Lindblom
gjorde tröstmålet.
Den 3/1 mötte man Ulvarna på Ekvallen och

vann med 5-2. Målen gjordes av Lennart Ohlsson
2, Benny Sjödahl, Gert Nilsson och "Pärlan" Jo
hansson.

Den 6/1 slog Gustavsberg Hägersten på Ekvallen
med 1-0. Jens Lindblom slog ett frislag i mål.

KOOPERATIVA RIKSMASTERSKAP 1971

Korphockeyfinalen spelas i Västerås den 27
februari.
Skidmästerskapet avgörs på ännu ej fastställd
plats i norra Sverige 20-21 mars.
Bordtennismästerskapen spelas i Söderhamn den
17-18 april.
Bowlingmästerskapen spelas i Stockholm, Birka
hallen, den 23-24 april.
Handbollsfinalerna spelas i Motala den 15 maj.
Tennisfinalerna spelas i Saltsjöbaden den 4 sep
tember.
Skyttefinalen avgörs i Kalmar den 11 september.
Orienteringsmästerskapen avgörs den 18 sept.
Fotbollsfinalen spelas i Gustavsberg den 2 okt.
Bridgemästerskapen spelas i Gävle den 9-10
okt.
Upplysningar utöver vad som finnes angivet i

inbjudan till respektive arrangemang, exempelvis
samordning av resor, hotell etc., lämnar Ingemar
Lundkvist eller Aina Westrell på KPA-kansliet, tel.
08/44 95 60 ankn. 1953 resp. 1952.

Den 10 jan. mötte man IF Kamraterna från
Stockholm på Söderstadion och Gustavsberg vann
med 3-2. Målen gjordes av Pärlan Johansson 2
och Benny Sjödahl. Axman

TILL DANS I SKEVIK
SCENSTUDIONS DANSAFTNAR
som under hösten hållits i Munkmoraskolan har ur
publiksynpunkt ej blivit vad vi väntat oss.

Den 22 januari gjordes ett försök, att ordna dan
sen på det nu nyöppnade Skevik och detta tycks
ha mottagits väl av vår publik. Därför har under
vårsäsongen fredagarna den 12/2, 5/3, 26/3 och
16/4 reserverats för dessa dansaftnar på Skevik.
På grund av det begränsade antalet deltagare (c:a
75 personer) bör biljetter förhandsbeställas hos Hil
ding Ohlson, tel. 304 01.

Som en nyhet för säsongen kan meddelas, att
någon av dagarna orkestern från Värmdö Bygde
gård svarar för musiken. I Värmdö ordnas liknande
dansaftnar som våra fredagarna den 5/2, 12/3 och
2/4. Någon av fredagarna kommer Scenstudions
Orkester att gästa Bygdegården.
Publiken hälsas hjärtligt välkommen till dessa

dansaftnar både på Skevik och Bygdegården.
Scenstudion

27



esdelläste

Den vackra januarisöndagen då isarna låg blanka - det var den 17 i samma månad, vilket kan vara värt att an
teckna - var det många både infödda och inflyttade gustavsbergare, som tog på sig långfärdsskridskorna. Att
glida snabbt över isen - med dubbar i bröstfickan för säkerhets skull - ger flykt åt tillvaron.

Av Astrid Matsman på Argenta-salen har vi fått
låna dom fina fotografierna från 1910-talets första
år. Utanför Templet Sirius, som tillhörde Godtemp
larorden sitter dess blåsorkester med fruar, väninnor,
vänner och barn. Och den lilla gruppen utanför Kul
len 1.
På övre bilden I: Larsson - Rakkniven, 2. Lind

gren, maskinist på Kattholmen, med sonen Anders,
3. Olsson - Nattolle med dottersonen Nils - Nitt
olle, 4. Johansson? 5. Johan Hellqvist, 6. Georg
Johansson, 7. Nilsson - Skånska Nisse, 8. okänd,
9. Gustav Svensson med sonen Bertil, 10. okänd, 11.
Axel Lindahl.

Rad Il: Mosseriks fru, 2. Agda Nilsson, 3. okänd,
4. Nattolles fru, 5. Anna Koch, 6. okänd, 7. Johan
Hellqvists fru Signe, 8. Sigrid Hellqvist, 9. 10.11.
okända, 12. Anna Eklund, 13. Hellqvist, 14. Aldor
Olssons fru Gerda.

Rad 111: Gerda Bergschöld, 2. Gustav Möllers
fru, 3. Gustav Möller, bas, 4. Anton Koch, basun,
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5. Aldor Olsson, basun, 6. Manfred Ortgren, esskor
nett, 7. Rudolf Karlsson, b-kornett, 8. Emil Eklund,
bas, 9. Arland Karlsson, trummor, 10. Anna Svens
son, 11. Elisabeth Fall, 12. Backman?

Rad IV: 1. Herbert Bergschöld, 2. N. A. Berg
schöld, 3. Sigfrid Johansson, 4. okänd, 5. Oskar
Fall med sonen Axel, 6. J. A. Hellqvist, 7. Nils Jo
hansson - Nisse Norsk, 8. Liljeqvist, 9. okänd, 10.
Eriksson - Mosserik.

Rad V: 1. Mosseriks dotter Anna, 2. Anna Hell
qvist, 3. Fridolf Johansson, 4. okänd, 5. Johansson,
kallades Kalle Vallberg, bror till Oskar Putt, 6.
okänd, 7. Maria Andersson, 8. okänd, 9. Knut Pet
tersson, 10. Oskar Ullberg, 11. Kurt Bergschöld.
På nedre bilden fr.v.: Gunhild Andersson f. Ols

son, Terecia Lundqvist, gift med skomakaren i Lo
viseberg, Elisabeth Fall, Gerda Olsson, Berta Holm
berg, Anna Svensson, Viktor Nilsson, Oskar Fall,
Erik Nyström, Helmer Nilsson, Ture Johansson
Boo.
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GUSTAVSBERG

Födda
1970
25.11 son till Sune Leif Henry Jansson o.h.h. Karin Lilly

Kristina f. Ahlqvist, Björnskogsv. 24
26.11 Hans Einar son till Pentti Einari Silvennoinen o.h.h.

Seija Orvokki f. Honkonen, Idrottsv. 30
27.11 son till Sven Rolf Lundström o.h.h. Inga-Maj Kristina

Hanny f. Toften, Skyttev. 2
27.11 Jessica Charlotte dotter till Egon Sven-Olof Johansson

o.h.h. Inger Linnea f. Dahlgren, Björnskogsv. 30
28.11 dotter till Sulo Valtter Pätsi o.h.h. Pirkko Anna-Liisa

f. Muikkula, Ingaröv. 7
29.11 son till Leif Lennart Gullefors o.h.h. Lena Anita Kata

rina f. Hedman, Skyttev. 25
29.11 son till Veikko-Heikki Vaappo o.h.h. Merja Marketta

f. Vuorinen, Skyttev. 32
1.12 son till Bo Nils Åke Nilsson o.h.h. Berit Christina f.

Persson, Rutens v. 20
1.12 Pasi Kullervo son till Ahti Kullervo Myllymäki o.h.h.

Sinikka Eliisa f. Vasankari, Bergsg. 1 B
2.12 son till Marita Hannele Lindberg, Bergsg. 3 B
3.12 Susanne Maria dotter till Tommy Kenneth Engström

o.h.h. Eva Maria Charlotta f. Banck, Björnskogsv. 20
9.12 Marko Uolevi son till Tcuvo Ilmo Uolevi Myllyoja

o.h.h. Eeva Maria f. Mehtälä, Skyttev. 5
11.12 dotter till Jan-Olof Landqvist o.h.h. Marianne f. Sven

berg, Hovv. 48
14.12 Juha Pekka son till Eino Jalmari Piirainen o.h.h. Soile

Elina f. Korhonen, Renv. 4
17.12 son till Ene Karl Fredrik Brutemark o.h.h. Ulla Christi-

na f. Sjöberg, Skyttev. 7 .
17.12 son till Karl Börje Engström, Återvall, Ingarö o. Gunilla

Viola Göthe, Björnskogsv. 38
18.12 son till Nils Elof Sture Torsten Engström o.h.h. Berit

Sofia f. Olsson, Renv. 33
19.12 dotter till Jan William Isaksson o.h.h. Ann-Marie

Linnea f. Danielsson, Klosterv. 15
21.12 son till Lars-Erik Leopold Svedlund o.h.h. Solveig

Elisabeth f. Gymning, Björnskogsv. 70
24.12 dotter till Sven Olof Roiko o.h.h. Mona Lilian f. Sand

ström, Skyttev. 11
25.12 dotter till Siv Yvonne Karlsson, Meitens v. 1
26.12 son till Ulf Johan Ekenman o.h.h. Ulla-Marianne f.

Westerling, Skutvik 2, Norra Lagnö
27.12 dotter till Erik Daniel Björklund o.h.h. Inger Christina

f. Pylvänäinen, Björnskogsv. 74
30.12 son till Astrid Elisabeth Sandgren, Skyttev. 17
31.12 dotter till Bernt Folke Andersson o.h.h. Nancy Monika

Zenita f. Andersson, Mariag. 9
31.12 dotter till John Börje Bäcklund o.h.h. Anita Susanne

f. Johansson, Idrottsv. 38
1971
1.1 son till Jose Antonio Gil Rodrigues o.h.h. Angelina

Brigida f. Gamito, Mariag. 10

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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1.1 Fabrizio son till Enrico Rattaggi o.h.h. Gabriella f.
Ferrari, Mariag. 13

3.1 son till Karl Herton Salomonsson o.h.h. Irene Viola
Margareta f. Andersson, Skyttev. 4

3.1 son till Karl Erik Gustavsson o.h.h. Birgit Marta Do
rotea f. Gunnarsson, Nunnev. 3

4.1 son till Maj Gunborg Elisabet Lydin, Skyttev. 17
6.1 son till Herminio Pires o.h.h. Fortunata dos Anjos f.

Malhao, Mariag. 2
7.1 dotter till Per Arne Sjöberg o.h.h. Göre! Margareta

f. Blomqvist, Trallbanev. 14
7.1 dotter till Raimo Tapio Viljami Vierimaa o.h.h.

Raija Helena f. Vaappo, Skyttev. 15
7.1 dotter till Ottmar Kempf o.h.h. Britt-Marie f. Linder,

Älggårdsv. 22 B, Mörtnäs
14.1 dotter till Sven Lennart Kumblad o.h.h. Eva Elisabet

f. Nordin, Skyttev. 26

Vigda
1970
27.11 Giovanni Bizzini o. Ulla Gabriella f. Mauder
28.11 Kjell Sune Hansson o. Gudrun Margareta f. Wenner

holm
29.11 Kari Hannu Juhani Karlström o. Lena Christina f.

Ståhlberg
12.12 Bernhard Ronny Rejmus o. Inger Marianne f. Waldfelt
18.12 Ulf Torbjörn Forsberg o. Karin Yvonne f. Olsson
31.12 Stig Carl Arne Karlsson o. Anna Mari f. Mustonen
31.12 Curt Sören Jonsson o. Eva Elisabeth Viktoria f. Säll
1971
2.1 Sven Thomas Karlsson o. Aino Susanna f. Vuori
5.1 Anders Staffan Skoglund o. Vanja Agneta f. Blomqvist

Döda
1970
1.12 Oscar Evald Karlsson, Tallåsplan 2 64 år
3.12 Stig Gösta Rolf Karlsson, Stenkullen 1 56 år
6.12 Harry Mauritz Hagelin, Skeviksg. 6 60 år
7.12 Maria Eleonora Josefina Engström, Rutens v. 16 73 år

21.12 Karl Folke Fritiof Lindblom, Tallv. 7 58 år '
24.12 Johan Alfred Vilhelm Åberg, Höjden 1 76 år
26.12 Sigurd Emanuel Häggblom, Hästhagsv. 1 52 år
1971
9.1 Sigurd Johannes Bast, Skyttev. 9 51 år

"SONDAGSSKOLA PÅ LORDAG"
Denna termin är det "Barnens Kyrktimme" varje

lördag kl. 10 i Gustavsbergs kyrka. Barn från 4 år
är välkomna. "Kyrkbil" hämtar kl. 9.45 från Lug
net, Skyttevägen och Terrassen.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
har sin årliga försäljning Jungfru Marie Beb.dag
den 28/3 i Ekedalsskolan och förbereder den vid
arbetsaftnar varannan tisdag 19.30 i regel i Kom
munalhuset (nästa gång 16/2).

Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70

Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90



KYRKKVALLAR
Varje torsdag kl. 19.30 är det aftonbön i Gustavs

bergs kyrka. Varannan torsdag också kort bibel
förklaring.

GUDSTJÄNST PA FINSKA SPRÅKET
hålles sista söndagen varje månad kl. 16 (28/2, 28/3
o.s.v.)

PASTORSEXPEDITIONEN
i Gustavsberg är öppen tisdagar och torsdagar kl.
11-13 och 17-19. Tel. 300 52. Kyrkoherden träf
fas per tel. övriga vardagar (utom onsdagar) säk
rast och i regel kl. 9-10.

KYRKBIL
'Aven i år erbjuder församlingen gratis resa till

och från gudstjänsten i Gustavsbergs kyrka för äld
re och rörelsehindrade. Ring Taxi 08/715 01 30!

KYRKORÅDET
Till ledamöter i församlingens kyrkoråd för tiden

1971-73 har valts: Hans Ekström, ordf., Tore
Karlsson, vice ordf., Clary Lindholm, Britta Löf
blad, Elis Sander, Anna Johansson, Leif Nordqvist,
Yngve Lalin, Björn Byström. Suppleanter: Axel
Björkman, Sonja Sandqvist, Sven Pettersson, Hen
rik Bengtsson, Anna-Lisa Winroth, Pia Norrby,
Sven Fingal.

Församlingens kyrkvärdar är Clary Lindholm,
Tore Karlsson och Henrik Bengtsson.

NYÄRSSTATISTIK
Under 1970 skedde följande förändringar betr.

folkmängden:
Födda: 135 barn, 82 pojkar, 53 flickor.
Inflyttade: 1007 personer, 533 män, 474 kvinnor.
Utflyttade: 669 personer, 359 män, 310 kvinnor.
Döda: 43 personer, 22 män, 21 kvinnor.

Folkmängden, som vid förra årsskiftet var 6.891
personer, 3.498 män, 3.393 kvinnor, är nu 7.321
personer, 3.732 män, 3.589 kvinnor, en ökning un
der år 1970 med 430 personer, 234 män, 196 kvin
nor .
Äldst i församlingen är fru Emma Charlotta

Fingal, Gustavsgården, 99 år.

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag ber jag
härmed till Kooperativa Förbundet, Gustavsbergs
Fabriker, arbetskamrater, släkt och vänner få fram-
föra mitt hjärtliga tack. Sig. Ohliw, Reftele

Tack
Fär alla bevis på vänskap och deltagande i vår

stora sorg vid min älskade makes och vår käre fars
FOLKE LINDBLOM

bortgång, samt för hyllning och vackra blommor
som ägnades honom vid jordfästningen frambära
vi till alla och envar vårt varma tack.

Ingrid Lindblom
Inger, Bernt
Jens Lindblom m. fam.

För vänligt deltagande vid vår käre Johan Åbergs
bortgång och för den vackra blomstergärden ber vi
att till släkt, vänner, grannar, Gustavsbergs Fabriker
och Pensionärsföreningen framföra vårt varma tack.

Mimmie Aberg
Greger o. Karin

För vänligt deltagande vid vår fars, Stig Karlsson,
bortgång och för den vackra blomstergärden, ber
vi till arbetskamrater, grannar, Gustavsbergs Fabri
ker, Folkparksföreningen, släkt och vänner få fram
föra vårt varma tack.

Barnen

För vänligt deltagande vid min faders, Harry
Hagelin, bortgång och för den vackra blomstergär
den vid hans bår ber vi få framföra vårt varma
tack till vänner och grannar, Gustavsbergs Fabriker,
arbetskamrater och personal vid Fastighetsförvalt
ningen.

Hans, Gunilla

Ingarö Pensionärsförening vill tacka alla, före
ningar och enskilda, alla som på olika sätt under
1970 har bidragit till nytta och glädje för våra
medlemmar.

Ingarö Pensionärsförening

Ett varmt tack för all uppvaktning på vår 60-
årsdag.

Aina och Stig Lindahl

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag framför
jag mitt hjärtliga tack till företagsledning, arbets
kamrater, släkt och vänner.

Hildur Öhman

Ett hjärtligt tack till släkt och vänner, arbets
kamrater, Gustavsbergs Fabriker och Verkstadsklub
ben för vänlig uppvaktning på min 60-årsdag.

Algot Wiman
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Ny chef för KF
Kooperativa förbundets styrelse utsåg vid sam

manträde fredagen.den 29 januari till verkställande.
direktör efter Harry Hjalmarson, när denne går i
pension den 1 juli 1972, nuvarande chefen för di
rektionssektor LS John Sallborg.

Sallborg inträder till dess omedelbart som vice
verkställande direktör i KF.
John Sallborg, som är född i Sveriges s.k. pep

parrotsdistrikt Fjärås i Halland år 1912, började
sin bana inom kooperationen 1939. Dessförinnan
hade han bl.a. hunnit befordras från notisbud vid
Nynäsbanan över stationskarlssysslan till järnvägs
kontorist.
Inom kooperationen började Sallborg som tjänste

man på Speditionsavdelningen, där han var assistent
mellan 1942 och 1946. Det sistnämnda året tillträd
de han befattningen som chef för Centrallagret.
1952 blev han personalchef i KF och dotterföreta
gen, en post som han 1956 bytte mot souschefskapet
vid livsmedelsavdelningarna och livsmedelsindustri
erna. Mellan åren 1957 och 1963 hade Sallborg
ansvaret för Centrala försäljningsavdelningen (LC),
en syssla som det sistnämnda året utökades med
chefskapet även för bageri- och charkuteriavdel
ningarna.

För styrelsesektor B var han chef åren 1966 och
1967 och för sektor AB 1967-1969. Sedan den nya
organisationen trädde i kraft 1 januari 1970 upp
rätthåller han befattningen som chef för direktions
sektor LS, en befattning som han tills vidare kom
mer att bibehålla. Från och med dagens datum
kommer han dessutom att tillträda posten. som
KF:s vice verkställande direktör.

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min

60-årsdag. Mauro Giannattasio

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Margareta Wahlström

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 70-
årsdag. ErikHallberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Bernhard Carlberg
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INGARÖ

HOGMASSA
hålles som vanligt varje söndag kl. 11.00.

HELGMÄLSBON
hålles 1:a lördagen i varje månad kl. 18.00.

PASSIONSGUDSTJANSTER
hålles under fastetiden enl. predikoturerna i dags
pressen.

SONDAGSSKOLA
hålles varje söndag kl. 9.30 i Ingaröhemmet.

UNGDOMSVERKSAMHETEN
pågår under våren fr.o.m. 21/1 enl. särskilt program
(som regel varannan torsdag kl. 19.00).

INGARO KYRKLIGA SYKRETS
samlas varannan onsdag kl. 13.00 fr.o.m. 20/1.

Komminister Lundquist är tjänstledig 8/2-15/3
för militärtjänstgöring.

FORSAMLINGSSTATISTIK
Födda är under år 1970 19 barn, 9 pojkar och

10 flickor.
Inflyttade är 241 personer, 127 män och 114 kvin-
nor.

Döda är 1 person.
Utflyttade är 127 personer, 52 män och 75 kvin-

nor.
Folkmängen som vid årets början utgjorde 965

personer hade vid årets slut ökat till 1.097 perso
ner; 581 män och 516 kvinnor. Under året har inom
församlingen ingåtts 4 äktenskap.
Under året hölls i Ingarö kyrka 62 högmässo

gudstjänster vari 2.503 personer deltagit. Dessutom
hölls 42 övriga gudstjänster med tillsammans 1.946
deltagare. 21 nattvardsgudstjänster samlade 347
nattvardsgäster.
Kyrkan anlitades under året vid 62 dop, 26 vigs

lar och 6 jordfästningar, i dessa förrättningar deltog
sammanlagt 2.272 personer.

I söndagsskolan var under året 39 barn inskrivna.
Årets sammanlagda kollekter uppgick till 10.130

kronor.



Vackrare golv!?
»

Det gårmycket lättare
änNitror.
Vailj blandmångamoderna
golvvårdsmedel
i Konsum ochDomus.

Lustra Blond
extra ljus, blank golvpolish. 750 ml.
Polett
hårdglans för utsatta golv. 750 ml.
Tend Golvpolish
ger hög glans och motståndskraft.
840 ml.
Casco Kökspolish
för golv som utsätts för väta och slitage.
750 ml.

Märket för köptrygghet i Konsum och Domus

Johnson KLAR
glasklar i flaskan glasklar på golvet.
500ml.
Tend Tvättpolish
rengör och polerar golven samtidigt.
840 ml.
Twax
gör rent och blankt på samma gång.
750 ml.
Emerel
tar bort all gammal polish. 750 ml.



Kulan
Askfat i ornamin som tål -40 - + 115°C. Finns i färgerna vitt, gult, orange, rött och blått. Askfatet består av två delar,
lock och kopp. Locket är lyftbart och tättslutande vilket förhindrar lukt och spridning av aska. Kulan är lätt att göra ren,
slagtålig och kan förses med text och dekor. Design Gunnar Larson.

AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
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Nu ljusnar det över viken och påsken är
nära. Vi borde vara glada men tiden är kärv
och läget på arbetsmarknaden dämpar vår
glädje.
Tycker ni att detta nr. är magrare än van

ligt så är det riktigt även bokstavligt. Vi
måste rätta mun efter matsäcken. Vår stat
har inte svällt ut i takt med kostnadsökning
arna. Men lite bantning skadar sällan och
koncentration kan åstadkomma rätt sobra
resultat om det vill sig.
Vi har inväntat företagsnämndens sam

manträde och tvingat sekr. till snabbskriv
ning, tack snälla ...

Förslagsverksamheten har haft ett rekord
år, många goda förslag har kommit till och
Hilding har letat upp några av de flitiga
förslagsställarna. En ny sanitetskatalog pre
senteras och en del nyheter i porslin och
plast.

Det blev ett annorlunda Radhusmäster
skap i år. Gråvädret och snöbristen tvinga-

de mästerskapens general Bäckström att för
vandla skidtävlingen till en löpartävling. På
morron kom snön visserligen men det var så
dags då och ungarna sprang i nysnön så det
stod härliga till, alla fick priser.
AB Gustavsbergs Fabrikers utbildnings

verksamhet har ett program rikt på varia
tion. Vårt bilduppslag handlar om det och
vi hoppas att bilderna skall spegla en del av
allt som förekommer på den sektorn och vil
ken flit som kan utvecklas.
Vi har Konsumspalt och Skolinvigning,

Mölntorpsglimten och se sida 17 och ni
drabbas av en vild längtan till sommaren och
en fotvandring i Sarek. Vi har fått de under
bara bilderna från Lars Henriksson, Centri
fugalrör, Oxelösund.
Idrott, pastorsämbetet, branden i Skug

gan, Heliner Osslund och lite till har vi fått
med i vårvinternumret. Till sist, ha det så
skönt och ta vara på den gryende våren. Vi
ses igen i den underbara månad maj. Red.



FORETAGSNAMNDEN
Ruben Edqvist gav med ledning av det interna bok

slutet en fyllig redogörelse för det gångna året.
Den fakturerade försäljningssumman var 323,8 mkr,

vilket innebär en ökning med 7 °/. Mer än genomsnittet
har villapannor och andra värmeapparater, rostfria
diskbänkar och plaströr ökat. Det använda kapitalet
ökade under 1970 med 18 mkr. Bland större investering
ar kan nämnas förvärv av Plast & Rörverken i Alingsås
och byggnation av 26 radhus och tekniskt center i Gus
tavsberg. Största maskininvesteringarna är ett 10-tal
formsprutmaskiner och en ny transformatorstation i
Gustavsberg. Lagren har ökat på grund av konjunktur
avmattningen. Priserna på viktiga råvaror, i synnerhet
järn- och stålmaterial, fortsatte att stiga fram till som
maren. Under hösten skedde en viss nedgång, bl.a. på
rostfri plåt. Bolaget har inte kunnat höja försäljnings
priserna så att kostnadsökningarna kompenserats, dels
på grund av konkurrensen, dels prisstoppet. Kostnads
ökningarna har reducerat täckningsbidragen och efter
som volymstegringen var otillräcklig för att kompen
sera de ökande ränte- och andra kapacitetskostnaderna
försämrades nettoresultatet i jämförelse med tidigare år.
Åtgärder för att minska kostnaderna har dock givit
resultat mot slutet av året i en vändning av trenden.
En vikande efterfrågan i början av 1971 gör att för
hoppningarna inte får ställas för högt på det nya året.
Prisstoppets upphävande för så gott som samtliga våra
produkter gör dock en intäktsökning möjlig. Under
genomgången ställde ledamöterna flera frågor, vilka
besvarades av Bo Broms, Ruben Edqvist och Bertil
Dahllöf. Bl.a. menade Sven Rosvall att om vi kan öka
produktionen av sanitetsporslin ger detta en goodwill
för hela vår övriga försäljning. En förbättring av prima
utfallet på sanitetsgods har noterats senaste tiden den
är självfallet mycket glädjande. En återhållsamhet i
fråga om vissa investeringar måste iakttagas, men vad
gäller intern utbildning och inskolning av personalen
får vi räkna med att öka våra resurser. Slutligen gav
Ruben Edqvist en bild av företagets utveckling de senaste
fem åren.

Det allmänna marknadsläget för första kvartalet -71
var enligt Bo Broms en spegling av det gångna årets
resultat. En sjunkande självfinansieringsgrad hos indu
strin och minskad investeringsvilja har bl.a. tagit sig
uttryck i minskat byggande. Såväl inom byggbran
schen som marknaden för hushållsprodukter märks en
avmattning. Vissa tendenser tyder på att lägenhetspro
duktionen under 1971 kan komma under 100.000. Re
parations- och ombyggnadssektorn måste kunna ge
ökad avsättning för våra VVS-produkter.

En översikt av våra olika produktionsgrenar ger
följande:
SPF har svårigheter att hålla tillverkningsbudgeten,

men primautfallet visar en förbättring.
HPF har en efterfrågeminskning på sina produkter,

men tillverkningen är hygglig. Primaprocenten måste
dock höjas, främst genom en bättre arbetsinsats i alla led.

BKF redovisar ökade lager, trots att tillverknings-
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budgeten, ligger under 1970-års. Konkurrensen har hård
nat.
Plast upplever en säsongartad ordernedgång, men

man tror på en förbättring.
Smidda pannor har minskad orderingång, men för

säljningen hyser förhoppningar om en bättring.
Reftelefabrikens produktion av produkter för små

husvärme är under ökning, orderingången är hygglig.
Oxelösund uppvisar en uppgång i tillverkningen av

segjärnsrör. Stränggjutna produkter, som används inom
mekaniska verkstadsindustrin, kan ge ny efterfrågan.

I Fristad är produktionen av markavloppsrör under
ökning, men priskonkurrensen har skärpts.
Våra fabriker i Alingsås (polyetenrör) och Mölntorp

(främst diskbänkar) har hygglig produktion och god
orderingång.

Efter genomgången ställdes flera frågor. Bl.a. und
rade Erik Lindblom om Rörstrands nedskärning av så
väl personal som produktion kommer att få några kon
sekvenser för vår hushållsporslinsfabrik. Bo Broms gen
mälde att det inte finns några planer på att minska vår
personalstyrka, men att vi noga följer marknadsutveck
lingen. Vi har en hög budget för 1971, och våra konst
närer kommer med nya produkter. Vissa förändringar
i produktionen med förskjutning mot mer efterfrågade
artiklar kan dock vara nödvändig.

Bertil Dahllöf gick så in på en direkt produktionsrap
port. Vad gäller SPF fattas ett antal gjutare, och vi lig
ger under tillverkningsbudgeten. Våra ugnar är fullt
utnyttjade och får vi den personal som behövs, måste
ombränningen nedbringas, för att vi ska få balans. En
automatisk igjutningsanläggning är under provning, och
vissa ändringar vid banden planeras nu för att effekti
visera tillverkningen och möta en kortare arbetstid,
40 timmars vecka från 1972.

En omläggning av Gula Portens parkeringsutfart har
nu godkänts av vägmyndigheterna. Verner Mårtensson
meddelade att en förlängning av månadslöneexperimen
ten på kollektivsidan är beslutad, och ytterligare några
avdelningar har tagits med i försöken. Det är ännu för
tidigt att dra några slutsatser av försöken, men på de
flesta håll förefaller man positiv. Arbetsvärderingskom
mitten har nu analyserat ett antal nyckelarbeten och
går nu vidare. Värderingsarbetet har förts i en mycket
god anda, och torde kunna genomföras snabbare än
beräknat. Också under produktionsgenomgången ställ
des flera frågor. Kurt Hagelin frågade om det är tänk
bart med personalförflyttningar från UHV till SPF, och
Bertil Dahllöf svarade att om det finns överskottsper
sonal på UHV bör förflyttning ske. Birger Andersson
och Sven Rosvall ansåg att för många entreprenörer
jobbar inom företaget, men Bertil Dahllöf menade att
antalet har nedbringats avsevärt. Vissa yrkesgrupper,
t.ex. plåtslagare har vi inte inom företaget utan måste
ta hjälp utifrån.
Bo Broms meddelade att LKAB och AB Gustavsbergs

Fabriker övertagit aktierna i Forshammars Bergverk,
som har sin verksamhet förlagd till Forshammar, som



ligger i Västmanland och i Dalsland. Företaget har
c:a 100 anställda och bryter fältspat, kvarts och kvartsit
på några platser i landet. Omsättningen är cirka 10 milj.
LKAB (Statsgruvor) har 67 procent av aktierna, medan
Gustavsberg köpt de resterande 33 procenten. Forsham
mars Bergverk kommer dock att fortsätta som ett sepa
rat ekonomiskt företag. För Gustavsbergs del innebär
detta främst en säkring av råvarutillgångarna, som är
nödvändiga beståndsdelar i porslinsmassan.

Bo Broms och Sune Nilsson omtalade att Gustavs
bergs kommunala bostadsstiftelse kommer att bygga 248
lägenheter bortom vattentornet vid Munkmora (kv.
Skorpionen). Kommunen skall förvärva mark av företa
get, som erhåller en stor del av bostäderna. Det blir
främst fråga om mindre lägenheter, mest 1-or och 2-0r.
För samhällets del är detta värdefullt, då dessa lägenhe
ter så gott som är de enda bostäder man kan ta i bruk
71-72 och företaget måste å sin sida göra sig av med
flera paviljonger somt på sikt sanera bebyggelsen vid
Kullen och Mariagatan. Man måste också möta ett
växande antal pensionsavgångar med ersättningsanställ
ningar.
Arbetsutskottet hade behandlat ett förslag om en

studieresa för nämnden, och Porsgrunds Porslinsfabrik
i Norge hade varit på tal. Beslöts att arbeta vidare på
planerna och att resan och nästa nämndsammanträde
samordnas.
Till arbetsutskott för 1971 utsågs Bo Broms, Ruben

Edqvist, Bertil Dahllöf, Johan Espeland, Lennart Svens
son, Arne Johansson och Birger Andersson, vilket inne
bär omval av samtliga.
Nils Winberg gav med hjälp av overheadbilder en

inblick i pågående utbildningsaktiviteter. I svenskunder
visningen har vi en kurs för 16 invandrarhustrur, d.v.s.
främst för sådana som är hemmafruar. Hästhagssko
lan lånar ut lokaler och ABF svarar för undervisning
och barnpassning. I svenskutbildningen för de anställda
har hela 300 anmälningar kommit in och det hela kom
mer att läggas upp i block för att få den bästa effekten.
Enligt förslag från arbetsmarknadens parter skall 60
timmar av undervisningen betalas, och 20 timmar bör
gå på arbetstid. En inskolningsverksamhet har startats
på SPE. Gamla mekaniska verkstaden har upplåtits som
instruktionslokal och det är meningen att nyanställda
skall vara där i ungefär tre veckor och få en allmän
information om material och arbetsmetoder innan de
placeras på lämpliga uppgifter och ytterligare upplär
ning i produktionen. En instruktör har knutits till denna
skolverkstad. Också svenskutbildning ska läggas in i
denna verksamhet där så erfordras. Om denna inskol
ning faller väl ut är det på sikt meningen att den ska
genomföras inom hela företaget, för att rätt man ska
komma på rätt plats, och få bättre kunnighet i material
och metoder. Personalomsättningen torde också kunna
nedbringas, om man vid placeringen kan ta hänsyn till
de nyanställdas förutsättningar.
Nils Winberg ansåg slutligen att en av de angeläg

naste uppgifterna nu är att göra en inventering av det
totala utbildningsbehovet inom företaget. Inte minst
ur personalplaneringssynpunkt torde detta vara viktigt.

Birgitta Treskog framhöll det önskvärt att en utbild
ning för företagsnämndsledamöter anordnas. Nils Win-

berg fick i uppdrag söka anordna en sådan om intresse
finns.
Personaltjänstens rapport visar att antalet anställda

inom hela företaget vid årsskiftet var 3.132 personer,
vilket innebär en nettoökning med 13 mot föreg. års
skifte. I Gustavsberg och VVS-försäljningen är 2.159
personer anställda, vilket också innebär en ökning med
13 personer. Personalomsättningen har ökat i Gustavs
berg från 18,6 till 22 %.
De lokala skyddskommitteerna på varje fabriksenhet

har varit samlade två gånger sedan den nya skydds
organisationen genomförts. Arbetsmiljökursen har kom
mit igång och räknar ett trettiotal deltagare. David
Hjerpe och Erik Mehlqvist har varit på en veckokurs
för att trimmas till utbildare i skyddsfrågor. Totala
antalet yrkesskador under 1970 var 70, som motsvarar
3.837 förlorade arbetstimmar.

I jämförelse med 1969 har antalet ökat med 7. En!.
praxis har fackföreningen som bidrag till studier varje
år erhållit en summa pengar, baserade på yrkesskade
frekvensen. På nämndsammanträdet överlämnades till
David Hjerpe, avd. 205:s starke man i skyddsfrågor,
en check på Kr. 3.400:.
Förslagsverksamheten premierade under 1970 109

förslag med tillsammans 31.675:- kr. På januarisam
manträdet i år belönades Hilding Axelsson, BKF med
kr. 2.200:- för sitt förslag "provtryckning" och M.
Ashoff/B. Stajevic, HPF fick 2.000:- för sitt förslag
"klister". Förlagsverksamhetens årsträff har skett i
form av en Älandsresa.
HPF:s samarbetskommitte har beslutat hålla om

klädningsrummen låsta vissa tider på dagarna, då stöl
derna i omklädningsrummen och i fabriken ökat oro
väckande. Företagets kurator deltog i sammanträdet
och informerade om sin verksamhet. Personalomsätt
ningen på HPF var för 1970 endast 15 /o, vilket är
lägst av enheterna i Gustavsberg.
På SPF har man förutom produktionsfrågor fått in

formation om inskolningsverksamheten, som skall starta
upp på SPF. Onskemål från skiftgående brännare om
kaffeautomat vid ugnarna har framförts. Lunchrums
kommitten planerar en vårmiddag på Björknäspaviljong
en och en höstresa till Äbo, som ersättning för en tidigare
inhiberad resa.

BKF har bl.a. dryftat personalfrågor. Olle Forsman
har lämnat avd. 47 som förman och där tar Arvid
Olsen ensam arbetsledaransvaret. Forssman kommer
att svara för framtagandet av verktygsritningar och
även hålla i fasadplåten, som väntas öka i efterfrågan.
Arbetstider och raster samt en del lunchrumsfrågor har
också behandlats.
Plast har resonerat om de olika projekt, som projekt

grupperna arbetat med - ändringar och förbättringar
i lagren, montering av WC-sits vid maskinen m.m. Len
nart Nordström har redogjort för arbetsvärderingens
tillvägagångssätt, då man studerar arbeten på olika av
delningar och väger dem mot varandra med hjälp av en
poängbedömningstabell. En ökande frånvaro har note
rats på avdelningen.

UHV har diskuterat materialgårdens placering, be
läggningsfrågor, budgetkontroll, oljeutsläpp, det blän
dande ljuset från strålkastaren vid blå porten.
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LYHENNELMÄ TUOTANTO
LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJASTA
$ 5 Vuoden 1970 tilinpäätöksen analysointia
Ruben Edqvistin selonteon mukaan myynnin ar

vo v. 1970 oli 323,8 mkr. joten lisäystä edelliseen
vuoteen verrattuna oli 7 °/. Keskuslämmityskatti
loiden, ruostumattomien tiskipöytien ja muoviput
kien myynti nousi keskimääräistä enemmän. In
vestointeihin käytettiin 18 mkr enemmän kuin edel
lisenä vuonna ja suurimmista kohteista mainitta
koon Allingsåsissa sijaitsevan Plast & Rörverkenin
osto sekä Gustavsbergiin rakennetut 26 rivitaloa
ja tekninen keskus. Suurimmista laiteinvestoinneista
voidaan mainita Gustavsbergiin rakennettu uusi
muuntaja-asema sekä muoviosastolle hankitut kym
menisen uutta konetta.
Varastot ovat lisäätyneet heikentyneiden suh

danteiden johdosta. Tärkeiden raaka-aineiden eri
tyisesti raudan ja teräksen hintojen nousu on lisän
nyt kustannuksia. Ja koska yhtiö ei ole voinut
vastaavasti korottaa myyntihintoja toisaalta hinta
kilpailun toisaalta hintasulun vuoksi, eikä myynnin
määrällinen kasvu ole riittänyt korvaamaan em.
kustannusten nousua, on yhtiön taloudellinen loppu
tulos huonontunut edelliseen vuoteen verrattuna.
Kysynnän heikkeneminen vuoden 1971 alussa

aiheuttaa sen, ettei toiveita saa asettaa liian korkeal
le tänäkään vuonna. Hintasulun poistaminen lähes
kaikkien tuotteidemme osalta tekee kuitenkin tu
lojen lisäämisen mahdolliseksi. Suuremmista inves
toinneista on pidättäydyttävä, mutta meidän on
ehkä varauduttava lisäämään henkilökunnan koulu
tukseen käytettäviä varoja.

$ 6 Markkinatilanne ja tuotanto
Bo Broms teki selkoa yleisestä markkina- ja tuo

tantotilanteesta tämän vuoden ensimmäisellä neljän
neksellä. Sen mukaan teollisuuden investointihaluk
kuus on alenemassa, mikä ilmenee mm. rakennus
toiminnan vähentymisenä. Sekä rakennus- että ko
titaloustuotteiden markkinoilla on havaittavissa
kysynnän heikkenemistä.
Tilanne eri tuotannonhaarojemme kohdalla näyt

tää seuraavalta:
Saniteettiporsliini: vaikeuksia saavuttaa asetet

tuja tuotantotavoitteita ja toimitusajat pidentyneet,
mutta priima-tuotteiden osuus lisääntynyt.
Kotitalousporsliini: kysyntä vähentynyt. Priima

tuotteiden osuutta lisättävä lähinnä parantamalla
työpanosta kaikissa työvaiheissa.

Kylpyamme: varastot lisääntyneet ja tuotanto
on alle edellisen vuoden tason. Kilpailu kiristnyt.

Muovi: kausiluontoinen tilausten väheneminen
parannukseen kuitenkin uskotaan.
Keskuslämmitys: tilaukset pienentyneet - toi

veita paremmasta on.
Reftele: pientalolämmityslaitteiden tuotanto nou

sussa.
Oxelösund: kysyntä ja valmistus lisääntymässä.
Fristad: tuotanto noussut, mutta hintakilpailu

kiristynyt.
Alingsås ja Mölntorp: tilaukset ja tuotanto pysy

telleet korkealla tasolla.

$ 9 Uuden tehtaan osto
Bo Broms tiedotti, että LKAB ja AB Gustavs

bergs Fabriker ovat ostaneet Forshammars Berg
verk-nimisen kaivoksen osakekannan. Kyseinen
kaivos tuottaa maasälpää, kvartsia ja kvartsiittia.
Yrityksessä on n. 100 työntekijä ja sen vuotuinen
liikevaihto n. 10 mkr. Gustavsbergin tehtaiden
osuus on 33 /o osakekannasta ja näiden ostamisella
on tehdas lähinnä halunnut varmistua porsliinin
raaka-aineiden saannista.

§ 10 Asuntotilanne
Bo Broms ja Sune Nilsson kertoivat, että Gus

tavsbergin kunnallinnen asuntosäätiö tulee aloitta
maan 248 asunnon rakennustyöt Munkmoran vierei
sellä alueella vesitornin toisella puolella. Tällä ker
taa on kysymys lähinnä pienemmistä asunnoista eli
enimmäkseen yksiöistä ja kaksioista.

S$ 14 Koulutuspäällikön raportti
Nils Winberg selvitteli käynnissä olevaa koulu

tustoimintaa. Juuri nyt on käynnissä ruotsinkielen
kurssi lähinnä "siirtolaiskotirouville". Tehtaan
työntekijöille tarkoitetuille ruotsinkielen kursseille
on ilmoittautunut 300 osanottajaa. Työmarkkina
osapuolten ehdotuksen mukaisesti kuuluu kurssiin
60 palkallista oppituntia ja 20 tuntia pidetään
työaikana.
Koulutustoimintaa on aloitettu myöskin saniteet

tiporsliinin puolella. Vanhan konepajan puoli on
luovutettu opetussaliksi ja täällä on tarkoitus suo
rittaa uusien työntekijöiden "sisäänajoa", jonka
on tarkoitus kestää kolmisen viikkoa kunkin koulu
tettavan osalta. Tänä aikana heille annetaan yleistä
materiaaleja ja työmenetelmiä koskevaa informaa
tiota. Tähän toimintaan on tarvittaessa tarkoitus
liittää myös ruotsinkielen opetusta.



SKIVSTÄLL
Stället är tillverkat i ABS-plast och har fyra fack med plats för 25-30 LP-skivor. Skivstället finns i färgerna
vitt, gult, rött, orange och blått. Höjd 325, bredd 145 och djup 40 mm. Design S.-E. Juhlin.

EMMA
Bruntecknad dekor under glasyren på benporslinskoppen
SA-1 med VDN 555 i bottenstämpeln. Detta är form
givaren Paul Hoffs första kaffegodsdekor i produktion,
ett intressant tillskott till våra dekorer.

TAHITI
Stig Lindberg visar med denna nya dekor ännu ett prov
på sin kreativa bredd och fantasifullhet. Dekoren är en
överglasyrdekor enligt kromotryckmetoden, medan fatet
är underglasyrdekorerat och fondmålat.
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Fridolf Sjöström

Anställda på denna och motstående sida har på
ett märkbart sätt bidragit till att förslagskommitten
under 1970 slagit ett ordentligt rekord både beträf
fande antal förslag och belöningsbelopp. Av rekord
siffran 144 inlämnade förslag, har dessa anställda
tillsammans inlämnat c:a 30 st. Belöningssummor
na har rört sig från femtiolappen upp till några
tusenlappar. Förslag har innehållit förbättringar
inom praktiskt taget alla områden såsom mindre
kostnader för material och löner, skydds- och triv-

5 st. förslag selfrågor och kvalitetsförbättringar.
Som exempel kan nämnas:

1. Genom införandet av en rörböj i vattenbassäng
erna vid vattenverket har man fått självcirku
lation och därmed nästan eliminerat frysrisken
under vintern.

2. Genom en finurlig gummiremsa på siktarna i
slamhuset sparas både material och reparations
kostnader.

3. Genom att införa en enkel spärrnyckel så mins
kar kassationerna vid montering av bottenventil.

4. Genom att införa en snabbkoppling minskas
olycksfallsrisken och det blir trevligare arbets
förhållanden.
Förslagskommittens förhoppning är att avbildade

herrar skall visa samma glöd under 1971 men hop
pas att alla inom företaget skall ta tillfället i akt
och komma med förslag som kan ge både förslags
ställare och företaget de fördelar denna typ av
vardagsrationalisering ger.

V.M.

REKORD I NYA FÖRSLAG
OCH BELÖNINGAR

Harry Jönsson

Gösta Olsson

3 st. förslag

6 st. förslag

FASTIGHETSFORVALTNINGEN
meddelar att servicen på villapannor fr.o.m. 1/3 -71
utföres av OK-Värmeservice. Anmälan skall ske
till Fastighetsförvaltningen under vardagar kl. 08.00
-17.00, övrig tid sker anmälan till GULA POR
TEN.

KOOPERATIVA RIKSMASTARE
har vårt korphockeylag blivit. I kvartsfinalen be
segrades fjolårsmästarna Västeråskonsum med 6-4.
Semifinalen vanns med 4-3 mot Konsum Göteborg,
båda matcherna efter förlängning. Finalmotstån
dare blev Konsum Stockholm och dessa slogs till
baka med hela 9-2. Grattis!



GUSTAVSBERGS TEATER
På Gustavsbergs Teater blir det film av gammalt

ädelt slag varannan onsdag kl. 15.00 för pensionä
rer. Långfilmer av typ Edvard Persson, Fridolf
Rudin, Enslingen Johannes. Första visningen locka
de 100 besökare. En uppskattad begivenhet. Nästa
föreställning blir den 31 mars kl. 15.00 och då ges
Sängkammartjuven". Pensionärsföreningen medde
lar att också andra intresserade är välkomna.

"OKÄNDA" NAMNGIVNA
Angående fotot i nr 1 sid. 29 av Godtemplar

ordens blåsorkester med släkt och vänner, så har
två av de "okända" anmält sig. De söta flickorna Karl Inning
på femte raden, 6 och 8 är systrarna Hagberg, nu-
mera Karin Andersson och Lisa Ullberg. Alvar
Wallius kom upp på red. i annat ärende och lovade
att reda ut övriga "okända". Det har han lyckats
väl med. Anna Eklund hjälpte honom. På rad 1
nr 8 fr.v. Israelsson, Västra Ekedal, nr 11 Ture
Sundström, rad 2 nr 3 Anna Lindgren, nr 6 fru
Lindman, nr 9 Emma Nilsson, nr 10 Anna Israels
son, 11 Tonny Wennerström. Rad 4 nr 3, maski
nist Johansson och nr 8 på rad 5 är minsann inte
någon okänd man, det lär vara Erik Hjalmar Jo
hansson, välkänd gustavsbergare.

I julnumret sid. 7 (Wilhelm Odelbergs artikel)
hade sista raden fallit bort i bildtexten, där sitter
Kecke, rör-Larsson, John Steen, Wilhelm Odelberg,
Einar Löfdahl och Bertil Steen.

KOOPERATIVA RIKSMASTARE - SKIDOR
Kooperativa Riksmästare i stafett 3 X 5 km. på

skidor blev vårt lag med Kaasinen, Ahlstrand och
Koivisto. 22 lag var med och vårt andra lag kom
10:a. Arto Koivisto blev sedan också mästare i
20 kms-loppet, 4,5 min. före tvåan. Tage fohansson
Veikko Kaasinen blev mästare i yngre Oldboys

en halv minut före tvåan. Våra övriga pojkar gjor- Erik Lindahl
de också gott ifrån sig, nestorn Folke Anevret blev
åttonde man i veteranklassen. Tävlingarna hölls i
Kiruna den 20 och 21 mars.

ANMÄLNINGAR TILL GUSTAVSBERGS
FABRIKER
av sommarelever eller anställning av ungdomar som
slutar skolan kan ske under april månad på Perso
nalkontoret.
Radhusmästerskapen i löpning (snöbrist) 20 februa
ri 1971

3 st. förslag

4 st. förslag

3 st. förslag



DEN NYA SANITETSKATALOGEN

här kommer
32,

I mitten av februari började distributio
nen av Gustavsbergs nya Sanitetskatalog.

Den inleder en enhetlig linje för fackrik
tad information från värme- och sanitets
tekniska avdelningen inom Gustavsberg.

Den nya katalogen, som har A4-format,
innehåller Gustavsbergs sortiment av bad
kar, sanitetsporslin, rostfria diskbänkar och
ett urval badrumstillbehör i plast.
Produkterna redovisas med ett rikligt
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bildmaterial, kortfattad text kompletterad
med detaljerade produktritningar.

Katalogen är indelad i register efter pro
duktgrupperna vilket gör att man lätt hittar
i katalogen. Produkterna presenteras i num
merordning med tydliga produktnummer på
båda sidor. Det är nämligen viktigt att fack
mannen snabbt hittar den rätta informatio
nen. Skall en katalog fungera måste den hål
las aktuell. Den nya katalogen har därför



häftade delar för varje produktgrupp. Däri
genom blir den enklare att sköta och lättare
att hålla komplett. Det finns också en inne
hållsförteckning som talar om vad en kom
plett katalog skall innehålla. Sanitetskatalo
gen distribueras på ett rationellt sätt med
hjälp av datamaskin. Varje katalogexem
plar registreras med namn och adress för att
innehavaren fortlöpande skall få informa
t10n.

Nya produkter
Den nya katalogen innehåller flera nyhe

ter. Några av dem visar vi här.
Ovre raden: Kombinerad wc-stol/bide

324T. Väggwc-stol 339T med ny utform
ning och rostfri insatslåda.

Mittraden: Väggbide 120 och tvättställ
551 med ny utformning.
Nedre raden: Tvättställ 545 och tvättställ

763 med gurgelskål 1063.
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•SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
. .

I denna ljumma vinter
när luften är vänlig som en majafton och skidföret
gråter bort då trivs jag som kommer från väster
med dem som kommer från söder. Norr- och mel
lanlänningar fnyser av missräkning. En lång höst
som går över i en lång vår, kan ni minnas att det
hänt oss förut? Anderna gonar sig i Farstaviken
och blir matade som under en fimbulsvinter. Kall
ortsavdrag utgår i vanlig ordning. Den pyttelilla
vaken nedanför det stängda Värdshuset förblir
liten någon sällsam kall dag, men för det mesta
svallar vattnet fritt runt stränderna. Isbundna vat
ten är få denna vinter, även Bottniska viken är
farbar till Luleå. Bara vi nu inte blir lurade på
sommaren och får detta tempererade gråväder året
om, det vore för trist. Meteorologerna strejkar när
detta skrives vilket inte har ändrat väderleken det
bittersta, om det nu var någon som trodde det. Vi
har trots strejken fått veta det viktigaste för en
knegare, det exakta gradtalet utomhus innan vi
sömnblinda tumlat ut i väderleken.

Början av trettitalet går igen.
Tiden som vi trodde var förbi spökar på många

sätt. Ni minns om ni föddes tidigt att vintrarna
var ljumma och snön lika sällsynt som arbetstill
fällena. Nu är vi där igen. En ny generation köar
för de få utbuden på arbetsmarknaden och ängslas
för morrondagen. Dagens unga har en väsentlig
fördel, deras utbildning gör dem attraktiva på
många arbetsplatser, vår okunnighet var stor och
smärtsam för oss och för våra arbetsgivare. I dessa
dagar då strejker och lockouter gör livet problema
tiskt för de flesta människor, här drabbas tredje
part utan pardon, då börjar man se självklara sa
ker i ett nytt ljus. I morse när jag stack nyckeln
i låset, öppnade och steg in på min arbetsplats kän
des det som en oskattbar förmån att ha en nyckel,
att få använda den, att inte vara ett offer för strejk,
lockout eller för tidig pensionering.

"Nej jag ber inte för min sjuka mor"
visserligen har jag bara ett blygsamt antal år kvar
till min pensionering, men påminn mig om jag till
äventyrs har glömt det, att ta emot den som en
gåva. Då skall jag min sju göra allt det jag inte
hunnit göra under mitt yrkesverksamma liv. Tror
jag ... nog är det många som lyckas att förverk
liga sina drömmar, men sjufalt många fler som
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inte har lust, ork eller förmåga att ta vara på
skymningslönen för livets möda. Sjukdom och
hård förslitning är vanligare än man tror och
varje reform som syftar till en tidigare pensione
ring måste hälsas med tillfredsställelse. Och vi får
aldrig, aldrig tröttna att angripa huvudproblemet,
hur vi skall göra livet drägligare för varandra.

Hemma i stenriket
var det inte nådigt att vara gammal om man inte
som bönderna, levde på undantag och hade fri
försörjning till döddagar. Torpare, backstugusittare,
sjömän och fiskare fick lita till fattigvården och
de yngres barmhärtighet. Fattighuset hette visser
ligen Ålderdomshem men skillnaden var inte så
stor även om namnbytet var en blygsam framgång.
Aldre läsare minns säkert nödställda gamla som
gick mellan gårdarna och sökte bröd och gemen
skap. Min barndoms gumma hette Tilda och hade
tjänat piga hos Patron på Säm. Tilda hade en stuga
vid riksvägen där trafiken flöt fram till och från
Norge. Det var en stillsam och timid gumma men
hon hade ett fel enligt grannar och myndighetsper
soner. Hon öppnade sin dörr för tattarna som for
förbi vår och höst. Säkert löste tattarna Tildas för
sörjningsproblem en tid, de fattiga och de utstötta
har till syvende och sist alltid fått stötta varandra.

En dag hände det
att två rivaliserande familjer råkade söka husrum
samtidigt hos Tilda och norra Bohusläns vildaste
knivslagsmål utspelades bland Prästesäms fridlysta
enar. Efter den betan flyttades Tilda till ett hus
på betryggande avstånd från riksvägen och Tilda
fick lång väg att gå till de familjer hon själv valt
till sin rotegång. Hon fullföljde en tradition som
hon upplevt den i sin barndom, hjonens tiggarvand
ring mellan bönderna. Tilda kom på morron med
stor äggkorg på armen, den var tom så när som
på hennes eviga strumpstickning, i bästa fall fanns
det mat i den när hon återvände hem mot kvällen.
Hon satte sig försynt vid dörren och flyttade sig
efter mycket krusande etappvis närmare köksbordet.
Det tog ett par timmar. Efter ett tag gick de tunna
läpparna i takt med strumpstickorna. Hon var som
en lokaltidning för den närmaste bygden, som "'Gus
tavsbergaren" fast mycket roligare. Mera insides
informativ, så att säga. Det var Tilda det.

Edla Sofia



ETT ANNORLUNDA RADHUSMÄSTERSKAP
Radhusmästerskapen, E. Bäckströms uppskattade skidtävling för flickor och pojkar, födda
1964 och tidigare, ändrades i år till tävling i löpning på grund av snöbristen. Alla fick
som vanligt priser skänkta av många goda givare. E. Bäckström vill tacka alla som
hjälpt till med tävlingen eller bidragit med priser, Orienterarna, Gustavsbergs Fabriker,
Hem och Skola, Kvinnogillet, Fritidsnämnden, Hallmans Hederspriser. Han hoppas på
snö till nästa år. Här nedan följer prislistan.
Radhusmästerskapen i löpning (snöbrist) 20 februari 1971
Flickor födda 1962-64, 600 m. 10 Jonny-Birger Jansson 3.10 10 Jan-Olov Löfström 5.49
1 Lena Johansson 2.42 11 Stefan Nilsson 3.11 11 Urban Johansson 5.54
2 Birgitta Oberg 2.49 12 Per Develius 3.12 12 Peter Essman 5.57
3 Inger Rosen 2.58 13 Magnus Eriksson 3.13 13 Jukka Ikäheimonen 5.59
4 Helen Elvin 4.35 14 Jan Tryggesson 3.15 14 Tomas Jansson 6.02

15 Fredrik Lundberg 3.16 15 Peter Hansson 6.05
Flickor födda 1959-61, 600 m. 16 Conny Magnusson 3.18 16 Hans Nilsson 6.14
1 Anna-Lena Andersson 2.46 17 Tomas Pettersson 3.20 17 Anders Larsson 6.32
2 Agneta Burman 2.48 18 Stefan Essman 3.22 18 Per Nylander 6.35
3 Karin Langhard 3.07 19 Per-Olov Thyren 3.24 19 Kari Ikäheimonen 6.36

20 Jonas Forslund 3.26 20 Nils-Henrik Jansson 6.59
Flickor födda 1956-58, 1200 m. 21 Jan Lundqvist 3.28 21 Kaj Harju 7.11
1 Jill Daagarsson 5.14 22 Jonas Lundgren 3.30 22 Verner Mörtl 7.59
2 Annette Hagelin 5.17 23 Johan Forsberg 3.35
3 Ella Forslund 5.57 24 Anders Langhard 3.40 Pojkar födda 1956-58, 1800 m.
4 Lena Nordström 5.59 25 Mikael Pettersson 3.45 1 Lars Albertsson 6.03
5 Rosmari Kjellberg 7.01 26 Urban Karlström 3.48 2 Billy Johansson 7.32
6 Ulla Forslund 7.03 27 Peter Lindström 3.50 3 Jan Lyngander 7.38
7 Gun Trolle-Lindgren 7.10 28 Mats Ohlund 3.56 4 Ulf Burman 7.39

29 Ove Eriksson 4.24 5 Roger Hagelin 7.47
Flickor födda 1953-55, 1200 m. 30 Lennart Löfström 4.30 6 Ove Bjerkerot 7.48
1 Lillian Pukk 5.31 31 Ronny Elvin 4.31 7 Anders Daagarsson 7.55

8 Björn Lindberg 8.04
Pojkar födda 1962-64, 600 m. Pojkar födda 1959-61, 1200 m. 9 Mikael Drevert 8.33
1 Magnus Eriksson 2.45 1 Ulf Herrder 5.29 10 Tomas Hagström 8.58
2 Leif Johansson 2.47 2 Krister Magnusson 5.31 11 Sören Andersson 9.01
3 Lars Gunnarsson 2.51 3 Mats Wejsfelt 5.37 12 Tommy Johansson 9.05
4 Krister Pettersson 2.59 4 Dan Nordström 5.41 13 Stefan Lindqvist 9.20
5 Mikael Wester 3.00 5 Jan Rikkinen 5.42 14 Dan Häggborg 9.45
6 Göran Lingestål 3.01 6 Juha Jumpanen 5.43
7 Fredrik Sigekrans 3.02 7 Björn Holmer 5.45 Pojkar födda 1953-55, 1800 m.
8 Klas Taxen 3.03 8 Jan-Erik Hagström 5.47 1 Jan Eriksson 6.36
9 Hans Benjaminsson 3.09 9 Mikael Hansson 5.48 2 Hans-Erik Develius 6.59
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Annorlunda utbildning
Under 4 dagar i februari har ett dussin

tal nya truckförare fått en grundläggande
praktisk-teoretisk förarutbildning under
överinseende av instruktör B. Ahlbom från
BT serviceskola. Som synes av bilderna
(vänsterspalten) gällde det att hålla tungan
rätt i mun såväl under "slalom'-körprovet
som senare under staplingsträningen.
Arbetsmiljö får inte enbart bli en klyscha

i den allmänna debatten - problemet ven
tileras minst en gång per vecka av de tre
studiegrupper som sedan någon månad ar
betar med Arbetarskyddsnämndens nya
kurs. Vi ser här grupperna studera arbets
miljö i praktiken under ledning av resp.
cirkelledare K.-E. Sidebranth, David Hjer
pe och E. Lindblom.
Andra delen av automatiseringskursen

för service- och underhållspersonalen som
inleddes under hösten har nu gått in i ett
skede med övervägande praktiska labora
torieövningar inom pneumatik och hydrau-
lik. A. Pilotto HPF m.fl. ses här under ett
sådant övningspass. (bilden nederst i mitt
spalten.)
Nya grepp tas även i språkutbildningen

för invandrarna, bl.a. deltar nu ett 15-tal
hemmafruar av jugoslavisk, portugisisk och
italiensk härkomst i en speciellt anpassad
språkkurs som arrangeras i samarbete med
ABF. (bilden överst i mittspalten) För att ge
dessa kvinnor möjlighet att delta har kom
munen ställt fritidsnämndens lokaler i Häst-
hagsskolan till förfogande och här får de
mindre barnen sin tillsyn medan en "lek
tant" tar hand om de större under den tid
som mamma är på kurs i huset intill.
Cirka 300 yrkesverksamma invandrare

skall nu förbättra sina svenskkunskaper in
om den "blockutbildning" som nyligen in
letts. De efter förkunskaperna anpassade
48 timmars kurserna inrymmer utöver var
dagssvenska även yrkesspråk och samhälls
orienterande inslag· med studiebesök. För
att effektivisera inlärningen utnyttjas bild
material i större utsträckning än tidigare.
(Se bild 5.)
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KONSUM• IO
Landets konsumentföreningar fick
rekordförsäljning 1970

Konsumentföreningarna i landet noterade under
1970 en av de största procentuella försäljningsök
ningarna under flera decennier. I absoluta tal är
försäljningen den största under föreningarnas tillva
ro. För 1970 8.096 milj. kr. vilket är 906 milj. kr.
mer än under 1969. I procent innebär detta en ök
ning av 12.6 procent. Vår förening redovisar en
ökning av 13.6 %. Man kan räkna med att konsu
mentföreningarnas marknadsandel för landet har
ökat i jämförelse med år 1969. Vid årets slut fanns
i landet 232 konsumentföreningar, vilket innebär
en minskning av 14 föreningar jämfört med 1969.

KF:s försäljning under 1970 var
6.649 miljoner kr

Den sammanlagda försäljningen från Kooperati
va förbundet med helägda dotterföretag uppgick
under 1970 till 6.649 milj. kr., en ökning från 1969
med 963 milj. kr. eller 16.9 "%. Försäljningen till
konsumentföreningarna ökade med 16.5 %. Ovriga
köpare inom landet ökade sina köp med 19.7 0/ och
exporten ökade med 15 /o.

Vår förenings verksamhet
När vi skriver detta manus har verksamhetsbe

rättelsen 1970 kommit ut till samtliga medlemmar
och när tidningen kommer från trycket har med
lemmarna varit samlade till distriktsstämmorna.
Bland årets frågor tilldrar sig givetvis samarbets
frågan i en regionförening inom vårt område den

• •

största uppmärksamheten. Synpunkter varför fu
sionsfrågan åter aktualiseras redovisas i verksam
hetsberättelsen. Denna redovisning avslutas med
ett förslag av följande lydelse. "Styrelsen anser att
frågan är av sådan vikt för rörelsens utveckling
och framtidsplanering inom regionen, och då ej
minst inom vårt område, som ligger denna sidan
Skurubron, att man vid årets distriktsstämmor och
föreningsstämman går fram med förslag att med
lemmarna skall besluta om ett samgående i den pla
nerade regionföreningen från årsskiftet 1971/72'.

Det kommer en vår och sommar ...
Höstens modefärger och modeller har haft dys

ter färgsättning och flertalet modeller har varit
extrema. Detta har gjort att man kunnat spåra en
viss tveksamhet att kunna acceptera modeskaparnas
ideer.

Men nu går vi mot ljusare tider säger avdelnings
chefen Ove Ericson i vårt varuhus. Färgerna blir
mycket glada och när det gäller modellerna får vi
en återgång till plagg av mer funktionell karaktär.
Detta gäller både dam, herr och barn. Omkring
påsken räknar vi med att våren skall stå i full blom
i vårt varuhus. Vi ser med god tillförsikt på före
stående vår- och sommarsäsong säger Ove till sist.

G. M-n.

Angående förslag om samgående i en Konsument
förening som skall omfatta Stockholms stad och
län. Då samtliga stämmor yrkat avslag har före
ningsstämman endast att bekräfta avslagsyrkandet
och avskriva ärendet .

VADJAN TILL PRENUMERANTER
Vi måste be Er, som har flyttat och lämnat adressändring till Posten, att Ni också
skriver eller ringer in den nya adressen till Herman Fall, Postavdelningen, AB
Gustavsberg Fabriker, 134 00 Gustavsberg, tel. 301 00 ankn. 165. Det kom nämli
gen ett meddelande från Posten efter utsändandet av GUSTAVSBERGAREN nr
1-1971, som efterlyste den nya adressen till 34 prenumeranter. - Glöm inte det,
Tack!
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MUNKMORASKOLAN
HÄSTHAGSSKOLAN
INVIGDA 25.2 1971

Båda skolorna har varit i bruk länge och funge
rar fint. Hästhagsskolan har fyllt sin uppgift sedan
höstterminen -69 och skolan i Munkmora från höst
terminsstarten -70. Denna tidn. har haft bilder och
uppgifter om de båda skolorna i nr. 6 och 8 förra
året. Men nu är alltså båda invigda högtidligen.
Dock inte med utlovat tal av länsskoleinspektör
Helden, strejken hindrade det men det blev många
tal ändå, skolchef S. Westling hälsningstalade, cen
trala byggnadskommittens ordf. Einar Svensk över
lämnade skolorna till kommunalfullm. ordf. Harald
Lindholm som förklarade skolorna invigda och
överlämnade dem med varm hand till skolstyrel
sens ordf. Yngve Nyström. Det blåstes fanfar, sång-
körer sjöng och det spelades så det stod härliga till,
se bilderna. Elever under ledning av V. Jönsson, C.
Grönstedt och Roland Ekvall stod för den musika
liska underhållningen och sedan följde visning av
Munkmoraskolan.

GUSTAVSBERGS
HANDELSSKOLA
I FAROZONEN

Handelsskolan har som många gånger förut rå
kat i farozonen. Skolöverstyrelsen är kallsinnig mot
samhällets varma önskan att få behålla den ettåriga
handelsskolan, som har fungerat väl och varit så
nyttig for många. Inom den nya gymnasieskolans
organisation finns en tvåårig handelsskola inplane
rad, som skall placeras i Nacka.

Gustavsbergs Yrkesskola har skickat ut ett grupp
korsband till alla hushåll i området för att utröna
intresset för denna form av utbildning. Skolstyrel
sens beredningsavd. kommer att uppvakta Kungl.
Maj:t med undersökningens resultat som underlag.
Att Handelsskolan fyller sin uppgift på ett ut

märkt sätt är bekant och många ungdomar kan
vittna om, att skolan gett dem en bra grund for
fortsatt utbildning eller yrkesverksamhet. Skolan
har inte minst varit värdefull för vuxnas omskol
ning och läget i närheten av hemmet har betytt
mycket för mammor med småbarn. Vi får hoppas
att Handelsskolan blir kvar i Gustavsberg.

Tre elever från Kvarnbergsskolan blåste fanfar vid invigningen.
Det lät som det skulle, festligt!

Här underhåller skolornas egna elever med den äran. Det var
fart, kläm och sångarglädje för hela slanten.

Musikdir. Grönstedts duktiga kör sjunger här nedan. Det lät
fint tyckte vi som var där.



Klubbordf. Evert Stillman har på expeditionen fått besök av Ingemar Wall, som tydligen vill ha hjälp med tolk
ningen av verkstadsavtalet!

MOLNTORPSGLIMTEN
Som tidigare omnämnts i dessa spalter har Mölntorpsfabrikens verkstadspersonal nu begåvats med förstklassiga
tvätt- och omklädningsutrymmen. I samband med nybygget fick också Verkstadsklubben disponera ett utrym
me som inretts till expeditionslokal. Personalens belåtenhet framgår av bilderna!
Irja Mylläri, Bjarne Lindlöf, Arvid Sandberg och Rainer Sandvik har valts till ordningsmän i de nya lokalerna.
(Gustavsbergsporslin självklart!)
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VANDRING GENOM SAREK
SOMMAREN 1970
Foto och text: Lars Henriksson, Centrifugalrör
Oxelösund.
Drakstenen i Ruotesvagge. I bakgrunden Gavel
berget i Sarekkedjan.
Pelaslätten vid Pielatjåkkå.
Niak, den västligaste av Sarektopparna, med
Ruotesvagges mynning till höger.
Snjuttjutisjokk, en besvärlig passage vid högvatten.
T.h. ett av de lättare vaden, Påisajåkåtj i
Ruotesvagge.
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Det här med att fiska har sina sidor. Någon alle
mansrätt till fiskevatten finns inte annat än utanför
frivattengränsen, som går 100 m. från land och
något frivatten finns inte i Baggensfjärden.

Fabriken har sedan 20 år upplåtit sina vatten
till fiske. Den som vill fiska måste köpa fiskekort.
För att få fiskekort måste man bo i den tättbe
byggda delen av samhället och jobba antingen på
fabriken eller i samhällets serviceorgan: polis, post,
Konsum o.dyl. Fiskekort, som ger medlemskap i
Gustavsbergs Sportfiskeklubb, kan man köpa i Gula
Porten och det kostar 25 kr. Kortet är personligt
och kan inte överlåtas. Man kan för tillfälliga gäs
ter lösa s.k. weekendkort för 3 kr.
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Fiskevattnen är de på kartan streckade delarna:
Farstaviken och en del av Baggensfjärden ner till
Lillängen och ut till mittgränsen, en del av Griss
lingefjärden, som sträcker sej in förbi Hällen,
Betsedeviken och Aspviksviken (delar av Torsby
fjärd) västerut och längst i norr på kartan inner
delen av Skeviken. I Ösbyträsk är fiske f.n. tillåtet
i begränsad omfattning. Där har man planterat in
s.k. ädelfisk, laxöring och regnbågsforell. Dessutom
har vi ju kräftfisket där.

Pimpla och rycka strömming kan man inte göra
utan att ha fiskerätt. Och för dom allra flesta av
oss betyder det helt enkelt att skaffa fiskekort.
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Pokalserielaget 1921 i bandy. Från vänster: Gustav "Petter" Andersson, Gunnar Fredblad, Gustav Olovsson, Evers
Fredblad, Bengt Box, bröderna Andersson, Kalle Stålkrans, Ragnar Eriksson, Gustav Blomberg och målvakten
"käcke" Karlsson.

BANDYGLIMTAR UNDER ETT HALVSEKEL
Ovanstående gamla bild från Bandylaget 1921

har jag fått av Gustav Blomberg. Den är från en
seriematch på Farstaviken och det gick ganska liv
ligt till, så att kyrkoherden Teodor Norman protes
terade på fabrikskontoret för att publiken hejade
på bandyspelarna.

Från kyrkligt håll misstänkte man väl först att
det var ett djävulens påfund för att störa gudstjäns
ten, men så fick man veta, att det var kapten Odel
berg vid Fabriken, som infört spelet efter ett besök
i England, där han inköpte ett 20-tal landhockey
klubbor, som han sedan delade ut till fabrikens
unga grabbar och vid en match på Kvarnsjön de
monstrerades spelet och det kallades då för hockey.

Den svenska gymnastikens fader Per Henrik
Ling kämpade för att den stackars själen genom
härdande gymnastik skulle ha sin boning i en sund
kropp och för grabbar, som sprang på dammiga
verkstäder hela dagarna, så skulle man liksom slå
två flugor i en smäll och hjälpa både kroppen och
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själen på en gång. Kyrkoherde Norman ägnade sig
endast åt själen och struntade i den syndiga krop
pen, av synd född 0.S.V.

Man drog sig upp mot Blötviken och spelade
Bandy och det drog mycket folk både till matcher
na och till skottningen av den stora banan.
Man fick ju hjälp av Fabriken med hästar och
bilar, då snön var riklig och isen pålitlig. Det fick
befallningsman Johansson avgöra.
Under strejkåren 1925 och 1932 blev det myc

ken bandyträning och snöskottning som tidsfördriv
och någon tyckte väl, "att det hör f-n till, att gno
omkring så där med en krokig påk och en frusen
hästskit". - Nej, tacka vet jag angling och pimp
ling, - fick man ingen fisk, kunde man ju pimpla
en öl. -

På Osbysjön blev det mycket arbete med en
bandybana. När man med förenade krafter skra
pat bort snön på bandybanan, blev snövallarna för
tunga, så att isen sprack och vatten trängde upp.



Då skaffade man i en hast ett flertal is-sågar och
så började man såga loss bandybanan, så att den
flöt opp och vallarna sjönk ned i djupet. Man an
vände sjöstövlar, ty vattnet stod över knähöjd på
en del ställen. Den mesta snön försvann och dagen
efter hade det frusit till och man hade räddat ba
nan. Vintervägen mot Värmdö gick över Osbysjön
och det kom hästdragna fordon med pälsklädda
kuskar och for förbi, men några stannade till och
frågade vad man sysslade med? - Vi sågar is,
blev svaret.
- A' de inte jobbigt att hålla på så där?" -
Jo, det ä' klart, men vi avlöser varandra, så det
går nog bra". - "Det ä' värre för honom, som drar
i den andra ändan på sågen ..."
- Jasså, har Ni en dykare där nere, ja, jag

tänkte väl de'."
En söndag kom Göta från Stockholm hit med

sitt B-lag och skulle spela en seriematch. Med i
Götalaget var Burman, nyligen hemkommen från
USA, där han hade lärt ishockeyspelet. Anders
Bonne påstod, att han inte fick spela i Götas lag,
för då skulle det bli protest. Alltnog, Göta vann
matchen och Gustavsberg protesterade och vann
på protest".
En annan gång på Farstaviken förlorade Gus

tavsberg på protest. Det var juniorlaget, som spe
lade mot Reimersholm i semifinalen om junior
mästerskapet för Stockholm. Följande hände: Lill
Erik hade litet svårt att vakna på morgonen, så han
hann inte raka sig före matchen. Han var mycket
skäggig, så domaren frågade honom hur gammal
han var? - Lill-Erik rodnade under skäggstubben.
- "Jag ska hämta listan på spelarna," föreslog Lill
Erik och åkte iväg utan att avvakta svaret från
domaren. - Nu fanns det en grabb i Reimersholm,
som bott i Gustavsberg och gått i samma klass som
Lill-Erik. Han erinrade sig, att dom gick i samma
klass, och att Lill-Erik var ett år äldre, fast det
bara skiljde några dagar. -

Det blev protest. Bandyförbundet skrev till
Kyrkoherde Norman och fick bekräftelse på att
Lill-Erik var något för gammal och protesten god
kändes. Reymersholm vann och hade även lyckan
att vinna juniormästerskapet i finalen.

25 år senare alltså 1949 tog Gustavsberg junior
mästerskapet för Stockholm: Målvakt var Hans
Eriksson, 15 år och lärling i Yrkesskolan, hb: Len
nart Fredriksson, 17 år går på Vasa real, vb: Evert
Karlsson, 16 år, snickarlärling, hh: Lars Nilsson,
17 år och brevbärare, ch: Stig Eriksson, 17 år och
målare, vh: Hans Kronvall, 15 år, går på Vasa real,

hy: Leif Fredblad, 12 år och går i folkskolan, hi:
Kenneth Hjulström, 18 år och Vasa realare, cf:
Olle Larsson, 16 år och bagare, vi: Torsten Hed
berg, 18 år och pressare, vy: Sven Landström, 17
år och montör. Lagledare var Bengt Johannesson,
19 år och kontorsbiträde. Förste reserv var Lars
Jonsson, 16 år och svarvare. - Ja, det är mycket
att minnas, när man sitter och plockar igenom en
massa klipp och bilder från gången tid.
A-laget (seniorerna) gick upp i pokalserien och

allt var frid och fröjd. Där fanns då Folke "Lotta"
Lindblom och Sture Nyberg, som lärde grabbarna
hur bandy skulle spelas och det gav resultat i serie
spelet. Individuellt bra spelare har det alltid fun
nits, men lagspelet kom väl igång genom "Lotta"
Lindblom, vilken som centerhalva dirigerade grab
barna till stordåd eller knöt till "säcken", då det
erfordrades. Nu har man alltid varit utsatta för
Storklubbarnas värvningsförsök. Så fort det kom
mit fram en förmåga, så fanns det anbud. Ragnar
Eriksson gick till Nacka och blev center mellan
Karl-Erik och John-Erik, Evald Flodmark och
Georg Gustavsson gick till Mode och Linnea, le
dande bandyklubbar i Stockholm samt Leif Fred
blad, Jens Lindblom och Sven Nordström gick till
Hammarby.

1954 gjorde man en fin insats i Div. II och man
kom på andra plats. Laget från mål till vänsteryt
ter bestod av följande spelare: Gunnar Sjödahl,
Sven Nordström, Lennart Viberg; Äke Johansson,
Fritiof Fall, Putte Flodmark; Roland Söderberg,
Jens Lindblom, Leif Fredblad, Ragnar Svangren
och Gunnar Lindblad. Reserver var: Äke Pehrsson,
Sture Engstrand, Bertil Flink, Hasse Eklund och
Hasse Nordgren.
Året därpå ramlade man ur Div. II, ty Fredblad

och Lindblom hade gått över till andra klubbar.
(Om Du är intresserad av att läsa om Gustavs

bergs allra första bandylag, så har Gustav Lorang
skrivit om det i n:r 1/1961 av Gustavsbergaren.
Det finns en bild från deltagare i en match mot
Saltsjöbaden.)

Det nuvarande Div. Il-laget som också hade
snudd på avancemang till Allsvenskan i Bandy
bestod av: Kåre Björk, Penti Similä, Arne Johans
son; Kaj Bergström, Göran Viberg; Per-Erik Jo
hansson, Gert Nilsson, Jens Lindblom, Benny Sjö
dahl, Lennart Ohlsson. Lagledare: Ando Björk och
Gunnar Möller. Till sist en gratulation till Nynäs,
som gick upp, om än knappt, i Div. I. Det hade
nog inte våra grabbar klarat.

Axman
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Skuggan' har brunnit. En tragisk händelse som kostade en människas liv. - Det gamla huset byggdes samtidigt
med husen i Kullen. Det var 1876, som bruksgatan Kullen stakades ut och det tog några år att bygga dom åtta
tvåvåningshusen. Skuggan var samma typ av hus men blev inte färdigt förrän någon gång i början på 80-talet.
Där fanns tre lägenheter och fem enkelrum.

FRAMGÅNGAR I BANDY
BANDY - fortsättning från föreg. nummer

Den 31 januari kom Stockholms IF till Ekvallen
och mötte Gustavsberg, som var i bra slag. Bergar
na vann med 7-1, halvtid 6-1. Målen gjordes av
"Pärlan" Johansson 4, Benny Sjödahl 2, Lennart
Ohlsson 1 vardera. Den 4 februari spelade Gustavs
berg i Uppsala mot Uppsala-Näs på Studenternas
IP. I början på matchen kom Gustavsberg i under
läge med 1-2. Då fick Gustavsberg ett straffslag,
som Gert Nilsson slog imål. 2-2.
Sedan kom Gustavsberg i gång och kunde vinna

med 2-4. Målen gjordes av Benny Sjödahl 2, Gert
Nilsson och Affe Sundkvist, 1 mål vardera.
Lördagen den 6 februari förlorade Gustavsberg

mot Ulvarna på Söderstadion med 1-0. Målet till
kom på långskott, som överraskade Kåre Björk i
gustavsbergsmålet.

Den 7 februari kom Selaöpojkarna till Ekvallen
och i en jämn match kunde Gustavsberg vinna med
2-1. Gustavsbergs mål gjordes av Gert Nilsson
och Kaj Bergström efter fint förspel av "Pärlan"
Johansson.

Onsdagen den 10 februari spelade Gustavsberg
borta mot Hägersten och vann komfortabelt med
0-3. Lennart Olsson och Gert Nilsson svarade för
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"Porslinsgängets" mål. "Pärlan" saknades och Jens
Lindblom kom till andra halvleken.

Den 14 februari kom Nynäshamn till Ekvallen
för att visa vem som är bäst i serien, allt enligt
Leffe Skölds mening.
Vi var helt enkelt heltända på att vinna och det

gjorde vi också. Tack ska Ni ha grabbar. Isen var
bättre här än vi har hemma i Nynäs, sa' Leffe
och försvann in i omklädningsrummet.
Nynäs vann alltså med 5-2, halvtid 1-4. Hem

malagets mål gjordes av "Pärlan" Johansson och
Gert Nilsson.

Fredagen den 19 februari spelade Gustavsberg
den sista matchen mot IFK Stockholm på Söder
stadion. Efter en jämn uppgörelse slutade matchen
4-4 och det räckte inte, eftersom Nynäshamn vann
knappt över Ulvarna med 4-3. Målen för Gus
tavsberg gjordes av Benny Sjödahl 2, Alf Sund
qvist och Lennart Ohlsson 1 vardera.
Serieresultatet blev att Nynäshamn vann med

22 poäng och 30 plusmål, Gustavsberg blev tvåa
med 20 poäng och 17 plusmål och IFK Stockholm
blev trea med 19 poäng och 18 plusmål.

Axman



GUSTAVSBERG

KYRKANS UNGDOM
samlas varannan torsdag kl. 19, växelvis i Kvarn
bergsskolan och Ingaröhemmet. Verksamheten är
avsedd för årets konfirmander och övriga ungdo
mar. Ledare: Komminister Lennart Lundqvist, tel.
270 02.

Födda
22.1 son till Rolando Valenti o.h.h. Anne Mari f. Olsen,

Meitens v. 19
25.1 dotter till Sven Olof Björnholm o.h.h. Mona Barbro

Irene f. Svensson, Meitens v. 25
30.1 dotter till Erkki Ensio Vanhatalo o.h.h. Sirkka-Liisa f.

Lähde, Skyttev. 25
1.2 dotter till Sven Åke UIF Vesterlund o.h.h. Lena Eva

Birgitta f. Johansson, Skärgårdsv. 57, Mörtnäs
3.2 son till Marianne Kristina Ostlund, Västerleden 25,

Mörtnäs
4.2 dotter till Sven Lennart Karlsson o.h.h. Britta Anette

Irene f. Holmgren, Rogestav. 17 c, Mörtnäs
7.2 son till Gustaf Roger Karlsson o.h.h. Marianne Elisabet

f. Hansson, Skyttev. 28
10.2 son till Hans Sven Eriksson o.h.h. Eivor Berta Sibylla

f. Johansson, Meitens v. 25
10.2 dotter och son till Ritva Tellervo Haaraoja, Skyttev. 28
10.2 son till Arvo Juhani Jokinen o.h..h. Riitta Marja-Leena

f. Karra, Rutens v. 22
11.2 dotter till Laide Anneli Inga-Lill Berggren, Skyttev. 7
15.2 dotter till Stig Erik Ronny Hellberg o.h.h. Monika f.

Möller, Skyttev. 27
16.2 dotter till Gian-Franco Bovolenta o.h.h. Paola Loredana

f. Sartin, Sadelv. 6
19.2 dotter till Berit Marlene Nyman, Höjdg. 9
21.2 dotter till Jouko Matti Niemi o.h.h. Aune Anneli f.

Maunumäki, Bergsg. 1
22.2 son till Pentti Johannes Ekonkari o.h.h. Sirkka Kaarina

f. Pälsynaho, Ingaröv. 2

Vigda
30.1 Martti Juhani Similä o. Toini Marjatta f. Kinnunen
20.2 Nils Göran Viklund o. Solvig Birgitta f. Stenlund
20.2 Mujo Efendic o. Ann Inger f. Harding

Döda
1.2 Heljä Marjatta Lindqvist f. Gustafintytär, Gamle Svar-

tens v. 1 49 år
17.2 Hilda Bernhardina Åkerström f. Vestergren, Gustavs-

gården 84 år

Vänd Er med förtroende till G. A. Adborn,
Skärgårdsvägen 1 vid behov av bouppteck
ning, arvsskiften, testamente och dylikt. Tel.
0766/303 08, sommartid 420 94.

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB

GUDSTJANST
firas varje sön- och helgdag kl. 11 i Gustavsbergs
kyrka, varannan gång (i regel) med nattvard.

LUTHERHJALPENS FASTEINSAMLING
pågår under fastans veckor. Sparbössor har skic
kats till alla hushåll, för att vi skall lägga något
av vårt överflöd i dem till Lutherhjälpens stora
verksamhet ute i världens nödområden. Sparbös
sorna lämnas vid gudstjänsten Palmsöndagen den
4 april kl. 11. De kan också inlämnas på pastors
expeditionen.

BARNENS KYRKTIMME
är det varje lördag kl. 10 i Gustavsbergs kyrka.
"Kyrktimmen" ger för barnen avpassad andakt
och enkel kristen undervisning. Alla barn från
4 år och mera är välkomna att vara med. "Kyrk
bilar" hämtar från Lugnet, Skyttevägen, Hovvägen
och Terrassen kl. 9.45.

KONFIRMATIONSHOGTIDERNA
äger rum den 8 och 9 maj för torsdagsgruppen och
den 15 och 16 maj för tisdagsgruppen.

Tack
För all vänlighet, hågkomst och uppvaktning på

födelsedagen vill jag framföra ett hjärtligt tack.
Hans Axelsson

Ett hjärtligt tack till alla för vänlig hågkomst
på min 75-årsdag. Astrid Rolf

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag. B. Bergström

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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Nytt från barnstugefronten
Vi ville ha något personligt brevpapper när vi

skriver till barnstugebarnens föräldrar, något som
var speciellt för Gustavsberg. Vi utlyste därför en
tävling bland barnstugepersonalen. Resultatet ser
vi här. Den fantasifulla skaparen till verket är
Laila Nyström, barnsköterska på Lugnets daghem.
Associationer till Gustavsbergsfabrikerna får man
onekligen.
Fabriken har vänligt nog bidragit med upptryck

ning av ett antal brevpapper med denna bild. Vi
hade prisutdelning häromdagen med ståtliga pjäser
skänkta av den snälla fabriken.

Lena Dalström
Barnstugekonsulent

Ett varmt tack för all uppvaktning på våra 75-
årsdagar. Alvar och Maria Wallius

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Helge Lindgren

Ett hjärtligt tack för all vänlig hågkomst på våra
s0-årsdagar. Lilly och Lennart Hellberg

För vänligt deltagande och vackra blommor vid
vår mor, farmor och mormor, Hilda Åkerströms
bortgång, ber vi att få framföra till vänner, gamla
arbetskamrater, Pensionärsföreningen, kamrater och
personal på Gustavsgården, vårt varma 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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Helmer Osslund - Norrlandsmålare
en utställning på Nationalmuseum
Helmer Osslund föddes 1866 och dog 1938. Ti

digt gav han sig ut i världen och träffade Paul
Gaugin i Frankrike och blev en tid hans elev. Från
Paris återvände Osslund till Lappland. Tahiti blev
Gaugins värld. I deras konst finns en gemensam
upplevelse. "Det är inte yttre likhet det gäller utan
en inre frändskap mellan två människor, som
lämnade den europeiska civilisationens centrum för
att åt denna civilisation vinna och förmedla en ny
syn på andra länder och annorlunda människor"
säger nationalmuseichefen Bengt Dahlbäck i den
vackra och intressanta katalogen.
Vad som gör oss i Gustavsberg extra intresserade

av Äslund, som han hette från början, är att han
började som keramiker. Han gick på Tekniska Af
tonskolan och på Högre Konstindustriella skolan.
Han inbjöds att på Slöjdföreningen ställa ut deko
rativa skisser och ornamentförslag, som flyttades till
Nationalmuseum. Wilhelm Odelberg erbjöd honom
1889 arbete på Gustavsberg. Vi hade redan under
70-talet haft kontakt med konstnärer utifrån. På
sensommaren samma år fick han göra en studieresa
till den franska porslinsfabriken Sevres och besökte
då Världsutställningen som pågick i Paris samma
år. På industriutställningen i Göteborg 1891 hade
Äslund en kollektion, som gav honom silvermedalj
och så blev utställningen också en framgång för
Gustavsberg. På hösten fick han göra en studieresa
till Staffordshiredistriktet och London. Efter ännu
två somrars arbete slutade han här 1893. Dag Wid
man, chef för Nationalmusei konsthantverksavdel
ning, skriver om Osslunds arbete vid Gustavsberg:
"Helmer Osslunds insats på Gustavsberg upplevs

visserligen som splittrad och i avsaknad av konst
närlig helhet. Men den innebär en otvivelaktig mo
dernisering av dekoren, en tydlig markering av
frihet inför uppgifterna som säkert banade väg
för Gunnar G:son Wennerberg, som kom till fabri
ken ett par år efter det Osslund slutat. Intressant
nog finns några skisser bevarade som visar hur
Osslund tar upp den svenska floran i sin motiv
krets. - Osslund arbetar bl.a. med blåsippsmotivet
men i en större frihet än den strama men graciösa
jugendstilisering som Wennerberg ett par år senare
tillämpar i sina berömda serviser."

På utställningen finns förutom skisser till vas
ornament några pasteller i fabrikens ägo från
skärgård och fabrik.
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Konsumentdebatt i 14, information, t.ex.
«namnyuuma: '0g PS'± tre-

ma»livsTu ogyg e5Pi±hy«ve-
höstens Konsumentkon- UMM/1.NnyMJpw* deklarationer på alla
gress - har nu avverkat första slags varor, större stilar, över-
halvlek. Ca 13.000 deltagares arbete sättningar på utländska varor. Hit
har resulterat i 2000 motioner. In- hör också önskemål om mera konsu-
köps- och servicefrågor spelar stor mentupplysning i radio och TV. Till
roll. Där finns t. ex. önskemål om de allmänna ämnena hör bl. a. låg-
värdinnor, garderober och lekrum i lönefrågan, invandrare- och gles-
varuhusen, begränsning av kosme- bygdsproblemen.
tikasortimentet, direkt lekmannain- Det blir alltså inte småpotatis precis
flytande i sortimentsfrågor. Miljöfrå- som Konsumentkongressen får ta
gorna får också sin beskärda plats - hand om i höst. Och då återstår ändå
tillsatsmedel i mat, engångsglas. En andra halvlek av Konsumentdebatt!
rad motioner handlar om reklam och

Märket för konsumenter i förening
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Det är ljust och vackert men kallt och
blåsigt och den snö som skulle kommit före
jul ligger i skuggan runt hörnet för det är
snart valborgsmässa när det här skrivs. Men
när ni läser det kanske det är tid att på
minna om att vi har många blommor, som
är fridlysta och som vi ska lämna fred -
i naturen. Om vi plockar dom nu blir det
kanske inga kvar till våra barn och barn
barn. Sven Jonson har ritat och Hilding har
plåtat blommorna för att vi ska komma ihåg
dom. Vet Ni förresten i vilket landskap Gus
tavsberg ligger?

Fridorna i vårstädningen här ovanför på
minner om att vi ska städa i naturen också.
Flickorna som skakar sin skira matta är
komna från Edith Tupys fina samling.
Vi har fått en uppsats om Silikosen vid

Gustavsbergs Fabriker av professor Torsten
Bruce, som har följt det problemet här sedan
1934. Uppsatsen är inte bara intressant den

är också lättläst, vilket inte är så vanligt, när
en lekman ska ta del av fackfolkstankar.
KF :s Verksamhetsberättelse är fri för pub

licering, barn gymnastiserar i Hästhagen och
vår flitige intervjuare Torsten Rolf har va
rit hos Axel Wennberg på Ingarö. Oriente
rare och fotbollsspelare har fått fart i benen
och vi har forskat lite mer i dom krångliga
förordningarna, när det gäller fritidsfiske.
Våra gamla fotografier väcker stor upp

märksamhet och många delade meningar om
vem som är vem. Det är roligt att kunna
identifiera och vi är naturligtvis tacksamma
för hjälp med det. Nu harvi fått bakläxa på
fotot av bandylaget i förra numret. Kalle
Stålkrans är Kalle Hellqvist enligt senaste
rapporten.
När Ni får nästa nummer av Gustavs

bergaren i handen är det dags att pusta ut
- att ha semester.

Red.
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YRKESSJUKDOM PA RETUR
SILIKOSEN VID GUSTAVSBERGS
PORSLINSFABRIK
Redogörelse för 35 års erfarenhet
Ur Sv. Nationalföreningens Kvartalsskrift
Av professor TORSTEN BRUCE
Äldre tiders "porslinsmakarlungsot"
Under 1400- och 1500-talen nådde kinesiskt pors

lin Europa på karavanvägar, men först under 1600-
talet tillförde ostindiska handelskompanier den
europeiska marknaden större mängd porslin. Se
dan man även i Europa funnit den för porslins
framställning viktiga kaolinleran, fick tillverkning
en efter hand allt större omfattning även inom vår
världsdel. I Sverige grundades den första porslins
fabriken 1726 och 1827 tillkom Gustavsbergsfabri
ken.
Redan på 1700-talet hade man klart för sig, att

porslinsarbetarnas hälsotillstånd inte var det bästa.
Från mitten av 1800-talet finns franska, tyska och
engelska redogörelser, som anger att porslinsdam
met angrep arbetarnas lungor, vilket enligt dåtida
uppfattning ledde till att drejare och formare ofta
sjuknade i lungsot.
Aven vid Gustavsbergs porslinsfabrik har det

sedan mer än 100 år tillbaka varit känt att de an
ställda sjuknat och dött i lungåkommor, som de
ådragit sig i arbetet. Gamla kyrkböcker kan berätta
att av 200 porslinsarbetare, som avled kring mitten
av 1800-talet, endast 24 uppnådde en ålder av 50
år. Förklaringen härtill skulle vara 'verkstadsför
tätningen" eller *porslinsmakarlungsoten" som de an
ställda förr betecknade sin yrkessjukdom. Arbetarna
själva ansåg den sjukdom, som det inandade dam
met så småningom gav upphov till, vara ett slags
lungsot, även om de speciella omständigheterna i
samband med sjukdomens uppkomst och utveck
ling gav densamma en säregen, från den vanliga
tuberkulosen avvikande bild. Professor Wallis i
Stockholm, som i slutet av 1800-talet undersökte
flera Gustavsbergsarbetares lungor, kunde konsta
tera hur hårda, oelastiska och skrumpna de var.
Han insåg sambandet och använde benämningen
"kronisk lunginflammation" för de svåra damm
förändringar han fann.
Vid Gustavsberg har porslinsmakaryrket sedan

generationer i stor utsträckning gått i arv från far
till son och sena tiders arbetare kan berätta om
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sjukdomar, som drabbat släktmedlemmar både på
fars och farfars tid. Följande exempel är hämtade
från den undersökning över hälsotillståndet hos de
anställda, som företogs 1934 och därefter följts upp.
Porslinsgjutaren K. R. B-x, född 1888, själv med

silikos i stadium Il!, som ledde till döden 1952,
meddelade att farfadern avlidit vid 48 års ålder i
"porlinsmakarlungsot". Den obducerande läkaren
kunde inte skära i lungorna; de var som sten. Som
martid hade farfadern för andtäppans skull burits
till fabrikerna av sönerna, och på vintrarna hade
de kört honom dit på kälke. Fadern började i fabri
ken vid 9 års ålder. De första åren gick han halva
dagen i skolan, halva dagen som hjälppojke åt sin
far och sopade bl.a. dennes arbetsplats. 54 år gam
mal avled han i °porlinsmakarlungsot". Fastän han
bott endast 400-500 meter från fabriken, hade
han de sista åren varit tvungen att vila flera gånger
under vägen, som tagit honom en halvtimme att
gå. Sonen mindes honom som ständigt andtäppt.

Porslinsformaren S. N. G. S-n, född 1880, själv
med silikos i stadium IIl, som utgjorde dödsorsak
1967, berättade, att fadern avlidit vid 52 års ålder
i °porslinsmakarlungsot". Under sina sista arbetsår
hade han haft en synnerligen besvärande andtäppa.
Vintertid hade han på kälke dragits ner till fabri
ken, som han under middagsrasten inte lämnat. Den
sju minuter långa vägen tog honom nämligen 1 1/2
timme att gå fram och tillbaka. Mot slutet hade
han inte kunnat säga sonens namn i ett andetag. De
sista månaderna hade han suttit i en stol och sovit
med överkroppen lutad mot en kudde på ett bord
framför sig. Benen hade svullnat och magen tillta
git i omfång.
Många liknande redogörelser skulle kunna läm

nas men de båda exemplen är talande nog. Sedan
generationer tillbaka har den yrkessjukdom, som
porslinsarbetare vid Gustavsberg drabbats av, varit
ett allvarligt socialmedicinskt problem. Dess räck
vidd kan nu ej fastslås men det finns grundad an
ledning räkna med att den varit högst betydande.
Utanför kretsen av de drabbade var sjukdomen
emellertid länge obeaktad och förbisedd. Detta kom
till klart uttryck bl.a. när Sveriges riksdag år 1929
behandlade en motion "att vidtaga sådan ändring
i lagstiftningen angående yrkessjukdomar, att den
samma må omfatta även arbetare sysselsatta med
malning av fältspat". Motionen avslogs, enär "det



En bild från gamla verkstaden vid sekelskiftet.

med hänsyn till svårigheten att diagnosticera yrkes
sjukdomarna var nödvändigt att begränsa försäk
ringen till sådana, som i regel kunna skiljas från
sjukdomar, uppkomna av annan anledning'. Re
dan påföljande år framlades i en medicinsk tidskrift
resultat av en undersökning från ett kvartsbrott
med tillhörande krossanläggning, som klart visade
att stendammlunga även i vårt land var en livsfar
lig yrkessjukdom. Efter ny riksdagsmotion upptogs
silikos från den 1 januari 1931 bland de enligt lag
ersättningsberättigade yrkessjukdomarna.

Silikosutredningen 1934
I flera rekommendationer, som antogs av den

av internationella arbetsbyrån i Johannesburg år
1930 anordnade expertkonferensen rörande silikos,
framhölls önskvärdheten av att få till stånd inter
nationellt samarbete för vetenskaplig forskning rö
rande silikos. Sedan delegationen för det internatio
nella socialpolitiska samarbetet i Sverige år 1932
avgivit yttrande i anledning därav, uppdrog Kungl.
Maj:t i januari 1934 åt socialstyrelsen och medi
cinalstyrelsen att gemensamt undersöka, "huruvida

och på vad sätt sådana vetenskapliga forskningar
rörande silikos, som avsågs i berörda rekommenda
tioner, läte sig här i landet åvägabringa utan kost
nad för statsverket'.
Medicinalstyrelsen vände sig då till Svenska Na

tionalföreningen mot Tuberkulos med förfrågan,
om föreningen kunde medverka vid det avsedda
forskningsarbetet. Nationalföreningen förklarade
sig villig att anordna och bekosta en dylik under
sökning. Arbetet påbörjades under hösten 1934
och förlades till Gustavsbergs porslinsfabrik. Det
föll på min lott att genomföra utredningsuppdra
get.

I orienterande syfte undersöktes 22 äldre pors
linsarbetare, som slutat i Gustavsbergsfabriken men
som med hänsyn till lång anställningstid kunde
tänkas ha ådragit sig dammförändringar. Resultatet
var oroväckande; 1 arbetare hade silikos stadium I,
9 stadium II och 6 stadium III. Det kunde således
inte råda tvivel om att silikosen innebar ett allvar
ligt hot för de vid fabriken anställda. (Stadiein
delningen hänför sig till röntgenbildens utseende
enligt konferensen i Johannesburg 1930. Stadierna
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I och Il är närmast. att beteckna som lindrig silikos,
som ofta avslöjas vid undersökning av personer,
som känner sig fullt friska och går i arbete. Sta-
dium III är att uppfatta som svår dammsjukdom
med andfåddhet som det dominerande symptomet).
När utredningen därefter inriktades på de aktiva

arbetarna, koncentrerades den till platser, där de
anställda löpte risk att inandas porslinsdamm, så
ledes massaberedningslokaler, formarverkstäder,
glasyr- och ugnsavdelningar. Av de undersökta
sammanlagt 344 personer - var mer än hälften
sysselsatta på formarverkstäder. Tabell 1 anger att
silikos påvisades hos 91. Förändringarna motsvara
de hos 53 stadium I, hos 27 stadium Il och hos 11
stadium 111. Sjukdomen var således så utbredd att
den drabbade ungefär var fjärde arbetare. Ett fler
tal personer med svår silikos gick fortfarande i
full tjänst. Av tabellen framgår även hur sjukdoms
fallen fördelade sig på olika åldrar. Stadium I åter
fanns tidigast i åldersgruppen 26-30 år, stadium Il
i gruppen 31-35 år och stadium 111 i gruppen
36-40 år. Av 161 arbetare, äldre än 35 år, hade
77 - således nästan hälften - dammförändringar.
Förutsättningarna för silikos var givetvis inte

desamma på alla arbetsplatser, där risk förelåg.
Viktigt var därför att söka klarlägga, hur länge en
person kunde utföra ett visst arbete, innan yrkes
sjukdomen uppträdde. Svårighet att bedöma detta
uppstod, när samma person varit sysselsatt inom
flera avdelningar i fabriken och därvid utsatts för
olika stark dammutveckling. När det gällde pors
linsverkstädernas personal var emellertid betingel
serna i detta avseende i stort sett gynnsamma, enär
denna arbetargrupp oftast haft likartade lokaler
under hela sin yrkesverksamma tid. Men fullt en
hetlig var yrkesanamnesen ändå inte ens för dem.
Efter en springpojkstid av varierande längd kunde
arbetarna få befatta sig med så olika göromål som
formning, gjutning och svarvning. Eftersom de även
handskades med porslinsmassa av växlande sam
mansättning, var riskerna inte kontinuerligt jämna.
När det gäller en sjukdom, som behöver så lång
tid för sin utveckling som silikos, kunde hänsyn
inte tas till sådana variationer i arbetsförhållandena
och någon gruppindelning av porslinsverkstädernas
personal gjordes därför inte.

I det följande redogörs för silikosförekomsten
1934 hos ett par av de större yrkesgrupperna: arbe
tare i formarverkstäder och ugnsavdelningar.
- I formarverkstäder sysselsattes 177 personer, så
väl yngre hjälppojkar som äldre, verksamma som
formare, gjutare, svarvare och putsare. Av tabell 2

framgår att det i denna grupp förekom 50 fall av
silikos, 26 i stadium I, 16 i stadium Il och 8 i sta
dium III. Det innebär att 28 / av de anställda
drabbats av sjukdomen. Tabellen visar vidare att
stadium I uppträdde redan vid 6-10 års exposi
tion. Efter 11-15 år förelåg i ett fall stadium IL
Stadium 111 påvisades tidigast vid 26-30 yrkes
år. Efter 25 år hade nästan alla mer eller mindre
framskriden sjukdom. Att två män med över 45 års
exposition inte hade silikos kan naturligtvis sam
manhänga med en märklig motståndskraft mot
sjukdomen men förklaras säkerligen delvis av att
den ene under mer än 20 år som förman inte behövt
ständigt uppehålla sig i verkstäderna och att den
andre under alla år varit handmodellformare, ett
arbete, som försiggår i ett lugnare tempo och i lo-

Tabell I
Ålderstabell 1934 - Antalet anställda 344

Ålder Under-.. k Stad. I Stad. Il Stad. 111 Summaso ta
15-20 48
21-25 47
26-30 47 5 - - 5
31-35 41 8 1 - 9
36-40 40 8 5 1 14
41-45 42 12 7 2 21
46-50 23 9 2 3 14
51-55 23 3 7 3 13
56-60 15 4 3 1 8
61-65 14 2 1 1 4
66-70 4 2 1 - 3

Summa 344 53 27 11 91

Tabell 2
Expositionstabell - porslinsverkstäder 1934

Exposition Under
1 o .. k Stad. I Stad. IIStad. IIISummaantal ar sokta

0- 5 51
6-10 31

11-15 28
16-20 18
21-25 17
26-30 11
31-35 8
36-40 6
41-45 4
46-50 3-Summa 177

1
5
6
7
3
3
1

1
3
5
2
2
2
1

1
3
2
2

1
5
7

10
9
8
5
4
1

26 16 8 50
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Tabell 3
Expositionstabell - ugnsavdelningar 1934

Exposition Under
> 1 o ..k Stad. I Stad. IIStad. III Summaanta ar so ta• 0- 5 12

6-10 6
11-15 10 1 - - 1
16-20 5 1 - - 1
21-25 6 3 - - 3
26-30 2 2 - - 2
31-35 2 1 - - 1
36-40 1 - 1 - 1
41-45 2 2 - - 2
Summa 46 10 1 _. 11

kaler, där inte så många är sysselsatta. Aven den
arbetare, som efter 36-40 års exposition inte fö
retedde silikostecken, var förman.

I ugnsavdelningarna var 82 arbetare anställda.
Många av dem hade tidigare varit verksamma i
annan silikoshotad verksamhet. Dessa har inte med
tagits i tabell 3, som således omfattar endast de
46 personer, som uteslutande varit sysselsatta i
ugnsavdelningar. Det framgår att stadium I upp
stod efter tidigast 11-15 år. Alla, som varit an
ställda mer än 25 år, företedde på ett undantag när
röntgenologiska silikostecken. Längre än till stadium
II nådde sjukdomen dock inte hos någon. Visserli
gen var materialet, särskilt vad gäller arbetare med
lång expositionstid, litet men berättigade ändå till
slutsatsen att ugnsarbete endast i undantagsfall skul
le kunna ge upphov till svår silikos.
Såväl från industriledning som från arbetarhåll

framhölls att det länge funnits en strävan att för
bättra arbetsförhållandena i fabriken. Givetvis ver
kade den år 1918 genomförda begränsningen av
arbetstiden till 48 timmar i veckan även ur silikos
synpunkt i gynnsam riktning. Riskerna var därför
troligtvis ännu större före tidpunkten för den nu
relaterade undersökningen av år 1934. Den utred
ningen klarlade emellertid otvetydigt att silikosen
då var ett problem, som hade avsevärt större di
mensioner och allvarligare innebörd för de anställ
da än man anat. Visserligen kunde arbetarna, när
de i full utsträckning fick klart för sig den risk,
som porslinsdammet innebar, iakttaga skärpt upp
märksamhet och större försiktighet, men uppenbart
var att dessutom mycket genomgripande skyddsåt
gärder måste vidtagas på arbetsplatsen för att av
hjälpa brister och skapa godtagbara yrkeshygieniska
förhållanden.

Fortlöpande medicinsk övervakning 1934-1970
Vid de undersökningar, som hösten 1934 utför

des vid Gustavsbergsfabriken, avslöjades silikos i
en omfattning, som klart visade att dammförhål
landena var mycket otillfredsställande. Krafttag
måste tillgripas för att råda bot på bristerna. Allt
kunde naturligtvis inte göras på en gång. Driften
måste ju fortgå. Undan för undan vidtogs emeller
tid olika åtgärder för att eliminera riskerna. Det
faller utanför ramen för denna redogörelse att ge
en klarläggande bild härav. Jag skall endast i kort
het fästa uppmärksamheten på några punkter. Ven
tilationen förbättrades och utsugningsanordningar
gjordes effektiva. Trägolven dömdes ut. De gamla
rundugnarna ersattes med moderna tunnelugnar.
Där det var möjligt utbyttes kvartspulver mot alu
miniumpuder eller plastmaterial. Avdelningen för
sanitetsporslin inrymdes i nybyggda luftiga lokaler,
som togs i bruk 1939 o.s.v. o.s.v.
De nu nämnda tekniska skyddsåtgärderna och

åtskilliga andra har medfört att arbetsbetingelserna
i mycket hög grad förbättrats. Härtill kommer att
effektiviteten kontrolleras genom medicinsk över
vakning. Alla, som är sysselsatta vid arbetsplatser
där silikosrisk förelegat, underkastas kontinuerligt
återkommande läkarbesiktningar med röntgenun
dersökning av lungorna. Under de mer än 35 år,
som förflutit sedan 1934, har jag haft tillfälle att
ombesörja denna fortlöpande medicinska övervak
ning och följa hälsotillståndet hos de anställda. Ut
vecklingen har visat sig gå i avgjort gynnsam rikt
ning, men eftersom redogörelsen i det följande när
mast ansluter till undersökningen 1934, blir de
första erfarenheterna inte så fördelaktiga.

Dödsfall i silikos. Det är helt naturligt att många
av dem, som undersöktes 1934, avlidit under de
36 år, som sedan dess förflutit. De dödas antal upp
går till 95, vilket torde vara en minimisiffra, eme
dan ett eller annat dödsfall kan ha undgått att bli
registrerat. Det är däremot inte troligt att någon,
som avlidit i yrkessjukdom, blivit bortglömd. De
ras antal är 42; av dem hade 9 även tuberkulos.
I gruppen avlidna arbetare hos vilka silikos påvi
sats 1934, dog således inemot hälften i yrkessjuk
domen. Siffran for tuberkulos i kombination med
silikos är anmärkningsvärt hög, men återspeglar
det kända förhållandet att silikos utgör en god
jordmån för tuberkulos. De flesta dödsfallen inträf
fade under de första 15 åren. 1960-talet belastas
emellertid med 9 dödsoffer. De hade alla fyllt 60
år, en var över 80 och en t.o.m. mer än 90 år gam
mal. Dessa 9 hade alla anställts i fabriken långt
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innan silikosrisken beaktats, två av dem på 1800-
talet, fyra under 1900-talets första decennium och
tre under 1910-talet. Det var således damm, inha
lerat flera decennier tidigare, som på 1960-talet
slutligen tog ut sin rätt.

Tabell 4
Silikos yppad 1950-1970

Ålder Stadium I Ålder Stadium I
31-35 1 56-60 3
36-40 1 61-65 5
41-45 1 66-70 1
46-50 6 71-75 1
51-55 5 Summa 24

Silikos yppad efter 1950. Av allra största vikt
är att om möjligt få svar på frågan, om silikos
problemet bemästrats av de tekniska skyddsåtgär
der, som genomförts i syfte att eliminera farligt
material och binda damm. Genom kontinuerlig
registrering och noggrann analys av alla nytillkom
na fall bör man kunna få en uppfattning om, hur
situationen utvecklats.
Under de senaste 20 åren har i samband med den

medicinska övervakningen av de anställdas hälso
tillstånd påvisats 24 fall av silikos. Av tabell 4
framgår åldersfördelning och sjukdomsstadium vid
yppandet. De flesta var omkring 50 år, när siliko
sen upptäcktes. I ett omdiskuterat fall påvisades
lungförändringar vid 32 års ålder. I ett par andra
gällde det pensionärer. Samtliga upptäcktes i lind
rigt sjukdomsskede, röntgenologiskt stadium I. -
En återblick på tabell 1 över silikosens utbredning
1934, då 91 fall påvisades, varav 11 i stadium III,
anger onekligen att en mycket betydande förbätt
ring skett.
Av figur 1 framgår under vilka tidsperioder de

24 arbetarna varit dammexponerade. De enskilda
linjerna representerar expositionstiden för var och
en av de anställda. Som synes börjar registreringen
år 1900 och fortgår framåt. Dammrisken har na
turligtvis inte hela tiden varit densamma. Som re
dan nämnts genomfördes väsentliga förbättringar
under senare delen av 1930-talet och saneringen
fortsatte in på 1940-talet. Om gränslinjen mellan
svår dammrisk och väsentligt förbättrade arbets
förhållanden förläggs till övergången mellan två
decennier, faller det sig naturligast att stanna vid
år 1940. Då hade den nya sanitetsgodsverkstaden,
som sysselsätter ett stort antal arbetare, just tagits
i bruk. För att markera den i stort sett trots allt
rätt godtyckligt valda gränsen har linjerna i figu
ren före och efter 1940 dragits tjocka, respektive

.6

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

tunna. Det framgår att, fastän nu 30 år förflutit
sedan 1940, expositionen ändå ägt rum huvudsakli
gen före detta år. Arbete i de gamla otidsenliga
lokalerna är således alltjämt i hög grad delaktigt
i ansvaret för den silikos, som uppstått. Ett par av
arbetarna hade börjat i fabriken under 1890-talet;
hos en av dem, som slutade 1905, upptäcktes damm
förändringarna 50 år senare. Dammpartiklar från
seklets barndom hade länge legat och grott!

Y
i !

I YI I Y
I II y
I I: y iy

l y- y
i y

y I
j

I
!

I -
-y

I II
iI y

II y
y
y
y

I
y
y
v
y
y
w

I I

Expositionstid för 24 arbetare med silikos yppad (Y)
efter 1950. Varje linje representerar en person. Fig. 1.

Figuren visar även att det finns en person, som
skall ha ådragit sig silikos i arbete uteslutande efter
1940. Detta enda fall fordrar en närmare presen
tation. Redan figuren visar att expositionstiden var
väsentligt kortare än i de övriga fallen. Avvikelsen
är så betydande att det endast av denna anledning
är befogat ifrågasätta om lungförändringarna verk
ligen härrör av inhalerat damm. Efter en noggrann
utredning på invärtesmedicinsk klinik ställdes diag
nosen sarkoidos - en hos oss rätt ovanlig lungsjuk
dom utan svenskt namn - vars röntgenbild kan
vara förvillande lik silikos. Då man emellertid
även påvisade kvartspartiklar i en lymfkörtel, vil
ket med hänsyn till arbetsmiljön inte är förvånan
de, fanns anledning rådfråga försäkringsbolaget.
Yrkesskadelagens ordalydelse anger att samband
med arbetet "skall anses föreligga, såvida icke be
tydligt starkare skäl talar däremot". Ett domslut
bör således hellre vara till den skadades favör än



gå i motsatt riktning. Tolkningen av det aktuella
fallet blev att lungförändringarna godkändes som
yrkessjukdom. Sjukdomen har således dels uppfat
tats som sarkoidos - efter internmedicinsk utred
ning - dels godtagits som silikos - efter försäk
ringsmässig bedömning! Fastän sarkoidosdiagnosen
står fast, har paradoxalt nog försäkringsbolaget inte
handlat felaktigt. Närvaro av även ringa mängd
kristallinisk kiselsyra kan göra sig mer gällande
i lungvävnad, som samtidigt är säte för annan
sjukdomsprocess, lika väl som en i och för sig ofar
lig kvartsmängd bör kunna modifiera en sarkoidos
bild. Båda sjukdomarna har nämligen det gemen
samt att de angriper lungornas lymfkärlsystem, vil
ket kan leda till speciellt stora svårigheter för bort
transport med lymfströmmen av dammpartiklar,
som i stället anhopas i lungvävnaden. Eftersom
lungförändringarna godtagits som yrkessjukdom,
har fallet inte kunnat uteslutas ur denna samman
ställning. Av den lämnade redogörelsen torde emel
lertid framgå att det finns starka skäl att avhandla
detta omdiskuterade fall för sig och inte tillsammans
med de övriga i gruppen. Lämnas det således utan
för, blir slutsatsen, att det inte finns någon vid
fabriken anställd, som ådragit sig säkra dammför
ändringar genom arbete uteslutande under de 30
sista åren. Som jämförelse kan nämnas att år 1934
silikos påvisades hos 32 av 42 porslinsformare med
upp till 30 års exposition. Den enorma skillnaden
utgör ett gott vittnesbörd om effekten av vidtagna
förebyggande skyddsåtgärder. Det kan förtjäna
tilläggas att den förr så vanliga komplikationen
med tuberkulos inte påvisats hos någon. Men tu
berkulos uppträder framför allt vid svår silikos;
alla de sedan 1950 upptäckta fallen är lindriga.

Silikossituationen 1970
I Gustavsbergs samhälle och dess grannskap finns

år 1970 rätt många pensionärer med silikos. Enligt
gjorda beräkningar uppgår deras antal till 27. Av
dem har 7 stadium I, 5 stadium II och 15 stadium
III. Av de sistnämnda 15 har 12 uppnått folkpen
sionsålder, och 6 är mer än 75 år gamla. De har
således blivit betydligt äldre än vad som förr var
en porslinsmakare förunnat. Flertalet får ersättning
från yrkesskadeförsäkringen, motsvarande förlust
av arbetsförmågan. Det är endast en till följd av
silikos arbetsoduglig person, som inte uppnått ål
dersgränsen för folkpension; han är 64 år gammal.
Hos drygt hälften av pensionärerna upptäcktes
silikosen i samband med 1934 års utredning. För
dem utgör således damm, som inandats under detta

sekels första decennier, "boven i dramat"; alltjämt
- under vårt århundrades sista tredjedel - är
i några fall effekten av detta damm en nog så på
taglig realitet. (Ur rättvisesynpunkt bör framhållas,
att ett par av fallen i stadium III inte ådragit sig
sjukdomen i Gustavsberg utan i motsvarande verk
samhet i Sydeuropa .
År 1970 uppgår antalet vid porslinsfabriken an

ställda personer, som omfattas av den obligatoriska
medicinska silikoskontrollen, till 560. Bland dessa
finns röntgenologiskt påvisbar silikos hos 20, varav
2 i stadium III, 6 i stadium II och 12 i stadium I.
De lindrigaste förändringarna är snarast att beteck
na som bifynd utan praktisk betydelse. 'Till 6 utgår
emellertid ersättning enligt yrkesskadelagens be
stämmelser; de högsta tre livräntorna, motsvarande
förlust av 2/3, 1/2 resp. 1/3 arbetsförmåga, utgår
till personer, som snart uppnår folkpensionsålder.
Ovriga livräntor varierar mellan 10 och 25 %o. En
av dessa hänför sig till det ovan diskuterade fallet.
Med utgångspunkt från silikosutredningarna 1934

och 1970 är en jämförande undersökning av stort
intresse. Är 1934 upptäcktes silikos hos 91 av 344
exponerade arbetare; år 1970 finns silikos hos 20
av 560 personer inom motsvarande yrkesgrupper.
Skillnaden är högst betydande; procentsiffrorna är
drygt 26, respektive knappt 4. Utvecklingen har
således gått i mycket gynnsam riktning.

Tabell 5
Ålderstabell 1970 - Antalet anställda 560

Stad. III Summa
1
2
7

''. ·.5
5

Ålder Stad. I Stad. II
46-50 - 1
51-55 1 1
56-60 6 1
61-65 2 2
66-70 3 1
Summa 12 6

1
1
2 20

Av tabell 5 framgår de 20 silikosfallens fördel
ning på olika åldersgrupper. En granskning av ål
derstabellerna för båda utredningarna (tabell 1 och
5) åskådliggör att antalet arbetare äldre än 45 år
är avsevärt större 1970 än 1934; aktuella siffror
är 194 respektive 79. Visserligen har arbetsstyrkan
undan för undan utökats men inte i proportion till
vad de angivna talen anger. Det ligger därför nära
till hands att sätta det jämförelsevis ringa antalet
äldre arbetare 1934 i samband med silikosföränd
ringar, som på den tiden tvingade ett antal anställ
da till arbetsavbrott långt före pensionsåldern. Det
framgår vidare av tabellerna att silikos år 1934
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uppträdde redan mellan 26 och 30 år, år 1970 tidi
gast i gruppen 46-50 år och endast i ett fall
det ovan omdiskuterade - där diagnosen är oviss.
Stadium III fanns 1934 i gruppen 36-40 år men
1970 först efter 60 års ålder. Inte bara kvantitativt
utan även "kvalitativt" finns således en mycket
stor skillnad, som pekar i klart gynnsam riktning.
Det är naturligtvis betydligt allvarligare, när sjuk
domen gör sig märkbar redan vid yngre ålder. -
Här må även omnämnas att 2 personer, nu 67 res
pektive 64 år gamla, ingår i båda tabellerna; 1934
hade de stadium I, 1970 stadium Il.

Alltjämt finns således både bland pensionärer och
aktiva arbetare åtskilliga med silikos, som har an
knytning till Gustavsbergsfabriken. Men sjukdomen
härrör i stort sett av damm, som inhalerats för åt
skilliga decennier sedan. Bland dem, som börjat ar
beta i fabriken efter 1939, finns som nämnts inte
säkra silikosförändringar hos någon. Utsträcks ti
den till att omfatta ytterligare ett decennium, visar
det sig att säkra dammförändringar endast påvisats
hos en enda av alla de arbetare, som anställts under
de senaste 40 åren.

En orsak till att det påträffats så litet silikos
bland dem, som anställts efter 1930 års ingång,
skulle kunna vara att omsättningen på arbetskraft
varit abnormt snabb och att det därför inte finns
många personer med lång expositionstid i gruppen.
För att utröna detta har i följande sammanställ
ning införts alla sedan nyåret 1930 anställda arbe
tare, som underkastats obligatorisk silikoskontroll,
med mer än 10 års expositionstid. Materialet utgör
således "riskmassan" för samtliga silikosfall, som
påvisats under den angivna tidsperioden.

Expositionstid i år:
Antal arbetare:

11-20
53

21-30
68

31-40
12

Som synes finns åtskilliga med upp till 30 års ex
positionstid. I gruppen 31-40 år ingår 12 personer.
Att antalet inte är större kan dels bero på ålders
avgång, dels sammanhänga med att dammexpositio
nen i ett antal fall inte varit kontinuerlig utan un
der viss tid varit avbruten av verksamhet i damm
fri miljö. Av den ovan lämnade redogörelsen fram
går, att bortfallet i varje fall inte beror på inträf
fad silikos.

Slutsatser
I äldre tider har stendammlungan varit ett svårt

gissel för arbetare i porslinsindustrin. Vid Gustavs
berg kan alltjämt gamla personer ge målande skild-

ringar över "verkstadsförtätningens" härjningar
bland äldre släktmedlemmar. Vid den undersökning
av fabrikens anställda, som utfördes 1934, var sili
kosen alltjämt ett allvarligt problem. Sjukdomen
påvisades hos var fjärde arbetare. Flera personer
i aktiv tjänst hade svåra dammförändringar med
uttalade besvär.

För att avhjälpa de betydande hygieniska brister
som då fanns, var genomgripande skyddsåtgärder
nödvändiga. Under de följande åren genomfördes
också omfattande modernisering och nybyggnad.
Genom medicinsk kontroll har de anställdas hälso
tillstånd fortlöpande övervakats. I samband med
dessa läkarbesiktningar har under de senaste två
decennierna lindrig silikos påvisats hos 24 anställ
da. Bland dem fanns endast en arbetare som ådra
git sig säkra dammförändringar genom exposition
uteslutande under de senaste 40 åren. Alla de öv
riga hade under längre eller kortare tid även arbe
tat i de gamla otidsenliga lokalerna.
Dessa resultat vittnar om att vidtagna förebyg

gande skyddsåtgärder varit ändamålsenliga. Men
ensamma berättigar de ändå inte till slutsatsen att
dammexpositionen under de sista decennierna varit
helt ofarlig. För att bedöma den aktuella yrkesris
ken krävs komplettering med dammätningar på
arbetsplatsen. De undersökningar av detta slag, som
på senare tid utförts, anger att yrkeshygienen är
betryggande. Under hänvisning till resultaten av
dammätningarna har förhållandena bedömts så go
da att det t.o.m. ifrågasatts huruvida fortsatt obli
gatorisk medicinsk övervakning är erforderlig. Det
har med andra ord gjorts gällande att silikosrisken
helt undanröjts. De fortlöpande läkarbesiktningar,
som ägt rum, kan inte annat än ge stöd åt denna
optimistiska uppfattning. Hur väl man än lyckats
bemästra dammproblemet bör ändå enligt mitt för
menande de periodiskt återkommande röntgenun
dersökningarna under avsevärd tid framåt bibehål
las som fortsatt kontroll på skyddsåtgärdernas ef
fektivitet.
Av vad ovan sagts torde framgå att det krävs

mycket lång tid för att definitivt bli kvitt ett sili
kosproblem. Följden av en gammal försummelse är
märkbar årtionden framåt. Man får räkna med att
det ännu i slutet av detta århundrade finns en och
annan gammal Gustavsbergare med dammföränd
ringar, som ådragits åtskilliga decennier tidigare.
Men efter sekelskiftet borde den grymma 'verk
stadsförtätningen", som för många generationer
porslinsarbetare inneburit ett ödesmättat hot, helt
och hållet kunna tillhöra det förgångna.
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Stig Lindberg har haft en utställning på NK från
22 april till 8 maj. "300 kärl" kallades den och var
ett urval av den stengodsproduktion, som Stig och
hans medarbetare - Heico Nitzsche, Dan Grip,
Makoto Komatsu och Denis Wise - jobbat med
det gångna året. Det är den första separata utställ
ning som Stig haft sedan han firade sitt 25-års
jubileum som Gustavsbergare med att visa stengods
nyheter och tillbakablickar på Svensk Form 1962.
Under den gångna vintern har det stora bordet

i Stigs atelje varit samlingsplatsen för den växande
stengodsfloran, som också spritt sig ut över hyl
lorna. En tillfällig besökare har kanske bara upp
fattat det som en stor samling. Men ur den har
Tore Wennberg - sedan många år NK:s kännare
av konsthantverks- och konstindustriprodukter från
hela världen - och Stig plockat de 300 kärlen och
ordnat en vacker presentation.
Den stora samlingen innehåller en hel del nya

former och nya glasyrer. Bl.a. har Stig använt en

blandning av först reducerande (luftunderskott i
ugnen) sedan oxiderande (luftöverskott i ugnen)
atmosfär vid bränningen. I det senare momentet
oxiderar kopparn i de tunna glasyrlagren, som får
en ärggrön färg. Han har också använt sig av me
toden att genom textil med olika struktur göra
godsets yta intressantare - mer levande, om man
vill kalla det så.

En annan nyhet för Stig är den oglaserade, järn
haltiga chamotteleran med reducerande bränning,
som ger ett strävt ljusbrunt gods. Se bilden. Många
mycket små miniatyrer finns också med.

Nationalmuseum och flera konstföreningar, bl.a.
Svenska Handelsbankens och Skandinaviska Ban
kens, var på plats i tid för att vara med från bör
jan i urvalet. Och den sanne stengodsvännen, som
bland vernissagepubliken känns igen på sin kon
centration och sitt intensiva studium av glasyrer,
fanns där i många upplagor.
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När vårsolen kommer kan det vara bra att påminna om våra

fridlysta blommor
Ni kan se dem nästan alla på Svens teckningar och Hildings
foton, liljekonvalje, blåsippa och gullviva. Att Gustavsberg
ligger i Uppland har inte alla klart för sig, men ni kan se svart
på vitt på detta faktum här, landskapsgränsen mellan Sörm
land och Uppland är den prickade linjen.



"De fridlysta växterna får enligt naturvårds lagen inte plockas eller på annat sätt skadas.
Utomordentligt viktigt är därför att själva växtplatsen (biotopen) för dessa arter bibehål
les i naturligt skick! Vi har alla glädje av det vackra i naturen - låt därför dessa växter
stå kvar i sin naturliga miljö och se till att denna bevaras!" Det här är Svenska Natur
skyddsföreningens maning till oss och det vore ju synd om alla dom vackra blomstren på
detta uppslag skulle försvinna bara för att en del vill ha dom hemma. Man ska alltså var
ken plocka eller gräva upp dom. Både rötter och frömjöl behövs för att dom ska överleva
och föröka sej. Njut av dessa vackra blomster in natura - där dom har sitt hemvist!
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UR KF:s VERKSAMHETSBERATTELSE
Den fakturerade försäljningen var 323,8 milj. kr.,

en ökning med 7 procent. Mer än genomsnittet öka
de villapannor och andra värmeapparater samt
rostfria diskbänkar och plaströr.

För åtskilliga produkter inom byggbranschen re
dovisades stagnerande försäljningsutveckling. An
talet färdigställda lägenheter i Sverige blev nästan
110.000, d.v .s. ungefär samma som 1969. Igång
sättningen sjönk dock liksom reparationsvolymen.
Aven i andra nordiska länder drabbade kredit
restriktioner bostadsbyggandet.

Både inom byggbranschen och marknaden för
hushållsprodukter märktes en avmattning under
årets sista månader.
Resurserna för produktutveckling håller på att

byggas ut, särskilt genom den nya byggnaden för
de tekniska avdelningarna som skall tas i bruk vå
ren 1971. Utvecklingsarbetet under 1970 gällde
bl.a. nya produkter för värmeområdet och miljö
vårdsområdet, liksom nya system och metoder för
VVS-installationer.

Gustavsberg strävar bl.a. att kunna erbjuda
marknaden det rörsystem som är lämpligast för det
aktuella behovet. Under 1970 inköptes AB Plast
och Rörverken i Alingsås, en betydande producent
av polyetenrör. Vidare förbereddes i Fristad pro
duktion av glasfiberarmerade plaströr. Därigenom
omfattar rörsortimentet centrifugalgjutna rör av
segjärn och gråjärn från fabriken i Oxelösund,
PVC-rör och AP-rör från fabriken i Fristad och
polyetenrör från fabriken i Alingsås. Användnings
områdena är bl.a. tryckrör för markförläggning,
avloppsrör för utomhus- och inomhusanvändning,
dräneringsrör och skyddsrör.

Företagets sortiment av pumpar för vatten- och
avloppsledningar från det hälftenägda Perfecta
Silenta i Växjö utökades under året bl.a. genom
samarbete med Flygt-Stenbergs.
Personalbrist och en del tekniska svårigheter -

bl.a. beroende av brist på vissa leror - gjorde att
de keramiska fabrikerna inte kom upp i budgeterad
produktion.
Plastavdelningen ökade sin tillverkning avsevärt,

i synnerhet på detaljer till sanitetsporslin.
I Oxelösund fortsatte övergången från gråjärn

till segjärn i tryckrören. Stränggjutna produkter,
som används inom den mekaniska verkstadsindu
strin, ökade medan avloppsrören minskade. Plast
rören tar där ökad andel.
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I Fristad ökade särskilt markavloppsrören, som
är en ny produkt. De ger täta avloppsledningar,
vilket är ett viktigt miljövårdskrav.
Reftelefabrikens tillverkning av produkter för

småhusvärme ökade, men fabriken är ännu inte
fullt utnyttjad.
Antalet anställda steg under året med 13 till

3.132, huvudsakligen genom förvärvet av Alingsås
fabriken. Personalomsättningen fortsatte att stiga
och var i Gustavsberg 22 procent. Ansträngningar
na för att förändra denna utveckling ökade, bl.a.
genom utbildning och kurativ verksamhet.

I företagsnämnd och andra samarbetsorgan på
gick utvecklingsarbete för att ytterligare förbättra
kontakt, arbetsförhållanden och produktivitet. För
sök med nya löneformer skedde inom flera avdel
ningar.

Förslagsverksamheten var mycket livlig. 145 för
slag belönades med tillsammans 56.958 kr.

Större tillgång på bostäder för personalen i Gus
tavsberg genom egen produktion och genom sam
arbete med kommunen, förbättrade rekryterings
möjligheterna. Majoriteten av de nyanställda kom
mer från Finland och Jugoslavien. Språkutbildning
och annat för att underlätta anpassningen för in
vandrarna erbjöds i ökad omfattning.

Det använda kapitalet ökade under 1970 med
18 milj. kr. Bland större investeringar kan näm
nas förvärv av Plast- och Rörverken i Alingsås, och
uppförandet av 26 radhus i Gustavsberg. Största
maskininvesteringarna var ett 10-tal formsprut
maskiner och en ny transformatorstation i Gustavs
berg. Lagren ökade i slutet av året på grund av kon
junkturavmattningen.
Priserna på viktiga råvaror, i synnerhet järn och

stål fortsatte att stiga fram till sommaren. Under
hösten skedde en viss nedgång, bl.a. på rostfri plåt.

Bolaget kunde inte höja försäljningspriserna så
att kostnadsökningarna kompenserades, beroende
dels på konkurrensen, dels på prisstoppet. I decem
ber erhölls dock Pris- och kartellnämndens tillstånd
till begränsade höjningar på hushållsporslin och
gjutna vattenledningsrör. Kostnadsökningarna redu
cerade täckningsbidragen och eftersom volymsteg
ringen var otillräcklig för att också kompensera de
ökande ränte- och andra kapacitetskostnaderna för
sämrades nettoresultatet. Åtgärder för att minska
kostnaderna gav dock resultat mot slutet av året
i en vändning av trenden.



NYA VETERANER
Herrarna på den här bilden heter fr.v. Evald Gustavs
son och Gustav Blomberg. Båda är veteraner, med över
100 tjänsteår tillsammans. Blomsterbuketter och minnes
tavlor överlämnades på Strandvik den 25/3. Närvarande
var fabrikschef, personalchef, verkmästare och förmän.

Nils Karlsson avtackades efter 52 år i fabriken. De sista
20 åren har han arbetat på plastavdelningen. Avdel
ningschefen, verkmästaren, förmän och flickorna var
på plats och deltog i hyllningarna.

INFORMATION OM DAGLAGER 1971
Föregående års succe, dagläger vid Södersved,

kommer även i år att ordnas i fritidsnämndens regi.
Miniåldern för deltagarna är det år de börjar sko
lan och till 12 år.
Lägret börjar på sommarlovets första dag och

pågår till skolstarten.
Speciella daglägerbussar hämtar barnen i Gus

tavsberg och Ingarö.
Daglägerkort säljes genom kommunalkontoret till

ett pris av 10:-/vecka.

Vad erbjuds barnen för denna 10:a?
Buss tur och retur 5 dagar, mjölk (matsäck med

tages av barnen) simundervisning varje dag, bad
under tillsyn av ledare, lekar och bollspel, tävlingar.
Tillgång till lekmaterial.

Förutom detta kommer övernattning med korv
grillning att anordnas under sommarens lopp. En
större utflykt planeras, men mer om denna i juni
numret.

För att vi skall få en uppfattning om deltagar
antalet ber vi er skriftligen meddela vilken period
av följande som intresserar:
Period I 14.6-24.6, Period II 28.6-23.7, Pe

riod III 26.7-20.8. Skriv också namn och adress.
Denna anmälan är ej bindande.
Inlämnas under maj månad till kommunalkon

torets växel.
Ovriga upplysningar lämnas av: Jan Lundqvist,

Kommunalkontoret tel. 301 15, Fritidshemmet, Kin
ga Hernborg tel. 317 95.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Nu skall vi svara på frågor

Byggnadsnämnden har skickat ut ett frågeformu
lär. Vilket härligt grepp, att fråga oss på gräsrots
nivån om hur vi vill ha det. Tack för det och frå
gorna ser ju riktigt vettiga ut också, annars så gör
jag som de flesta svenskar, slår knut på mig vid
blanketters ifyllande. Den kompetensgrad som man
enligt Peters princip, trots allt har sjunker ner i
obefintlighetens hav. Fråga 1: Om man skall blanda
enfamiljshus och höghusbebyggelse? Kära nån hur
många spaltmeter har jag till förfogande, en sida
bara, då får vi ta det enskilt lilla byggnadsnämn
den. Fråga 2: Vill vi ha hus med 2, 3, 4, 5 eller
hemska tanke ännu flera våningar. Fy skäms,
trampa på en av våra käraste gustavsbergstraditio
ner. Högst 3 våningar tack. Oh, det här går ju på en
kafferast.

Vi håller oss på jorden
och häckar lågt kring Farstaviken. Jo nog vet jag
att vi har lägenheter fyra trappor upp t.ex. i punkt
husen vid Gamla Svartens väg. Jag flyttade in som
första hyresgäst -49. Det måste jag få berätta om.
Kamrer Eriksson var Gustavsbergs starke man på
tretti-fyrtitalen och in på det ljuva femtitalet. En
värdig efterträdare till gamle Wilhelm Odelberg,
med naturlig fallenhet för feodalherrens enväldiga
omsorger om "folket". Kamrern bestämde allt om
bostäder, idrottsplatser, privilegier, spelare, bidrag,
status, löner, ja allt som tillhör gustavsbergslivet
i helg och söcken. En ärlig och rejäl man men vem
förmår att fylla rollen av gudfader. Nog gick man
till honom med en otäck känsla av att en otillräck
lig människa bestämde om ens framtid.

Nu var det 1949
och Hästhagens punkthus reste sig över Tallåsens
småstugor som förvuxna tonåringar. Jag var från
skild kvinna med baby och vad jag kunde förstå
var min sociala status inte alldeles passande enligt
kamrerns sätt att se. Hans välvilja räckte bara till
ett rum med pentry och pytteliten toalett, inga bad
eller tvättmöjligheter. Nu kallade han ned mig på
kontoret en dag och strålade av tillfredsställelse.
Han hade funnit en lösning på mina problem och
"gjort" en lägenhet till mig och barnet i punkthuset,
Gamla Svarten 5. Kamrern hade upptäckt att hög
husets torkvind kunde göras om till något han kal-
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lade för en "artistlägenhet".
Att jag just då var sjufallt mera mamma än artist

och behövde markkontakt, bad och tvättmöjligheter
kunde inte barnlöse kamrern förstå, så det var
bara att se tacksam ut och ta emot. Lägenheten
var trevlig med kokvrå och duschrum, men att
ta sig fyra trappor upp utan hiss med varor och
litet barn det var knepigt. När barnet växt till sig
och satt i sandlådan långt där nere och krig utbröt
med spadar och småbilar som tillhyggen då skrek
barnet på mor. Och mor knatade ner för åtta halv
trappor, som en Sankta Johanna för att ställa sig
på de rättfärdigas sida, men där nere hade ungarna
under tiden hunnit att försonas. Där stod man
med sin oförlösta ilska och tittade översiggiven upp
mot hemmet under takåsen och undrade varför i all
sin dar folk blir bergsbestigare.

Oj då, det här blir en lång kafferast
Nu gäller det att skärpa sig. Fråga 3: Om jag

tycker att radhus skall byggas även med färre rum
för att fler grupper skall kunna gå barfota ut i grä
set och dricka morronkaffe i solhörnan. Svaret är
JA. Nästa fråga: Anser ni att markkontakt från
lägenheten är viktig. Självfallet, se svar på fråga 3.
Frågorna 5 och 6 om barnvänligt bilfria bostads
områden, så ja visst skall vi ha det och bilparkering
50, 100 eller 200 meter från bostaden. Låt mig se,
vi har redan bilen i garaget 10 meter från farstu
bron, så då klämmer vi dit med 200 m. man skall
inte missunna sin nästa denna utmärkta form av
motion.

Fråga 7: Om jag anser att vatten och avlopp
skall anslutas till Mörtnäsområdet. Vadå, har dom
inte redan vatten och avlopp, har vi förmenat dem
civilasitionens välsignelser? Förlåt, men jag måste
rodnande erkänna att jag är helt oinformerad om
vad frågan avser. Svar alltså - vet inte.

Fråga 8: Om jag är villig att betala mer för rym
ligare bostad och lägre hus. Ja det går väl inte att
slingra sig ifrån. Beviset står där redan i Björnkär
rets villaområde och 50 %o är nog en realistisk mer
kostnad om man som vi flyttat från radhus, byggt
-51, tjänstebostad. Fråga 9: Om jag föredrar en
koncentrerad stadsliknande miljö om jag bl.a. fick
sänkt hyra på kuppen. Aldrig i livet. Jag hann sva
ra på en tredjedel av byggnadsnämndens friska sats
ning. Måtte jag komma mig för att skicka in blan-
ketten. Hur gjorde Ni?! Edla Sofia

,
2



Några glimtar från HPF:s försäljningsutställning, som flyttat upp i nyinredda lokaler un
der takåsen i HPF-lagrets västra gavel. Det lagret ska i sin tur flytta till nya TEC-huset,
när där blir klart.
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Bilduppslaget handlar denna gång om lite av det gustavsbergare sysslar med på vinterkväl
larna. Många ungdomar tränar för sommarhalvårets idrottstävlingar. Den stora bilden till
vänster är hämtad från fotbollsträningen. Det är Milan Stefanovic och Nikola Oparusic
som agerar här, fotbollens vårprogram återfinns på nästa uppslag. Bilden på denna sida
nederst visar ungdomssektionen hos Orienterarna. N. H. Freyne och Björn Nordin leder
övningarna. På övre bilden övar en blandad kör under Wilhelm Samuelssons ledning.
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KONSUM• DOMUS
Föreningsstämman

Föreningsstämman hölls i Gustavsbergsteatern den
7 april och det är därför lämpligt att i Gustavs
bergaren återge något av vad som diskuterades och
vilka beslut fullmäktige kom fram till. Frågan om
ett samgående i en regionförening har livligt dis
kuterats på våra distriktsstämmor och medlemmar
na har på dessa stämmor klart avvisat tanken på
ett samgående.

Föreningsstämmans beslut blev därför i enlighet
med medlemmarnas önskan, ett enhälligt avslag.

En motion om att föreningen helt skulle övergå
till försäljning av drycker i returglas bordlades i
avvaktan på Konsumentkongressens behandling av
miljövårdsproblemet där bland annat just retur
och engångsglasen kommer att diskuteras. Konsu
mentkongressen skall hållas i september i Stockholm.
Föreningsstämman har också att utse styrelse. De
nyvalda här är Birgitta Treskog och Sven Norrby.
Styrelsen består av sju ledamöter och de övriga
fem är Harry Pettersson, Gunnar Mattsson, Linus
Lindvall, Edor Svensk och Harry Johansson.

Föreningens utvecklingfram till mitten av april
Kanske vi startade det nya året med något pessi-

mistiska tankegångar beroende på ett ökat köpmot
stånd genom en högre mervärdesskatt och ett för
landet tämligen stramt ekonomiskt läge. Vi hade
också Orminge centrum, som öppnade den 25 mars,
i gott minne. Vad vi idag kan se finns ingen anled
ning till oro för utvecklingen, vi andas optimism.
Den budgeterade försäljningen har hållits och även
något överskridits. I mars månad blev det några
minustecken men tendensen i april pekar på att vi
tar igen detta och något till.

Vi har sommaren framför oss
Som sagt vi är optimister och rekryteringen av

försäljningspersonal till sommaren är i full gång.
Vi räknar med att ca 200 extraanställs för sommar
jobb.

OK - Gustavsberg
Kooperativa bröder bör hjälpas åt och vi har fått

besked om att OK-stationen i Gustavsberg har fått
en ny föreståndare. Vi tar oss därför friheten att
meddela hans namn som är Kjell Aspholm från
Kramfors, vi hälsar välkommen och önskar honom
och hans personal lycka till i försäljningen och kon-
takten med kundkretsen. H. E.

ÄNDRINGAR I KF-LEDNINGEN
Kooperativa förbundet styrelse har beslutat föl

jande ändringar i KF:s direktion:
Inköps- och produktionsfunktionerna för livsme

del och icke livsmedel, som f.n. är sammanförda
i en direktionssektor, kommer att delas upp på två
sektorer från den 1 januari 1972.
Till chef för Livsmedelssektorn, som omsätter ca

3,5 miljarder kronor, har från nämnda datum utsetts
Kurt Lindfors, f.n. chef för detaljhandelssektorn
inom direktionen.
Till chef för Specialvarusektorn (icke-livsmedel),

som omsätter ca 1,5 miljarder kronor, har från
samma tidpunkt utsetts Rudolf Vallden, f.n. sous
chef inom den sammanslagna direktionssektorn för
livsmedel och icke-livsmedel.
Till chef för Detaljhandelssektorn efter Kurt

Lindfors har från samma tidpunkt utsetts Eric
Forsberg, f.n. chef för Konsumentföreningen Norr
botten i Luleå.
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Ovanstående förändringar är en följd av att
John Sallborg, som nu är chef för Livsmedels- och
specialvarusektorn, tidigare utsetts till VD i KF
och tillträder den befattningen i juni 1972.

Den 1 juli 1972 avgår KF:s ekonomidirektör,
Bertil Tronet, med pension. Till hans efterträdare
har KF:s styrelse utsett Karl-Axel Linderoth, nu
chef för den Administrativa sektorn inom KF:s
direktion. Denna sektor uppgår den 1 juli 1972 i
Ekonomisektorn och Karl-Axel Linderoth blir chef
för den samlade enheten.
Kurt Lindfors är född 1917 i Luleå, var butiks

biträde 1934-36 i KF Luleå, 1936-37 i Bureå
kf och 1937-40 i Lakaträsks kphf, butiksförestån
dare i Kf Tornedalen 1940-43 och i Kf Klemens
näs 1943-44, genomgick assistentutbildning på
Vår gård 1944-46, var assistent i Umeortens kf
1946-49, revisor i KF:s Jämtlands-distrikt 1949-
58, affärschef i Ostersunds kf (senare Konsum



Vårprogram
Välkommen
Vecka 18
Söndagen den 2/5 Gustavsbergs IF-Gimo IF
Kl. 14.00 på Farstaborg

Vecka 19
Söndagen den 9/5 Gustavsbergs IF-Sundbyberg IK
KI. 11.00 på Farstaborg

Vecka 22
Måndagen den 31/5 Gustavsbergs IF-Sthlms IF
Kl. 18.00 på Farstaborg

KF-ledningen
Jämtland) 1958-69 för att sistnämnda år ingå i
KF:s styrelse (senare ombildad till direktion) som
chef för Detaljhandelssektorn.
Rudolf Wallden är född 1927 i Lomma, Malmö

hus län och utexaminerades 1952 från Colleges of
Art and Technology, School of Textiles, England,
anställdes 1957 i KF som avdelningschef, blev 1965
chef för KF:s avdelningar och industrier inom be
klädnadsområdet samt 1968 souschef för special
varor inom direktionssektor LS.

Eric Forsberg är född 1925 i Väja, Västernorr
lands län, och kom i kooperationens tjänst 1939 i
Kf Kramfors, först som butiksbiträde, senare som

Vecka 23
Torsdagen den 3/6
Gustavsbergs IF-Nynäshamns IF
Kl. 19.00 på Farstaborg

Vecka 24
Lördagen den 12/6 Gustavsbergs IF-Väsby IF
Kl. 15.00 på Farstaborg

Vecka 25
Tisdagen den 22/6
Gustavsbergs IF-BK Vargarna Norrtälje
KI. 19.00 på Farstaborg

butiksföreståndare, 1953 blev han assistent i Skellef
teortens kf och 1955 i Konsum Luleå, 1958 solidi
tetskonsulent i KF :s 8 :e distrikt, Kalmar, 1959 re
visor i distriktet, 1963 chef för SHF:s Norrlands
distrikt och 1966 VD i Konsum Norrbotten, Luleå.

Karl-Axel Linderoth är född 1927 i Jönköping
och fick sin första kooperativa tjänst vid Björne
kulla Fruktindustri 1953. Efter några år i Personal
administrativa rådet återvände han 1959 till KE,
blev personalchef 1961 och 1968 administrativ di
rektör och adjungerad till KF:s dåvarande styrelse.
Vid styrelsens ombildning till direktion 1 januari
1970 blev Karl-Axel Linderoth ordinarie ledamot
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KORPNYTT FRAN FRISTAD

Från matchen mellan affärskontoret och lagret
i Idrottshallen, Fristad.

En i många ögon sett bra vinter och i andra dålig
sådan är vad som ligger bakom oss. Det sistnämn
da för den sortens folk som utnyttjar det vita täc
ket för skidåkning.
Annars fanns goda möjligheter för sådan motion

då en elljusbana påbörjades på senhösten straxt
norr om fabriken.

Genom kommunalt bidrag och många frivilliga
timmar av Fristadsbor stod den klar i mitten på
januari, men den gröna vintern höll fast och tråkigt
nog kunde denna utmärkta möjlighet till motion
inte utföras.
Våra skidåkare hade som så många andra i öv

riga landet inte stora chanser till skidträning inför
årets RM i Kiruna. Springa sig till skidteknik går
inte bra, men den kondition man får är inte tung
att bära på.

Därför kan man säga att våra tre skidåkare
gjorde gott ifrån sig i RM. Stafettlaget kom på 6:e
plats efter att haft ledningen på första sträckan
med 40 sek. (bra kört av Aatos Nikkuma!).

Söndagens individuella resultat visar att Nikku-
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ma höll stilen och hamnade på 3:e plats bland
seniorer, vidare placerade sig Heikka Hihnala på 4:e
plats i yngre oldboys, samt Usko Heinonen som
12:a i seniorer B.
Som helhet en bra prestation av grabbarna, täv

lingen gällde dock Riksmästerskap.
Ett önskemål till kommande års RM är väl att

tävlingen förläggs minst 50 mil längre söderut.
En del andra fritidsaktiviteter har hänt under

vintern, bl.a. inomhusserie i fotboll mellan olika
avdelningar på fabriken. Här visade sig överras
kande Affärskontoret vara det starkaste laget. Ty
värr kunde inte sista matchen spelas mellan Lager/
Formspr. och Fabrikskontoret på grund av skift
gången. Nu hade inte matchen någon betydelse för
toppstriden, där som tidigare nämnts Affärskon
toret redan var klara seriesegrare. Tabellen fick
följande utseende:
Affärskontoret 4 4 0 0 22- 9 8
Bearb./AP 4 2 0 2 13- 6 4
Rörsprutning 4 2 0 2 10-11 4
Fabrikskontoret 3 1 0 2 4- 7 2
Lager/formspr. 3 0 0 3 2-17 0

Serien har varit bra träning för våren och som
marens korpspel i Borås där Lundbergs kommer
att deltaga med två 7-mannalag.

En annan bollsport som figurerat flitigt i vinter
är volleyboll.

Efter en väl genomförd serie (div. IV västra)
hamnade PK Lubo på tredje plats. Det betyder kval
till div. 3, detta på grund av att lagen före var
reservlag från div. I och II och får således stanna
kvar i fyran. En bra prestation med tanke på att
det är första året som laget tränar och deltager i
seriespel. Vi önskar dom duktiga och träningsvil
liga grabbarna lycka till i fortsättningen.
Två bowlare har känt sig för med spel i Borås

korpserie under vintern. Det har resulterat i att en
sådan sektion bildades på årsmötet. Denna s.k.
"gubbsport" kommer säkert att få flera anhängare
och kanske på sikt deltagare i kommande RM. En
annan sektion som vi sätter stort hopp till under
året är friluftssektionen. Här finns mycket att göra
bl.a. tipspromenader, där alla oavsett ålder och
kön kan deltaga.
Den trivsamma terrängen kring Fristad erbjuder

många alternativ i friska luftens och motionens
tecken. ETh



MOLNTORPSGLIMTEN
GBM-klubben har avverkat årets KM i Pimpel

fiske på Mälaren. Tävlingen var oviss och spän
nande, även om Bror Andersson vid invägningen
visade sej bli klubbmästare med god marginal.
Bland damerna demonstrerade Pirjo Ehnlund sed
vanlig klass och vann ganska klart. De bäst place
rade bland trettiotalet deltagare blev följande:
Damer: 1. Pirjo Ehnlund 790 g 2. Aune Leppälä
445 g och 3. Lisbeth Måhlberg 420 g.
Herrar: Klubbmästare Bror Andersson 1.570 g

2. Arne Westman 1.240 g 3. Knut Andersson 1.180
g 4. John Ehnlund 1.02 g 5. Eero Kiviranta 820 g
6. Erkki Siven 815 g 7. Sven Träskvik 750 g 8.
Rainer Sandvik 745 g 9. Ernst Hellström 715 g
10. Veikko Mylläri 700 g 11. Harri Leppälä 645 g
12. Esko Mylläri 635 g 13. Anders Noren 630 g
14. Jan Träskvik 540 g 15. Niclas Norr 535 g
16. Hans Westman 520 g 17. Stig Andersson 500 g
18. Matti Leppälä 490 g och 19. Lars Måhlberg
440 g.
Någon skidmästare har av förklarliga skäl inte

korats denna "vinter", varför sektionsledningen får
försöka dubblera tävlandet nästa säsong!
Tre Mölntorpare har deltagit i en tävlan i luft

gevärsskytte på hemmabanor. Onskemål om ett så
dant arrangemang framkom vid Skytte-RM i O-vik
och Koop. Personalkl. NORRBOTTEN i Luleå
åtog sig ansvaret. Tävlingen omfattade fyra serier
om 40 skott och följde Sv. Sportskytteförb. Regle
mente. Man följde en bestämd tidsplan med en serie
varannan vecka. Elis Westman lyckades bäst ge
nom att sammanlagt pricka in 1.404 p. vilket gav
en förnämlig femteplats. Sivert Wallberg var litet
ojämn men fick ihop 1.182 p. - som gav 35:e
plats - medan Bengt Ekdahl blev 49:e man genom
att samla 941 p. En motion från Konsum Sthlms
IF om införande av luftgevärsskytte som RM på
KPA-programmet är inlämnad till KPA:s årsmöte
i Göteborg 8-9 maj 1971. Mölntorp är alltså för
berett!

F.ö. närmar vi oss alltmer den dag då vi kommer
att invadera Gustavsbergs-Fabriken! Tre dryga

Ur Hermods kriasamling "Grodblad"
När den arge fiskaren talade om att metning var

förbjuden vid den här stranden kunde jag inte hålla
masken längre.

Pimpeltävlingens äldste deltagare - Bror Andersson -
blev också den bäste, medan Pirjo Ehnlund tog sin tred
je klass-seger i rad! (Abborrvoffla, maträtt i kommande?)
Foto: Eilert, Strömsholm.
busslaster förväntansfulla Mölntorpare beräknas
deltaga den 4 juni enligt de preliminäranmälningar
som utfärdskommitten erhållit. En stor apparat är
därmed igång - även här - för ett av de mest
omfattande arrangemang som fritidsklubben haft
medansvar för! L. Johansson

Man kan bli medlem i någon skytteförening och
lära sig skjuta och träffa goda kamrater.

Folket i Västmanland är riktiga filosofer. När
det regnar och är mulet sätter de sig ner och tänker.
Då klarnar det.
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Tidig vårsäsong för orienterarna
Orienterarna måste på grund av den hårda kon

kurrensen hålla igång året runt med löp- och kart
träning. På grund av den milda vintern har orien
teringen kunnat bedrivas ute i skogsmarkerna i
Gustavsberg för det mesta. Inomhusträningen har
mest bestått av hård gymnastik och basket.
Under påsken har det varit ett träningsläger utan

för Hässleholm och vi deltog då i fyra tävlingar.
Längre fram i sommar hoppas vi kunna ha ett trä
ningsläger i Stora Tuna i Dalarna.
Resultaten av träningen har inte heller låtit vän

ta på sig. I Skåne har Börje Sander segrat och fått
ett flertal framskjutna placeringar. Vår landslags
man Björn Nordin har också fått flera placeringar
bland de fyra bästa i elitklasserna. Våra flickor, som
tillhör de bättre i Stockholm har även de kunnat nå
topplaceringar.

Vi har även i år fått en förstärkning i Leif
Strandberg, som är en fin elitorienterare. Han är
dessutom landslagsman i maraton och tränar således

en hel del på Ingarö, där han är bosatt.
Vad har vi orienterare nu att se fram emot? Jo,

för eliten är det SM och Nordiska Mästerskap. För
de övriga är det 5-dagars träningsläger och för
en del 5-dagars i Schweiz.

Den första tävlingen här i stockholmstrakten
arrangerade vi i Gustavsberg. Det var en nattäv
ling med 850 st. deltagare, ett av de största. del
tagarantal, som har förekommit på en nattävling i
Sverige, där allting klaffade utmärkt. Tävlingen
fick ett mycket fint mottagande av både pressen
och förbundet.

I år har vi fått ett skifte på ordförandeposten,
där Arne Lindberg avgått och blivit vice ordf. Ny
på posten är Nils-Henry Freyne.

Orienteringssektionen bedriver nu i maj en stor
motionsdrive i Gustavsberg, som kallas Trimorien
tering, där alla åldrar kan deltaga. Ni har väl fått
information i brevlådan eller Blocket? Om inte ring
då 311 95, Lennart Hagelin.

Nirre

Gustavsbergsmästare i lottförsäljning?
Det finns väl nästan ingen i Gustavsberg som un

der vintern och våren inte kommit i kontakt med
någon elev från klass 8 b vid Kvarnbergsskolan i
färd med att sälja lotter. Gustavsbergarna har varit
vänliga och köpt 10.000 kaffelotter, 1.000 tombola
lotter, 12 st. amerikanska lotterier samt 250 st. list
lotter. I dagarna startar en slutspurt med 10 st.
amerikanska lotterier.
Upptakten till denna livliga kommers var ett

klassmöte i slutet av november där klassförestån
dare Kurt Söderlund klagade över disciplinproblem
och dålig sammanhållning inom klassen, något som
verkar ligga i tiden. För att få eleverna mera posi
tiva och stärka gemenskapen inom klassen föreslog
klassföreståndaren att man under pingsten skulle
göra en skolresa till Tyskland.
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Eleverna bildade arbetsgrupper och föräldrarna
stöttade upp. En pysselträff samt elevers och för
äldrars hantverksskicklighet gav underlag till basar
med modevisning. Kaffelotteriet krävde två vec
kors försäljningsinsats i "kaffeburken". De övriga
lotterierna har sålts genom dörrknackning.
Den totala resekostnaden beräknas uppgå till c:a

7.500 kronor. Eleverna har själva arbetat ihop näs
tan hela beloppet. Fredagen den 28 maj styr bussen
mot Lubeck och Hamburg. Från föräldrahåll hop
pas vi att våra barn skall få en trevlig resa och att
gemenskapen genom resan ytterligare skall stärkas.
Det kanske finns utrymme i "Gustavsbergaren" för
en reserapport med bilder i höst?

Bengt Thyden
(Visst finns det. Välkommen! Red.)



Det här är trollen ur trollsagan Tompe som alla kan se. Vid avslutningen i Hästhagssko
lan togs dessa charmtroll av vår vandrande fotograf. Det är ABF:s barngymnastik som haft
avslutning. Anita Mohlin har lett tre grupper 4-7-åringar i vinter. I rörelsesagor och gym
nastik med redskap och bollar. ABF Gustavsberg som går samman till en större enhet till
hösten hoppas att kunna fortsätta denna uppskattade barnverksamhet.

"Därför förlorade vi finalen"
Ur Konsum Stockholms personaltidning "Sam

band" har vi med glädje klippt denna trevliga skild
ring, även rubriken är hämtad därifrån.
Vi är bäst. Cassius Clay kunde ha fått minder

värdighetskomplex efter Gustavsbergs (fabriken)
seger i KPA-mästerskapens hocky-bocky final mot
Konsum Stockholm med 9-2. Tyvärr måste det
alltid finnas förlorare och den saken håller fortfa
rande Stockholmsgrabbarna på att grubbla över.
Spelarna går inte direkt och smyger omkring på
sina jobb, men de påminner oerhört mycket om det
japanlag, som åkte till olympiaden och fick stryk.

Så här förklarar en av spelarna det nesliga ne
derlaget:

Isen var dålig, motståndarna hade mutat domarn,
bollen rullade inte vår väg, och så kunde motstån
darna spela bandy.
- Klart att vi är bästa laget, säger Stockholm.

Men vi hade en massa otur. Spelarna kom inte på
grund av inventering och sportlov, och där stod
vi med halva besättningen. Men titta på resultaten
i kvalen. Vi mosade allt motstånd. Och nästa år ska
även Gustavsberg få stryk.
Men ska sanningen fram gick det till så här, när

Gustavsberg vann Sveriges mest betydelsefulla titel,
KPA-mästare i hocky-bocky:

De var det bästa laget. Enklare kan det inte bli.
P. 0.
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HOS AXEL WENNBERG PA INGARO

Måndagen den 2 november förra året var Tors
ten och Hilding hos Axel Wennberg. Han är född
den· 12 juni 1882 i Kolbacken vid Björnöfjärden.
Hans far föddes i Agnö i Tyresö socken och kom
i tjugoårsåldern till Kolbacken. Han fick gården
efter sin mor som var född i Långvik 1814. Kol
backen är en gammal släktgård.
- Det var skiftat i olika skiften här i Långvik,

för det har varit arv och styckningar undan för un
dan. Annars har jag gamla gårdspapper från 1600-
talet, som ska höra hit. Inteprecis till den här gården,
men till Långvik i alla fall. Den här gården (Kol
backen) hängde samman med Långvik förr. Här har
vi mantal efter gamla gården. Långt tillbaka i tiden
hade dom sina åkrar ihop om varandra, sen på
1850-talet blev det laga skifte och då blev det här
utskiftat hit ner för sej, då det ligger liksom på
sidan. Laga skifte, det är det dom inte har genom
fört uppe i Dalarna. Det blir trassel - säger Wenn
berg och skrattar lite. Torsten frågar: Vilken hade
Långvik, när Wennberg var liten? - Ja, det var
Hindell det, så långt jag kan minnas och det var
väl hans far före honom och sen var det "gamle"
Hindell. Men unge Hindell, Kalle, han flytta ut
till Vishamn och byggde där. Han dog för några
år sen. - Sjöstugan där nere vid Långviken var
det också en gård från början? - Nädå det var
bara ett par tomter som är sålda ifrån den här
mindre gården, den lagväxlade gården oppe i Lång
vik. Den som ligger neråt sjösidan först och sen
den andra däroppe i backen. - Jag kommer ihåg
en liten vitskäggig farbror, som satt där, när man
cykla förbi på trettitalet. - Det var gubben Jans
son de, som byggde där nere från början. Det var
1913 skulle jag tro, första året jag var hemma. Han
hade Småängen förut. Långvik bestod av flera
gårdar. Det finns en massa gamla torp och gamla
stengrunder kvar. - Dom där ställena Björkvik
och Småängen dom var bebodda hela tiden. Jag
minns en som hette Blom. - Jaa, det är inte så
förfärligt längesen Blom dog och Hildemar Lund
berg var väl den sista. Sen skulle det läggas ihop
med Ebbalund, som Norman hade, men det blev
inte. Och nu är det igenväxt alltihop, hela udden
där. Synn, för det är ganska bra ställen i det stora
hela taget. Vid Björnö är inget lantbruk heller och
det äger Saltsjöbanan nu.
Wennberg har inga syskon, en syster dog innan
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han föddes. Om sin skolgång säger han: Det var
flyttbar skola här ute första tiden - då gick jag
i Björnö nära här, sen ett par terminer i Ätervall.
Ä när jag var nio år blev skolan byggd i Skälsmara
och där fick vi hållas sen. Lärarinnan där hette
fröken Paulsson. En termin var det klockare Bengts
son ifrån Vedhamn, när hon blev sjuk. - När ni
slutat skolan vad gjorde ni då? - Ja det var väl
inte så mycket. Skulle väl ha skollov då, så fick
man göra lite hemma, lite nytta kanske. Men det
vart väl inte så mycke förrns man blev äldre.
Sedan började Wennberg på småbåtarna - gus

tavsbergsbåtarna - och sen på "lastdragarn" där,
den gamla kolångaren. Det var 1904 som W. kom
på stora båten och 1912 slutade han. Han har allt
så hämtat lera nere i Cornwall i hamnstaden Hoy.
Den kördes med järnvägsvagnar till kajen och hy
vades ombord i "baskar" (bask = korg). I Bladge
i norra England hämtades kol. På utvägen hade
man för det mesta trälast från Norrland. Den nya
båten mot slutet var större än den gamla "men jag
tror han var sämre i sjön". En eldare hade 50 kr.
i månaden, som småningom steg till 55 kr. Men på
småbåtarna var det mindre. Och på det skulle man
klara allt utom maten. - Den gamla båten la upp
nån månad på vintern. Men den nya måste vara
i gång. Då var vi över till Riga och lassa för Ant
werpen och kuta ikring lite varstans sen. - Sen
längta Wennberg till backen - eller var det mam
ma som ville? - Ja, de var väl så att dom klara
sej inte, dom blev för gamla. Ä antingen hade man
fått släppa hela gården här eller skulle man hålla
på på sjön, men det var inget nöje det heller. Jag
hade ju ingen examen. Det var ganska kul, när
båten närma sej och dom välkända kobbarna dök
upp här vid Stendörrn o det var inte så hög sjö
gång heller. -
- När ni sen börja på gården, då jobba ni båda

två här? - Ja, de gjorde vi, men pappa levde inte
så länge, han är borta. Vi hade nog en tre, fyra
kor och en häst. Gården är ett tolftedels mantal.
Det är en 7-8 tunnland åker och kanske en 50
tunnland skogsmark. Nu är det frånsålt en hel del
tomter. Jag var 13 år gammal, när de såldes där
nere i Eriksvik och Vishamn. 0 sen har det sålts
en tomt här och var här. Det var fem tunnland
den första affären. De skulle varit skojigt att haft
de nu och sålt de. (Wennberg skrattar). Första



tomten dom sålde fick dom 500 kr. för, det var
något tunnland kanske. Det var inga priser alls
jämfört med nu inte!

Det blir tal om vägen till stan och om båten som
la till vid Björkviks brygga men höll upp under
vintrarna. Det som fanns att fiska det var mest
mört, som man saltade. - De dugde å äta på den
tiden.

Skridskor använde man mycket som färdmedel
på vintern. Och det blev affär i Kolström, posten
var också där. Man for till kvarn i Gustavsberg,
men mest blev det Malma kvarn. Fagerholms kvarn
fanns också då. Det var en vattenkvarn med sär
skilt stort hjul, där man också kunde såga timmer.
Vid Säby kvarn malde dom för husbehov, gröpe
och sånt.
- Hade man logdanser på fritiden? - Ja, man

fick slå sej ihop o dansa lite. De behövdes bara ett
dragspel och så kom ungdomarna. - Jag har hört
att när scouterna var här 1935 så prata dom engels
ka med Wennberg på vägen? - Jovars, de kunde
ja på den tiden, men man glömmer bort de, man
blir ovan rättare sagt. Men när ja susa på båten
kunde ja nog klara mej nåt så när. - Ja, dom fun
derade just i engelska tidningar att bönderna i
Sverige tala engelska. -
Wennberg var med i Pensionsnämnden flera her

rans år. Det var när Heijl Baldersnäs och sedan
Ivar Eriksson var ordförande. Wennberg handlar
mest vid Ätervall och har cyklat många gånger på
den gamla vägen. - Den va inte rolig den, den
va ganska trång. Men dom körde där med Kro
nans bilar vid mobiliseringen 1914. - Var Wenn
berg ute 1914? - Jag var kronvrak som väl är.
Hade dåligt bröst. - Men Wennberg var med i
hemvärnet sista kriget. - Ja, med Emil Svensson
i Fagerholm o dom där pojkarna. -
På Ingarö blir väl bara småstugor i framtiden.

Det tycker W. är synd. - Förr när det var gran
nar hjälpte man varann. Nuförtiden är de surt, för
de är ju inga som har tid, så det är lite mera ödsligt.
Långvik ska väl styckas och Björnö är styckat
förut som en hel by. Jag tycker de blir så trångt,
dom kan ju absolut inte känna sej ogenerade när
kåkarna ligger inpå varann.
Just nu är hustrun lite krasslig, men hemsyster

kommer. Wennberg har bara varit tillfälligt krass
lig. - Jag var väl dålig när ja slapp exisen, fast
det tror jag inte var så farligt. - Vi tackar så
mycket o önskar lycka till i fortsättningen o hoppas
att hälsan står bi. Det är de viktigaste - slutar
Torsten.

Vita fjällkor och höns har Wennbergs i lagårn.
Och i köket pratas man vid med intervjuaren.



MER INFORMATION OM FRITIDSFISKE
Sedan vi visade fiskekartan i förra numret har

vi fått en del förfrågningar som visat missnöje med
bestämmelserna om fiskerätten. Av den anledningen
har vi vänt oss till Sveriges Fritidsfiskares Riksför
bund. Det är en nybildad sammanslagning av tre
föreningar, som tar sig an alla fritidsfiskares intres
sen. Bertil R. Widerberg, intendent för förbundet,
är en fritidsfiskarnas apostel och banerförare. Han
är representant för fritidsfiskarna i Kgl Fiskeristy
relsen, som numera har en byråchef - Kurt Went
- som ägnar sig åt fritidsfiskefrågor. Inom SFR
vill man försöka få till stånd lite ordning och reda
i alla dom krångliga bestämmelser och förordning
ar, som är så olika på olika orter och därmed ska
par oreda och förvirring bland fritidsfiskarna, som
ju rör sig runt omkring i landet isynnerhet under
semestertiden. Och det kan vara krångligt nog
också om man håller sig hemma. Man vill också
inom förbundet få fram något som motsvarar
Svenska Jägareförbundets jakttabeller för att klar-

MOTIONSKAMP MOT FINLAND
Finland har utmanat hela svenska folket till

motionslandskamp mellan den 1 maj och 30 septem
ber. Det gäller hela familjen och det är ingen tid
tagning. Om man går eller springer 5 km i sin egen
takt får man 1 poäng och 2,5 km ger en halv
poäng. Starten går vid Styrmannen mot Skevik och
tillbaka. Två märkta banor med skyltar vid starten
finns att välja på. Måndagar och onsdagar mellan
17 .3 0 och 19.3 0 har fritidsnämnden kontrollanter
ute. Men man kan gå vilken tid och dag som passar
en. Då måste man emellertid ha någon som kon
trollerar och skriver på startkortet, familjemedlem
eller kamrat. Startkort får man antingen vid star
ten vid Styrmannen eller vid omklädningsrummen
vid Munkmoraskolan. Men man kan hämta start
kort i kioskerna och då ska man lämna dom till
Fritidsnämnden när dom är fulltecknade. Om man
skulle vara så nitisk att man får fulltecknat kort
kan man få ett nytt i Kommunalhuset. Deltar man
i landskampen deltar man också automatiskt i kam
pen mot vänorten Hyvinge.

Det fina med den här landskampen är ju att
man kan starta tävlingen med sin dåliga vinter
kondition och sluta den och börja nästa vinter med
fler reservkrafter än på mycket länge.
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göra förhållanden av likartat slag för amatörfis
kare.
Vill Ni ha mer kunskap om dessa frågor och

annat på området, så lönar det sig att bli medlem
i Sveriges Fritidsfiskares Riksförbund. Medlemskap
kostar 25:- kr. pr år och då får man förbundets
meddelanden och en fin medlemsbok med massor
av upplysningar, som är nästan nödvändiga för
fritidsfiskaren. Medlemsboken finns också i bok
handeln, men då kostar den 25:- kr. + moms
förstås. Vill Ni veta mer om Sveriges Fritidsfiskares
Riksförbund, kan Ni ringa 08/34 06 30 och få svar
av en vänlig damröst, som har gett oss dom här
upplysningarna. God fångst!

Fiskekartan, som vi visade i förra numret, Gus
tavsbergaren nr 2/1971, har vi tryckt med repro
duktionsrätt från Svenska Reproduktionsaktiebo
laget och med spridningstillstånd enl. följande:
"Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Ri
kets Allmänna Kartverk 1971.04.05."

TEATERKOMMITTENS NYA STYRELSE
Gustavsbergs Teaterkommitte hade årsmöte mån

dagen den 28 maj. Edor Svensk avgick som ord
förande och efter honom valdes Wilhelm Samuels
son. Arvid Bergström omvaldes till sekreterare och
Sonja Olund till kassör. Gunnar Lundberg avsade
sej ledamotskap och efter honom valdes Britta
Jakobsson. Marianne Landqvist och Bertil Peterson
omvaldes som ledamöter. Platsen för Folkparks
styrelsens representant är vakant, när detta skrivs.

Om Teaterkommittens vidare planer och nästa
säsong återkommer vi, då Riksteaterns s.k. sättning
av program inte blir klar innan vi kommer ut och
därmed inte heller teaterplanerna för Gustavsberg.

IOGT-NTO
Gustavsbergs föreningar av respektive IOGT och

NTO har under våren följt riksorganisationernas
linje och gått tillsammans. Föreningen heter nume
ra IOGT-NTO 137 Gustavsberg.
Den nya styrelsen består av: Bertil Peterson ordf.,

Elis Sander v. ordf., Sonia Sandkvist kassör, Frida
Peterson sekr., samt Ellie Holmberg.



PENSIONÄRSFLIT I BIBLIOTEKET
"A. P. Rosell, Bankdirektör" av Vilhelm Moberg

är den bok vår litteraturkurs har läst och arbetat
med i år. Vi tycker att boken har varit intensivt
spännande och givit oss en liten inblick i hur det
kan gå till inom bank- och affärsvärlden och den
har givit upphov till livliga diskussioner. A. P.
Rosell har manipulerat med bankens medel, men
styrelsemedlemmarna måste hålla tyst och hjälpa
honom, dels för att han hjälpt dem till bra platser
och dels för att tredje part ej skall bli lidande. Vi
har levt med i händelserna i boken och vi har verk
ligen blivit både roade och förargade på personer
na, som är inblandade i händelseförloppet. Vi har
fått lära oss en hel del främmande ord, fast vi i
en del fall tycker att författaren skulle ha använt
dess svenska motsvarigheter.
Vi är 14 pensionärer, som har deltagit i denna

läsecirkel under några år. Vid varje möte har vi
sparat två kronor var, och vid våravslutningen
brukar vi ha en liten fest för de hopsamlade peng
arna. Då tycker vi att vi får festen gratis. Vi har

varit två gånger i Spegelsalen på Värdshuset och
haft mycket trevligt. Vi har sjungit och lekt och
spelat 5-öres Bingo. Två av "flickorna" har an
ordnat lotterier. Lotterna har varit gratis och i det
ena lotteriet var det vinst på alla lotter. Denna
gång skall vi träffas i Kristallsalen.
Källarmästaren är en mycket sympatisk man

och han har lovat att ordna det trivsamt för oss.
Vi alla på fotot här ovan har hållit ihop i tre

år och vi hoppas kunna fortsätta. Adina

GUSTAVSBERGS FORSAMLING
PENSIONÄRERNAS UTFARD
Kyrkliga Arbetskretsen anordnar sedvanlig som

marutfärd för församlingens pensionärer måndagen
den 14 juni.
Avresa med buss från kyrkan kl. 12. Beräknad

hemkomst kl. 16. Anmälan senast 8 juni till pas
torsexp., tel. 300 52 el. till fru Lisa Fall, tel. 322 36,
el. fru Kerstin Lundberg, tel. 308 57.
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LAKARRAPPORTEN 1970

Ur ÅRSRAPPORT
för verksamheten vid industriläkarmottagningen
1970.
Läkarmottagningen är sig lik i fråga om personal

och lokaler, inga förändringar av betydelse har
gjorts under 1970.
Under året har 4.160 besök gjorts för sjukvård:

105 smärre kirurgiska ingrepp, 482 röntgengenom
lysningar av lungorna, 277 skelettröntgenfotogra
feringar och 1.083 injektioner.

377 personer har genomgått undersökning vid
nyanställning (året innan 376). Hälsokontrollerna
på personer över 45 år har pågått som vanligt: 372
st. varav 216 med kemisk HK. Den "kemiska häl
sokontrollen" har visat att "anmärkningsvärt mån
ga har för höga värden på kolesterol i blodet". Och
av de kvinnor som undersökts har överraskande
många höga värden. För hög kolesterolhalt är ju en
av de saker som ökar risken för hjärt- och kärl
sjukdomar.
Hörselundersökning har gjorts på 574 personer.

Av 159 nyanställda hade 128 normal hörsel, 17
lätta och 2 personer svåra bullerskador. Fyra i
denna grupp hade allmän nedsatt hörsel och 8 an
nan typ av hörselnedsättning. En remitterades till
konsulterande läkare. Av 415 undersökta under
anställning hade 230 normal hörsel, 94 lätta och 18
personer svåra bullerskador. 20 st. hade nedsatt

hörsel och 53 annan typ av hörselskada. 27 perso
ner remitterades till konsult.

Blodgivarna, som är många bland de anställda,
har genomgått en undersökning tillsammans med
överläkaren för blodgivarverksamheten på Söder
sjukhuset, Dr Ramgren. Efter den har 35 blodgi
vare avregistrerats, varav 6 har slutat och 29 ute
slutits av medicinska orsaker, som gjort dem olämp
liga. 1969 gav 589 blodtappningar 140 1. blod här
i Gustavsberg. Det är svårt att få blodgivare i dag
och man har diskuterat att genom lagstiftning få
unga friska män att bli blodgivare. Har stammen
minskats sedan man drog in den ekonomiska er
sättningen, som inte var stor men gjorde blodgiv
ningen attraktiv för unga givare?

Inom Ergonomi och yrkeshygien kan nämnas att
LO och Arbetsmedicinska Institutet gjort en för
frågan om de kemiska hälsorisker som kan finnas
inom företaget. Ett allmänt önskemål från industri
läkarna är bättre varudeklaration på de kemiska
preparat som används inom produktionen.

Dr Raxell har varit på utbildningskonferens om
medicinsk databehandling. Raxell, Mehlqvist och
Syster Margit har varit på KF:s ergonomi- och
hälsovårdsavdelning där företagshälsovård disku
terades. En grupp arbetshygieniker och industrilä
kare från Jugoslavien har varit gäster här bl.a. för
att informeras om silikosläget och se produktionen.

SA INNERLIGT
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Livet och åren jag fått som lån
med gott och ont som det rymmer
Nu går jag ofta till och från
att bärga i ladan de enkla strån
som gavs till mina bekymmer.

En vandringsman som vida gick
var morgon ny ter som våren
Vid kvällningen var allt han fick
i sina händers form och skick
den smärta som följer spåren.

Så mången tror att allt är väl
Men är det väl min kära,
rannsaka noga dina skäl
du finner snart en sårbar häl
i allt som vi fått lära.

Så innerligt att nå ett mål
är strävan som betingar
Vi formar till vår levnadsskål
och tror oss tända lyckans bål
men får vad livet bringar.

ARNE THULIN
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Sånggruppen Visavi med hemort Gustavsberg uppträdde med stor säkerhet och musikalitet i TV-Orups program
Länspumpen, söndagen den 2 maj. På bilden som är tagen från TV-rutan står från vänster, Mats Mattsson, Freddie
Gaul, Henry Pettersson, Lennart Lindblad, Agneta Lindblad och Ulla Henriksson. Gruppen har med några nytill
skott hållit samman från 1969 och skall i sommar turnera med senaste svensktoppsfyndet Lena Andersson i folk-
parkerna.
En singel-skiva har sånggruppen gett ut med "Abraham' och "Gå med mig en solig gatan fram'.

FLYKTING 71
Bössinsamlingen:

kyrka:

Redovisning av influtna gåvor inom Gustavsbergs församling:
4.599:81 Ett tack för hjälpen riktas till Länssparbankens

personal, som välvilligt skött räkning och redovis
ning, till alla dem, som offrade sin söndagskväll
för dörrknackning, ställde bilar till förfogande el
ler hjälpte till att organisera det hela. Särskilt tac-

6 kar vi skolungdomar ur klass 5-6 men även äldre1.600:-
och yngre, som villigt gick in för jobbet.
Till sist tack till alla givare av små och stora

192:- bidrag. Det var en god prestation men bara vår
Summa kr. 6.391:81 plikt mot dem som behöver vår hjälp.

Lokalkommitten

Bidrag från Gustavsbergs Konsumtions
förening, Fabriks 205, Kyrkl. arbets
kretsen, lokalavd. av Kooperativa Kvin
nogillet, Rädda Barnen och Röda Korset
i Gustavsberg:
Kollekt vid högmässan i Gustavsbergs

Clary Lindholm
Lutherhjälpen

Signe Nilsson Anna-Lisa Ahgren
Rädda Barnen Röda Korset
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GUSTAVSBERG

Födda
24.2 dotter till Lars Olov Christer Pettersson o.h.h. Eva Maj

Britt f. Stoor, Björnskogsv. 60
27.2 son till Knut Svante Bellander o.h.h. Banck-Bellander,

f. Banck, Toivo 1
27.2 Timo Erkki son till Aarne Eerikki Järvenpää o.h.h.

Anneli f. Karjalainen, Idrottsv. 10
6.3 son till Lars Allan Dahlberg o.h.h. Annika Rosita f.

Cramer, Björnskogsv. 60
14.3 son till Arvi Kalevi Juutilainen o.h.h. Leena Kaarina

f. Ruonakoski, Trallbanev. 4
15.3 Alesandra Beatrice dotter till Anselmo Garbarini o.h.h.

Carla f. Mazzola, Skyttev. 12
19.3 son till Pauli Kalevi Sikanen o..h.h. Kaarina Inkeri f.

Pietinen, Mariag. 13 A
20.3 son till Allan Erling Vincent Strand o.h.h. Anita f.

Lundgren, Mariag. 7
21.3 Monika Anette dotter till Harri Antero Turpeinen o.h.h.

Aija Marinette f. Varis, Villag. 7
22.3 son till Reijo Yrjö Ilmari Törmä o.h.h. Eila Orvokki

f. Pesonen, Skyttev. 36
25.3 dotter till Raimo Eero Juhani Heikkilä o.h.h. Riitta

Marjatta f. Väisänen, Skyttev. 4
25.3 dotter till Martti Juhani Similä o.h.h. Toini Marjatta

E. Kinnunen, Skeviksg. 10
27.3 Annika Helena dotter till Kari Hannu Juhani Karlström

o.h.h. Lena Christina f. Ståhlberg, Björnskogsv. 80
29.3 dotter till Bernhard Ronny Rejmus o.h.h. Inger Marian

ne f. Waldfelt, Skyttev. 14
1.4 dotter till Erik Johannes Broo o.h.h. Ing-Britt Kristina

f. Ström, Meitens v. 21
1.4 dotter till iBrynje ,Ingemar Persson o.h.h. Kerstin Ingrid

Rose-Marie f. Karlberg, Hovv. 44
4.4 son till Leif iNils Ingemar Viklund o.h.h. Karin Monika

f. Kransholm, Meitens v. 17
5.4 dotter till Aimo Tapio Ronkainen o.h.h. Annikki f.

Pätsi, Mariag. 1

Vigda
26.2 Sten Olov Persson o. Astrid Ulla Margareta f. Nilsson
13.3 Jan Lennart Lundqvist o. Ulla Kristina f. Lindberg
13.3 Nino Tagliavini o. Isabella f. Binacchi
20.3 Dragoljub Stojkovic o. Ulla Kristina f. Invall
27.3 Paul Bertil Einar Bergström o. Berg, Inga-Lill Elisabet

E. Karlsson
3.4 Timo Antero Heikkilä o. Aino Inkeri f. Pälsynaho

Tack
För vänlig hågkomst på min 60-årsdag framför

jag mitt hjärtliga tack till företagsledning, arbets-
kamrater, släkt och vänner. Alvar Ekmark

Till alla som gjort min 50-årsdag till ett vackert
minne ber jag att få framföra ett varmt tack.

Sven Eriksson

För vänlig hågkomst på min 90-årsdag framför
jag mitt hjärtliga tack till Missionsförsamlingen,
Pensionärsföreningen, grannar, släkt och vänner.

Ellen Svensson

För vänlig hågkomst på min 80-årsdag ber jag
hämed att få framföra mitt hjärtevarma tack.

Oskar Eriksson

Ett hjärtligt tack för den överraskande uppvakt-
ningen på min 60-årsdag. Eric Svenson

För all vänlighet, hågkomst och uppvaktning på
min 70-årsdag vill jag framföra ett hjärtligt tack.

Gustav Svensson, Grisslinge

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Agnes Karlsson

För all vänlighet och omtanke om visats oss i vår
stora sorg vid vår make och far

Einar Bergqvists
bortgång, samt för den stora hedersbetygelsen och
alla vackra blommor som ägnades honom vid hans
jordfästning vill vi till alla framföra vårt varma
tack. Anna Bergqvist

Evy Pettersson med familj

Vårt varma tack framföres härmed till släkt,
vänner, grannar och arbetskamrater för den vackra
blomstergärden vid Karl Anderssons jordfästning.

Vera Andersson
Barnen

Döda
22.2 Knut Gunnar Eriksson, Skuggan
5.3 Johan Einar Bergqvist, Hästhagsv. 14
8.3 Karl Emanuel Andersson, Grindstugärde G 43
9.3 Erik Johan Sjögren, Ingaröv. 7

19.3 Kjell Ivan Bengtsson, Mariaplan 3
21.3 Gustav Alrik Åkerblom, Gustavsgården

66 år
64 år
67 år
83 år
42 år
78 år

GUDSTJÄNST PÅ "SOMMARTID"
Också i sommar, juni, juli och augusti, är det
'sommartid" för gudstjänsterna i Gustavsbergs kyr
ka på söndagarna. De börjar kl. 10.

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängehsebyrå AB
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GUSTAVSBERGS KYRKA RESTAURERAS
Inom församlingens kyrkoråd väcktes redan för

två år sedan frågan om kyrkans inre renovering.
Kyrkans vackra exteriör kontrasterar skarpt mot
dess mörka, tråkiga interiör. Hösten 1970 gjorde
arkitekt Malte Håkansson, Stockholm, ett första
förslag till renovering. Det kompletterades sedan
med två alternativa förslag. Genom diskussioner
och samarbete mellan arkitekten och kyrkorådet
och den byggnadskommitte, som nu finns, har
framkommit ett förslag, som kyrkorådet antagit
och även kyrkofullmäktige godkänt vid samman
träde 16.3. 1971.

Det antagna förslaget går ut på att i samband
med underhållsarbeten göra vissa ändringsarbeten,
som gör kyrkorummet bättre anpassat för gudstjänst
Under läktaren göres ett väntrum för brudpar och
dopfamiljer och samtalsrum och ett rum inrett
med förråds- och garderobsutrymmen och toalett.
En stor olägenhet både för tjänstgörande och för
deltagare i nattvardens firande, särskilt äldre och
rörelsehindrade, och för brudpar vid vigsel är nu
varande kortrappa med fem höga trappsteg. Den
inre delen av koret (kallas absid), där nu altaret
och altarringen finns, är oproportionerligt högtbelä
gen, och altaret och det som sker vid altaret i guds
tjänsten onödigt på avstånd och avskilt från guds
tjänstfirande menighet. Därför sänkes denna del, ab
siden, två steg och ett nytt altare av sten i bordsform
placeras på denna höjd men flyttas från väggen och
står i korvalvet under nuvarande krucifix. I för
hållande till absiden sänkes den övriga delen av
koret ytterligare ett steg och bygges ut ett stycke
ned i kyrkorummet mot bänkarna. Det blir då två
steg från kyrkorummet till koret, där altarringen
placeras. Vidare flyttas predikstolen i kontaktfräm
jande syfte ned i kyrkan och sänkes. Ett förslag till
ny predikstol i enkelt utförande föreligger också.

Byggnadskommitten, kyrkorådet och kyrkofull
mäktige finner förslaget praktiskt ändamålsenligt
och estetiskt tilltalande. Genom förslaget erhålles
i korabsiden ett kapell att användas vid böneguds
tjänster, enskild andakt, bikt och t.ex. vigslar.
Renoveringen är kostnadsberäknad till c:a

200.000:- kronor. Medel finns tillgängliga.
Förslaget skall nu granskas av berörda myndig

heter, och efter godkännande skall anbud infordras
och kyrkofullmäktige besluta. Enligt kyrkorådets
mening bör renoveringen utföras innevarande år,
varvid nya bestämmelser om investeringsavgift skall
avvaktas.

INGARÖ

Födda
18.1 en dotter till Lars Uno Drewsen o.h.h. Inger Elisabet f.

Olsson från Krokvägen 25
31.1 en son till Matti Eemil Kulovainio o.h.h. Aino Esteri

f. Ojala från Slingerstigen 58
10.3 en son till Erik Gunnar Högberg o.h.h. Liv f. Djupdal

från Norrstigen 7

Döda
24.2 F. Tulluppsyningsmannen Axel Elof Lindgren,

Bergens, Ostergårdsvägen 19

Församlingsnytt våren 1971 - Ingarö
När detta skrivs har Lutherhjälpens Fasteaktion

nyss avslutats. Kollekten i Ingarö kyrka på Palm
söndagen blev 1.440 kronor - förmodligen den
högsta söndagskollekten i församlingens historia.
Gåvor till Lutherhjälpens fasteinsamling fortsätter
dock att droppa in så att slutresultatet bör bli åt
skilligt mer än 1.500 kronor. Ett varmt tack till
alla givare!
Vårens gudstjänster inleds med en avslutning

nämligen söndagsskolans avslutning söndagen den
9 maj. Kl. 11.00 hålls Familjegudstjänst i Ingarö
kyrka varefter barnen med föräldrar välkomnas till
traditionell festlighet i Ingaröhemmet. Därefter sker
utfärd med buss till ett ännu så länge hemligt mål.
Torsdagen den 13 maj anordnas i Ingarö kyrka

en liten vårkonsert med orgel-, instrumentalmusik
och sång. Efter musikstunden kyrkkaffe i Ingarö
hemmet.

Kristi Himmelsfärds Dag den 20 maj inleds kl.
9.00 med friluftskonsert vid klockstapeln av Gus
tavsbergs Hemvärnsmusikkår. Efter en kort andakt
serveras kyrkkaffe i Ingaröhemmet varefter som
vanligt Högmässa firas i kyrkan kl. 11.00.

Söndagen den 23 maj blir det konfirmation. Sex
ton ungdomar skall då redovisa resultatet av höstens
och vinterns läsning samt för första gången gå till
nattvardsbordet. Konfirmationen med förhör hålles
kl. 9,30, nattvardsgången sker i samband med Hög
mässan kl. 11.00.
Under Pingsthelgen brukar Ingarö kyrka vara

flitigt anlitad för bröllop - den får gärna också
anlitas flitigt vid Högmässorna på Pingst- och
Annandagen kl. 11.00!
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Högsommar, torka och bistert avtalskli
mat präglar månaden juni. När denna tid
ning når trycket varslas om punktstrejker
och oron är stor på arbetsmarknaden. Vi
borde få njuta vår semester i lugn och ro om
det skall bli någon riktig mening med den
men det ser mörkt ut. Nåja låt oss hoppas,
det har ljusnat förr efter en lång och hård
avtalsnatt.

Det är lågvatten i Farstaviken och hade
vi haft våra sköna Gustavsbergsbåtar kvar
i trafik hade de fastnat i Stäket. Att "Gus
tavsbergaren" är slank som en fotomodell
mitt i högsäsong beror inte på materialbrist
utan på avtalsläget som hindrar tryckar
folks övertid. Skönt för dem i denna ljuva
sommartid.

Företagsnämndens sammanträde hölls den
15 juni i Porsgrunn i Norge, men protokol
let är inte skrivet när tidningen går i press.
Vi återkommer på andra sidan semestern
med detta och en skildring av resan. Bertil
Dahllöf, teknisk dir. vet mycket om våra
silikosförebyggande åtgärder i nuläget och
har följt upp prof. Bruces artikel i förra
numret med några exempel på vad vi gör i

dag. Detta återfinns på nästa uppslag.
Margareta har besökt vårt systerföretag i

Fristad och rapporterar därifrån med hjälp
av flera lokala skrivare. "Den blomstertid
nu kommer" har på sedvanligt sätt avnjutits
i Gustavsberg och skolan presenterar en lis
ta över stipendier och premium.
Vår fauna är rik och det illustreras på

mittuppslaget. Konsum-Mattsson har myc
ket att berätta och lantbruket manar och
vädjar till oss att vårda vår vackra natur.
Med det är vi inne på "Allemansrätten" vår
urgamla och rätt unika sedvänja att fritt få
röra oss i markerna, på land och vatten men
den friheten fordrar vett och hänsyn. Vi har
visst inte det alla gånger, vi måste skärpa
oss. Mölntorp har besökt oss, Oxelösund har
skrivit om ''korpen", Farstavikens fotboll,
manlig och kvinnlig, motionskamp och en
del tillfinner ni i midsommarnumret.
Konfirmation, ännu i dag tydligen en mil

stolpe i många ungdomars liv, presenteras i
bilder av Hilding. Detta och lite till kan ni
hitta i detta nummer och nästa "Gustavs
bergare" kommer om inte förr när lönnarna
börjar att glöda. Red.
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YRKESSJUKDOMEN
SILIKOS

Professor Bruce har i förra numret av Gus
tavsbergaren lämnat en mycket omfattande redogö
relse för silikosen i Gustavsberg. Jag har blivit om
bedd att beskriva de åtgärder som har företagits
i fabriken för att förhindra inandning av silikos
farligt damm. Det är naturligtvis omöjligt att på
ett uppslag i Gustavsbergaren lämna en fullständig
redogörelse för allt som har utförts under åtskilliga
decennier i förebyggande syfte. Jag har därför valt
att lämna några exempel på åtgärder som jag tror
har varit betydelsefulla.

En primär åtgärd är att i görligaste mån und
vika putsningsarbeten på torrt gods. Där detta av
tekniska skäl inte går att undvika måste ordentligt
utsug ordnas på den individuella arbetsplatsen. Som
ett exempel på detta ser vi på bild nr 1 arbete vid
ett vitkontrollskåp, som dessutom är försett med
en vattenridå, varigenom man undviker att dam
met som sugs ut från arbetsplatsen ger luftförore
ningar utanför fabriken. Aven om man utför puts
ning i fuktigt tillstånd faller ju ofta putsspånen
på golvet, där de efter hand torkar och sedan indi
rekt ger upphov till dammbildning när man går på
golven.

En åtgärd för att motverka detta är att förse
individuella arbetsplatser, där mycket massaspån
faller, med en gallerdurk som spånet kan trilla ige
nom. (Se bild nr 2.)

Ett annat sätt är naturligtvis att se till att golven
är så rena som möjligt. Rengöringen sker över myc
ket stora områden av fabriken genom spolning med
vatten efter arbetstidens slut. För att få denna spol
ning så effektiv som möjligt har vid all nybyggna
tion golvfallen gjorts mycket stora. I en del tidigare
byggda lokaler har golven helt bilats upp och lagts
om med nya golvbrunnar och stora golvfall. Det
slamvatten som bildas vid golvspolningen föres ge
nom ett separat avloppssystem till fabrikens re
ningsverk som ligger insprängt i Kvarnberget. Det
är naturligtvis många andra slamförande avlopp
som föres dit och den sammanlagda slammängden,
som numera inte släpps ut i Farstaviken, uppgår än
da upp till 10 ton per dag.
Vidare har vi försökt göra stöd till gjutbänkar

etc, så utformade att de är lätta att spola rena.
Bild nr 3 är från ett tvättställsgjuteri, där man



FÖREBYGGANDE
ÅTGÄRDER

tydligt ser golvets starka lutning mot golvbrunnen
och stöden till bänkarna som är utförda av emal
jerad, svetsad konstruktion.

En väsentlig åtgärd för att förebygga inandning
av damm är alla de förbättringar av allmän venti
lation i lokalerna, som har gjorts under de senaste
decennierna. Vi har vid många tillfällen satt in vad
man kan kalla balanserande ventilationsaggregat.
Dessa aggregat förser lokalen med tempererad frisk
luft samtidigt som deras utsugningsdel tar in förbru
kad luft från lokalen och blåser ut den genom trum
mor över fabriksbyggnadens tak.
På det exempel som visas på bild nr 4 tas frisk

luften in genom en trumma från fönsterväggen och
den i aggregatet tempererade luften kastas ut genom
de luftspridare som syns nertill, till vänster. På
aggregatets sida ser man en del av den automatik
som ger luften dess önskvärda temperatur. Tyvärr
kan vi ej få någon kylning så att sommartid blir
naturligtvis inblåsningsluften många gånger för
varm. Utblåsningstrumman ser man längst upp till
vänster på bilden bakom betongbalken.

En större typ som i huvudsak arbetar efter samma
principer, men där man mer syftar till kylning
kring ugnarna visas på bild nr 5.

En sista åtgärd som jag vill belysa är tvättningen
av arbetskläderna. Avsikten med denna är natur
ligtvis att man skall undvika att dra dammiga klä
der över huvudet och därvid inandas damm. Bild
nr 6 visar en del av den tvättanläggning som finns
för detta ändamål på Sanitetsfabriken.

Som nämndes i inledningen har jag endast läm
nat några huvudexempel och dessa har ju många
olika tillämpningar och varianter från avdelning
till avdelning. Dessutom finns ett flertal andra åt
gärder gjorda. Vi hoppas naturligtvis ständigt kun
na göra förbättringar i arbetsmiljön.

Det framgår av professor Bruces redogörelse att
silikosrisken är eliminerad vid företaget. Det gäller
dock naturligtvis att ständigt vara på sin vakt så
att skyddsanordningarna är väl underhållna och
att rengöringen inte åsidosättes på någon avdelning.
Vidare måste ju vid all projektering och nyanlägg
ning silikosproblemet liksom andra skydds- och
miljöproblem beaktas.

Bertil Dahllöf
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Besök från Mölntorp
Personalklubben vid Mölntorpsfabriken, även kal

lad GBM-klubben, förverkligade ett drömarrange
mang fredagen den 4 juni 1971. Tre praktiskt taget
fullsatta bussar startade mot Gustavsberg för att
studera industrierna och samhället. Det var 135
anställda med ''respektive", som utnyttjade en in
arbetad dag på detta sätt.

Strålande sol ute och strålande humör i bussarna.
De speciella värdarna från utfärdssektionen
Hildur, Iris och Ole - höll i gång med allsång,
frågesport o.d. Fiffige Sven Larsson hade knåpat
ihop tvåspråkiga Tipstolvan "Gustavsbergaren" och
den sysselsatte oss alla en lång stund medan hem
trakterna passerades. Ett exempel: "Kuinka monta
tapaturmavapaata päivää on on ennätys Mölntorpis
sä?" (Hur många olycksfria dagar är rekord i Möln
torp?) Svar: 370.
Nästan på idealtid rullade bussarna fram till Blå

Porten, där Elisiv och hennes medhjälpare delade
upp oss i grupper. Hennes nätverksplanering höll
utmärkt och därigenom fick alla se någon fabriks
avdelning - antingen blev det hushållsporslinstill
verkningen eller också för de tekniskt intresserade
badkars- och sanitetsporslinsfabrikation. Dessutom
demonstrerades det verkligt intressanta museet och
samhället Gustavsberg och slutligen fick alla handla
i butiken, om så önskades.
Kristallsalen var packad av mölntorpare när

lunchen avverkades. Bo Broms hälsade sällskapet
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välkommet och gladde sig åt besöket. Bertil Gybrant
tackade för maten och Ole ledde oss alla i kamp
sången "Bättre och bättre dag för dag". Med många
stora bruna paket från butiken i näthyllorna vände
vi åter mot hemmet. För en del blev det en kort
sight-seeing i Stockholms centralaste delar innan vi
alla träffades igen, denna gång på Statt i Söder
tälje för en enkel "snabbmiddag". Där delade buss
värdarna ut priserna för de bästa i frågesporten.
Klar segrare blev Katri Haarala. Hon var ensam
om en tolva.
Hemfärd i den ljusa, lugna sommarkvällen och en

kvart före tidsplanen var vi åter i Mölntorp.

Några röster om resan:
Sigvard Axelsson: "En fin resa, den gick ju per

fekt fastän vi var så många."
Eero Kiviranta: "Mielenkiintoista että sai nähdä

käsityöt HPF:ssä. Ostimme kotiin paljon hienoa
porsliinia". - Intressant att få se handarbetet i
HPF. Köpte med oss hem mycket fint porslin.
Evert Stillman, GBM-klubbens ordförande: "Vi

i styrelsen är faktiskt stolta över arrangemanget.
Det är vår största utfärd genom tiderna. Det mest
glädjande är nog att inga malörer inträffat. Alla
skötte sig bra. Vi tackar Gustavsbergs Fabriker och
Mölntorpsfabriken för god hjälp både ekonomiskt
och organisatoriskt'.



Foto: Hans Kristensson Foto, Höganäs

Berndt Friberg ställer ut i sin hemorts museum till den 11 juli. Höganäs museum är ett
gammalt fint skånehus som rymmer en fin samling höganäskeramik, en bit av en kol
gruva och en samling porträtt av höganässkepp. Där finns också en vacker tillbyggnad
för tillfälliga utställningar. Friberg gästspelade i den gamla delen för femton år sedan, nu
fyller han den nya hallen med nära 300 stengodspjäser, väl arrangerade av honom själv
och museets entusiastiska utställningskommitte. Vernissagen var livligt besökt och publi
ken imponerande sakkunnig - så Friberg blev grundligt hedrad och hyllad.

5



0

EN HELDAG PA FRISTAD
Ett dagsbesök på Fristad för att lära och få kon

takter har nästan fyllt ett halvt block. Det gäller
att sovra i alla upplysningar och intryck för att
inte reseberättelsen ska bli för lång. En stimulerande
dag var det i alla fall.
Jag hämtades i Borås strax efter åtta av Knut

Bjersne, Fristadsfabrikens PR-man och vår kontakt
man här på Gustavsbergaren. Efter en kvarts resa
genom fin försommargrönska var vi framme och
efter nio timmars samtal och rundvandring var man
ganska fullmatad. Fabriken är ju ny, välplanerad,
överskådlig och vacker. Och först som sist kan man
säga, att atmosfären var angenäm.

För att börja vandringen i kontorsbyggnaden, så
rymmer den förutom vad namnet innebär också en
utställning av företagets produkter i omedelbar an
slutning till entren. En intressant detalj är en his
torisk tillbakablick på Mohenjo Daros, ett sanitets
system från Indien, c:a 5.000 år gammalt, och de
romerska aquaedukterna (vattenledningarna)
Frankrike.
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I källarvåningen finns en instruktiv uppbyggnad
av ett rörsystem med anslutning till markrör till
och från ett badrum med klosett och tvättställ, där
även en novis på VYS-frågor kan fatta galoppen.
I ett demonstrationsrum intill gav Kjell Eliasson
en lektion i rörkoppling och materialets handha
vande. Demonstrationsavdelningen är resultat av
ett teamarbete. Den används ju mest av säljledaren
Tage Dalbergs medarbetare. Tage Dalberg hör till
dom som är gamla i gården på företaget. Det gör
också Erik Oderland på ekonomiavdelningen, som
samarbetat med Nils Lundberg i 30 år. Tekniske
ledaren är Walter Häregård.

I kontorshuset finns också en matsal, som rymmer
c:a 70 personer. Där har alla anställda tillfälle att
äta en god middag för ett subventionerat pris, 3 :90,
och många använder sej av denna förmån. Genom
middagsrastens variation kan antalet varvas, 70
platser räcker ju inte på en gång. Att kila över
från fabriken är bara som att gå tvärs över gatan.
Inga Hermansson, som var "förveten" (nyfiken på



västgötska) nog att vilja följa med från Gånghester
och Kristina Jansfelt heter "matmammorna". Kaf-

• fet står hela arbetsdagen varmt för den som har en
stund över och behov av koffeinstimulans. Dess
utom får alla en kopp från kaffevagnen, som går
runt en gång per skift i fabriken, också på natten.

I fabriken tillverkas rör och rördelar för utom
och inomhusbruk, tryckrör, dräneringsrör, el-instal
lationsrör m.m. Råvaran är PVC (polyvinylklorid),
ett plastmaterial, som kommer till fabriken i pul
verform i stora tankvagnar och lagras i 20 m höga
silos. All transport av råmaterialet sker pneuma
tiskt. Uppvägning, satsning, blandning och för
bearbetning sker medelst hålkortsstyrning och reg
leras automatiskt genom ett imponerande manöver
bord. Dessutom framställs PVC-sprutmassa - ett
halvfabrikat som säljs till den plastbearbetande in
dustrin i landet.
Vi tar en titt in till P.-O. Törnkvist på labora

toriet. Och så får jag en lektion i materialprovning
och laboratoriekontroll. Råvaran provas och pro
dukterna kontrolleras kontinuerligt en gång per
skift och maskin. Man mäter tålighet mot slag,
värme och tryck och gör ålderstest. Maskinhallar
na är stora och rymliga men fyllda med maskiner.
Strängsprutningsmaskinerna ger ifrån sej dom långa
plaströren som efter kylning automatiskt kapas i
önskade längder. Man har lite besvär med ljudet
från kapsågarna, men hoppas att på sikt komma
till rätta med detta problem. Dom flexibla dräne
ringsrören körs på vindor till stora rullar och en del
rör ser ut som jättespaghetti. I formsprutmaskiner
na "bakas" rördelarna (muffar och grenrör t.ex.)
i stora verktyg som för tanken till våffeljärn. Alla
färdigprodukter hanteras med truck. Lastningen,
antingen med bil eller järnväg, sker i direkt anslut
ning till lagret.
John Angervik på personalsidan ger lite siffror

och allmänna uppgifter från sitt arbetsområde. Av
den utländska arbetskraften på LO-sidan kommer
dom flesta från Finland, över 50 /o av hela styr
kan, några få från Danmark och Norge. Flertalet av
finländarna talar svenska. En finsk förman, Erkki
Huhtaniemi, har med utmärkt resultat översatt den
nya personalbroschyren. Några problem med att
hålla arbetsstyrkan finns inte.

Dom kvinnliga anställda är ca 50 personer, mest
på kontoret. Men kvinnor finns också vid maskin
sprutningen och som truckförare. Den flinkaste
truckföraren lär vara Kajsa Ketola. På en anslags
tavla såg jag att Gunhild Jönsson var suppleant
i Företagsnämnden.

Personalomsättningen bland dom som jobbar på
LO-sidan är 18 % och i hela företaget 16 /o, vil
ket är låga siffror. Frånvaroprocenten 1970 var 9,5
0/o och hittills i år 7-8 "/. Fr.o.m. november
fjol har alla anställda månadslön.

I fabriken arbetar några dagtid kl. 7-16.30.
Skiftgången vid sprutmaskinerna är från kl. 6 mån
dag morron-14, 14-22 och 22-6 lördag morron.
Dom båda dagskiftena växlar, medan nattskiften
alltid arbetar natt.

Organisationernas ordförande är Olle Söderholm
för SIF, Gustav Häll för SALF och Gunnar Lind
gren för Verkstadsklubben, som tillhör Fabriks avd.
157.
SIF-klubben är ung, den är inne på sitt tredje

verksamhetsår. Man har hittills mest sysslat med
befattningsnomenklatur. Olle Söderholm talar om
det goda samarbetet mellan organisationerna i frå
gor som är gemensamt aktuella för alla tre. Gunnar
Lindgren kommer från Finland och talar mycket
om trivsel. "Trivsel är mer värt än pengar", säger
han på sin sjungande svenska. Han har jobbat här
10 år men tycker den familjära andan är stor, fast
man blivit många fler under hans tid. Han tycker
också att föreningsmötena är väl besökta. Gustav
Häll hade just varit i Stockholm på möte och vi
kom in på almarna i Kungsträdgården, som var
aktuella just då. Och tiden räckte inte till mycket
mer för det var strax uppbrottsdags. SALF-klubben
har i alla fall 25 medlemmar, varav flera finska.

Dom olika samarbetsorganen fungerar något an
norlunda i Fristad än i Gustavsberg, på grund av
olika storlek och struktur. Företagsnämnd finns,
liksom arbetsutskott. Fabriksklubben har en kon
taktorganisation med en representant från varje
skift, avdelning och yrke som kontaktmän. Det blir
ca 20 personer med både svensk- och finsktalande.
Skyddskommitten är uppdelat i fyra avdelningar
med Hans-Olov Eriksson som huvudskyddsombud
och 17 skyddsombud. Förslagskommitten har fyra
sammanträden per år och ett extra sammanträde,
om man fått tre eller flera intressanta förslag. Gö
ran Bredal är kommittens ordförande.
Den nybildade personalklubben Lubo ska hålla

ihop fritidsaktiviteterna, som hittills mest rört sej
om idrott. Erling Thorstensson, vars signatur ETh
syns ibland i Gustavsbergaren, talar med entusiasm
om vad fysisk träning kan göra mot stress och för
livsglädje. Men också andra områden kommer att
få sitt. Bland annat talades det om teater och olika
hobbysektioner inom klubben.
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Ett samtal med Nils Lundberg fick jag också vid
morronkaffet. Han hade den 19 maj haft landshöv
ding Gunnar von Sydow på besök. På sin eriksgata
genom länet valde han i Fristad att komma till
Nils Lundberg och hans medarbetare. Vårt samtal
rörde både fabrik och allmänna saker som är intres
santa i sammanhanget. Nils Lundberg talade bland
annat om att han önskar att dom olika avdelning
arna i företaget ska gripa in i varandra ungefär
som dom olympiska ringarna - inga glapp utan
sammanhang.

En nyfiken endagsbesökare tackar för upplys
ningar, ny kunskap och trevlig samvaro.

Margareta Hald

BRANDSKYDDSÖVNING
I FRISTAD

Brandberedskapen - ett viktigt led i Skydds
kommittens arbete.

Skyddskommitten har ju som bekant som sin
främsta uppgift att åstadkomma sunda och säkra
arbetsförhållanden på resp. arbetsplatser och se till
att skyddsanordningarna fungerar och att erforder-

Här ser vi vilken enorm rökutveckling en brand i olja
utvecklar. Oljebadet var här inte stort mer än två m2.
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lig utrustning ständigt finns till hands. I verksam
heten ingår emellertid också brandskyddet, en upp
gift som är inte mindre viktig. En eventuell brand
betyder inte endast stora materiella förluster, den
kan också äventyra de anställdas trygghet och med
föra allvarliga, kanske livslånga personskador, ja,
t.o.m. förlust av människoliv. Därför är det av
största vikt att brandskyddet alltid befinner sig i
högsta beredskap, så att omedelbara åtgärder kan
vidtagas, om elden skulle komma lös. Fristadsfabri
kens brandskydd är härvidlag intimt samordnat
med kommunens brandkår.

I syfte att intensifiera brandberedskapen på fab
riken anordnades i slutet av maj en realistisk brand
skyddsövning. Andamålet med denna övning var att
i första hand utbilda minst två personer från varje
arbetsavdelning och skift. Ovningen, som skedde
i samarbete med Fristads Brandkår, inleddes med
en teoretisk genomgång av olika släckningsmaterial
och redskap. Därefter utfördes praktiska övningar
med släckning av bränder i olika material såsom
olja, PVC och polyester m.m., detta för att få ett
begrepp om de olika möjligheter som står till buds
vid släckning av de olika materialens brandhärdar.
Vidare fick deltagarna träna sig i omhändertagan
det av skadad person.
Det kan tilläggas att samtliga deltagare var helt

ense om att denna verkligt realistiska övning var
mycket lärorik och väsentligt värdefullare än att
sitta på skolbänken och avlyssna ett om än aldrig
så bra föredrag. A. M.

FÖRSLAGSVERKSAMHETEN
Intresset för förlagsverksamheten vid Fristads

fabriken har på senaste tiden visat en påtaglig och
glädjande ökning. Således har hittills under 1971
(till mitten av maj) inlämnats inte mindre än 44
förbättringsförslag, jämfört med 26 st. 1970 och
35 st. 1969. Sammanlagda belöningssumman har
hittills i år varit 9.235:- kr. (20.400 kr. 1970,
7 .950 kr. 1969). Flitigaste förslagsställarna under
1970-71 har varit Pertti Jaakkola och Holger
Svedjeborn med 10 resp. 9 inlämnade förslag. Sär
skilt diplom utdelas till förslagsställare som upp
nått minst 500 kr. i sammanlagd förslagsbelöning.
Vid förslagskommittens sammanträde den 6 maj
tilldelades Hans-Olof Eriksson, Pertti Jaakkola,
Pertti Kaartinen, Osmo Mutka, Bernt Nilsen, Hol
ger Svedjeborn och Seppo Torri företagets diplom
för värdefulla förbättringsförslag.



LÄNKARNA UPPNÅR GODA RESULTAT

Det bevisades vid en sammankomst i lokalerna,
Hästhagsvägen 8, som länkgruppen inbjudit till den
27 maj. Utöver medlemmarna och deras anhöriga
gästade representanter från socialkontoret, invand
rarbyrån och Gustavsbergs fabriker. Tidigare hade
en liknande träff ordnats då även alkoholpoliklini
kens personal var närvarande.

Efter det några länksånger sjungits hälsade ordf.
K. Larsson välkommen och förklarade att syftet
med träffen var att 3 av medlemmarna hade upp
nått 3 månaders fullständig avhållsamhet och skulle
erhålla en länknål för denna prestation samt att
man för personer och olika instanser som kommer i
beröring med problemen ville presentera verksam
heten.

Förb.ordf. G. Andersson utdelade förtjänstteck
nen samt förklarade syftet med dessa. Han fram
höll bl.a. att vägen mot ett helt frigörande från
alkoholproblemet var för många både svår och lång,
varför det gäller att skapa kortsiktiga mål för
etappvis uppnående av slutmålet.
Han uttalade också sin glädje över att länkgrup

pen redan visat sådan aktivitet. Efter en redogörelse
över verksamheten samt det ideella programmets
innehåll och mening, framhöll G. A. att resultatet
bäst utläses av den enskilde medlemmens förhållan
de till alkoholen och att de främsta hjälpmedlen var
kamratskap och gemenskap, kombinerad med den
enskildes fasta beslutsamhet och vilja.

Förslagsverksamheten Fristad
De högsta belöningarna har utgått för följande

förslag:
Till Osmo Mutka för hans förslag att använda

polyetensäck och standardcontainer för transport
av massa, i stället för dyrbar specialbehållare.
Till Bertil Nielsen för förslag att utesluta slag

prov på elplast, eftersom ändå alltid ev. felaktig
heter upptäckes vid böjprov.
Till Pertti Jaakkola för säkerhetsanordning på

knivhus till granulatmaskin så att knivhuset öpp
nas om massan råkar fastna. Tidigare har det hänt
att knivhuset sprängts.

Sedan sällskapet önskats lycka till, utspann sig
ett samtal kring problemen i dess helhet, vilket
torde, enl. utsago, ha klarlagt vissa dunkla uppfatt
ningar.

Samtliga gäster uttalade sin positiva syn på verk
samheten och förklarade att all det stöd och den
hjälp som är möjlig, också skulle komma gruppen
tillgodo.
Några intervjuer gjordes och vissa delar av träf

fen upptogs på band för att utnyttjas i radiopro
grammen för invandrare.
Då medlemmarna var kväll har jourtjänst, kon

takterna familjevis är goda och inga gränser av
ekonomisk, social eller geografisk art existerar ifrå
ga om anslutning, har man all anledning tro på stor
effektivitet, god gemenskapsanda och därmed goda
resultat.

Förhoppningen är också att goda relationer mel
lan gruppen, industrin och samhällets olika organ
och organisationer skall bli rådande, detta för att
undvika onödiga spänningsförhållanden, vilka kan
inverka negativt på den enskilde.
Kan dessa förhållanden bli rådande även i fort

sättningen, vilket finns stora förutsättningar för, ja,
då har vi i samhället en frivilligt uppbyggd hjälp
och stödverksamhet, vilken har en stor uppgift att
fylla och av alla på bästa sätt bör stödjas.

G.A.

Till Pertti Kaartinen för formsäkringsanordning,
som är inkopplad i formsprutans manöverkretsar,
så att formhalvorna ej kan köras ihop förrän kär
norna är i rätt läge.
Till Seppo Torri för ändrat stålfäste i fräsar för

fräsning av gummiringspår. Stålfästet innebär att
justeringstiden nedbringas högst avsevärt. Vi gratu
lerar dessa herrar jämte alla övriga belönade för
slagsställare och välkomnar med intresse ytterligare
goda förslag.

En god ide kan pengar ge!
G.B.
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Årets utlandsstipendiater presenterades vid ett tesamkväm i "Kyrksalen" tisd. 25 maj. Inbjudna var årets och
förra årets stipendiater, föräldrar och skolans stipendiekommitte. Värdar, representanter för företagsledningen,
Föregående års stipendiater berättade trevligt om sina erfarenheter och en frågestund fick klargöra eventuella
problem i samband med resor och inkvartering m.m. Tal hölls av repr. för stipendiekommitten och företaget
givarna, för eleverna tackade Ann-Christin Ljungekvist. På bilden seh vi från v. stående, Ann-Christin Ljungekvist
stipendiat 1970, Börje Quist 9 tp stip. 1971, Lars Antin 9g° 1971, Lars Westergren 1970, sittande från v. Susanne
Andersson 9 ha 1971, Ulla Levin 9 g1 1971 och Eva Herrder 9g1 1971.

TREVANDE START I FOTBOLL FÖR A-LAGET
Gustavsbergs fotbollselva, som nu flyttat upp

i Div. III, Ostra Svealand, har fått en mycket tre
vande start. Man började den 24 april på Gotland
mot Gute. Gustavsberg tog visserligen ledningen i
halvtid, men orkade inte fullfölja matchen, så att
hemmalaget kunde vinna med 4-2. Gustavsbergs
mål gjordes av Janne Lundqvist och Fred Andersson.

Den 2 maj kom Gimo till Farstaborg och Fred
Andersson gjorde mål i matchens början. Gimo
kvicknade till i slutminuten och kvitterade. 1-1.

Den 9 maj gästade Sundbyberg Farstaborg. Den
matchen slutade 1-1 och det var naturligtvis Fred
Andersson, som gjorde målet för Gustavsberg.

Den 17 maj förlorade Gustavsberg borta mot
Spånga med 2-1. Det var återigen Fred Anders
son, som gjorde mål för Gustavsberg.

Den 23 maj hade vi besök av Edsbro och nu no
terade hemmalaget en liten framgång. Det blev
vinst med 2-1 och Benny Sjödahl samt Nico Opa
rusic kom in i målprotokollet.

Den 31 maj mötte Gustavsberg IFK Stockholm
på deras plan och den jämna matchen vann IFK
Stockholm med 2-1. Det var det nya fyndet Arvi,
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som gjorde Gustavsbergs mål.
Den 3 juni kom dåvarande ledarlaget Nynäs

hamn till Farstaborg. Gustavsberg började bra och
hade ledningen av matchen med två fina mål efter
10 min. spel. Det var vänsteryttern Johanni och
Nico Oparusic som "målade" för Gustavsberg. Gus
tavsberg hade framgång i samspelet men borde haft
flera mål. Man slarvade litet med chanserna. Johan
ni och Bengt Sundström ökade på målskörden och
gästerna fick ett tröstmål för allt slitande, så mat
chen slutade 4-1. Det var en glädjande framgång.

Den 6 juni föll Gustavsberg med flaggan i topp
mot Enköping, som vann med 3-0.

Den 12 juni kom Väsby hit till Farstaborg. Gus
tavsberg tog ledningen genom Fred Andersson efter
passning från Nico. Gästerna kvitterade på hörna.
Vid 1-1 stod matchen och vägde men Gustavs

berg fick en frispark, som Benny Sjödahl slog in
i krysset från 15 meters håll, så att Gustavsberg
vann matchen med 2-1 och man har nu 8 poäng.
Men det återstår ännu två matcher till semestern.
Två nya fynd kan vi notera. Det är backen Arvi
och vänsteryttern Johanni. Axman



STIPENDIER OCH PREMIER
Följande premier och stipendier skall utdelas vid läsårets slut 1971.

Anna Westerbergs stipendiefond:
Gott studieresultat i
avslutningsklasserna
Marie Thuresson 9g'
Åke Johansson 9g*
Eva Noren 9h
Stig Hogevall 9t
Eva Fredriksson 9ha
Britt-Marie Ekholm 9ht
Ove Bengtsson 9tp

Skolstyrelsens skolbyggnadskommitte:
Premium till klassens bästa kamrat
(avslutningsklasserna)
Äke Backa 9g'
Eva Herrder 9g2
Willi Krapf 9h
Leif Karlsson 9t
Gro Irgens 9ha
Britt-Marie Ekholm 9ht
Börje Quist 9tp

Barlowska fonden: Målsmannen skall
vara anställd vid AB Gustavsbergs
Fabriker: Premium främst i avslut
ningsklasserna till 4 clever, som visat
intresse och fallenhet för
slöjd och hemkunskap
Hans Liljevall 9g'
Arne Eriksson 9tp
Susanne Ekström 9h
Elisabeth Jakobsson 9ht

Premium i teckning: Gåva av
skolstyrelsen (5 st.)
Yvonne Daagarsson 9g*
Pia Heden 9g*
Jan Darberger 9h
Karin Eriksson 9h
Marianne Hörning 9h

Premium i slöjd: Konsum
Gustavsberg (6 st.)
Per Sandqvist 7c
Kurt Springs 9g1
Claes-Göran Kempf 9g2

Yvonne Daagarsson 9g
Susanne Karlsson 9h
Viola Äberg 9ht

Anonym givare: Premium i musik
(3 st.)
Christer Canow 9g2
Ingegärd Bäcklund 9g
Ulla Elmarsdotter-Forslund9g*

GIF, Skolstyrelsen och Föräldra
föreningen Hem och Skola:
Idrottspremium: Resa till Kanot
och Turist Center i Årjäng
Tord Erixon 9g1
Christina Göransson 9g2

Trafikpremium: Fr.o.m. årskurs 4
t.o.m. åk 6 (Bok c:a 10:-)
Mats Weijsfelt +a
Johanna Larson 4b
Tommy Pettersson 4c
Mikael Hansson 4d
Karin Westrin 4p
Ola Westlund 5a
Göran Ekström 5b
Lars-Michael Johansson Se
Lars Eliasson 5d
Christer Wijnja 5-6~
Maria Karlsson 6a
Kari Kaasinen 6b
Maria A-Janson 6c
Peter Landin 6d

För flit och framsteg:
Värmdö skolstyrelse
Roger Jensen 9ha

Utlandsstipendium: AB Gustavsbergs
Fabriker ( 5 st.)
Ulla Levin, 9g', Tyskland
Lars Antin, 9g*, Tyskland
Eva Herrder, 9g*, Frankrike
Susanne Andersson, 9ha, England
Börje Quist, 9tp, England
Reserv: Marie Thuresson, 9g',

England/Frankrike

FRÅGAN ÄR FRI

Dagny Bjurlings minne (1 st.)
Till elev som aktivt verkat
i elevrådet
Minnessak (c:a 50:-)
Eva Herrder

Cederströmska fonden och Roos' fond:
Belöning åt sådana elever, som
frivilligt arbetat för allas trivsel
och säkerhet (Skolpoliser, korridor
vakter, ordningsmän m.fl.):
SKOLPOLISER:
Michael Drewert 6a
Lars Ekroth 6a
Jouni Lheti 6a
Göran Ostlund 6a
Marie Karlsson 6a
Annemor Vangsnes 6a
Thorbjörn Henriksson 6b
Allan Ählin 6b
Helena Remmel 6b
Ann Oberg 6b
Ove Bjerkroth 6c
Ulf Burman 6~
Lars Eriksson 6c
Peter Gynning 6c
Per Göransson 6c
Thomas Hagström 6c
Lars-Göran Jansson 6c
Jan-Stefan Landstedt 6c
Per-Olov Teglund 6c
Maria A-Janson 6c
Pia Kaiberger 6c
Anna Kjellberg 6c
Ingrid Kjellberg 6c
Carina Seilinger 6c
Helena Stenros 6c
Peter Landin 6d
Anders Nordström 6d
BIBLIOTEKSVAKTER:
Anna Kjellberg 6c
Rose-Marie Kjellberg 6c
Lena Nordström 6c
Marie Stenberg 6c
Helena Stenros 6c
Jan Heligren Sa
Björn Holmberg Sa

Går Du och funderar över något problem i eller omkring jobbet så skriv till
oss på "Gustavsbergarens" redaktion. Vi lovar att förmedla frågorna till dem
som kan sitta inne med svaren.

Frågor och svar av allmänt intresse tar vi in i tidningen. Samma regel gäller
som för alla insändare, att signatur får användas men namn och adress skall
lämnas till redaktionen som bevarar den hemligheten.
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Det finns många rara djur i Gustavsberg
med skön omnejd. Hilding Ohlson tog bil
derna utom den av älgen som sonen Stig
knäppte i höstlövens tid. Rådjuren fanns i
Lemshaga, doppingarna och de svarta fåren
vid Beatelund. Svanen simmade i Farstavi
ken, det lilla getbarnet finns i Farsta träd
gård och räven hörde hemma i ett gryt vid
Lagnövägen.
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KONSUM• DOMUS
Regionstämma i Södertälje

Föreningarna tillhörande Lagercentralen i Bro
var samlade till stämma den 17 maj. Vår förening
var där representerad av de ombud, som valdes vid
föreningens årsstämma. Vid stämman presenterades
KF :s verksamhetsberättelse och rörelsens utveckling
under år 1970 av KF:s VD Harry Hjalmarson. Han
lämnade där en mycket öppen och ingående redovis
ning av utvecklingen. Den kraftiga försäljningsut
vecklingen, som utmärkt svensk kooperation under
de senaste åren, fortsatte även under 1970. Resul
tatutvecklingen under året betecknades dock som
mindre tillfredsställande.
Revisorn inom regionen, Karl-Gustav Persson,

lämnade en sammanfattande ekonomisk redovis
ning av konsumtionsföreningarnas försäljningsut
veckling och resultat av verksamheten. Redovisning
en gällde föreningarna i Stockholms stad och län.
Den samlade omsättningen var 1.937 miljoner med
en ökning av 10.6 procent. Föreningarnas mark
nadsandel ökade med 0.8 procentenheter.
Medlemsantalet ökade med över 17.000 till när

mare 333.000. Beträffande överskottet var det verk
liga nettot 0.3 procent bättre än år 1969. Denna
utveckling måste betecknas som synnerligen bra un
der ett verksamhetsår med problematisk utveckling
av ekonomin. Regionstämman har att förberedande
behandla de ärenden som slutligt skall föreläggas
riksförbundsstämman, som hålles i Stockholm den
7-8 juni. Denna stämma har därför hållits när
Gustavsbergaren når sina läsare.

Hur har utvecklingen varit för vår förening :
Under årets första fyra månader såldes det varor

för 13.221.000, vilket är 1.225.000 mer än samma
tid föregående år. I procent räknat blir det 10.2.
Okningen är närmare 300.000 större än vad vi
budgeterat. I denna ökning ligger prishöjningar
jämfört med samma period föregående år samt den
ökade mervärdeskatten, som tillkom den 1 januari
i år. När ni husmödrar går och handlar, så tycker
ni att allt blivit så dyrt, och det måste vi utan om
svep hålla med om. Men ökningen ligger inte i att
detaljhandelsmarginalen höjts. D.v.s. skillnaden mel
lan inköps- och utförsäljningspris har blivit mindre
än samma tid föregående år.

I år har tillkommit 457 nya medlemmar - de

14

flesta i samband med inlämningen av kassakvitton
för år 1970. Till insamlingen "Utan gränser" har
föreningens medlemmar lämnat 8.980:- kronor ge
nom avdrag i samband med reglering av återbä
ringen.

Affärstidsregleringen föreslås slopad
Som framgått av pressen föreslår den tillsatta

affärstidsutredningskommitten i sitt betänkande, att
affärstidsregleringen skall slopas helt. Nu gällande
affärstidslag trädde i kraft 1967 att gälla till ut
gången av år 1971. I betänkandet framhålls bl.a.,
att det blivit allt svårare för konsumenterna att
anpassa sig till de nuvarande tiderna för öppethål
landet. Bland orsakerna har nämnts den stigande
förvärvsintensiteten hos gifta kvinnor. På konsu
menternas fråga till sakkunniga om ett längre öp
pethållande inte kommer att påverka prisutveck
lingen, så säger man att så inte kommer att bliva
fallet. Man säger bl.a. att handeln har vissa fasta
kostnader, som finns även då man inte har öppet
för försäljning. Detta kan man instämma i. Men
om det blir en förskjutning av försäljningen från
ordinarie tid till kvälls- och söndagsöppet, så har
undertecknad svårt att tro på den matematiken
att man i större omfattning kan ha butiker och
varuhus öppna och under tiden betala högre löner
än ordinarie (helt berättigat när det gäller de an
ställda inom handeln) på en relativt liten försälj
ning. Med ett begränsat antal jourbutiker skulle det
kunna gå att ekonomiskt försvara denna handel
och säga att de som handlar på ordinarie affärs
tid inte behöver betala för den service som lämnas
till de som handlar på kvällstid och sön- och helg
dagar.
Den obekväma arbetstiden för handelsanställda

gör att det är svårt att rekrytera personal till han
deln. Det är ju synnerligen viktigt att vi får intres
serad och kunnig personal till dessa servicetjänster.
För några år sedan var jag närvarande vid en kon
ferens i Norrköping, där en kvinna sade sig vara
beredd att betala 10 / mer för sina livsmedel om
hon hade möjligheter att få göra sina inköp på ti
der som passade henne. Det är säkerligen inte alla
som är beredda att göra detta eller anser sin tid
vara så värdefull, att hon/han vill instämma med
detta uttalande. Leverantörerna av varor strävar



Vår skog- och lantbruksavdelning meddelar:
Gustavsbergs omfattande marker tjänar åtmins

tone två syften, dels driver vi skogs- och lantbruks
skötsel och dels är de vackra markerna utomor
dentligt fina rekreationsområden för de anställda.
Genom allemansrätten är ju också alla vägar och
skogar tillgängliga för vandrare och cyklister. Det
är även möjligt att med försiktighet använda vissa
av skogens och lantbrukets vägar för motorfordon.
Både lantbruksavdelningen och alla naturvänner
ser dock med bekymmer på följande försämrade
förhållanden:

1. En del skogs- och andra småvägar används för
hastighetskörning med bil. Ifrågavarande bilister
kan inte i fortsättningen räkna med att få nyttja
dessa vägar. Självklart får man ej köra på åkrar,
vilket tyvärr har hänt.

2. Nedskräpningen har ökat och t.ex. i närheten av
populära fiskeplatser sväller högarna av papper
och annat skräp. Vi erinrar om att Sverige har
en ny lag från den 1.1 i år som förbjuder all
nedskräpning i naturen.

3. För att kunna hålla djur på bete måste vi ha
stängsel och grindar. Grindar och led får därför
inte lämnas öppna i betesmarkerna.

Konsum-Domus
efter att minska antalet leveransdagar och leverans
täthet omkring veckosluten för att därmed klara
sina kostnader, som annars måste gå ut över priser
na. Vi har bankerna, sjukkassorna etc., som söker
klara sina personalkostnader och andra kostnader
genom ett begränsat öppethållande. Jag menar inte
att denna utveckling är så tillfredsställande ur ser
vicesynpunkt. Jag anser att slopandet av affärstids
lagen inte kommer att främja konsumenternas hus
hållning.

Domus Cafeteria
Vår cafeteria/restaurang i varuhuset har fått ett

genomgripande ansiktslyft, när det gäller färger,
hygien och trivsel. Det var ju en bra standard in
nan omdisponeringen, men nu är det bättre. Ingemar
Ljungholm och kvinnorna omkring honom kommer
nu som tidigare att göra allt för att alla skall trivas.

Metsä- ja Maatalousosasto tiedoittaa:
Gustavsbergiä ympäröivät maa-alueet palvelevat

ainakin kahta tarkoitusta, toisaalta metsä- ja maa
taloutta toisaalta ovat nämä kauniit alueet erin
omaisia työntekijöiden ulkoilu- ja virkistyskäyttöön.
Jokamiehen oikeuden kauttahan kaikki tiet ja met
sät ovat jalkaisin tai polkupyörällä liikkuvien ulkoi
lijoiden käytetävissä, mahdollisesti osa näistä pikku
telstä solveltuu jopa moottoriajoneuvoilla varovasti
liikkuville. Maatalousosasto ja kaikki luonnonystä
vät ovat huolestuneita seuraavista seikoista:

1. Osaa metsä- ja muistakin pikkuteistä käytetään
autojen nopeusajcon. Kyseiset autoilijat eivät
enää vastaisuudessa saa käyttää näitä teitä tähän
tarkoitukseen. Autolla ajelua on valitettavasti
tapahtunut myös pelloilla. On itsestään selvää,
että tämä on myöskin kiellettyä.

2. Ulkoilualueiden roskaisuus on lisääntynyt ja
esim. suosittujen kalapaikkojen ympäristöt ovat
suorastaan paperin ja muiden roskien peitossa.
Haluamme muistuttaa, että Ruotsiin tuli tämän
vuoden alussa uusi laki, joka kieltää luonnon
kaikenlaisen roskaamisen.

3. Osa alueista on aidattuja, sillä niitä käytetään
eläinten laituimina. Tämän vuoksi ei laidunaluei
den portteja ja veräjiä saa jättää auki.

Inför högsommaren
Förberedelserna för försäljningen under de inten

siva månaderna började redan föregående höst, då
erfarenheterna av den gångna sommaren noterades.
Henry Ericson, som är personalchef, har haft myc
ket kontakter med ungdomar under de senaste må
naderna, som önskat jobba i varuhuset och butiker
na under en tid av sommarlovet. Det rör sig om
kring 200, som kommer att få tillfälligt arbete.
Även i år är det ett antal yngre, som vill arbeta
men inte kunnat beredas något i år. Men de är ju
välkomna nästa år. Vi hoppas nu att det hela skall
gå väl enligt planerna. Att vi på ett bra sätt skall
klara uppgiften som "storförmedlare" av varor till
fast boende och sommarboende.
För de flesta av tidningens läsare väntar semes

tern, som vi alla hoppas skall ge so] - sommar
och stärkande avkoppling. G. M-n.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Nu ligger båtarna i sjön

Farstaviken har fått liv, sitt sommarliv. Det knir
kar, rasslar och flytetygen rycker i förtöjningarna

. som travhästar i startögonblicket. Farstaviken blir
allt festligare för varje sommar och båtarna allt
flera. Livet kan börja för båtfolket. Försök bara
att locka dem till sammanträden och kurser en fre
dagskväll och annars riktigt vänliga människor
förvandlas till istadiga nejsägare. Fredagarna är he
liga under sommarhalvåret för båtfolk, då sticker
dom ut genom Farstabrohål om det så regnar små
spik och går vita gäss mot kyrkbron. Kan man
inte få räkna motionspoäng i sjömil? Tro mig vi
skulle ha en chans mot broder Finland då. En poäng
för rundan Tjustviksholme, inget tillägg för abborr
grundet men alla gånger för Nämdö fjärd. Jaja,
när den här tidningen kommer ut är den stora kam
pen till ända och resultatet som det är, annars kun
de jag tänkt mig en milräknare på skottkärrorna
för oss som anlägger trädgårdar i Björnkärret ock
så. Då hade vi vunnit.

Det där med själavandring
har aktualiserats i massmedia på sista tiden. En
fantasieggande tro, för det kan väl inte vara fråga
om vetande. Nåja med en tro kan man leva, men en
absolut medvetenhet kan vara svår att dras med
i detta ofullgångna mänskliga liv. I varje fall om
så skulle vara, vill jag bli seglare i nästa tillvaro.
Ja manlig seglare, det fordras många generationer
än innan kvinnan seglar ut ensam, med kompisarna
eller kuttersmycke medan maken klarar hemdetal
jen. I detta liv är jag alltså endast ögonseglare och
tycker att segelbåtar på ett sommarvatten är det
skönaste som finns förutom att det är ett tidlöst
sätt att leva som fascinerar mig.

Mitt emellan hägg och syren
befinner vi oss när detta skrivs och när tidningen
kommer ut skall det stå en doft av liljekonvalj
kring Farstaviken. Vilken ymnighet kan man inte
vänta av liljekonvaljesnåren på Farstasidan efter
fridlysningen. På trettitalet när jag drabbade den
na strand och det mesta var taggtrådsomgärdat så
växte den rara blomman som täta mattor över var
kulle. Förlåt en obotfärdig syndare men det känns
så tomt, att inte få gå ut och plocka den ynka lilla
bukett jag åstundar. Ja det är ett världsligt problem
som Pippi säger.
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Det susar stilla i almarna
här i Gustavsberg men det har stormat åtskilligt
i och runt de stockholmska i Kungsträdgården.
Tänk det där skulle vi ha kommit på när den lilla
oasen till park med planteringar, minigolf och lek
hörnor, försvann från Centrum i början av sexti
talet. Vi skulle ha häckat i träden, tältat på gräs
mattorna och famnat rosenhäckarna. Det var ett
litet paradis för höghusboende, en trädgård för den
som ingen ägde, ett ställe att träffas, att knyta kon
takter medan barnen lekte eller snusade i sin vagn.
Hur flata är vi egentligen? Lät vi området försvin
na utan att begära ett liknande andningshål i gen
gäld? Vi har en jättelik, ganska vacker gräsmatta
mellan kommunens hus och kyrkan, den törs bara
skolungdomar beträda. Varför inte en Centrumpark
med gångar mellan sköna planteringar och med
många bänkar och rastställen. Minigolfbanan kun
de få rum i ett hörn och våra konstnärer skulle
säkert åstadkomma trevliga överraskningar att gläd
jas åt i grönskan.

Har vi strövområden
att vara tacksamma för? Visst har vi det men vi
människor har olika intressen och behov. Hur mån
ga ensamma kvinnor, män, tonåringar eller barn
har ni mött ute i markerna. Ar man ensam söker
man sig naturligt till platser som åtminstone sken
bart ger kontakt till andra människor. I parken,
på soffan under träden finner man kanske en vän
att vandra ut i markerna med eller en ilandfluten
sjöbjörn som vill ha sällskap ut på fjärdarna. Fram
för samlingsställen, ofrivilligt ensamma bör få en
ärlig chans att träffas. Byggnads- och fritidsnämn
dens planer för Osby träsk måste vi stödja.

Den första dagen i juni
full sommar på norra halvklotet och snålkallt i
söder. Ibland blir det riktigt rättvist ordnat det här
med väderleken. Men det blir knepigt att finna nio
vilda blommor att ha under kudden midsommaraf
ton. Nu blommar midsommarblomster redan på
lövängarna, adam och eva, majnycklar och kungs
ängslilja har blommat ut, liljekonvalj knoppas, ve
ronikans blåa öga lyser i gräset. Men en lycko
blomma med många inneboende möjligheter har vi
kvar att plocka till helgen - SEMESTERN. Lycka
till, vi ses.

Edla Sofia



FULL FART PÅ MOTIONEN
»Det har varit ett livligt motionerande i Gustavs

berg i maj och juni och fortsätter vi gustavsbergare
att spänsta i samma takt till slutet av september så
ger vi Finland en god match i Finnkampen och får
bra kondition på köpet. Bilden överst.
Damfotbollen har fått vind i seglen i samhället.
75 flickor mellan 7 och 40 år tränar 2 gånger i
veckan på idrottsplatsen i Munkmora, detta med
delar tränaren Jan Lundqvist.
Nedre bilden visar en dramatisk situation i våt

spännande korpserie. Henocksson som blev uttagen
till försvaret på grund av sin vittberömda förmåga
att inte släppa "Hm Hm" över bron i bostadskön
konstaterar här att bollen är rund och lagledaren
Ohman beslutar att snacka med målvakten efteråt.
Foto Korpfotboll: Leif Andersson

Ofm
Ofm betyder operation folkbildningsminnen och

kommer att genomföras under hösten i NBV:s regi.
Det gäller att på så många platser som möjligt in
ventera, studera och sammanställa material omkring
olika folkrörelser som nykterhetsrörelsen, bildnings
verksamheten, kooperationen, idrotten, Röda Kor
set och andra ideella organisationer. Men även hem
bygden, folksånger och folkmusik och liknande fö
reteelser kommer att inventeras.
Arbetet kommer att ske i grupper och materialet

skall sökas i arkiv och med intervjuer, genomgång
av protokoll, böcker och tidskrifter o.d., besök på
hembygdsgårdar och museer m.m.

De som är intresserade av att deltaga i sådana här
grupper eller har material att lämna bedes kontakta
Elis Sander tel. 300 61 eller Bertil Peterson tel.
311 09. B. P.

VETERANER HYLLADE
När IOGT-NTO samlades till säsongavslutning

1 juni var det särskilt högtidligt eftersom två med
lemmar hade uppnått veteranåldern. Carl Hedberg
hade varit medlem i 50 år och erhöll veterannål
och diplom och Britta Löfblad hade ett 25-årigt
medlemskap och fick diplom.

Sång och diktuppläsning inramade högtidligheter
na och lutsångaren Sixten Fark presenterade Stock
holm förr och nu i ett knippe sånger och berättelser.

B.P.





ALLEMANSRÄTTEN
"Allemansrätt: vars och ens rätt att beträda an

nans mark (utom tomt eller odling) och där plocka
vilda blommor, bär, svamp etc." Så tolkas alle
mansrätten i uppslagsboken Lilla Focus. Men man
måste ta det här lite mer noggrannt. Svenska Na
turskyddsföreningens skrift "Gäst i naturen" - av
Rune Bollvik - Mats Segnestam - förklarar äm
net på ett lättfattligt och angenämt sätt. Det är
ur den broschyren vi har hämtat våra uppgifter.
Allemansrätten är inte en lag utan en gammal

sedvanerätt (den bygger på gamla vanor), som till
låter oss att vistas mycket fritt i naturen, vilket
är ovanligt överallt i Europa utom i t.ex. Finland,
Norge och Osterrike.

Däremot finns det lagbestämmelser i brottsbalken,
jakt- och fiskebestämmelser, brandlagen, naturvårds
lagen och djurskyddet, som direkt förbjuder vissa
saker. Man kan fällas till böter och i vissa fall till
och med till fängelse, men då rör det sej om svår
skadegörelse av annans egendom.
När jag nu beskriver en hel del, som är förbjudet

så bygger förbuden på lagar och förordningar, som
är till för att vi ska få behålla vår natur frisk och
fräsch och kunna fortsätta att umgås med den så
fritt som vi nu gör.
Man får inte utan tillstånd eller ärende gå över

annans tomt. Man bör ha sådant avstånd att man
inte stör.
Man får inte beträdaodlingar: åkrar med växan

de gröda, skogsplanteringar etc.
Man kan i allmänhet tälta ett dygn på annans

mark, om man inte gör skada och stör markägaren.
För längre tid fordras tillstånd.
Man får inte lämna grindar öppna. Boskap kan

komma ut i gröda, trampa ner och äta sej sjuka bl.a.
Man får klättra över staket i marker om man

inte skadar staket, sådd eller odling.
Man får plocka blommor - inte fridlysta för

stås - bär och svamp.
Man får inte bryta kvistar, ta kottar och bark av

växande buskar och träd. Om man bryter av granris
kan man alltså bli fälld enligt lag. Tänk på det om
ni campar! Om vi bryter sälg, kan vi bidra till att
humlan försvinner. Hennes enda föda tidigt på vå
ren är frömjölet i sälgens gula hanblommor. För
svinner hon, kan hon inte hjälpa till med frösätt
ningen hos bl.a. fruktträden.

Man får inte köra häst eller motorfordon (inbegri
pet moped) på privat väg - som inte har statsun
derstöd. Det finns många sådana vägar som dels
tillhör en ensam ägare dels ett område med småhus
t.ex. och som måste underhållas med privata medel.
Man får promenera, rida och cykla på enskild

väg eller gångstig, om man inte gör skada.
Man bör av hänsyn inte bada vid eller landstiga

på strand, som hör till tomt. Inte heller bör man
lägga till vid privat brygga.
Att angöra öar i skärgården är inte heller helt

problemfritt. Många öar är fridlysta för fågelbe
ståndets skull. Några under en viss del av ruvnings
perioden, en del hela sommaren. Passa på det! Na
turskyddsföreningen har gett ut Skärgårdsguider
över Stockholms och Sörmlands skärgårdar, Ble
kinge skärgård och den halländska och bohuslänska
skärgården. Där finns alla upplysningar om frid
lysningar av fågelöar. Bra att ha för sjösemester.
Fler kommer.
Man bör inte ge sej på vilda djur. Om man t.ex.

tar sej an ett ensamt rådjurskid, blir det på grund
av sin kontakt med människan en främling för sin
moder. Att ta ett rådjurskid räknas dessutom som
jakt och är alltså inte tillåtet.
Jakt ingår inte i allemansrätten och om fiske har

vi ju redan talat. Äggplockning räknas som jakt.
Om man tar ägget tar man undan möjligheten till
en fullvärdig fågel. Luftgevär får inte användas
för jakt i något sammanhang. Luftgevärsjakt är ett
brott, som kan få allvarliga följder.

Hunden - med undantag för jakthund, som
används enligt jaktstadgan - måste året om hållas
under sådan uppsikt, att den inte kan jaga villebråd.

Katten är enligt jaktlagen fredlös, om den läm
nas vind för våg utanför sitt hemvist. Den kan un
der våren och försommaren göra stor skada bl.a.
på fågelbeståndet.
Man får inte göra upp eld, där risk för brand

finns. (Enl. brandlagen.)
Till sist: Att skräpa ner i naturen är en ful ovana,

det kan man hålla med om. Dessutom är det i lag
förbjudet (Naturvårdslagen S 23), man kan få böta
om man gör det ($ 37). Och är det mycket kan man
bli ålagd att städa efter sej (§ 24).

M.

Storängsudd vid Beatelund blev naturreservat 1939 efter begäran hos länsstyrelsen av
dåvarande ägaren Sten Westerberg. Vid skylten som utmärker reservatet ska finnas en
förklaring för besökare vad detta innebär, men den saknas tyvärr. Vi ska forska i detta
och återkomma i nästa nummer. Området är vackert med en fin klippkust mot Baggens
fjärden vid Kolström, ett vackert bestånd av gamla ekar, välskött buskvegetation, ängs
marker med rik blomning och fårbetesmarker med nya inhägnader och stättor. Som ett
1700-tals kopparstick, leende idyll under mäktiga ekar.



0 ••

RAPPORT FRAN OXELOSUND
KORPIDROTTEN VID CENTRIFUGALROR

Bordtennissektionen har under den gångna sä
songen bestått av Henry Andersson och Sven-Erik
Gehlin. Träningsmöjligheterna har varit obefintliga,
då vi ej förfogat över någon lokal, men till kom
mande säsong hoppas vi att den nya lokalen på
Esplanaden blir färdigställd.
Vi har deltagit i korpserien med 7 3-mannalag.

Vi har således spelat 21 matcher och belade den
3 :e plats i div. I.

I RM hade vi oturen att få möta PK Alerten i
Uddevalla, som figurerat i finalsammanhang ganska
ofta. Vi fick stryk med 5-1. Laget bestod av Hen
ry Andersson, som vann sin match, samt Sven-Erik
Gehlin och Jonas Berggren.

I detta sammanhang vill vi nämna om att den
nya korplokalen, som inreds i källaren i företagets
hus på Esplanaden, med sina c:a 150 m2 förutom
goda träningsmöjligheter för bordtennis också kom
mer att inrymma en fin bana för luftgevärsskytte.

Från bowlingfronten kan rapporteras att vårt
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första lag vann korpserien div. I, och att vårt andra
lag blev tvåa i div. IL

I RM i Stockholm hade vi kanske något mindre
framgång än vanligt och blev som bäst sjua indi
viduellt och kom på femte plats i 2-mannalag.

Så har vi spelat den traditionella matchen mot
moderföretaget i Gustavsberg och kunde med den
här säsongens resultat taga vår andra inteckning i
vandringspriset.
Inom korpcyklingen måste vi ge Sigge Landin en

eloge för hans stora intresse. Närmast på program
met står för honom Vättern-rundan.

KPA rullar också igång fotbollen nu, och vi
kommer i RM att möta Skövde på hemmaplan. Där
får vi inte ställa så stora förhoppningar, då Skövde
laget förfogar över ett flertal aktiva spelare från
div. II.
Slutligen vill vi med dessa rader tacka för den

gångna säsongen och även tacka företagsledningen
för välvilligt intresse och stöd.

Oxelösund den 18/5 1971. Styrelsen

En solig fredagseftermiddag i maj avtacka
des dessa tre damer efter en lång arbetsdag.
Bilden, som togs utanför Strandvik, före
ställer Annie Sander, Hilda Karlsson och
Greta Karlsson. Företaget bjöd på kaffe och
tårta och närvarande var personalchef, ar
betskamrater och förstås Gustavsbergarens
fotograf.

PERSONALBUTIKEN
Semesteröppet under tiden

28/6-23/7 1971
kl. 10.00-16.00.



INGARO, Komminister Lundquists grupp, 23 maj:
Jill Daagarsson, Annika Englund, Birgitta Johansson, Yvonne Karlsson, Sylvia Krapf, Ann-Sofi Löfstrand, Anna
Maria Pettersson, Susanne Lindecrantz, Eva Wincrantz, Kerstin Wincrantz.
Olle Gustafsson, Åke Karlsson, Willy Krapf, Claes Lindgren, Johnny Lindholm, Rolf Svensson.

INGARÖ

Födda
3.5 en son till Alf Tore Segergren o.h.h. Agneta Elisabet f.

Sjöö från Slingerstigen 64
7.5 en son till Hans Roland Westrin o.h.h. Lotten Elisabet

Haraldsdotter f. Brandt från Karby gård
7.5 en dotter till Pekka Vilho Salmi o.h.h. Ulla Maria f.

Gustavsson från Krokvägen 37

Vigda
VIGDA
21.4 Ulf Svante Göran Ekengren och Inger Elisabet f. Nord

lander från Marikavägen 26
2.5 Lars Erik Björkberger från Krokvägen 46 och Elisabet

f. Rybrant från Farsta förs.
11.5 Karl Erik Sjöström från Lostigen och Ann-Britt Signe

Margareta f. Klasson från Tyresö förs.

LUTHERHJALPENS FASTEAKTION som
pågick under veckorna före Påsk inbringade i Ingarö
församling 1.500 kronor.

FLYKTING -71, den riksomfattande insamling
en som genomfördes söndagen 25 april, inbringade
inom Ingarö församling 2.749 kronor. Ett varmt
tack till alla givare!

Söndagen den 23 maj konfirmerades 16 ungdo
mar i Ingarö kyrka, den största grupp som på
många år "gått och läst" i församlingen.

Söndagen den 13 juni hölls som vanligt "Som
margästernas Kyrksöndag" under medverkan av
kyrkokören och med allmänt kyrkkaffe i Ingarö
hemmet.

Onsdagen den 30 juni håller Ingarö Kyrkliga Sy
krets sin årliga försäljning i Ingaröhemmet med
början kl. 13.00. Det blir som vanligt massor av
lotterier med högklassiga vinster, kaffeservering,
handarbetsförsäljning och loppmarknad.
Aven denna sommar utökas gudstjänstverksamhe

ten under semestertiden. Förutom högmässa varje
söndag kl. 11 hålles sommarkvällsgudstjänster, fri
luftsgudstjänster och kyrkbåtsfärder till Nämdö
kyrka. Se närmare församlingens programblad och
tidningarnas predikoturer.
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GUSTAVSBERG

Tack
Ett varmt tack för all uppvaktning på min 50-

årsdag.
Aina Lindblad

Födda
15.4 dotter till Christina Margareta Palmer, Björnskogsv. 18
15.4 dotter till Giovanni Bizzini o.h.h. Mauder Bizzini, Ulla

Gabriella, Skyttev. 23
21.4 dotter till Lars Olof Andersson o h.h. Alice Christina f.

Asplund, Skyttev. 6
22.4 Timothy Henderson son till Dennis Henderson Wise

o.h.h. Elsie Sigrid f. Long, Björnskogsv. 84
22.4 dotter till Anders Gunnar Rosell o. Berglund, Maria

Viola, Skyttev. 8
25.4 son till Jan Olof Eriksson o.h h. Maj-Lis Vivianne f.

Stenback, Skyttev. 21
29 .4 dotter till Eero Petteri Kettunen o.h.h. Eeva Elina f.

Piirainen, Skyttev. 4
9.5 dotter till Leif Ove Runermark o.h.h. Barbro Maria f.

Larsson, Björnskogsv. 34
12.5 son till Jouko Kalevi Lehvonen o.h h. Pirjo Tuulikki f.

Mustaniemi, Rutens v. 14
13.5 dotter till Jouko Mikael Ikola o.h.h. Pirjo Vappu Kaa

rina f. Anttila, Ingaröv. 6

Vigda
10.4 Ove Kent Lindkvist o. Ruth Karin f. Kåren
10.4 Raimo Raynold Johan Sirviö o. Berit Marlene f. Nyman
24.4 Bo Gunnar Lundberg o. Britt Eivor Carina f. Dahlgren
24.4 Kauno Tapani Saarinen o. Seija Aina Kaarina f. Hakkala
24.4 Kaarlo Tapani Nevalainen o. Birgit Marjatta f. Hagner
304 Karl Heine Hamberg o. Inga Margareta f. Dollert
1.5 Sven Åke Rasmussen o. Inger Margaretha f. Frejd

13.5 Lars Olof Andersson o. Alice Christina f. Asplund

Döda
12.4 Gustaf Gillis Svedberg, Renv. 8
21.4 Hjalmar Mattias Hoffman, Villag. 6
24.4 Axel Josef Johansson, Villag. 10
27.4 Erik Vilhelm Johansson, Hästhagsterrassen 23
29.4 Anna Matilda Svensson f. Johansson,

Gustavsgården

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
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A. F. B E C K M A N
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För vänlig hågkomst på min högtidsdag framför
jag mitt hjärtliga tack till företagsledning, lunch
rumsstyrelse, arbetskamrater, släkt och vänner.

Maj Hansson

Ett jättevarmt tack till alla för gratulationerna
på födelsedagen.

Ingrid Söderberg

För vänligt deltagande vid min makes och vår
käre pappas, Hjalmar Hoffman, bår framför jag
härmed till Gustavsbergs Fabriker, arbetskamrater,
grannar och vänner, Gustavsbergs Missionsförsam
ling, Gustavsbergs Pensionärsförening mitt varma
tack.

Gerda Hoffman
Barn och Barnbarn

För allt vänligt deltagande och för alla vackra
blommor vid min makes, vår fars, Alvar Vallius,
jordfästning ber vi att till Gustavsbergs Fabriker,
Plastavdelningen, Pensionärsföreningen, Veteran
klubben, släkt, vänner och grannar få framföra
vårt varma tack.

Maria Wallius
Barnen

För allt vänligt deltagande i vår stora sorg vid
vår makes och fars Erik Johanssons bortgång samt
för alla vackra blommor vid hans bår ber vi härmed
till släkt, vänner, grannar, arbetskamrater, °vänner
na i cafeterian", AB Gustavsbergs Fabriker och av
delning 205 få framföra vårt varma tack.

Karin Johansson
Barnen

Götgaian 33 - 116 21 Stockholm

A{är och kontor: vx 44 98 70

Efter kontorstid: Under sommaren 715 44 67

81 år
81 år
74 år
65 0ar

82 år



Kyrkoherde
Ekströms grupp,
konfirmerades 8.5,
första nattvardsgången 9.5
Elisabeth Ericsson
Ingela Eriksson
Birgitta Ettestam
Ann-Kristin Frank
Anna-Karin Gustavsson
Dagmar Jakobsson
Christina Johansson
Birgitte Nilsson
Eva Nordin
Ann-Christine Persson
Angela Poroli
Britta Rikkinen
Katharina Steen
Ann-Cathrin Vijnja

Roger Hagelin
Kenth Larsson
Christer Lingebjer
Thomas Nyhlen
Rolf Wahlström
Jan Westlund

Komminister
Lundquists grupp,
15 och 16 maj:
Ann-Mari Brun
Carola Danielsson
Lena Ekroth
Therese de Groot
Pirjo Hellsten
Marie Jonsson
Gun Larsson
Elisabeth Lindgren
Liselotte Pettersson
Ulla Rolf
Helene Tjärnström

Bernt Lindblom
Conny Lindgren
Stefan Lindqvist
Thomas Mann
Lars Norling
Henrik Samuelsson
Timo Vallin
T'imo Valtanen

KONFIRMATION



VVS-TEKNISKT NYTT

®

LUBONYL
LKA-PP AVLOPPSRÖR
för kontinuerliga hetvattenutsläpp
Hetvattenutsläpp - ofta starkt kemikalie
blandat - från tvätt- och diskmaskiner i
storkök och tvättinrättningar, i sjukhus och
laboratorier osv. ställer exceptionellt höga
krav på avloppsrör både betr. temperatur
beständighet och kemikalieresistens.

LUBONYL PVC-rör-system tål de flesta ke
mikalier, men för att också klara av de

höga värmekraven har systemet nu kom
pletterats med en serie rör och rördelar,
som tål en kontinuerlig temperatur av över
100°C. Denna rörserie, benämnd LKA-PP,
är tillverkad av modifierad polypropen och
lagerföres i storlek 50, 70 och 100.
Broschyr med utförliga tekniska data sän
des på begäran.

LUBONYL avloppsrörsystem säljes av VVS-grossister landet runt.

AB Gustavsbergs Fabriker N. Lundbergs Fabriks AB



Modulplatta
attan är tillverkad
f•«e »sprintsättes sa
attorna finns i fä

Pris 1.75

enomgående vertikala hål i vilka
kan ledas i båda riktningarna.

esign Gunnar Larson.
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Sensommartid, sena avtalsförhandlingar,
stigande arbetslöshet, avspänning USA
Maos Kina, öppningar i Berlinmuren, ja vad
allt kännetecknar inte den augustimånad som
nyss försvann. Kring Farstaviken är det full
fart på båtsommaren och kräftorna har va
rit rikliga i Osby träsk. Det är förtvivlat
långt kvar till semestern, men arbetstidsför
kortningen ger mera fritid vid årsskiftet för
de flesta av oss.

Bilden ovan har fotograf Hilding hämtat
på Skötskär ute bland Bulleröarna, tillhåll
för hundratals tordmular.

Företagsnämnden höll sitt junisamman
träde i Porsgrund och protokoll och resekå
seri finns på de första sidorna i tidn. Det har
naturligt nog blivit mycket av sommarmin
nen i detta nummer, Dagboksblad från Got-

land, Långpromenad, Adinas pensionärsre
sor och Rapport från Oxelösund kan också
räknas dit. Allt bär en doft av den sommar
vi skall minnas som riktigt hygglig, inte
sant?!

Gustavsbergs Teater har fått ny ridå av
Stig Lindbergs märke och Börje Skogh har
ställt ut sina stenar. En 3000-årig skönhet
skriver J. Bellander om och Konsum-Matts
son behandlar sitt käraste ämne på sid. 18.

Frågan är fri, deklarerade vi i förra num
ret och trodde att vi skulle få vada i brev
efter semestern. Först kom det intet och sen
kom det ingenting men se i pressläggningen
strömmade det in flera stycken frågor, tack
för det, välkomna till höstnumret, nu repa
de vi nytt mod.

Red.



FORETAGSNAMNDEN
14 juni 1971 kl. 13.00
Närvarande:Bo Broms

Ruben Edqvist
Bertil Dahllöf
Ingmar Isaksson
Bengt Bram
Verner Mårtensson
Sune Nilsson
Gösta Westh
Johan Espeland
Birgitta Treskog
Sven Rosvall

Erik Norberg
Olle Forssman
Birger Andersson
Kurt Hagelin
David Hjerpe
Arne Johansson
Rune Lööf
Hermine Nilsson
Maija Olsson
Einar Svensk

god leveransberedskap är också ett konkurrensmedel
som vi måste slå vakt om. En redogörelse för flera
större byggnadsprojekt där vi fått order lämnades. Vad
gäller badkaren kan en ökning av ut!everanserna inom
landet noteras. Den goda lagerhållningen på badkar an
sågs mycket värdefull från försäljningshåll.

Mölntorpsfabriken synes med sina diskbänkar få ett
gott år och plåttvättställ är ytterligare en produkt som
nu introduceras.
Aven Reftele med sina villavärmeprodukter kan no

tera ökad efterfrågan. Smidda pannor har haft en svår
tid, men försäljningen bedömer nu situationen sådan att
full beläggning i verkstaden året ut är trolig.
På rörsidan pågår prov i Oxelösund med tunna seg

järnsrör till avlopp och Fristad kämpar bra i den hård
nande priskonkurrensen.

Bo Broms och Ruben Edqvist kompletterade redo
görelsen med övriga produkter och nämnde bl a att en
ökad satsning på HPF-produkter kommer att ske de
närmaste åren. Bl a torde där exportsidan ägnas ökad
uppmärksamhet.

I sin produktionsgenomgång omtalade Bertil Dahllöf
att BKFs emaljverk nu gått över på enbart dagtidsdrift.
Kyldiskproduktionen har minskat som en följd av stag
nerat varuhusbyggande. Okad tillverkning av tvätt
ställ kan rapporteras och primaprocenten för sanitets
porslinet är i stigande. Inskolningsverksamheten på
SPF visar att detta torde vara en riktig satsning och
man är nu beredd möta en kontinuerlig tillströmning av
"lärlingar". En ny tork för väggklosetter är under kon
struktion som kommer att ge bättre resurser på detta
avsnitt. På emballagesidan pågår prov med pappem
ballage för tvättställen. Plastavdelningen har hygglig
beläggning, men på de mindre maskinerna har man yt
terligare kapacitet. På HPF är nu lagerflyttningen till
TEC avklarad och personalen fick en eloge för sin fina
insats då flyttningen helt skett lördagar och söndagar.
En vakuumkran för benmassan är en viktig nyinveste
ring på HPF.

Slutligen redogjorde Bertil Dahllöf för TEC-byggna
dens olika funktioner och föreslog en rundvandring vid
nämndens höstmöte. En del frågor ställdes efter redo
görelsen. Bl a framkom att man från företagsledningens
sida är angelägen att påskynda byggandet av motor
vägen mot Stockholm.

Birgitta Hillberg gjorde en genomgång av den av
skedsintervjuundersökning som företagits under ett halv
års tid. En mängd synpunkter på förhållandena inom
företaget har framkommit. Bl. a synes informationsfrå
gorna vara något som tarvar ökad uppmärksamhet och
Bo Broms ansåg bl a att arbetsmiljöstudiegruppen var
ett lämpligt forum för att vidare utreda denna fråga.
Gösta Westh menade det vara väsentligt att företa

get engagerat sig för de anställdas fritid i ökad om
fattning. Intervjuverksamheten fortsätter nu med upp
följningsintervjuer och detta arbete avses delvis ske i
samråd med personalprojektgruppen på SPF.

Gäster:
Konsult: Rune Raxell Birgitta Hillberg

Edla-Sofia Arvidsson
Sekr.: Karl-Erik Gustavsson Lennart Svensson

Ruben Edqvist gav en resume av KFs verksamhets
berättelse för det gångna året och gick bl a igenom
finansanalysen, förklaringarna till balans- och resultat
räkningarna samt aktieinnehavet. Han konstaterade att
kooperationen idag har problem både av resultat- och
likviditetsmässig karaktär.
Vissa åtgärder för att minska kostnaderna har initie

rats från centralt KF-håll, bl a anställningsstopp, över
syn av interndebiteringarna samt nedskärning av re
klamanslagen.

Enligt Ruben Edqvist och Bo Broms var det ekono
miska utfallet hittills i år ungefär jämförbart med 1970.
1971 torde innebära att vi ej når den önskvärda för
räntningsgraden.

Bo Broms lämnade en allmän redogörelse för läget
och påtalade den minskade självfinansieringsgrad som
KF de båda sista åren uppvisat. Hela den svenska in
dustrin befinner sig i ett bekymmersamt läge, men vi
hävdar oss jämförelsevis gott. En relativt kraftig minsk
ning av nybyggnationen har skett första kvartalet, men
finansministern gav nyligen i ett föredrag uttryck för
optimism och vi märker ännu ingen avmattning på efter
frågan av våra sanitetsprodukter. Vid eventuella om
ställningar inom näringslivet måste staten i någon form
satsa på byggnadssektorn.
Ingmar Isaksson redogjorde för marknadsläget för

våra VYS-produkter. En allmän osäkerhet råder bland
byggarna i landet till följd av minskade investerings
möjligheter för såväl stat som kommun. Aven på repa
rationssektorn märks denna osäkerhet. Antalet påbörja
de lägenheter första tertialet i år är ca 7000 mindre än
föregående år. Antalet färdigställda lägenheter är dock
1000 fler än 1970. Prisstoppet har upphört på flera
av våra produkter, men myndigheterna utövar f n en
hård priskontroll. I exporthänseende prioriterar vi
Skandinavien, då marginalerna är alltför knappa på
andra marknader. Vissa tillverkningsproblem har vi haft
med vårt sanitetsporslin, men en ny plastpackning mel
lan cistern och skål kan avhjälpa en del av dessa. En
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Personalbroschyren föreligger i provupplaga och
kommer att omarbetas ert del innan den går i tryck.
Arbetsutskottet fick i uppdrag att arbeta ytterligare med
denna fråga.
Bertil Dahllöf rapporterade från arbetsmiljöstudie

gruppens första sammanträde, då man gjort en invente
ring av de situationer och förhållanden som kan uppstå
under en anställning vid företaget. Som en första åt
gärd skall gruppen nu under sex sammankomster gå
igenom och analysera de olika momenten och då även
komma in på attityder till företaget.

Beslöts att alla anställda med 25 års anställning i
fortsättningen skall uppvaktas med en keramikplatta av
Stig Lindberg. Uppdrogs åt arbetsutskottet att närmare
precisera villkoren och formerna för denna uppvakt
ning.

Förslagskommitten önskade höra nämndens principi
ella uppfattning om ett förslag som går ut på en speciell
premiering av anställda efter tjänsteår för att möta den
ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Uppfattningen
inom nämnden var delad om hur ett sådant förslag
skulle betraktas och frågan hänsköts till KFO för
yttrande.
HPF Meddelades att glaserings- och sorteringsavdel

ningen under 1971 skall få bättre arbetsplatser och
maskiner och att detta är ett led i de ansträngningar
som görs för att öka trivseln och förbättra primautfal
let. För övrigt diskuterades lunchrummets ekonomi,
olycksfallsfrågor, gemensamma förströelseaktiviteter för
personalen samt frånvaron.

Plast Kartonglagret kommer att byggas om till mate
riallager och även färdiglagret är föreslaget för ombygg
nad. Arbetsmiljön och informationen diskuterades och
man enades om att försöka åtgärda följande:
Ordna fabriksvisningar, minska bullret, förbättra luft
fuktigheten, åskådliggöra produktionsförloppet genom
planscher och utställningsmontrar, öka informationen
beträffande personal- och tillverkningsförändringar
samt propagera för skyddsfrågorna.

BKF En viss återgång av utlånad personal har skett
till pannverkstaden, då orderingången förbättrats. In
formation från den avslutade skyddskursen lämnades
och den ansågs ha gett nya vyer på skyddsarbetet. In
vesteringsbegäran har inlämnats för två nya portar i
transportgången mellan gamla och nya BKF för att sö
ka eliminera draget på vintern.

UHV har önskat sjukvårdskurs för personalen, gått
igenom timkostnader för olika yrkeskategorier, disku-

terat personalsituationen och omflyttningsfrågor samt
beslutat om att försöka förbättra informationen genom
speciella personalträffar.

SPF har utöver sedvanlig produktionsgenomgång in
formerats om rationaliseringsarbetet med flera nya pro
jekt. Förlängda vagnar på cisterngjuteriet efterlystes
och fönster på toaletten där önskades. En fråga om att
erbjuda samtliga på SPF den teoretiska utbildning som
ges av inskolningen kommer att ytterligare utvecklas.
Förslagskommitten premierade under mars, april och

maj inte mindre än 26 förslagsställare med sammanlagt
18 550: kr. K-E Hansson, SPF, har fått 5 000:- för
förslaget "Brända stöd", H-E Hansson, BKF, har er
hållit 3 000:- för sitt förslag "Lufthammare", Erik
Karlsson, SPF, 1 750:- för "Centralglasyr", Nils Hans
son, Plast, har belönats med 1000:- för sin "Kopp
ling" och 600:- för "Hylsa".

Personaltjänsten rapporterade att personalstyrkan per
den 3151971 är totalt 2 158 personer, varav 1 577 kol
lektivanställda och 581 tjänstemän. Ett hundratal som
marelever har beretts möjlighet till sommararbete.

Utbildningsledaren rapporterar följande utbildnings
aktiviteter:
Inskolning och introduktion, SPF (25 deltagare)
Arbetsmiljökurser (30)
Truckförarkurser (26)
Aspirantutbildning (35)
Svenska för invandrare (f n 200 deltagare)
Arbetsledningspsykologi för underhållspersonal (25)
Automatiseringskurs - konstruktörer (12)
Engelska och tyska (35)
Automatiseringskurs - servicepersonal (30)
Centrala skyddskommitten har haft sammanträde.

Bland de frågor som togs upp märks bullerbekämpning
en, där lämpliga konsultföretag kommer att inkopplas
för att få en helhetsbild av företaget i detta avseende.
Onskvärdheten av en tillfällig subvention vid inköp av
skyddsskor diskuterades och vissa åtgärder beslutades.
Effektivare skyddsronder kanske går att få med hjälp
av någon typ av checklista. Arbetsutskottet fick i upp
drag att arbeta med denna fråga. Utbildningsprogram
met för skyddssidan planlades i stora drag för det när
maste året.

För övrigt lämnades rapporter fabriksvis hur den nya
skyddsorganisationen fungerat och vilka erfarenheter
man fått under denna tid.

SEKR.

Måndag-onsdag-fredag
Tisdag-torsdag

OBS! Ingen lunchstängning.

kl. 9.00-17.00
kl. 9.00-18.00

VÄRNUMRET
blev felskuret hos bokbindaren. Numret fick
ett mindre format än tidn:s vanliga och det
är isynnerhet olyckligt för dem som binder
in årgångar. Därför har tryckeriet åstadkom
mit ett antal utbytesexemplar som kan fås på
redaktionen.
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Öppethållande i personalbutiken

Fr.o.m. den 1 augusti -71 har personalbutiken
öppet enligt följande:



Här kommer Gustavsbergs Företagsnämnd på väg in i Porsgrunds Porslinsfabrik. I första ledet från v. Johan
Espeland, Arne Johansson, Rune Lööf, Birgitta Hillberg, Birgitta Treskog och steget efter delvis skymda Bengt
Bram, Verner Mårtensson, Sven Rosvall, Ruben Edqvist och i tredje ledet kan man skymta Rune Raxell, Lars Hill
berg och Karl-Erik Gustavsson. Porsgrunds-Foto.
Bilden nedan: Man kan gissa att här diskuteras förebyggande hälsovård. Olle Forsman (hälsovårdsnämnds. ordf.)
och Rune Raxell (företagsläkare). Ruben Edqvist Foto.

MED FÖRETAGSNÄMNDEN TILL PORSGRUND
Det händer inte ofta men det händer att företagsnämn
den får åka på studiebesök med inbakat sammanträde.
1968 reste nämnden till våra systerföretag och i juni
detta år var målet Oslo och Porsgrunds Porslinfabrik.
Båda gångerna har jag lyckats att få följa med mot ett
löfte att skriva något så när sanningsenligt om färden.

I syrenernas tid, kl. 6.00 lämnade vi Farstaviken i
abonnerad buss, riktning Arlanda. Vi hade två inten
siva dagar framför oss, vädret var det bästa, söndags
frid rådde och almanackan visade den 13 juni. Om
kring 25 personer reste på grannbesök, några stötte till
under färden. Tre flickor, Birgitta, Maija och Hermine
representerar sina fackklubbar i företagsnämnden och
kurator Birgitta H. var liksom jag medbjuden som gäst.
Det går framåt i företagsnämnden, förra gången var
jag ensam kvinna i gänget, ingen kvinna var represen
tant för våra samarbetsformer på den resan.

Pa Forneby flygplats mötte Christian Platou och
Steinar Sundli, våra män i Oslo som offrade sin fritid
och gjorde allt för vår trevnad och upplysning under
besöket. Vi fick se deras arbetsplats, Drammens väg 40,
där vårt och Porsgrunds gemensamma försäljningskon
tor ligger inrymt i Norsk Design Center. Christian är
disponent där, det var söndag fortfarande så övrig per
sonal förutom Steinar fick vi inte träffa. Utställningen
gav oss en ganska klar bild över vad som görs på det
företag vi skulle besöka och trots helgfriden kunde vi
smyga oss in i Centrets foaje och närmare studera Rolf
Neschs sevärda monumentalverk: Sildefiske.

Vi gjorde Oslo, åkte på Karl Johan, såg de kungligas
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boningar, vandrade i Frognerparken med Vigelands ko
lossalskulpturer, Norge har min sju större konstnärer

" men inte större och mera välplacerad Park. Mitt i Oslo
kan man gona sig på gröna gräsmattor, bada i simpöl,
ha det allmänt hyggligt. Vid avresan från detta sköna
ställe märkte vi att vi saknade två viktiga nämndleda
möter. Nåja sånt händer men det betänkliga var att när
de återfanns var de tre, vi fick skärpa oss hur skulle det
se ut om vi försnillat någons äkta hälft vid hemkomsten.

Kontikiflotten måste ses, så vi gjorde det, några måste
också se polarskeppet Fram, andra föredrog skuggan i
Parken. Lunch skulle vi få på Frognerseteren och det
betydde en vidunderlig resa till Holmenkollen på svind
lande alpvägar och en magnifik utsikt över Oslofjorden.
Ruben som har den sköna vanan att vara klädd i ka
mera tog bl. a bilden från Holmenkollen just när Birger
säger till oss andra, att det var klokt och omtänksamt
av ledningen att välja skilda vägar till samma mål. VD
och Ingemar sammanstrålade med oss här, men Birger
hade fel det var en tillfällig effekt, vi reste alla hem
tillsammans. Men medge att det låg mycket i Birgers
ide, man skall visserligen inte måla fan på väggen men
allt kan hända i dessa hektiska tider.

Bussen till Porsgrund som ligger 16 mil från Oslo,
avgick 15.00 prick och tro mig det var gudaskönt att
sjunka ner i fåtöljen och smälta intryck och lyssna till
våra fakta- och historieberättande ciceroner. Efter en
vacker resa utmed Oslofjorden kom vi fram kl 18.00
helt enligt tidtabellen. Porsgrund är en liten tjusig stad
på 32 000 invånare som ligger i Telemark vid Eidanger
fjorden. Den största industrin är Norsk Hydro med
5 000 anställda, Porsgrunds Porslinfabrik, hushålls- och
sanitet, har bortåt 500 personer i arbete.

På hotellrummet fanns ett nytt program från de nor
ska värdarna, ett varmt välkommen och en minnesgåva.
Vackert, dom vet hur man gör svenskar på gott hu
mör ... Kvickt under duschen och snabb uppfräschning,
i programmet stod och det var bara en kvart dit, "ape
ritif i Hotellets Skipperstue och 19.00 går vi till bords
i Havestuen hvor vi også intar kaffeen och hygger oss
utöver kvällen". Morrn da, det där "hygger oss" inne
fattade mycket, allt från intressanta kontakter och
meningsutbyten kolleger och företagsnämndsledamöter
emellan till dans i hotellets matsal.

Bilderna på denna sida uppifrån och ned:
Birger Andersson säger några visdomens ord till Arne
Johansson, Edla Sofia, David Hjärpe och med ryggen
mot kameran, Birgitta Treskog. Från Holmenkollen, Ru
ben Edq. tog de två översta fotona.
På frukostrasten satt personalen ute och njöt av solsken
och fin utsikt över fjorden. Från Porsgrund.
I Porsgrunds färglab. ses med norska värdar, Einar
Svensk, Erik Norberg, Hermine Nilsson, Maija Olsson,
Gösta Westh, Olle Forsman, David Hjärpe. Porsgrund
foto.
Porsgrunds chefmodellör Ragnar Rönning har fått sak
kunnigt besök, Erik Norberg, Lennart Svensson, Gösta
Westh. Porsgrund foto.



Vid bordet fick jag Arne emellan mig och Nils Gun
nar Nesheim ny adm. direktör i företaget och där gick
mitt livs chans att få pråla som keramisk expert. Han
anförtrodde mig oförsiktigt nog att han verkat i bran
schen i tre månader och 13 dagar. Oh, vilket tillfälle
men hur var det med Arne. Visserligen jobbar han på
Badkar men infödda gustavsbergare är kluriga, man
vet aldrig om dom langade tefat i verkstan samtidigt
som jag vallade kor på en dikesren hemma i norra Bo
huslän. Ja och inte fick jag tillfälle senare heller. Over
allt var det gustavsbergare i vägen, att 25 personer kan
bli så förtvivlat många.
Ryktet måste ha spritt sig i Porsgrund med omnejd

att vilda svenskar invaderat hotellet för matsalen
var tom som min plånbok veckan före avlöningen.
Fritt fram för norsk och svensk företagsnämnd. Vem
kunde ana att företagsnämndsledamöter är så bedö
vande dansanta och varför visste jag inte det för tretti
år sen. Kvinnorna i nämnderna är klart underrepre
senterade, den knappa tillgången på danspartners sti
mulerade efterfrågan och de svenske som tränats i hård
marknadsföring avgick ständigt med segern. De beleva
de norrmännen log och tänkte på sina nydeliga norskor
därhemma. Kvällen blev hektisk, dans non stop känns
i otränade fötter. Ingen såg min ensamma vandring
runt hotellets bekväma dubbelsäng i nattliga timmar
för att häva krampen i överansträngda muskler - men
det var det värt. Jag såg Porsgrund vakna från mitt
hotellfönster. Människor med tidiga morronpass sned
dade gatan och försvann in på hotellet. Det städades
och fejades och syrenerna i Skipperstuen hälsade solen,
ankaret skakade på sig i en lustfyllt morrongäspning
eller var det kanske det röda föryngringsvattnet jag
drack under dansen, ja tro vad ni vill men Norge har
alkoholfritt på söndagar.
Den tidiga frukosten smakade som den skulle och vi

skyndade oss efteråt ut för att utom programmet upp
täcka stan. Vi mötte snart Bertil som med osvikligt vä
derkorn redan hittat stans bästa fiskaffär och erövrat
en glimrende norsk torsk och en stor påse västerhavsrä
kor. Med någon hjälp letade vi också oss dit men nöjde
oss med att fönsterhandla. Einar försökte förgäves int
ressera oss för gemensamhetsköp av en rökt fårbog i
affären intill, men hunger var det sista vi kände just då
och vi var kallsinniga. Aven om det skulle varit en an
slående syn om vi gnagt på samma fårbog på Oslopla
net. Men tiden led och vi gick tillbaka förbi det lilla
torget med rådhuset och de vänliga torggummorna.
När klockan var nio började den allvarligare delen

av vårt program. Hela förmiddagen ägnades åt en
grundlig genomgång av Hushålls- respektive Sanitets
fabriken. Mitt förflutna på Kågeavdelningen fick mig
att välja hushållssidan och i denna grupp var stor kun
skap samlad om porslins, arbetsskydd och arbetslivets
problem. Något som imponerade på oss var det skickli
ga sätt varpå de tekniska problemen lösts. Det var ing.
Myhre som var pappa till de tekniska finesserna, även
vi i Gustavsberg har två dekoreringsmaskiner på metod
verkstaden som bär hans signatur. Vår skyddspatron
David såg en del brister i arbetarskyddet och vår ku
rator Birgitta fick veta att inga barnstugor fanns för
de anställdas barn?!
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Vem tog hand om dem när mor arbetade? Svaret var
att det gjorde naturligtvis bästemor. Milde tid vad sä
ger bästemor om det? Tänk om bästemor inte alls vill
ta ansvar för ännu en barnkull, kanske inte ens passar
för det. För så långt har vi ju kommit att vi vet att
lämpligheten för barns vård inte alltid följer könet.
Kanske bästemor vill fortsätta i sitt yrke och säker

ställa sin ålderdom. Ja vem vet, hon kanske vill vara
redaktör för personaltidningen och resa på givande be
sök med företagsnämnden.
Hur var det då med den utländska arbetskraften?

Hur många finnar, jugoslaver?? Nej, här fanns bara
norsk arbetskraft - sällsamt i sanning för oss svenskar
- och hur var det med avsättnigen av produkterna.
Utmärkt, norska norrmän fra Norge äter bara på norskt
porslin, köper överhuvudtaget norska varor. Vilken
önskedröm för en svensk försäljningsavd. En idyll som
kanske varar eller kanske slås sönder av EEC.

Efter rundvandringen berättade vice dir. Halvorssen
trevligt om företaget. Namnet Porsgrund kommer av
den välluktande växten pors (samma namn på svenska,
i min hemsocken Tanum användes växten till sopkvas
tar för uthusen). I Porsgrund finns hushållsgodstill
verkning av fältspat och sanitetstillverkning, respektive
300 och 180 anställda. Hushållsporslinsfabriken är den
äldsta från 1885, Sanitet startade 1947. Egersunds Fay
ancefabrik som övertogs 1967 tillverkar flintgods och
har 100 anställda. Genom Helge Wollrik startade sam
arbetet med Gustavsberg 1952 och sen dess tillverkar
Porsgrund vår 315 T på licens. AB Gustavsbergs Fabri
ker och Porsgrunds Porslinfabrik har gemensam mark
nadsföring och försäljningskontor i Oslo.
Vi åt smörrebrödlunch tillsammans med våra värdar

och skildes från dem med vemod. På gjensyn Porsgrund !
Företagsnämndssammanträdet följde men det finns ve
derhäftigt redovisat i protokollet.
Så vände bussen hemåt. Ibland lät det som i en bi

kupa när alla jämförde intryck och diskuterade erfaren
heter. Bara V D sov bort en besvärlig förkylning mitt i
sorlet. Vaknade då och då med ett ryck och vände sig
mot någon närsittande och framförde nya projekt eller
lösningar på gamla problem. Jag konstaterade det där
med häpnad och beslöt att göra likadant. Somnade och
vaknade, vände mig till Sune och frågade: Va e klockan,
och det kunde jag nog åstadkommit utan stärkande
sömn. Och mycket riktigt, jag hade sovit en hel timma
och missat den grannaste biten av vägen. Då blev jag
så sur att jag somnade igen och vaknade av att Maija
och Birgitta sjöng svenska folkvisor. Aha, tänkte jag,
hemlängtan redan - blott Sverige svenska krusbär
har -. Vår norske chaufför hade tydligen inte det
rätta sinnet för svenska folkvisor han satte på buss
radion, stilla musik blandades med motorbuller och
diskreta snarkningar. Johan drabbades plötsligt av nå
gon sorts hatkärlek till sitt övergivna fosterland och
klämde i med "hela Uppland står i lågor" då pajade
bussradion och det blev knäpptyst tills Karl-Erik in
såg sitt ansvar som reseledare och villade bort svårmo
det med en kollektiv rekvisition av glasstrutar. Hermine
sprang ut och köpte en rejäl, osötad norsk råglimpa åt
sin man. Detta var den hemlängtan som kunde noteras



Börje Skogh hade också utställning i våras. På Sverigehuset vid Kungsträdgården visade
han sina stenar och plattor. Hemma i Mora började Börje måla i olja och akvarell. 1947
kom han till Gustavsberg och Wilhelm Kåge för att måla argenta. - I Dalälven plockar
Börje Skogh sedan ett antal år sina vattenslipade, lena ,rödbruna sandstenar, som han lik
som dom oglacerade plattorna i sanitetsgods målar med silver. Nu har han börjat med
järnmalm också, som ger en fin svartbrun bakgrund till silvret. Problemet är bara att
få tag i järnmalmen. Här blir det frågan om block, som skärs efter egen önskan och ger
råare och kantigare både yta och kontur. Tidigare utställningar har varit på Örebro Mu
seum 1962, i Mora 1964 och på Scandiart i Paris 1966. Dit är nu ett hundratal stenar på
väg för att säljas. Också hos Georg ]ensen i New York var Börje med på en utställning
av Gustavsbergsprodukter 1964.

men vem räknar alla förstulna tårar. Det var dock KORPSEGER FÖR HPF
andra dygnet vi var hemifrån.
Resan hem gick utan större intermesson, någon fast- KORPFOTBOLLSSERIEN

nade i tullen och någons flaska gick sönder under är nu avslutad och fick följande utseende:
transporten, små helt normala olyckor enligt statisti
ken, vi återsåg Farstaviken med glädje men bär Pors
grund i vårt hjärta. Detta var en ytlig betraktelse över
företagsnämndens resa till Porsgrund. Många värdefulla
kontakter knöts och meningsfyllda utbyten av erfaren
heter gjordes som säkert kan berika arbetet i nämnden.
Att resa är nyttigt och uppiggande, måtte allt flera få
den möjligheten.

Edla Sofia

Fotnot: 315 T är sanitetsgods.

HPF 21-3 12
BRANK 14-8 12
BKF 12-11 9
SPF 12-8 7
KONT 8-9 7
UHV 5-9 5
Domus 7-18 3
TEKN 4-17 1
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Arbetstidsförkortning 1972
Vi får arbetstidsförkortning 1972. Alla vid före

taget får 40 timmarsvecka men var när och hur skall
den nya fritiden placeras på dagen. Onskemålen
skiftar och kan vara högst individuella. De olika
fackklubbarna har skickat ut frågeformulär för
att få fram vad majoriteten vill i sammanhanget.
Så här har 205:ans medlemmar svarat på frågan:

8-TIMMARS ARBETSDAG 1972 - HUR
VILL DU HA ARBETSTIDEN DÅ?
Svenska Fabriksarbetareförbundet avd. 205 skic

kade ut sin undersökning i vecka 19 då antalet an
ställda var 1.578, varav 1.035 män och 543 kvinnor.

1.539 fick frågeformuläret, 39 nåddes ej, 195
12,7 °/o kom i retur (motsvarar ungefär frånvaro
frekvensen).925 svarade.
Av 712 dagtidsanst. har 71 st. eller 10 /o svarat

att de vill ha förmiddagen förkortad och 611 st.
eller hela 85,8 %o vill sluta tidigare på eftermidda
gen. 27 st. =3,8 /o vill förkorta både fm och em
och 2 st. vill ha hela förkortningen på fredag em.
Deltidsanställda 102 st. har svarat: 10 st.= 9, 8 /o

vill förkorta fm och 6 8 st. =66,8 /o vill gå hem ti-
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digare, 12 st.= 11,7 0/o vill förkorta både fm och
em, ingen har röstat på fredagsledigt.
Tvåskift 91 st. har ansett: 47 st. =51,6 /o vill

förkorta fm och 39 st.=42,9 0/o vill ha tidigare
hemgång. 4 st.=4,4 0/o både fm och em.

Summan av det hela blir att av de 925 som sva
rat har 128 eller 14 / velat förkorta fm och
722=79,2 %o em. 43 st. eller 4,7 0/ både fm och
em och 5 st. vill ha ledigt på fredag och 14 st. har
ingen uppfattning.
ANGÄENDE LUNCHEN har dagtidsanställda

svarat att 360 st. eller 50,6 /o vill ha oförändrad
lunch, 302 st. =42,4 /o tycker att den kan avkortas,
deltidsanställda vill: 50 st.=49 0/o ingen föränd
ring, 23 st.= 22,6 % kan tänka sig att avkorta
lunchen och tvåskiftanst. 32 st.=35,2 "/o ingen för
ändring och 19 eller 20,9 / kan avkorta den.

Summan av det blir att 445 st. eller 48,8 /o vill
ha oförändrad lunch och 344 st. eller 37,7 /o menar
att den kan avkortas.

Detta och mycket mera kan man finna ut av
205 :ans statistik, bl.a. kan man få veta gruppens
behov av barntillsyn och till detta kan vi kanske
återkomma i ett senare nummer.



Gustavsbergsteatern har fått sin ridå. Stig Lindberg har gjort den, som synes. Den är
tryckt på sammet i rött och vitt. Det finns en intressant förklaring till hur ridån har kom
mit till rent tekniskt med en ekonomisk baktanke. Stig kallar det för Projekt Ofelia.
Det är hon som syns på bilden. Trycket är gjort på 12 schabloner i tygbredden 130x100
cm. Med denna teknik kan tillverkaren, NK, använda schablonerna som pusselbitar för
att få fram olika effekter på olika ridåer. På det sättet blir utgiften betydligt mindre än
om ridån skulle gjorts i ett enda exemplar.

Arbetstidsförkortning
SIF - klubbens önskemål

Styrelsen i SIF-KLUBBEN har genom ett fråge
formulär försökt ta reda på inställningen till tre
olika frågor:
1. Bakgrunden till frågan var att företaget gjort
en förfrågan om SIF:s inställning till att ha samma
arbetstid som de kollektivanställda, då de får 40
timmars arbetsvecka från 1972.
2. Frågan gällde intresset för att arbeta in vissa
eftermiddagar och dagen efter Kristi Himmelsfärds-

dag. De eftermiddagar det gällde var, trettondags
afton, skärtorsdagen, valborgsmässoafton, eftermid
dagarna före Kristi Himmelsfärdsdag, midsommar
afton, allhelgonadagen, julafton och eftermiddagen
före nyårsafton.
3. Denna fråga gällde flexibel arbetstid", som
varit uppe i Industritjänstemannen nr 2.
Av 301 utlämnade blanketter kom 251 åter be

svarade. På sidan 32 återfinnes SIF:s önskemål och
SALF:s statistik.

SIF är förkortning på Svenska Industritjänste
mannaförbundet och SALF är Sveriges Arbetsleda
res Förbund.
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OMTRANSPORTERFORROCHNU
När jag besökte Axel Wennberg på Kolbacken i

fjol, såg jag två stycken tavlor på väggen. Wennberg
• hade ju varit eldare och sedermera maskinist på
Gustavsbergs kolångare. Först från 1904-1910 på
gamla och därefter på nya kolångaren.

1904 lossade gamla kolångaren trä i London och
skulle därefter gå till Bryte och lasta kol. Man kom
emellertid bara ut på Themsen då man påseglades

Den påseglade kolångaren i torrdocka.
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av ett belgiskt fartyg. Det var ingen fara, ingen
skadades men man fick som syns på bilden en or
dentlig törn. Fartyget kastade ankar och på morgo
nen kom en bogserbåt och sen bar det av till torr
docka för reparation några veckor. Man hämtade
tio laster kol för hon lastade något under 2.000 ton.
Leran hämtades i Foy nära Portsmouth. Den kom
på järnväg och lossades över i baskar (av eng bas
ket= korg) som sänktes i lastrummet.

1910 var en stor dag då fick Wennberg med kap
ten Lutteman åka till Oskarshamn där nya Gustavs
berg låg färdig för leverans. Maskinisten Nilsson
hade åkt ner i förväg.

Det blev att gå direkt till England och hämta
kol. Det nya fartyget gjorde c:a 12 knop och lastade
2.200 ton inkl. 200 ton bunkerkol. Men hon var
sämre i sjön än den gamla. Hon klarade Farstabro
hål med nöd och näppe, när det var lågvatten måste
Gustavsberg I gå ut med pråmarna Oden och Tor
och lossa en del av lasten. Det finns än i dag ringar
på ömse sidor om Farstabrohål där man kunde
förtöja. Jag minns som barn när kolångaren blåste
i Farstabrohål, det var en grov, förtroendeingivande
ton. Kapten Lutteman bodde i den nu rivna villan
ovanför Värdshuset. Familjen sprang ut och viftade
och alla ungar sprang ner och tittade på. På vin
tern fick Gustavsberg III och VII (Saxaren) gå
och möta på Ingarö fjärd och bryta is för att få in
de livsviktiga råvarorna, som vi inte kan klara oss
utan än i dag. Torsten Rolf

Torstens berättelse om lerans väg på den tiden
Axel Wennberg var till sjöss har väckt vår nyfiken
het på råmaterialens väg från ursprungsorten till
Gustavsberg, antingen den går på båt, tåg, last
bil. Genom Pelle Westers vänlighet att löska i sina
papper har vi fått en liten provkarta, som vi här
med presenterar.

Liksom på Axel Wennbergs tid kommer gråleran
och huvudparten av kaolinet från Cornwall på båt
i dag också. Ni vet väl var Cornwall ligger? Det
är den sydvästligaste halvön av England, där landet
slutar i Atlanten. Yttersta udden heter också Land's
End. Den ligger på ena sidan av Engelska Kanalen



norr om Frankrikes västligaste udde, där landskapet
heter Finisterre - Landets slut. Land's End och
Finisterre - två gamla namn från tiden innan Co
lumbus och Vasco da Gama m.fl. var ute på haven
och upptäckte. - Leran går på bil österut till ham
narna vid Engelske Kanalen - Par innerst inne i
en vik, W Fowey och Teingmouth längre ut vid
kusten. En mindre del av kaolinet kommer från
Tjeckoslovakien, nära tyska gränsen. Det lastas på
pråmar och går på Elbe nordväst upp till Lubeck
och därifrån på båt upp till Farstaviken en gång
om året ungefär och lossas vid Kattholmen.
Samma väg kommer också gipsen till formarna.

Gips är ett mineral, kalciumsulfat, som i det här
fallet bryts i Sachsenstein n.o. tysktjeckiska gränsen.
Kvarts och fältspat, två viktiga beståndsdelar i

den keramiska produktionen, kommer i malen eller
finkrossad form från Forshammar n.o. Köping i
Västmanland. Transporten sker i bilarna med dom
två stora klotformade behållarna, som i s.k. folk
mun gått under namnet Anita Ekberg. Materialet
blåses in med tryckluft och förvaras i dom fyra
höga silos, som står utanför SPF mot Ingarövägen.
Där förvaras också porslinsskärven, som används
i sanitetsporslinsmassan.

Och så kan vi tala om varifrån benmaterialet till
benporslinet kommer. Från Stidsvig i Skåne nära
Helsingborg. Det är slakterierna som tillhandahål
ler benen. Först limmas dom ur till lim av Kema
Nord AB. Resten kommer till oss för att brännas
ner och ingå i massan, som ger oss det starka, vita,
genomlysande benporslinet.
På HPF finns ugnar, som värms med gasol. Och

det är OKs anläggningar i Södertälje, som trans
porterar hit den i tankvagnar. OK förser oss också
med eldningsolja. Den kom till för ett par år sedan
med båt, men nu kommer den också på landvägen
i tankbilar.
Långtradare används också för transport av plast

massan, som är syntetisk (konstgjord, framställd
på kemisk väg). Västtyskland har ju länge haft en
betydande kemisk industri och från Kölnområdet
kommer en del av den här massan. Men också från
Frankrike, Holland, Schweiz och England köper
vi plastmassa. Den kommer som granulat (korn
formad) i pappsäckar.

Emaljmassan har också kommit sjövägen förut.
Men i dag är det långtradare och färjor och båt där
så behövs, som sköter den transporten från England,
Holland och Belgien.

Badkarsplåten kommer från Thionville. En stad
med stor metallindustri, som ligger vid Moselle (ty.

Mosel), en av bifloderna till Rhen i ett landskap
med stora järnmalms- och kolfyndigheter i norra
Frankrike, nära gränsen till Luxemburg och Väst
tyskland. Det är det område, som tyskarna hade
mellan fransktyska kriget och första världskriget
under namnet Lothringen - numera franskt igen,
Lorraine.
Plåten forslas på pråm till Gent i Belgien. Gent

är den stora hamnstaden en bit in i landet, byggd
för oceangående fartyg. Den har bl.a. kanalförbin
delse med floden Schelde och via Gentkanalen med
Brygge och kuststaden Ostende. Därifrån fortsätter
båten till Gustavsberg. Floder med bifloder och
kanaler finns det ju gott om i dom här trakterna och
pråmtrafiken spelar alltså fortfarande en roll vid
godsfrakter.
Vad tar båten med tillbaka från Sverige? Det

blir ibland trä och spannmål, det senare mest till
England. Och naturligtvis ganska ofta styckegods.
Det är inte ovanligt att någon kör tomgång över
till Finland för att få olika transporter tillbaka till
ursprungshamnen.

M.

Gustavsbergs kofångare på Oskarshamns redd i det hög
tidliga leveransögonblicket. Det var den andra och sista
kofångaren. I den aktre masttoppen blåser förmodligen
Gustavsbergsrederiets vimpel. Den ljusa akterflaggen
med mörkt kors är faktiskt svenskt blå och gul. Den
blev sådan med tidens fototeknik - omvänd.
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RAPPORT FRAN OXELOSUND

Småbåtshamn i Oxelösund.

Intresset för skärgårdsliv och båtar är något ge
mensamt för Gustavsberg och Oxelösund. När detta
läses är fritidsskepparnas seglationssäsong i det när
maste avslutad. Det är emellertid ett känt faktum
att redan vid båtuppläggningstiden börjar planerna
för nästa sommars sjöfärder att ta form. Det kan
därför inte vara ur vägen att i en Oxelösundsspalt
berätta något om våra småbåtshamnar och inte
minst om de just i år ökade servicemöjligheterna
för gästande båtar.

Oxelösund har sedan länge varit en framträdande
småbåtsort. Samhällsexpansionen i början av 60-ta
let medförde emellertid krav på fritidssidan som
inte kunde tillgodoses med dåvarande resurser. An
ordnandet av brygg- och uppläggningsplatser för
småbåtar sågs som en kommunal angelägenhet och
en utbyggnad av hamnar för den snabbt växande
småbåtsflottan började. I dag beräknas antalet små
båtar uppgå till 2.000, varav 1.600 finns i organi
serade hamnar. Kommunen förvaltar 1.100, Motor
båtsklubben 350 och Oxelösunds segelsällskap 150
båtplatser.
Ur byggnadskontorets statistik över småbåtsbe

ståndet kan inhämtas att ca 50 "/o utgöres av mindre,
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öppna båtar och passbåtar. I längd understiger 75 /
6 meter. Det totala båtvärdet beräknas uppgå till
mellan 12 och 15 milj kronor. Båtbryggorna utgöres
av pontoner, där betongpontoner användes vid ut
satta lägen och samtidigt tjänstgör som vågbrytare.
Kostnaden per bryggmeter är dock hög, upplyser
oss byggnadschefen, 1.200 kronor varför de flesta
flytbryggorna numera utföres av tryckimpregnerat
trä vilande på plastflytkroppar, som betongingjutits
för att erhålla tyngd och stadga. Dessa bryggor
göres ändlösa med upp till 140 m längd och kostar
endast hälften så mycket. Båtplatserna tillhanda
hålles i bredder mellan 2-4 meter och till över
vägande delen försedda med bommar, i övrigt bo
jar. Båtplatsavgifterna, beroende på bryggbredd och
utrustningsstandard varierar mellan 60 och 300 kro
nor. Båtplatsavgifterna inbringar ca 150.000 kronor
per år. Trots detta måste kommunen subventionera
lika mycket för båthamnarnas drift. I anslutning till
hamnarna finns bilparkering, toaletter, telefon, ren
vattentappställen, släpställe för båtupptagning samt
båtkran och traktorhydraulvagn för max 5.000 kg.

Gästbåtplatserna har successivt utökats och i dag
finnes 120 platser disponibla. Under sommarsäsong
en beräknas 8.000 gästbåtar ha angjort Oxelösund,
varav 2.000 har övernattat. Till båtgästernas för
fogande står nyinredda lokaler inrymmande telefon,
toaletter, dusch- och tvättrum, torkskåp och stryk
utrymme. För detta erlägges en båtplatsavgift av
5 kronor per natt. Gästhamnens service har livligt
uppskattas av båtturisterna och även fått heder
samma omnämnanden i pressen.

För de närmaste fem åren räknar man med ett
ytterligare behov av 500 båtplatser. Dessutom visar
båtstorleken genomsnittligt en klar tendens att öka.
Segelbåtsbeståndet har ökat kraftigt och ett önske
mål är därför att få en särskild segelbåtshamn för
200-300 båtar, belägen långt ut på Femöre med
kort utsegling. För att få ett effektivt utnyttjande
av skärgården arbetar man för närvarande på sär
skilda fritidsbåtleder. Speciella kartor kommer att
upprättas där lämpliga badholmar och natthamnar
finns angivna.
Med dessa rader hälsar vi alla Gustavsbergare

välkomna till Oxelösund under den vackra som
maren 1972.

R-n



Före kick off i Långshyttematchen utväxlades blommor och standar mellan vår kapten Allan Eriksson t.v. och
Arne Grindbo, under överinseende av domaren Bengt-Olof Stenlund, båda från Fagersta.

MOLNTORPSGLIMTEN
Från vår företagsnämnds sammanträde strax före

semestern skvallrar protokollet bl.a. att man gläd
jande nog fått besked om tillbyggnad av fabriks
lokalerna, vilket möjliggör fortsatt effektivisering
av produktionen - nödvändigt i rådande kon
kurrensläge.

Då transportproblemen - även internt - blivit
betydande, liksom fraktkostnader m.m. har man
ansett det nödvändigt att skapa en särskild trans
portavdelning. Såsom chef för denna fungerar Kris
ter Lundberg. Fabrikens första truck har äntligen
tjänat ut och ersatts med en ny.

Förslagsverksamheten har man bedömt som otill
räcklig, varför en extra premie skall utgå till den
som först uppnår fem belönade förslag!

GBM-klubbens KM i Whist med fjorton delta
gande par resulterade i följande prislista: 1. Karl
Andersson-Kalevi Pitkäranta, 2. Lauri Kuuttinen
-Veli Kuuttinen, 3. Ingemar Wall-Sivert Wall
berg, 4. Kaarlo Ahoniemi-Esko Mylläri, 5. Per
Klemets-Håkan Persson, 6. Alvar Hannus-Ingvar
Widell.
Klubbens fotbollslag har, på inbjudan av Fagersta

AB, vänskapsspelat i Långshyttan, där värdarna ar
tigt nog förlorade med 4 mål mot 2. Före duellen
visades Klosterverkens anläggningar med driftsche-

fen, ingenjör Karl Frick som utmärkt ciceron. Fär
digställningen av det rostfria materialet intresserade
resenärerna alldeles särskilt, då ju verket tillhör
våra leverantörer av diskbänksplåt. Efter matchen
samlades man till supe på Brukshotellet - varunder
sedvanliga artighetsbetygelser framfördes - varpå
följde förfriskningar och dans. Initiativtagare och
värd för det mycket lyckade besöket var försälj
ningschefen, ingenjör Sixten Bjerngren, Fagersta.

Fotbollsutbytet fick nästan omedelbar verkan, då
lagets poängplockning i korpserien i början närmast
blev åt rekordhållet. Huruvida skörden räcker till
medaljplats" är vid pressläggningen oklart!

L. Johansson

För vänlig hågkomst på min 50-årsdag ber jag
härmed få framföra mitt hjärtligaste tack.

Gunnel Becker, Mölntorp

För all vänlig hågkomst på min 60-årsdag fram
för jag härmed mitt hjärtliga tack!

Elov Johansson, Mölntorp

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag framför
jag härmed till KF samt till AB Gustavsbergs Fabri
ker mitt hjärtliga tack.

Manne Nilsson, Mölntorp
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SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Livet rör sig
även från min horisont sett. Jag har fått ett nytt
perspektiv på Farstaviken. Från mitt fönster ser
jag en gästbrygga och vattnet som vresigt slår mot
kajen. Genom almarnas massiva grönska skymtar
Wilhelm Odelberg på sin sockel och Huvudkonto
rets flaggstånd och spira reser sig över trädtop
parna.
Vi har flyttat omkring lite vi på Gamla Konto

ret. Till glädje hoppas vi för alla gustavsbergare
och gäster som har sina ärenden hit. Företagsläka
ren återfinns i de gamla, vanliga lokalerna en trap
pa upp, inga förändringar där. Personalavdelning,
kurator, Fastighetsavd., Utbildning och inspektor
finns på nedre planet (se skyltar vid ingångarna).
Två trappor upp återfinns PR och Reklam med
"Gustavsbergaren". Det har blivit mera ordning
på torpet på det här sättet. Vi har fört en splittrad
tillvaro länge och många av oss har haft arbetsplat
ser fjärran från den egna avdelningen. Nu har vi
sammanförts och avdelningar som får många be
sök av allmänheten är placerade på bottenplanet.

Kärt barn har många namn
Gamla Kontoret eller Gula Byggningen är av

hävd likvärdiga namn på samma byggnad. Ett hus
som har gått igenom skiftande öden men alltid
fyllt en viktig funktion och haft en fast förankring
i Gustavsbergsfabrikens historia. Borgmästargatan
är ett annat begrepp som följt oss i decennier men
som i dessa dagar förlorat sin betydelse. Aldrig
mer skall vi stå i kö vid foten av Stigberget och
längta efter bussen till Gustavsberg. Vi åker inte
ens förbi. Bussen tar vägen genom Stadsgården till
Slussen och lämnar de kära söderkvarteren helt åt
sitt öde. Vemod känner vi men tillfredsställelsen
är större. För dem som arbetar och har sina skolor
i Stockholm innebär direktförbindelsen med tunnel
banan en hett efterlängtad reform. Men det stilla
lugnet kommer att sprida sig över området kring
Borgmästargatan när inte längre Björknäsbussar
nas passagerare besöker affärerna. Många affärs
innehavare kommer att märka hur kundunderlaget
krymper och undra om det är dags att slå igen.

Hur har semestern varit?
Skönt, inte en enda människa har besvarat denna

min fråga annat än med förtjusta utläggningar över
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frihetens fröjder. Men jag efterlyser förgäves en
linje i gustavsbergarnas semesterfirande numera.
Fjällvandringar varvas med resor till Kanariehol
marna, stugan i Dalom, Skåne eller Ingarölandet,
det finns alla variationer i semesterkatalogen. Som
liga stannar t.o.m. hemma i Gustavsberg. Blott båt
folket kan man lita på sen femtio år. De packar
båten med familj och förråd, sticker ut genom Fars
tabrohål, vinkar farväl till Tjustviks Holme och
försvinner ut mot de fjärdar där, enligt deras ut
sago, solen alltid skiner även om semestern regnar
bort i övriga landet.

När Gustavsbergaren
på femtiotalet hade semester var samhället tomt som
en öken. Det verkade som om medborgarna emigre
rat till fjärran orter. Ingifta gustavsbergare åkte
till kullornas Dalom, mellannorrlänningarna ploc
kade hjortron på trolska hemmamyrar och små
länningarna gästade sitt barndomsland. Vi som hade
ont om pengar och flera små barn som släkten inte
kunde stå ut med länge, gick och "ägde" trakten
kring Farstaviken i veckor. Alla hallonsnår, blå
bärsbackar och smultronställen var våra och i Kon
sum togs vi emot som favoritkunder och vi kände
uppskattningens röda matta smeka våra fotsulor.

På sextitalet reste Svensson
utomlands antingen han hade råd till det eller ej.
Det hade gått status i namn som Mallorca, Rimini
eller Riva del Sole. Ungarna kom hem från skolan
och sa, att nu måste vi resa utomlands nästa som
mar, det gick bara inte att komma med Västkusten
eller Knuts Hav när alla kompisar stoltserade med
exotiska orter på geografilektionerna. I mitten av
sextitalet blev det riktigt knepigt då reste Svensson
utrikes på jullovet också och klädde ut någon stac
kars enbuske till julgran.

Nu på sjuttiotalet
återupptäcker Svensson Sverige och får hjälp av
Frida, hon som svarar i telefon och vet det mesta
om allt inom sitt revir. Utomlands reser väl folk
då och då men det är ingenting märkligt med det
och det kryllar av folk kring Farstaviken även un
der semestertid. Det är bra, alla bör använda fri
tiden efter behag och skulle man inte ha råd att
resa, så är det i sanning inte det sämsta att semest-
ra vid Farstaviken. Edla Sofia
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LANGPROMENAD
Det finns många trevliga långpromenader, om

man vill bära matsäck på ryggen och har bra på
fötterna. Men vi har valt en bestämd för att göra
det lättare att välja!
Den börjar vid Sunds gård på Värmdö. Dit ut kan

man åka buss, priset är 2:60 kr. X 2. Från håll
platsen Sunds gård går man t.v. in på avtagsvägen
fram till den gula huvudbyggnaden med den under
baraste snickarglädje. Den kan man gott titta på
ordentligt! Det finns fler vackra och intressanta
hus där. Så tar man vägen rakt österut förbi en
brevlåderad på vänster hand. Ta inte den högra
vägen framför stora huset, då kommer ni fel!
Har ni bil eller cykel parkera vid sågen eller på
annat lämpligt ställe.
Det är bra att ha kartkort 10 J nr 1 OSKARS-

, FREDRIKSBORG-VARMDO och gärna en
fickkompass i handen. Det är spännande och inte
svårt att gå efter karta. Upplysning av en nybör
jare. Följ stigen norr om och längs Sundsviken. Den
är prickad på kartan. På sina ställen är den lite
diffus i verkligheten, men ha stranden som hållhake
tills ni efter ca tre kvarts promenad kommer fram
till torpet Lugnet. Om ni fortsätter framför stugan
och norrut upp i bergen, hittar ni Lugnets mätsta
tion. Där kan ni vila er på en bänk framför en vid
och befriande utsikt över Sandö- och Grindafjär
darna. En fin matplats! Mätstationen fungerade då
man sköt med kanoner från Hemmesta Fort ut i
fjärden. Fiskaren, som med sin trevliga hustru bor
i stugan numera endast på somrarna, har varit med
och skjutit på den tiden det begav sej. I närheten
av stugan finns en del gamla stengrunder, som
skvallrar om att där varit fler hus nån gång i tiden,
hur längesen kan jag inte tala om, tyvärr.

För att komma på rätt stig för fortsatt vandring
ska ni gå tillbaka och upp sydväst om fiskarstugan.
Nästa riktmärke är Johannesberg och Friden, också
gamla torp till Sunds gård. Här försvinner stigen
ur kartbladet en bit. Om ni vill så skaffa också an
gränsande kort österut. Annars går det nog bra
ändå!
När ni passerat dom två torpen är ni snart fram

me vid Norrhåva, med eller utan h. Det stavas olika
på olika kartor, men jag tippar med h som i håv.
Norrhåva är ett 1700-talshus, som väl inte är så

helt välhållet. Men att hålla efter gamla hus är dyrt
och det är synd. Det är i alla fall fint att det finns

så stora fria strövområden kvar. Och bilen kan vara
verktyget att komma åt dom. Och cykeln förstås!
Efter en halv km ungefär kommer Söderhåva och

efter ytterligare ca två km är ni framme vid Kvarn
stugan. Pass på, för uppe på berget ovanför stugan
ligger en medfaren men vackert åldrad kvarn med
årtal 1864 i vindflöjeln. Hur den har drivits kunde
vi inte riktigt klura ut. Om någon kommer på det,
tala gärna om för oss.

Efter ytterligare en dryg fjärdings väg är ni
framme vid Sunds gård. Hoppas ni inte glömt var
ni ställt ert fordon. Naturligtvis kan man gå run
dan i andra riktningen. Den kanske t.o.m. är att
föredra. Då har man solen på rätt ställe och den
vackraste och bekvämaste vägbanan sist. Vägen
från Norrhåva fram till stora vägen är nämligen
fylld med halväggstort grus, runt visserligen men
lite tröttsamt. Det är faktiskt den enda nackdel
med den här utflykten som Hilding och jag kunde
komma på, och den är inte stor.

Margareta
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SUNDS GÅRD
En vackrare ingång till
en härlig höstpromenad
- kan man tänka sej
det! När man avnjutit
Sunds gårds utom
ordentliga finsnickeri
detaljer - överst t.h
- vandrar man in
under ekarna mot ett
gammalt magasin, som
stoppar blicken här
men inte stigen. Den
fortsätter och kommer
så småningom fram till

NORRHÅVA
ett 1700-talshus, som
ligger fint med utsikt
över den här viken
av Sandöfjärden. Den
somhar goda ögon, kan
på bilden- nederst se
Sandö Fyr. Här utan
för går segelleden bort
motLindalssundet.
Norrhåva ligger en bit
upp i land. Och den

°. .8. 12som gar var tang-
promenad kan ta sej
en titt på den.
Och på kvarnen som
finns på föregående
uppslag.



KONSUM• DOMUS
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Konsum/Domus
I föregående nummer av Gustavsbergaren talade

vi om aktuellt inför högsommaren. Det är ju en tid
då vårt försäljningsområde har att räkna med stor
invasion av fritidsfirare. Så blev det också i år. Vi
kunde under juli månad notera en rekordförsäljning,
som slutade på 6.1 milj. kronor för Varuhuset och
butikerna gemensamt. Varuhuset och Möbelbutiken
sålde för 5.2 milj. kronor. Den totala ökningen var
5.7 procent. Ökningen är något mindre än vad som
motsvaras av prishöjningarnas genomsnitt sedan juli
månad föregående år. De utdragna löneförhand
lingarna och osäkerheten på arbetsmarknaden har
säkerligen påverkat konsumenternas köplust när det
gällt varor som kan undvaras. Vi tycker att perso
nalsituationen under sommaren klarats bra. Det var
närmare 400 personer som arbetade längre eller kor
tare tid under juli månad. Genomsnittet anställda
för helåret rör sig om cirka 200 personer.
Varutillförseln har vår lagercentral och rikslag

ret i Bro skött bra. Våra leverantörer av färskva
ror har också klarat sina åtaganden på ett tillfreds
ställande sätt. Det är klart att det vid storrusning
kan uppstå svårigheter att på ett tillfredsställande
sätt klara sortimentet under hela dagarna om för
säljningen blir större än beräknat. Det får ej heller
finnas några gamla varor kvarliggande till följande
dag. Under jordgubbssäsongen sålde vi 40.000 liter
jordgubbar, som övervägande var av god kvalitet.
Den svenska färskpotatisen, som är så viktig till
midsommarbordet, gav oss inga plus. Regn och
olämplig förpackning var anledningen till den otrev
liga situationen, som vi hoppas inte skall upprepas.

Prisutvecklingen
När husmödrarna ja förresten även männen
- går och handlar så tycker alla att varorna bli
vit så dyra - pengarna har svårt att räcka till.
Höjd mervärdeskatt från nyåret, ökade kostnader
i så gott som samtliga led på varans väg till kon
sumenten måste påverka priserna. Alla led har inte
fått kompensation för sina ökade kostnader, varför
vi måste räkna med fortsatta prishöjningar. I juli

månad höjdes priserna på ett antal jordbrukspro
dukter i enlighet med träffad överenskommelse. I
augusti månad höjdes priserna på livsmedel med
1.8 procent och för övriga varor med 3.0 procent.
I dessa prishöjningar ingår då mervärdeskatt samt
kompensation till partihandeln, varför detaljhan
delns andel torde röra sig om 2/3 av den höjda
marginalen.

Halvårsresultatet
Vi har halvårsbokslutet klart och räkenskaperna

har reviderats av regionens KF-revisor. Resultat
analysen visar att vi fått arbeta med sänkta mar
ginaler och ökade kostnader i både kronor och pro
cent. Det har medfört att nettoresultatet av verk
samheten blivit lägre än samma tid föregående år.
Den omtalade marginalförstärkningen från augusti
månad kommer att påverka siffrorna till det bätt
re. Vi har för vår förenings del anledning att vara
nöjda och se framåt med stor tillförsikt.

Hösten/ Vintern kommer
Efter inventeringen vid månadsskiftet aug./sept.

är det tid att byta ansikte i Varuhuset och Möbel
butikens montrar, hyllor och expo. Vi förväntar
att vår förenings medlemmar och kunder skall fin
na varor som skall intressera. Hjärtligt välkomna.

Självkem
Vår självkem har möjligheter att taga hand om

fler klädesplagg. De som börjat utnyttja anlägg
ningen synes vara nöjda. Om det blir flera som
kommer så kan vi klara självkemens kostnader
bättre.

Nya regler för köptryggheten
Sedan några år tillbaka har vi som bekant köp

trygghet när det gäller varor som inköpts i Kon
sum/Domus. Det gäller hela landet. Dessa regler
har nu förbättrats och ger ännu bättre skydd för
köparen. I Varuhuset och Möbelbutiken finns en
nyutkommen folder "Tjäna på att veta om köp
tryggheten', som vi föreslår att intresserade häm-
tar. G. M-n.

28:e KOOPERATIVA RIKSM'ASTERSKAPET I ORIENTERING

I GUSTAVSBERG DEN 19 SEPTEMBER 1971
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Kooperativt nordiskt samköp
Inom ramen för Kooperationens nordiska samarbe
te har tillkommit en ny aktivitet, nämligen nordiskt
samköp av glas och porslin. Det samarbete mellan
de nordiska länderna som på detta område under
ett antal år skett sporadiskt har nu fått fastare ka
raktär.

I Gustavsberg anordnades ett möte den 8/6 71
mellan representanter för FDB (Danmark) SOK,
OTK (Finland) och NKL (Norge) då man enades
om att bilda en permanent arbetsgrupp. Uppgiften
blir i första hand samköp inom varuområdet glas
och porslin. Detta kommer att ske på samma sätt
som inom övriga grupper på non-food-området,
men också erfarenhetsutbyte och produktutveck
ling ingår i programmet. Man beräknar att försälj
ningsvärdet i detaljledet för dessa varor inom de
deltagande organisationerna uppgår till omkring
130 milj. kr.

Till gruppens ordförande valdes inköpschef Ju
hani Ranta, OTK, Helsingfors.

För värdskapet i Gustavsberg stod Arnold Erde
ryd samt Olle Jansson och från Nordiska kansliet
KF, Stockholm, Gunnar Höglin.
Mötet i Gustavsberg inledde Ruben Edqvist med

en presentation av hela det kooperativa Gustavs
berg. Peter Pien informerade från plastavdelningen
om utvecklingen på plastsidan och Arnold Erderyd
redogjorde för den totala konsumentnära keramiska
marknaden inom äta-dricka-servera-pryda-funktio
nen. Han framhöll att konsumtionen har minskat
av vitt dekorerat porslin medan däremot ökningen
är markant på den rustika delen d v s gods med

UR BESÖKSBOKEN
Besöksverksamheten går sin gilla gång. Det finns

ryck, då man tror på en avmattning - men nej,
det är strax fullt pådrag igen. Några summor har
vi inte räknat ut än, men det verkar minst lika
mycket som i överkanten.
Riksbanksstipendiater, pensionärsföreningar för

stås, folk från Västtyska byggnadsarbetareförbun
det, ett schweiziskt kvinnogille, där många hade
sina män med, är slumpmässigt valda rader i be
söksboken.

Från UD var man mån om att visa Gustavsberg
för två av sina utländska inbjudna gäster - en
medarbetare från ambassaden i Canberra, som har

Från vänster, Juhani Ranta, Tima Laine, Arnold Erde
ryd, Irja Renvall, Nils W. Jensen, Markku Lindholm,
]. Larsen, Olle Jansson.

färgade glasyrer av stengodskaraktär. Vidare att
kaffekoppförbrukningen i porslin minskat avsevärt
genom engångsmaterialets snabba intrång på mark
naden.

Deltagare i mötet var: J Larsen, NKL, Oslo, Nils
W Jensen FDB, Köpenhamn, Timo Laine SOK,
Helsingfors, Juhani Ranta och Markku Lindholm,
OTK, Irja Renvall, Elanto, Helsingfors, Gunnar
Höglin, KF:s nordiska kansli, Stockholm samt Ar
nold Erderyd, Olle Jansson och Maud Hellman,
Gustavsbergs Fabriker.

hand om Sverigeinformation och en från svenska ge
neralkonsulatet i Västberlin. Rumäniens ambassadör
i Stockholm, Eduard Mezincescu, har varit här på
visit, dock inte via besöksboken. KF hade bjudit
en gammal god medarbetare från London till Sve
rige som tack för lång och trogen tjänst. Han skulle
naturligtvis komma hit och se.
Svenska institutet för kulturellt utbyte, som det

heter, har många förfrågningar om besök av stipen
diater och liknande. Så samarbetet med dem är som
vanligt. Tre italienska journalister från tidskriften
Abitare är sist på listan när detta skrivs.

M.
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DAGBOKSBLAD FRAN GOTLAND
,"·. ,
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"På aftonen gick vi ner till havsstranden. Allt var så stilla, även havet var lugnt och ut från Ljugarns fiskehamn
dunkade fiskekuttrarna. Spelade så gott jag kunde på min nya flöjt inköpt i Visby."

Kristina Lindfors, i flera år sommarpraktikant på vår Postavdelning cyklade under semestern på Gotland
tillsammans med "Lotta". Från den resan har vi fått låna dagboksblad med tjusiga teckningar och inspi
rerad text.

19 juni
Vaknade vid tretiden i ett mörkt och kallt vand
rarhem. En massa snarkande och hostande kvinn
folk, granne med väckarklocka, hemska tider. Det
var obekvämt att ligga i en säng igen, både Lotta
och jag längtade till marken och vårt blå fjällrävs
tält. Men Lotta hon sov ända till fem, nåja, halv
fem var det.
Himlen var stålgrå. Försiktigt och så ljudlöst

som möjligt packade vi våra ryggsäckar och rasade
sen nerför trappan samt fastnade i ytterdörren. I
köket ihopvispades under djup tystnad smaskig
fruktsoppa.
Klockan sex vinkade vi adjö till Katthamra och

sola hon sken så gott. Denna natt hade tydligen
alla Gotlands harpaltar fötts. Det skvätte och skvatt
i varje krök av små bruna, svarta och melerade
harungar. En del varken skvätte eller skvatt för de
var påkörda ...
Vid Ardre kyrka hälsade vi godmorgon på en

bonde med ryggsäck. Alla gamla hus har råkat bli
gamla skolor tack vare Lotta. Så fort vi inte visste
vad det kunde vara för slags hus konstaterade hon
helt lugnt. - Det där? Jamen det är ju en gammal
skola. Så slapp vi grubbla på det.
Tjugo över sju ankom vi till ett ännu sovande

Ljugarn och Vitvärs semesterby. Vårt lilla tält
("likkistan") står inunder en björk, havet glittrar
kristallklart hundra meter framför oss. En mossbe-
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vuxen bunker ligger härintill.
På aftonen gick vi ner till havsstranden. Allt

var så stilla, även havet var lugnt och ut från Lju
garns fiskehamn dunkade fiskekuttrarna. Spelade
så gott jag kunde på min nya flöjt inköpt i Visby.

21 juni
Ljugarn lämnades åt sitt öde halv sju på morgonen.
Idag skulle vi ta det lugnt, stanna vid allt sevärt
och rita mesta möjliga.

Garda eller Garde har en mycket vacker kyrka
från början av 1000-talet inramad av en välskött
grön kyrkogård.
Utanför Garde stod en väderkvarn uppförd i

kalksten. Den var mycket väl bibehållen tack vare
det oömma materialet. "Halvans" kvarn som den
hette hade spåntak utformat som ett slags kupol.
Lojsta hallen dök oväntat upp bakom en krök.

Vi stannade upp igen och steg in i hallens mörker
och kyla. Grunden till järnåldershallen tillkom vid
ett husbygge på 400-talet. Den är 25 meter lång
och 6-8 meter bred. Det var en märklig känsla
att komma in i den. Golvet var av jord. Längst bort
låg eldstaden och en träbänk som ådrog sig Lottas
uppmärksamhet. Där satt hon länge och fantiserade
sig långt tillbaka i tiden.
Rullade in till idyllen Klintehamn på eftermid

dagen, provianterade och uppsökte lämplig över
nattningsort. Allt är bra, till och med maten.



28 juni Visby
Dagen började lovande med skönt grå himmel och

'- kylig luft. Trampcyklarna återlämnades med tungt
hjärta. Min cykel hade trots allt något visst över
sig. Lottas Crescent var felfri och lättrampad, jag
menar, det var ju trevligt för henne. Hon hade ju
inte konstnärliga lagningar med blyertspennor och
grön isoleringstape som jag hade på min till märket
okända cykel.

I S:t Hans ruin serverades färskt bröd och starkt
gott kaffe. Lotta slog på stort och bjöd frikostigt
på fika. Den vänlige tandlöse och hårspretande
trädgårdsmästaren från Katthamra kom finklädd s -
klivande uppför Adelsgatan. Han log brett och g
hälsade igenkännande på oss. Jag tackade än en +-ecu.«u.a AS

+"sk-wsaa2, es8G_gång för de vackra luktviolerna som han förärade .svia
mig på vandrarhemmet. Han log då ännu bredare
och tackade.

29 juni -
Så ska vi bo under bar himmel denna vår sista got- vanligt en bred dimrand men den brukar upplösas.
landsnatt. I en park ovanför hamnen har vi slagit Fladdermöss sveper förbi. Tack för en angenäm
läger. Samtliga gutingar ska tydligen också över- natt!
natta ute för här springs det oavbrutet runt om- Klockan fem kom med färjan min färdkamrat
kring oss. till Gotska Sandön. Lotta avvinkades med en något
Kl. 02.10. Nattens timmar har gått snabbt. Båtar glansig blick och en nyponros överlämnades i sista

har kommit och farit, mänskor har vandrat här minuten. Så for hon över havet hem till sitt Tumba
förbi, eldflugor vid gatulyktan, varannan timme och jag fortsatte till mitt Gotska Sandön för andra
en brödbit och dricka. Som första fågel flöjtar en året i rad.
koltrast. Dagen verkar bli fin, horisonten har som] Kristina Lindfors.

"Som första fågel flöjtar en koltrast. Dagen verkar bli fin, horisonten har en bred dimrand som brukar upplösas".
Från Visby.

.-
-i-:-.--- •-
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"Halvans" kvarn hade spåntak utformat som ett slags
kupol.



FRÅN PENSIONÄRSFRONTEN INTET NYTT!

Penningby slott.

Jo, kanske det är en del ändå. Vi vill börja med
att tala om att det känns skönt att vi inte är bort
glömda av gamla arbetskamrater, fabriken och de
olika föreningarna. Den 14 juni bjöd Kyrkliga sy
kretsen alla gamla, som orkade vara med, på en
trevlig resa. Första målet var Saltsjöbaden där vi
besökte kyrkan, observatoriet, som tyvärr inte var
öppet, men vi njöt av den underbara utsikten däri
från - bl.a. över Baggensfjärden. Som alla äkta
turister hade vi kameran med oss och tog några kort
med Gustavsbergs vattentorn i bakgrunden. Vid
nedfärden från observatoriet kände väl en och an
nan av oss ilningar i maggropen när vi tog oss ige
nom den tvära, översta kurvan, som inte har de
rätta måtten för stora turistbussar. Men allt gick
väl, ilningarna försvann och vi fortsatte till det om
skrivna Ormingeområdet. Det är förbluffande vilket
stort bostadsområde, som där vuxit upp på kort tid.
Därifrån gick färden till Graninge Stiftsgård, som
är mycket vacker och rymlig och förtjusande inredd.
Där blev vi bjudna på kaffe med mycket gott bröd
och tårta. Sedan besökte vi stiftsgårdens lilla kyrka
under kyrkoherdens ledning. Vi vill med dessa rader
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varmt tacka Kyrkliga sykretsen och om vi då sär
skilt får nämna fru Lisa Fall, som länge stått i led
ningen för densamma, och alla Ni andra som till
sammans med kyrkoherde Ekström med fru gjort
dessa resor så omtyckta och efterlängtade.

Den 16 juni var det så dags för nästa resa, som
gick till Penningby-Furusund-Dannemora och var
sommarens första resa arrangerad av Pensionärs
föreningen. En uppskattad nyhet för oss var bussar
nas luftkonditioneringssystem, som gjorde att vi
kunde reglera lufttillförseln från resp. sittplatser
utan att besvära eller orsaka drag på våra medpas
sagerare. Vi hade mycket trevliga chaufförer, som
när de inte rattade bussarna gjorde allt för att roa
oss med sång och historier. Men den glada stäm
ning som brukar råda på våra resor ville inte infinna
sig. Det vilade en viss förstämning över oss eftersom
vår kassör, Hilmer Sjöberg, så hastigt hade gått bort.
Han hade nedlagt mycket arbete på vår förening
och var en uppskattad medlem. Vi önskar frid
över Hilmers minne.
Undertecknad var mycket nyfiken på att få åter

se Penningby slott efter 70 år. Som liten hörde jag
berättas att det spökade där. När jag var i 7-års
åldern åkte jag hästskjuts förbi slottet tillsammans
med min mor och lillasyster. Det var regnigt och
halvmörkt och jag minns ännu hur min syster och
jag kröp ihop i vagnen alldeles stela av skräck. Idag
såg slottet förståss inte alls spöklikt ut allraminst
från parksidan. På andra sidan var rappningen
illa åtgången på sina ställen och gav ett litet dyst
rare intryck. Som tröst för min spökfantasi var käl
larvåningen kuslig men en trappa upp var det vac
kert och ljust med gamla kungatavlor på väggarna,
vackra ljuskronor, förtjusande möbler, så all ev.
spökstämning försvann. Från Penningby åkte vi till
tullhuset i Furusund där vi serverades verkligt gott
kaffe och gott bröd. Det regnade lite smått hela
dagen, så vi hade ingen lust att gå ut och se oss
omkring utan vi fortsatte till Dannemora där vi
intog en god lunch på hotellet och styrde sedan
kosan hemåt igen.

Den 4 augusti gick Pensionärsföreningens andra
resa för året - en dagsutflykt till Skottvång-Malm
köping. Min närmaste granne, Axel Andersson hat
berättat för mig om resan för själv var jag inte
med. När man passerat de första tonåren plus några
till är det inte alltid orken räcker till. Resan gick
via Stockholm-Wårby-Södertälje-Turinge-Krampan



ORIENTERARNA RÖR PÅ SIG
Flera toppresultat har noterats denna sommar

främst då naturligtvis av Björn Nordin. Han gjorde
en mycket stor insats i årets 5-dagarsorientering,
med 9.500 tävlande, där han erhöll en mycket upp
märksammad andraplacering bland eliten. I övrigt
kom Nils Freyne på en 6:e placering bland seniorer
na och Anders Daagarsson vann en etappseger i en
av de yngre pojkklasserna.

Börje Sander har nått flera bra resultat främst
i Norrköping, där han segrade bland eliten. Leif
Strandberg har även han gjort fint ifrån sig och de
ovan nämnda seniorerna försöker nu att bli uttagna
till SM-budkavlen, där endast fyra stockholmslag
får springa.
Ungdomarna har även de nått flera bra place

ringar bl.a. vann trion Marie Tysk, Lilian Pukk
och Kristina Molme DM-kavlen och de har även
nått många fina resultat vid de nationella tävling
arna och de tillhör de bästa här i Stockholm. Tho
mas Wester har sprungit bra och vunnit två gånger
i yngre juniorklassen.

För att nå stora framgångar inom orientering
fordras det erfarenhet av olika terrängtyper. Där
för har orienterarna i år sprungit flera gånger i
Skåne och Norrland. Aven internationell erfaren-

het har elva orienterare fått i Schweiz 5-dagars.
Det blev en verklig upplevelse att få springa där
nere bland bergen med upp till 400 meters stig
ningar och att få springa på 1.500 meters höjd med
milsvid utsikt över snötäckta alptoppar.
Landskamper i Norge och Schweiz har Björn

Nordin deltagit i och nått bra resultat. Närmast
kommer nu de Nordiska Mästerskapen i Sundsvall
i slutet av september och därefter en resa ner till
Tjeckoslovakien.
Vid flera kavlar har Gustavsbergsseniorerna nått

flera framskjutna placeringar bl.a. en 2:a placering
i DM, 3:e i Stigtomta, 1 :a i Oxelösund, 1 :a i Hel
laskavlen och 2:a i Dubbelskubbet.
Trimorienteringen, som blev en stor framgång i

våras, har nu startats en andra gång med nya kon
troller.
Tävlingssäsongen håller på ända in i november,

då Gustavsberg arrangerar den sista tävlingen för
året. Nästa år kommer en ny karta att kunna ges
ut över Värmdön, som tagit två år att framställa.
Nybörjare hälsas välkomna till en kurs, som

startas i oktober varvad med gymnastik och film
och bildvisning.

Nirre

NYTT FRÄN TEATERKOMMITTEN
Höstens gästspel från Svenska Riksteatern blir

två. "Skandalen" av Lars Björkman den 19 oktober
och Cramerbaletten den 2 december.
"Skandalen", som är en satir i revyform över

lokaliseringspolitiken, spelas av en grupp inom Riks
teatern, som kallar sig Temateatern. Regissör är
Ove Tjernberg.
Kvällen med Cramerbaletten innehåller tre ba

letter, en av Ivo Cramer själv, "Godafton vackra

Från pensionärs]ronten . . .
till Skottvång. I Skottvång serverades kaffe och
därefter var det visning av gruvmuseet. Sedan gick
färden vidare till Blacksta-Stjärnhov-Hyltinge
Malmköping där det var dags för lunch. Förrätt,
varmrätt och kaffe serverades och Axel och alla de
andra lät sig väl smaka. Sedan var det meningen
att de skulle besöka Svenska Spårvägssällskapets
museibana men tiden räckte inte för detta besök
utan det var dags för hemresa via Byringe-Länna
Strängnäs-Stockholm till Gustavsberg och det känns

mask", och två av Tyyne Talvo. De har dansats
bl.a. på Operan i våras och fick då ett entusiastiskt
mottagande.

Gustavsbergs Teaterkommitte har fr.o.m. hösten
1971 följande sammansättning:
Vilhelm Samuelsson, ordf., Marianne Landqvist,

sekr., Sonja Ohlund, kassör samt ledamöterna Sune
Nilsson, Bertil Peterson, Brita Jacobson, Ulla Svens
son, Harald Lindholm och Sigvard Simonsson.

alltid skönt att vara hemma igen.
Pensionärsföreningen skall arrangera ännu en resa

denna sommar, antingen i slutet av augusti eller i
början av september. För att alla de, som inte orkar
sitta och åka så långt skall kunna följa med är
resmålet Skansen den här gången. Vi hoppas att
även många från Gustavsgården skall kunna del
taga. Och kanske många av oss även orkar med
en svängom på Gröna Lund. Åtminstone hoppas
K-V:s Maria det och Adina
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SKÖNHETEN SOM ÅTER VISADE
SIG EFTER 3000 ÅR

John Bellander har läst boken om "Höjfolket", som
verkar mycket spännande. Den handlar om fynd av en
tretusenårig bronsålderskultur i Danmark. Det är ofta
de döda i sina gravar med allt vad de fick med på resan
till det andra landet, som kan berätta för oss i dag hur
det var för årtusenden sedan. Efter den boken berättar
han om den unga bronsåldersskönheten. Boken är skriven
av dansken P. V. Glob.

Det var midsommartid år 1122 före Kr. Det skul
le snart vara mörkt över trakten där han bodde på
Jylland. Han hade skjutit upp svängdörren och
gått några steg ut på tunet. Han hörde hur dörren
svängde tillbaks på sin horisontella stock. Det fanns
ingen ute på tunet och han såg sig om efter den
långa byggnaden. Den var byggd av långa stockar,
som var nerdrivna i marken. Väggarna var tätade
av mossa och kvistar. Det översta lagret bestod av
torv och gräsflak. Sidoväggarnas stockar lutade
mot varandra och hölls uppe av två rader stöttor
inomhus. De olika avdelningarna av huset skildes
åt av stock- och risväggar och i några fanns det en
härd mitt på golvet. Härden var delvis täckt med
flatsten och även omkring härden låg hällar. I ta
ket över härdarna var det en stor öppning genom
vilken röken sökte sin väg.
Mätt i våra dagars mått var huset 80 å 90 m.

långt. Det var bra tyckte han med en sådan kon
centration. I de olika avdelningarna bodde husets
folk. Det var mest människor, som förr hade bott
i trakten och stannat så att säga på stenåldersnivå.
De var honom underlydande alla dessa drängar och
pigor eller siavar vad man nu ville kalla dem. Man
arbetade tillsammans för samma mål. Ingen tog
någon lön. Alla hade det bra genom samarbetet och
att bo i samma hus. Det gav kraft och skydd om
några angripare ville tränga sig på.
Då han såg upp över taket och såg li:ur gnistor

svängde sig upp i rökhålen skakade han dock på
huvudet. Han visste om eldfaran, men hade intet
kunnat göra däremot. Vintertid gick det väl an,
då taket var fruset och även täckt med snö, men
sommartid måste man vara försiktig och mest elda
utomhus till hushållsbruk.
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Ja, många hus hade eldhärjats visste han.
Nu vände han sig om för att gå till gravsätt

ningen. Man hade börjat kasta upp den under da
gen på dalsänkan mot bäcken, som rann därnere.

Det fanns kringstrykande människor, som bru
kade söka länsa de nya gravarna. De passade på
då högarna ännu ej var färdiga och man kunde
komma åt en del av kistan. Man gjorde ett hål i
locket och krafsade ut innehållet med hjälp av en
hasselkäpp med en gren som krok. Någon gång
kunde hålet göras så stort, att ett barn kunde krypa
ned i kistan och länsa innehållet. Nu hade han
tänkt att vaka närmaste dygnen till dess att högen
var färdigkastad.

Ståtlig och reslig var han där han gick i sin långa
slängkappa. Den bildade en krage kring halsen och
framtill gick den ned i långa slag. Den hölls sam
man med två fibulae.
Närmast kroppen hade han en kofta. Den var

hopsatt av flera tygbitar och hölls uppe av läder
selar över axlarna och två runda bronsspännen.
Kring midjan hade han en läderrem, som framtill
var spänd med en dubbelknapp utskuren i horn.
På fötterna hade han läderskor.

För tillfället bar han sitt vackra långa svärd. Det
hängde i en bred läderrem över en axel under släng
kappan.
På huvudet bar han en halvklotformad mössa.

Den bestod av flera lager tyg. Upptill slutade den
i en flossa med tusentals korta ulltrådar som var
och en slutade i en knut. Det var en riktig hjälm
som gott skyddade mot hugg och slag.

Som hövding över sin trakt var han mycket be
rest. Så hade han flera gånger varit med och drivit
sin oxhjord nedåt länderna söderöver. Det var en
begärlig vara. Andra exportartiklar eller bytesvaror
var bärnsten och man hade nog med sig en och an
nan trälflicka eller man ty de stod högt i pris sär
skilt nedåt orienten.
Han hade även följt med på sjövägarna efter

kusterna och floderna. Det var ett varmt och här
ligt klimat och i stort sett rådde fred över bygderna.

Dessa hövdingar förstod sig på affärer och hade
med sig hem en hel del varor framförallt brons



för gjutningarna, men även guld och då och då följ
de väl en brud med från färderna.

De hade makten ty de hade bronsen och förstod
sig på att göra vapnen och husgeråden. De hade
även tagit hem nya ideer.
Kulturen stod på en mycket hög nivå.
Det var med tunga steg han gick vägen fram.

Han tänkte hela tiden på sin dotter. Han mindes och
saknade henne. Men om det var han ej ensam ty
hela trakten saknade henne.
Hon hade varit en verklig solstråle för omgiv

ningen. Hon hade växt upp bland en stor barnskara
och växt sig stark och vacker. Vid 12-års åldern
hade hon fått en liten trälinna, som då var 3 år.
Meningen var att hon skulle sköta om den lilla
flickan och att den lilla skulle följa henne överallt.

Så hade även skett. Hon hade pysslat med den
lilla. Skaffat henne kläder, matat henne och fostrat
henne och på så sätt även fostrat sig själv. De hade
blivit varandras skydd och stöd.

Där de sprang eller dansade fram över kullar och
åsar hade överallt beundrande blickar följt dem.
An var de nere vid bäcken och tittade efter fisk
än stod de uppe på en höjd och blickade ut över
den öppna trakten. Så långt ögat kunde nå i söder
som norr, öster och väster var det fullt med kullar
och åsar, fält, dungar med vide, hassel, ek, lind och
björk och här och var en sävomspunnen sjö, som
speglade himmelens blå.

Dom kunde stå så och se, njuta och drömma.
Så hade dock storjänta blivit sjuk. Hon hade

fått någon förlamning. Intet kunde man hjälpa.
Man skötte henne på bästa sätt och hon fick den
yppersta medicin. Den bryggdes till lika delar av
öl och fruktvin. Man kryddade med mosspors och
tillsatte honung och lindblommors frömjöl. Säker
ligen hade drycken varit mycket stark. Hon fick
även rölleka, som då var en av världens bästa läke
örter.

Då man efter hennes död rustade henne i kistan
satte man ned en näverbägare med den helande
drycken och lade en röllekablomma under hennes
ena knä.

Den kraftige mannen gick nu i skymningen mot
gravsättningen. Han tänkte på sin flicka. Egentli
gen var han emot att högsätta henne. Han hade
genom kontakt med människor och ideer där söder
över utefter Medelhavet och orienten börjat tänka
om.

Där nere hade man en annan tankegång om dö
den. Själen skulle frigöras från kroppen. Genom
bränning kunde den helt bli frigjord och i de heta

ångorna svinga sig upp i det blå mot högre makter.
För övrigt var det ju att föröda den bördiga

jorden, vars gröda kreaturen så väl behövde. Till
en ordinär hög fordrades 4a5 tunnland. Han hade
sett att markerna, som hade fått lämna gräsflaken,
inte lämnade någon gröda på många år. Det växte
endast penningört, gatkamomill, trampgräs och
baldersbrå. Markerna förblev magra och övergick
s.s. till ljunghedar. Hur skulle de kunna klara sin
bästa exportvara Kreaturen?
Men flickan skulle dock ha sin hög. Han ville

ära henne på det gamla sättet.
Hans män hade fått hugga ned en väldig ek och

dra fram en 2 m. lång stock till högen.
Så hade man holkat ur stammen efter att ha ki

lat av locket. Skickliga timmermän fanns det gott
om. I botten på den urholkade stammen lade man
en färsk kohud med håret uppåt. På denna hade
man placerat liket efter flickan. Hon fick ligga
raklång med armarna till sidan. Det av sjukdomen
avtärda ansiktet, som ännu i döden var vackert
med sin ovala form och de vita friska tänderna som
visade att hon var 18 år, förhöjdes genom en hög
frisyr av hennes askblonda hår. Framtill låg det
över en valk av eget hår och hölls högt genom en
grov snodd av ljust ull. Den var fem gånger i spi
ral rullad kring hennes panna och nacke. Till sidor
na i lockarna vid hennes öron knöt man in hennes
stora spiraler av guldtråd.
Över bröstet hade hon en kort tröja gjord av tyg

och sydd med kilar vid sidorna, urringning fram
och broderier på de korta ärmarna.
Kring magen hade hon sitt skärp virat två gånger.

Det var vävt av ljus ull med konstfärdiga fransar
i var ända och höll en mindre sköldbuckla med
spets mitt över naveln. Det var två meter långt och
visade att hennes midjeomfång var 60 cm.
Några cm nedom bandet var hennes kortkorta

kjol virad två gånger om höfterna. Den var 39 cm
bred och bestod endast av raka fransar, som konst
närligt var knutna i varandra både upptill och
nedtill. Upptill framtill hölls den ihop av en vac
ker rosett i slynga.
Hennes naglar var välformade och välskötta.

Kring handlederna hade hon armband av brons och
även av pärlor.

På fötterna hade hon skor av läder som hölls i
läge av läderremmar som var virade upp över vris
terna. För att skydda dessa mot skavning fanns
tyglappar kring anklarna. I skorna var mjukt gräs
stoppat, vilket gav gången smidighet.
Hon var helt täckt med ett långt mörkare ulltyg,

25



FRÅGAN ÄR FRI
Går Du och funderar över något problem i eller omkring jobbet så skriv till oss på

"Gustavsbergarens" redaktion. Vi lovar att förmedla frågorna till dem som kan sitta inne
med svaren.

I pressläggningsögonblicket har vi fått en fråga.
som rör gatunamn och adresser. Det är ju en fråga,
som liksom Åke B:s sista ska ha svar från annan
instans än från fabriken. Vi har inte kunnat ta kon
takt om den och låter därför frågan gå direkt vi
tidningen till den, som har dom här frågornas svar
i sin hand.

VAD HÄNDER HÄR DÅ?
Under sista veckan i augusti blev mina svamp

promenader bortåt Lemshaga helt abrupt avbrutna
av tre trådar ny fräsch taggtråd, ja just taggtråd
som jag i min enfald trodde var bannlyst i skog och
mark, där människor och djur kan komma till ska
da. Att detta otyg finns kvar kring betesfållor i
öppen terräng får anses som olycksfall i arbetet,
men att som här hägna in flera 100 m2 skogsmark

SKONHETEN . . . forts.
som sträckte sig över hela kistöppningen. Ovan det
hela lades en färsk kohud med håren nedåt.

I kistan fick även lillpigan, som ett offer till
högre makter, följa med. Hennes kropp brändes
dock och benrester och aska lades i ett tygskynke
bredvid hennes matmor. På så sätt fick de fortfa
rande följa och skydda varandra i 3000 år innan
de åter visade sig för människors ögon.
Under dagen, som hade gått och efter det ekkis

tan rättades till på sitt stenfundament av hand
plockad sten och locket hade klämts ned över kist
öppningen hade så högresningen påbörjats. All till
gänglig arbetskraft deltog i arbetet. Man skar ut
stora gräsflak, vilka av oxar och män drogos upp
mot högen på medar. Man lade risknippen över
växelvis.
Man åt och man drack och man mindes storjänta

och lillpiga. Man hade även uppvisning av hingstar
och ston som fick jaga varandra på en stor inhäg
nad, som tecken för pånyttfödelse.
Men nu hade det blivit alldeles mörkt och stjär

norna glimmade. Annu länge satt hövdingen kvar
som vakt vid sin kära flickas grav. Han tänkte på
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där bl.a. älg, rådjur, orienterare och svampplockare
skall samsas om de alltmer krympande fritidsom
rådena, med nya sargande taggtrådar är väl att gå
balansgång på djur- och människovänskapens brant.
Vem är ansvarig för detta?
En annan sak som slår en när man vistas i skog

och mark är all den bråte av stormfällen, timmer,
meter- och massaved, skat o.dyl. som ligger överallt.
Det är 2 år sedan den stora stormen drog fram.
Varför tillåts dessa skogstraktorer att under den
tjälfria delen av året larva omkring i skogen och
riva upp sår i vegetationen som blir bestående i
minst tio, ja när det gäller lavar och mossor uppåt
100 år, innan såren är "läkta".
Med adress hälsovårdsnämnden, är inte det stora

antalet tamduvor i samhället en sanitär olägenhet?
Åke. B

den makt han hade som hövding jämte de andra
hövdingarna. Det var de, som gjorde vapnen, som
hade makten. Han kände liksom på sig av allt han
hört från sina resor att förändringar skulle kunna
komma och han hade så rätt i sina aningar.

Då tiden hade blivit halft tusen år äldre då börja
de man kunna smida av järn. Järn fanns att få i
traktens sjöar. Var och en så att säga kunde då
lära sig konsten att tillverka sina vapen. Tiderna
blevo sämre i det klimatet ändrade sig. Det blev
bistrare och kyligare. Människorna blevo fattigare.
Avundsjukan började spira. Horder av människor
började draga fram genom bygderna. Nya riken
växte fram söderöver och lade under sig stora om
råden. Dessa förhållanden skapade osäkerhet, även
tyrslystnad och väldiga krig.

Den gamla kulturen under bronsåldern trampa
des sönder och järnåldern tog vid.
Den som vill veta mer om "Högfolket" kan läsa

boken av riksantikvarien P. V. Glob "Höjfolket"
och därmed få ett par trevliga läskvällar. Av vilken
det ovan skrivna är ett fritt referat.

John Bellander



Lant- och skogsbruket svarar
Det finns gammal taggtråd kvar, som man håller

på att rensa undan. Men än finns inget billigare och
bättre sätt att hägna in betesmarker än med väl
spänd taggtråd. Har man slät tråd, sticker djuren
ut huvudet för att äta och tråden slaknar. Och så
blir inhägnaden inte fullt tillfredsställande för sitt
ändamål: att hålla djuren kvar på betesmarkerna.
Elstängsel går inte att ha utan uppsikt - i närheten
av lagården t.ex. Nedfallna grenar och liknande
gör att tråden jordas och effekten uteblir. Vi har
också så många starkt biltrafikerade vägar i trakter
där djuren betar att det är dubbelt nödvändigt att
ha säkra inhägnader. Nu är en ny kull av dom nya
Herefordkorna färdig att gå ute vid Lemshaga, där
för de nya inhägnaderna där. Här kommer man
att skaffa nya erfarenheter att hålla djuren ute i
grupper om 12-15 st. För promenerande och orien
terare kommer man att göra V-öppningar för ge
nomgång på gamla stigar. Om friluftsfolket har
speciella önskemål vill man tillmötesgå dom i den
mån det är möjligt. Ingen tycker att taggtråden är
den absolut idealiska lösningen. Djuren river sej och
slakterierna tycker inte om att få rivna och ärrade
hudar. Dom är svåra att sälja. Så försök görs att
finna en ekonomiskt och tekniskt så nära idealisk
lösning som möjligt.
Vad beträffar skogsbruket ligger det så till, att

när man, som nu, har så mycket maskiner till hjälp,
kan man inte koncentrera arbetet till ev. två tjälade

Kolla in alltså!
På besökslappen står det Ärsta skola 9 T. Men vad
säger det mej, en guide. Kanske det är vad som
kallas torra fakta". OK Den här gruppen skulle,
som alla andra besökande, sammanstråla vid blå
Porten (20 st). Och se, där kom en skrabbig gam
mal volksvagnsbuss. Ur klev 4 långhåriga indivi
der och en lärare. Var detta alla, frågade man sej
ivrigt?

"Närå", folk hade av misstag svängt iväg till
Gula Porten, men någon var på väg för att hämta
dem. Det var då det började strömma in . . . en
hjulande massa av cyklar och mopeder. I brist på
ekonomiskt utrymme för studieresor, förklarades

månader om året. Man måste utnyttja maskinerna
året om. Förra året var det förövrigt nästan ingen
tjäle alls. En del bråte blir ju alltid kvar. Och på
vissa stormfällen kommer man inte åt med maskiner
utan att fälla. Dessutom får man väl säga att det
varit fråga om onormala förhållanden, en sådan
storm hör ju inte till det vanliga.

Vad är rätt adress i Gustavsberg?
Ibland blir man lite betänksam, när man ska skri

va brev och adressera till någon i Gustavsberg. Vad
är rätt adress?
Vi har sedan gammalt benämningarna Ovre och

Nedre Stenhuset på var sin sida om vägen v.o.
Värdshuset. Jag har fått uppgiften att Ovre Sten
huset är Algatan 1. Man blir därför synnerligen för
vånad, då Socialkontoret, numera i Värdshuset,
adresserar Algatan 3. Var finns Algatan? Finns Al
gatan över huvud taget eller ska det heta Ingarö
vägen. Ar möjligen kyrkan Algatan 1?

Ett annat ex. på adressförbistring är att Försäk
ringskassan har adress Centrum, Gustavsberg. Vad
är Centrum? Jag trodde det var Domus med intill
liggande System etc. Kommunalhuset har väl också
adress Centrum, vilket också torde vara fel. Jag
frågar därför: Vad ska Försäkringskassan och Kom
munalhuset ha för adress?

B. A.

det. Ja, och då fick man alltså ta sej ut till Gustavs
berg per tvåhjuling.

Därpå stojade vi ut i fabriken. "Fan, vad kne
gigt", "Killar, det här är jobbet!". "Oj!" och "Kol
la in, grabbar!", var några av kommentarerna. Det
där med drejning såg fan så enkelt ut, var naturligt
vis jättesvårt; men ett bra jobb "skapande alltså".
Kanske avslutades besöket på personalbutiken,

jag vet inte, "när det inte fanns lera att köpa där"
0sa ...
Efter en halvtimme tittade jag ut genom fönstret

och såg dem strömma åter mot Stockholm. Då
tänkte jag, 'vicka'killar'allså'.

Christina
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Emma Charlotta Fingal fyllde 100 år den 21 juni. En fin och försynt gammal dam, som
inte ville ha något ståhej kring sej den dagen. Men är man så klar och vacker, så får man
väl finna sej i det. En numera fullvuxen man i början på sitt andra halvsekel med något kal
nad hjässa besökte Emma Fingal förra året. Det var mellan 30 och 35 år sedan dom rå
kades. Med någon kort stunds eftertanke kom hon ihåg både honom och hans namn. Ett
bevis på gott minne, verkligen. Att hon och hennes barnbarnsbarn har glädje av varann
är det väl ingen tvekan om.

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 100-årsdag.
Emma Fingal

PERSONALFORANDRINGAR
från och med den 1.7. 1971:
Rolf Eriksson har tillträtt befattningen som kon

struktionschef för produkt- och formkonstruktion
efter Sten Nilsson som lämnat företaget.
Roine Fredriksson har övertagit Rolf Erikssons

befattning som produktionsingenjör på SPF.
Lars-Olof Brorsson har övertagit Roine Fredriks

sons befattning som gruppchef för arbetsstudier på
SPF och Plast.
Lars Karlsson har utnämnts till gruppchef för ar

betsstudier på HPF.
Sedan den 1 april 1971 har planering och arbets

studier sammanslagits till en funktion på BKF under
ledning av Jan-Bert Wissö.
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BIO "KONTRAST" I GUSTAVSBERG
I höst kommer gustavsbergarna att en gång i må

naden få se s.k. kvalitets film på ordinarie biotid
på biografen. Programmet är ännu inte fastställt,
men priset blir 5 kronor per föreställning. Det är
Folkets Park som står som huvudman för verksam
heten, men programmet bestäms av ett programråd
bestående av representanter för olika föreningar och
organisationer i Gustavsberg. Meningen är också,
att introducera filmerna före föreställningen och ev.
också ordna diskussioner efteråt.

Gustavsbergarna Stig Englund, Stig Ekström och
Sture Engstrand vann KOOPERATIVA RIKS
MÄSTERSKAPET i Tennis i år. Vi återkommer
med bild och text.



••HOSTENS SKOLMATSEDEL
(Reserv. för ev. ändringar)

Måndag den 13/9
Tisdag » 14/9
Onsdag » 15/9
Torsdag » 16/9
Fredag 17/9

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag

Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

20/9
» 21/9

22/9
23/9

» 24/9

27/9
» 28/9

» 29/9
,, 30/9

1/10

4/10
5/10
6/10
7/10

8/10

» 11/10 Varm korv, potatismos, senap
,, 12/10 Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker
» 13/10 Fiskpanetter, gräslök, gräddfil, potatis,

tomat
» 14/10 Mald leverbiff, potatis, lingon, vitkål
» 15/10 Pannkaka, äppelmos, smörgås med pålägg

» 18/10 Blodpudding, lingon, glass
» 19/10 Salt kött, rotmos, grönsallad
» 20/10 Oxjärpe, potatis, lingon, gurka
» 21/10 Stekt fisk, sky, potatis, frukt
» 22/10 Korvsås, ris, ärter

» 25/10 Köttfärssås, spagetti, ketchup
» 26/10 Ansjovisgratäng, ostsmörgås, äpple

27/10 Köttbullar, korv, bruna bönor (potatis)
» 28/10 Kokt skinka, potatis, legymsallad
» 29/10 Kycklinglever, ris, grönsaker

1/11 Ugnstekt falukorv, potatismos, senap,

2/11
3/11
4/11
5/11

Kalvsylta, potatis, rödbetor, glass
Strömming, potatismos, ostsmörgås
Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker
Makaronipudding, ketchup, frukt
Färsbågar, potatis, gurka

Köttbullar, potatis, gurka
Blodpudding, lingon, vitkål, glass
Oxstek, potatis, grönsaker
Kokt fisk, potatis, tomat, ostsmörgås
Korvsås, ris, ärter

Potatisbullar, lingon, frukt
Kokt frukostkorv, pepparrotssås, senap,
potatis, gurka

Sjömansbiff, grönsaker, gurka
Ärtsoppa, mjuk smörgås
Leverstuvning, morötter, lingon, ris

Lov
Pannbiff, lök, potatis, riv. morot
Ravioli, juice, ostsmörgås
Stekt torsk, stuv. spenat, citronskiva,
potatis

Höns, currysås, ris, sallad

juice
Kokt fisk, ägg-persiljesås, potatis,
Ärtsoppa, mjuk ostsmörgås
Oxstek, sås, potatis, grönsaker
Lov

Gustavsbergsgruppen Visavi har haft det jäktigt i som
mar. Men trevligt också kan vi förstå. De har rest runt
i landets Folkparker tillsammans med sångfyndet Lena
Andersson. Vår fotograf fann dem på Grönans scen en
kväll före semestern.
Från v. Henry Pettersson, Lena Andersson, Mats Matts
son, Freddie Gaul, Agneta Lindblad och Ulla Henriksson.

Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8/11
9/11

» 10/11
» 11/11
» 12/11

» 15/11
»16/11

17/11
» 18/11
» 19/11

» 22/11
» 23/11
» 24/11
» 25/11

26/11

29/11
30/11

1/12
2/12
3/12

6/12
7/12
8/12
9/12

10/12

Wienerfärsfile, potatis, lingon, gurka
Fiskbullar, potatismos, smörgås med
pålägg, frukt

Biff Stroganoff, potatis, gurka, grönsaker
Makaronipudding, ketchup, glass
Prinskorv, stuv. spenat, potatis

Pölsa, rödbetor, potatis, frukt
Kåljärpe, sås, potatis, lingon, grönsaker
Stekt spätta, stuv. spenat, potatis, juice
Kalops, rödbetor, potatis, grönsaker
Varm korv, potatismos, senap

Kalvsylta, rödbetor, potatis, frukt
Lappskojs, rödbetor
Pepparrotskött, potatis, morötter
Leverstuvning, ris, morötter, lingon
Pannkaka, äppelmos, smörgås med pålägg

Köttbullar, potatis, gurka, grönsaker
Strömming, potatismos, smörgås med
pålägg

Korvsås, ris, ärter
Ärtsoppa, mjuk smörgås
Sjömansbiff, gurka

Blodpudding, lingon, frukt
Köttfärssås, spagetti, ketchup
Stekt fisk, sky, potatis, riv. morot
Julkorv, rotmos, senap
Oxjärpe, potatis, gurka, grönsaker

13/12 Risgrynsgröt, fruktmos, smörgås med
pålägg

» 14/12 Pannbiff, potatis, lök, grönsaker
» 15/12 Fiskpinnar, potatismos, sallad

16/12 Ravioli, frukt (ev. rester från frysen)
» 17/12 Skinka, rödkål, potatis.

frukt
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GUSTAVSBERG

Födda
15.5 Helena Kristina dotter till Ulf Benno Carlberg o.h.h.

Ingabeth f. Göransson, Meitens v 13
19.5 Tomas Bertil son till Ulf Bertil Ek o.h.h. Ulla-Britt

Marta f. Eriksson-Ek, Renv. 4
29.5 dotter till Nils Ronny Andersson o.h.h. Louise Katrin

E. Persson, Björnskogsv. 50
31.5 Anne Monica dotter till Raimo Edvard Iivonen o.h.h.

Sisko Kirsti f. Vierula, Skyttev. 10
6.6 Marja Susanna dotter till Pertti Tapani Järvinen o.h.h.

Marja-Liisa f. Järvinen, Skogsbo
7.6 Monna Marianna dotter till Ahti Viljami Harju o Rauha

Elina Käyhkö, Björnskogsv. 90
9.6 dotter till Johan Adolf Hampl o.h.h. Birgit Angela f.

Eriksson, Skyttev. 28
10.6 son till Lars Harry Melin o.h.h. Inger Kristina f. Lars

son Meitens v. 15
17.6 dotter till Lars Göran Anders Hammar o.h.h. Ingela

Britt-Marie Margareta f. Johansson, Thun-Ollev. 6
29.6 dotter till Kari Aatu Kullervo Turpeinen o.h.h. Sirkka

Liisa f. Korhonen, Farsta gärde 10
11.7 dotter till Gligorije Krstic o.h.h. Ljubica f. Zeljkovic,

Bergsg. 3A
16.7 son till Stig Åke Lönnberg o.h.h. Gun Eivor Linnea f.

Hjort, Rutens v. 22
16.7 två döttrar till Ramon Perez Vigo o.h.h. Graciosa f.

Marinho de Freitas, Kullen 5
22.7 son till Ulf Arne Kvarnfors o.h.h. Berit Margareta f.

Blomqvist, Älggårdsv. 24 E
22.7 dotter till Yrjö Kauko Kalervo Heiskanen o.h.h. Irma

Kyllikki f. Jankkila, Idrottsv. 20
23.7 dotter till Ingvor Marianne Green, Höjdg. 1
23.7 dotter till Italo Zigiotti o.h.h. Giuliana f. Menegatti,

Villag. 9
24.7 dotter till Irma Aune Kyllikki Kattilakoski, Kullen 8
26.7 son till Sten Sigvard Hellström o.h.h. Elin Margareta

f. Hermansson, Trallbanev. 8
26.7 son till Timo Antero Heikkilä o.h.h. Aino Inkeri f.

Pälsynaho, Höjdg. 11
26.7 son till Erik Gunnar Mortimer Edin o.h.h. Monika

Linnea f. Wallin, Renv. 16

Vigda
15.5 Jan Håkan Sjöstrand o. Ingrid Agneta f. Magnusson
21.5 Karl Erik Henry Sjökvist o. Gertrud Agneta f. Claesson
29.5 Esko Johannes Aijälä o. Maija-Liisa f. Viinikka
12.6 Bengt Ingemar Englund o. Anne-Marie f. Carlenius
12.6 Johnny Börje Larsson o. Laila Ester Anita f. Thorsson
12.6 Ingmar Johannes Ekfors o. Lise Martta Anita f Ahl-

strand
18.6 Toivo Ilmari Peltomäki o. Tyyne Marjatta f. Viander
19.6 Fred Åke Andersson o. Maj Gunborg Elisabet f. Lydin

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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24.6 Matti Tapani Dahlberg o. Gertrud Vivianne f. Norling
25.6 Lars Bertil Eriksson o. Ulla Kristina f. Svensk
26.6 Bo Johnson o. Ingrid Yvonne Annelie Darling f.

Kjellbom
3.7 Anders Lennart Björnhård o. Inger Birgitta Linnea f.

Hagström
3.7 Lars-Erik Hellström o. Eeva Kaarina f. Perälahti
9.7 Lars Äke Emanuel Hedlund o. Maj Elisabet f. Lunde

berg
10.7 Kauko Matias Heikkilä o. Terttu Liisa Helena f. Saa

rimaa
10.7 Seppo Tapio Repo o. Ulla Anneli f. Kettunen
11.7 Sven Viking Rosengren o. Paula Mari-Anna f. Muik

kula
16.7 Lars Gunnar Axel Vallin o. Eva Gunn Inger f. Ander

holm
17.7 Esko Tapani Laapotti o. Inga Airi Orvokki f. Kalaja
18.7 Yngve Erling Nyqvist o. Britt Gunnevi Magdalena f.

Forsstrand
24.7 Jukka Olavi Dahlberg o. Kerstin Margareta f. Lemoine

Döda
18.5 Rolf Arne Lundqvist, Björnskogsv. 80, 31 år
29.5 Ernst Alvar Wallius, Skeviksg. 4, 75 år
8.6 Hilmer Reinholm Sjöberg, Grindstugärde D 25, 71 år

23.6 Ester Axelia Frisk f. Persson, Skyttev. 13, 68 år
27.6 Annie Elvira Elström f. Haglund, Gustavsgården, 78 år
5.7 Anna Charlotta Jansson f. Olofsson, Gustavsgården,

88 år
20.7 John Gunnar Löfström, Rådjursv. 7, 42 år
23.7 Karin Viola Carlsson f. Andersson, Grindstuplan 1,

53 år

GUDSTJANSTTIDEN är fr.o.m. söndagen den 5/9 åter kl.
11. Varje söndag kl. 11 firas högmässa i Gustavsbergs kyrka,
varannan gång med nattvard.

AFTONBON hålles varje torsdag kl. 19.30. Det är då inte
bara prästen som ber, utan alla som är med får vara aktiva.
Kom och hjälp till!

"BARNENS KYRKTIMME" börjar för terminen lördagen
den 4/9 kl. 10 i Gustavsbergs kyrka. Alla barn är välkomna
i "lillklassen" (4-6 år), "mellanklassen" (7-10 år) och
"storklassen" (11-13 år). Kyrkbilar 9.45 från Lugnet, Munk
mora, Hovvägen, Terrassen och Mörtnäs.

FORSAMLINGENS DOPDAG
Första söndagen i månaden (5/9, 3/10, 7/11) är på särskilt
sätt dopdag i församlingen, då dopets sakrament ges infogat
i församlingens gudstjänst och präglar densamma.

ÅK BIL GRATIS till gudstjänsten i Gustavsbergs kyrka! Den
som av ålder eller handikapp har svårt att ta sig till kyrkan
får åka taxi, och kyrkokassan står för betalningen. Ring Taxi
08/716 25 30.

PASTORSEXPEDITIONEN är öppen tisdagar och torsdagar
kl. 11-13 och 17-19. Tel. 30052. Kyrkoherde Ekström
träffas per tel. övriga vardagar (utom onsdagar) säkrast
kl. 9.-10.

Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx: 44 98 70

Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90



INGARÖ

Födda
15.5 en dotter, Anna Maria, till Sven Adolf Eklöf o.h.h. Erna

f. Larsen från Bergvik
15.6 en son till Lars Olov Ohman oh.h. Anna Gertrud f.

Herlin från Slingerstigen 61
5.7 en dotter till Sven Gunnar Söderberg o.h.h. Birgitta

Lillie-Ann f. Hindorff från Slingerstigen 41
7.7 en son till Bror Jan Gawell o.h h. Pia Katarina f. Munk

berg från Slingerstigen 52
15.7 en dotter till Sune Tommy Eriksson o.h.h. Kristina f.

Skånberg från Mäster Palms väg 6

Vigda
19.6 Bengt Olov Valtersson och Gerd Inger f. Eriksson från

Björnö
24.6 Bengt Gunnar Wennerhag och Inger Margareta f. Her

mansson från Slingerstigen 23
7.8 Sören Gustav Löfgren från Indalsvägen 8 och Lena

Kristina Hellström från Sollentuna förs. Sthlms län

Döda
13.8 Friherrinnan Helen Margaretha Ramel f. Tersmeden från

Fågelvik

SONDAGSSKOLAN
började den nya terminens verksamhet med Familjegudstjänst
i Ingarö kyrka söndagen den 5 september. Under hösten och
våren hålles söndagsskola varje söndag kl. 09.30

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
börjar med Familjegudstjänst kl. 11.00 i Ingarö kyrka sönda
gen den 3 oktober, därefter en dubbellektion per vecka under
höst och vår. Anmälan om deltagande i konfirmationsunder
visningen göres till pastorsexp. per tel. 270 02, per post eller
vid personligt besök.

KYRKANS UNGDOM
samlas första gången torsdagen den 7 oktober kl. 19 .00
Ingaröhemmet.

INGARO KYRKLIGA SYKRETS
hade den 30 juni sin årliga försäljning i Ingaröhemmet vilken
gav det strålande resultatet 10.240 kronor. Ett varmt tack till
alla givare och köpare!

Sykretsen arbetar oförtrutet vidare varannan onsdag kl.
13.00.

FORSAMLINGSAFTNAR
och annan verksamhet enligt programblad och annonsering.

PASTORSEXPEDITIONEN
är under tiden 1 sept.-31 maj öppen onsdagar kl. 17.00-
19.00 samt fredagar kl. 14.00-16.00.

Tack
årsdag. "Lukas'

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 60-

Ett hjärtligt tack till alla dem som gjort min 50-
årsdag till ett ljust minne. Sigvard Söderlund

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Torsten Wahlström

Ett hjärtligt tack för all vänlig uppvaktning på
min 50-årsdag. Karin Jonsson

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag mitt hjärt-
liga tack. Hugo Persson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
födelsedag. Caisa Nyberg

GUSTAVSBERG

KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN.
Flickor och pojkar, födda 1958 eller tidigare, är välkomna
till höstens konfirmationsläsning. Inskrivning sker Mikaeli
dagen den 3 oktober i samband med gudstjänsten kl. 11.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN samlas till ny arbetstermin
tisdagen den 21/9 kl. 19.30 i Kommunalhuset.

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Vittorio Jelmini

Ett varmt tack till alla som jag haft samarbete
med under mina tjänsteår och för all uppvaktning
vid min pensionering. Alwar Edhenholm

Ett varmt tack framföres härmed till AB Gustavs
bergs Fabriker, vänner, arbetskamrater och TVB
för den vackra blomstergärden vid Rolf Lundquists
jordfästning. Margareta Lena

Karin och Arne Lundquist

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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SIFS ONSKEMÄL .. . forts.

Resultat av den undersökning som Styrelsen gjort
om en del arbetstidsfrågor.

Vi har fått in 251 svar av 301 utlämnade blan-
ketter, vilket utgör en svarsprocent på 83,4 /o.

1. Man önskade börja
07.30 66 st. 26,3 9/o
07.45 34 33 13,5 9/o
08.00 123

"
49,0 /o

08.15 3
"

1,2 9/o
annat alternativ 11

"
4,4 /o

Ej svar 14 33 5,6 0/o

251
"

100,0 /o

2. Man önskade ha
60 min lunch 149 st. 59,4 /o
45

" "
27

"
10,8 %

30
" "

42 33 16,7 /
annat alternativ 2 33 0,8 %%
Ej svar 31 3y 12,3 %

251
"

100,0 %

3. Inarbetningsförslaget
Intresserade 208 st. 82,9 %
Ej intresserade 35 33 13,9 /%
Ej svar 8

"
3,2 %%

251
"

100,0 %

4. Av de som i ovanstående fråga förklarat sig
intresserade för förslaget föredrog inarbetningen
på

Morgonen 145 st. 69,7 /%
Lunchen 32

"
15,4 /o

Kvällen 29
"

13,9 /%
Ej svar 2 33 1,0 %o

208
"

100,0 /o

5. Flexibel arbetstid
Intresserade 150 st. 59,8 /o
Ej intresserade 70 33 27,9 %%
Vet ej och Ej svar 31 3y 12,3 %%

251 33 100,0 /%

SALF tycker angående
arbetstidsförkortningen

SALF:s avd. har skickat ut ett liknande formulär
till sina medlemmar. Av 70 st. har 53 svarat eller
75,7 %o.

45 st.=84,9 %o vill som nu börja kl. 7.00, 1 st.
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eller 1,89 9% vill börja 7.15, 1 st.=1,89 / vill börja
7.30 och 2 st.=3,78 %o önskar börja 7.45.

Angående lunchen vill 34 st. eller 64,2 / ha
oförändrad lunch (60 min.). 45 min. lunch vill 6
st.=11,3 / ha och 10 st.=18,9 / nöjer sig med
30 min., övriga har ingen uppfattning.

Angående inarbetade dagar (se ovan i SIF:s for
mulär) är 35 st.=66 °/o intresserade av det, 15 st.
28,3 / inte intresserade och övriga ingen uppfatt-
..

ning.

Utdrag ur Muhrs brukskatekes
Genom flitig anteckning underhjälpa minnet och

aldrig tillåta uppskof till morgondagen med någon
sak, som möjligen i dag kan uträttas:

läsa, räkna och förkofra sig uti nyttiga vetenska-
per och konster emellanåt:

stiga upp om morgonen klockan 5:
intet nyttja tobakspipa ute på vägar och stigar:
litet eller intet säga:
trivas hemma och sålunda afhålla sig från alla

onödiga visiter och lustresor samt ständigt hafva
husbonden för ögonen, och således icke vara ögon
tjänare:

aldrig berusa sig av starka drycker och heller icke
för ofta söka sällskap med fruntimmer. Det förra
är dock mera farligt ty det tilltager, men det andra
aftager med åren.

TILLSTÅND
Låt världen ha sitt kiv för sig
så har du själv ditt liv för dig.
Ja, drag nu din väg o världens vimmel
och bliv alltid kvar i mig du himmel.
Nu drag intill ditt bröst och slut vid dig
var ensam kvinna, man och dessa vig
in i fridens, ljusets, glädjens himmel.
Se, nu intet är av världens vimmel,
ty då du frid i eget bröst har fått,
du ljusets frid i detta nu uppnått.
I ljusa glädjens värld lugn råder blott.
Där du skördar allt sant och skönt du sått,
glädjens ljusa ro med dig själv, din släkt,
all mänsklighet av solens morgon väckt,
med djur, växter, jordens mull, all skapelse,
så har allt liv till slut nått helgelse.
Hör mig, så ljuder harmoniens bud,
Gud i alltet är, alltet är i Gud.

Erna
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friskareIrv..

•

En puff i rätt riktning
Med lite ändrade matvanor och lite mera =.
motion kan du bli piggare, gladare, friskare. --.
Aktionen Friskare liv ger dig en puff ,'
att verkligen börja det där nya livet.' Sänd in den här'
Välkommen! , kupongenti{

I I"Friskare liv"
KF Kontaktavdelning
Fack
104 65 Stockholm

Vill du veta mer omdet hela, kan du
använda kupongen här nedan.
Eller anmäla dig direkt ______ .J
i Konsum och Domus. --
Och kommer du inte

4igång nu, är det
faktiskt inte vårt fel. ,'

'I
I
\

\
\

'

Jag vill ha häftet "Friskare liv"

Namn

Adress

Postnr

I
I
I

.1

' Ort ., ....
Märket för konsumenter i förening - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~



AB Gustavsbergs Fabriker tillhör sedan sekelskiftet
pionjärerna inom modern svensk formgivning. Vid sidan
av den masstillverkade industrivaran arbetar ett
flertal av fabrikens konstnärer och formgivare med unik
produktion - huvudsakligen i stengods och emali -
både för intim och monumental utsmyckning.

EMALJ
Ett knippe tekniska egenskaper - utpräglad hållbarhet
mot syror, slag och repor - ett stort färgregister
lyskraft och glans har gjort den emaljerade järnplåten
till ett ytterst aktuellt material för arkitekter och

inredare. Ovan till vänster prov på emaljerade plattor
av Bengt Berglund.

STENGODS
Karin Björquist arbetar i huvudsak med stengodsplattor
och för att anpassa dessa till skiftande miljöer utformar
hon de individuella förslagen i samarbete med arkitekt
och beställare. Ovan till höger vita plattor med
blå dekor.

Pris 1 :75
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Så var det höst. Vi har haft en grann
Brittsommar, hösttistel och baldersbrå kan
tade vägen till lingonskogen och svampstäl
let. Flugsvamparna var praktfulla, se bilden,
och kantarellerna lyste gyllengula i dunklet
under granarna.
Nu knegar vi mot julen genom oxveckor

na och hoppas på bättre tider. 1971, det blir
ett magert år att minnas med ständigt sti
gande arbetslöshet och ängslan för framti
den. Vi vill så gärna tro optimisterna som
spår om ljusare tider i mitten av nästa år.

I pressläggningen, veckan efter den stora
båtupptagarhelgen, ligger bara enstaka bå
tar kvar vid bryggorna i Farstaviken. Vin
tern närmar sig oåterkalleligt och vi plane
rar redan julnumret som blir ett dubbelnum
mer. Där skall ni bl.a. finna en lång, intres
sant skildring från ett Gustavsberg som var.
Wilhelm Odelberg, den gamles sonson, be
rättar om "Fiskare och jägare runt Farstavi
ken".

I detta nummer presenterar vi nya TEC
huset men vi berättar också om ett hus som

försvinner, Regeringsgatan 5, där fabriken
lång, lång tid haft sin utställning för åter
försäljare.

Gustavsbergs första jultallrik har kommit
ut och har redan blivit en succes, servisboken
är en annan nyhet och pressvisning har det
varit för en stor nyhet på sanitetssidan, sys
tembadrummet.

Dr Bellander har återuppväckt tidningens
avdelning för Forum Debatt. Vi har fått en
lekskola för invandrarbarn, Konsum-Matts
son minns 1931 och Frimärksklubben lockar
till medlemskap.

Mölntorpsglimten kommer troget och
Oxelösund har skickat bilder från den Kom
munaltekniska Mässan i Eskilstuna.
Adina skriver trevligt om pensionärsbegi

venheter och så har vi idrott av många slag,
korpfotboll, damfotboll och A-laget i med
och motgång. Till sist men inte minst, Koo
perativa RM i Orientering som i år var för
lagd till våra Farstaskogar.
Julnumret nästa, vi ses.

Red.



FORUM DEBATT
Det var längesen vi fick något bidrag till Forum Debatt. Nu har John Bellander skrivit

• om Frihet och disciplin. Ett brännbart och intressant ämne, där ord som disciplin och
straff t.ex. för många i dag har en klang, som inbjuder till genmäle. Och alla är vi inveck
lade i dom här problemen på ett eller annat sätt. Den som har synpunkter på detta ämne
är välkommen med inlägg.

Frihet och disciplin
Människan ledes av sina aggressioner, sin stridslust.

Krig och fred kan vara beroende på intensiteten av
aggression inom en ras eller en nation.
Även individens uppförande hänför sig till hennes

aggression. Många förhållanden sätter en broms på
stridslusten. Den är som en vulkan, vilken måste bryta
sig fram mot motstånd.
Aggressionen bär således själv på en hämning, som

kan komma den att slockna eller avta. Har man retat
upp sig på någon, som man finner vara mycket starkare
än en själv eller äldre och mer erfaren, kan detta för
hållande göra att aggressionen svalnar och dör ut.
Många andra förhållanden gör att aggressionen brom

sas t.ex. miljö, uppfostran. Andra moment kan intensi
fiera förhållandet och leda den fram mot stor glädje,
folkrörelser på gott och ont eller fientligheter och vilda
nedbrytande strejker eller handlingar. Vår tid är ju så
rik på dylikt från internationella lidelser till ned
busning inom samhällen.
Människan är ändock den klokaste bland levande

gruppvarelser och hon borde kunna förebygga eller
styra skadliga aggressioner. Skam till sägandes är män
niskan dock den enda ras, som kan sätta igång med
massmord.

Då forskning om aggression har ökat i intensitet,
skall vi hoppas att nå resultat, som skall bli till gagn
för människans svagheter härutinnan. Hur skall det
annars gå då jordens befolkning om 30 år har fördubb
lats.

Fostran borde vara så uppbyggd, att den kunde före
bygga aggressionernas dåliga inflytande. Så är dock
på långt när förhållandet. Se bara hur barnen fost
ras i Kina där de ensidigt inriktas och där deras
frihet beskäres. Ja vi skall ej bara tala om Kina. Exem
pel finns på närmare håll.
Skulle sann vetskap finnas om vad frihet och disciplin

egentligen är och betyder för gruppens liv vinnas, skulle
detta vara en stor fördel.
Frihet är nu för tiden ett diffust begrepp och disci

plin uppfattas som något negativt. Mycket av vad hän
syn heter motverkas. Man skall ha rätt att leva ut sina
aggressioner för att ej råka i mindervärdighetskomplex.
Det är denna teori, som, hur sann den än är, i sina
överdrifter leder till nedbusning. Ett förhållande som
är farligt för såväl individ som miljö.
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Den bästa definitionen på vad frihet är finner vi hos
statsvetenskapsmannen professor Rudolf Kjellen, vilken
verkade i Uppsala på 1910-20-talet.
"Frihet", säger han, "är att man får göra allt man

vill dock ej så att det skadar ens nästa". Det är en skarp
definition, som alltid bör komma i erinran. Den väcker
individens självkritik Man skall ta ansvar för vad man
skall göra.

Går man ännu längre tillbaka i tiderna finner man
biskop Thomas frihetssång. Denne var biskop i Strängnäs
på 1400-talet. Hör här en del av hans strofer:

Frihet är det bästa ting
som sökas kan all världen kring
för den, som frihet kan bära.
Vill du vara dig själver huld
du älske frihet mer än guld
ty frihet följer ära.

Det är härliga ord och båda dessa utsagor kan tjäna
som ledande ljus för varje människa.

I vår tid har dock Rudolf Kjellens ord och biskop
Thomas sång kommit i skymundan.

Från mitten av 40-talet spred sig en lära med lavin
artad fart ut över vårt land mot den gamla tidens
överdrivna lydnadsfostran. Den nya läran var givetvis
riktig, men med den överdrift, som den i sin tur fram
fördes väckte den indignation bland föräldrar och lärare.
Av den högljudda förkunnelsen lärde sig barnen snart

begreppet "fri fostran". Det blev allt svårare att hands
kas med barnen, ja många föräldrar blev helt apatiska
för att ge barnen råd och ledning. Barnen skulle fritt
få leva ut sina aggressioner för annars skulle de kunna
få hämningar för livet.

Fråga är om de har kunnat bära sin frihet.
Man skulle ej kunna tro det då man ser den nedbus

ning och den aggression, en del ungdom nu sprider om
kring sig.

Inom pubertetsåldern och yngre tonåren, finner man,
hur friheten ej kan bäras. Så kommer alltför unga flic
kor och vill ha p-piller även med föräldrarnas medgi
vande. Statistiken visar även hur gonorren allt mer
griper ned i yngre år.
Av och till finner man bur tonåringar missköter sin

personliga hygien och t.o.m. nedlusning börjar åter visa
sig. Ett förhållande, som jag som läkare ej sett på över
trettio år.



Det är beklämmande att t.ex. se en flicka, som haft
de bästa avsikter och efter "tidens sed" givit sig åt sin
pojksän och så slutar det med, att hon finner sig ned
lusad. Hon står där med fasa och avsky i blicken och
vet ej vart hon skall vända sig.

Ovan ger ett bjärt underkännande av tidens "frihet'
i kärlekslivet. Det är en frihet, som mer än förr ger
upphov till kroppslig nedsmutsning och skador liksom
även psykiska besvärligheter av ej så sällan bestående
slag.
Kärlekslivet skall hållas rent och friskt. Det är till

för att ge människan glädje, ömhet, tillgivenhet och
bestånd.

Trohet hör dock ej till kärlekslivets fysiologi. Det är
en följd av de andra kvaliteerna. Det skall ej vara en
förutsättning, utan skall komma, som ett naturligt till
stånd.

Man skall ej ställa upp fordringar av trohet på sin
motpart. Då ställer man samtidigt upp misstro, omhul
dar svartsjuka och bedrägeri. Man öppnar portarna till
missförstånd och allsköns lidande i kärlekslivet. Man
sänker samspelets intensitet och stimulans. I svårare fall
leder det till hat, ja mord och självmord.
Nej kärlekslivet skall ha friska och fria fläktar. Det

skall, som Cyrano sjunger, vara en lek som är oss kär
där vi mellan kär och lek sätter bindestreck.

På så sätt "avkriminaliseras" kärlekslivet och ger en
fastare bas att bygga äktenskapet på.
Givetvis måste man ha förståelse för och stort tåla

mod, då det gäller pubertetsålderns förhållanden, men
man skall tala med sina barn och varna dem för det
som kan inträffa.
Det är kunskapen som skall väcka eftertanken hos

den unge, samma sak gäller för hela vår gärning som
fostrare.

Fostran skall vara så kärleksfylld och tålmodig mot
barnet att det instinktivt känner att far, mor och skola
vill ge dem det bästa stöd.

Vad är då målsättningen för fostran?
Vi strävar efter att ge våra barn en optimal fysisk hälsa

och en maximal intellektuell utveckling. Vi vill ge dem
en lycklig ungdom och preparera dem för en likaledes
lycklig och produktiv vuxenålder. Vi vill göra dem
ärliga, lojala, hängivna och lära dem förstå hänsyn till
andra.

Dessa egenskaper är för människan omistliga och tid
lösa. Utan dem skulle livet vara meningslöst och sam
hället bli ett kaos.

Dessa regler äro ej komponerade av nyckfulla aukto
riteter utan alstrade av naturen själv genom årtusenden.

Det principiella sättet att träna in dem är genom
sanna exempel och kärleksfulla föreskrifter.

Disciplinens funktion är att lära ut konsten om det
lätta accepterandet av en nödvändig återhållsamhet.
Träning till moralförståelse och disciplin är verktyg

för att inrikta barnets energi till nyttigheter och socialt
acceptabla vägar. Att hjälpa barnet att rensa bort mind
re mogna fasoner och att hämma alltför påträngande
känslofyllda beteenden.
Moralträning fordrar aktivt uppmuntrande. Discipli-

nen fordrar återhållsamhet och respekt inför rättvi
sande föreskrifter.

Det är nödvändigt att föräldrarna äger kunskap
om fostran.

Det är ej riktigt att utan gränser ge efter för ett barns
uppdykande skicklighet och känslor. Lika oriktigt är
det, att vid minsta felsteg rusa på och förmana. Det
tillhör ej den mogna balanserade personligheten och det
leder endast till egocentriska och misshagliga barn.

Ett barn, som växer upp utan disciplin uppnår endast
en falsk frihet. Det blir osäkert om vad som skall göras
eller inte göras. Det blir långsamt och får svårt att be
sluta sig eller ställa ett avgörande.

Den riktiga fostran skall visa balans mellan uppmunt
ran till självtänkande å ena sidan och lämplighet å den
andra.

Vi människor är dualister. Vi vill revoltera mot auk
toriteter och lagar, men samtidigt tycker vi att det är
bekvämt med samhället och äro tillfredsställda i den
miljö vi lever. Denna konflikt dyker upp redan tidigt
i barndomen. Barnet vill göra sitt på sitt sätt. Det stäl
ler sig avigt mot restriktioner, men vill ändock att för
äldrarna skall leda det. Barnet skall tillåtas att experi
mentera, men dess handlingar skall kontrolleras på ett
skäligt sätt. Barnet skall uppmuntras att bedöma en
sak själv. Man skall dock ej ställa det helt fristående
för då blir det osäkert.

Den inställningen, att ett barn skall ställas helt utan
kritik och föreskrifter, är felaktig. Det skulle medföra,
att barnet eller personen måste ta avgöranden, vartill
det ej är moget, eller har erfarenhet om. Föräldrarna
skulle då snart känna, att barnet visar leda mot dem
för att de ej varnat i tid.

Disciplin är nödvändig för att ingjuta kunskap om
sociala förpliktelser och lära respekt för andra.
Av och till uppträder situationer, som fordrar omedel

bar lydnad. Dylika fall är för det mesta situationer där
en olycka kan bli följden. Här använder man sig av en
varnande hög röst s.s. "Stopp där!" ett "Nej" eller
Håll tyst". Man skall inlära detta hos barnet så, att
det blir en betingning. Det lyder då blint och automa
tiskt. Givetvis skall detta ej inläras under hot eller
straff.
Varje barn är något olika, då det gäller aggressivitet.

Man skall rätta sitt tryck därefter.

Vad ligger i begreppet auktoritet?
Barnets första auktoritet är föräldrarna. Det är till

fredsställande såväl för barnet som de äldre, att de vet
gränserna inom vilka friheten får röra sig förutsatt att
dessa gränser lämna tillräckligt utrymme för ändringar.

En auktoritet, som visar vänlig, resonabel och konsek
vent hållning, inger barnet en känsla av säkerhet. En
förälder, som visar osäkerhet framkallar ofta negativism
eller aggression.

Ett barn eller annan person, som har lärt sig att
acceptera en sann auktoritet, har även lärt sig att un
dertrycka egna impulser inför en tilltänkt handling
gentemot ett bättre framtida mål. Auktoriteten försva
gas, om man använder den för mycket, eller på felak
tigt sätt. En del barn kan bli kuvade av en överauktori-

3



tet och svarar då med undergivenhet och bristande ini
tiativ. De kunna även bli olydiga och medvetet miss
tolka auktoriteten. Finner man barn med undergivenhet
och initiativlöshet är det sannolikt att föräldrarna är
överauktoriteter. Hos barnen slutar det oftast i för
bittring och ev. hämndkänslor.

Hur uppstår disciplinära problem?
Problem uppstår om man kräver omedelbar lydnad, då

föreskrifterna bli för många, när fordringarna på ve
derbörande är för höga och över barnets förmåga. Man
får ej fordra att barn skall hålla ett löfte, vilket är
mycket vanligt. Ej heller får föräldrarna vara motsä
gande. Likaså uppstår problem om föräldrarna hör till
den överskyddande typen eller om standarden i hem
met skiljer sig från det vanliga i omgivningen.

Ibland kan man finna att föräldrarna intar en avog
hållning mot sina barn.

Tillåter ej omgivningen en verklig frihet t.ex. till
motion, utomhusvistelse och lek med stoj kan även
detta medföra problem. Man måste hålla tyst för gran
narnas skull eller dyl.

Disciplinär teknik
När man vill ta i med en fostrande aktion, måste

denna ha ett vettigt syfte. Det får ej vara en reaktion
för fostrarens värdighet eller ett lössläppande av in
bundna känslostämningar. Man väcker då barnets olyd
nad och aggression. Man skall ej heller känna sig ned
stämd av ett barns eller annans dåliga uppförande eller
misstag.
Man skall på intet sätt äventyra det goda förhållan

det mellan parterna och man måste undvika hämndlyst
nad och ilska.

Den disciplinerade skall känna att han omgives av
tillgivenhet och intresse.
När man har att göra med ett barn under två år

är det meningslöst att söka förklara en sak. Barnet be
griper ej ord sådana som rätt och fel. Oftast går det bra
ändå enär barnet har en grad av betingningsförmåga.

Oppen och ärlig diskussion om alldagliga problem
gör att dolda misstämningar kommer i dagen och där
med kan känslor av skuld elimineras. Att berömma ett
gott uppförande är bra, men om man vill ta avstånd
från ett dåligt skall man säga, att det är bättre att
göra så och så.
Vid disciplinär diskussion skall man ej göra indivi

duella jämförelser med andra barn. Avoghet kan då
uppstå mellan kamrater.

Det växande barnet skall alltid känna med sig att det
är en älskad medlem av hushållet. En vänlig avspänd
atmosfär skapar lätthet för fostran.

Beröm och straff
Beröm och straff är ju ett gammalt diskussionsämne,

käpphästar man tar fram vid inlärning och disciplin.
Berömmet är det förnämsta då det gäller barnet. Det

öppna friska berömmet från en respekterad förälder
ger barnet glädje i dess handlande.
Av mindre betydelse är gåvor, genom vilka man vill

visa sin uppskattning. Dylikt får ej skymma undan
berömmet och det kan lätt upptas som mutor.
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Straffet är motpolen till berömmet. Det är ett av
ståndstagande från en viss handling. Om man behöver
tillgripa detta ofta föreligger ett fel, en kontaktrubb
ning, som måste klaras upp. Man kan ej begära att
ett barn av egen kraft skall kunna motstå en lockelse.
Man måste skydda det till dess det mognat. Fordra ej
ett löfte av ett barn. Bryter barnet mot det i långa
loppet ligger skuldkänslan nära. Barnet har ju blivit
olydigt och ej hållit sitt ord.
Klankar man för mycket, kommer barnet snart un

derfund om att straffet uteblir, då man håller tyst med
ofoget. Detta blir dock en återvändsgränd, som man
skall akta sig för. Det är lämpligt att ge en viss kredit
i dessa fall. Barnet tillstår snart vad det gjort.
Vet man att någon gjort ett ofog, skall man ej fråga

om han har gjort det. Man skall direkt säga att han
har felat. Den onödiga frågan framkallar möjligen en
osanning och kan störa den ärliga kontakten mellan
parterna.
Har man själv någon gång förivrat sig och givit

barnet någon tillrättavisning eller t.o.m. ett slag, skall
man snarast möjligt ta barnet till heders och tala om,
att man är ledsen för vad man gjort.
Mången gång händer att föräldrar hotar med dok

torn. Barnet kan då bli så uppskrämd gentemot doktorn,
att det blir onödigt svårt att undersöka barnet och be
handling kanske omöjliggöres. Jag kan här ej under
låta att framhålla, att denna skrämsel mot läkaren
förekommer, då det gäller omhändertagande av alko
holister. De kan vara så uppskrämda för doktorn eller
nykterhetsnämnden, att det ej går att komma på god
fot med dem.
Kroppsaga har ingen plats i den fostrande tekniken.

Man kan låta barnet stå i skamvrån några minuter och
så gör man det gott med barnet igen. Det är ett vanligt
och tillräckligt straff för barn i 2-arsåldern.

Efter 3-årsåldern är det mest effektiva att ge bannor
eller draga in någon fördel, som barnet har. Sedan
skall saken vara ur världen. Väl kan man tänka sig
någon stunds isolering för barnet, men att lägga det till
sängs är felaktigt. Sängen skall vara en helig plats, som
ej skall störas av dystra tankar. Efter en kortare stund
kommer man så åter till barnet och befriar det.

Då barnet är 5 år kan man resonera med det. Man
skall dock ej hålla på lång stund. Barnet kan få tycke
för dylika pratstunder med modern och då vet man,
hur det kan gå.
Vid övergångsåldern skall man ej överdriva betydel

sen av vissa handlingar t.ex. petting.
Slutligen kära läsare ha alltid en glimt av humor i

ögonvrån, då du fostrar. Det skrämmer bort värdig
heten hos parterna och på så sätt kan det nog bli färre
s.k. "annorlunda".
Läs detta gärna inom familjen. Diskutera det vid

föräldraträffar eller vid mödraträffar inom mödravår-
den.IL1719
Vi måste lära oss kunskap om och stärka vår men

tala fostran. Vi måste rätta till felaktigheter och börja
från början genom att vända oss till hemmen i dessa
frågor.

Frihet får ej bli liktydigt med självsvåld. Dylik fri
het följer ingen ära.



Edvard Pääskylä, Ida Goldman, Vera Andersson och Henning Magnusson är dom fyra
pensionärer, som under angenäma former har avfestats vid en kaffestund på Strandvik.
Deras sammanlagda arbetstid på HPF uppgår till 74 år. Förutom dom vackra blommor
na fick de fyra var sin klocka med inskription. Den är ritad av Britt-Louise Sundell och
gjord på hennes atelje. Det har blivit tradition på HPF att tacka pensionerade medarbeta
re på detta sätt. Vi önskar lycka till med god hälsa under lugna, trivsamma sabbatsår.

EFTERLYSNING FRÅN MUSEET
Det finns många saker, som vi ännu saknar på vårt museum. Vi har förmedlat efterlys

ning förr och fått svar. Denna gången gäller det dom här lustiga sparbössorna, som är
tillverkade omkring 1900 och målade, en del i flera färger. Har ni något att förtälja om
någon av bössorna, kontakta Marianne Landqvist, tel. 391 00/349.
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l FORETAGSNÄMNDEN
14 september 1971 kl. 15.00
Bo Broms gav en allmän marknadsöversikt, där den

ekonomiska aktiviteten i vårt land nu är dämpad såväl
på investerings- som konsumtionssidan. Första halvåret
i år uppvisar ca 20-25 / lägre igångsättning på bygg
sidan, och myndigheterna har nu på olika sätt sökt sti
mulera byggverksamheten. Det är knappast troligt att
nyproduktionen av lägenheter för året kommer upp i
1970 års siffror. Vi märker avmattningen främst av
kommunernas beställningar av gjutna rör, som är lägre
än budgeten.
På konsumtionssidan kan vi notera minskade leveran

ser av hushållsporslin, men där satsar vi nu i ökad om
fattning på exportsektorn. Vad gäller vår hushållsplast
är vi ännu begränsade av prisstoppet, medan prisstop
pet i övrigt ej är besvärande.
Ingmar Isaksson kompletterade med marknadsläget

för VVS- och VA-produkterna. Försäljningen har ökat
under första halvåret och huvudsakligast ligger den
ökningen på våra Fristadsprodukter. Den allmänna
osäkerheten på byggmarknaden består och myndighe
ternas åtgärder slår först efter 6-9 månader på våra
produkter. Reparationssektorn har drabbats av arbets
marknadsläget - är man osäker om jobbet vågar man
knappast investera i en lägenhetsmodernisering.
De ytterligare åtgärder som nu aviserats mot byggar

betslösheten torde gynna oss. Den räntesänkning som
vidtagits gör det lättare att låna pengar och moderni
seringssektorn borde få en uppgång genom att antalet
rörmontörer nu kan överföras från nyproduktionen.

Efterfrågan på byggmaterialprodukter är nu god i hela
Europa utom i Skandinavien och Belgien, där i synner
het sistnämnda land har kraftigt nedskuren byggpro
duktion.
Vad gäller vårt sanitetsporslin kan en ökning av ut

leveranser av klosetter noteras, men vissa kvalitetsprob
lem återstår att komma till rätta med.

Badkarsleveranserna inom landet går hyggligt, export
sidan ger dock alltför dåliga marginaler.

Mölntorpsfabriken har drabbats till någon del av kon
junkturavmattningen, men en ökad efterfrågan av våra
insatslådor märks.
Våra Refteleprodukter hävdar sig i konkurrensen,

medan tung värme har vissa bekymmer fast FR-pannan
redovisar hygglig orderingång.
Beträffande Oxelösund hoppas vi på en ljusning mot

årets slut, bl.a. genom höjda priser.
För Fristadsfabriken är det framförallt markavloppen

som fått ökad efterfrågan.
Bo Broms påminde om den konsumentkongress som

KF i höst kommer att anordna med över 5.000 motioner,
vilken är ett led i den allmänna demokratiseringsprocess
vi idag är mitt inne i. Vidare berördes KF:s policy an
gående utvecklad kooperativ internationell samverkan
och samverkan med icke kooperativa företag.
Bertil Dahllöf gav i sin produktionsgenomgång besked

om att BKF nu på emaljverket har förskjuten arbetstid,
då lagret minskat kraftigt. För smidda pannor har vi
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hygglig beläggning i varje fall t.o.m. november månad.
För SPF är klosettillverkningen lägre än 1970 medan

tvättställsproduktionen är högre. Efter semestern har
personalsituationen förbättrats och primaprocenten går
sakta uppåt. Ugnskapaciteten har ökat genom minskade
bränntider.

Plast har hygglig beläggning främst på de större ma
skinerna och utleveranserna är goda och lagren har mins
kat. En större nyinvestering av en ny plastmaskin för
skummande produkter har gjorts och beräknas vara
under intrimning i mars månad.

HPF har ökat sina lager, tillverkningen är hygglig
och förhoppningar finns att den nya flintmassan ska ge
goda produkter. En glaseringsline för färgade produkter
planeras och för övrigt har personalomflyttningar skett
inom fabriken för att produktion mer ska samordnas
med efterfrågan.

VHV har bra beläggning på verktygsverkstaden och
har där fått en del personalförstärkningar.

Efter detta följde en frågestund då bl.a. Einar Svensk
undrade om ornamintillverkningen. B. Broms svarade
att produktionen ej ger tillfredsställande ekonomi, men
att inga omedelbara produktionsförändringar i dagsläget
kommer att göras.
Birger Andersson frågade om hur stor investering den

nya plastmaskinen innebär och fick svar att det i runt
tal var fråga om 1 miljon kronor och vi räknar med att
den efter 1-2 år skall vara betald, då det finns plane
rat produktsortiment.

Kurt Hagelin gjorde en förfrågan om hur det förhåller
sig med kostnader för olika UHV-arbeten, då det från
arbetsledarhåll ibland hävdats att det är billigare att
anlita utomstående firmor än att UHV gör jobbet. Bertil
Dahllöf framhöll att det måste röra sig om en missupp
fattning från arbetsledarhåll som måste klaras upp ge
nom ordentligt underbyggd information. För övrigt
poängterades att inga arbeten får beställas utanför UHV
med mindre än godkännande från fabrikschef eller mot
svarande.
Utbildningsledare Nils Winberg meddelade att det

centrala introduktionsprogrammet för nyanställda på
industrin nu kommit igång. Efter 2-6 veckors anställ
ning inbjuds vederbörande till en heldagsinformation
som omfattar såväl fabriksvisningar som allmän infor
mation om företaget. Efter ytterligare någon tid pla
neras en uppföljningsintroduktion och även familje
introduktion finns med i planeringen. Rapport lämnades
också om svenska för invandrare, inskolningsverksam
heten på SPF samt att en utbildningsplan med flera
olika aktiviteter för hösten börjat ta form.
Arthur Hald meddelade att en del önskemål om

ändringar i personalbroschyren förelåg samt att man
från personalavdelningen menade att ett sammanfattan
de särtryck om företaget i mindre format, vilket kunde
läggas ut på arbetsförmedlingar och skickas ut till in
tresserade, vore lämpligt komplement till den mera
detaljerade broschyren. Efter en stunds diskussion beslöts
att broschyren nu trycks med föreslagna ändringar samt



att ett särtryck arbetas fram.
Bertil Dahllöf rapporterade att arbetsmiljöstudiegrup

pen träffats ytterligare vid några tillfällen för att gå
igehom de olika situationer och moment som kan in
träffa under en anställning. Efter fullgjorda studier
kommer gruppen att komma med skriftlig rapport om
eventuella förslag till åtgärder.
Ur personaltjänstens rapport kan noteras att personal

behovet är ca 25 personer i driften. Personalomsätt
ningen har minskat mot föregående år och mest gläd
jande är att rekryteringen från skolhåll i år varit större
än på många år, då inte mindre än drygt 20-talet ung
domar kunnat beredas jobb vid våra olika fabriksen
heter.

Overhuvudtaget har rekryteringsläget avsevärt för
bättrats, medan bostadssituationen idag inte är helt till
fredsställande. En förbättring torde ske då kvarteret
Skorpionen i Munkmora nästa år blir inflyttningsklart.
På förslagskommittens båda sista sammanträden har

21 förslag premierats med tillsammans 7.400 kronor.
Bland förslagsställarna märks Adolf Pietrella, HPF, som
fått 1.500:- kr., lngegerd Hansson, SPF, 1.000:- kr.,
Allan Sjögren, SPF, som fått 850:- kr. och Harry
Jönsson, SPF, som fått samma summa. Karl-Axel Karls
son, BKF och Bror Hällfors, BKE, har vardera fått
500:- kr. för sina förslag.

UHV
UHV har resonerat om beläggningen på de olika av

delningarna, berört hur informationen till de anställda
ska utformas för att gå fram, språkat om jourverksam
heten samt önskat bättre service i lunchrummet.

Plast
Plast har behandlat frågor kring lunchrumskommittens

arbete, fått uppgifter om maskinbeläggning och om
byggnadsfrågor, haft synpunkter på personalinformation
och skyddsutbildning.

BKF
En ny produkt, reningsverk, är under tillverkning på

Kattholmen. Som projektledare för denna produkt är
Dennis Andersson förordnad. Hans Eriksson kommer
som förman att svara för tillverkningen och till hjälp
får han Jörgen Liljeqvist, förmansaspirant.

HPF
Datalönesystemet diskuterades, problem kring barn

passningen ventilerades, den höga olycksfallsstatistiken
behandlades ingående, informations- och stipendiefrågor
samt enhetlig klädsel inom fabriken var några av de
frågor som var uppe till behandling.

SPF
SPF har bl.a. informerats om att styrd förslagsverk

samhet kommer att prövas för att söka öka antalet
förslag. Pågående rationaliseringsarbeten är bl.a. nya
slungsiktar, automatisk ingjutning på lådbandet och
gamla klosettbanden, mekaniskt ställage vid väggklo
setterna samt ombyggnad av torkarna vid A- och B
banden.

Information gavs om den kommande personalresan
till Åbo.

I samband med samarbetsprotokollens behandling
påpekades att trots påminnelser sker sammanträden och
protokollsdistribution av företagsnämndens underkom
mitteer mycket oregelbundet och hinner ofta inte fram
till nämndens sekreterare i laga ordning. Bestämdes
därför att underkommitteerna senast i mitten av novem
ber ordnar sina sammanträden så att protokollen kan
vara sekreteraren tillhanda första dagarna i december.
Till ledamöterna hade överlämnats KF:s förslag till

riktlinjer för personalpolitik och Ruben Edqvist upp
manade samtliga att till decembersammanträdet noga
ta del av förslaget, som då kommer upp på dagord
ningen. Han betonade att man i sådana här samman
hang löper risken av att rada upp mängder av själv
klarheter, men kan man komma fram till en skrivning
som verkligen ger stöd i olika personalpolitiska frågor,
så är en sådan riktlinje välkommen.

I den diskussion som följde förklarade Rune Lööf att
han för sin del ansåg att man från kollektivsidan var
intresserad delta i arbetsledningens veckoträffar samt
att personalfrågorna borde få en mer framskjuten plats
på nämndens sammanträden. Birger Andersson menade
att man från personalens sida var intresserad att på ett
mycket tidigt stadium få komma med i resonemanget i
frågor som rör produktion och personal.
Bo Broms påvisade svårigheterna att under pågående

affärsuppgörelser gå ut med informationer till de an
ställda och betonade att samarbetskommitteerna är till
för att dryfta personal- och produktionsfrågor mer in
gående.
Då inga andra frågor hade anmälts avslutades sam

manträdet kl. 17.00 och ledamöterna gjorde sedan en
rundvandring i TEC-byggnaden med nya HPF-lagret.

Sekr.

SMÅNYTT FRÅN FÖRETAGET
Fackklubben 205 meddelar ett glädjande gott resultat

så här i början av studiesäsongen. Till cirklarna "Med
lem driver på" och "Att arbeta i Sverige" har inte mind
re än 87 personer anmält sitt intresse.

En Telex-apparat har installerats på AB Gustavsbergs
Fabriker med nummer 11267 och det betyder att Gus
tavsberg får omedelbara skriftliga förbindelser med alla
andra Telex-abonnenter i världen.

En Telex-apparat är en skrivmaskin som är ansluten
till telefonnätet. Den finns på fabrikens korrespondens
avdelning. Aven telegramtrafiken går numera via Telex.

Radions Stockholmsnytt får ibland in Gustavsberg i
blickfånget och i mitten av september var det spännande
värre. Nackapolisen hade fått tips om en planerad kassa
skåpssprängning vid avlöningsdags och pådraget var
stort och betryggande. Vår avlöningspersonal satt som
vanligt instängda och räknade in pengar i lönekuverten
i oskuldsfull omedvetenhet om den ovanligt stora upp
vaktningen. Allt gick vägen, kassaskåpssprängarna kan
ske fick tips dom också, men polisen som har lite att
göra på andra håll har bett fabriken att lägga om be
talningsrutinerna och därmed minska riskerna.
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MINNEN FRAN REGERINGSGATAN

Gustav Rydell ovan och
Sture Fredblad
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Gustavsbergs porslin, som sedan 1827 presente
rats på den svenska marknaden, gjorde sin första
blygsamma entre i fabriksboden på Lilla Nygatan
14 i Stockholm. Därefter kom under Odelbergsepo
ken den för den tiden magnifika försäljningslokalen
Kungsträdgårdsgatan 20. En butik med stora, val
vade skyltfönster mot Kungsträdgården, där den
tidens Stockholm flanerade och beundrade Gustavs
bergs flinttallrikar med H M Konungens och H M
Drottningens porträtt samt Stockholmsservisen, ri
tad av Helmer Äslund (senare Osslund) och natur
ligtvis servisen Wexiö - en servis av stora mått
och nu en begärlig antikvitetsvara.

Efter dessa lokaler kom försäljningskontor och
butik på Biblioteksgatan, vilken på 30-talet flyttade
till Birger Jarlsgatan 2. Men en lokal som inte
många gustavsbergare känner till är försäljningslo
kalen Regeringsgatan 5, där parti- och engrosför
säljningen gjordes. Under 1920- och 30-talen hade
vi i Stockholm ett hundrafemtiotal glas- och pors
linsbutiker, vilka gjorde sina inköp efter "Pris
courant" eller besök på Gustavsbergs uppackning.
Och vår framlidne veteranförsäljare Gustav Rydell
kunde berätta mycket om den tidens försäljning.

40 år är ingen ålder för porslin. Försäljningen av
glas och porslin från fabrikant till detaljhandeln har
inte ändrat sig mycket på 50 år. Gustav Rydell
kunde berätta om kundbesök i Stockholm på 20-
och 30-talen och hur försäljningen då gick till. Och
i dag sker försäljningen av glas och porslin i stort
på samma sätt. Uppackningar på hotell och statio
nära kontor i Stockholm som exempelvis Gustavs
berg, Rörstrand, Gävle, Kosta m.fl. har och dit
kunder kommer med sina inköpare med fyllda de
fektlistor upptagande bristen i deras lager.

Gustav Rydell organiserade och planlade vårt
nuvarande försäljningskontor, Regeringsgatan 5,
1932. Och han berättade gärna för sina yngre med
arbetare hur han sålde varor till "sina kunder".
Jag minns hur han med darr på rösten berättade

om en stor grossists besök i Stockholm den 24/9
1933. Det år då de svenska nazisterna jublade och
lyckades komma upp och hissa hakkorsflaggan på
Folkets Hus. Rydells kund hade kommit med bå
ten "Birger Jarl" från Kalmar och eftersom Rydell
själv var smålänning var besöket efterlängtat.
"Den dagen noterade jag 2.000 pottor, 2.000 hand
kannor, 2.000 handfat, 4.000 tvålkoppar och 1.000



"Regeringsgatan" har blivit historia. Ovan en blick in mot restauranggodshyllorna och Gunilla Erderyd, som tagit
emot kunder där. Stadsmuseets fotograf har plåtat vissa detaljer av huset från byggtiden 1910-1912. Bl.a.
dörrspegeln på bilden, som är tidstypisk med sin åttkant i överstycket. - Gustav Rydell började sitt jobb på
försäljningsavdelningen 1/9 1910. Regeringsgatan ställde han i ordning 1932 och hade den till bas för sitt ar
betsfält - Stockholm och storkunder. En man med cigarr och fasta vanor, som levde så i sitt jobb att han, när
han fick restskatt en gång, klagade: "Jag har fått en så stor restorder från skatteverket". Sture Fredblad reste
först på södra Sverige, skötte sedan Studioförsäljningen och hade Regeringsgatan som ankarplats från 1955 till sin
död 1961.

porslinshinkar, plus 5.000 duss. kaffegods, tillbring
are etc. Det var över 300 stora trälådor, som skulle
expedieras 1 mars 1934. "Då skulle Ni ha hört verk
mästare Lutteman, pojkar - det var order det ..."
När motboksåldern sänktes till 21 år och Axel

Wenner Gren donerade 30 miljoner till ett forsk
ningsinstitut och KF köpte Gustavsberg 1937 var ett
dramatiskt år i alla avseenden. Men för Gustavs
berg var det både glädje och sorg. Sorg för att så
gott som hela den enskilda handeln annullerade sina
order när Gustavsberg blev kooperativt. Glädje
för de anställda som ansåg att äntligen var framti
den räddad, arbetstryggheten.
Regeringsgatan var under 20- och 30-talet den

fina affärsgatan. Här fanns "inneställena" Bergs
Hovkonditori, Philips Condis, de populära köpstäl
lena Sidenhuset och NK. Men i dag rasar grävsko
porna runt om. Alla fina butiker och gamla hus är

jämnade med marken - Regeringsgatan ser ut som
1943 års Hannover, Cassel etc. Men här rivs för
att bygga en ny stad, en bättre ...
Utställningen tjänstgör fortfarande som försälj

ningskontor för porslinskunder. Den besöks av
landsortskunder, som ej har tid att offra tre, fyra
timmar på ett besök i Gustavsberg. Besök av kunder
från daghem, sjukkassor, organisationer, utländska
kunder som vill göra en snabb blick över hela vårt
sortiment, hushållsporslin, konstgods och restau
rantporslin. Ja, utställningen fyller en god funktion
i vårt marknadsföringsarbete - men nu skall den
rivas. 31/12 1971 finns ej Regeringsgatan 5. Den
är ett minne blott.
Men från Regeringsgatan 5 flyttar försäljnings

utställningen till nya lokaler inte långt från dom
gamla. Adressen blir Drottninggatan 16, 3 tr.

A. E.
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DETTA AR GUSTAVSBERGS FORSTA JUL
TALLRIK OCH VI BORJAR HÄRMED EN
TRADITION SOM KOMMER ATT FORTSAT
TA. TALLRIKEN AR GJORD I EN BEGRAN
SAD UPPLAGA OCH NYTILLVERKAS INTE.
MATERIALET I DENNA TALLRIK AR BEN
PORSLIN, GUSTAVSBERGS SPECIALITE. DE
KOREN AR GJORD AV KONSTNÄREN SVEN
JONSSON.

Så lyder texten bakpå vår första jultallrik. Sven
Jonsson, specialist på grafiska (grafik: konstnärligt
bildtryck) dekorer, som det står i kartongen, har
fyllt tallriken med tomtar, ljus, blommor, lussekat
ter, stjärnor. En glad fixeringsbild i blått. Tallriken
har upphängningsanordning på baksidan och är
VDN-märkt - varudeklarerad - B 555. B för
benporslin, 5 är högsta siffra för glasyrens och de-
korens tålighet mot sprickor, maträtter och maskin
disk. Den är packad i en vacker kartong, som kan
bli ett fint paket om man vill överraska med inne
hållet.



ANTLIGEN
har den kommit, boken vi alla väntat på, boken om
Gustavsbergs äldre tillverkningar. Den heter "Ser
viser från Gustavsberg" och är författad av Inga
Arnö-Berg, en av våra främsta kännare av gammalt
gustavsbergsporslin, speciellt med tonvikt på servis
godset.

Om Rörstrandsporslin har det ju länge funnits
litteratur och det har verkligen saknats ett tillgäng
ligt arbete om vår fabriks spännande historia. Bo
ken innehåller utförliga analyser av servisens ut
veckling genom tiderna, från de blå tryckta engels
ka" mönstren fram till dagens funktionella var
dagsvara. Parallellt belyser Inga Arnö-Berg också
fabrikens ekonomiska utveckling. Bo Lagercrantz
skriver i sitt förord till boken: " ... blir man impo
nerad av de gamla 1800-talsföretagarnas sega tåga
när det gällde att härda ut genom långa perioder
av svaga konjunkturer och hårda konkurrenslägen."
Ett speciellt kapitel tar upp epoken Odelberg med
särskilt Wilhelm Odelbergs stora insats på de tek
niska och sociala områdena. Man får även bakgrun
den till KF:s övertagande 1937

Boken är försedd med ett rikt bildmaterial med
massor av dekorer att känna igen och lära känna.
Vad man kanske saknar är litet utförligare bildma-

Serviser från Gustavsberg
av Inga Arnö-Berg

Ica-förlaget, pris ca 25 :-

SMAKPROV UR KAPITLET
"ETT BRUKSSAMHALLE BLIR TILL"

Grosshandlaren Johan Herman Öhman i Stockholm
arrenderade från 1818 egendomen Farsta med Gustavs
berg på Värmdön i Stockholms skärgård. Här fanns
sedan 1640-talet ett tegelbruk, uppkallat efter Gustaf
Gabrielsson Oxenstierna på Tyresö på andra sidan Bag
gens/fjärden. 1821 köpte Öhman hela fastigheten. Redan
1824 diskuterade han anläggningen av en porslinsfabrik
här ute. Kanske föddes iden genom det befintliga tegel
bruket, kanske förstod han vilket resultat konjunktur
svackan i England skulle få. Öhman var iderik och snabb
att handla och läget vid en havsvik hade vissa fördelar.

terial från "verkstadsgolvet" genom tiderna, eller i
alla fall från 1890. Fabrikens olika stämplar finns
också avbildade och i slutet av boken finns ett
dekorregister i bokstavsordning med alla data om
de olika serviserna. Påpekas bör kanske, att det är
ett dekorregister enbart över rena servisdekorer,
alltså finns inte den mängd kaffeservis-dekorer och
tvättservis-dito som gjordes, med i denna förteck
ning.
"Serviser från Gustavsberg" kommer säkert att

bli en utmärkt uppslagsbok för gustavsbergare, pors
linssamlare och andra intresserade.

Marianne Landqvist

Udda tallrik med pressad brämdekor och spegelmotiv
(Skokloster) i brunt tryck, 1890-talet. Den har hamnat
på museet genom gustavsbergsfamiljen Thörnqvist. Gerda
Ts morföräldrar bodde i Skattungbyn och har förmod
ligen köpt tallriken på marknad i Orsa. Den har varit
i Strängnäs, men Gerdas syster tyckte den hörde hemma
i Gustavsberg. Och Gerda tyckte att den hörde till
museet. Men hon har några stycken kvar.
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TEKNISK CENTER
På bilden ovan ser vi Teknisk Center,
en vacker byggnad som pryder sin
plats vid Farstaviken.
Bilden nedan visar entren som skall
användas som utställningshall för pro
dukter i emalj och keramik till offent
lig miljö. Den stolta GUSTAVSBERG
III är överförd på emalj av Peter
Nordgren efter originalteckning av
Torsten Bergentz.
På motstående sida högst upp möter
vi två projektledare och en formgi
vare på Utvecklingsavdelningen. När
mast Tilman Fuchs, i mitten form
givare P O Landgren och Rolf Ling.
I mitten Plastavdelningen med Gun
Olsson och Gerd Lundgren.
Värmetekniska Konstruktionskontoret
nederst med Lennart Lund och Bertil
Ringborg.

Detta är företagets nyaste byggnad, Teknisk Center (TEC) som ännu
inte är invigd men i full användning och därför vill vi berätta lite i ord
och bild om vad som återfinns där.
TEC-huset består av en kontorsdel i tre våningar, ett källarplan som

vetter mot Farstaviken och en del som sträcker sig söderut, den sk labora
torie- och lagerdelen. I kontorsdelen finns Tekniska Ledningen. Utveck
lingsavdelningen för Värme, Ventilation, Sanitet och Vatten och Avlopp
(VVS o VA) har sina lokaler här, liksom Värmetekniska Konstruktions
kontoret och Produkt- och Formkonstruktion, Plastavdelningen samt
Plastutställningen.

I kontorsdelens källarplan finns kopieringsrum, omklädnings- och lunch
rum för experimentmedarbetarna och i skyddsrumsdelen hittar man huvud
kontorets arkiv. I laboratoriedelen finns ljud- och klimatlaboratorier,
mekanisk verkstad och träbearbetningsavd., alla för framställning av pro
totyper och provningar. En avd. för grövre maskinutrustning hör också
hit. Dessutom finns utrymme för uppbyggnad av fullskalemodeller, exem
pelvis badrum.

I lagerdelen av huset har Hushållsporslinsfabriken sitt B-lager. I TEC är
även Plastavd. prototyptillverkning och övrigt designarbete inhyrd. Vi
återkommer till detta intressanta hus efter invigningen.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Oägar är betydelsefulla
Vägar försvinner, förändras, breddas, ändrar sitt

lopp, gamla vägar finns ofta kvar i vårt minne. I
vårt barndomsland, vi som inte är unga just, fanns
vägar, ringlande vindlande som byggts av bönder
med stor kärlek till den bördiga åkerjorden. Vägar
na följde bergen, smög över steniga utmarker och
man tyckte sig höra böndernas kvidan när vägen
måste dras över ett slättland. Tid hade man gott
om men åkerjorden räckte inte till att försörja alla.
Det var naturligt att spara jorden och förlänga
resvägen. Skogsvägar var vanliga, skogsmark var
lättare att offra än odlad mark, de gick genom
mörk och enslig skog där skuggorna blev långa och
fantasin skenade iväg med en ensam vandrare.
Många av oss har minnen av vägar där hästar skyg
gade och vägrade att gå vidare, där osaliga män
niskor med huvudet under armen vandrade omkring
i disiga höstnätter och där osynliga händer piskade
vandrare eller häst till förblindad skräck.

Skolvägar var gångvägar
och ofta halvmilslånga, skolskjutsar var inte upp
funna, cykeln en vuxenlyx och ingenting för små
folk. Traska och gå, traska och gå, vägen blev väl
känd och van till sist, ibland blev man rädd vid
oväntade möten. Vägen var de arbetslösas hopp och
vaneluffarens hem. Zigenarnas livsrum och tattar
nas möjlighet att överleva. Flyktingarna skydde
vägen och valde stigarna och vattenvägarna. Un
der kriget var gränsvägarna mot Norge en säker
hetsrisk och jag fick sitta med legitimation i nypan
för jämnan på semesterresa till hemmets dörr.

Vägar kan bereda arbete
i arbetslöshetstider. De kan betyda en ljusning för
glesbygdens friställda och ett andrum för de ut
flyttningshotade. När AK-arbeten kom igång på
tjugo- och trettitalen på vägarna i stendistrikten
då bestämdes lönen långt under stenhuggarnas van
liga och blev för liten att leva av, en katastrofhjälp
mot rena svälten. Motorvägen till Gustavsberg är
klassad som beredskapsarbete. Nu undrar man bara
var myndigheterna har för pretentioner på arbets
löshet, har vi inte tillräckligt dåliga tider nu för
vägen med stort M till Farstaviken och Värmdö
Ingarö? Det skulle smaka även om jag hickade av
skrämsel när jag såg en dag i juni hur motorvägens
sterila asfaltband trasat sönder Svindersviks sköna
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område. Vad kan inte hända med de marker som
vilar närmast våra hjärtan här på Värmdön.
Vägen är för det mesta människans vän, men

vägar kan obevekligt, som den nya tiden dra fram
över människors hem och livsgärning, vem kan
hindra en vägs sträckning när den väl är beslutad?

Vi har vägar vi älskar
Jag älskar vägen med äppelträdet som såg min

första förälskelse, vägen till ett fiskevatten i Norr
botten eller en röd, dammig bergsväg i Andalusien.
Vägen till Stångehuvud Fyr utanför Lysekil läng
tade jag efter i 15 år innan jag fick tillfälle att åter
vandra den. Jag njöt intensivt, strandhatt och
dallergräs vajade i vinden från havet, det klagande
lätet från sjömärket "Tovas ungar" blandades med
vågskvalpet. Plötsligt blev vågskvalpet för på
trängande, vattnet fanns också framför mina fötter,
här hade sprängts för en hamn under kriget. Land
förbindelsen med Stångehuvud var bruten och jag
fick fortsätta att längta efter vägen till fyren.

På övergivna sommarvägar i Södersved
gick jag i septemberskymningen. Sommarljudens
ekon levde kvar i träden och en lycklig fiskare drog
upp en flerkilosgädda vid bryggan. Området är
nedslitet. Naturen skulle behöva många år för åter
hämtning, men det är ju inte meningslöst när offret
görs för många människors sommardrömmar. Hus
vagnar är tydligen modellen numera med pelargo
nier vid knuten och flitigt använd grill vid berg
väggen.

Vägar är dyra att anlägga
Ovre Lugnet behöver ny utfartsväg till Skeviks

vägen. Motortrafiken är för hård för villavägarna,
Renvägen och Klostervägen, men Erk du, Maja du,
var ska vi tat.
Vägen till affär, läkare och apotek har blivit

alltför lång för många gamla människor. Det är
hårt för en generation som fått så lite med av väl
färden och som har kämpat så hårt för att vi skall
få njuta den. Vägar är till för alla men det behövs
motorfordon för att rätt uppskatta deras värde,
gång- och cykeltrafikanter är otäckt skyddslösa.

Gångvägen på Lugnetrakan
är något av det bästa som hänt oss gustavsbergare
på länge, så till sist, tack för den. Edla Sofia



RM ORIENTERING RESULTAT
KOOPERATIVA RM I ORIENTERING SONDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 1971 I GUSTAVSBERG

SA Senior.er A
1 Nils Magnusson
2 Kjell Holmberg
3 Kjell Bragman
4 Tord Lindh
5 Tage Sandberg

SB Seniorer B
1 Ove Eriksson
2 Karl Bertil Jansson
3 Björn Björkdahl
4 Lennart Bengtsson
5 Jan Andersson

YO Yngre oldboys
1 Gert Gyllbrand
2 Kurt Hellberg
3 Holger Eriksson
4 Gösta Hansson
5 Gösta Lindunger

AO Äldre oldboys
1 Arne Kronqvist
2 Olle Johansson
3 Karl Andersson
4 Ingvar Lundgren
5 Folke Ernstsson

V Veteraner
1 Ivan Bogevall
2 Arne Johansson
3 Karl Erik Gustavsson
4 Arne Jägmo
5 Lars Andersson

AV Aldre Veteraner
1 Stig Ekstrand
2 Bror Lundmark
3 Bengt Englund
4 Edvin Äsberg
5 Erik Westerholm

J Jniorer
1 Håkan Lindfors
2 Bo Masser
3 Jonny Emnehult
4 Erik Oscarsson
5 Kent Johansson

DA Damer A
1 Ann Marie Borg
2 Kerstin Äström
3 Ulla-Britt Ostlin
4 Solveig Spångberg
5 Gunnel Steen

OG Old Girls
1 Maria Nyberg
2 Evy Lindblom
3 Irene Utterström
4 Berit Carlsson
5 Märta Svensson

Motionsklass
1 Torsten Gustavsson
2 Roland Olsson
3 Kurt Rosen
4 Arne Bergqvist
5 Sven Martinsson

9.800 m.
68.13
69.03
72.08
72.35
75.53

7.800 m.
75.23
82.59
87.04
88.01
88.19

7.800 m.
64.33
65.52
68 45
68.50
70.27

6.300 m.
54.08
56.31
58.20
59.58
61 12

5.700 m.
45.58
50.59
53.17
55.08
56.28

5.400 m.
63.29
67.04
74.59
75.49
77.00

5.800 m.
45 35
45.45
51 52
53.07
53.53

5.800 m.
58.21
61.05
63 15
63.26
63.29

5.400 m.
58.17
65.49
67.21
68 58
70.30

4.500 m.
41.57
42.28
44.04
44.36
46.17

Konsum Stockholm
Folksam
OK IF Stockholm
Konsum Alfa Gävle
KF Stockholm

Konsum Sörmland
Folksam
Konsum Norrköping
Konsum Värmland
Konsum Västmanland

Folksam
Flens Konfektions AB
Konsum Värmland
HSB Stockholm
KF Stockholm

KF Stockholm
Konsum Dalarna
AB Nike
BT Service Mjölby
Konsum Dalarna

Wårby PK
PK Lagercentr. Jönköping
ABC IF
Konsum Västmanland
Konsum Stockholm

Konsum Norrköping
Folksam
Fiskeby AB
KF:s Styckn.-c. Ludvika
ABC IF

Konsum Västmanland
Konsum Västmanland
Konsum Alfa Gävle
Konsum Orebro
Konsum Skaraborg

Konsum Sörmland
Konsum Västerbotten
Lumalampan AB
Folksam
PF Fritiden Göteborg

Konsum Stockholm
Konsum Västerbotten
Konsum Uppsala
Konsum Värmland
Konsum Västmanland

KF Stockholm
BT Service Mjölby
Konsum Sörmland
Konsum Ringen Motala
BT Service Mjölby

Seniorer A (Uppsatt 1969)
1 Nils Magnusson
2 Tage Sandberg
3 Börje Sander
3 Kjell Holmberg
3 Tord Lindh

Yngre Oldboys (Nyuppsatt)
Se årets resultatlista

Poäng
19
10
5
5
5

Konsum Stockholm
KF Stockholm
AB Gustavsberg Fabr.
Folksam
Konsum Alfa Gävle

VANDRINGSPRISER Individuella

Äldre Oldboys (Nyuppsatt)
Se årets resultatlista

Veteraner (Nyuppsatt)
Se årets resultatlista

LAG
3-mannalag herrar
(1 SA + 2 från SB eller YO)
1 Folksam 204 40

(K. Holmberg, G. Gyllbrand,
K. Osterholm)

2 KF Stockholm 226.26
(T. Sandberg, G. Lindunger,
D. Jonsson)

3 Fiskeby AB 235.56
(L. Svensson, O. Davidsson,
A. Frisk)

4 Konsum Dalarna 257.46
(T. Gustavsson, B. Thynell,
E. Persson)

5 Folksam II 271.23
(T. Wandell, K. B. Jansson,
K. E. Nordlander)

2-mannalag juniorer
1 Konsum Västmanland 91.20

(H. Lindfors, B. Masser)
2 Konsum Orebro 119.23

(E. Oscarsson, A. Äkman)

2-mannalag "gubbar"
(1 AO + 1V)
1 KF Stockholm 112.42

(A. Kronqvist, K. E. Somvik)
2 Konsum Dalarna 113.18

(0. Johansson, G. Halvarsson)
3 Konsum Stockholm 119.50

(A. Wahlund, L. Andersson)
4 Folksam 123.50

(S. Andersson, B. S. Pettersson)
5 OK Västmanland 127.19

(P. Bergström, H. Ekström)

Damlag (1 DA + 1 OG)
1 Konsum Västerbotten 126.54

(H. Äström, E. Lindblom)
2 Konsum Stockholm 129.10

(I.-M. Larsson, M. Nyberg)
3 Folksam 140.07

(S. Spångberg, A.-M. Lundmark)
4 Konsum Uppsala 142 07

(A.-S. Nyström, I. Utterström)
5 PF Fritiden Göteborg 142.20

(G. Steen, M. Allard)

Bilder och text återfinns på nästa uppslag där Hilding
Ohlson har tagit bilderna och Nirre skrivit texten.
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ORIENTERING

KOOPERATIVA RM I ORIENTERING
I BILDER

Bilderna på denna sida uppifrån och ner:

Bild 1. Ett exotiskt inslag utgjorde Los Bolivarianos
från Equador på lördagskvällen.

Bild 2. En deltagare har kommit i mål och tas emot
av Tommy Lindberg och Per Öhlund.

Bild 3. En bild från skogen med Conny Pettersson,
Konsum Stockholm.

Bilderna på högersidan uppifrån och ner:

Bild 1. De först startande gör sig beredda.

Bild 2. Äldste deltagaren, Oscar Fischerström 73 år,
i bildens mitt, har kommit i mål och tas emot av
Ivar Norin till vänster.

Bild 3. Damsegrarinnan Ann-Marie Borg, Konsum
Sörmland har fått sitt pris av Torsten Rolf och Bo
Broms.

Bild 4. Börje Sander och Nils Freyne lyssnar till
lovorden som orienteringssektionen fick. I bakgrun
den, Gösta Lindunger, Idrottsutskottet och Ingemar
Lundqvist KPA.



I FARSTASKOGEN

KOOPERATIVA RM I ORIENTERING
DEN 19 SEPTEMBER

Söndagens tävling som avgjordes på Farstalandet
med 238 st. anmälda hade 10 olika klasser. De täv
lande hade intagit frukost på Domus tidigt på mor
gonen och därefter åkt upp till Farstaborg där täv
lingscentrum var förlagt. Tävlingsarrangemangen
stod Orienteringssektionen för medan samkvämet
och middagen hade arrangerats av AB Gustavsbergs
Fabriker och Domus.
De flesta klasser hade sina favoriter som i tidigare

tävlingar hade synts i prislistorna. Första start var
kl. 9.00 och vid tiotiden började det att droppa in
tävlande i målet. Först vid ett-tiden hade den siste
deltagaren kommit i mål. Banorna som hade sträng
ats av Börje Sander fick många lovord och kartan
fick också stort beröm.

Ett karaktäristiskt drag just för orientering är
åldersskillnaden mellan de yngsta klasserna och de
äldsta, vilket visar att det är en idrott för alla. I
denna tävling var skillnaden cirka 55 år, äldste del
tagaren Oscar Fischerström var 73 år.

Efter tävlingen transporterades deltagarna till
restaurang Herrgårn där middag intogs och därefter
förrättades prisutdelning av dir. Bo Broms.

Nirre
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KONSUM• DOMUS
Några minnen från år 1931
När vi i dessa dagar upplever en period av svå

righeter på arbetsmarknaden erinrar jag mig om
hösten 1931 - alltså för 40 år sedan.
Jag kom då som föreståndare till en liten kon

sumtionsförening i Norra Skåne - den hette för
resten handelsförening och jag kallades för handels
föreståndare. I samhället hade vi en enda industri
- - - en hästskofabrik, som sysselsatte sina arbetare
under några månader av året. Många manliga ar
betade vid A K vägarbeten och så sysselsattes en
del som jordbruksarbetare. De som kände sig trygga
ifråga om sin försörjning var de få som hade tjänst
vid järnvägen och vägstyrelsen. Något arbete för
kvinnor fanns inte. Det var en stor dag den 15
varje månad då folkpensionärerna på posten häm
tade ut sin pension, som gav dem 11:70 kr. Då blev
det fart i vår butik.

För jordbrukarna, som vi hade många som med
lemmar/kunder var det mycket svårt. På hösten
hade de svårt att kunna betala den konstgödsel,
som vi på våren levererat på kredit. En lösning blev
i många fall att vi besökte gården och köpte säd,
som vi sålde till spannmålshandlare. Växlar med en
lång betalningstid var också lösningar av proble
met.

Det blev överflöd på spannmål. Detta löstes ge
nom statsbidrag som utgick om man färgade vetet
med någon röd besprutning. Vetet såldes sedan som
djurföda. Det året fick hönsen äta vetekorn av god
kvalitet.

Det var då som nu god tillgång på varor (fast
antalet varuslag var mindre än nu). Men folket
hade inte råd att köpa varorna och många hade
det mycket svårt.

Dagens situation påminner i vissa stycken om
trettiotalets med god varutillgång, omsättningssvå
righeter och sysselsättningsbekymmer.
Men nu har vi vad som då ej fanns - nu har vi

en social trygghet som var okänd i början av trettio
talet.
Vi har i årtionden varit vana att för varje år in

registrera ökad levnadsstandard, men ifråga om
denna så får vi troligen bereda oss på en viss stiltje.
Vi bör dock vara optimister och hoppas att kon
junktursvackan snart skall vända till det bättre.

Friskare liv - En angelägen studiekurs
Kost- och motionsfrågor har verkligen kommit i

förgrunden i dagens debatt. Man har konstaterat
att vi lever på ett felaktigt sätt, äter felaktig kost
och motionerar för litet. Därför bör den nya kur
sen med namnet "Friskare liv" bli en viktig infor
mation för många i vårt svenska samhälle. Kursen
eller kampanjen som vi kan kalla den - har egent
ligen ett enda syfte - att få oss att förstå hur vår
kropp fungerar och hur vi skall leva för att må
bättre, bli lite gladare, känna oss litet piggare.
Aven om vi är inne ett stycke fram på studie

säsongen så är det möjligheter att få komma med
i någon studiegrupp som studerar det aktuella äm
net. Välkommen med anmälningar till vårt Kontor,
Varuhus eller Butikerna. Kursen är avgiftsfri.

Vårförenings verksamhet 1971
Vi har klart med resultatsiffrorna för 2/3 av

året och ser med optimism mot årets bokslut, som
vi har att redovisa for medlemmarna i mars 1972.

G. M-n

FRÅGAN ÄR FRI
Går Du och funderar över något problem i eller omkring jobbet så skriv till

oss på "Gustavsbergarens" redaktion. Vi lovar att förmedla frågorna till dem
som kan sitta inne med svaren.

Frågor och svar av allmänt intresse tar vi in i tidningen. Samma regel gäller
som för alla insändare, att signatur får användas men namn och adress skall
lämnas till redaktionen som bevarar den hemligheten.
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• • • • ••DE A' OST, SA HOSTERMAN
a

I skrivande stund är det så underbart höstvackert
i naturen. Lövträden är så färgsprakande med alla
sina nyanser i gult, rött och grönt. Frosten har ännu
inte härjat i våra blomrabatter. Det är till glädje
för alla, så länge vi får njuta av de flammande
höstfärgerna och blomprakten. De, som glädjer sig
allra mest är kanske de som odlar själva, när de som
i år får se ömtåliga blommor som begonior och
dahlior prunka i landen en bra bit in i oktober. I år
tror jag faktiskt att sensommaren och hösten har
varit vackrare än vad den "egentliga" sommaren
var. På försommaren var gräsmattorna torra och
gula och blomplantorna ville sig inte riktigt. Så
kom då äntligen det efterlängtade och välgörande
regnet i juli, till förfång för många semesterfirare
men till nytta för växtligheten. Som ett trollslag
blev gräsmattorna gröna och blomplantorna tackade
och sög i sig den näring, som kom ovanifrån men
tackade försynt nej till de ohälsosamma partiklarna
som regnet för med sig idag. "Ja, detta om detta",
brukar KV säga.

I slutet på augusti hade vi pensionärer en trevlig
resa till Skansen i varmt och soligt väder. Vi drack
kaffe gemensamt på Högloftet men strövade sedan
runt på vårt vackra Skansen i den takt som passade
var och en bäst och bidrog väl lite grand till Skan
sens omskrivna nedslitning. Vi njöt av den storslag
na utsikten, vi betittade elefanterna, aporna och
de skära griskultingar som sov i godan ro och några
av oss tyckte det var skönt att ta en tur med tåget.
Undertecknad vaktade Linneas och Hedvigs till
hörigheter medan de stod i kö för att köpa våfflor
åt oss. Ingen av oss tre tror oss om att göra så goda
och frasiga våfflor. Vi hittade tillbaka till bussarna

och kom hem till Gustavsberg rätt så tidigt nöjda
och belåtna. Vi tyckte bara att det var ledsamt att
ingen från Gustavsgården mötte upp för den här
resan var faktiskt inte tröttsam utan tvärtom var
det en uppiggande utflykt.

Ett par dagar senare blev vi bjudna till SMU
gården. Där är det alltid gemytligt och trevligt med
sång, musik och tävlingar. I frågesporttävlingen
mellan värdarna och oss skötte sig Anna Bäckström
och Märta Eriksson med den äran så vi avgick som
segrare. Vi blev bjudna på kaffe och gott hembakat
bröd och läto oss väl smaka. Vi tackar för trivseln
på SMU-gården där vi stortrivdes.

Den 7 september hade vi vårt första pensionärs
möte efter sommaruppehållet. Mötet hölls på Kris
tallsalen och många medlemmar mötte upp. Borden
var vackert dukade och dekorerade med mycket
blommor, som gjorde att vi kände oss välkomna.
Sven Petterssons orkester underhöll och gladde oss.
Vi tackar dem så hjärtligt.
Nu är det åter dags att starta med våra kurser

och cirklar som ger både kropp och själ stimulans.
Acke Eriksson har redan börjat med gymnastiken,
som är mycket uppskattad av oss pensionärer. Fler
och fler deltar och alla tycker att det är både roligt
och nyttigt. Hobbyverksamheten har också startat
och vi kommer förmodligen att ha försäljning i
höst. Vi hoppas då att våra vänliga Gustavsbergare
viker den kvällen för oss liksom de gjort tidigare
år. Vi skall också starta våra läsecirklar snart. Un
dertecknads grupp skall läsa "Nybyggarna" av
Wilhelm Moberg. Alla i cirkeln hoppas och tror att
den boken skall skänka oss många trevliga stunder
och så tror även Adina

RÄCKER DET MED ATT VINKA?
I morse väntade en liten skolkille på mig i backen

gamla Skeviksvägen. Han gör det ibland. Jag har
funderat lite varför en åttaåring inväntar en äldre
tant. Ar han rädd för de äldre tuffingarna som frä
ser förbi på sina cyklar eller har han kontaktbehov.
Den här morron såg han förväntansfullt på mig
och sa, Hör du när blir det snö? Jag såg på aspar
nas gula höstslantar och svarade sanningsenligt att
det kan ingen veta, plötsligt finns bara snön i luften
när det är tillräckligt kallt för det en dag. Jaså du,
sa gossen, var jobbar du egentligen? Jag lyckades

förklara det. I det gula huset vid vattnet jaha. Min
vän lyste upp. Du, sa min vän, och de bruna ögonen
lyste, då kan du väl vinka åt min pappa ibland
när han åker till jobbet, han kör förbi där ser du.
Jo jag lovade, vad kunde jag annat göra, hans

pappa hade ett förnamn som inte står i vår svenska
almanacka. Har han kanske beklagat sig över främ
lingskapet, ensamhetskänslan. Kan man som sam
hällsmedlem och arbetskamrat komma från ansva
ret för invandrarnas trivsel? Räcker det med att
vinka?
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MÖLNTORPS-
GLIMTEN
Vad har vi egentligen sysslat med på vår fritid

under den nu gångna sommaren? Frågan kan be
svaras med en liten resume som visar att GBM
klubben haft en rad aktiviteter igång!

Fotbollen vidrördes i förra numret och slutfacit
blev en hedrande "bronsplats" i en av korp-serierna.
Målskillnaden blev 20-11 genom sex vunna, fem
oavgjorda och tre förlorade matcher!

Fiskesektionen- aktiv såväl sommar som vinter
- lockade sedvanlig tillslutning vid årets metar
tävling. Invägningen passerade sextio deltagare, till
vilka Kolbäcksån bidrog med över femton kg små
fisk under de två timmar tävlingen pågick! Pris
lista: Klubbmästare Arne Westman 1.595 g 2. Eero
Kiviranta 885 g 3. Stig Andersson 855 g 4. Kaarlo
Ahoniemi 635 g 5. L. Johansson 485 g 6. Helmuth
Windzus 410 g 7. Markko Kuuttinen 380 g 8. Evert
Stillman 365 g 9. Håkan Hedberg 350 g 10. Toivo
Kuuttinen 330 g 11. John Ehnlund 330 g 12. Martti
Haarala 295 g. Damer 1. Aune Leppälä 340 g 2.

Mångkampsegraren Arne Westman flankerad av "tvåor
na" Esko Ahoniemi och Toivo Kuuttinen. Foto: Eilert
Strömsholm.

20

aktiviteter!
L. Johansson

Irja Mylläri 205 g 3. Gunnel Becker 180 g. Ung
dom: 1. Rolf Mylläri 410 g 2. Urban Mylläri 345 g
3. Dennis Hedberg 4. Matti Pokela 285 g 5. Peter
Nilsson och Ralf Oster 200 g.

KM i Banskytte avgjordes på Strömsholms Skjut
bana. Storskytten - och sedermera SM-TREAN
- Elis Westman, stod i en klass för sig! Intressant
blir att se hur han lyckas i KOOP-RM i Kalmar, vi
får troligen anledning återkomma! Till den täv
lingen är även Sivert Wallberg kvalificerad. Klubb
mästare blev alltså Elis W på 289 p 2. Sivert W
262 p 3. Knut Andersson 253 p 4. Roger Uppling
250 p 5. Bertil Gybrant 245 p 6. Harri Leppälä
243 p. Huvudskjutningen vann också Elis W på
97 p 2. R. Uppling 90 p 3. B. Gybrant 87 p.

10-kampen - arrangerad för nionde året i följd
- blev den hittills mest dramatiska: Fjolårssegra
ren Martti Haarala råkade oturligt skada sig i ar
betet efter åtta grenar och föll därmed bort i topp
striden. Arne Westman visade god allroundstan
dard och vann slutligen med minsta möjliga margi
nal. På platserna närmast kom fyra ungdomar, alla
med förutsättningar att avancera nästa år! Resultat:
Klubbmästare Arne W 48 p 2. Esko Ahoniemi och
Toivo Kuuttinen 49 p 4. Rickard Nilsson 57 p 5.
Harri Leppälä 62 p 6. Esko Mylläri 66 p 7. L. Jo
hansson 69 p 8. M. Haarala 70 p 9. Bengt Hals 71
p 10. Håkan Hedberg 78 p 11. Matti Leppälä 79 p
12. Kaarlo Ahoniemi 97 p. Grensegrare: T. Kuutti
nen 100 m 12.3, 400 m 60.7, skjutning 82 p och
terränglöpning 2.200 m 8.27. R. Nilsson höjd 1.55.
H. Leppälä simning 50 m 45.7. E. Mylläri varpa
804 cm. M. Haarala kula 10.71 och st. längd 2.89.
B. Hals diskus 28.36.
Utfärdskommitten arrangerade i början av okto

ber KM i Bilrally. Ett 20-tal ekipage infann sig vid
starten och återkom också till målet, dock med
varierande prickbelastning 'som barlast". Bl.a. fick
man en nyttig genomkörare i trafikfrågor. Pilkast
ning, naturfrågor, precisionsparkering m.m. ingick
även vid kontrollerna. Rally-Mästare blev Eero
Kiviranta på 39 prickar. 2. Anders Noren 42 pr
3. Kjell Zetterberg 45 pr 4. Håkan Hedberg 45 pr
5. Esko Mylläri 48 pr 6. Börje Johansson 48 pr 7.
Sven-Erik Andersson 50 pr 8. Lisa Måhlberg 51 pr
9. Torsten Edlund 55 pr 10. Gunnar Nilsson 60 pr.
Motionsgymnastik - som står på klubbens pro

gram under vinterhalvåret - har också kommit
igång med Kurt Thurby som ledare. Det gäller att
hålla sig i gott trim - inte minst för kommande



Foto: Lars Henriksson, Centrifugalrör, Oxelösund

KOMMUNALTEKNISKA MÄSSAN I ESKILSTUNA
I samband med Kommunaltekniska Föreningens

årsmöte i Eskilstuna hölls under tiden 16-21/8 den
första kommunaltekniska mässan. Gustavsberg vi
sade avloppsreningsverk enl. Bioxialsystemet, trans
portabel värmecentral, avlopps- och tryckrör av
gjutjärn och plast samt utrustning för TV-undersök
ning av avloppsledningar.
Värmekällan i den transportabla värmecentralen

var en flamrörspanna (FR-panna).

Bild 1. Stora dimensioner på rör och rördelar av plast
och gjutjärn var några av de viktigaste nyheterna på
utställningen.

Bild 2. De nya verktygen för kapning och fasning av
segjärnsrören väckte stort intresse.

Bild 3. Nya, stora Bioxialsystemet BM-serien demonstre
rades av Torsten Björk.

Bild 4. De som önskade kunde prova segjärnsrörens
styrka.
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SYSTEMBADRUM
en bra losning som borde tilltala
både byggare och badare

Gustavsbergs VVS-avdelning lanserar en ny installa
tionsmetod. Målet har varit att få fram båttre badrum
som samtidigt år anpassade till rationella byggmetoder.

For rorsidan betyder det en ny installationsfårdig
produkt - Gustavsbergs VVS-kassett. På badrumssidan
finns det nu en serie vål fungerande planlosningar som
år anpassade till VVS-kassetterna. For det tredje har det
också tillforts vad som hittills varit "den felande lånken"
i sammanhanget: samtliga anslutningar mellan ror och
pjåser år fabriksfårdiga och anpassade for en snabb och
rationell installation.

VVS-KASSETTEN
Det år en fabrikstillverkad rorenhet av s.k. slitsblock

typ. Rorpaket omfattar vårme, vatten, ventilation och
avlopp.

Den vanligaste typen av VVS-kassett år den vi visar
med teckningen och består av en sanitetsdel och en ven
tilationsdel.

1 3 4

5

6

9 7

1. Ventilationsror, 2. Distansskena, 3. Samlingsledning av gjut
jårn, 4. Uppfåstningsplåt for koksskåp, 5. Våggprofil for fast
såttning av gipsskivor, 6. Uppfåstningsplåt for tvåttståll, 7.
Rorgenomforing for vårmeledningarna, 8. Våggbrunn av plast,
9. Rorgenomforing for vattenledningarna, 10. Våningsforde
lare, 11. Anslutningsledningar av plast for avlopp.
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ETT FLEXIBELT SORTIMENT
AV GODA PLANLOSNINGAR

Den genomgående principen i Gustavsbergs System
badrum är att wc-stolen som är den mest låsta pjäsen
i fråga om funktion, utrymme och montering, placeras
i mitten och blir det fasta utgångsläget.
Badkaret och tvättstället, som båda kräver utrymme

för variation och flexibilitet, får då ytterlägen som ger
valfrihet för olika produktstorlekar och kombinationer
med kompletterande tillbehör.
Att pjäserna i Systembadrum är samlade efter en

vägg är en given anpassning till rörsidans krav. Men
när det gäller placering och val av närmaste "pjäsgran
nar" är det först och främst användarens önskemål som
fått avgöra.
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c-I-----

0

PRESSVISNING

en t-- --71
I I
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I I
I I
\---- l

Systembadrum presenterades vid en pressvisning i Gus
tavsberg. Ett 30-tal journalister från dags- och fack
press hade samlats för att få se utställningen i sanitets
fabriken. Bo Broms gav en introduktion av företaget
och dess policy. Bengt Lundqvist berättade om tekniken
med VYS-kassetterna och Marie Lindgren visade på de
funktionella aspekterna i de badrum som byggts upp
för visningen.
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VANDRA MIN VAG
Den sista fredagen av semestern var det strålan

de väder och jag beslöt mej för att resa till Kol
mårdens djurpark. Jag gick ned till Centrum för att
ta bussen till Stockholm, men då stannade en bil
och Kurre Svensson stack ut huvudet och frågade
om jag skulle till stan. Jag blev glad och hoppade
in i bilen. Med idrottsprat och snack om fotboll
och den kommande kollektivtrafiken i Stockholm
med förorter gick färden fort och vid den kom
mande terminalen vid Slussen stannade Kurre och
släppte av mej. Så fortsatte han söderut till sitt jobb.

Det fanns två bolag som enligt annons trafike
rade Kolmården denna morgon. Jag tog mej ned
till Stureplan och snart uppenbarade sig den för
tjusande damen i Resetjänsten och på min förfrågan,
så beklagade hon, att dagens resa tyvärr var inställd
på grund av allt för ringa antal deltagare.
- Vad var nu att göra? -
Det andra bolaget gick 9.15 enligt annons, så

jag hade god tid på mej. Klockan var åtta så jag
gick Kungsgatan fram i sakta mak och tittade på
de stressade stockholmarna, som sprang och cyklade
till sina jobb. Vattenbilar och renhållningskarlar
gjorde gatorna klara för en ny dag.
Torghandeln på Hötorget laddade upp. Jord

gubbar och potatis anlände, blommor och grönsa
ker likaså. Gubbar med matjord under naglarna
stärkte sej med en kall bira innan kommersen skulle
börja på allvar, gummorna likaså, men de tycktes
mera hålla sej till kaffet från termosen. Jag sned
dade torget mot Gamla Brogatan och gick gatan
ned till 44:an, där en liten kö redan bildats. Det
var idel trevliga morgonmänniskor som samlats där.
Reseledningen verkade litet sömnigare och man
hade glömt nyckeln till lokalen, så vi fick vänta
tills bussen kom. Under tiden bekantade vi oss med
varandra.
Jag skröt med att jag rest från Gustavsberg på

morron för att komma med på resan, men där fanns
en som rest från Göteborg och som bott på Ingarö
i 15 år. - Var nånstans? frågade jag. - Ute vid
Orsundet, närmast granne var Severins. - Nu kom
bussen och vi tog plats. Det var några tomma plat
ser kvar längst bak.

Guiden steg in i bussen och presenterade sej. Det
var en trevlig tonåring i röd uniform. Medan bus-
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sen rullade berättade hon att vi skulle fara Essinge
leden genom stan ooh sedan vidare mot Södertälje.
När man sitter avspänd i bussen och ser Stockholm
från broarna, så förstår man arkitekten, som ska
pat dem och vad han ville visa resenärerna. Men
hur många hinner njuta av detta skådespel i denna
jäktade tid?
Vår ciceron berättade om allt vi reste förbi, kyr

kor och skolor, Ikea och Vårby, om Domus nya
möbelvaruhus i vardande, allt medan vi rullade
vidare mot Kringelstan med Scania Vabis och snart
kom vi ut på Nyköpingsvägen.
Min vän från lngarö, som varit sporthandlare i

Stockholm i många år, bodde ju på Ingarö endast
om somrarna, berättade hur härligt han hade haft
det på den tiden. Nu var han representant för en
konkurrent till Gustavsberg.
Vi passerade Nyköping strax utanför stan och

så bar det av mot Norrköping.
Så kom vi till den nya vägen mot Kolmårdens

djurpark och det började bli gassigt i bussen. Vär
dinnan tog upp pengar till entren och så fick vi gå
in i en port vid sidan av huvudentren.
Vi gick direkt till lunchbordet. Jag fastnade för

herrgårdsstek och den smakade bra.
Vi hade en förtjusande utsikt över Bråviken och

alla segelbåtar. Min vän berättade att hans son låg
med sin segelbåt i Oxelösund efter att ha startat
från Göteborg i början på veckan.
- Nej, nu ska vi väl ta en promenad till delfi

nerna eftersom den andra visningen börjar om en
kvart, - sa min vän, och så gick vi ned till "del
finariet". Det var en ståtlig byggnad med tränings
och uppvisningshall. Delfinerna kom från tränings
hallen och hälsades av två unga flickor, som före
visade deras inlärda konster efter internationellt
mönster. De belönades också flitigt med strömming
för varje bedrift. Bl.a. kunde delfinerna springa
på stjärten med hela kroppen ovan vattenytan i
lodrätt läge eller spela basketboll med nosen och
träffa rätt i "korgen", som satt cirka två meter
över vattnet. Hoppa igenom ringar kunde man ock
så och en åskådare "råkade ramla i" och blev räd
dad av en delfin, genom att gripa tag i ryggfenan
och bli bogserad i land.



Lekskola för invandrarbarn
A

Den 4 oktober startade förskola för invandrar
barn vid Ekedalsskolan. Man håller till i ett klass
rum på nedre botten med egen ingång.

I förskolan finns plats för 30 barn, varav 15 i en
förmiddags- och 15 i en eftermiddagsgrupp. Från
början var tanken att man skulle ha enbart invand
rarbarn, men erfarenheter från andra håll i landet
har visat att det är en fördel att ha några svenska
barn i gruppen. Erfarenheterna från sådan här verk
samhet är annars ej så stora. Det har funnits lik
nande förskola i Norrköping och Olofström samt
några månader i våras i Märsta.
Målsättningen är att ge invandrarbarnen ökad

kunskap i svenska som förberedelse till skolgång i
Sverige. Denna träning sker med hjälp av flanello
graf, bildband, grammofonskivor och bandspelare.

Det är inte fråga om några regelrätta lektioner, utan
man ska med lekens hjälp få in vanan att tala
svenska. Förövrigt ska förskolan fungera precis
som en vanlig förskola med målnings- och kladd
lekar, bygglekar o.s.v.

Birgitta Gustavsson, som är förskollärare och
leder verksamheten har under ett par intensiva
veckor bedrivit uppsökande verksamhet tillsammans
med kurator Birgitta Hillberg, Elisabeth Scrignoli
på personalavd. samt tolk för att försöka nå de
barn, som bäst behöver komma i en sådan här för
skola, d.v.s. de, som är nyinflyttade till kommunen
och de mest isolerade barnen. Vi hoppas att efter
hand kunna slussa in de här barnen i kommunens
övriga förskolor. Lena Dalström

Barnstugekonsulent

Gustavsbergs frimärksklubb
Den 4 febr. i år bildades officiellt vid ett möte

på Fritidsgården, Munkmora, Gustavsbergs Fri
märksklubb med red. Gösta Dahlberg som ordfö
rande och Martin Hammarbäck som kontaktman,
kassör och sekreterare. Genom bidrag på vardera
100:- från Gustavsbergs Fabriker och Domus,
kunde den 4 mars ett föredrag med bilder av post
museiintendent Gilbert Svensson anordnas. Sedan
hölls möten i april och maj med livliga utbytesbyten
av frimärken. Under sommaren ordnades ett lotteri.
Vinster skänktes av medlemmarna och för de in
komna medlen beslöts vid möte den 2 sept. att in
köpa de viktigaste nyutkomna frimärkskatalogerna

Man kan fråga sej? - När får Skansen en dylik
anläggning. Aven om man slår vakt om det gamla,
så kan man väl också följa med på nymodigheterna,
som ju är så attraktiva! Här på Kolmården hade
man även en luftbana med en längd av 3,2 km. Där
åker man tyst, lugnt och behagligt och den tar 4
vuxna i varje kupe!
Vid tre-tiden skulle vi återvända till Stockholm

att tillhandahållas vid möten och även för hemlån.
Den 7 okt. kommer Tomas Bjäringer att föreläsa om
"Gustav V medaljong" och sedan blir det möten
första torsdagen i varje månad utom juni, juli, aug.
F.n. har klubben 35 medlemmar plus ett 20-tal

intresserade ungdomar. Fler välkomnas. Medlems
avgiften inkluderar prenumeration på "Svensk Fi
latelistisk Tidskrift", som utkommer med 10 rik
haltiga nummer per år.

Intresserade kan ringa 0766/319 87 för upplys
ningar.
Gustavsbergs Frimärksklubb, Box 44,
134 00 GUSTAVSBERG

med bussen så det var dags att återvända till in
gången. Vi passerade flamingos, gorillor och pape
gojor, tigrar med ungar, den stora "steppen" med
allehanda djur såsom elefanter, kameler och giraf
fer, den indiska byn, visenter och allehanda hjort
djur och så åkte vi hem med bussen på min sista
semesterdag.

Axman
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Stående fr v: Bora Ristie, Eilo Beffa, Hans Kassberg, Seppo Wilkman, Sven Wejsfelt, Arvi
]uutilainen, Ingvar Mohlin och Paul Nygren. Knästående fr v: Roger Karlsson, Lennart
Mattsson, Boris Stojkov, Ensio Rönnkvist och Gunnar Gustavsson.

SEGRARE I KORPFOTBOLL
Så här skriver tidn. "Korpen":
Fotboll spelas inom alla lokalförbund och flertal anslutna företag har åtminstone ett

lag med i förekommande tuneringar. I rätt stor utsträckning spelas även interna tunering
ar mellan olika avdelningslag inom de större företagen. Bland annat vid Gustavsbergs fa
briker på Värmdön. Den välbekanta porslinsfabriken tillhör Stockholmskorpen, men av
stånden gör att deltagandet i olika tävlingar och turneringar blir mera sporadiskt. Ett
korpidrottsförbund på Värmdön är faktiskt påkallat med tanke på att allt fler företag
etablerar sig därute på stockholmarnas sommarö.

Gustavsbergs Fabrikers IF håller dock medlemmarnas idrottsintresse vid liv genom att
anordna interna tävlingar i stor utsträckning. En fotbollsturnering med sju deltagande
avdelningslag och ett lag från konsumtionsföreningen har bl a avverkats i sommar. Det
har spelats såväl serie som cup och segrare blev Hushållsporslinsavdelningen, se bilden.

FRISKARE LIV
HÅLL DIG I TRIM
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Att motionera -
populärt i Gustavsberg

Den motionsvåg som sprider sig över landet har
också drabbat gustavsbergarna. I den nyligen avslu
tade motionslandskampen mot Finland, samlade vi
ihop 5.840 poäng. En bra siffra, med tanke på att
de flesta invånarna reste på semester under en stor
del av tävlingstiden. Resultatet från hela landskam
pen är när detta skrives ej klart, men vårt kära
grannland ser ut att gå mot en klar seger.

MÄNGA MOTIONSSPÄR ATT VALJA PÄ

Fritidsnämnden har för de motionsintresserade
iordningställt följande motionsspår:

Elljusspåret med start vid Ekedalskolan. Olika ban
längder från 1 till 3 km. finns att välja på.

Styrmansspåret, som flitigt användes under lands
kampen, har slingor som mäter 2 och 4 km.

Hästhagsspåret, som utgår vid slutet av Trallbane
vägen, mäter 5 km.

Ingaröspåret, med start vid Marikavägen, hoppas
vi skall tillgodose en del av ingaröbornas motions
intresse. Kanske detta spår snart blir kommunens
nästa elljusspår?

FLICKOR VILL OCKSÅ SPELA FOTBOLL!

Nu får alla grabbar se upp! Det är ej bara ni som
vill och kan spela fotboll. Ett 80-tal flickor mellan
7-40 år har under denna säsong i fritidsnämndens
regi utövat den förr så typiska pojkidrott. Flickorna
har tränat två gånger i veckan under Arvi Taaler
och Jukka Dahlbergs ledning, och med den energi
och spelglädje som flickorna visat kan de snart
utmana grabbarna!

En match mot Lillsveds damlag fick avsluta denna
för samhället glada fotbollsnyhet. Att Lillsved vann
denna match med 2-0 gjorde inget, tyckte våra
vackra fotbollsdamer.

En önskan finns från flickorna inför nästa säsong,
det är att få representera Gustavsbergs IF!

]. Lu.

Att flickor kan spela fotboll illustreras med
dessa bilder, som är hämtade från Dammat
chen mellan Lillsved och Gustavsberg på
Farstaborg.
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Fotbollen fortsätter att rulla
Då vi träffades senast var den 12 juni, då Väsby

besegrades på Farstaborg med 2-1 efter Bennys
frispark rakt in i krysset från 15 meters håll.
Den 16 juni reste fotbollslaget till Uppsala med

goda föresatser, men de räckte tydligen inte, ty
Uppsala vann med uddamålet 2-1. Janne Lund
kvist gjorde Gustavsbergs enda mål.
Den 22/6 spelade Gustavsberg oavgjort mot Varg

arna på Farstaborg men den 29 juni förlorade Gus
tavsberg med 2-0 i Vargarnas "kula".

Den 7 augusti mötte Gustavsberg Enköping på
Farstaborg och det blev en spännande tillställning
ända till slutet, då Gustavsberg lyckades få in seger
målet genom Bengt Sundström. Benny Sjödahl hade
också gjort ett mål, så slutresultatet blev 2-1.
Den 12/8 slog Gustavsberg Nynäshamn borta med

2 mål mot 3 och Bengt Sundström, Sjödahl och Nico
Oparusic "målade" för "porslinslaget" och det blev
2 poäng. En verklig framgång för de våra.

Bakslaget kom den 15/8 mot ledarlaget Uppsala.
Fred Andersson gjorde "tröstmålet", men sen kom
Uppsala för hela slanten med 5 mål och ändå var
det en hemmamatch.

Den 21/8 mot Väsby förlorade Gustavsberg
knappt med 1-0 men mot Stockholms IF den 27/8
kunde Gustavsberg vinna, därför att Benny Sjödahl
gjorde "hat tric", så att slutresultatet blev 2-3.
Den 4/9 kom så Edsbro till Farstaborg och det

blev en hård kamp från början. Gustavsberg kom
emellertid i överläge genom 2 mål av Benny Sjö
dahl, men gästerna reducerade på straff och hade
oavgjort inom räckhåll, men då blixtrade Bengt
Sundström till och gjorde mål i sista minuten och

matchen slutade 3-1.
Den 11/9 på Sundbybergs ip mot därvarande lag

klappade Gustavsberg igenom och förlorade med
5-0 och det är bara att konstatera faktum.
Den 18 sept. däremot kämpade man hemma mot

topplaget Spånga och Benny Sjödahl sköt i mål och
fälldes sedan innanför strafflinjen, men domaren
blundade. Slutresultat: 1-1.

Den 25 sept. mot Gimo var en svår uppgift för
"de våra", men eftersom Benny och Janne Lund
kvist gjorde var sitt mål, så blev det oavgjort 2-2.

Seriens sista match spelade Gustavsberg hemma
på Farstaborg lördagen den 2 oktober. Det var
gotlandslaget Gute, som fick kämpa för sin existens
i seriens div. III-grupp. Man måste vinna med 4
mål mot 0 för att klara den uppgiften.

Gustavsberg behövde 2 poäng för att vara "rik
tigt" säker för att få stanna.
Hemmalaget började bra med ett stolpskott av

Benny Sjödahl och mycket ineffektivt tråckel i
kedjan samt flera målsumpningar, så det blev Gute,
som genom Anders Kallio, tog ledningen med 0-1.
Annars så säkre Lasse Venngren i gustavsbergsmå
let stod på plats men bollriktningen ändrades av
någon spelare.

I den andra halvleken kvitterade Janne Lundkvist
till 1-1 med ett välplacerat skott vid ena stolpen.
Gustavsberg borde ha vunnit, om man bättre tagit
vara på målchanser. Nu fick man bara 1 poäng och
det är för litet för att få kvarstanna i gruppen om
fyra lag flyttas ned. Annars var det "aål rajt', som
man brukar säja på utrikiska.

Axman

Betala den ena skon Företaget bjuder på den andra
Den uppmaningen har mött oss från fab

rikens anslagstavlor hela hösten. Erbjudan
det gäller skyddsskor i många och trevliga
modeller och Blå och Gula Porten har fått
tjänstgöra som försäljningslokaler. Här har
John-Pelle fått en kund som skaffar sig re
jäla promenadskor för billigt pris. Portför
säljningen pågår från 15.9-29.10 därefter
i Verktygsförrådet UHV.



Riksmästerskapet i tennis för 3-mannalag är nu
färdigspelat och årets segrare blev AB Gustavsbergs
Fabriker, Gustavsberg, fjolårets silvermedaljörer,
genom seger över fjolårets guldmedaljörer, KF:s
IF, Stockholm med 2-1.

Finalen som spelades på Saltsjöbadens fina banor
inleddes med singelmatchen mellan Göran Wad
mark, KF och Stig Ekström, Gustavsberg, där Ek
ström kunde gå till en klar ledning med 5-2 innan
Wadmarks fina flyt i spelet gav två game i rad, ett
i egen serve och ett i Ekströms, men där Ekströms
snabbare spel gav första set med 6-4. I andra set
som Ekström inledde i egen serve, tog han snabbt
de tre första gamen men var helt chanslös i de tre
därpå följande och ställningen 3-3 gav ny spän
ning åt matchen med hopp om ett tredje och av
görande set. Stig Ekström ville dock annorlunda och
tog hem även det andra setet med 6-4. Och in
ledde alltså finalen med en klar 2-0 viktoria och
1-0 i Gustavsbergs favör. Den andra singeln, mel
lan Bengt Kullberg, KF och Sture Engstrand, Gus
tavsberg, blev en något snabbare uppgörelse med
Kullberg som den klart dominerande och matchsiff
rorna skrevs till 2-0 (6-4, 6-2), efter en välspe
lad match, i Bengt Kullbergs och KF:s favör vilket
alltså innebar 1-1 efter de båda inledande sing
larna. Den avgörande dubbelmatchen, i vilken de
båda lagen ställde upp med sina respektive singel
spelare, inleddes med ett långt och mycket spän
nande första set där KF drog "längsta strået" ge
nom ett servegenombrott vid ställningen 7-7. Förs
ta set till KF med 9-7. I andra set gick luften totalt
ur KF-spelarna och Ekström/Engstrand förlorade

Om konsten att påskynda hjärtslag och skaffa
sig bra magsår

1 Gå på kontoret på kvällarna, lördagar, sönda
gar och helgdagar.

2 Tag med Dig portföljen hem de kvällar, som
Du inte är på kontoret. På det sättet kan Du
återuppfriska dagens bekymmer och förtretlig
heter.

3 Avslå aldrig en framställan - säg alltid ja,
ja tack, allright, till alla inviter.

4 Tacka ja till alla inbjudningar till möten, ban
ketter, kommitteer o.s.v.

bara ett game vilket förresten Engstrand servade
bort. Andra set till Gustavsberg med 6-1 och ett
tredje och avgörande set väntade de nu ordentligt
trötta spelarna. Gustavsbergsspelarna visade sig ha
den bästa konditionen och kunde efter mycket
variationsrikt spel från båda håll gå segrande ur
setet med 6-4, vilket innebar matchvinst med 2-1.
Matchen dömdes mycket rutinerat och skickligt

av K. A. Karlsson.
RM-finalen avslutades med prisutdelning, vil

ken förrättades av KPA:s representant Stig Eng
lund, och middag på Grand Hotell i Saltsjöbaden.

Resultat i kvartsfinalerna:
Folksamkamraterna, Stockholm, lag 1
K. Dalarna, Ludvika 3-0
KPK Norrköping m o, lag 1
AB Gustavsbergs Fabriker, Gustavsberg 0-3
KF:s IF, Vår Gård, lag 3
PF Fritiden, Göteborg 1-2
Folksamkamraterna, Stockholm, lag 2
KF:s IF, Stockholm, lag 1 0-3

Resultat i semifinalerna:
Folksamkamraterna, Stockholm, lag 1
AB Gustavsbergs Fabriker 0-3
PF Fritiden, Göteborg
KF:s IF, Stockholm, lag11-2

Resultat i finalen:
AB Gustavsbergs Fabriker, Gustavsberg
KF:s IF, Stockholm, lag 1 2-1

Ingemar Lundkvist

5 At aldrig en måltid i lugn och ro. Se till att Du
kan hålla en konferens medan Du äter.

6 Betrakta fiske, jakt, golf, biljard, kortspel, se
gelturer, promenader o.s.v. som ett slöseri med
tid och pengar.

7 Var övertygad om att det är dumt att ta ut den
fritid och ferie, som Du egentligen har rätt till.

8 Försök inte undvika jäkt.
9 Dela aldrig ansvaret med någon: bär själv alltid

hela ansvaret. Tag gärna på Dig extra ansvar.
10 Ring alltid i sista minuten ooh beställ nytt.

29

RM-GULD I TENNIS

10 GODA RÅD



GUSTAVSBERG

22.9 son till Kjell Sune Hansson o.h.h. Gudrun Margareta
f. Wennerholm, Björnskogsv. 72

24.9 son till Helge Karl-Erik Skog o.h h. Stina Margareta
f. Witt, Renv. 19

27.9 dotter till Jan Olof Bellander o.h.h. Gunilla Marianne
~. Stålhös, Thun-Ollev. 59

1.10 dotter till Kauno Tapani Saarinen o.h.h. Seija Aino
Kaarina f. Hakala, Renv. 16

Födda
28 7 Malin Josefina dotter till Lena Birgitta Josephine Sand

berg, Rutens v. 18
28.7 son till Leif Gustav Boström o.h.h. Eva Margareta f.

Olsson, Björnskogsv. 70
31.7 dotter till Peter Michael Bruno Asshoff oh.h. Majvor

Linnea Margareta f. Tillander, Skyttev. 20
31.7 Tony Roger son till Karl Gunnar Roger Andersson o.

Eva Christina Larsson, Äsv. 16
3.8 Anna Helena Katarina dotter till Lennart Nils Rudolf

Ekström o.h h. Kerstin Birgitta f. Regnell, Skyttev. 15
6.8 dotter till Bo Gösta Andersson o. Eva Linnea Larsson,

Skyttev. 20
7.8 dotter till Erik Ove Nylander o.h.h. Birgitta f. Skån

berg, Skyttev. 16
11.8 son till Nils Arne Stoor o.h.h. Kerstin Elisabeth f.

Larsson, Skyttev. 1
12.8 Astrid Anna Viktoria dotter till Sten Olov Persson

o.h.h. Astrid Ulla Margareta f. Nilsson, Meitens v. 25
17.8 Tanja Helena dotter till Roope Johannes Himanka

o. Sonja Ingegerd Fallstig, Björnskogsv. 42
17.8 son till Ian Wolston Richards o.h.h. Laila Marita Inge

gerd f. Mårelius, Skyttev. 20
19.8 Eva Maria dotter till Hans Ingemar Bylund o.h.h.

Margit Marian f. Lestander, Trallbanev. 16
27.8 son till Marie-Louise Elisabeth Petersson, Gamle Svar

tens v. 3
1.9 Marzia Rita Stefaina dotter till Ottorino Tonioli o.h.h.

Edera f. Ruffoni, Villag. 9
1.9 Susanna Viktoria dotter till Bo Erik Hansson o. Mo

nika Gunilla Wahlsten, Skeviksg. 9
1.9 son till Kent Enar Ekenberg o.h.h. Kerstin Ingeborg

f. Helin, Björnskogsv. 80
1.9 dotter till Adelino Joaquim Alves oh.h. Delfina f.

Pereira, Mariag. 3
2.9 dotter till Seppo Yrjö Juhani Grönlund o.h.h. Gunilla

Astrid Yvonne f. Sundbäck, Skyttev. 15
3.9 Sari Maria dotter till Reijo Ilmari Ojala o.h.h. Raili

Anneli f. Seppi, Bergsg. 1 B
4.9 son till Håkan Sture Thyr o. Raili Tellervo Similä,

Skeviksg. 4
8.9 Lena Maria dotter till Hans Gustaf Fridolf Holmström

o.h.h. Anna-Karin Anita f. Johansson, Älggårdsv. 28
15.9 son till Seija Marjatta Maija Liisa Salava, Renv. 10
16.9 son till Erkki Tapani Myllymäki o.h.h. Solveig Marian

ne f. Dahlroos, Skeviksg. 8
17.9 son till Ronny Falk o.h.h. Anne Cathrine Viola f. Jo

hansson, Renv. 8
19.9 dotter till Bo Robert Nilsson o.h h. Britt-Marie f. Qvist,

Hjortstigen 10
20.9 son till Sonja Christina Bohr, Skärgårdsv. 27
22.9 två döttrar till Reijo Ilari Kiema o.h.h. Raili Seija

Kaarina f. Tuomela, Björnskogsv. 44

Vigda
28.8 Rolf Steffan Martin Lindberg o. Lena Margarea f. Pet

tersson
10.9 Gösta Arne Olsson o. Gunilla Margareta f. Eriksson
11.9 Erik Jean Christian Antoine Belfrage o. Eva Birgitta

Elisabeth f. Björck
18.9 Filippo Fonsati o. Kerstin Margareta f. Söderlund
25.9 Göte Wilhelm Carlebjörk o. Anita Viktoria f. Carrick
25.9 Veijo Kalevi Porali o. Leena Tuulikki f. Väisänen

Döda
24.8 Erik Gösta Lindholm, Björnskogsv. 8
13.9 Lars Erik Stoor, Trollstigen 4, Mörtnäs
15.9 Hilda Weimark f. Nilsson, Höjdg. 4
17.9 Simon Rolf Simonsson, Thun-Ollev. 21
28.9 Hilma Linnea Andersson, Höjdg. 9
29.9 Oscar Alfred Berglund, Gustavsgården
7.10 Astrid Lovisa Rolf, Gustavsgården

68 år
53 år
66 år
66 år
70 år
87 år
75 år

Ett varmt tack till släktingar, vänner, forna gran
nar, kamrater och personal på Gustavsgården för
den vackra blomstergärden vid vår moder Astrid
Rolfs jordfästning. Barnen

Gustavsberg kyrka
VARJE LORDAG KL. 10 BARNENS KYRKTIMME
VARJE SONDAG KL. 11 HOGMASSA
VARJE TORSDAG KL. 19.30 AFTONBON

KYRKANS UNGDOM sammanträffar varannan torsdag kl.
19, växelvis i Gustavsberg (Kvarnbergsskolan) och Ingarö
(Ingaröhemmet). Ledare: Komminister Lennart Lundquist,
tel. 270 02.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN samlas varannan tisdag kl.
19.30 i Kommunalhuset. Välkommen vara med i arbete för
kyrkans mission och diakoni!

DIAKONIVECKA för hela Värmdö kontrakt anordnades i
mitten av oktober. Det var samling särskilt för kyrkoråd och
kyrkofullmäktige hos oss i Kristallsalen, för Kyrkans Ung
dom i Ingarö, för pensionärer i Boo och för kyrkomusiker
i Värmdö.

TRÅKIG HÄNDELSE. Inbrott förövades i kyrkan 2 okto
ber. Tjuvarna förstörde krucifixet på altaret, den sjuarmade
ljusstaken och mikrofoner och textilier, stal vin och vandali
serade. Vinsten kan inte ha blivit stor för kyrktjuvarna, men
väl kostnaderna för det allmänna.

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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INGARÖ

Födda
22 8 en son till Per Olof Lundin o. Gudrun Lillemor Ma

rianne f. Pettersson från Slingerstigen 45
27.8 en son till Allan Rafael Rosenholm o. Lisbeth Viveka

f. Norrgrann från Vallbo

Döda
24.8 änkefru Agnes Teresia Holm f. Karlsson från Lövhamra

ALLHELGONAHELGEN 6-7 NOV. - högtidlighålls i
Ingarö kyrka på sedvanligt sätt. I högmässan den 6/11 kl. 11
tacksägelse med ljuständning för de under året bortgångna.
Efter gudstjänsten kyrkkaffe i Ingaröhemmet. På kvällen
samma dag, kl. 18, en stilla Minnesgudstjänst. Söndagen den
7/11 firas Högmässa med Nattvard.

Tack
Ett hjärtligt tack för all vänlig hågkomst och

uppvaktning på min 60-årsdag.
Wille Karlsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
50-årsdag. Rolf Karlsson

För all uppvaktning på min 50-årsdag vill jag till
chefer, arbetsledare, kamrater, släkt och vänner
framföra mitt varmaste tack.

Åke Gustavsson

För uppvaktning på min 85-årsdag framför jag
härmed till släkt, vänner samt föreningar ett hjärt-
ligt tack. Lisa Fall

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN

VÄRLDsr2·
TIDER
MED
~NICAR
Pålitliga ur i elegant design som
visar tiden världen över. Köps I
mer än hundra länder. Pröva
Enicar också Ni I

Damur 690-51-03
Stålboett. Vit, blå, grön eller röd
ty!+ venens 181:
Även gulddouble. ni"

Damur 871-03-01
Sherpa. Stålboett. Datum. Vit
eller blå tavla. 5 års garanti mot
vanan- oet 290:
kondensskada. ■-

Herrur 140-54-05
Stålboett Blå, vit, grön eller brun
tavla. Datum. Vatten- 177tät. Även gulddouble. f'I»

Herrur 140-54-03
Sherpa Date. Stålboett. Vit, brun
eller blå tavla. 5 års garanti mot
vatten- och kondens- 288
skada. Även automat. JI»

THÖRNQVIST
UR-OPTIK-GULD

Centrum - T'el. 0766/309 90
GUSTAVSBERG
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AB Gustavsbergs Fabriker tillhor sedan sekelskiftet pionjårerna inom modern svensk formgivning.
Vid sidan av den masstillverkade industrivaran arbetar ett flertal av fabrikens konstnårer och
formgivare med ateljeproduktion for offentlig miljo.
Lampa i stengods, design Stig Lindberg

Pris 1.75
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Vad är det för fantastiska, rara troll som
vandrar över sidan? Vi överlåter åt läsaren
att själv bestämma. Det kan vara en lekskola
på utflykt, men det kan också vara en pil
grimsvandring till det heliga landet.

Det är en av Edith Tupys tjusiga skapel
ser och materialet är som alltid frön, fröhus,
skal, torra kvistar, ängsull, eller vad det kan
bli från äng och mo. Det finns en ömhet i
den här "tavlan" som är helt underbar.

Detta nummer är ett dubbelnummer 7-8
och har alltså ett större antal sidor än van
ligt. Bo Broms skriver inför det nya året på
de närmaste sidorna och gustavsbergsvännen
Wilhelm Odelberg berättar medryckande
om "Fiskare och jägare runt Farstaviken".

Lucia har vi med men hon är ingen ton
åring precis. Året var 193 8 och då skred den
första Lucian fram mellan arbetsborden på
Målarsalen. Adina berättar om det och hur
hon upplevde sitt första Luciafirande.

Vi har besökt Gustavsbergs Teater både
framför och bakom ridån. Vårt bilduppslag
och lite till handlar om vad man kan finna

bakom kulisserna. Ett annat uppslag berät
tar om Riksteater, amatörteater och Bio
Kontrast.

En av våra läsare har hittat en handskri
ven dikt i sin mors kvarlåtenskap. Den be
sjunger Kåges servis "Fågel blå", Kerstin
Hed har skrivit den, vet någon var den varit
publicerad?

Företagets kontor i Kalmar och Karlstad
presenterar sig på olika sätt i våra spalter
och Mölntorp och Oxelösund är också med
1 svängen.

Stenhuset, det nedre, har brunnit ner och
det inspirerade två gustavsbergspojkar att
skriva ner minnen och data kring detta
gamla hus.

Julhälsningar har vi i massa från alla de
kända märkena. Miniorscouter och Vetera
ner samsas gott på samma uppslag. Kyr
korna kallar och vi på redaktionen tackar
varmt för året som gått och ha det så bra,
GOD JUL!

Red.
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När det blåser motvind får man kryssa

för att komma framåt, använda andra me
toder än att som i medvind bara länsa un
dan. Detta gäller i näringslivet lika väl som
vid segling och nu blåser det motvind för
AB Sverige. Det är ju dock inte nödvändigt
att uppodla en misstämning på det sätt som
man dagligen upplever i press, TV och från
tyckare av olika slag i vårt samhälle, det är
ju dock en allmän inställning att tiderna
skall svänga till det bättre under 1972.
Hur har vi då lyckats kryssa oss fram i

Gustavsberg under det gångna året? Ja, bätt
re än väntat, men dock ej helt tillfredsstäl-

allmänhet, men dock kan vi ej bidra till nå
gon förbättring av KF:s dåliga bokslut.
Vår sämsta produkt härvidlag har varit

hushållsporslinet. Vi ser dock möjligheter till
produktionsförbättringar och nyheter som
kan förbättra situationen under nästa år,
men eftersom marknaden är kärv, måste vi
göra en del omställningar. Vår bästa fabrik
har varit Fristad, där en efterfrågeökning
på bl.a. markavloppsrör i PVC inneburit
ökad produktion och avsättning. Det kan
också konstateras att såväl arbetskraftens
rörlighet som frånvarofrekvensen varit liten
i Fristadsfabriken, faktorer som betyder

lande. Om vi låter lönsamheten vara mäta- mycket för lönsamheten samtidigt som det
re, så räknar vi med en avkastning eller för- visar att trivseln och andan varit god.
räntning på vårt ianspråktagna kapital, som Det diskuteras intensivt just inom arbets
ligger något över byggmaterialindustrin i miljöns- och arbetsmotivationens område in-
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om hela svenska industrin och inte minst in
om KF. Vi söker oss inom Gustavsberg fram
på vår vägt.ex. med uppföljning av nya lö
neformer, förbättrat arbetarskydd, intensi
fierad introduktion och inskolningsverksam
het, ökade kontakter mellan beslutsfattare
och verkstadsgolv för att redan på plane
ringsstadiet möjliggöra information och sam
råd, påverkan för förbättring av de anställ
das yttre miljö etc.

Det är naturligtvis en förhoppning att
successiva insatser av detta slag skall öka
trivseln på arbetsplatsen, förbättra produk
tiviteten och dämpa sådana negativa yttring
ar som ökad frånvaro och dåligt utnyttjad
arbetstid. I tider som dessa, då samtidigt ar-

hänseenden.
För det kommande året bör vi i så fall

kunna överbrygga en kortare efterfråge
dämpning med uppbyggnad av lager, men
för både byggmaterial och konsumtionsva
ror hoppas vi att en snar konjunktursväng
ning skall återföra oss till normala förhål
landen. Det är för oss alla viktigt att kun
na hålla uppe vår sysselsättning, låt vara ef
ter omflyttningar, så att ej den enskilde rå
kar i kläm och att företaget ej går ut ur
denna period med försvagade resurser.
Sammanfattningsvis, en optimistisk grund

ton bör kunna prägla vår ingång i år 1972
både för· företag och samhälle.

En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
betstidsförkortningen blir en stor kostnads- tillönskas Er alla.
post, måste krävas en ökad lojalitet i dessa Bo Broms
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"Farstavik-Sven" eller Ernst Svensson, trofast och egensinnig medhjälpare på gården un
der många år, tillsammans med den oskiljaktiga Mirkka samt nyfångad isgädda, fotogra
ferad av författaren i januari 1933.

FISKARE OCH JÄGARE VID FARSTAVIKEN

Wilhelm Odelberg berättar här några hågkomster om människor och händelser på och vid
vattnet samt i skogarna runt Gustavsberg. Huvudpersonen i skildringen är kirurgen och
professorn Einar Key på Bråvalla, vilken som få andra kände natur och djurliv i våra
trakter.

Baggensfjärden och Farstaviken var sedan gammalt
kända som fiskevatten. Inte så sällan uppträdde där
också andra i sjön levande varelser. Sälar kom då och
då in i Farstaviken. Berättelser gick, att de till och med
krupit upp och vilat sig på grynnan i den inre delen av
viken. Någon gång, troligen på 1870-talet, förirrade sig
en tumlare in från världshaven genom Farstabrohål och
infångades på obekant sätt. Säkert är att den togs om
hand och konserverades på Naturhistoriska riksmuseet.
Den lilla valfisken förvarades sedan i övervåningen på
Farsta och beundrades storligen av oss barn. När hemmet
upplöstes efter min farmors död 1945, skänktes djuret
till Gustavsbergs skola.
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Aven det normala fisket kunde ge rika fångster. Året
1927 är minnesvärt. Gustavsbergsrederiet hade ännu
inte börjat att avvecklas. Den mäktiga kolångaren Gus
tafsberg, som endast med stor försiktighet kunde ta sig
genom sundet, avgav alltjämt sina laster av engelskt
kol och engelska leror. Från kommandobryggan av ek
på Gustafsberg VII förde den legendariske kapten W~s
terberg sitt vackra fartyg från Skeppsbron till alla bryg
gorna i Skurusundet och vid Baggen. Men redan nästa
år skulle den gula skorstenen målas svart och förses med
Waxholmsbolagets maggördel. Under namn av Saxaren
skulle fartyget sättas in på en helt annan rutt. April
och maj hade varit ovanligt torra och vattenståndet i



viken var lågt. Ernst Svensson, trädgårdsmästare, gårds
karl och tusenkonstnär på Farstavik, bedömde utsikterna
till storfiske som goda. "Ska han följa med och sätta ut.
Jag tror det blir djävulens med fisk" sa Svensson på
sin skorrande blekingska. Vi rodde följaktligen ut i vas
sarna och satte tre ryssjor och lika många katsar - det
var tillåtet på den tiden. Dessvärre måste jag in till
skolan på söndagskvällen. När jag kom tillbaka hade
Svensson stora saker att berätta. Ett oräkneligt antal
abborrar hade fastnat och över trettio gäddor, däribland
den berömda gammelgäddan på 16 kilo. Den höll nu
som bäst på att förvandlas till fiskfärs. Jag betvivlar
att något liknande har hänt i Farstaviken sedan dess.

Isfisket gav också ibland hyggliga resultat. Även här
var det Svensson som var mästaren. I viken mellan
Udden och Farstaudde satte han i regel ut trettio stånd
krok. Jag kan ännu för min inre syn se honom dra sin
gröna kälke med isbill, skopa och stake med krok för
att dra in reven med fångsten sedan betet tagits. Svens
sons ständiga sällskap, även på blöta isar, var samojed
spetsen Mirkka. Att följa med och vittja var ett spän
nande företag. Någon jättegädda kan jag inte erinra
mig att vi tog på detta sätt, men då och då fastnade
en lake.

För det mera professionella fisket i nejden stod Axel
och Hedvig Karlsson, två fina, strävsamma och vänliga
människor, vilket alla äldre gustavsbergare vet. De bod
de i lägenheten Nyvik vid Långträskets nordvästra
ända. Under vintern gjorde Axel dagsverken åt bola
get, men så snart isen gått upp, flyttade han till sin
stuga på Svinudden nära Tjustvik och låg mest ute och
fiskade. Axel visste var strömmingen gick och tog stora
fångster, som han i sin krafts dagar ibland förde till
Stockholm genom att ro den långa vägen. Hedvig stod
för fiskkommersen med gustavsbergarna. Hon kom ofta
till Farstavik. Eftersom strömming, då liksom nu, var
en god och jämförelsevis billig mat, ingick den som en
stor del i vårt kosthåll.

Illdåd planeras
Brukspatron Odelberg ogillade på sin tid gustavsberg

arnas privatfiske på vikens södra strand mellan Farsta
sundet och Kattholmen. Hans åsikt var känd och res
pekterades i regel. En ljus sommarnatt vid sekelskiftet
begav sig emellertid två dristiga män försedda med
fiskedon genom Farsta park förbi huvudbyggnaden ned
mot stranden. I närheten av huset sade den ene: "Vi
kastar ut nere vid bryggan." Den andre replikerade.
"Men törs vi det för brukspatron?" Den förste svarade,
mer uppriktigt och rakt på sak än hörsamt mot arbets
givaren: "Jag skiter i brukspatron."

I rummet innanför östra gavelfönstret slumrade lätt
unga fröken Axeline Odelberg. Hon vaknade vid rös
terna och trodde sig uppfatta sista delen av samtalet.
Axeline hade fått en skyddad uppfostran och det ord
som använts var henne främmande. I all dess förskräck
lighet hörde hon meningen som: "Jag skjuter bruks
patron!" Flickan såg sin fars liv i fara, slog larm och
väckte hela huset. De båda attentatsmännen greps och
förhördes. Vi skall dra en slöja av barmhärtighet över
upplösningen på dramat. Brukspatron var inte road av
att bli indragen i löjliga sammanhang. Han måste ha

önskat att hans dotter kommit i kontakt med det mera
mustiga språkbruket.

Den stora familjekretsen
I denna berättelse nämns Farsta, Farstaudde, Farsta

vik, Bråvalla och Udden. För att kunna beskriva hur
det förhöll sig med denna samling av gårdar, hus och
inbördes besläktade familjer, får man gå hundra år eller
mer tillbaka i tiden. I början av 1850-talet hade bruks
patronen Samuel Godenius efter en tids kompanjonskap
med andra intressenter blivit ensam ägare av Gustavs
bergs fabrik samt Farsta gård. Godenius hade många
andra engagemang i Stockholm och ute i landet, men
han bodde gärna på Farsta och porslinsfabriken var
hans särskilda ögonsten. Han tyckte också om att se sina
barn och barnbarn omkring sig. Godenius yngsta dotter
Hilma gifte sig 1869 med den 25-årige löjtnanten vid
Södermanlands regemente Wilhelm Odelberg, vilken
samma år blev disponent för Gustavsberg. Farstavik
byggdes för deras räkning. Dit flyttade många år senare
min far Victor Odelberg. De båda äldre döttrarna Sel
ma och Emma gifte sig, den förra med professorn Axel
Key, och den senare med professorn Carl Jacob Rossan
der. Båda var betydande vetenskapsmän, i synnerhet
Key, som blev en av samtidens främsta fysiologer. Han
var ytterst mångsidig och hade starka intressen i skilda
riktningar. Detta tog sig uttryck till exempel i den, som
man antog, i trogen vikingastil uppförda sommarvillan
Bråvalla samt i den intill uthuggna "grottan" med mas
sor av kryptogamer och klättrande växter. Bråvalla lig
ger vid infarten till Farstabrohål och på platsen för det
gamla färjeläget. Det rossanderska Udden, som gränsar
till Bråvalla, bär ännu vittne om gamle professor Ros
sanders botaniska intresse. Går man bakom stängslet,
som hyresgästen Försvarsväsendet satt upp, kan man
se spår av den fint anlagda parken med numera för
vildad växtlighet av fagra och sällsynta blomster. Fars
taudde, Ferdinand Bobergs vackra skapelse, byggdes ett
40-tal år senare för Hilma och Wilhelm Odelbergs älds
ta dotter Maria och hennes barn, sedan hennes man,
generaldirektören och chefen för Patentverket Hjalmar
Bennich, avlidit.
Ungdomarna Key, Odelberg och Rossander, vilka

växte upp under 1800-talets tre sista årtionden, träffa
des mycket och de blev, oavsett släktskapen, vänner för
livet.

En välvillig men sträng lärare
Makarna Key hade två söner, som båda blev bemärk

ta män på skilda områden. Den äldre brodern Helmer
var på sin tid en känd tidningsman och under många
år chefredaktör för Svenska Dagbladet. Den yngre
Einar, i sitt väsen mycket olik Helmer, utvecklades till
en på flera sätt märklig man.
Vid den tid Einar Key och jag började gå i skogen

tillsammans var han professor i kirurgi vid Karolinska
institutet och överläkare vid Maria sjukhus. Som kirurg
nådde Key världsrykte, framför allt på grund av sina
lyckade resultat av komplicerade bröstoperationer. Han
rådfrågades ofta av utländska kolleger när de stod inför
något särskilt besvärligt fall. Bland folk i allmänhet var
Einar Keys berömmelse så stor att han tilltroddes i det
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närmaste övernaturliga egenskaper. Det berättades på
fullt allvar att han, efter vad det troddes, hade fått can
cer i magsäcken och transplanterat en ny svinmage på sig
själv. Hade Einar Key skickligt handlag med operations
kniven, var han inte mindre insiktsfull som teoretisk ve
tenskapsman och utgivare av tidskrifter i sitt ämne. Hans
praktiska blick då det gällde inrättande av nya kliniker
var väl känd och han togs mycket i anspråk för sådana
uppgifter.
Vid mitten av 1930-talet drabbades Key av en svår

olycka. På grund av en aldrig helt utredd serie av miss
förstånd hade fyra patienter på Maria sjukhus, som
skulle ges lokalbedövning i stället fått ett dödligt gift
insprutat i sig. Det gick inte att rädda deras liv. Saken
väckte givetvis ett oerhört uppseende och föranledde en
särskild lagstiftning "lex Maria". Som styresman för
sjukhuset var Key formellt ansvarig för det skedda.
Aven om han och de med honom åtalade sjuksköters
korna blev frikända, förmörkade händelsen hans liv un
der avsevärd tid. Einar Key var en lugn, fåordig män
niska med synnerligen enkla vanor. Han var mycket
uppskattad av kolleger och vänner, beundrad och älskad
av patienter och sjuksköterskor.

Bråvalla hade tillkommit några år före Einar Keys
födelse och under de mer än 80 år han levde, var det
märkliga vikingahuset den fasta punkten i hans tillvaro.
Han bodde där så mycket han kunde för sin verksamhet
i Stockholm. Einar Key började tidigt att gå med bössa.
I markerna vid Farsta, Gustavsberg och Lemshaga med
utgårdar lärde han känna varje sten och buske. Som
ständiga jaktkamrater hade han *gamle Lindstedt", skog
vaktaren, och dennes efterföljare Johan Larsson, Car1
Bergwall och på slutet Manfred Lindstedt.
Keys äktenskap var barnlöst. Det intresse han skulle

ha lagt ned på att göra en son till skogsmänniska och
jägare kom i stället mig tillgodo. Vid 10 års ålder ansågs
jag mogen att få följa med Einar på jakt och snart be
troddes jag också med ett vanligt 12-kalibrigt hagelge
vär. Jag hade turen att rätt snart få skjuta några harar,
vilket ingav en viss säkerhet. Mandomsprovet kom da
gen före julafton 1930. Key och jag var ensamma i sko
gen med hans skarpsprungna kopparbergsstövare Stål
och hade haft ett dagslångt och snärjigt rävdrev runt
hagarna på ömse sidor om Långträsket. Strax före mörk
ningen fick jag syn på räven i rent och bra skjuthåll.
Den var ovanligt vit i bringa och svans. Einar var rö
rande i sin glädje och stolthet över lärjungens framgång.
I vanliga fall såldes det fällda för fabrikens räkning -
man var också noga med de små inkomsterna. Men efter
som det var första gången, fick jag behålla skinnet. In
komsten gjorde att drömmen om en bandyutrustning kun
de realiseras. Det var sista året man kunde få 70 å 80
kronor för ett hyggligt rödrävskinn, en otrolig förmö
genhet för en pojke, som inte saknade det timliga men
var sparsamt hållen. Följande år slog silverrävarna ige
nom i dammodet och för många år framåt gick rödrävar
na sällan upp till mer än 10 kronor per skinn.
Under ett samtal med en engelsk bekant till familjen

råkade min mor aningslöst berätta, att hennes 12-årige
son fällt sin första räv. Engelsmannen såg förvånat på
henne och anmärkte torrt, att en yngling, som kunde
tänkas utvecklas till gentleman, enligt engelska begrepp
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möjligen kunde skjuta sin far men absolut inte en räv.
Den enda giltiga formen för rävjakt var att klädd i
röd rock rida över fälten efter ett koppel hetsande hun
dar, vilka, om jakten var lyckad, skulle slita räven i
stycken. Einar Key, som fått reda på min mammas
misslyckade försök att skryta med sin son, log ett stilla
leende. Fastän annars engelskorienterad avskydde han
engelsmännens barbariska och grymma rävjakt. För
många år sedan hade han blivit ombedd att ta med en
av civilingenjören Axel Odelbergs engelska släktingar
på rävjakt. Denne hade också uttalat sig försmädligt
om den svenska seden att skjuta rävar efter drivande
hund. Han bestraffades med att köras tre gånger upp
och tre gånger ner för det branta och besvärliga Ekedals
berget tills han förstod att det var skillnad på terrängen
i Yorkshire och i Stockholms skärgård.

Den stora tillgivenhet jag kände för Einar Key
stärktes av att han genom ett resolut ingripande räddat
mitt liv. Min syster Ewa och jag hade på senhösten 1923
fått mässling och för min del komplicerades det hela
med en elak blindtarmsinflammation. Provinsialläkaren
i Gustavsberg, gamle doktor Knut Lindhe såg mycket
pessimistiskt på fallet. Patienten kunde inte flyttas till
Stockholm för operation, eftersom han hade en epide
misk sjukdom och dessutom inte kunde tåla transporten.
Föräldrarna gav inte upp. I sin nöd ringde de till Einar
Key på Maria sjukhus. Han insåg situationens allvar
och mindes alltför väl de olyckor, som tidigare träffat
hans kusins fami'1j. Tre droskbilar med utrustning och
sjuksköterskor avgick till Farstavik. Operationen, som
skedde på ett vanligt slagbord, gick bra och patienten
klarade sig trots tillstötande lunginflammation.

Einar Key var en sträng mästare inte bara i den aka
demiska lärosalen. Aven i skogen fordrade han kunskap
och jaktdisciplin. Man skulle elegant och utan onödiga
blodfläckar på den vita pälsen - svenskharen var tidi
gare allenarådande på Gustavsberg - passa sin hare,
liksom man nästan kirurgiskt skulle kunna ta ur ett rå
djur eller flå en räv. Var Einar missnöjd över en dålig
insats antingen från honom själv eller från någon av
kamraterna sade han ingenting men det kändes mycket
i atmosfären.

Professorerna på jaktstigen
Einar Key bjöd ofta någon eller några av sina medi

cinarvänner att komma med ut i Gustavsbergsskogarna.
Professor Gösta Forssell stod honom särskilt nära. Den
ne var en av de stora pionjärerna på röntgenologiens
och radiumforskningens områden. Han delade Einar
Keys intresse för sjukhusbyggnader. I sinom tid fick de
båda vännerna sina gravar intill bogårdsmuren på Sol
na kyrkogård. Sida vid sida ligger de där, några hundra
meter från Karolinska sjukhusets väldiga byggnader,
vilka de gemensamt och med sådan skicklighet och
omsorg planlagt och utrustat. Gösta Forssell var en
älskvärd och trevlig jaktkamrat och jag blev glad var
gång jag hörde att han skulle komma med oss. Trots en
aktningsvärd kroppshydda rörde han sig spänstigt i
skogen och förblev även som gammal en god skytt.
Både Key och Forssell var intresserade och aktiva leda
möter av Vetenskapsakademien. I mitten av 1940-talet
var Einar dess ordförande eller preses. Jag hörde dem



Råbock fälld av Einar Key vid Kårboda i september
1934 och hemburen till Bråvalla. Från vänster Gösta
Forssell, Wilhelm Kindstrand, författaren och Einar Key.
Nedtill på bilden Carl Bergwall med Spana. Fotot är
taget av Berna Östlund, hushållerska i det keyska hem
met, känd och avhållen av mången gammal gustavs
bergare.

Gustaf Lillehöök, som under mer än 30 år jagade på
Gustavsberg, var en stor kännare av Nordens fågelfauna.
Under en rätt strapatsrik expedition, mestadels till häst,
runt Islands kuster åtföljdes han av sin son Mac, bort
gången i unga år, samt av författaren. På bilden, tagen
av Mac i juli 1936, ses Lilliehöök till höger, och förfat
taren beredda att passera floden Skeidarå under Vatna
jökel på Östlandet.

En älgkviga har blivit skrämd och gått ner sig i träsket
Knuts hav. Medan hon arbetar för livet och till slut
lyckas komma ur gungflyn fotograferades hon på ca 75
meters håll av författaren i oktober 1934.

då och då diskutera akademiens angelägenheter, givetvis
utan att ana att jag en gång skulle få den lärda för
samlingen till arbetsgivare.
Professor Alf Westergren hörde också till den svenska

läkareliten. Han är framförallt känd för att i praktisk
tillämpning ha omsatt Robin Fåhraeus världsberömda
teori om blodsänkan. Det är i mycket Westergrens för
tjänst att sänkan vid sidan av temperatur och puls bli
vit ett av de grundläggande proven vid all sjukdoms
diagnos. Familjen Westergren hyrde från mitten av 1930-
talet Lindesvik, en sommarbostad som tjugofem år se
nare byttes ut mot Klippudden på andra sidan Farsta
fjärden. Alf Westergren var uppskattad som läkare. Som
jägare hade han sina äventyrliga drag. Westergren före
nade begåvning och praktiskt handlag med farliga dis
traktioner. Strax före kriget hade han så när vådadräpt
sin vän och kollega professor Einar Pennan genom att
hastigt och oförsiktigt dra upp ankaret på sin båt utan
för Lindesvik. Perman torde ännu bära tydliga märken
efter händelsen. Westergren älskade att göra små prak
tiska uppfinningar. En gång visade han oss stolt en
mojäng, vilken kunde användas som jakthorn, käpp
stol och läskstång.
Westergren hade svårt att underkasta sig den keyska

jaktdisciplinen och gick under jakterna gärna sina egna
vägar. Ibland kunde han följa efter drevet tills han
kom bort. För sina irrfärders skull kallades han i säll
skapet för Odyssevs. En gång i februari 1943 ledde
Westergrens disträa sinnelag till något som kunde ha bli
vit en katastrof. Vid passerandet av ett stängsel i ändan
av Dalkärret, hade han försummat att ta ur patronerna.
Ett vådaskott gick av. Det träffade Westergren själv
i benet och några stänkhagel hamnade i kläderna på
en tillfällig gäst, professor Henning Waldenström. Stort
elände och jämmer. Den tillskyndande expertisen konsta
terade att livet inte var i fara och knappast heller benet,
men han blödde svårt och måste genast till sjukhus. Det
dröjde i alla fall en god stund, innan den genom Sven



Birger Jarl och Gustav V under färd till kungens pass vid Ösby i oktober 1936. Foto: A. S. W. Odelberg.

Löfbom på Edsberg tillkallade bilen fått fyr i gengas
grytan och kunde hämta den sårade jägaren. Det på
stås, att den förste som på sjukhuset betraktade honom
med tankfull uppsyn var professor Perman.

I den keyska kretsen var kommendörkapten Gustaf
Lilliehöök den store kännaren av det vildas liv, ja över
huvudtaget av svensk fauna. Under sina tidigare år
hade han varit marinattache i Ryssland och var också
något av en expert på ryska frågor. Senare lämnade
han flottan och ägnade sig sedan helt åt natur- och
jaktvård. Han var den ledande kraften i flera sådana
organisationer och samarbetade mycket med den beröm
de professor Einar Lönnberg på Naturhistoriska riks
museet. Under 1940- och 50-talet var Gustaf Lillie
höök under vissa perioder tillförordnad som chef för
Skansens djurpark. Som läromästare när det gällde de
vilda djurens liv hade han få likar. Gustaf Lilliehöök
jagade på Gustavsberg under mer än trettio år. Även
sedan vårt sällskap upplösts i och med Einar Keys död,
åtföljde han då och då Manfred Lindstedt i Gustavs
bergs-skogarna.
Till vårt sällskap slöt sig då och då mina kusiner

Hans Bennich och Wilhelm Kindstrand. Hans Bennich
var hovrättsråd, vida känd för sin juristbegåvning, sin
kvicka tunga liksom också för sitt vänliga och angenäma
väsen. Bennich var sålunda omtyckt av alla som kom
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i beröring med honom, men i skogen betraktades han av
vår ledare med misstänksamhet - han hade inte ge
nomgått den keyska jaktskolan. En mulen höstdag in
fann han sig iklädd lågskor och hade så när snöpligen
blivit hemkörd till Farstaudde.
Wilhelm Kindstrand, också han jurist samt en origi

nell och vänsäll man, var systerson till min mor. Han
härstammade sålunda inte från Gustavsberg utan från
en gård i Norra Tjust, där han vuxit upp till en för
träfflig skogskarl. Hans specialitet var att jaga på nysnö
utan hund.

De snabba medhjälparna
Det hörde till ordningen att bolaget höll Gustavsbergs

skogvaktare med goda jakthundar. I gott minne har jag
den väldige stövaren Buck. Han var inte alldeles ren
rasig och hade säkert engelsk greyhound i blodet. Med
detta påbrå var Buck ytterst skarpsprungen. Fick han
upp rådjur, kunde drevet sticka iväg hur långt som
helst och vi kom inte hem förrän det var mörkt. Men
det var vi vana vid, ty ibland fordrades det en avsevärd
tid att leta reda på Odyssevs, som sin vana trogen på
långa ben följt efter hunden.

Einar Key hade köpt en liten trevlig smålandsstövar
tik, Spana, som han en gång ställde upp tillsammans
med Buck. De båda hundarn~ var naturligtvis alldeles



för omaka för att vilja driva tillsammans; de fick istäl
let strax upp var sitt rådjur. Spana gick lugnt och stilla
och skällde efter sin bock uppe i Lappmarken, medan
Bucks gälla drev drog sig över Andersdal och Mölnvik
upp emot Osby träsk. Nu inträffade det märkliga, att
sedan Bucks rådjur vänt och gått mot Lemshaga, de
båda dreven möttes nära Bovikshage. Jag råkade be
finna mig i korsningen och fick därför tillfälle att göra
en unik och besynnerlig duble på rådjur. Chansen att
en jägare under sitt liv skall uppleva något dylikt får
nog anses vara minimal.

Einar hade före det lyckliga förvärvet av Spana två
kopparbergsstövare, den förut omtalade Stål och en yng
re hund Hej. Stål blev med tiden gammal och skraltig.
Hej hade just aldrig visat några framstående egenska
per. Agaren var emellertid mån om sina hundars heder
och ära. Kritik tåldes inte. Tidigt en septembermorgon
hade vi rott över med hundarna Från Bråvalla till Lo
viseberg för att se om det fanns några harar på Eke
dalssidan. Dagen blev helt händelselös, mest därför att
Hej som vanligt förirrade sig på gamla bakslag omkring
"Karlbomens vret". Jag råkade i min unga onoslighet
yttra något om detta. Einar mörknade men sade ingen
ting förrän vi kommit i båten igen. Jag skulle ro hem
i hård motvind. Professorn sparade inte på kritik av
min usla rodd. Men sedan han på det sättet fått avrea
gera sig och vi var framme igen vid Bråvalla, var allt
gott och väl.

Det småvildas fiender
Eftersom Einar Key redan i slutet av 1800-talet un

dervisades i jakt av gamle skogvaktare Lindstedt, fick
han tidigt klart för sig att kringströvande katter var
ett otyg i markerna. I juni 1892 antecknade Einar i sin
jaktjournal: "1 katt (Rossanders)". Händelsen väckte
uppseende. Axel Odelberg rapporterade saken till sin
bror Victor, som befann sig utomlands: "Kan Du tänka
Dig, att Einar skjutit Rossanders stora ekorr- och fogel
jagande kattodjur. Men nu kan Einar inte visa sig mer
på Udden för då klöser man ögonen ur honom ..." In
ställningen till "katt utanför gård eller trädgård" som
det heter i jaktstadgan fasthöll professorn under hela
livet. Han befallde mig strängt att hålla efter och dräpa
dessa marodörer. Lika strängt manade Victor Odelberg
mig att låta dem vara i fred. Som en rättskaffens arbets
givare kände han ansvar både för de anställda och de
ras sällskapsdjur. Jag förstod min far och lydde honom.
Men en gång bringades händelserna till sin spets. Man
hade upprepade gånger sett den svarta Farstauddekat
ten, som tillhörde min faster Maria Bennich, i närheten
av det ställe i Farstaparken där vi fodrade de med stor
omsorg inplanterade fasanerna. Jag beklagade mig för
Ernst Svensson. Han sade ingenting, men vi kanske
förstod varandra. Kort därefter undrade folket på Fars
taudde vart den svarta katten tagit vägen. Den kom
aldrig tillrätta, men jag kunde utan att slå ned ögonen
möta min fasters forskande blick och sanningsenligt sä
ga att jag ingenting visste om kattens öde. Tragedin
på Udden fyrtio år tidigare behövde sålunda inte upp
repas.
Till god viltvård hör också att hålla efter de snabbt

och effektivt jagande hökarna. I trakten av hönshuset

på Farsta sköt jag under årens lopp flera sparvhökar.
En enda gång har jag sett en duvhök, ett präktigt
exemplar, som i mitten av 1930-talet fälldes nära Farsta
av min gode vän Acke Cronstedt, numera jordbrukare
och viltvårdare i Ostergötland. Vråkar och fiskgjusar
har jag ofta sett kretsa över Tjustviksområdet. Till och
med så sällsynta gäster som blå kärrhök sågs under min
ungdom häcka vid Knuts hav.

En viktig roll i utfodringen av fasanerna spelade
professorskan Anna Key. Ja, man kan till och med ifrå
gasätta om inte denna verksamhet kom att bli en av de
centrala delarna i hennes tillvaro. Makarna Key höll
gott ihop, men inte hade de så mycket att säga varand
ra. Einar Key levde för sin vetenskap, sina sjukhus,
sina patienter och sin jakt. Trots hans vänliga väsen
låg sällskapsliv alldeles utanför hans intresse. Anna Key
var från början sjuksköterska, fostrad i sophiasystrar
nas hårda disciplin och självuppoffrande arbete. Hon
var vad man kallar en präktig människa. För flams
och flärd kände hon intet annat än avsky. Hennes run
da ansikte på den lilla undersätsiga kroppen hade stän
digt ett missnöjt drag, som ofta skärptes till indignation.
Kom talet in på ungdomen och dess uppförande, fann
hon i regel endast ett uttryck på sitt norrländska mål:
"D'ä ohygglitt". Icke desto mindre var hon snäll och
omtänksam mot de unga i familjen.
Keys tillbringade i regel juldagen och trettondagen

hos oss på Farstavik. Till de dagarnas tradition hörde
att stjärngossarna kom på besök. De inväntades med
glädje och spänning, som kulminerade, då man hörde
dem sparka av sig snön så att glasen i verandan klirrade.
Stjärngossarna framförde sitt budskap med en sång,
vars melodi påminde om ett mellanting av revolutionär
kampsång och glad vals. Alla de gamla ingredienserna
var dock med: Heliga tre konungar, Judas med pungen
o.s.v. Slutstrofen, med många omkväden, ljöd sedan
Judas hoppat omkring och fått slantar i pungen:

Hav tack nu härinne, förlåt vår visit
Den gode fader Bacchus har skickat oss hit.

Anna Key gillade inte föreställningen. Hon fann det
knappast sannolikt och i varje fall ytterst stötande, att
den livsbejakande romerske vinguden skulle ha anmodat
unga män att utklädda och under mängder av kristna
symboler draga ut i vinterkvällen för att, sjungande
med inte alldeles klara röster, insamla pengar till Gus
tavsbergs idrottsförening. Då stjärngossarna nalkades,
tog professorskan sin man vid handen och ledde honom,
om icke utom hörhåll så dock synhåll för truppen. Vi
ungdomar accepterade detta som en slags ritual. Men
om några andra släktingar följde efter, reagerade vi
med hån och spott. Vi misstänkte dem för att känna
något åt blindtarmen eller annars vilja få en gratis
rådfrågning hos professorn.

Kungen kommer
Efter att i långa tider praktiskt taget ha varit för

svunna från Värmdön, började vid sekelskiftet på grund
av effektiv viltvård älgstammen att öka kraftigt. Bruks
patron Wilhelm Odelberg var, ehuru själv icke jägare,
mycket intresserad av älgstammens tillväxt. Han fick
i sinom tid officiellt erkännande för detta. Djuren bör
jade emellertid att gå illa åt skogen, varför en viss av-
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Einar Key i sin mottagning på Katarinavägen i Stock
holm, målad av Louis Sparre vid avgången från profes
suren vid Karolinska institutet.

skjutning blev nödvändig. I regel fälldes c:a 5 djur
om året.
Under åren 1914-1936 jagade kung Gustav V första

lovliga älgdagen på Gustavsberg. Vid några tillfällen
deltog också dåvarande kronprins Gustav Adolf, som
aldrig varit någon intresserad jägare, i varje fall inte
på älg. Kungen, som däremot var helt itänd, sade en
gång uppfordrande till ständige jaktvärden Victor Odel
berg, att han skulle sätta värde på om kronprinsen fick
tillfälle att skjuta en älg. Det lär han också ha fått.
Kort efter sin 50-årsdag fick Victor, som efter Wilhelm
Odelbergs död 1924 tillsammans med sin bror Axel
blivit verkst. direktörer i bolaget, titeln hovjägmästare.
Detta får dock mer ses som erkänsla för många års in
satser för viltvården i länet än som tack för tjänster
åt furstar i skog och mark. I varje fall medförde inte
utnämningen några ökade förpliktelser.
Jag hade under dessa år knappast någon befattning

med älgjakterna. Dels gick jag i skolan, dels verkade
Einar Keys inflytande. Key tyckte mycket om att be
trakta skogens härskare, men det skulle inte falla honom
in att deltaga i en älgjakt. Vid några tillfällen, när det
begav sig, hade jag höstlov och gick med i drevkedjan.
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Uppsättningen jägare i det kungliga sällskapet var gans
ka enahanda år från år. Under 1930-talet deltog stän
digt överhovjägmästaren Erik Rålamb samt kungens
hovmarskalk sedermera överstekammarherren Reinhold
Rudbeck. Han var gift med min faster Dagmar och
jag förmodar att detta var den ursprunglig~ anledningen
till kungens jakter på Gustavsberg. Ofta sedd skytt var
vidare förste hovstallmästaren hertig Charlie d'Otrante,
vars spirituella och vackra dotter Thesy var gift med
Hans Bennich. Min svåger översten Folke Ericsson, som
också var kungens adjutant, deltog ibland. Det nygifta
prinsparet Gustaf Adolf och Sibylla var med året 1933.
Då och då uppträdde någon utländsk furstlighet såsom
prinsen av Hohenzollern-Sigmaringen, i tidernas full
bordan svärfar till den svenska prinsessan Birgitta, eller
storfurstinnan Kira av Ryssland. Sådana besök kryd
dade anrättningen.
Av de mer regelbundet återkommande gästerna var

i mitt tycke ingen intressantare än greve Robert Doug
las. Hans väldiga skägg, hans lärdom och sprittande
konversation liksom hans fenomenala skjutskicklighet
kunde inte annat än imponera på en yngling. Douglas
var, ehuru född svensk, innehavare av stora gods i Ba
den, som han ärvt genom sin härstamning från det
badensiska furstehuset. Därigenom var han också be
fryndad med den svenska drottningen Victoria. Robert
Douglas var redan i början av 1930-talet en stark anti
nazist. Det gick rykten att han varit avsedd att om
komma under de blodiga dagarna omkring den 30 juni
1934. Efter andra världskriget var han den franska
ockupationsmaktens förtroendeman i dess zon i Väst
tyskland. Jag stod en gång bredvid Douglas under hans
pass mitt på Dalkärret. Plötsligt kom en räv i full
karriär ut från skogsbrynet. På c:a 100 meters håll sköt
Douglas ett skott med sin dubbelstudsare. Räven slog
runt och blev liggande. Efter någon minut kom en ny
räv utrusande. Han stöp, denna gång på något längre
håll från skytten. Det verkade knappt som Douglas hade
siktat. Jag var stum av häpnad. Märkligare skytt har
inte trampat leran på Dalkärret.
Skogvaktare Bergwall, denne kärve och plikttrogne

smålänning, var i hög grad irriterad på älgarnas fram
fart i skogen. Det var säkert han som åstadkom den
betydligt radikalare avskjutning som ägde rum sedan
företaget gått över till KF. Älgstammen är numera be
tydligt mindre än före andra världskriget och tyvärr
decimeras den ytterligare av biltrafiken.
Huvudpersonen i denna skildring är Einar Key. Han

var en lojal och mycket vänfast människa. Till min dok
torsdisputation våren 1954, liksom till det efterföljande
samkvämet, gick han med möda och märkt av sin död
liga sjukdom. Några månader senare var han ur tiden.
Einar Key var född 1872. Det är möjligt att man nästa
år i annat sammanhang kommer att hylla minnet av den
store kirurgen och sjukhusbyggaren. Eftersom detta till
fälle getts, vill jag här erinra om Einar Key, gustavs
bergaren. Han älskade sin hembygd vid Farstavikens
stränder. Så länge Einar Key levde följde han dess ut
veckling med glädje och intresse. Ingen kände dessa
trakter bättre än han.

w.o.



På bilden syns från vänster: Cecilia Kittelsen, Oslo, Kerstin Boman, Sundsvall, Christina
Widen, Kalmar, Eiwor Ståhl, Gävle, Britt-Marie Holmberg, Kalmar, Monica Franzen,
Norrköping, Ann-Sofi Landin, Orebro, Gunilla Andersson, Karlstad, Pia Fjäll, Norrkö
ping, Birgit Björkander, Göteborg, Ewa Argelius, Stockholm. Dold för kamerans objek
tiv: Monica Hauseth, Göteborg, Gun Pettersson, Göteborg, Sigrid Kågestam, Örebro.
Linda Toth, Köpenhamn hade rest hem när vi fotograferade. (På bilden finns också till
fälliga åhörare: Svea Box, Elisiv Lindeberg, Marianne Preissler, Gustavsberg.)

Värdinneträff i Gustavsberg
Gustavsbergs försäljningsorganisation på VVS

och VA-sidan är uppdelad i 11 distrikt i Sverige
förutom kontoren i Norge och Danmark. Varje di
striktskontor har en VVS-utställning där både fack
folk och vanliga konsumenter kan få allmänna råd
och ingående information om våra produkter.
Alla kontor utom Skellefteå och Växjö har också

en eller flera värdinnor som i första hand ska kun
na demonstrera produkterna och svara på både tek
niska och funktionella "konsumentfrågor."

Under två dagar i november träffades värdin-

norna för utbildning och information. Percy Gelin
svarade för uppläggningen - Marie Lindgren och
Harry Ekström assisterade. Gruppen besökte Bygg
tjänstutställningen på Sveavägen och utställningen
"Bad och Bastu" på Ostermans i Stockholm.
Jan Landqvist från TEC visade hur man utveck

lade sanitetsprodukter och fick också synpunkter
från värdinnorna. Arkitekt C. G. Boulogner berät
tade om den svåra konsten att färgsätta och vår
egen "badrumsingenjör" Marie Lindgren demonstre
rade nya Systembadrummet.
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Fågel blå « kass ve
En fjäril satt på den blåa kvisten,
en fågel kvittrade på sin gren.
Jag minns nog armodet, minns nog bristen,
men vad gör det, det var längesen.
Kom släkten släntrande över isen
med norska hästar med skalle på,
då tog mor fram Gustavsbergs-servisen
med sin förtjusande Fågel blå.
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Och milt var ödet som lät mig ärva
de fina sakerna efter mor.
En tråd jag följde i livets härva
som ledde bort mig där sagan bor.
Kom kära vänner sitt ned och spisa
ty här är stekfat och här är stop.
Jag tar dem kärleksfullt i min visa
se fågeln sjunger på allihop.

Helst ville jag att all världen såge
all rikedom som i hyttan fanns,
i ljuva mönster i lån av Kåge
i mjuka skålar av klar fajans.
Just där får glaset sin mening fylla
i mjuka former, i glans och färg.
Det blommar skönhet på bänk och hylla,
porslinet blommar i Gustavsberg.



INDUSTRI OCH INDIVID
Gustavsbergsporslin 1827-1971. En utställning på Örebro länsmuseum 2-24 oktober.

På länsmuseet i Orebro har fabriken i 3 veckor
visat gamla och nya produkter från HPF. Museet
har två salar, där de visar tillfälliga utställningar
den s.k. "Ättkanten" samt "Franska salen". I Ätt
kanten dominerade 24 st. bord fyllda med dagens
serievara, läckert uppställt av Margareta Hennix.
Runt om dem flankerade 10 stora skärmar med
bord framför, illustrerande den historiska utveck
lingen på fabriken. I den stiliga Franska salen fanns
unikt stengods att beskåda och köpa. Represente
rade var: Stig Lindberg, Lisa Larson, Bengt Berg
lund, Margareta och Erik Hennix, Britt-Louise Sun
dell och Börje Skogh. Karin Björquist och Paul
Hoff representerades av serviser och konstgods i
Ättkanten. Utställningen var arrangerad av Gunnar
Larsson, Margareta Hennix och Marianne Land
qvist.
Museet ordnade även ett par föreläsningskvällar,

dels med Inga Arnö-Berg, författare till "Serviser
från Gustavsberg"", dels med Arthur Hald och båda
talade för fullsatta hus. F.ö. var utställningen myc
ket välbesökt. 4.600 besökare på tre veckor.

M.L.

Överst en bild från Franska salen i Museet med foto
montage från Studion på väggen och Stig Lindbergs sten
gods i förgrunden. Nederst Margareta Hennix dukade
bord på Domus, som visade dagens servisgods.



Den här bilden har vi fått låna av Märta Jakobsson, dekoravd. 1938 var året och det var den allra första Lucia
festen som Adina berättar om från Målarsalen. Vi är väl inte alldeles säkra på flickornas namn, rätta oss gärna,
men vi tror att deras namn vid denna tid var från vänster, Maja Snis, Svea Nordström, Ing-Britt Ling, Margit
Andersson, Sonja Hellberg, Greta Karlsson och Birgit Lindberg.

LUCIA LJUSSPRIDERSKA
Se, på vår tröskel står
vitklädd med ljus i hår
sankta Lucia, sankta Lucia.

Det dröjer inte så länge förrän vi får höra Lucia
sångerna klinga lite varstans igen, på föreningsmö
ten, arbetsplatser, skolfester, i radio och TV. Jag
minns så väl när jag var med och firade Lucia för
första gången. Det är nu 60 år sedan. Det var i
Uppsala på I.O.G.T., som hade lokaler i Slottskäl
laren. Jag blev genast eld och lågor inför denna
ljusfest i decembermörkret och beslöt mig för, med
hela min 17-åriga energi, att införa Luciafirandet
i gamla Bergvik, som ligger 2 mil utanför Söder
hamn. Godtemplarorden i Bergvik, som jag tillhör
de, hade ett eget ordenshus med stor sal och stor
scen samt kök, som medlemmarna själva hade byggt
så några lokalbekymmer fanns inte. Det var heller
inte svårt att övertala mina kamrater i orden att
ställa till med Luciafest. Vi hade förstås inga elek
triska kronor på den tiden utan band kransar av
lingonris och fäste ljusen i dem med ståltråd. Ingen
av flickorna ville vara tärna utan alla ville vara
Lucia, så när den första Luciafesten hölls i Bergviks
godtemplarlokal skred 6 st. Lucior med varsin
stjärngosse och en svart Judas, som tiggde pengar
av den inbjudna allmänheten, in på scenen. När vi
hade sjungit våra inövade sånger och högtidligt
skred ned från scenen tog det eld i håret på en av
Luciorna, men som tur var, var hennes stjärngosse
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kvicktänkt och kvävde snabbt elden med sina hän
der. Festens behållning i pengar, 85 kr., lämnade vi
till en sjuk kamrat. Det var en hel månadslön på
den tiden. Bredvid ordenshuset låg kraftstationen
så när vi hade fest gick vi all tid till kraftverksper
sonalen med förplägnad. Men den här kvällen hade
vi så roligt, så vi glömde bort dem. När vi glam
made som värst blev det plötsligt mörkt i lokalen,
men efter någon minut kom ljuset tillbaka. Det var
inte svårt att förstå vilka som hade gjort sig på
minda. Vi gjorde iordning en kaffebricka i all hast
och 6 st. vitklädda Lucior ilade ut i mörkret. Pa
Strömbron, som går över Ljusnan, mötte vi gamla
nattvakten, som var lite underlig men kunde sköta
vaktsysslan. 6 st. uppspelta flickor började dansa
runt omkring honom, men då blev gubben för
skräckt och föll på knä och knäppte sina händer
för han trodde att vi var änglar. Vi var unga och
tanklösa, men till vår heder måste sägas att vi skäm
des och försvann fortare än kvickt in på kraftsta
tionen.

Efter denna Luciafest har jag firat Lucia många
gånger. Den första Luciafesten vi firade på målar
salen är nog den mest oförglömliga. Ester "Törner"
Säll ombads att fråga cheferna om vi fick fira Lucia
på arbetsplatsen. Walter Weimark ställde sig genast
positiv till firandet men John Stierna var lite tvek
sam men inte helt negativ, men han ville inte själv
deltaga i firandet. (Men inom parentes sagt blev



även han drabbad av målarsalens första firande, för
när han kom kl. 7.00 så gick flickorna in och sjöng
för honom och bjöd honom på kaffe och han skrat
tade och tyckte att det var trevligt.) Margit "Len
nart"' Andersson blev enhälligt vald till Lucia. Hon
var blond och hade en stark och vacker sångröst.
Nu började en arbetsam tid för vår blivande Lucia
och hennes tärnor. Det blev mycket spring innan
de lyckades låna vita nattlinnen till alla flickorna
och så skulle de ju öva på Lucia-sången och några
av våra vackra julsånger. Kvällen före Lucia stan
nade vi övriga kvar efter arbetets slut för att göra
iordning för festen. Nils Andersson och de övriga
mannarna, som arbetade på målarsalen, flyttade
undan alla korgar och ställage med porslin och
gjorde i ordning långbord och placerade ut stolar.
Från "Villan" fraktade flickorna på Cromoavdel
ningen in vackert dekorerade kaffegods och ljussta
kar som allt behövde diskas förståss innan vi du
kade med det på de iordningställda långborden. Vi
skramlade till pappersdukar, ljus, kaffe, lussekat
ter, pepparkakor, tårtor, socker och grädde. Vår
Lucia skulle naturligtvis liksom Stockholms Lucia
få ett smycke efter väl förrättat värv, varför en av
målerskorna köpte ett halsband i Stockholm. Det
var mycket vackert, såg ut att bestå av diamanter
infattade i silver. Priset var humant, 4 kr. Margit
kunde aldrig bära det mer än denna Luciamorgon,
för hon blev alldeles svart om halsen. (Jag undrar
om hon har det kvar ännu.) För att återgå till för
beredelserna så lånade Rosa Jansson en jättestor
kaffepanna av Baptistförsamlingen. Hon var visst
uppe hela natten för att få kaffet färdigt till kl.
5.00 på morgonen. Nisse & Co hämtade den och
bar den emellan sig på en stång. Jag tror att alla vi,
som arbetade på dekoravdelningarna, var samlade på
slaget fem på vår arbetsplats, som var så förändrad
med festligt dukade bord och med en doft av stea
rin, kaffe och pepparkakor så terpentinlukten hade
svårt att tränga igenom. Den stämning som infann
sig när vi hörde luciasången först på avstånd och
sedan allt närmare och såg den ljusprydda Lucian
med sina tärnor träda fram ur mörkret är svårt att
uttrycka med ord, men aldrig har väl sången gjort
ett så starkt intryck på oss som då. Kanske berodde
det på att det hade nyhetens behag och att vi alla
hade hjälpts åt att under några timmar förvandla
vår vardag till fest.
Nu har jag ägnat mig åt gamla festminnen en

stund men glömmer för den skull inte bort de till
ställningar vi gamla blir bjudna på idag. Tisdagen
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"Vi fick lyssna till gamla bandinspelningar med Knut
Andersson, John Stierna, Bonne och Mylla".

den 2 november var det Kulturnämnden som bjöd
oss på kaffe i Kristallsalen. Nu får jag åter göra
ett hopp tillbaka i tiden, för vi fick lyssna på gamla
bandinspelningar med Knut Andersson, John Stier
na, "Bonne" och "Mylla". Undertecknad, som har
arbetet under John Stierna fick nu nöjet att höra
att han hade en strålande humor. Den egenskapen
skulle vi slösa lite med under vardagslivet också.
Hur som helst var det ett intressant program som
avslutades med stillbilder från Gustavsberg förr
och nu. Det var en uppskattad serie bilder som Hil
ding Ohlson hade sammansatt.

Den 9/11 hade pensionärsföreningen möte där
ca 100 medlemmar deltog. Sedan vår ordförande
hade föredragit alla rapporter delade Acke Eriksson
ut diplom och nålar till dem som deltagit i gym
nastiken. Birger Andersson meddelade att fack
föreningen skall skänka ca 500 kr. varje år till vår
förening att användas till stipendier för de medlem
mar som vill bedriva någon form av studier. Om
det blir pengar över tillfaller de föreningen. Då det
var dags att avnjuta den uppiggande kaffetåren
underhöll Lisa Johansson, Anna Sander och under
tecknad våra kamrater med lite sång och deklama
tion i all enkelhet. De visade oss sin uppskattning
med hjärtliga skratt och varma applåder. Efter
kaffet visade kulturnämnden tre gamla Gustavs
bergsfilmer. Det är alltid intressant att följa till
verkningen från lera till färdig produkt. Det som
kanske fascinerar allra mest är att se hur levande
leran blir i händerna på skickliga drejare. Vi tyckte
också att det var roligt att se oss själva och våra
kamrater som unga och medelålders i full aktion
på våra arbetsplatser på fabriken. Vi tackar kultur
nämnden för deras vänlighet att visa oss dessa gam
la filmer.

Adina
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Kalmarkontoret har flyttat in
Vårt kontor i Kalmar har bytt lokal för andra

gången sedan starten 1953. Adressen är numera
Unionsgatan 3, inte så långt från dom gamla loka
lerna förresten.
När Hans Espling och hans fru började i gårds

huset vid Esplanaden hade dom ett försäljningsom
råde, som gick över hela Småland och Blekinge. I
dag sträcker sig distriktet över Kalmar län, Ble
kinge och Gotland och Hans Espling har tre med-
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arbetare, Rolf Svensson, Allan Johansson och Britt
Marie Holmberg (Två av dom syns på bilden av
entren fr.v. t.h. tillsammans med Christina Widen,
- som vikarierar för Britt-Marie, - och Hans
Espling.

Lokalerna som var klara för inflyttning strax
innan semestern är ljusa och rymliga med en färg
skala i vitt, grönt och brunt, som ger både lugn
och stimulans. Det nya läget är redan nu det allra



a

Foto: Åke Håkansson, Kalmar.

i nya, trivsamma lokaler
bästa. Men Kalmar är under förändring och expan
sion, som dom flesta städer. Därigenom räknar
man med att läget blir ännu bättre om 10 år. Det
är ett vackert läge också, i en vacker stad. Nära
grönska - som säkert kommer att förbli grönska
- och Fredriksskanskanalen, som flyter från Slotts
fjärden genom stan och ut i sundet igen vid Ängö.
Invigningen den 5 oktober hade ett intensivt

program. Först talade Bengt Lundqvist om "Sys-

tembadrum ett industriellt rörbygge". Jörgen
Lundehed, som har hand om Villavärmeavdelning
en, fortsatte med "Gustavsberg som värmeföretag"
och lngmar Isaksson talade om "Marknadsföring
inom VVS-branschen". Vår badrumsingenjör Marie
Lindgren berättade till sist om "Bostadens hygien
utrymmen - önskemål och verklighet".
Vi önskar lycka till i dom nya lokalerna, som

ligger så strategiskt och vackert.
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"Friskare liv, en puff i rätt riktning"
Rubriken har jag tagit från Domus annons och

fick, som jag hoppas, "en puff i rätt rinktning".
Jag vill i första hand presentera oss själva i Karl

stad, våra intressen och hobbies, vad vi pysslar med
och kanske slänga något litet fläskben eller brand
fackla.
Karlstadsfilialen öppnades för ca 10-12 år sedan

av värmlänningen Erik Forsgren från Forshaga.
Första kontoret var inrymt i en källare - precis
så som så många andra bra företag har börjat
och flyttades sedermera till en snygg utställnings
hall mitt i stan, till en trivsam atmosfär, en atmos
fär som Erik lämnade efter sig när jag 1963 övertog
distriktet och Erik flyttade till Orebro efter Bengt
Lundqvist. En atmosfär som förorsakar oss stora
problem ... problem i form av att det har blivit
ett centrum för alla kaffetörstiga VVS-are, men
inte bara törstiga "branschgubbar" utan ett centrum
där det mesta som rör byggbranschen dryftas.
Vi är nu 4 st. i Karlstad som slåss på marknaden

i Skaraborgs län, Dalsland och Värmland, ett litet
men naggande bra gäng, där jag skall försöka upp
rätthålla ordningen. Själv började jag i början av
50-talet på Stockholmskontoret med att försöka få
bukt på porslinsleveranserna i ett härligt samarbete
med Harry Box och saligt ihågkomna Gunnar Hell
qvist och hamnade så småningom 1956 i Göteborg
hos Einar Olsson. Som gammal båtälskare kom jag
ju härigenom rakt in i himmelriket, med allt vad det
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innebär av salta hav och söta Ador. Ovriga intres
sen, utöver båtar alltså, är utförsåkning och musik.
Jag minns med tillfredsställelse de trevliga stunder
i fabrikens blåsorkester under ledning av musikdi
rektör Svensson, där jag fick "tuta" ibland.

För den vidare presentationen måste jag först
återkomma till rubriken och kortfattat redogöra
för en grej, som fått de flesta inom VVS-branschen
i Karlstad att motionera.

För många år sedan läste jag om de blivande
astronauternas konditionsuppbyggnad. För att få
den så varierande och stimulerande som möjligt ha
de det rent vetenskapligt tagits fram en tabell efter
vilken astronauterna skulle motionera och skaffa
sig ett visst antal poäng i veckan.

Detta system skulle ju kunna överföras på oss
dödliga tänkte jag, kanske en bra inkörsport för vår
nyanställde ing. Bo Lundberg att börja med. Han
fick bl.a. i uppdrag att sparka igång en aktivitet
bland VYS-folket i stan på basis av dessa tabeller
och kallade hela driven för "V V S= Vi Vill
Spänsta, Gustav S Berg - rörgubben som rör på
sig - motionerar några gånger i veckan - mår
bättre, jobbar bättre - lever längre", och det är
ju av allra största vikt att våra kunder lever längre
och mår bättre.
Vi smög självklart in en liten reklamgrej i det

hela, varje firma fick en stor tavla där de anställdas
namn skulle noteras, deras testvärden skulle föras
samt deras veckopoäng. Alla som såg denna tavla
frågade naturligtvis vem den kom ifrån och fick
till svar: "GUSTAVSBERG, en industri i folkhäl
sans tjänst'.

De flesta företagsägarna och arbetsledarna ansåg
driven alldeles utomordentlig och de fick anställda
som kunde prestera mer och med mindre frånvaro
frekvens. Ni må tro det är en tävlan hos alla att
få de flesta poängen, och varje säsong samlar vi
våra kunder omkring en smörgås och delar ut pri
ser samt ger dem samtidigt information om våra
nyheter.

Detta var en presentation av Bosse Lundberg som
"VVS-motionär" och utöver ovanstående aktivitet,
som han sköter med den äran, är han en trivsam



Här önskar den soliga personalen i Karlstad en God Jul.

norrlänning, 80 cm över midjan och 120 cm över
truten, som man brukar säga om norrlänningen.
Men Bosse är bred både över midjan och truten
och "går hem" 100 "/-igt i trakterna häromkring.
Dessemellan gör han "små" cykelturer runt Vättern.
Vår serviceman Ingemar Eriksson från Västerås,

tillbringar den fritid han har bland hjortron och
långfärdsåkning på skidor i Sälen. Den lilla fritid
våra servicemän får är ju minimal, för de får ligga
i hela dygnet (ett fläskben åt fabriken med tanke
på våra f.n. läckande WC-stolar, ha, ha, ha).
Värdinnan, Gunilla Andersson, söt 23-årig värm

ländska gillar Sandgrund (vårt trevligaste dansstäl
le), hänger med i motionen och är trevlig i allmän
het. Sköter vår utställning med allt vad det innebär
av maskinskrivning, kontors- och kassagöromål samt
tar hand om våra kunder i utställningen, som ej vet
hur ett badrum skall inredas.
Nu skall jag kasta min första brandfackla ...
En av våra arbetsuppgifter som representanter

är bl.a. att för våra kunder visa våra fabriker på
olika orter och då i första hand Gustavsberg och
våra imponerande anläggningar med våra duktiga
kollegor ute på verkstadsgolven.

En av de första gångerna jag var med kunder i
fabriken möttes vi av ett yttrande: 'Nu kommer
de där fina herrarna i vita manschetter igen och
skall titta på oss arbetande apor". Jag tror sällan
jag blivit så ledsen.
Vi är ju så enormt beroende av varann, att per

sonalen på fabrikerna tillverkar bra produkter, som
vi skall marknadsföra och för att vi alla skall få en
dräglig tillvaro och sysselsättning. Det är inte tal
om vad den ena eller andra gör utan att vi alla
hjälps åt att arbeta för företagets bästa. Vi är stolta
att för våra kunder få visa upp våra fabriker och
våra skickliga yrkesarbetare, fast ibland blir man
f ... d när man t.ex. skall försvara grejor som sänts
från fabriken och som överhuvud taget inte kan
fatta att ingen "jäkel" märkt att det är grova fel på.
Till slut vill vi utmana alla Gustavsbergare i

motionspoäng. Vi har även det bästa pingislaget på
tre man inom Gustavsberg, törs någon ställa upp?

Sparka igång i höst får vi se vad Du kan få ihop
för poäng till jul, kanske Bo Broms bjuder på någat
trevligt åt den som är bäst???

En hälsning från Sola i Karlstad.
Arne Stenberg

19



t.ex. - där hon bl.a. lärt en nästan perfekt svenska.
Leningrad ja! Visste ni att där låg på 1300-talet

en svensk fästning. Landskrona, som snart emeller
tid förstördes av novgoroderna. Och 1609 byggde
vi en fästning där, som också blev handelsplats,
Nyen. Men 1703 tog Peter den store hand om den
och byggde Peter-Paulsfästningen som skydd mot
oss svenskar. Och så grundade han St Petersburg,
"staden byggd på människoben", ett uttryck, som
låter en förstå att Peter inte var så nogräknad när
det gällde att sätta sina planer i verket. Han fick
i alla fall en hamn mot väster, som trots sin mörka
tillkomst, haft och har betydelse.
Inom Peter-Paulsfästningens område ligger också

Peter-Paulskatedralen, tsarernas sista vilorum med
fantastiska sarkofager i underbaraste halvädelsten.
Man kan undra om de misshagligas suckar från
fästningen stört de storas sista vila.
Leningrads skönhet, inloppet, kanaler och flod

system, platserna där det skrivits historia, Uritski
platsen med Vinterpalatset, Eremitaget, Amiralite
tet och den höga Alexanderkolonnen, som står pall
av sin egen tyngd och plana yta, allt detta och
mycket därtill fick man uppleva under fem väl
fyllda dagar. Det mesta av kyrkor och stora kända
byggnader är ju numera museer. T.ex. Isaakkate
dralen och Stroganoffpalatset, det senare i ståtlig
grön och vit nybarock vid Nevskij Prospekt. Han
med biffen alltså. Overallt speciellt under lördag

Intryck från en resa österut
Att resa och se och träffa människor är stimule

rande. Jag var lycklig nog att komma med på en
resa till Leningrad bl.a. i höstas. Via Helsingfors,
där 20 personer äntrade en buss med Nisse vid
ratten. Han hade varit i Leningrad över hundra
gånger och ofta också i Moskva.

Att träffa mänskorna - inte ens i Finland är
det så lätt att byta ord och i Leningrad lärde man
sej spasibo, njet och da, - tack, nej och ja - och
lite till. Annars blev det inte så mycket kontakt.
Man är ju en grupp med spikat program och en
guide, som sköter en som barn. En förtjusande gui
de, Natasja, med allvarliga, kloka ögon och stort
intresse för och kunskap om konst och arkitektur,
med block och penna i hand för att lära uttryck
hon inte kommit åt på universitetet - snickarglädje

20

och söndag förstås fullt med besökare. I Sovjet
unionen har man semestern utspridd, inte som hos
oss gemensam. Turistsäsongen var just slut, så vi
"trängdes" mest med rysktalande, som var ganska
tysta och allvarliga. Tyska och italienska snappade
man upp någon gång.

Ett besök i varuhuset. Fullt med folk, gott om
varor, inget extra, ingen lyx, men bra. En titt i ett
modehusfönster med mer raffinerad klädprakt. Ett
besök i en matvaruaffär i underbar jugendstil, väl
bibehållen med bl.a. knippen av vita kallor med
glödlampor på väggarna, en charmfull armatur.
Där köades just då för bananer. Annars såg man
inte mycket köande.
"Souvenirer" köpte man i "souvenirbutiker".

Dom små gummorna med små gummor inuti varann,



skinnmössor, kaffekoppar, smycken m.m. och så
kaviar förstås. En kväll med cirkus och en på balett,
två urryska traditioner, fick vi också. Var ser man
annars en prima ballerina som gör sina språng som
en graciös raket. Och halva cirkuskvällen, nästan
ägnad åt björndressyr, som faktiskt var ganska för
tjusande, fast vi tycker visst det är djurplågeri här.
Publiken var helt begeistrad.
Vår resas höjdpunkt var dom fantastiska träkyr

korna på ön Kizhi i Onega i Karelska Republiken.
En träarkitektur som är enastående i världen. Men
först måste jag berätta om Peter den stores lilla
trästuga i Leningrad. Den byggdes åt honom när
situationen hade klarnat och tiden var mogen för
St Petersburgs planering. Den ligger vid Neva och
är tre rum stor i liggande timmer. Peter var bland
mycket annat också en duktig snickare och i hans
arbetsrum finns massor med verktyg och en stol
han gjort själv. Han måtte ha varit en flitig och
arbetsglad bjässe, både andligen och kroppsligen.
På utsidan finns också en knap för att markera
hans längd, minst 10 cm över två meter.

Det lilla huset är inbyggt i en tegelbyggnad för
att inte väder och vind ska nöta detta minnesmärke.
Man jobbar med att finna något konserveringsme
del, som ska stå emot och inte förändra färgen.
Ryssarna är verkligen fina på restaurering och kon
servering av gamla saker och vårdar konst- och
kulturskatter med en slags ömhet.

Efter en natt på tåg var vi framme i Petro
zavodsk vid Onega. En bärplansbåt skulle ta oss
ut till Kizhi, men vinden var hård. Ingen båt på
morron, ingen båt efter lunch. Ingen båt nästa mor
ron. Efter två timmar klarsignal. I hård vind med
skummande vägkammar i 65 km fart såg vi efter
en knapp timme i den frambrytande solen konturen
av Uppenbarelsekyrkans 21 fjälliga lökkupoler.
Kyrkan byggdes 1714. Den tjugoförsta kupolen

är över altaret. Denna unika konstruktion är den
mest komplicerade av all gammal rysk arkitektur.
Utanför själva kyrkorummet finns ett stort rum för
möten för bönderna, som levde där på 1700- och
1800-talen. - Nu finns där bara en vakt med fa
milj. - Inre delen av kyrkan är dekorerad med en
stor ikonostas. D.v.s. en stor samling ikoner - hel
gonbilder.

Den Barmhärtiga Jungfruns kyrka, byggd 1764,
som också haft en ursprunglig ikonostas, har nu en
samling ikoner från omgivande kyrkor i Karelen
från 1600- och 1700-talet.
Där finns ett klocktorn, Lazaruskyrkan från

1300-talet och en bondgård från 1800-talet. Denna

På föregående sida ser man Uppenbarelsekyrkan på
Kizhi från sjösidan. Och bilden ovan visar detalj av det
fascinerande lökkupolssystemet, 21 kupoler som strävar
uppåt.

har dekorativa element med drag av stenarkitek
turen i städerna. Det mesta av detta träarbete är
gjort med yxa. En fantastisk yrkesskicklighet, som
resulterat i verkliga konstverk. Där finns ytterliga
re byggnader, som liksom bondgården flyttats hit.

Man fruktar nu att detta märkliga kyrkbygge
inte ska ha så många år kvar, om man inte kommer
på någon metod att konservera det. Man vill här
liksom på andra liknande byggnader behålla den
patina som åren givit. Och dom silverglänsande
fjällen på kupolerna med den lätta mossgrönskan
måste ses. Det känns att denna upplevelse, som var
så stark, har man svårt att ge i ord. Man behöver
bilden för att göra rättvisa åt den, om man inte är
poet och det är man ju inte.

Margareta
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Julen skall ses genom barns ögon
upplevas genom barns förväntan. Då blir julen det
festliga avbrott vi behöver i oxveckornas vardags
kyla. Julen förr var på många sätt varmare, vän
ligare, medmänskligare. Hela släkten umgicks och
det fanns alltid någon gren av familjeträdet som
hade barn i de rätta fantasibegåvade åldrarna. Jul
och gemenskap hör samman med en vår tids genera
tonstänkande och åldersuppdelning skapar så myc
ket av hopplös ensamhet. Att vara ensam betyder
inte att livet förlorat värde och innehåll men kon
taktlösheten kan bli ett hot mot tryggheten. Vår
barndomsvärld var fylld av ensamma, mostrar,
fastrar, ogifta farbröder, änkor eller änklingar och
alla var de välsedda gäster i släktens alla hem. De
räknades som familjemedlemmar och hade det stöd
som kunde behövas när sjukdom och andra problem
uppstod. Vårt umgängesliv är utarmat, de enda
gäster som är självskrivna är de som tittar in ge
nom Teven. Helgonet och Ortmark har slagit ut
släktkalasen. Vi glor på var sin Teve, knaprar för
strött på julkonfekten och tror att vi funnit me
ningen med livet.

Julhelgen förbereddesi månader
Bondeåret var tryggt inrutat av göromål, allt

hade sin tid, grisslakt såväl som släktkalas, tjänar
byte och botgöring. Stadsbefolkningen följde på sitt
sätt med i växlingarna tills industrialismen luckrade
upp traditionerna men många seder och bruk häng
de segt kvar till andra världskrigets år.

Traditioner blir inte gamla i vår tid
Få människor stannar i samma trakt hela livet.

Arbetsplatserna kommer sällan till oss, vi flyttar
till dem. Vi har svårt att hålla kvar hembygdens
traditioner och anammar knappast eller aldrig den
nya hemtraktens seder och bruk. I bästa fall skapar
vi egna helgvanor och är alltid öppna för nya varia
tioner. Att resa till Mallorca eller Israel och lämna
lackdoft och julegröt åt sitt öde skulle ha varit ett
helgerån ännu för bara tjugo år sedan och ett brott
mot släktkänslan. Det går an i dag.

Här vid Farstaviken
kan man säkert trots det finna skärvor av många
folks jultraditioner. I invandrarhem lever sederna
hemifrån kvar i generationer och blir ett band
med hemlandet. Julgranen, vår gamla, trevliga, hed
niska kvarleva från midvinterblotets överdåd, helt
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godtagen som kristen symbol, är svår att tänka
bort ur julbilden. Jag försökte helt privat att av
skaffa den i fjol men misslyckades skändligen till
min egen hemliga lättnad. Julträdet med glitter,
flaggor, kulor, ljus, konfekt och hela rekvisitan,
älskas av alla åldrar. Hur många julgranar går inte
åt bara runt Farstaviken. På arbetsplatser, utom
och inomhus i offentlig miljö, i det egna hemmet.
När gjorde julgranen sitt intåg i de gustavsbergska
hemmen? Ja, hur firades julen runt viken i forna
dar? Vi som inte upplevt vår barndoms jular i
dessa trakter skulle uppskatta om någon infödd
berättade julminnen från förr.

Den trettonde november
försvann en adventsed för gustavsbergsbarnen. Den
att gå till "Mjölkaffären" i nedre Stenhuset och
få gratis adventskalender. Den möjligheten försvann
i lågor och rök den lördagsnatten då gamla sten
huset brann ner.

Förlusten av detta gamla hus sved i många hjär
tan. Det var inte bara ett minnesmärke som för
svann utan ett hus med levande innehåll. En familj
och många ensamstående bodde där och Snabbkö
pet var en modern variant på gamla "Mjölkför
säljningen och att huset blev en trafikfälla på
gamla dar kunde det ju inte rå för. Ja nog kommer
vi att minnas "Mjölkaffären" ja förlåt namnet, men
den fick knappast heta annat i dagligt gustavsbergs
tal. För mig var den skönast på fyrtitalet med
David och Äke - vad betydde den för er?

Handen på hjärtat
nog minns vi affärerna som en viktig del av vårt
julfirande? Julstämningen kom många gånger med
julskyltningen, som i gamla dar inte tjuvstartade
i november utan höll adventstidens ingångshelg.
Doften, mina vänner, doften av granris, stearin,
kanel, ingefära, bjudglögg och saffran förvände sy
nen och allt blev vackert och sagolikt. Den gamla
snus- och läderdoftande lanthandeln blev ett glitt
rande underland för några korta veckor. Skillna
den mellan vardag och fest var stor och upplevel
serna blev starka och minnesbilderna lysande.

Oj, nu råkade jag själv i julstämning. Nu går
jag raka vägen till Hilda och de andra glada tjejer
na i porslinsaffären och köper Gustavsbergs första
jultallrik. Skapas det en ny tradition kan det sma
ka att vara med från början.

God Jul önskar Edla Sofia



Bakom ridån på
V

Gustavsbergs teater

Gustavsbergs Teater i samhällets Centrum är ett
levande hus som rymmer många olika aktiviteter.
Vad vi gustavsbergare mest vet om denna byggnad
är, att den är relativt ny (invigd -67), att den har
en utmärkt bio- och teaterlokal med 258 platser
och att man kan hyra Kristallsalen för 100 sittande
gäster. Blir det flera kan man få duka i stora foajen,
denna del av verksamheten är trångbodd och en
nödvändig utbyggnad av "restaurangdelen" står
först på önskelistan.
KF skänkte huset till Gustavsbergs kommun 1967

som mycket god ersättning för gamla "Polkan" el
ler "Klubben", kärt barn har många namn, som
revs för att ge plats för Centrum. Folkparksföre
ningen förvaltar anläggningen och föreståndare
Bertil Lindqvist samt vaktmästare Stig Lindgren
sköter på heltid det dagliga arbetet.
Vad vi samhällsbor ofta inte vet är, att detta

trevliga hus döljer en sjudande verksamhet bakom
kulisserna, på andra sidan "Stig Lindbergs ridå".
Red. tog kontakt med Bertil Lindqvist som visade
oss runt, fotograf Hilding följde oss i spåren och
resultatet av vår insyn återfinns på denna och föl
jande sidor.
Högst upp i vindsvåningen har skulptören Boris

Stojkov hyrt atelje och han syns på bilden till hö
ger med några av sina verk. En trappa ner finns
Balettsalen där en av gustavsbergs lekskoleavdel
ningar funnit en bra reservlokal på förmiddagarna.
På eftermiddagar och kvällar används samma lo
kal av musikskolan och Blåsorkestern. Studiecirk
lar och sammanträden av skilda slag kan också
hyra Balettsalen.

I bottenplanet hittade vi logerna, som är reserve
rade för teatersällskapen. Ar inget annat utrymme
ledigt händer det dock att mindre studiecirklar el
ler smågrupper får använda dem. Tisdagskvällen
är, enligt föreståndaren den kväll då allt är uppta
get och fliten blommar i varje vrå "bakom ridån".
Källarplanet innehåller verkstad för teaterverk

samheten, förrådsutrymmen och ett större rum som
disponeras av Folkbiblioteket. Rummet kan också
användas för musikträning och mötesverksamhet.
Bilden här nedan till höger är från maskinrummet.

Red.
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VAD ÄR DET SOM SKER
Ja vad händer bakom Stig Lindbergs ridå på
Gustavsbergs Teater? Det är mycket det och nå
got av mångfalden har vi sökt illustrera på detta
uppslag och föregående sida.
På övre bilden tränar en ungdomlig blåskvin

tett ur musikskolan under Sven Wahrenbergs led
ning. Böckerna i bakgrunden tillhör Gustavsbergs
Folkbibliotek, som här har ett reservlager av säl
lan utlånade band.

Bilden till vänster är skön tycker vi och behö
ver inte någon närmare kommentar.

Bilden nedan visar återigen Sven Wahrenberg
som dirigent men nu gäller det lite äldre musik
utövare. Det är Gustavsbergs Blåsorkester som
övar i Balettsalen som på dagarna fyller andra
ändamål.



BAKOM KULISSERNA
Här är det full fart på lekskoleverksamhe
ten, bilden ovan. Det är Balettsalen som är
lekskola på förmiddagarna och är vädret
passande kan man leka i Folkparken. "Frö
ken'' heter Sonja Lang.

Till höger jobbar Tomas och Bosse på
dekorationerna till scenstudions premiär den
25 nov. Bilder och text från föreställningen
återfinns på sid. 36.

Bilden nedan visar Sven Andersson, leda
re och regissör, som hjälper Monica Wahl
ström med sminkningen.

Till sist skulle vi gärna velat ha med en
bild från studiecirklarna men bilden var
oskarp och utgick. Vi får återkomma till stu
diefliten, som blommar i hela samhället och
är värd all uppmärksamhet.



KONSUM• DOMUS
Några minnen från julhandeln 1921

I år är det 50 år sedan undertecknad första året
var verksam som handelsbiträde i en kooperativ
diversebutik i Småland. För många hushåll var de
första förberedelserna för ett riktigt julfirande att
man passade lastbilen som enligt i tidningarna an
nonserad tidtabell besökte byar och samhällen för
att sälja smågrisar. Man valde då ut en liten gris
som togs hem i en säck och placerades i en stia där
den efter alla konstens regler föddes upp till en
slaktfärdig julgris i tid före julen. Den slaktades
hemma på tomten eller gården och så satte husmor
igång med den stora tillagningen. Det blev rull- och
pressylta, blodpalt, blodkorv med russin, pölsa och
så givetvis isterband som man hängde i köket på
en lång stång över spisen för att de skulle torka
riktigt väl. Fläsket lades i saltlake i det ovala trä
karet som placerats i källaren. Källaren var då inte
så varm som nu i våra värmeledningshus. Efter en
tid torrsaltade man fläsket. Om det sedan blev nå
got fläsk över till maj månad när göken galit så åt
man sidfläsket i skivor på smörgåsen utan att det
var stekt eller kokt. Man åt "spickefläsk" sade man.
När julhandeln började i slutet av november må

nad blev det stor försäljning av rågmjöl i olika
grovlekar. Mjölet såldes i lös vikt från 100 kg säc
kar och det fanns väl knappast någon som köpte
endast 2 kg. Sirap till julbaket var en stor artikel.
Sirapen kom till butikerna i fat som vägde 300 kg
och vi säljare fick med en kran veva upp sirapen
i kärl som kunden hade med sig vid inköpen. Det
fanns också butiker som hade sina sirapsfat liggande
i kalla magasin, där man tappade den från en kran.
Sirapen rann då så sakta att expediten utnyttjade
tiden för andra arbetsuppgifter under det att si
rapen rann. Det finns trovärdiga berättelser som
förtäljer om de som glömt av den rinnande sirapen
och kommit ut till en mindre trevlig situation. I
allmänhet bakade man stora brödbak, både med
och utan sirap, som räckte månader framåt. För
varingsplatsen var många gånger en träkista med
lock. Lutfisken såldes endast i torrt tillstånd. Det
var viktigt att lutfisken placerades så att kunderna
kunde "genomlysa" den mot en lampa eller dags
ljus. Den som var blå och genomskinlig var bäst,
sade man. Vi sålde dock hela det hemkomna par
tiet och jag tror att de som köpte den sista fisken
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av partiet fick fram samma kvalitet av den färdiga
fisken, som övriga om de lutat och bytt vatten ef
ter alla konstens regler. Anna-dagen var då som nu
den sista dagen för. blötläggning. Risgryn fanns i
större sortering och köptes i större kvaniteter än
i dag. Hel kanel var en mycket större artikel än
vad den är i dag. Apelsiner såldes i dussin och des
sa såväl som vindruvorna från Spanien fanns i sor
timentet endast under en kortare tid av året. Ljus
sortimentet var av liten omfattning. Eljulgransljus
fanns inte.

Införjulen 1971
För julskinkan har hushållen inte behövt planera

sedan i våras. Men i butikerna och hos våra parti
leverantörer har julförberedelserna pågått i snart
ett år när det gällt beställning av vissa varor, som
nu finns på plats i butikerna/varuhusens hyllor och
fack. Vi har nu varor från alla hörn av jordklotet.
Konsums Specialsaltade Mästerjulskinka - en

verklig läckerhet ...

Fullmäktigesammanträde
Av föreningens medlemmar valda fullmäktige,

som utgör föreningsstämman, var tillsammans med
styrelse, revisorer och föreståndare samlade till mö
te i Kristallsalen, Gustavsberg den 1 december. Lars
Hallberg, KF, Stockholm (har sedan något år sin
bostad i Lugnet Gustavsberg) talade om "Konsu
mentkongressen''. Vidare informerades om vår före
nings resultat och utveckling under innevarande år.
Dagordningen upptog även en frågestund. Beträf
fande vår förening konstaterades att resultatet av
verksamheten kommer att bli tillfredsställande när
bokslutet för år 1971 blir klart.

Budget 1972
I oktober månad gick våra butiks- och avdel

ningschefer igenom hur vi kan tänka oss att utveck
lingen kommer att bli under år 1972 ifråga om
försäljning, kostnader ooh vad som kan tänkas bli
över till återbäring. Dessa budgetar har sedan till
sammans med beräknade kostnader för den centra
la förvaltningen samt fastighets- och ekonomiför
valtningen sammanställts till en samlad budget för
hela föreningen. Vi har sedan möjligheter att följa
denna budget varje månad under året. Vi tror oss
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FRAGAN AR FRI
I nummer 5 hade vi under FRÄGAN AR FRI

en undran om adresser i Gustavsberg, insänd av B.
A. Det gällde Försäkringskassan, Gustavsbergs
Centrum och Socialbyrån, Algatan 3.
Adresserna är i och för sig korrekta, men man

kan förstå B.A:s undran om vad som är Centrum
och hur Algatan sträcker sig och var Ingarövägen
börjar. Hoppas B.A. är nöjd med denna utredning.

Enligt gammal tradition utgår gatorna i ett sam
hälle från kyrkan, som betraktats som bygdens cent
rum. I Stockholm t.ex. är Storkyrkan en sådan me
delpunkt. Numreringen börjar också i den ända av
gatan, som ligger närmast centrum, med ojämna
nummer på vänster och jämna på höger sida.
När det gäller namn kan man säga att olika epo

ker avspeglas i gatunamnen antingen det gäller män
niskor, t.ex. Per Albin Hansson, Greve Piper, Kar
duansmakare (lädergarvare), Arbetare (alla i Stock
holmsområdet) och Odelbergs väg här hos oss. Eller
historiska händelser, som Narvavägen i Stockholm.
I dagens snabba utveckling med helt nya stadsdelar
som växer upp på en gång får man lita också till
andra metoder. Man döper gator och kvarter i sam
ma område mer enhetligt efter blommor, maträtter
eller t.o.m. möbler - Skåp- eller Byråvägen i en
av Stockholms förorter. Men där gamla namn finns
efter gårdar och torp eller vad det kan vara, söker
man så långt möjligt behålla dom.

Det är byggnadsnämnden som ger förslag till
namn, som sedan klubbas i Kommunalnämnden.
Här i Gustavsberg och säkert på fler ställen, är det
praxis att Kulturnämnden får tillfälle att yttra sig
innan förslaget klubbas. Och det gör den också
med stort intresse.

gjort budgeten försiktigt för att inte, när verklig
heten kommer fram, vi skall få fram besvärande
överraskningar.

GOD JUL!
Tack för det år som snart gått tillända
GOTT NYTT ÅR!

G. M-n.

Ofta får ju en väg eller plats namn av helt själv
klara anledningar. Som t.ex. vår Bagarvägen mellan
Kvarnberget och Kommunalhuset. Där finns en
sankmark, där låg ett bageri: Bagarns träsk och
Bagarvägen, namnen bara ramlar ur mun utan
större eftertanke. En trevlig anknytning eller hur,
fastän varken bageri eller Bagare finns kvar. På
Adresskarta över Gustavsberg, uppgjord juli 1970
finns Bagarvägen kvar. Men på ett annat senare
blad meddelas att Bagarvägen heter Kommunalvä
gen. Varför ska den heta det? Kommunalväg kan
vem som helst skaffa sig. Men vi har ju redan Ba
garvägen! Och det skulle väl duga. Bagarns Träsk,
öster om Torget heter numera Kommunalt Centrum
- där Försäkringskassan och Kommunalhuset lig
ger. Och fler hus med kommunala funktioner kom
mer väl. Platsen vid Domus och Folkparken kallas
Centrum, det har B.A. rätt i enligt kartan. Man
skiljer på kommunalt och kommersiellt centrum.
Lite ologiskt och en aning oklart verkar det här
med olika centrum kanske.

Och nu till Socialkontoret, Algatan 3. Ovre Sten
huset är Algatan 1. Detta tycker frågaren är under
ligt, ska inte Kyrkan ha nr 1? Och följer man regeln
att numreringen börjar vid Centrum så är det ju
logiskt. Men om Värdshuset inte längre är eller ska
bli Värdshus utan Socialkontor behöver det en ad
ress, som alltså är Algatan 3. Och det är väl varken
troligt eller möjligt att Algatan får någon bebyg
gelse ner mot Villagatan, där den övergår till att
heta Ingarövägen, enligt kartan. Själv kallar jag
hela sträckan från Kyrkan helt troskyldigt för
Ingarövägen. När jag talar om den.

Margareta

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN
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Bilden ovan är troligen från 1880-talet. Den vackra kvarnen försvann tidigt och på fyrtiotalet revs huset nedanför,
Stjernas hus. Nu har Nedre Stenhuset brunnit ner. Har vi råd att också mista denna viktiga beståndsdel i den
traditionella landskapsbilden? Det är frågan. Nedre bilden är från 1940-talet.

NEDRE STENHUSET ELDHÄRJAT
Natten mellan den 12 och den 13 november brann

Nedre Stenhuset ner. Huset blev nästan helt utbränt,
kvar står de svarta murarna och skorstensstockarna.

Det kan inte hjälpas att tankarna kommer, när
det gäller ett så gammalt hus.

Byggt på 1830-talet av tegel ifrån tegelbruket i
Gustavsberg är det egentligen ett av de första bo
ningshusen för arbetare vid bruket, grundat 1826.
Många livsöden har utspelats innanför dessa mu

rar. Hela 1800-talet dog porslinsarbetare mycket
unga och det har säkert utkämpats mången bitter
och hård dödskamp här.
Men det har naturligtvis även varit mycket glädje

innanför murarna. Stenhusungarna hade rykte om
sig att vara vilda och fyllda med allehanda upptåg.
Men de hade också rika tillfällen, närheten till fab
riken, sjön med klappbryggan och alla båtarna bå
de stora och små från både när och fjärran .

I mitten på 20-talet hade vi på nedre botten på
norra gaveln Gustavsbergs mjölkförsäljning UPA,
en kooperativ förening med insatskapital, kvitton
och utdelning lika som Konsum. Affären hade öp
pet på morgonen mellan kl. 8.00-10.30 och på

28



kvällen mellan kl. 18.00-19.30. Mjölken köptes
av Ingaröbönder, Lämshaga och Farsta. Den töm
des i en stor cistern och expedierades i flaskor, vars
rymd var anpassad till familjens storlek. Mjölken
tappades i flaskan genom att man förde en spak
från sida till sida. Det fanns två sådana itappnings
hål, det ena för 1 liter och det andra för 1/2 liter.

Gustavsbergarna var kritiska på mjölk och fin
smakarna väntade gärna på Farstamjölken, som var
varm vid framkomsten. Varje kväll stod samma
tanter och farbröder och väntade på hovslagen från
mjölkhästen Sven, som för att klara stenhusbacken
med sitt tunga lass kom i skarpt trav eller i sina
bästa stunder i galopp.

Sven blev gammal och avled när han sprang på
en el-ledning i fabrikshagen där SPF:s slamhus i
dag ligger. Det var 1936-37 och det var gubben
Pettersson, som hade den smärtsamma plikten att
meddela befallningsman Johansson att han inte ha
de nån häst längre.
Chef för mjölkaffären var Rudolf (Putte) Karls

son. Hustru Selma jobbade även hon i affären, som
f.ö. även hade söndagsöppet. Det fanns också andra
Flickor, som tappade upp mjölk. Ovanför affären
åt gatan hade familjen Karlsson sin lägenhet. Ned
re botten till vänster bodde Tilda Sjöberg, som hade
sitt fönster nästan i gatuplanet. Små pojkar knac
kade ofta på fönstret och hon drog då upp rullgar
dinen och knöt näven. Då kom alla grabbar iväg
fort, hon kunde ju skvallra på brukskontoret. En
trappa upp mot sjön bodde familjen Säfström med
en underbar utsikt mot norra fabriksporten, gips
högar och alla skutor, som lastade gips eller lossade
lera vid "varma rännan".
Man hade även utsikt över fiskarbryggan och

kunde kontrollera, när Nyvikarn kom med färsk
strömming. Potatisbåten Vide kom på hösten med
potatis och ibland fågel. Även hon la till vid "var
ma rännan''. På andra våningen bodde dessutom
Hulda Lindgren och högst upp Fina Andersson.

Södra gaveln var också fantasieggande. Där bod
de "Svagdricksgumman", som drev en liten affärs
rörelse i manufakturbranschen. Hon var mycket
snäll och man kunde få karameller, medan mamma
provade förkläden.
Men framför allt fanns där finkan, där fjärdings

man Lundin och Söderberg satte in fulla gubbar,
som inte bodde i Gustavsberg. De bofasta släpades
hem för att inte det skulle gå bort någon arbetstim
me på måndagen.
Man kunde ibland höra sång där inne, då någon

full sjöman prövade en sjömansvals. Sång hördes

också en trappa upp, där Daniel och David Ekberg
bodde. Daniel, som gjöt stickbäcken på invalidverk
stan om dagarna, spelade även andra fiol i bagar
Lindströms kapell.
Han var även fiollärare och hans mest berömde

elev (men långt ifrån den bäste) var Gustav Mylla.
På lördagarna, när gubben Petter och Osbygreven
var på besök, kunde man höra kvartettsång, både
"Vila vid denna källa" och "Humlan surrar".
Andra våningen beboddes dessutom av Kalle

Axel och Anny som nygifta. Där var alltid fullt
av ungdomar om kvällarna och man hörde många
skratt. Där bodde även Evers Fredblad. Han hade
tre barn, två pojkar "Per och Hans i Stenhuset"
som de kallades.

Deras pappa var idrottsstjärna och där fanns en
skog av skridskor och avslagna bandyklubbor. De
var alltid dom första ute och jumpade på första
isen och klättrade i riggen på skutorna. Mamma
Ingeborg hade jämt göra att ropa varningsord ge
nom fönstret.
Ovriga hyresgäster var Emma Hellberg och fjärd

ingsman Lundins änka. Den senare kunde läsa utan
glasögon vid 82 års ålder. Från södra gaveln gick
en lång vedbodslänga med slasklå och dass. Där
stod gubbarna utmed väggen och högg ved på sön
dagarna.

Den trettonde november före gryningen antändes Nedre
Stenhuset och brann ner. Vår fotograf var på plats lik
som vår något större kollega Expressen som var ute med
färdigt reportage i Gustavsberg kl. 12.00 samma dag.
Vi är lite efter i svängarna även om viljan är god och
Hilding påpasslig.
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Utanför norra gaveln var torghandeln, där vi nu
har så svårt med trafiken. Där såldes sjöfågel, träd
gårdsprodukter och där stod Orvar Wallius och
sålde snask och tidningar om kvällarna. Han loc
kade köparna med följande slogan: "Choklad kola
strong, tjing tjong, som alla flickor tycker om."
. Nu måste jag ta mig i kragen och stoppa min
nenas kavalkad, annars tråkar jag ut läsaren.

Stenhuset har genom sitt läge bildat en fin enhet
med Värdshuset, Brandstation, Gula Byggningen
och Kontoret. Detta har också varit ett älskat mo
tiv för många konstnärer och nog skulle det vara
synd om man förstörde denna fina enhet.

Torsten Rolf

Axel Björkman har skrivit ner följande omkring
Nedre Stenhuset och dess historia. Sitt vetande har
han hämtat ur Carin Lindskog-Nordströms manus.

Det var brukspatron Johan Herman Ohman som
härskade på bruket vid denna tid. Verkmästare var
Fredrik Rohde och finansiär var kommerserådet
Olof Vennberg. En skicklig mekaniker Per Engman
knöts till företaget i slutet av 1824.

Bostadsförhållandena vid bruket var dåliga.
Trångboddheten var stor. Sjukdomar grasserade och
frånvaron i arbetet var stor.

1825 hade man forcerat fram den s.k. Statbygg
ningen i nuvarande kyrkbacken. Huset, som bygg
des av kärnfriskt timmer var 42 alnar långt och
22 alnar brett, fördelade på två våningar, tillsam
mans 20 rum. På nuvarande värdshusets grund
fanns ett tvåvånings trähus, 15 alnar långt och 10
alnar brett. Arbetsfolket hade tidigare logerat där,
men nu skulle det renoveras till bespisningslokal och
värdshus.

Direktionen fann att Statbyggningen inte räckte
till för den utökade arbetsstyrkan, så man beslöt
att bygga ett stenhus i nordöstra hörnet av fab
riksområdet. Murarmästare A. F. Nordahl fick or
der att bygga huset som skulle innehålla trettiotvå
rum, fördelade på två våningar med vind. Det var
1830 och sommaren därefter var det färdigt till en
kostnad av 5.000 riksdaler. 1829 grasserade en svår
frossa vid bruket och många lärjungar insjuknade.
Man låg tolv sjuka i samma rum t.ex. En läkare
från Stockholm anställdes och ett sjukrum inreddes
i Gula Byggningen. "Erfarenheten visar att Gus
tavsbergs läge är osunt", står det i ett protokoll
från den tiden. Arbetarnas medikamenter kostade
700 riksdaler 1831. Så kom smittkoppsepidemien
1835 och nittio personer insjuknade men värst var
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FASTIGHETSAVD. MANAR
HEMFORSAKRING - en trygghet
Då det vid ett par tillfällen under året uppstått

brand i företagets fastigheter och det därvid visat
sig att flera hyresgäster saknat försäkringsskydd för
sin egendom, vill vi fästa uppmärksamhet på att
man för en billig penning kan teckna hemförsäk
ring. För en familj är helårspremien idag 65 :-,
medan ensamstående betalar 50:- i Folksam.

Personalavdelningen kan ge anvisning och har
broschyrer för intresserade.

KOTIVAKUUTUS - kotinne turvaksi
Koska tehtaan kiinteistöissä on nyt vuoden sisäl

lä sattunut pari tulipaloa ja koska tällöin useilta
vuokralaisilta on puuttunut irtaimiston palovakuu
tus, haluamme kiinnittää huomiota mahdollisuuteen
vakuuttaa kodin irtaimisto pienin kustannuksin.
Tällä hetkellä maksaa Folksam'in kotivakuutus
peheelliselle 65 kr. ja perheettömälle 50 kr. vuo
dessa. Henkilöstöosasto (pers.avd.) voi antaa lähem
piä tietoja ja esitteitä ko. vakuutuksesta.

L'ASSICURAZIONE DELLA CASA -
una sicurezza
Poiche in un paio di momenti durante questo

anno ci sono stati incendi nelle proprietä domicilio
della fabbrica e eon questo si e visto che molti
inquilini non hanno assizurazione per la protezione
dei suoi beni, noi vogliamo chiamare l'attenzione,
che non poco denaro si pu6 assicurare la casa e i
beni. L'assicurazione della Folksam costa oggi 65
korone per una famiglia, mentre per un solitario
50 korone. Il reparto personale puö dare infor
mazioni e alcuni opuscoli agli interessati.

SKOLTRÄFF
Alla som gick i Ekedalsskolan hos fröken Judith

Holmgren 1919-1921 och hos fröken Anna Rock
berg 1921-1925 bedes meddela sig med Elis An
dersson, Tvärvägen 14, Gustavsberg, tel. 304 94,
Sven Eklund, Rådjursv. 5, Gustavsberg, tel. 317 75
eller Malkolm Olsson, Skärgårdsv. 8, Gustavsberg,
tel. 312 65. Vi ämnar kalla till en träff någon gång
i vår (1972) i Gustavsberg och vill härigenom un
dersöka intresset.

det 1934, då koleran bl.a. skördade en av fabri
kens grundare mekaniker Per Engman som sitt offer.
Han begravdes på den gamla kyrkogården sydost
om fabriken.



Miniorscoutupptagning i Ingarö kyrka

Fredagen den 29 oktober hade Gustavsberg
Ingarö scoutkår upptagning för 31 st. miniorscouter,
från Ingarö och Gustavsberg i Ingarö kyrka. Detta
var den första upptagningen för miniorscouter i
kårens historia. Over 100 personer, miniorscouter,
syskon, föräldrar och ledare hade samlats på Pil
hamns skolgård. Där utdelades facklor till de vuxna,
därefter tågade alla via landsvägen ned mot kyr
kan. Komminister Lundquist började högtiden med
ett kort tal till de blivande miniorscouterna, däref
ter höll kårordföranden själva upptagningen assiste
rad av respektive avdelningsledare, som bevis på
sitt medlemskap fick varje miniorscout Svenska
Scoutförbundets märke.

Efteråt bjöd kåren på kaffe och saft i skolans
matsal som blev mer än fylld denna kväll.

Det är kårens förhoppning att denna kväll skall
bli ett minne för framtiden. Och om ett par år få
se dessa bli juniorscouter.
Lycka till med det fortsatta miniorscoutarbetet!

Gustavsberg-Ingarö scoutkår
H. Lundberg

0 ••

SIF-ARSMOTE
SIF-klubben vid AB Gustavsbergs Fabriker höll

sitt årsmöte på Säby Säteri den 26 november. Un
der mötet diskuterades bl.a. frågor som berör ar
betstiden och dyrortsplacering. Det nya avtalet mel
lan SIF och SAF om 1972 års löner redovisades och
det innebär en generell löneökning med 4,3 % och
dessutom 2,7 0% till en pott för individuell fördel
ning.

Styrelsen fick följande sammansättning: Johan
Espeland ordf., Svea Box, Bo Erixon, Tore Jansson,
Gunnar Kjellberg, Gunnie Ljungekvist och Lena
Tistad.

Kvällen avslutades med supe och dans.
Sekr.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

tillönskas alla läsare av Gustavsbergaren

Redaktionen

Med tända facklor tågade 100 personer, miniorscouter,
syskon, föräldrar och ledare till kyrkan där invigning
av miniorscouter skulle ske och där varje miniorscout
fick Svenska Scoutförbundets märke.

Foton: Leif Andersson
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••
MOLNTORPS-
GLIMTEN

I förra numret av tidningen utlovades en rapport
från Kooperativa RM-skyttet i Kalmar den 16
oktober. Vår GBM-klubb hade ju två representanter
med bland de fyrtio som kvalificerat sig!
Våra förhoppningar var också högt ställda: Elis

Westman - speciellt - och Sivert Wallberg skulle
nog kunna göra god reklam för "hela Gustavsberg"
om det bara ville sig! Toppstriden, i vilken Elis
omgående hamnade, blev tävlingen igenom mycket
spännande: i liggande-serien var deltagarna jämn
goda, i mellanserien med ställningsskytte utkristal
liserades det toppskikt - femton man - som skul
le göra upp om mästarvärdigheten. Här tog Elis en
knapp ledning som han behöll tills endast två skott
återstod. Ett par fellägen blev då ödesdigra: Len
nart Liikamaa, Konsum Norrbotten, Luleå, smet
förbi och upprepade därmed fjolårssegern! Silver
platsen med 299 p - Liikamaa sköt 306 - var
dock räddad och därmed bevisades att Elis brons
placering på Stora SM inte var någon tillfällighet.
Sivert hamnade den här gången utanför mästar
skapet med placering 29.
Prisutdelning förrättades av Konsum-chefen i

Kalmar, Olof Svensson, varpå deltagarna inbjöds
till supe på Restaurang Teaterkällaren.
F.ö. har en god aktivitetsökning blivit märkbar

på motionssidan: allt fler av våra anställda utnytt
jar den motionsslinga, som dåvarande Kolbäcks
Kommun under förra vintern iordningställde.

Elis Westman t.h. - inofficiell Gustavsbergs-Mästare
studerar träffbilden med Riksmästaren inom Kooperativt
skytte, Lennart Liikamaa, Luleå. Revansch nästa år?

Slingan - c:a 2,2 km och elbelyst - har förlagts
till ett område med lämplig kupering och i nära
anslutning till såväl Mölntorp som Kolbäck.

Entusiasterna vill nu helst undkomma en ny
barvinter, då nämnda terräng också är väl lämpad
för skidåkning!

L. ]ohansson

Matordning för tjänstefolket året om
Ur MUHR:s brukskatekes från 1892, en utmärkt mat

sedel efter julens överdåd i eftertankens bleka januari
veckor:
Allt folket utspisas hvarje morgon söckendagarna med

sill och välling, skummad eller sur mjölk. Svagdricka
efter behof. Bröd efter behof, men ej att sticka på sig.
Handtverkare efter speciella ordres för tillfället.
Matsedel i öfrigt:
Söndag. Morgon: Stekt pannkaka eller paltbröd med

fläsk och smör. Middag: Kött med potatis samt kål.
Måndag. Middag: Paltbröd med sås, kål. Afton: Sill,
gröt och mjölk.
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Tisdag. Middag: Rötter med korf, sylta eller fisk eller
korfkaka och soppa. Afton: Sill och potatis samt dricka
eller mjölk.

Onsdag. Middag: Paltbröd med fläsk eller korf samt
tisdagssoppa. Afton: Lika med tisdagen.

Torsdag. Middag: Stockfisk med ärter. Afton: Lika
med måndagen.
Fredag. Middag: Paltbröd med sås och ärter. Afton:

Lika med söndagen.
Lördag. Middag: Artmjölspannkaka med fläsk eller

"pungmorrar" samt ölsoppa. Afton: Lika med måndagen.



Foto Eilert Strömsholm.

0

KOMMUNFOLK PA FABRIKSVISIT
MÖLNTORPSFABRIKEN

Vår fabrik hade den 23 november besök av en
delegation från Hallstahammars Kommunförvalt
ning med kommunalrådet William Lindgren i spet
sen. Genom kommunsammanslagningen vid årsskif
tet blev "våra" tjänstemän och politiker överflyt
tade till, resp. invalda i, storkommunens olika or
gan. Sålunda igenkändes ledamöter med Kolbäcks
anknytning i såväl kommunledning som i Arbets
utskottet!
Besökarna togs emot av platschefen Lars Lund

berg, som också informerade om företagets verk
samhet. Ing. Einar Hjärtsson ledde därpå en vis
ning av produktionen, varefter man samlades på
Gästgivaregården för lunch. Till denna hade även
vår företagsnämnds AU inbjudits.
Vid en pratstund - i samband med en kopp

kaffe - sade sig gästerna vara imponerade av vår
produktion och hr Lindgren uttryckte sig också i

berömmande ordalag. Han framförde även delega
tionens tack till företagsledningen, som möjliggjort
det lyckade besöket.
Avsikten med besöket är att man från kommu

nalt håll vill befästa och utöka kontakterna med
industrierna inom den nya storkommunen.

Bilden visar att pressaren Sivert Wallberg fick
smått om utrymme, då deltagarna beskådade glödg
ningslinen. Fr.v. Åke Karlsson och Curt Carlgren
AU, kommunalingenjör Ingvar Erlandsson, utred
ningssekr. Karl Ragnar, kommunalrådet William
Lindgren och disp. Lars Lundberg. Bakom dessa ses
fr.v. kanslichef Rune Wallin, överingenjör Olle
Olsson kommunstyrelsen, stadsingenjör K. E. Sjö
gren (skymd) samt Hans Johansson, kommunstyrel
sen. Längst bak står fabrikens ciceron ingenjör Einar
Hjärtsson. (Foto: Eilert, Strömsholm).

L. ]ohansson
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Oxelösunds och Gustavsbergs bowlinglag samlade. Fr.v. t.h. Roland Johansson, Hasse
Hansson, Åke Alexandersson, Rune Augustsson, Gunnar Hennbom, Stig Gladh, Evert
Nilsson, Gösta Dahlberg, Olle Thorell, Walter Holtenstein, Axel Eriksson, Ivan Johans
son, Stig Englund, Sigvard Landin, Tommy Johansson, Håkan Englund. Foto Thomelius.

BOWLINGKAMP I OXELÖSUND OCH ÄLTA
Bowling är ett amerikanskt kägelspel, som har

varit populärt ganska länge i Sverige. Det spelas på
en bana, som är 19,2 m lång plus plats för ansats.
I slutet av banan placeras 10 st. käglor. Spelaren
slår från andra ändan ett klot, som väger mellan
4,3 och 7,3 kg. Det gäller att på två slag slå ner
så många käglor som möjligt. Det bästa är en strike
(strajk), d.v.s. man slår klotet helst i en skruv så
att det kommer in mellan främsta mittenkäglan
och snett bakomstående. Då kan det gå att få alla
tio käglorna på fall - en strike. Vid sidan av ba
nan finns två rännor och hamnar klotet där är
kastet värdelöst. Om jag inte minns fel så spelade
visst Per Albin bowling på sin tid. Detta bl.a. har
gjort att jag trodde det var en sport för män med
en stabil kroppshydda och därmed tyngdpunkt.
Men en lustigkurre förklarade det för mig så här:
om man inte ids eller orkar springa, så är det en
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bra sport för tjocka gubbar. Titta på våra bowlare
på bilden, så ser ni att det minsann inte är så. Den
yngste är 17 år och så har vi upp till två pensionä
rer. Så det kunde bli en folksport det här. Men pri
set per timme i Altahallen, som är den närmaste
för oss, är 22 kr. per timme för två personer. Det
fordras både kondition och styrka och inte minst
koncentrationsförmåga för att komma någon vart
här. Man kan försöka pricka rätt eller chansa, men
en riktig bowlare ska tänka på allt, som har bety
delse för klotets framfart till och in bland kloten.
Och då finns säkert tillfälle till individuellt spel
också i den här sporten.
Det finns ungdomar och det finns kvinnor, som

ägnar sig åt bowling. Och världsmästerskap hålls
också i bowling. 1954 fick Sverige sin första världs
mästare, G. Algeskog och 1955 vann N. Bäckström.
Man spelar individuellt eller i lag.



KLUBBMATCH
den 6 november 1971

CENTRIFUGALROR-GUSTAVSBERG

Oxelösund
G. Lehnbom
S. Gladh
W. Holtenstein

Gustavsberg
R. Johansson
I. Johansson
S. Englund

Segrare Gustavsberg med 306 poäng.

KLUBBMATCH
Lördagen den 13 november 1971

ALTAHALLEN
SPV
1. Bertil Gerdin
2. Ville Lundgren
3. Sture Blomkvist
4. Curt Sjölander
5. Helge Johansson
6. Olle Larsson
7. Sture Holmkvist
8. Bengt Zandin

1518
1401
1306

1389
1351
1319
1302
1262
1259
1243
1215

10340

Segrare: Gustavsberg med 281

Gustavsberg
1. Sture Albertsson
2. Håkan Englund
3. Roland Johansson
4. Acke Eriksson
5. Gösta Dahlberg
6 Stig Englund
7. Tommy Johansson
8. 0lie Jansson

poäng.

1415
1397
1372

1499
1376
1338
1335
1332
1317
1236
1188

10621

Gustavsberg
1969 1970 1971

V H V H V H
Ivan Johansson 1308 1260 1381 1345
Sture Albertsson 1330 1372 1317 1300 1363 1499
Tommy Johansson 1228 1246 1236
Olle Jansson 1131 1148 1220 1249 1188
Roland Johansson 1301 1516 1215 1338
Stig Englund 1349 1164 1455 1188 1260 1317
Gösta Dahlberg 1249 1096 1127 1172 1284 1332
Leif Johansson 1160 1228 1005 1221
Henry Jacobsson 1237 1439 1218
Lennart Löfbom 1314 1302
Acke Eriksson 1372 1223 1274 1335
Håkan Englund 1376

10396 10255 10055 9709 10242 10621
+ 281

SPV
Stig Varbäck 1528 1570 1322 1452 1404
Helge Johansson 1520 1497 1408 1392 1417 1262
Bertil Gerdin 1494 1264 1324 1357 1393 1388
Sture Holmqvist 1311 1181 1177 1332 1243
Bengt Zandin 1311 1274 1238 1316 1318 1215
Curt Sjölander 1327 1230 1275 1233 1375 1302
Tommy Eriksson 1214
Ville Lundgren 1280 1020 1166 1290 1351
Chris Tarring 1235 1316 1173
Gustaf Pamnert 1315 1237 1349
Sture Blomqvist 1319
Olle Larsson 1259

11086 10488 10080 10462 10719 10340
+690 +233 + 25 +753 +477

923 778 196

Lisa Larsons träd med de gyllene frukterna i kanten och
kloka uven i mitten - symbol för bowlaren - är
vandringspriset som finns i Gustavsberg ett slag igen.

Vår bowlinglag, som tränar i Ältahallen, har täv
lat med Oxelösund om ett nu sexårigt vandrings
pris. Och i höst hamnade det för första gången här.
Det står nu på hyllan bakom Stig Englund, när
han sitter vid sitt skrivbord. Tillsammans med en
del vimplar och standar från andra sportsliga brag
der. Matchen gick på ljusa, trevliga banor i Oxelö
sunds nya, fina Bad- och sporthall.
Nästa motståndare var en vecka senare SPV:s

(Svenska Precisionsverktyg AB i Nacka) lag. Mat
chen gick i Altahallen och segern gick till Gustavs
berg.

M.
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V

••EN LYCKAD TEATERKVALL
MED GUSTAVSBERGS SCENSTUDIO

På bilderna ser vi nästan hela ensemblen samlad. Överst
de unga männen - spelade av Lennart Lindblad och
Lennart Andersson - och de två unga kvinnorna -
Agneta Lindblad och Anneli Nilsson, som har Lady
Bracknell - Monica Wahlström - mellan sig. Nederst
Pastor Chasuble och Miss Prism - Rune Malm och Ulla
Svensson. Dessutom hade dom två unga gentlemännen
naturligtvis varsin betjänt och dom spelades av Ronny
Gustavsson och Helge Lindfors, den senare som fick
rycka in i sista stund.
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Scenstudion hade en mycket lyckad föreställning
av dansken Kelvin Thybo-Lindemanns Den lilla
lögnen med musik av Kai Norman Andersen, i slutet
av november. Ett avspänt och fint samarbete på
scenen med rollerna placerade på rätta händer och
ett bra regiarbete av Sven Andersson. Pjäsen var
rolig med en lagom kinkig förveckling och fina
sånginslag av den också mycket musikaliska ensemb
len. Det är bara så synd, att salongen endast är
halvfylld på premiären och inte ens det vid andra
föreställningen när det ges tillfälle att se så roande
och välspelad teater av hemmakrafter. Men pjäsen
ges till förmån för Rädda Barnen i januari eller
februari, så Ni kan ta skadan igen då.

ATT VÄNTA PÅ BUSS
Gustavsberg en vinterkväll lär vara något av det

ogästvänligaste som finns. Ja, inte vet jag, det var
längesedan jag slutade att springa ute om kvällarna
och de gånger jag deltar i samhällets nöjes- och
kulturliv, så knatar jag hem så fort bilen eller be
nen förmår. Gäster och främlingar som råkat ut
för ödet att besöka vårt samhälle, utan att ha möj
lighet eller tillfälle att uppsöka ett privathem, miss
tror vår gästfrihet. Många har också svårt att för
låta oss Värdshusets stängning.

En läsare berättar i telefon om en kväll i novem
ber. Gustavsbergs Teater visade gamla gustavsbergs
filmer, en uppskattad föreställning. Visningen var
slut 21.20, ute var det mörkt, kallt och ödsligt.
Gustavsbergarna försvann till sina ombonade hem
inom loppet av sju sekunder. Kvar i den kyliga
ödsligheten fanns de som bor utombys och måste
invänta en buss. Bussen till stan skulle avgå kl. 22.
Var någonstans kan en annorstädes mantalsskri

ven finna sittplats och värme i Gustavsbergs Cent
rum? Vår berättare sökte förgäves och kastade läng
tande blickar på Taxis trivsamma tillflykt men vå
gade inte knacka på och be om tak över huvudet.
Bussen kom som en befriare och en värmekälla för
de vid det laget genomfrusna väntande.

Nu måste jag räkna efter, jo faktiskt, i trettitvå
år har jag varit gustavsbergare och hela denna tid
har detta ogästvänliga problem varit vårt. När skall
vi bli vänligare. Edla Sofia



BIO-KONTRAST...
Filmstudion dog och Bio-kontrast föddes. Det

fanns inte många sörjande vid Filmstudions bår.
Inte många fler var med vid den nya föreningens
födsel. Vad innebär detta? Vad är egentligen Bio
kontrast?

Bio-kontrastföreningar finns över hela landet.
De är knutna till de lokala Folkets-Husföreningar
na. Bio-kontrasts uppgift är att visa bra film. Ett
programråd väljer de filmer som skall visas. Detta
råd består av representanter för olika föreningar
och organisationer.

Programrådet i Gustavsberg utgörs av sexton
ledamöter, som företräder skilda intressegrupper.
Ledamöterna träffades första gången under sen
sommaren. De valde då ut fyra filmer. Hittills har
tre av dem visats, nämligen "Cirkus" av Charlie
Caplin, "Dr. Strangelove" med Peter Sellers och
"Vilden" av Francois Truffaut. Det var på freda
gar. Publiksiffrorna blev bättre än genomsnittet
för "ordinarie" fredagsvisningar, vilket är upp
muntrande. Fredagskvällarna är faktiskt en av de
allra "sämsta" biokvällarna. Till nästa säsong pla
nerar vi därför att byta dag för Bio-kontrastfilmer
na. Om nu inte resultatet av enkäten motsäger det
ta naturligtvis.

Enkäten, ja. Förra gången spred vi en enkät till
alla biobesökare i Gustavsberg. Dessutom delade
programrådets ledamöter ut frågeformulär i "sina"
föreningar. På detta formulär kunde den intresse
rade kryssa för sina filmfavoriter. Dessutom kunde
han/hon ange den dag och tid som passade bäst.
Svaren på frågorna behandlas nu av det verkstäl
lande utskottet. Resultatet väntas bli klart innan
jul. Då får vi se om gustavsbergarna har några
mer bestämda åsikter om filmer och biokvällar.

Så bär enkelt är det med Bio-kontrast. Man löser biljett
för 5 kronor i kassan. Foto Leif Pettersson.

Många föräldrar har krävt att fler bra barnfilmer
skall visas på biografen. Nu kan de börja hoppas.
Vi håller nämligen på att undersöka den här frå
gan inom Bio-kontrast. Resultatet tycks bli att vi
visar ett antal barnfilmer redan under våren. Prob
lemet blir kanske att hitta dem. Det finns tyvärr
inte särskilt många bra filmer för barn.
Inför varje visning av en Bio-kontrastfilm spri

der vi en filminformation till alla hushåll i sam
hället. Den presenterar filmen, placerar in den i det
filmhistoriska sammanhanget, meddelar produk
tionsuppgifter m.m. Där kan du läsa om den kom
mande Bio-kontrastfilmen. Håll ögonen öppna!
Kanske nästa film är just den du vill se.

Gösta Arvidsson

Varför kommer det så lite folk till teatern?
Hur marknadsför man teater- och balettföreställ

ningar? Att affischering som den är i dag tillsam
mans med Domusbladets blänkare inte kan locka
tillräckligt, det har man märkt två gånger under
november månad. Cramer-baletten hade en före
ställning den 2.12, som var arrangerad och subven
tionerad av Teaterkommitten och Kulturnämnden.
En mycket fin föreställning där Cramers "God af-

ton vackra mask", som handlar om Gustaf III
var höjd- och slutpunkten. Dom drygt 50 åskå
darna fick uppleva att vår teater räcker väl till
att visa så omfattande balett med elektronisk
och stereofonisk musik - det senare tack vare ny
teknisk utrustning. Men nästa gång får vi skicka
ut plakatbärare, som Torsten Rolf sa efter före-
ställningen! M.
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Detta är inte jultomtar, som tränar för julklappsrondan
utan optimistiska orienterare, som kom till Farstaviken
den 7 nov. för att springa 2-mila. Just den helgen lekte
vi vinter här i Gustavsberg och de tappra fick nöja sig
med att pulsa i snö 9 km. Ett segt släkte, orienterarna.

Från loppmarknad
•1 norr -

Söndagen den 5 december var den söndag då hela
Gustavsberg verkade vara på köphumör. Vädret
var gunstigt, ja även solen lyste och det gör den
som bekant sällan vid den här tiden på året. Nu
var det så, att begivenheterna inför julhelgen hade
råkat samlas till en dag.
Det var de gamlas Julförsäljning på Gustavsgår

den, det var söndagsöppet i Centrum och det var
stor Julbasar i Munkmoraskolan.
Vem kunde tro att folket skulle räcka till för att

åstadkomma succe för tre olika arrangemang sam
tidigt? Men det var precis vad som hände. Det var
full fart på söder, i Centrum och på norr. Om man
optimistiskt antar att hälften av gustavsbergarna
promenerade mellan ställena genom hela samhället,
så var det en lyckad motionssöndag också. Den
stora basaren i Munkmoraskolan, som samlade res
pengar till klass 8c, hade ett digert program med

SJUHÄRADSTEXTIL
bakom kiosken i Lugnet, Gustavsberg

DEN LILLA BUTIKEN MED DET STORA SORTIMENTET
Kläder för vardag och fest, allt från baby till dam

Vi firar 1-årsjubileum ända fram till jul och har i samband med det många olika ra
batterbjudanden. Detta för att stimulera och tacka våra trevliga kunder för vårt första
år samt hälsa nya kunder välkomna att göra bekantskap med vår välsorterade affär.

HAR FINNER NI ALLT INFOR JULEN:
Kläder i goda kvaliteter till humana priser i snart sagt alla storlekar (även 46, 48 och
20-serien). - Vi har vinterns alla jackor, overaller, kappor, pälsar och mössor till
barnen.
Dessutom har vi utsökt konsthantverk till lägsta möjliga priser t.ex. Orrefors Konst
smide, Reimyre handblåst glas, Hans Agne Jakobssons lampor för fotogen och ljus etc.
Akvareller av Greta Lander, hemslöjd, batik, trasmattor på linvarp med flätad frans,
sjömansarbete, ja, vad allt kan Ni inte hitta i SJUHÄRADS?

Vi önskar alla våra kunder en GOD JUL och skall göra vårt bästa för att bidra!
VALKOMNA!

OPPET: måndag-fredag 10-19
lördag 9-15
Julafton stängt
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till julförsäljning
på söder
bl.a. ponnyridning, mannekänguppvisning och lopp
marknad, som mera ovanliga inslag. Trängseln var
stor och trivsam.
Att Centrum lockat till besök illustreras bäst av

att Gustavsbergs Idrottsförening sålde 9.000 50-
öreslotter och klass Se 1.500 å 1 krona. Barnbion
var trängselfylld hela eftermiddagen, 400 personer
gissade på djur och alla såg på 450 utställda barn
teckningar.

Gusavsgården meddelar att försäljningen var en
av de bästa genom åren, ett utmärkt resultat också
där, glädjande nog. Syster Birgit vill passa på att
påminna om att försäljning pågår måndag, onsdag
och torsdag tills vidare, alltså inte bara till jul,
mellan 14.00 och 16.00.

KONSTFÖRENINGEN
Gustavsbergs Konstförening höll sitt årsmöte med

utställning och utlottning den 22 november. Sty
relsen omvaldes med undantag av Clary Lindholm,
som önskade avgå efter 25 år i styrelsen. Ordf.
Walter Weimark avtackade henne varmt och mötet
anslöt sig till hyllningen med en lång applåd. Sty
relsen fick följande sammansättning: Walter Wei
mark, Rune Berglöf, Lars Hedeman, Berndt Friberg,
Göran Salenberg, Kerstin Jerling och nyvald Gösta
Arvidsson. Suppleanter: Herta Grundberg, Lars
Svensson och Gösta Wisdahl. Varje medlem fick i år
en färgetsning av Kerstin Abram-Nilsson ur serien
"Vi och dom".
Vinnarlistan omfattade hela 30 nummer. Lika

många medlemmar kan antas vara nöjda med årets
utlottning och övriga ett par hundratal, önskas
bättre lycka nästa gång och är ändå väl tillgodo
sedda, alla fick ju årets fina färgetsning.

Förutom Kerstin Abram-Nilsson deltog flera
konstnärer i utställningen och återfanns i vinstlis
tan: Harry Carlsson, Gösta Ehrenberg, Gösta Gie
row, Ingela Johansson, Rolf Svedberg, Agneta Swi
den och Bertil Ohlund.
Lokal som alltid, Kvarnbergsskolans matsal. Ut

ställningen var intressant och väl värd ett besök
under den vecka den varade. Walter Weimark med
styrelse har åstadkommit en av årets sparsamma
ljusglimtar anser Edla

Svensk
silvret!

Mema är en av de svenska
silverspecialisterna. Känd för
modern men inte extrem form
givning. Det matsilver vi visar
här - TRADITION - är
en skapelse av THERESIA.
Svensktillverkat - alltså lätt
att komplettera. TRADITION
görs endast i silver. Garanterad
värdestegring.
Se Mema-silver hos oss.
6. Tradition

THORNQVIST
UR - OPTIK - GULD

0766/309 90 - GUSTAVSBERG
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Dessa tre välkända och stadiga karlar, Assar Kropp, Verner Palmer och Karl Håkans
son avtackades vid en glad och trivsam kaffestund i Konferenssalen UHV den 22 oktober.
Karl-Gunnar Fagerlind, Torsten Boox, Valter Hånell och Eino Landin deltog i firandet
och överlämnade klockor (från Britt-Louise Sundells atelje) och blommor till de tre som
nu vill ta det lite lugnare framöver. Murare Assar Kropp är veteran, anställd 1920 redan,
Verner Palmer kom hit 1944 och Karl Håkansson 1949. Vi tillönskar de tre en lugn, be
haglig och meningsfylld pensionärstillvaro.

PRENUMERANTER!
Diskussionscirkeln FORUM har beslutat höja pren.avgiften till 12 kronor inom
landet och 15 kronor till utlandet per år. Det var längesedan det var en höjning
sist och kostnaderna stiger varje år. Har ni avdrag på lön behöver ni inte använda
det inbetalningskort som kommer med tidn.s Julnummer. "Gustavsbergaren" sta
vas fortfarande med v fast tryckaren av inbetalningskortet tycker annorlunda.
Snälla ni, glöm inte att skriva ert namn eller dens namn som skall ha tidningen på
kortet. Adressen är bara, Tidningen Gustavsbergaren, 134 00 Gustavsberg. God Jul
och Gott nytt år önskas Er alla från Redaktionen
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Agfamatic 100 Sensor är en ny kassettkamera med sensor
avtryckare = skakfri bild.
Har också batterilös blixttändning, 108•
dubbelexponeringsspärr och kassett- -
laddning. Kamera, bärkedja, blixt- •
kub och 1 färgfilm . . . . . . . . . . .
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Jämför inte bara priser och produkter. Jämför också för
troendet för köpstället - Domus är direktägt av konsu
menterna. Jämför köptryggheten och garantierna. Jämför
servicen - Domus har färg-TV-service med kompetens
bevis. Jämför inte minst betalningsvillkoren. Domus kan
erbjuda låneköp på 5, 10, 15, 20 månader. Kom in så får
vi prata om saken!

Luma 26" färg-TV LF 26G06

3.570:-

Aktivt i Gustavsbergs
frikyrkor

Gustavsbergs frikyrkor, Missions- och Baptistförsam
lingen med sina ungdomsorganisationer, SMU och SBUF,
bedriver ett lovande och förtroendefullt arbete.
- Vad gäller barn- och ungdomsarbetet samlar man

varje vecka ca 60 barn i söndagsskolan. Lika många
samlas varje vecka i GK-Scout och i Tonår.
- Söndagsskolans dag, ett gemensamt arrangemang

även med Svenska kyrkan och pingstförsamlingen, fira
des den· 3 okt. i samhället. Med Gustavsbergs hemvärns
musikkår i spetsen tågade man till Missionskyrkan, där
familjegudstjänst hölls. Komminister Assar Fjelkman
talade och barn sjöng för en fullsatt menighet.
- Söndagsskolans julfest hålles i Missionskyrkan

söndag den 12 dec. och i Baptistkyrkan den 19 dec.
- GK och Scouter var på ett trevligt week-endläger

på Gålögården den 23-24 okt.
- I Tonår har man det trivsamt. Förutom en mängd

aktiviteter så har man varje månad kvällens gäst. Ung
domar från Betelseminariet, Flore Liljegren och Roland
von Malmborg har svarat för det.
- På vuxenfronten har man ett brett register av

aktiviteter att erbjuda. - Gudstjänsterna samlar mellan
50-60 deltagare varje söndag i de båda kyrkorna.
- Sångstunder en gång i månaden är uppskattade

inslag.
- Pensionärer inbjudes varannan månad till sam

kväm i SMU-gården. Ett sådant tillfälle var den 13
nov. då förre distriktsföreståndaren i SMF Hjalmar
Löfgren talade medryckande och en sånggrupp sjöng.
Vad som väntas i det avseendet är Pensionärernas jul
fest som troligen blir den 8 jan. nästa år i samarbete
med Konsum.
Symöten hålles varannan vecka i Baptistkyrkan, i

SMU-gården eller i hemmen. Narkotikamissionär Eva
Odhners besök en kväll i oktober minns vi med tack
samhet.
- Vad gäller studiearbetet så har man en gemensam

studiecirkel om den helige ande igång, en gitarrcirkel
samt en cirkel i svenska för finländare.

En julfest för finländare anordnas torsdag den 16
dec. i SMU-gården.
- Några programfria familjekvällar med knytkalas

för att lära känna varandra anordnas i SMU-gården
under höst-vintern.
- Helgsmålsbön är ett nytt och givande inslag i

Missionskyrkan denna höst. Initiativtagare och med
verkare är musiklärare Werner Jönsson med stråken-

Finns i teak, jakaranda, ek,
valnöt. Benställning ingår.

0

HALL NATUREN REN
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semble. De medverkar även i adventssånggudstjänsten
som hålles i Missionskyrkan första söndagen i advent.

Ett par tillfällen av särskilt intresse noteras.
Den 2 nov. en kväll med sång och lyrik, då förfat

tarinnan Ylva Eggehorn läste egna dikter och då sånga
ren Sören Jansson sjöng egna sånger, gav mycket åt
många.

Den 24 nov. talade lektor Erland Sundström om
karismatisk väckelse och Jesusrörelse.
- I Baptistkyrkan har ungdomssekreterare Flore Lil

jegren lett en serie mycket uppskattade barnmöten vec
kan 19-24 okt.
- Vad gäller jul- och nyårshelgens sammankomster

hänvisas till annons i tidningen.
AN.

Med anledning av fleras förfrågningar om eventuella
vinster införes här
DRAGNINGSLISTA
över Gustavsbergs missionsförsamlings Lotteri 1971.

Dragning förrättades den 25 sept. i Missionskyrkan,
Gustavsberg och utföll enligt följande:
Vinst nr Lott nr Vinst nr Lott nr Vinst nr Lott nr
1 1695 8 178 15 1356
2 1081 9 21 16 933
3 1592 10 1623 17 1585
4 1377 11 1029 18 172
5 1039 12 915 19 1284
6 951 13 1119 20 578
7 1225 14 1211

Outtagna vinster den 31 okt. 1971: några kaffeburkar
och en glasvas jämte en stor matta. Ring tel. 313 89
i händelse av vinst.

• •
RODA KORSET

Gustavsbergs Röda Korskrets hade under okto
ber månad tombola och lotterier. Det blev en stry
kande åtgång på lotterna och vi fick in netto kro
nor 3.690:25.
Vi tackar för allt tillmötesgående från Gustavs

bergs Fabriker och Domus jämte skilda givare som
givit sitt välvilliga aktiva stöd.

Inkomsterna har gått till Röda Korsets inter
nationella verksamhet.
Vi tackar även alla de övriga lottköparna. Vi

kommer igen och hoppas att även Ni gör så.
Styrelsen

FILTINSAMLINGEN
gav inom Gustavsberg 55 st. filtar och 1.500 krom~r.
Allt har gått till Bengalen.

"Filtinsamlingen"

Ställ'et
i stället
istället

Samla och ordna skivorna i praktiska skivställ
från Gustavsberg. Då vet Ni var Ni har dem och
får lätt att hitta. Rymmer 24 LP-skivor. Finns i
vit, blå och orange ABS-plast. 19•-

Cirkapris •

~DOMUS

GOD HELG
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GUSTAVSBERG

Födda
8.10 son till Lars Åke Emanuel Hedlund o h.h. Maj Elisabet

f. Lundeberg, Skyttev. 18
13.10 son till Inger Britt-Marie Andersson, Rutens v. 14
18.10 dotter till Risto Rafael Palosvirta o.h.h. Birgitta Ma

riann f. Åberg, Björnskogsv. 58
18.10 dotter till Jörgen Liljekvist o.h.h. Marianne Elisabeth

f. Svensson, Hästhagsterr. 7
18.10 dotter till Bo Gunnar Lundberg o.h.h. Britt Eivor Ca

rina f. Dahlgren, Björnskogsv. 90
19.10 son till Nils Börje Johansson o.h.h. Britt-Marie Kris

tina f. Lundin, Björnskogsv. 4
19.10 son till Dick Ragnar Lindberg o h.h. Kerstin Louise

f. Korsbäck, Renv. 2
22.10 son till Alf-Erik Bäck o.h.h. Lisen Margareta f. Lax,

Kullen 7
26 10 Sonja dotter till Kostadin Kovacevic o.h.h. Stojanka

f. Janjic, Mariag. 1
1.11 son till Lars Ryd Casserberg o.h.h. Monica Anita f.

Häggström, Bäckstigen 11
1.11 dotter till Jan Gustaf Oskar Spjut o.h.h. Gun Britt

Marie f. Bram, Björnskogsv. 64
2.11 dotter till Hans Göran Henriksson o.h.h. Ann Inger

Marita f. Jonsson, Hästhagsterr. 3
3.11 son till Yngve Erling Nyqvist o.h.h. Britt Gunnevi

Magdalena f. Forsstrand, Rutens v. 12
8.11 dotter till Göran Ostergren o h.h. Aimo Sigrid, f.

Larsen, Betselv. 22

Vigda
2.10 Veikko Valdemar Siltala o. Mirja Helena f. Vuorinen
8.10 Ljuben Milanov o. Ingrid Birgitta f. Wickström
9.10 Annibale Pinetti o. Patrizia f. Lodi

10.10 Nils Olof Engdahl o. Clary Linnea f. Michelsson
16.10 Veikko Marti Olavi Jassu o. Marju Anneli f. Ojanicmi
16.10 Alf Sune Nyman o. Siv Birgitta f. Jonsson

Döda
7.10 Astrid Lovisa Rolf f. Svahn, Gustavsgården 75 år

12.10 Elsa Kristina Andersson, Höjdg. 9 75 år
23.10 Amalia Elisabet Karlsson f. Uden, Gustavsgården 91 år
2810 Johan August Borg, Grindstug. 6 68 år
5.11 Sven Alfred Hagernäs, Dianav. 14, Kovikshagar 70 år
9.11 Erik Verner Rehn, Hästhagsterr. 19 52 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTEN I GUSTAVSBERGS KYRKA. Ett nytt
kyrkoår betyder nya tillfällen att få fira gudstjänst, höra
Guds ord, bedja och samlas kring Herrens bord i Nattvarden.

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Varje sön- och helgdag högmässa kl. 11, varannan gång
med nattvard. Varje torsdag aftonbön kl 19.30.

Gustavsbergs församling har av domkapitlet utsetts att
också under 1972 delta i försöksverksamhet med nya guds
tjänstformer (i likhet med vad som förekommit tidigare). En
gång i månaden blir det en sådan "försöksgudstjänst".

FORSAMLINGENS DOPDAG. Också detta kyrkoår blir
första söndagen i månaden (2/1, 6/2, 5/3 ...) dopdag, på så
sätt att dopet sker i församlingens gudstjänst och infogas i
denna. Denna ordning är menad att framhäva dopets inne
börd, att det gör oss till medlemmar i församlingen, Kristi
Kyrka, Guds familj.

"BARNENS KYRKTIMME" börjar ny termin med julfest
för eleverna och deras familjer i Ekedalsskolans matsal lör
dagen den 8 januari kl. 15. Sedan är det "kyrktimme" varje
lördag kl. 10. Kyrkbilar går kl. 9.45 från Lugnet, Skyttevä
gen, Hovvägen, Terrassen och Mörtnäs.

TRETTONDEDAGEN - MISSIONENS DAG. Vid hög
mässan kl 11 upptas genom s.k. offergång den viktiga kol
lekten till Svenska kyrkans mission. Ditt bidrag är välbehöv
ligt och mottages tacksamt.

Tack
För all vänlig uppvaktning på min 50-årsdag mitt

varma tack.
Anna Mörtl

För all uppvaktning på min 60-årsdag framför
jag härmed mitt varmaste tack.

Harry Dahlgren

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Bror Gunnar Mattsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Regina Jelmini

För det varma deltagandet som visats mig i min
stora sorg, vid min makes, Werner Rehn, bortgång
samt för alla vackra blommor och gåvor till min
nesfonder vid hans jordfästning, ber jag få framföra
mitt innerliga tack.

Gulli Rehn

Götgatan 33- 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70

Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90



INGARÖ

Födda
8.10 en son till Myrtli Solvig Marguiette Persson, Slinger

stigen 48
25.10 en son till Lars Erik Hammar och Britt Mona Hammar

från Marikavägen 12
29.10 en dotter till Ann Marita Orn från Baron Cederströms

väg 11

DE GAMLAS DAG firas i år den 12 december. Efter hög
mässan i Ingarö kyrka följer jullunch på Säby säteri. Särskild
inbjudan utsändes till församlingens pensionärer.

SONDAGSSKOLAN gör efter 12/12 uppehåll under jul- och
nyårshelgen. Den nya terminen inleds traditionsenligt med
julfest efter Trettondagens familjegudstjänst.

KYRKANS UNGDOM samlas efter juluppehållet första
gången i Ingaröhemmet den 13 januari.

GÅVOR TILL FÖRSAMLINGEN har skänkts av outtrött
liga "sömmerskor". Syföreningen Enkronan har skänkt 2.000
kronor till den nya orgeln som så småningom måste anskaf
fas. Ingarö Kyrkliga Sykrets har ställt 60.000 kronor till
förfogande för anskaffande av församlingslokaler.
Hilding Ohlson har fotograferat Ingarö kyrka från alla

vinklar. Ett foto av kyrkan i vinterskrud och fasadbelysning
har blivit ett vackert julkort som finns i kyrkan och på
pastoresexpeditionen.

JUL- OCH NYÅRSHELGEN I

INGARÖ KYRKA
Fjärde söndagen i Advent, 19/12

11.00 Högmässa med Nattvard
18.00 Adventsgudstjänst i Skälsmara

Julafton
16.00 Julbön

Juldagen
05.00 Julotta
07.00 Tidig Julhögmässa

Annandag Jul
11.00 Högmässa med Nattvard

Nyårsafton
23.30 Nyårsvaka

Nyårsdagen
11.00 Högmässa med Nattvard

Söndagen efter Nyår, 2/1 1972
11.00 Högmässa

Trettondedag Jul
11.00 Familjehögmässa

"Söndagsskolans Julfest"

Till kärleken «Da Anden

Det sägs att en helig i tron, en profet
vars röst ljuder långt, som en malm, en cymbal
men som icke vet kärlekens hemlighet,
han hör till de fåvitskas tal.

Ty envar profetia och psalm skall förgå
som en fläkt, som en rök på förgängelsens bud
men allt som av kärlek är fyllt skall bestå
och leva och vara som Gud.

I kärlek den stingande tistel blir skön
och majregn vattnar förtorkade land,
och en ros kan dofta, en äng bliva grön
mitt i öknens brännande sand.
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Farsta trädgård, Gustavsberg
Tel. 324 88

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
i riklig sortering

Även hemsändning utföres

God Jul och Gott Nytt År

EN GOD JUL och GOTT NYTT ÄR

tillönskas alla kunder

i9)3 94altens St%n[rtseringar

Centrum Gustavsberg

Tel. 326 60

Öppethållande julen 1971
Lörd. den 18/12 kl. 9.00-15.00
Månd. den 20/12 kl. 9.00-19.00
Tisd. den 21/12 kl. 9.00-19.00
Onsd. den 22/12 kl. 9.00-19.00
Torsd. den 23/12 kl. 9.00-19.00
Julaft. den 24/12 kl. 8.30-12.00

GUSTAVSBERGS
FARGHANDEL

Per Holmberg

Mariagatan 12
Tel. 0766/332 00

Stor sortering i branschvaror, leksaker och julpynt

Semesterstängt från d. 10.1 t.o.m. 17.2 1972

Sagas Damfrisering
Ovre Stenhuset Tel. 309 63

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna året

och en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

tätare

Martin Lövgren
Tel. 31429

God iut
och qoll Kull 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

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna
året och en önskan om GOD JUL och

GOTT NYTT ÄR

E. Olofssons Boktryckeri AB
Folkungagatan 126 116 30 Stockholm

! Telefoner 41 41 22, 43 39 03, 42 42 88
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Julhälsning till alla kunder!

Inga rö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 27100

Sjunvors "+/raring
Björnskogsvägen 16

tel. 313 50

Oppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-13
Måndagar stängt

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Välkommen på det nya året

slutas Damfrisering
Klostervägen 25

tel. 318 25
Oppet vardagar kl. 9-18

Välkomna!
God Jull Gott Nytt Är!

God Jul och Gott Nytt år
tillönskar vi alla kunder

Kiosken, Lugnet
Tel. 30658

Gustavsberg

Vi tacka ärade gäster

för det gångna året

och tillönska

God iut
och Gol Klul Ar

Gustavsbergs
3otkparks{örening

Konditori Vita Hästen
Den godaste julklappen! Stor sortering, olika figurer.
(Garanterad äkta marzipan.) Pepparkaksfigurer! Saff
ransbröd, Smörstjärnor, Klenetter, Mandelformar, ja allt
som tillhör en god helg.

En GOD JUL med bakverk
och jultårtor och
ETT GOTT NYTT ÅR
önskas alla gamla och nya
kunder.

VITA HASTEN
Tel. 304 29

I

C[as sry
Björnskogsvägen 16
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

Tagningar endast efter
tidsbeställning
17.30-18.30
fr.o.m. 1.1 1972
17.00-18.00

GOD JUL och GOTT NYTT AR
tillönskas alla våra kunder.

TELEBIBELN HAR ORDET · RING 0766/30216
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jultidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
4 SONDAGEN I ADVENT 19/12
JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN
SONDAGEN 2/1
TRETTONDEDAGEN 6/1

LORDAGEN 8/1

SONDAGEN 9/1

11.00 Högmässa
17 .00 Julbön
7.00 Julotta. Kören medverkar

11.00 Högmässa med nattvard
11.00 Högmässa
17.00 Nyårsbön
11.00 Högmässa med nattvard. Kören medverkar
11.00 Högmässa. Församlingens dopdag
11.00 Högmässa. Kören medverkar.

Missionskollekt
19.30 Nattvard
15.00 Julfest i Ekedalsskolan för eleverna

i 'Kyrktimmen" och deras familjer
11.00 Högmässa

VALKOMMEN TILL HELGENS GUDSTJÄNSTER!

GUSTAVSBERGS FRIKYRKOR
välkomnar Er till jul- och nyårshelgens gudstjänster och fester

Missionskyrkan
Söndagen den 12 dec.

14.00 SONDAGSSKOLANS JULFEST
Torsdagen den 16 dec.

19 .00 JULFEST för finländare i SMU-gården
Söndagen den 19 dec.

11.00 GUDSTJÄNST. Wennerholm m.fl.
Juldagen

7 .00 JULOTTA. Nilsson, sångarna
9.00 JULANDAKT a Gustavsgården.

Nilsson, sångarna

Annandag jul
11.00 MISSIONSGUDSTJANST

Missionär Birgit Lindberg, Nilsson, sång
Sparbössor, offer till SMF:s yttre mission

Nyårsafton
18.00 NYÄRSBON. Allianssångarna, pastorerna

Nyårsdagen
11.00 NYÄRSGUDSTJANST i Baptistkyrkan

Söndagen den 2 jan.
11.00 GUDSTJÄNST. Pastorerna, sång

- Baptistkyrkan -
Lördagen den 11 dec.

17.00 LUCIAHOGTID och FORSALJNING.
Ungdomar. Servering

Söndagen den 12 dec.
11.00 GUDSTJÄNST. Nandorf

Söndagen den 19 dec.
15.00 SONDAGSSKOLANS JULFEST

Juldagen
7.00 JULOTTA. Nandorf, sång

Nyårsafton
18.00 NYÅRSBON i Missionskyrkan

Nyårsdagen
11.00 NYÄRSGUDSTJANST. Pastorerna. HHN

Söndagen den 2 jan.
11.00 GUDSTJÄNST i Missionskyrkan
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Missions- och Baptistförsamlingarna önskar alla EN GOD JUL
och ett välsignat GOTT NYTT ÄR!



Detkänns somjulafton
• 0varje gang

man tar sig ett sköntbad.
AB Gustavsbergs Fabriker
Il

Pris 2.50
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Från Riksförsäkringsverket
YRKESSKADORNA UNDER 1971
Riksförsäkringsverket har meddelat att under år

1971 har direkt till verket eller till de allmänna
försäkringskassorna inkommit anmälningar om
129.709 yrkesskadefall. Jämfört med år 1970 inne
bär detta en minskning med cirka 8 /0.

Vid framställning av den officiella yrkesskade
statistiken tas endast sådana fall med som arbets
givaren varit skyldig att anmäla. Detta betyder att
vissa anmälningar inte kommer att ingå i den offi
ciella statistiken, nämligen dels sådana fall som an
mälts men som kunnat slutregleras av försäkrings
kassan utan att kassan behövt utbetala sjukpenning
till den skadade och dels sådana fall som inte an
setts vara yrkesskada i lagens mening.
Antalet i statistiken ingående fall skadeåret 1968

var 136.563 och för de därpå följande åren har
Riksförsäkringsverket uppskattningsvis beräknat
följande antal:
för år 1969 137.000 fall
för år 1970 137.000 fall
för år 1971 127.000 fall

I den serie av uppgifter som Arbetarskyddsnämn
dens kansli meddelat under åren 1955-1970 har
antalet preliminärt anmälda skadefall framräknats
på ett något annorlunda sätt, som innebär att någ
ra tusen skadefall alltid tillkommit i den slutgiltiga
officiella statistiken. Sålunda meddelades i januari
1971 att antalet anmälda fall för år 1970 uppgick
till 132.460. Om fallen beräknats efter samma grun
der, som nu tillämpas vid presentationen av 1971
års siffror, skulle antalet fall för år 1970 ha varit
140.589. Även i den serien kan vi sålunda notera en
minskning med nära 8 /o.
Vi kan sålunda notera en osedvanligt stor minsk

ning i antalet anmälda fall. Minskningen torde till
huvudsaklig del kunna hänföras till de under år
1971 rådande svaga konjunkturerna och därav be
tingad minskning i sysselsättningen.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Salsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN



Snön föll riktigt vackert över oss här i
Gustavsberg vid månadsskiftet januari-feb
ruari. Skidterräng har vi, är bara snötill
gången god så händer det att Skidförbundet
riktar blicken hitåt och beställer en tävling
på högre nivå". Till vår pressläggning i
februari kom så alldeles lagom DM-stafet
ten till Farstaskogen. Hur vi flyttade och
donade, så lyckades vi få en sida ren till be
givenheten och bilder samt liten resultatlista
återfinns på sid 32. Gustavsbergslaget blev
nia och det var inte illa i det här sällskapet
och individuellt fick vi en fyra - det var
ännu vassare. För visst är det kul med Olym
piska Spel men sport hemmavid är kärare.
På tal om idrott, så tänkte vi att ni skulle
börja med golf i år. En utmärkt sport före
nat med långa promenader. Ingarö Golfba
na vill locka er.

Från sport är inte steget långt till unga,
spänstiga veteraner och pensionärer, som
lämnat sina arbetsplatser vid årsskiftet efter

en imponerande mängd arbetsår. Vilken ge
digen yrkeskunskap lämnade inte företaget
årsskiftet 1971-72!? Göteborgskontoret,
Mölntorp och Oxelösund har rapporterat
och skickat glimtar. Forshammars Bruk pre
senteras. Vi får en del råvaror därifrån för
vår keramiska tillverkning. Tekn. dr Lars
Lidström har hjälpt oss med reportaget.
Nordisk Kooperation och vårt eget Kon

sum-Domus samsas på samma uppslag och
så har vi en intressant "Dagbok" som vi hop
pas inspirerar flera skrivare till tankar och
anteckningar kring dagens problem.
Vårt bilduppslag vill berätta lite om allt

det vi sysslat med i januari. Skolmatsedeln
har vi fått och ett litet reportage från Länk
arnas "nya" hus. Detta och mera finns i det
ta första nummer 1972, årgång 30. Ingen må
säga annat än att "Gustavsbergaren" är i
sina bästa år, fast den var allvarligare i yng
re dar men det är vi ju alla. För övrigt läng-
tar vi till våren. Red.
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FORETAGSNAMNDEN
14 december 1971 kl. 15.00
Gamla kontorets konferenssal

I sin allmänna översikt av marknaden pekade Bo
Broms på att vi arbetar inom fem funktioner - Inom
husmiljö, Hygien, Klimat, Rör och Miljövård. De fyra
senare knyter direkt an till byggnadssektorn och i för
hållande till föregående år torde byggnationen i landet
ha minskat med i runt tal 5 /. De stimulansåtgärder
som myndigheterna satt in har kommit förhållandevis
sent, varför den fulla effekten av dessa inte kommer
förrän i mitten av 1972.

Enligt konjunkturinstitutet förefaller byggmarknaden
det kommande året peka mot en ökning i förhållande
till -71, men branschen är mycket beroende av konjunk
turerna. Förskjutningen inom nybyggnadssektorn mot
ökad låghusbebyggelse kan vi se som positiv.
Vad gäller fritidssektorn har denna präglats av kon

junkturnedgången, men vid bättre konjunkturer ökar
säkerligen efterfrågan.

En översikt av vår fabrikation ger en avspegling av
det allmänna läget. SPF har hållit såväl produktion
som försäljning på hygglig nivå.
På värmesidan har vi genom ökad volym nått för

bättringar i Reftele, medan stora smidda pannor inte har
tillfredsställande orderingång.
Vad gäller vår rörtillverkning är efterfrågan och

produktion god i Fristad, medan Oxelösund haft be
kymmer på grund av kommunernas allmänna återhåll
samhet. Det sista kvartalet har dock Oxelösundsfabriken
kunnat glädjas åt goda utleveranser. HPE har lidit av
konsumtionsnedgången, men årets sista månader har vi
fått en ökning. En viss förbättring av primautfallet har
också kunnat noteras. Inför 1972 planeras en rad åt
gärder för att förbättra HPF:s lönsamhet.
Våra reningsverk för gruppbebyggelse synes röna ökat

intresse.
Plastproduktion och försäljning har varit god under

året, medan ornaminet icke ger tillfredsställande lönsam
het. Produktionsbekymmer finns p g a onormalt hög
frånvaro.

Badkarsproduktion och leveranser har i stort följt
den uppgjorda budgeten.
Totalt sett har personalomsättningen minskat, men

korttidsfrånvaron förefaller vara ett bekymmer på flera
avdelningar.

Bo Broms berörde i sin genomgång konsumentkongres
sen, där ett mycket stort antal motioner behandlats och
vissa rekommendationer givits.
För Gustavsbergs del har besvarats en motion gällan

de samråd med att vi ofta ha träffar med bl a HSB,
Riksbyggen och BPA och informationsutbytet är myc
ket gott. En annan gällande anpassning av våra pro
dukter till de handikappade. Exempel på planering här
vidlag är våra nya rattar samt det nya systembadrum
met.
Ruben Edqvist redogjorde för bokslutet per den 31

aug. samt 1972 års budget. Genomgången berörde samt-
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liga fabriksenheter. Per den 31.8 var totalsituationen
bättre än budget, men de förbättringar som ägt rum var
främst ett resultat av prishöjningar. Den återhållsamhet
som gällt fasta kostnader har också gett viss effekt. Den
totala omsättningen för 1971 torde bli 345-350 milj.
kr. För att hålla en försvarbar budget och klara löne
höjningarna 1972 krävs bl a ökad försäljning och höjda
priser.
lngmar Isaksson betonade i sin marknadsöversikt att

osäkerheten fortfarande är stor i byggkretsar beträffande
sysselsättningen.
P3 VVS- och VA-sidan innebär årets första tio må

nader ökad försäljning, men en försäljningsminskning
är mycket trolig i början av 1972. På Kontinenten är
dock efterfrågan på byggmaterialprodukter fortfarande
stor. Våra SPF-produkter i standard kan levereras helt
planenligt, medan specialmodellerna ligger lite efter. Vad
gäller badkaren är försäljningssidan mycket nöjd med
den goda kvalite och den fina leveransberedskap man
håller.
Den nya svenska diskbänken är nu godkänd för pro

duktion, och på exportdelen råder nu normala förhål
landen igen efter en mindre vågdal. Aven insatsbänkar
na visar ökad försäljning.
Värmeprodukter för stora centraler har för låg or

deringång just nu, trots ökad efterfrågan på transportab
la värmecentraler. I Oxelösund är det segjärnsrören som
vi sista kvartalet ökat utleveranserna av, och avlopps
rören blir alltmer en plastprodukt. Fristadsfabriken har
ökat sin försäljning av inomhusavlopp trots hård kon
kurrens.
Vår pumpavdelning i Växjö har genom ett större sor

timent kunnat öka sin försäljning.
Bertil Dahllöf kompletterade Bo Broms och Ingmar

Isaksson med en kort produktionsgenomgång. Personal
situationen på BKF är tillfredsställande.

Kyldisks leverans och produktion ligger något under
den uppgjorda budgeten, men den sista månaden har en
smärre orderökning skett. Förhoppningar finns att en
ny disk med svalförvaring ska ge ökad försäljning.
På plastavdelningen är nu fundamentarbetena i full

gång för att bereda plats för den nya maskinen för
skummade produkter och f ö har vi där god beläggning,
men en del personalbekymmer med hög frånvaro.

Betr. den nära förestående arbetstidsförkortningen
önskade Bertil Dahllöf att alla i produktionsledet måtte
göra sitt yttersta för att utnyttja den kortare arbetstiden
på bästa sätt, t ex genom bättre disciplin ifråga om ras
ter och pauser.
Bo Broms gav en fyllig information om läget för hus

hållsporslinsfabriken, där man som tidigare nämnts haft
en klar känning av konjunkturnedgången.

Företagsledningen har inför 1972 arbetat fram ett
program med bl a följande innehåll:
Tvättställstillverkningen ska ökas avsevärt. Därav

följer att vissa personalomflyttningar inom HPF måste
ske för att möjliggöra denna produktionsförändring. En



ny bänkgjutningsmetod kommer att införas och en del
av de ombränningar som nu görs på SPF kommer att
ske i HPF:s ugnar efter semestern. En projektgrupp är
i intensivt arbete med denna omläggning.

Det goda rågodsutfallet för hushållsporslin måste slå
igenom även vad gäller färdigprodukterna och härjämte
en produktivitetsökning på ca 15 / kunna åstadkom
mas.
På försäljningssidan är en omsättningsökning med ca

20 % i förhållande till år 1971 förutsatt.
Bo Broms förutsatte ett positivt ställningstagande från

personalen och fackföreningen inför omflyttningar, och
menade att en flexibel organisation är nödvändig i ett
företag av idag. Birger Andersson och Arne Johansson
var positiva till dylika åtgärder men menade att man
måste gå fram varsamt, då en omflyttning berör den
enskildes förhållanden.

I diskussionen kring KF:s förslag till riktlinjer för
personalpolitik meddelades att man inom arbetsutskot
tet tillsatt en grupp som särskilt kommer att bearbeta
detta förslag. Den består av Birger Andersson, Johan
Espeland, Nils Winberg och Ruben Edqvist.

Birgitta Treskog hade grundligt granskat KF-förslaget
och överlämnade en hel del synpunkter till arbetsgrup
pen för vidare studium. Bl a menade hon att tiden var
mogen för att en ny organisationsplan över företaget
kommer till stånd. Efter en kortare överläggning fram
höll Ruben Edqvist att det vore önskvärt om företags
nämndens underkommitteer också ville göra en gransk
ning av dessa riktlinjer med tanke på en ev. omarbet
ning och tillämpning inom företaget.
Verner Mårtensson meddelade att man i förhandling

ar med fackföreningen fastställt den nya arbetstiden i
driften från 1.1.72 till 07.15-16.30. Frukost, lunch och
övriga pauser är oförändrade.

I rapport från arbetsutskottet meddelas att semestern
1972 skulle omfatta tiden 3-28 juli.
På vårvintern planeras en festlighet på teatern där

alla anställda med 25-års tjänst ska få en Stig Lindberg
platta.
Personalavdelningen jobbar vidare med förberedelser

na.
KF:s förbundsstyrelse har tillsatt en utredning som

ska ske över den kooperativa personalutbildningen. Ett
speciellt sammanträde kommer att hållas under januari
månad och man har önskat få med en facklig represen
tant från Gustavsberg. Birger Andersson utsågs med
Knut Jansson som suppleant.
Nils Winberg lämnade en rapport om den uppfölj

ning som görs för att få reda på de nyanställdas an
passning i fabrik och samhälle.

Det frågeformulär som används var utdelat för
granskning, och Nils Winberg upplyste om att knappt
hälften av de kallade kommer med på dessa informa
tonsträffar, varför han vädjade till arbetsledarkåren
om deras medverkan för att höja närvaron både på
dessa och andra personalträffar som arrangeras av per
sonalavdelningen.
Faststäildes följande sammanträdesdagar för nämnden

1972: 14.3, 13.6, 12.9, 12.12.

SPF
SPF har förutom sedvanlig produktionsgenomgång

diskuterat de åtgärder som gjorts för att komma till
rätta med vissa reklamationer.

En familjefest för personalen kommer att hållas i
januari och hela 398 personer deltog i höstresan till Åbo.

UHV
Den utredning som tidigare aviserats betr. kostnads

utvecklingen inom UHV från 1967 till 1970 föreligger
nu klar och visar trots löneökningar att kostnaderna
minskat. Fortfarande råder dock återhållsamhet med
underhåll, men mekaniska verkstaden har f.n. hygglig
beläggning vad gäller reparationer, som främst torde
hänföras till förändringar inför arbetstidsförkortningen.

BKF
Tillverkningen av reningsverk har nu så smått kommit

igång, och verktyg och maskinutrustning har kommit
fram. Arbetstidsförläggningen -72 ventilerades, och i
presshallen ska man försöka komma till rätta med bull
ret.

En preliminär bokning har gjorts av en personalresa
till Finland i slutet av april och f.ö. resonerades om de
nya produkter som kommer bl.a. rörschakten.

Plast
På Plast har man önskemål om andra omklädnings

rum för personalen på efterbearbetningen, vill jobba in
en del "mellandagar" 1972, har fått belägg för att intro
duktionsdagen varit värdefull samt fått reda på att
maskinbeläggningen är bra.

HPF
Lagret har ökat p.g.a. den tröga marknaden, och en

sortimentnedskärning kommer att ske successivt med
början vid årsskiftet. Information lämnades om den
planerade utökningen vad gäller tvättställ samt den
hårdare satsningen som ska ske på benporslinet.
Lagerpersonalen vill ha fönster i sitt lunchrum och

frågan ska gå vidare till Bertil Dahllöf.
Personalens Finlandsresa är planerad äga rum den

21.4.72.
Centrala skyddskommitten har haft sitt halvårsmöte,

där man 61.a. konstaterat att kampanjen för skyddsskor
blivit en succe, då omkring 1000 par skor försålts. Bul
lerbekämpningen inom företaget debatterades livligt och
en hel del har gjorts eller kommer att göras i den frå
gan. Kommittens arbetsutskott fick i uppdrag att söka
få fram en checklista som ska ge upplysningar om de
skyddsföreskrifter som gäller de olika arbetsplatserna.
Vid förslagskommittens tre senaste träffar premiera

des tillsammans 15 förslag med kr. 4.950:-. Bland des
sa märks förslaget "Bidepackning" av Gösta Olsson,
SPE, där ett stort antal bideer genom förslaget räddats
från kassation. Förslagsställaren premierades med kr.
2.650:-. Vidare kan noteras att förslaget "Slamom
rörare" gav Angelo Gatti kr. 500:-, Arvi Juutilainen,
HPF, fick 400:- för sitt "Spegel" samt Adolf Pietralla
kr. 300:- för "Automatisk utdragningsspärr'.
Antalet anställda pr den 30.11 var 2182 mot 2179

vid motsvarande tid föregående år. Personalomsättning-
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14 HPF:are fr.v. Anna-Lisa Pettersson 13, Astrid Söderman 26, Linnea Samuelsson 21,
Karin Andersson 44, Viran Hellström 30, Gösta Thunström 50, Evald Larsson, 54, Petrus
Backlund 32, Edvin Pettersson 52, Oskar Andersson 53, Nisse Malm 54, Axel Karlsson
24, Karl Ström 54 och Axel Ullberg 51 år i trogen tjänst.

18 MEDARBETARE LÄMNAR JOBBET

en har minskat och torde hamna kring 18 / mot 22 %o
1970. Personalbehovet vid protokollets utskrift ligger
kring 30 personer, och i de flesta fall är det fråga om
ersättare för driftspersonal som avgått med pension.
Bo Broms omtalade att företagsledningen sammanträf

fat med Finska klubben, varvid en del önskemål och
synpunkter diskuterats, bl.a. tillgång till en bastu. Kurt
Hagelin tog upp en "gammal" fråga om möjligheten
att en fritidskonsulenttjänst inrättas, men då anställ
ningsstopp råder på tjänstemannasidan lades frågan på
is. Bengt Thyren informerade om att ett erbjudande om
postlön kommer att gå ut till alla kollektivt anställda
samt att en förbättrad löneredovisning ska ges vid av-
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löningstillfällena.
Bengt Lundqvist gav med hjälp av diabilder en intres

sant redogörelse för Gustavsbergs nya systembadrum,
en paketlösning som kan fås i olika utföranden. Det nya
systemet har rönt stort intresse på marknaden, och vi
väntar oss mycket av detta.
Avslutningsvis gav Bo Broms uttryck för ledningens

klara optimism att kunna behålla full sysselsättning det
kommande året trots vissa negativa inslag.

En önskan om en GOD JUL och ett GOTT NYTT
ÅR med tack för personalens insatser under året av
slutade sammanträdet kl. 18.15.



Många av våra medarbetare har lämnat fabriken
med ålderns rätt att njuta sitt 'otium cum digni
tate", som dom gamla romarna sade. D.v.s. att njuta
sitt lugn med värdighet. Och det kan man verkligen
av hjärtat unna dom alla. Deras sammanlagda ar
betstid här är nämligen 758 år. Den som har job
bat längst har 63 arbetsår bakom sig och den "yngs
ta" har 13 och tio av våra nyblivna pensionärer är
veteraner. Veteranerna är naturligt nog i allmän
het infödda gustavsbergare, men visst finns det
undantag.
Nog är 63 år ett långt yrkesliv. Men tillhör man

den generation, som fick börja yrkesarbeta vid 13
års ålder och har varit frisk och stark och intresse
rad av sitt arbete kan eller ska vi säga kunde det
gå, också för en kvinna. Men säkert är Karin Fred
blad, som har detta "rekord" ett unikt undantag.
Det är 18 stycken pensionärer vi visar här, många

nog för att bilda en Akademi. Svenska Akademin
med sina lärda och visa är ju "De aderton". Hos
våra 18 finns också en samlad kunskap på alla
händer. Alla har varit trogna sitt yrke, kunniga och
effektiva, för att använda dagens uttryck.

Dom 14 blomsterprydda HPF:arna hyllades och
avtackades för sina insatser av Gösta Westh på
Strandvik den 17 januari. Var och en fick också
en väggklocka med sig hem. Det kan säkert kännas
lite underligt att kunna bestämma över sin tid
kan man föreställa sig, innan man hunnit dit. Men
att få rå sin tid och göra vad man kanske haft lust
till och inte hunnit eller orkat, det är ju det fina
med pensionen. Och att helst få ha sina krafter i
behåll och hålla dom i trim med att traska ut i

EFTER 758 ÅR

naturen, just när man har lust och solen skiner.
Karin Fredblad, 63, Calle Blomqvist och Edvin

Lowndes med vardera 52 år har också avtackats
på sina respektive avdelningar, med gåvor och
blommor. Och dom tillhör ju också 17 av de ader
ton", som haft sina år på HPF. Det är bara Anders
Lund, som inte hört dit. Han har jobbat som snic
kare på fastighetsförvaltningen och har alltså varit
mest ute i samhället. Av den anledningen är han
kanske den mest kände. Conny Rolf tror, att An
ders har varit i varenda en av fabrikens lägenheter.

Så önskar vi alla våra nya pensionärer många
goda år!

Anders Lund, med 33 arbetsår, har fått en keramisk
väggplatta och blommor av Nils Hammar och dricker
kaffe med hustrun Ellen och Sune Nilsson.

Karin Fredbiad, Calle Blomqvist och Edvin Lowndes
har också avtackats på sina avdelningar. Nederst hyllas
Edvin Lowndes av sina medarbetare på Målarsalen.
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Göteborgskontoret
Göteborgskontoret, som i år fyller 25 år, ligger

sedan 1958 i Folksamhuset, Storgatan 53. En väl
känd adress för göteborgarna, alldeles i närheten
av Heden, en oas mitt i sta'n med fotbollsplaner
och parkeringsplatser. Inga problem om man är
bilburen!
Kontorets nuvarande chef, Einar Olsson, var

ensam från början 1947, men redan efter ett år
började Tore Sibeck som serviceman. Han arbetar
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nu som besiktningsman. I dag är arbetslaget 14
"man". Gun Pettersson och Monica Haugseth sköter
kontoret och Birgit Björkander är utställningsvär
dinna, Reinhold Arvidsson, Kurt Johnsson, Sigurd
Kassel, Stig Johansson, Jan Rosenberg och Bert
Lennartsson jobbar på VVS-VA-sidan. Tore Sibecks
medarbetare på serviceavdelningen är Kent Adolfs
son, Ingvar Helgesson och Sture Helgesson.
Distriktet sträcker sig över hela Göteborgs- och



Foto: Kurt Berglund

fyller tjugofem 1947-1972
Bohus län, Halland till Halmstad, samt delar av
Dalsland, Västergötland och Småland.
Kontorets ljusa, trevliga lokaler har genomgått

två ombyggnader, den senare klar till jul 1969.
Färgskalan är här, liksom i de flesta andra kontoren
i landet, vitt, grönt och brunt. Fasaden mot Stor
gatan är mycket tilltalande, speciellt på kvällen gör
den ett praktfullt intryck med tre komplett inredda
badrum.

När vi besökte ett "måndagsmöte" gick diskus
sionens vågor ibland höga. Men som vanligt är i
Göteborg, kunde man också uppfatta den humor,
som är så karaktäristisk för västkuststaden. Så även
om tonen är lite rå ibland, finns i alla fall hjärtlig
heten där.
Vi gratulerar på "födelsedagen" och önskar lycka

till i fortsättningen.
err-ell
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Golf, ja vad är det? Inte kan väl det vara något
vidare! Äker man förbi en golfbana ser det från
bilfönstret mest ut som spridda människor - före
trädesvis "tanter och farbröder" - i sakta mak
trampar omkring på ett tämligen stort grönt fält,
då och då slående på en liten boll som knappt syns.
Och mer är det väl inte med det?
Joodå, mycket. Sven Tumba, flerfaldig VM- och

SM-mästare i ishockey, landslagsspelare i fotboll,

Foton: Britt Unge
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vattenskidåkare m.m., har bl.a. sagt: "GOLF har
något som inte går att förklara - den bara är som
den är - STORTSKON! GOLF är sporten för
var och en. Att inte spela golf - det är mycket att
gå miste om."
Jag instämmer. Det är ett fascinerande bollspel,

som kräver ett lagom mått av fysisk och psykisk
kondition, en god teknik och ett gott omdöme vid
planerandet av sitt spel. Golfen ger motion ute i
friska luften, möjligheter att träffa en mängd trev
liga entusiastiska medmänniskor under angenäma
former samt tillfälle - för dem som så vill - att
uppleva tävlandets spänning i olika former utan
att behöva "pina livet ur kroppen".
Vari består då tjusningen med spelet, varför blir

så många "förgiftade" av det? Ja, den främsta or
saken är väl att golfspelet utgör en ständig kamp
mellan bollen och en själv, en ständig strävan att
besegra sig själv - att bli en bättre spelare. Offi
ciellt får man bekräftelse härpå genom s.k. "sänkt
handicap" enligt ett mycket detaljerat handicap
system. Tack vare detta system kan man på jäm
bördig nivå med stort utbyte och stor ovisshet täv
la mot en betydligt skickligare spelare.
Tjusningen i spelet består också i att variationer

na är i stort sett oändliga. Bollen ligger aldrig på
samma plats på banan, slagen har olika längd, vind
och temperaturförhållandena är olika, banan kan
vara allt mellan dyblöt och snustorr, allt faktorer
som påverkar spelet. Varje gång man skall slå ett
slag, måste man ta sig en funderare: "Vilken klubba
skall jag använda och hur skall slaget utföras för
att bollen skall stanna precis där jag vill?" Allt
detta gör att vardagens bekymmer skjuts i bakgrun
den och försvinner i det omedvetnas töcken under
några timmar. För den som spelar bridge eller
schack står det klart att det är den mentala av
kopplingen jag är ute efter.
Hur går det nu till att spela golf? Iden är mycket

enkel. Den går ut på att med ett redskap, en golf
klubba, förpassa en boll från en utslagsplats ner i
ett hål i marken 100 å 500 meter därifrån. Man
skall göra detta på så få slag som möjligt.

Sträckan mellan utslagsplatsen och hålet kallas
ett "hål" och en golfbana har liksom Ingaröbanan
vanligen 18 *hål".

Spelet på ett hål börjar från utslagsplatsen

• Golf och Ingarö golfklubb



("tee"). Där får man lägga upp bollen på en kon
formig tingest av trä eller plast för att träffa den
lättare och bättre. Sedan bollen slagits från teen
måste den spelas som den ligger, spelaren får inte
ändra eller förbättra dess läge. Inte förrän den spe
lats i hål på inslagsplatsen ("green") får spelaren ta
upp den. Då går han till nästa utslagsplats och spe
lar det hålet på samma sätt. Hålen är numrerade
och spelas i nummerföljd. De är utlagda i terrängen
på så sätt att det sista hålet för spelaren tillbaka
till utgångspunkten. Första tee och sista green lig
ger i närheten av varandra och där ligger också som
regel klubbhuset.

En rond på 18 hålblir en promenad på c:a 8 km.
och tar i lugn och behaglig takt c:a 3 1/2 tim. när
man blivit litet van. Golf spelas i alla väder. Banan
kan dock bli ospelbar efter alltför ihållande regn,
men det är sällsynt. Säsongen på Ingarö varar i
stort sett mellan den 1 maj och 1 november.

Golf är ett spel, som med fördel kan bedrivas
efter det man av åldersskäl måst avstå från andra
idrotter. Det är aldrig för sent att börja.

Ett fullt set klubbor består av 14 st. men man
klarar sig mycket bra med halva antalet. Man be
höver en bag att bära dem i men i övrigt klarar
man sig med ett par grova promenadskor med
gummisula i utrustningshänseende.

För att få spela på en golfbana kräves att man
är medlem i en golfklubb samt att man har tillde
lats s.k. handicap. För att få det sistnämnda kräves
givetvis ett antal lektioner av en instruktör samt
en del träning. Det är inte så svårt som man första
gången tror.

INGARO GOLFKLUBB ligger som väl de flesta
vet vid Fogelviks gård på Ingarö. Klubben har f.n.
c:a 380 aktiva spelare och har utrymme för ytter-

ligare 70 st. Inom klubben finns olika kommitteer
som handhar de olika verksamheterna, såsom banan,
tävlingar och handicapsättning, damsektionen, ju
niorsektionen och medlemsärenden.

I klubbhuset finns omklädningsrum med kläd
skåp, bastu, utrymme för klubbor, restauration, shop
med golfartiklar till avsalu, ett litet kontor och ett
större sällskapsrum där även eventuella måltider
kan intagas.
Antingen lördag eller söndag förekommer regel

mässigt s.k. klubbtävlingar, där man blir hoplottad
med andra klubbmedlemmar och får tillfälle göra
nya bekantskaper, som kan berika senare övnings
spel på banan. Det brukar vara mellan 40 och 60
startande på dessa tävlingar. Man spelar som regel
tre och tre tillsammans och det är nästan alltid
frågan om 18 hål. Första starten brukar ske kl.
08.30, vilket betyder att man kan ägna eftermidda
gen åt något annat.
Med dessa rader har jag velat informera en aning

om spelet golf och om Ingarö Golfklubb, som ju
faktiskt inte ligger längre bort från Gustavsberg än
c:a 15 minuters bil- eller bussresa.
Till sist vill jag bekräfta, att de flesta som för

söker sig på golf blir verkligt bitna och ångrar att
de inte börjat tidigare.
Medlemsärenden inom klubben handlägges av

Civilingenjör Lennart Hylander, Box 43, 130 35
Ingarö, tfn: 0766/281 34, och han blir bara glad
över ev. förfrågningar ang. medlemskap och annat
såsom t.ex. möjligheterna att få golflektioner re
dan nu under vintermånaderna.

Richard Kjellberg

Vill du hellre tala med någon på företaget så
ring Lennart Lundh tel. 343 eller 0766/325 46.

ÄLGTRAGEDI PÅ SKEVIKSVÄGEN
På Skeviksvägen vid Böle mosse krockade sönda

gen den 23 jan. en skrämd älgko med en bil, berät
tar skogvaktar Lindstedt. Det blev inga personska
dor men älgkon dog omedelbart. Det visade sig vid
slakten att älgkon var dräktig med två kalvar, hon
tillhörde tydligen den familj på tre, tjur, ko och
kalv som har setts i gustavsbergsskogarna i höst
och vinter.
Vår skogvaktare är upprörd. Några s.k. djurvän-

ner hade följt älgfamiljen i spåren och älgarna
flydde i panik med olyckan som ett tragiskt resul
tat. Han manar: Följ aldrig älgens spår. Det finns
ingenting som skrämmer älgarna så, som när någon
följer i spåren och de tror sig vara förföljda. Tag
en annan väg när ni träffar på älgar ute i markerna,
njut gärna av den vackra synen men lämna dem
sedan i fred. Vi bör vara rädda om den lilla älg
stam vi har kvar.
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BENPORSLINSPAKETET -72
Ja, det rör sig faktiskt om ett paket med ben

porslin kombinerat med ugnssäkert. Bakom paketet
ligger ett lagerarbete inom HPF - produktutveck
ling, produktion och reklamavdelningen - som
resulterat i säljplanering ända ut i varuhusen. Pla
neringsarbetet började redan i slutet av maj förra
året. Av namnet förstår man att det gäller att slå
ett slag för benporslin, vår svenska ensamprodukt
med varudeklarationen B 555, som är högsta värde.
Planeringsarbetet har resulterat i Gustavsbergs

porslin - säljplan 1972, som skickas till alla
varuhus och är en introduktion och instruktion.
Dessutom får varuhusen också skyltmaterial och
en broschyr Kombinera - variera med benporslin.

Säljplanen är ett stöd för säljledet med en kort
beskrivning av tillverkningen av benporslin och en
kortfattad beskrivning av ben-, flint- och fältspat
porslin och ett försök att avliva uttrycket "äkta
porslin", som är av gammalt datum. Det finns inget
"äkta" porslin, det finns bara olika sorter av kera-
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miska material. Vidare finns där hjälp med ideer
och användning av skyltmaterial och en information
om den annonsering, som är planerad under året.

För att gå över till själva paketet, så innehåller
det gamla fina Blå blom som hel servis, Brun fasan
på vitaste benporslin och Blå Dresden, som förres
ten är en variant på det som också kallas "Lök
mönstret". Men dessa gamla klassiker kan man nu
kombinera med tre av våra nya serier. Marin är som
hörs av namnet blå, en variant av Coqserien i ugns
säkert stengods med fler exemplar av grytor och
formar. Terra har tallrikar och kaffegods i ben- och
uppläggsfat i flintgods. En vit vara med svarta
och bruna brämränder. Den ugnssäkra serien Bruna,
som också är gjord med tanke på restauranger, är
ett annat modernt komplement till det vita ben
porslinet både med och utan dekor. Den lilla kata
logen med färgbilder och trevliga teckningar ger
många stimulerande uppslag att variera och kom
binera.



Den 27 januari flammade marschallerna festligt i snön utanför Gustavsbergsteatern. Kvällens evenemang var något
unikt för Gustavsberg: gästspel från Kungl. Operan. En entusiastisk publik fyllde salongen och fick njuta av en
läcker liten opera buffa i två akter: "Il maestro di musica" eller "Sångläraren' av italienaren Pergolesi från 1731.
På bilden ser vi Gunnel Eklund omsvärmad av Björn Asker och Kåge Jerlander.

Komiska operan "Sångläraren"
följs av pjäsen "Sandlådan"
Nästa evenemang på teatern, med gästspel uti

från, blir "Sandlådan" den 24 februari kl. 19.30.
Pjäsen, som är skriven av Kent Andersson, anses
som en av de viktigaste, som skrivits i Sverige un
der senare år. Två av Kent Anderssons pjäser i
samma serie, "Hemmet" och "Flotten" har tidigare
visats i Gustavsberg.
Den visar sandlådan som en bild av samhället.

1 sandlådan är barnen utlämnade på gott och ont
med intryck från vuxenvärlden med sin streber
mentalitet och avund. Pjäsen är uppbyggd kring en
rad sångnummer, som gör samhällssatiren bara än
nu fränare.

Från teaterfronten kan f.ö. meddelas, att Gustavs
bergs Teaterkommitte har upplösts och att det all
männa "kulturutbudet" nu sköts av Kulturnämn-
den. M. L.

Vem skriver den bästa svenska
"Vardagsboken"
"De kan handla om allt från den arbetslöses vill

kor till storfinansens manövrer. De kan handla om
förnedringen men även om kampen. I avfolknings
bygderna eller i storstädernas förorter." Så låter
det i uppropet till en stor litterär pristävling. Täv
lingen vill "stimulera en skönlitteratur med skild
ringar ur dagens samhälle - i Sverige eller utom
lands." Det kan vara en roman, noveller, dagböcker,
personliga betraktelser. Det viktigaste är att det
handlar om dagens liv.
Priserna är ett på 20.000 kr, ett på 10.000 och ett

på 5.000 kr. I juryn sitter Folke Isaksson, Göran
Palm, Agneta Pleijel, Edita Morris, Gertrud Gid
lund och Krister Gidlund. Manuskriptet skall skic
kas till Gidlund Förlag AB, Wallingatan 42, 111 24
Stockholm före den 1 juli 1972.
Alla kan inte vinna - men försöka går ju!
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AB FORSHAMMARS BERGVERK
Med hjälp av LKAB-tidningen och Lars Lidström som sedan årsskiftet gått över till
LKAB, presenteras här ett företag, som vi länge haft samarbete med, men som vi nu
mera också är delägare i.

Vårt behov av fältspat och kvarts för den kera
miska tillverkningen kommer, som ni kanske vet,
från AB Forshammars Bergverk i Västmanland.

Från den 6 mars förra året ägs AB Forshammars
Bergverk av LKAB (två tredjedelar) och AB Gus
tavsbergs Fabriker (en tredjedel). Forshammar var
från början ett rent familjeföretag. De förra ägar
na började sin verksamhet med att bryta fältspat
i Skåne, på flera ställen i Stockholms skärgård och
i övriga Sverige. I Forshammar hade gjorts försök
av olika företag att bryta fältspat men aldrig med
någon framgång. Då Forshammars förre ägare John
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H. 0 lson köpte bruket på 1920-talet byggdes först
en malanläggning för 6.000 ton per år och ytter
ligare två kvarnar vid olika tillfällen, så att kapa
citeten i dag är 32.000 ton per år.

Fältspaten bryts nu i den fyndighet, som finns
i Limberget. Den förra brytningsplatsen, Klintjärns
bo, har man utnyttjat till ett sådant djup att risken
för ras hindrar ytterligare brytning. Sedan 1962, då
brytningen i Limberget började, har det levererats
200.000 ton fältspat därifrån. Ovan jord finns det
enligt beräkningar minst lika mycket kvar att ut
nyttja. Provborrningar har visat, att man ner till



80 m. djup kan bryta 1.5 milj. ton. Man känner
också till att det finns fältspat ända ner till 106
m. djup. Men här har man inte kunnat göra exakta
beräkningar. 80 m. är gränsen för hur djupt man
kan komma med den teknik, som står till buds i
dag. Dessutom finns fyndigheter på andra håll i
trakten, som man ännu inte vet tillräckligt om.

Det finns alltså fältspat för åtskilliga års bryt
ning. Fältspaten är av mycket jämn och god kva
litet och fordrar ingen anrikning. För köpare och
förbrukare av råvaran i fråga är det mycket värde
fullt att den kommer från samma fyndighet. Det
kan nämligen ta ganska lång tid efter byte av
råvaruleverantör, innan man kommer fram till en
tillfredsställande massa, av vilken den keramiska
slutproduktens kvalitet är helt beroende.
Kvartsen bryts i Drömgruvan, som ligger i när

heten av Norrköping. Namnet lär komma från en
dröm, som den tidigare ägaren hade, att det skulle
finnas ett okänt mineral här, vilket det också gjor
de. Men priset på kvarts var på den tiden så pass
lågt, att man lät kvartsen vara till en början och
bara tog fältspaten.

Forshammar började med brytningen i Dröm
gruvan 1952 och i dag bryts här 400 ton fältspat
och 4.000 ton kvarts om året av fyra man. Detta
är inte på långt när vad som går att bryta - man
är sparsam med de höga kvaliteterna.

De i dagbrotten brutna mineralen går via skut
kross och grovkross till finkross där partikelstor
leken nedbringas till under 5 mm. Detta material
torrmals sedan i kvarnar med infodring av Silex
sten med hjälp av malkulor av flinta. I den kera
miska industrin liksom i glasindustrin, till vilka
materialen levereras, är det viktigt att det inte sker
någon järniblandning och det är anledningen till
denna malningsprincip. Den malda produkten upp
delas med hjälp av vindsiktar i ett antal kvaliteter
med olika siktanalyser. En mycket noggrann kon
troll sker av de färdiga slutprodukterna.

På föregående sida en vy över kross- och malanlägg
ningen i Forshammar med nya verket till höger.

Denna sida visar överst en bild av fältspatbrottet i Lim
berget vid Forshammar.

Därunder utlastning av fältspat, kvarts och mald pors
linsskärv för leverans till Gustavsberg.

Nederst ser man krossverket vid kvartsitbottet i Byn i
Dalsland. I bakgrunden ligger R-sjön och längre bort
skymtar Fengesfors.

Foto: Börje Rönnberg. Copyright LKAB Sweden.
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Leverans till Gustavsberg av fältspat, kvarts och
skärv sker med tankbil som lastar c:a 35 ton. Såväl
lastning som lossning sker pneumatiskt varvid man
får möjlighet att hantera materialet i slutna system
och således härigenom minska dammningsriskerna.
Produktion och försäljning av fältspaten admini

streras av kontoret i Köping. I Forshammar arbetar
32 arbetare och fyra tjänstemän. Brytning sker på
dagskift och malningsverket arbetar i treskift. 60
0/o av produkterna säljs inom landet. Resten i hu
vudsak inom Europa och den avlägsnaste köparen
finns på Nya Zeeland, dit man levererar en gång
i månaden. Efterfrågan är större än den nuvarande
kapaciteten tillåter. Men en måttlig kapitalinsats
skulle kunna öka produktionen med 30-40 0/o och
det verkar vara nödvändigt, eftersom nya kunder
har tillkommit.

För Gustavsbergarens läsare är det kanske intres
sant att även något närmare känna till den ur
ekonomisk synpunkt större delen av AB Forsham
mars Bergverks verksamhet vilken är förlagd till
Dalsland-regionen och Göteborg. I Dalsland brytes
c:a 90.000 ton kvartsit per år i fyndigheter i an
slutning till krossverket i närheten av Åmål. Hu
vuddelen av de grövre fraktionerna går till AB
Ferrolegeringar i Trollhättan för ferrokiseltillverk
ning och för legeringsändamål men export av styc
kekvartsit sker även till Tyskland. De finare frak
tionerna, c:a 20.000 ton per år går till blandnings
verket i Rådanefors. I denna anläggning tillverkas
ugnsinfodringsmaterial: kvartsbruk, kupolugns
massor, kvartsitmassor för hög- och lågfrekvens
ugnar samt även specialmassor för lågfrekvensugnar
med ränna.

Forshammar har haft stora och även internatio
nellt framgångsrika leveranser inom en mycket spe
ciellt strukturerad produktsektor med stort kund
underlag. Leveranserna har under senare år ut
sträckts till bl.a. Japan och USA och för 1972 har
tecknats en mycket stor order till ryska bilfabriker
- 3,8 mkr. Marknaden synes gynnsam för goda
kvaliteter och trenden pekar på ökad efterfrågan
på i synnerhet specialkvaliteterna.

För att klara den ökande orderingången uppförs
i Åmål ett nytt blandningsverk med start nyåret
1973. I den nya anläggningen bereds även möjlig
heter till framställning av nya produkter och det
hittills nedlagda utvecklingsarbetet har gett upp
muntrande resultat. Den härigenom friställda an
läggningen i Rådanefors kommer då att ta upp nya
tillverkningsgrenar.

För uppförande av anläggningen i Åmål har lo
kaliseringsstöd beviljats av Kungl. Maj:t i konselj
i december 1971. Investeringen ligger på 9,5 mkr.
och i bidrag har erhållits 1,9 mkr. och som lång
fristigt lån 4,5 mkr., vilket ur investeringssynpunkt
är mycket fördelaktiga villkor. Anläggningskapa
citeten erfordras i första hand för en kraftig pro
duktionsökning av s.k. neutrala massor (d.v.s.
utan kvartsit) för infodring av rännugnar. Huvud
delen av dessa massor importeras och utgöres av
korund (Al±Os), chamotte och leror. Försäljning av
infodringsmassor är inte bara en fråga om material
utan även en kombination av den eldfasta konstruk
tionsuppbyggnaden samt av installationen av ma
terial. Utvecklingsarbetet på dessa produkter har
skett i samarbete med Silikatforskningsinstitutet i
Göteborg.

BIO-KONTRAST
Våren 1972

Datum Dag

26.2 Lördag
10.3 Fredag
22.3 Onsdag
14.4 Fredag
29.4 Lördag
3.5 Onsdag

17.5 Onsdag
24.5 Onsdag

Tid Film Regissör
15.00 Harry Munter Kjell Grede
20.00 Monterey Pop D. A. Pennebaker
20.00 Sommarnattens leende Ingmar Bergman
20.00 Anne Franks Dagbok George Stevens
15.00 Playtime Jacques Tati
19.00 Okänd Soldat Edvin Laine
20.00 Slaktaren Claude Chabrol
20.00 Plötsligt en natt blev jag svart Melvin van Peebles
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
I Farstavikeu ärjag olyckligt kär

Från början var det inte så. Något "den första
gång jag såg dig" var det inte frågan om. Vem kan
begära av en flicka från västerhavet att hon skall
falla i farstun för en stilla vik. Min kärlek har
växt med åren. Att den är djup och obesvarad
eggar mig. I tretti år har jag smugit kring stränderna
och doppat tårna i vattnet från solvarma bryggor
och vänslat och gjort mig till men Farstanåden
vänder mig ständigt ryggen.

"Vem kan segla förutan vind",
men utan båt är det ännu värre. Farstaviken godtar
bara salta båtägare med plats vid boj och brygga,
samt medlemskort i båtklubben GBK som jubilerar
i vår. Jag har aldrig ägt så mycket som en jolle
och aldrig ens landstigit på Tjustviksholme. Det
var nära sommaren -49 då jag fick följa en inflyt
tad på premiärturen med hans nya racerbåt. Vi
hade kaffekorg med oss och skulle må gott i en
stilla glänta. Men vi kom aldrig i land. Vi cirklade
kring ön i snäva svängar och i ansenlig fart medan
Sjökvist skrek från bryggan var gång vi flög förbi.
Vad han skrek (goda råd påstår han själv) vet inte
jag, hans rop drunknade i motorbullret. Vi for i
alla fall runt tills bensinen tog slut. Den stolte båt
ägaren hade glömt hur man stänger av motorn
och med den farten hade vi väl hamnat i en talltopp
på öns högsta höjd som en GBK-vimpel i sommar
blåsten. Sjökvist bogserade oss hem och kaffet drack
vi ur på Kattholmens västra strand. Sen dess har
jag inte ens försökt landstiga på båtklubbens ö, men
vem vet jag är inte färdig än. Ar det så att jag
åter blir bjuden på färd så varför inte, men racer
båtar nobbar jag definitivt.

Gustavsbergsbåten den sköna
har burit mig över vågorna åtskilliga gånger. Mest
från Gustav III staty på Skeppsbron och ut till
kontorskajen i Farstaviken, mera sällan på den
omvända traden och det hade sina skäl. Vilket
nummer jag helst färdades med? Ja fråga inte mig,
jag älskade dem alla siffer- och namnlöst, men jag
kikade däremot efter styrman. Det var ingenting
otillbörligt med det. Saken var den att jag hade
frikort ordentligt utskrivet av kamrern och det
fnös styrman Karlsson åt medan styrman Ahlkvist
var oföränderligt vänlig.
Nu har jag senare förstått att jag missförstod

Karlsson fullständigt. Jag trodde att han fnös åt
mitt beroende av nådegåvor och hade genomskådat
min penningknapphet. Barndomsminnen av oför
sörjda änkor och barns nigande och hukande för
frikort till livets nödtorft fanns på botten av mitt
medvetande och skymde sanningen. Nu var det i
verkligheten så att styrman Karlsson, gustavsbergs
varianten, tillhörde de samhällsmedvetna och han
var heligt förargad över att frikorten var en tjäns
temannaförmån. De hade setat minst lika bra hos
underbetalda jobbare. Någon som var fattigare än
jag var det dock ont om de åren och hade jag
pengar när jag for från Gustavsberg för att besöka
Stockholm, så var jag garanterat medellös inför
hemfärden och välsignade gustavsbergsbåten som
väntade vid Gustavs staty nedanför Slottsbacken.
Det var alltså den glanslösa sanningen, gustavsbergs
båten var en räddare i nöden, men vilken räddare,
de resorna lyser som smycken i den orediga hög
av minnen jag bär med mig genom tillvaron.

Sista resan med Gustavsbergsbåten
gjorde jag med sex månaders son i början av juli
1947. Från Skeppsbrons kaj till Farstaviken. Snälla,
lilla båt, Du var som gjord för en ensam mamma
med barnvagn och flera kappsäckar. Ingen irrita
tion vid påstigningen, inga knuffande, stressade
medpassagerare, god plats för väskor och barnvagn,
frisk luft och sovro för barnet och vila och sköna
syner för mor. Jag betalade min biljett med tack
samhet, frikorten var sedan länge försvunna. Så
vill jag minnas båten, som en av flera som skrivit
ett tjusigt kapitel i skärgårdens historia.

Gustavsbergsbatarnas historia
skrivs för närvarande av en ung forskare från
Lännersta, som heter Gustav Alexandersson. Han
hoppas på dels en båtfrälst och snäll förläggare,
dels på att ännu många gustavsbergare berättar
minnen av och kring båtarna för honom. "Gustavs
bergaren" förmedlar gärna, Gustavsberg VII, nu
mera Saxaren, fyller 60 år denna sommar och "Stif
telsen Skärgårdsbåten" planerar en resa till Gustavs
berg på den gamla traden en lördag i blomstertiden.
Då skulle vi gustavsbergare beredas tillfälle att änt
ra landgången som förr, trampa båtdäck och trivas
från Farstaviken till Saltsjöbaden och åter. Det blir
festligt, vi återkommer om dag och stund - till
havs, Baggen lockar oss. Edla Sofia
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JANUARI BI

Och vad gjorde vi i januari? Ja de fles
ta av oss på fabriken fick arbetstidsföm
kortning och började en kvart senan
och gick hem en kvart tidigare. Bilden
ovan visar klockslaget på morronen ocl
ovan till vänster stämplas ut till 16.30
julgransplundringar hör till livets gläd
jeämnen isynnerhet i lägre åldrar. Den}
na bild är från SPF:s ringdans i Kvarn
bergsskolan.

Räkna kvitton måste vi. Den sista ja
nuari är den dag då vi bör ha lämnat im
dem i butiken. Domus har en hörna med
räknemaskiner och där slås med kon
centration, bilden nederst.

På Gustavsgården har man kostymfest



0

RJAR ARET
enligt tradition. Att för en stund vara
någon annan än den man är lockar alla
Eldrar. En man i sina bästa år (92) ge
staltar högst trovärdigt en äldre, parant
am, 0van.

\ven personalen deltog med liv och lust
och här bjuds på glögg. Bilden ovan, till
böger.

Så har vi naturligtvis ishockey, som har
~livit den stora dramatiska folksporten.
Inte så att alla ägnar sig åt den - men
att titta på är ju dramatik nog, som inte
ordrar så stor kondition. Här två "si
uationer' mellan Gustavsbergs A-lag
och Norsborg, som slutade med seeger
ör oss.



KONSUM• DOMUS
Konsum -Domus
Vi hade räknat med att under 1971 sälja för nå

got över 50 miljoner kronor. Vid sammanräkningen
slutade summan på 48,9 miljoner. Detta var närma
re 2,4 miljoner fler försäljningskronor än år 1970.
Vi har varje månad under året med stor upp
märksamhet följt de verkliga siffrorna jämfört med
budget. Första halvåret nådde de verkliga resultat
siffrorna ej budget. Sedan skedde en förändring till
det bättre som i stort sett gav ett slutresultat för
året, som var i överensstämmelse med vad vi budge
terat. Bokslutet är nu klart och visar ett tillfreds
ställande resultat av 1971 års verksamhet. Styrel
sens och revisorernas förslag till fördelning av över
skottet innebär att reservfonden får stadgeenlig av
sättning, insatserna förräntas med 5 procent och
återbäringen blir i likhet med tidigare år 4 procent.
Vår förening arbetar inom ett relativt begränsat

verksamhetsområde. Vi har inte, som många före
ningar, att taga ansvar för utbyggnad av nya en
heter, som i allmänhet nöter hårt på resultaten under
uppbyggnadstiden. Våra investeringar under år
1971 rör sig endast om modernisering av cafeteria/
restaurang i varuhuset, reparation av bostäder och
fastigheter. I förhållande till rörelsens omfattning
rör det sig om små belopp. Endast en liten del av det
egna kapitalet kostar oss ränta. Den fasta grunden
är de reserver som gemensamt skapats under före
ningens över 50-åriga verksamhet.
Verksamhetsberättelsen kommer att sändas per

post direkt till samtliga medlemmar någon vecka
före distriktsstämmorna. Stämman i 3:e distriktet
hålles den 23 mars i Bygdegården, Värmdö. Med
lemmarna i 1:a och 2:a distrikten kallas till stäm
mor, som hålles i Folkets Hus, Gustavsberg respek
tive 27 och 28 mars. Distriktsstämmorna väljer till
sammans omkring 100 fullmäktige, som samlas till
föreningsstämma i Kristallsalen, Gustavsberg den
11 april.
Återbäringen kommer att sändas över Data

centralen per post under första veckan av maj
månad.

Prisstegringarna
Prisstoppet upphävdes vid årsskiftet 1971/72.

Vissa avvikelser från prisstoppet hade medgivits på
ett antal varuslag redan under år 1971. Men den
verkliga prisstegringskarusellen fick full fart efter
nyår då man helt upphävde prisstoppet. Under
1971 kom den största höjningen när mervärdeskat
ten "momsen" höjdes från 10 till 15 procent på
utförsäljningspriset. Vidare hade vi stora höjningar
vid halvårsskiftet när utlösningen av jordbruksav
talet gav kraftiga prisstegringar. Prishöjningarna
under året motsvarade ej behovet av kompensation
för de ökade kostnaderna i de olika leden av varans
väg från producent till konsument.
Att så var fallet framgår med all tydlighet när

såväl enskilda och konsumentkooperativa företag
redovisar sin resultatutveckling under år 1971. I
år kom det en ny påspädning av prishöjningar ge
nom jordbruksavtalet som skulle gälla från 1 janua
ri. Förra årets situation har lagrat upp behovet av
marginalförstärkning för kostnadsstegringar i de
olika leden. Finns det inte utrymme för rationali
sering i något eller några av de olika leden så måste
stegrade löner och andra kostnader ge utslag på
områden där marginalerna är för knappa. I år har
vi fått kortare arbetstid i hela landet. Detta slår
med en kostnadsstegring när det gäller lönerna och
säkert andra kostnader med 6,25 procent. Till detta
kommer beslutade och berättigade lönehöjningar.
Detaljhandeln utgör ju sista ledet på varans väg till
konsumenten och får därför sitta i "skottgluggen".
Det är ju i butikerna som konsumenterna konfron
teras med de höjda priserna från vecka till vecka.

Det nya året
De första veckorna i år har redovisat något stör

re kassor i jämförelse med samma tid föregående år.
I varumängd torde ej någon ökning föreligga. Vi
ser med tillförsikt emot en fortsatt god utveckling
när det gäller år 1972 som vi tror skall visa att det
lönar sig "att skapa i samverkan".

G. M-n.

0

HALL NATUREN REN
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••NORDKOOP VAXER VIDARE
Kooperationens nordiska samarbetsråd har hållit sitt

årsmöte. Därvid konstaterades, att samarbetet, som ökat
år för år, under senaste året inregistrerat ytterligare
framgångar. För första gången har den siffermässiga
omslutningen nu passerat över 1 miljard kronor medde
las från Nordiska kansliet i Stockholm.
Inköpsarbetet spelar den avgörande rollen. Livsmedels

importen representerar fortfarande drygt hälften av
samhandeln, men på senare år har inköpsarbetet på
non-food-området fått ett alltmer ökat utrymme.

Samköpsverksamheten, som startade 1964, har ökat
varje år och redovisar i år en omslutning av 213,8 mkr.
Detta innebär en ökning med 16,7 mkr eller 8,5 /o.
Okningstakten är i år mindre än under tidigare år, vil
ket sammanhänger med allmänt kända konjunkturella
besvär.

Samköpen domineras av textila varor, vilka represen
terar 53,5 "%o av hela samköpsverksamheten. Inom den
na grupp dominerar beklädnadsvarorna, som i sin tur
representerar 43,9 / av alla samköp. Här är det värt
att lägga märke till att tung konfektion saknas. Man
gjorde förra året ett försök med samarbete mellan FDB
och KF på detta område, men detta försök har tills
vidare inte upprepats. Hårdvarorna representerar i år
46,5 "% av samköpen, vilket är en ökning med 1,8 /o.
Denna grupp är på frammarsch. Den har ökat sin pro
centuella andel något sedan förra året. Om denna ut
veckling kommer att fortsätta får framtiden utvisa.
Vissa tecken, tex tillkomsten av en ny inköpsgrupp
för glas och porslin, pekar i denna riktning.
Samköpsvarorna kommer från alla delar av världen:

Danmark, Finland, Norge, Sverige, England, Jugosla
vien, Portugal, Tjeckoslovakien, Ungern, Västtyskland,
Osterrike, Osttyskland, Hong Kong, Japan, Singapore
och Syd-Korea.
Som ett led i inköpsgruppernas samarbete ingår också

ett ibland mycket utvecklat erfarenhetsutbyte, vilket av
praktiska skäl emellanåt odlas i samband med gemen
samma besök på internationella mässor, hos producen
ter etc. Ofta har man stort utbyte av att föra gemen
samma överläggningar i anslutning till kontakter med
producenter etc. Produktutveckling och produktions
samarbete utgör på vissa områden viktiga inslag i sam
arbetet.

Inbördes handel
Sedan många år pågår en handel i form av köp och

försäljning direkt mellan centralorganisationerna. Denna
handel grundar sig främst på produkter från organisa
tionernas egna industriföretag, men har under senare
år kommit att beröra även importerade varor. Varu
strömmen representerar ett mycket brett sortiment, prak
tiskt taget alla varuområden är med.

Omslutningen av denna handel uppgår nu till 75,1
mkr, ökning med 18,6 mkr eller 32,9 %. Den siffer
mässiga ökningen är god, procentsatsen är den näst högs
ta i hela samhandeln och visar en god intensitet. Ett

stort antal varor har under senare år tillkommit.

Samproduktionen ökar mest
Denna samarbetsform, som representerar gemensamt

ägda industrier, är mycket ung inom nordisk koopera
tion. Den startade för några år sedan i samband med
att SOK, OTK och K:F i Finland etablerade dels Teo
Oy för produktion av tvättmedel och dels AB Nord
spray Oy för tillverkning av aerosoler. Det senare med
samtliga centralorganisationer som delägare. Sampro
duktionen omsluter senaste året 181,3 mkr, en ökning
med 53,8 mkr eller 42,2 "%. Denna ökningstakt är den
största inom nordisk samhandel och kanske den största
ökningen i samhandelns historia. Den förklaras delvis
av att ett nytt företag tillkommit under året. Detta är
Nordkronen Kjemisk-teknisk Fabrikk A/S som tillver
kar toilettvål och i årets resultat representerar 6 mkr.
Förutom det rent inköpsmässiga samarbetet förekom

mer aktiviteter på ett flertal centrala områden av över
gripande karaktär. Information, utrustning för varuhus,
personalutbildning, arbetspraktik, etc intar här en rela
tivt framstående plats. Områden med ännu större akti
viteter är varuhusfrågor, förpackningar, marknadsfrå
gor och ADB-samarbete. En nordisk ADB-konferens
hålles i Helsingfors våren 1972.

Seminarium för varuhuschefer ny intressant
samarbetsform

Ett intressant exempel på en helt ny samarbetsform
utgör det seminarium för blivande norska varuhusche
fer, som nyligen avslutades i Sverige. Seminariet pågick
i 25 veckor och spände över viktiga områden: organi
sation, sortiment, varuplacering, miljö, marknadsföring,
resultats- och budgetfrågor, inredningshantering, profil
och policyfrågor.

Varuhus. Inom de nordiska centralorganisationerna
finns enligt aktuella noteringar 464 varuhus därav 13
stormarknader.
På förpackningsområdet arbetar man för att genom

gemensamma nordiska förpackningar minska kostna
derna, som f n lågt räknat beräknas till ca 5 MSkr/år,
inom hela nordiska kooperationen. Från finsk och svensk
sida har presenterats utredningar om systematisk för
packningshantering från fabrikant till butik, syftande
till ekonomisk distribution mellan Nordens kooperativa
företag.

Marknadsområdet representerar också stora kostna
der. Erfarenhetsutbyte i kostnadssänkande syfte intar
därför en framträdande plats i den nordiska gruppens
uppgifter. Säljplanering, säljaktiviteter etc ingår ytter
ligare som viktiga element. Gruppen har nyligen kom
mit överens om ett fastare samarbete beträffande miljö
material - juldekorationer, etc.

Sambandeln har starkaste ökningstakten
Om vi jämför den nordiska samhandeln med central

organisationernas samlade nordiska omsättning, finner
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BIRGITTAS DAGBOK
I denna tidnings första årgångar fanns en popu

lär serie som hette, "Från min dagliga gärning". Vi
på redaktionen har tänkt oss att återuppliva den i
någon form. På våra enträgna böner till ett antal
människor fick vi en bönhörelse. Företagets kura
tor, Birgitta Hillberg, skrev följande dagbok. Vem
vill skriva nästa, eller någon av de följande? Skriv
kort eller långt, från en dag eller längre, bara från
jobbet eller varför inte från en pensionärs tillvaro
eller en småbarnsmammas långa arbetsdag. Gärna
som Birgittas från morron till kväll.

EN DAG BLEV UNGEFAR SÄ HAR
Tyckte att någonting var fel på ett odefinierbart

sätt redan när jag kom på morron. Så småningom
gick det upp för mej, att julgranen var borta på
personalavdelningen.

Conny påminde mej om att vi skulle kolla upp
om deklarationshjälp för invandrarna finns att till
gå även i år i företaget. Amnet kom upp i Invand
rarkommitten häromkvällen. - - - Lovade under
söka.

Syster Margit ringde och frågade om jag hade
tid att gå med på skyddsrond på BKF följande dag.
Det försöker jag verkligen ordna, tycker det är ett
utmärkt och väsentligt sätt att se och lära känna
arbetsmiljöerna.
Talade med Invandrarverket för att höra om de

skäl, som jag åberopat angående uppehållstillstånd
för ett par barnflickor i några invandrarfamiljer,
är tillräckliga.
Nisse Winberg undrade på snabbtelefon, om jag

hade tid att komma in till honom och diskutera
den fortsatta uppläggningen av enkätundersökning
en, alltså ett frågeformulär där anställda har möj-

vi att den nu representerar 8,1 "/, för endast några år
sedan var den 5 %. En jämförelse visar att samhandelns
ökning senaste året var 22,3 /, medan centralorgani
sationernas ökning var 15 "%. Trots Nordeks dåliga
hälsotillstånd fortsätter Nordkoop att växa vidare.
Samtliga nordiska kooperativa centralorganisationer

är verksamma i samarbetet:
Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

(FDB), Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK),
Keskusosuusliike OTK (OTK), Samband Islenzkra Sam
vinnufelaga (SIS), Norges Kooperative Landsforening
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lighet att uttrycka sin åsikt om företag, fackföre
ning och samhälle samt sin egen situation i dessa
sammanhang. - - - Overenskom att jag disponerar
ett par eftermiddagar nästa vecka på SPF för att
genomföra enkäten på en grupp, anställda sedan
oktober 1970. - - - Förutsättningen är förstås, att
dagmamma Ulla har tid att ta hand om Malin un
der dessa tider. Hon brukar positivt ställa upp, an
nars fanns ingen chans att över huvud taget rycka
in på e.m. - - - Hoppas på information om fråge
formuläret via förmännen samt bra anslutning och
intresse från denna grupp.
Ringde sedan vår portugisiske tolk, som hela ti

den på ett utmärkt sätt hjälpt sina landsmän med
de formaliteter och svårigheter man ställs inför i
Sverige. - - - Bad honom informera ett par portugis
kvinnor, att svenskundervisningen startar denna
vecka.
Därefter tre besök i följd. Bettan på personalav

delningen var en fin tillgång för oss och även för
barnavårdscentralen och i övrigt, där hon hjälpte
till och tolkade, eftersom hon klarade både italienska
och finska. - - - Besöket rörde ekonomiska svårig
heter för denna familj, sedan de fått en ny bostad
med högre hyra, har avbetalningar och dessutom
restskatt. Diskuterade tillsammans en planlösning.
Nästa besök handlade om svårigheter beträffande

barntillsyn, samt att ett barn måste in på barnsjuk
hus. Boris Stojkov, en av våra jugoslavtolkar, alltid
bussig, hjälpte mej, denna gång via telefon, att
kommunicera. Jag och fru X talade växelvis med
Boris åtskilliga gånger. För många kanske detta
förfaringssätt skulle förefalla obekvämt och visst
kan det ibland vara jobbigt och kräver också mer
tid än direkt samtalskontakt. Dessutom dröjer det,

(NKL) och Kooperativa Förbundet (KE).
Till ny ordförande efter John Sallborg, som nu är VD

i KE, utsågs Rudolf Wallden.

NORDISK KOOPERATIV SAMHANDEL 1967-71
År MSkr

1967/68 549,0 + "/g
1968/69 701,0 + 27.6 %%
1969/70 896,4 + 27,8 0/o
1970/71 1.096,2 + 22,3 /%%



innan man vid tolkning lär sig urskilja nyanser, re
aktioner o.s.v., men med träning kan man lära
sig. - - - För en tolk fordras också erfarenhet och
kunskaper, innan man behärskar det på ett bra sätt.
Ytterligare ett besök, en annan medarbetare som

vill ha råd i en personlig angelägenhet. Det kan
röra sig om alkoholproblem, familjeproblem, psykis
ka besvär, isolering, svårigheter i arbetet 0.S.V. - - -

Vid ett sådant samtal är det särskilt viktigt att lyss
na, etablera en kontakt med varann, diskutera prob
lemet tillsammans, föra en dialog. Kurativa samtal
av den här typen innebär också, att man försöker
belysa hans eller hennes egen subjektiva inställning.
Så småningom efter ett kanske långt samtal eller
flera kan individen själv komma fram till vad som
vore bästa lösningen i hans eller hennes situation.
Man bör i detta sammanhang tänka på att ingen

av oss är problemfri. Man har emellanåt större eller
mindre svårigheter att klara av, och vi är olika
disponerade och har inte heller haft samma förut
sättningar i vår miljö. Många gånger är det bra om
man får hjälp genom någon utomstående, så att
man inte fastnar i problemen eller det går mera
snett. Allvarligare problem kan också ha en sprid
ningseffekt, vi fungerar sämre även i andra sam
manhang. Om vi t.ex. har svårigheter inom famil
jen kan det kanske så småningom gå ut över arbe
tet. Alla försvarar vi oss på ett eller annat sätt in
för det problem vi har, och orsakernas bas kan
vara bred. Men det är ofta ömtåligt och jobbigt
att inse, vad vi själva kan göra för att förbättra
situationen.

Som en paradox låter det, när jag hörde vad en
psykiater uttryckt om Ingmar Bergman: "Om man
tog ifrån honom alla hans neuroser, skulle han för
modligen inte kunna göra någon film." - - - Det lig
ger faktiskt något i uttalandet.
Kom sedan ihåg att jag idag borde skriva ner

några synpunkter angående en omplacering som ett
underlag för bedömning i det aktuella fallet.
Telefonsamtal med fögderiet angående en jämk

ning av skatt. Rekvirerade blanketter.
Diskuterade med en förman om förutsättningar

na för en anställd att erhålla bostadsbidrag.
Ett brev på posten var glädjande. Ansökan om

ändring av en sjukpenningklass godkänd.
Bevakade på almanackan sammanträde veckan

därpå mellan fabrikscheferna och personalavdel
ningen samt HPF:s Samarbetskommitte.
Plötsligt var det lunch.
Det finns tillfällen, då man som halvtid verk

ligen känner sig "halv", otillräcklig på jobbet eller

Birgitta diskuterar med Nisse Winberg den fortsatta
uppläggningen av enkätundersökningen.

hemma. - - - Den här dan kom jag på, att jag glömt
förbereda lunchen. Onskar att det skulle finnas en
Domusrestaurang så att flera kunde få plats och
att den kunde utnyttjas över helger. Jag tror, att
den skulle bli frekventerad i önskvärd utsträckning.
Vid disken efter lunchen, när jag mer eller mind

re medvetet genomgick vad jag upplevt på för
middan, kom jag att tänka på något som jag läst
någonstans: "Konsten att samtala är inte främst en
replikkonst - det är fråga om attityder. - - - Det
är inte bara problem, som ska lösas, det är en män
niska som ska mötas."
Jag associerade vidare till Hjalmar Gullberg, som

skrivit en dikt: "Människors möte". I sista strofen
står det:

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.

Det kanske är något att tänka på arbetskamrater
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emellan, svenskar gentemot invandrare och vice
versa.

I en annan dikt av Stig Dagerman "Vårt behov
av tröst', säger han: "Det finns en värk i univer
sum, som blott en icke älskad känner."
Detta citat uttrycker en relationslöshet, en brist

på tillhörighet, som gör mer ont än allt annat ont,
och som många idag tyvärr får uppleva. I samma
dikt: "Något äger alla som måste älskas." Varje
individ har alltså resurser, utvecklingsmöjligheter,
som väntar på ett gensvar, som kan förverkligas
i en relation.
På e.m. hälsade jag på hos en bekant, som bor

på ett pensionat för blinda ute på Värmdön. Blind
blev hon själv i 15-årsåldern, nu är hon i 50-års
åldern. Man blir glad, när man möter sådan värme,
humor och tolerans hos någon med handikap. När
man dessutom har åsikter om hur man från
samhällets sida ytterligare kunde förbättra villkoren
för denna grupp, är detta friskt och positivt. - - -
Resultatet från hennes vävstol visade verkligen
exempel på fantastiska resurser.
Min 6-åring undrade vid ett tillfälle, om man inte

kunde sätta någon apparat för ögat, så att man
kunde se. - - - Ja, tänk om man kunde lösa alla
problem med hjälp av teknik. Det skulle kanske
varit den enklaste vägen, eftersom det inte verkar
finnas någon övre tröskel för teknikens utveckling.
Bortsett från ekonomi förstås.
Kl. 17.00 var jag på jobbet igen, det vill säga på

en kurs i Personaladministration. Det är stimule
rande och dessutom en form av vidareutveckling i
arbetet att få möjlighet att genomgå en kurs anpas
sad för arbetet. - - - Jag verkade nog påstridig
ikväll, när jag hävdade, att man bör vara noga med
att respektera människors integritet och sekretess.
--- Många värdefulla synpunkter hinner utbytas på
3 timmar.
Mötte Lasse i hallen kl. 20.00, som väntade på

mig och bilen, klar för att gå till sin engelska kurs.
Malin sov redan, och jag slappade framför TV.

Sedan blev jag helt fascinerad över en intervju med
Indira Gandhi, ett initierat och personligt program
om henne och Indien, tyckte jag.
När Lasse kom hem på kvällen upptäckte vi att

vi var hungriga. - - - Vi faller nog helt utanför nor
malfördelningskurvan beträffande tidpunkt för
kvällsmat, men faktum är att vi drack te och åt
omelett kl. 11.00. Vad ska anses som normalt be
teende?

En annan dag kan se annorlunda ut med andra
uppgifter, t.ex. "social information" till både svens-
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kar och invandrare. Då upptäcker man hur bra det
är med direkt information, att samtidigt som man
berättar om ATP, Socialkontorets funktioner, För
säkringskassan, Barnavårdscentralen, vart våra
skatter tar vägen, daghem, eller vad man nu talar
om, samtidigt kunna ställa frågor och diskutera.

Ibland går jag på hembesök, ibland träffar jag
människor på Domus och får veta, att en fotogen
kamin är sönder, att man inte kan hitta osötat vitt
bröd, att någon tänker titta upp på jobbet nästa
dag. - - - När jag bodde uppe i Norrland kallade
man Tempo eller Domus kanske det var, för "Bonn
värmarn". - - - När det inte är så mycket stock
holmare som trängs på Domus här i Gustavsberg,
utbyts också många ord mellan människor här i
kommunen.
Rent allmänt bygger mitt arbete mycket på sam

arbete med t.ex. förmännen ute i fabrikerna, fac
ket, alla på personalavdelningen, "läkeriet" och
inte minst kommunala instanser, Socialkontoret,
Barnavårdscentral, Försäkringskassa.
Jag tycker samarbete är mycket värdefullt. Om

man på allvar eftersträvar samarbete i olika sam
manhang, kan det utvecklas till något konstruktivt.
Reflexion: Bitar i ett pussel fogas ihop till en

helhet. Till ett bättre samhälle, företag, bättre för
utsättningar för människorna.

Sist några teser, kanske ett mönster för en ge
mensam, ömsesidig etik i arbetslivet. Om man skulle
förverkliga dessa teser blev varje anställd en med
arbetare, en medmänniska. Det tar hänsyn till varje
människas förmåga, att hos varje individ finns
möjlighet att framkalla något vitalt. Bygger på att
"bry sig om varann." En utopi?
Var står svenskt samhälle och industri i detta

avseende idag? Hur långt kan vi komma?
1. Varje människa har rätt att vara subjekt i sin

arbetssituation.
2. Varje människa har yttrandefrihet.
3. Varje människa duger något till.
4. Varje människas förutsättningar och arbetets

krav ska motsvara varandra.
5. Varje människa har rätt att vara effektiv efter

måttet av sina resurser.
6. Varje människa har rätt till ett ansvars- och

befogenhetsområde.
7. Varje människa har skyldighet att respektera

andras befogenhetsområden.
8. Varje människa kan utvecklas.
9. Varje människa ska respekteras i sin integritet.

10. Varje människa har i lika mån rättigheter som
skyldigheter.



FRÅN BANDY-FRONTEN
Gustavsbergs Bandylag går som vanligt på i

ullstrumporna och spelar i Div. Il, östra Svealand.
Efter en intensiv träning har man gjort vissa fram
steg i serien och ligger, då detta skrives, trea efter
Eskilstuna och Vesta.

Laget består av de gamla kämparna Jens Lind
blom, Gert Nilsson, "Pärlan" Johansson, de något
yngre Lennart Ohlsson och Affe Sundkvist i ked-
jan, Kåre Björk i målet med backarna Arne Jo
hansson och Penti Dahlberg samt halvbackarna
Kaj Bergström, Göran Viberg och Pelle Hörberg.
Tränare har varit Gert Nilsson och i lagledningen
har vi sett Ando Björk, Gunnar Möller och Stor
Sven Jonsson, som också är reservmålvakt.

Den 12 december 71 började serien med en kvälls
match i Stockholm mot Hägersten, som Gustavsberg
vann med 4-1. Målen gjordes av Benny Sjödahl,
Gert Nilsson, Pärlan Johansson och Roger Flink.
Sen blev det ett litet uppehåll på grund av is

brist i Gustavsberg och hemmamatchen mot IFK
Stockholm blev flyttad till Söderstadion, men det
gick bra i alla fall, ty Gustavsberg vann med 3-2
och målen gjordes av Lennart Ohlsson 2 och Arne
Johansson på frislag.
Det var den 2 januari. Den 6 samma månad åkte

Gustavsberg till Eskilstuna och där fick man stryk
med 5-2. Pärlan Johansson och Benny Sjödahl
svarade för gustavsbergsmålen.
Den 9 januari kom Selaöpojkarna till Ekvallen

och det blev en jämn match med resultatet 2-2 och
Jens Lindblom slog in de bägge målen.
Den 16 jan. gästade Triangeln Gustavsberg och

Benny Sjödahl gjorde "hat tric" och därmed vann
Gustavsberg matchen med 3-2.
Den 23 jan. fick vi se Hägersten på Ekvallen och

det såg ut, som det skulle bli en lätt match, ty Gus
tavsberg tog ledningen i halvtid med 3-0. I andra
halvleken gjorde Benny 1 mål och Pärlan gjorde
ett sologenombrott med mål som följd, men do-

Div. Il östra Svealand

Eskilstuna 7 6 0 1 33-18 12
Vesta 7 6 0 1 28-14 12
Gustavsberg 6 4 1 1 18-15 9
Lindesbergskl. 7 4 0 3 27-13 8
IFK Stockholm 8 2 2 4 17-23 6
Selaöpojkarna 7 1 2 4 14-20 4
Triangeln 7 1 1 5 11-29 3
Hägersten 7 1 0 6 16-32 2

FRÅGAN ÄR FRI
Borde det inte finnas ett rum med bäddar, som

kunde stå till förfogande för alla dessa långtradar
chaufförer? Jag vet, att de kan anlända på kvällen
redan kl. 22 till Gustavsberg. Då kan det tänkas
att de kört från Danmark, Småland, Göteborg osv.
Det är lång väg de då har kört och deras enda vila
är att ligga i bilen över natten med motorn på för
att hålla värmen. Men det kan inte stå både fyra
och fem bilar efter varandra. Då är det inte för
skön luft de får inandas.

De har ju ingen möjlighet att få lastning förrän
efter kl. 7. Sedan efter last har de att köra en lång
väg igen. Kan detta vara trafiksäkert? Men trots
detta så är de kända för att vara vägens riddare.
Nej, låt dem köra bilarna innanför portarna och

låt dem få ett rum, där chaufförerna kan få sova ut.
Det finns många lediga små rum, som kan använ
das till det. Vad skulle vi kunna transportera, om
vi inte hade dessa beundransvärda chaufförer?

ELC

Red tackar för insändaren och den varma om
tanken om våra vänner långtradarchaufförerna.
Med insändaren i nypan gick vi runt till olika

instanser för att få svar på frågor. Namn och adress
var ordentligt inlagda på säkert ställe i slutet ku
vert. Insändaren vände sig till fabriken.
Transportavdelningen säger att det är ganska få

långtradare det kan gälla för deras del. Det byggs
ganska flitigt i kommunen och virke och annat
byggnadsmaterial kommer utifrån. Långtradarna
har gasoluppvärmda utrymmen med liggplatser,
motorn får enligt lag inte stå på mera än tre min.
vid parkering.

Fastighetsförvaltningen ställer gärna rum till
förfogande i paviljongerna om långtradarchauffö
rer med last till företaget önskar det. I så fall bör
de ringa och varsko på kontorstid och hämta nyc
keln i Gula Porten.
Vakttjänsten meddelar att vakterna tyvärr inte

kan ansvara för lastbilarnas last över natten. Ja
där fick vi kanske svaret på frågan varför chauffö
rerna är obenägna att lämna sina bilar nattetid.

Ett krävande yrke att vara långtradarchaufför.

maren "såg" det inte. Strax efter låg han på rygg,
ty isen började bli dålig. Slutligen vann Gustavs
berg med 4-3. Målen gjordes av Sjödahl 3 och
Lindblom 1 på långskott. Axman
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VARENS SKOLMATSEDEL
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag

Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag

Torsdag
Fredag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag

den 21/2
22/2
23/2
24/2
25/2

28/2
29/2
1/3

2/3
3/3

6/3
7/3
8/3
9/3

» 10/3

Varm korv, senap, potatismos
Sjömansbiff, gurka
Färsbågar, potatis, grönsaker
Kokt fisk, potatis, frukt
Pannkaka, äppelmos, smörgås m. pålägg

Pannbiff, potatis, lök, grönsaker
Oxbringa, rotmos, senap
Ansjovisgratäng, smörgås m. leverpastej,
frukt
Prinskorv, stuv. spenat, potatis
Leverstuvning, ris, morötter, lingon

Pölsa, potatis, rödbetor, juice
Stekt torsk, potatis, riven morot
Pepparrottskött, morötter, potatis
Köttfärslimpa, ris, lingon
Lappskojs, rödbetor

Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

19/4 Kalops, potatis, rödbetor, färsk gurka
20/4 Lovdag

» 21/4 Kokt fisk, potatis, mjuk smörgås m. ost

24/4 Blodpudding, lingon, glass
25/4 Köttbullar, potatis, gurka, grönsaker
26/4 Stekt spätta, potatis, stuv. spenat, citron

» 27/4 Ärtsoppa, mjuk ostsmörgås
28/4 Kokt skinka, potatis, sallad

2/5 Ravioli, juice, färsk gurka
3/5 Pepparrotskött, potatis, morötter
4/5 Köttfärslimpa, potatis, gurka
5/5 Lever, potatis, lingon, sallad

8/5 Kalvsylta, potatis, rödbetor, frukt
9/5 Köttfärssås, spagetti, ketchup

» 10/5 Stekt fisk, potatis, grönsallad

15/5 Varm korv, senap, potatismos
16/5 Pannbiff, lök, potatis, tomat
17/5 Fiskbullar, potatismos, ostsmörgås, juice
18/5 Oxstek, potatis, färsk gurka
19/5 Makaronipudding, ketchup, frukt

23/5 Köttbullar, potatis, grönsaker
24/5 Leverfärs, potatis, lingon, juice
25/5 Kalops, potatis, rödbetor, grönsallad
26/5 Ugnstekt korv, potatismos, senap, tomat

,, 29/5 Blodpudding, glass, lingon
30/5 Kycklinglever, potatis, sallad, lingon

» 31/5 Korvsås, ris, ärter
1/6 Stekt fisk, stuv. spenat, potatis, citron
2/6 Sjömansbiff, gurka

5/6 Kalvsylta, potatis, rödbetor
6/6 Varm korv, potatismos, senap
7/6 Rester från frysen
8/6 Kokt skinka, potatis, grönsallad
9/6 Avslutning.

13/3 Blodpudding, lingon, glass
14/3 Köttbullar, potatis, gurka, riven morot
15/3 Stekt spätta, potatismos
16/3 Ärtsoppa, mjuk ostsmörgås
17/3 Kokt skinka, potatis, grönsaker

» 20/3 Mald leverbiff, potatis, lingon, vitkål
21/3 Oxstek, potatis, gurka, grönsaker
22/3 Fiskpinnar, stuv. spenat, citron, potatis,

frukt
23/3 Korvsås, ris, ärter
24/3 Kåljärpar, lingon, potatis, juice

4/4 Ugnstekt falukorv, potatismos, senap
5/4 Stekt fisk, potatis, riven morot
6/4 Biff Stroganoff, potatis, gurka, grönsaker
7/4 Makaronipudding, ketchup, frukt

10/4 Varm korv, senap, potatismos
11/4 Mald leverbiff, lingon, potatis, vitkål
12/4 Köttfärssås, spagetti, ketchup
13/4 Sjömansbiff, gurka
14/4 Pannkaka, fruktmos, pålägg

17/4 Pannbiff, potatis, lök, grönsaker
18/4 Köttkorv, rotmos, senap, frukt

Tisdag
Onsdag
Torsdag ,,
Fredag

(Reservation för eventuella ändringar).

Radhusmästerskapen
Radhusmästerskapen på skidor går den 26.2 1972.

Upprop kl. 10.30 - start kl. 11.00. För flickor och
pojkar födda 1965 och tidigare.
Anmälningar senast den 23.2. Startavgift 3 kr. -

Alla får priser. Gåvor till priser emottages. E. Bäck
ström, Grindstugärde b 15, tel. 308 29.

Julkonsert
Till förmån för Rödakorskretsens inhemska hjälp

verksamhet hölls konsert i Gustavsberg Kyrka
söndagen på tredje advent. Medverkande var kyrko-
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körer, blandade kören, orgel, kammarorkester och
blockflöjtskvartett.
Dirigent Vilhelm Samuelsson, organist Carl Grön

stedt, sopran Liselotte Pettersson, baryton Carlgösta
Smedberg, bas Roland Ekvall, fiol Verner Jönsson
och Folke Andersson.
Det blev en mycket trivsam och högtidlig afton

vars kulmen kom med det vackra ljuståget.
Kretsen vill på det varmaste tacka alla medver

kande för deras gedigna insatser.
Behållningen blev 530 kr.
Iden är fin sade Carl Grönstedt. Vi skall ändra

litet och vi lovar att återkomma och då skall vi ha
fullt hus.



Länkarna har fått
nya lokaler

Det händer glädjande saker i Gustavsberg, men
ännu känner inte så många till det. Länkrörelsens
verksamhet har tagit fart på allvar! De drivande
krafterna bakom det hela är Kar1 Larsson och Ber
til Hedberg, men naturligtvis också alla medlem
marna.

Det verkliga glädjebudet kom när Gustavsbergs
fabriker och socialnämnden beslöt att upplåta f d
urmakarhuset vid Skärgårdsvägen till ny Länklokal.
Den gamla, vid Hästhagsvägen, är tyvärr för liten
nu när medlemsantalet har ökat så kraftigt. För
modligen kommer också alkoholpolikliniken att
flyttas upp till Länkhuset.
Medlemsantalet inom Länkarna i Gustavsberg

har ökat betydligt, och för att man skall kunna
utöva sin verksamhet på ett rationellare sätt, är det
helt nödvändigt med större föreningslokaler.
När inflyttningen i Länkhuset så småningom

är klar, kan vi inom Sällskapet Länkarna känna
oss ganska nöjda. Vi hoppas att Du som har alko
holproblem tar kontakt med oss, gärna redan i dag.
Du är hjärtligt välkommen, för som vi själva blivit
hjälpta, skall vi hjälpa andra. Vår telefontid är
måndagar och torsdagar mellan 19.00-22.00 och
namret är 0766/312 80. På andra tider kan Du
ringa 312 86 eller 306 31.

-Bevik-

Nationalmuseum prel.
utställningsplan 1972
Tjeckisk grafik av idag april-maj. Med reser

vationer.
Sommarnattskonserter preliminärt åtta stycken i

juli och augusti.
En utställning om Jesu liv i konsten troligtvis

september-november, en introducerande avdelning
med bl a fotoarrangemang samt en avdelning med
kronologiskt ordnat originalmaterial från Sverige.

En utställning om Gustav III 1.11 -72-mars -73.
1800-tal konsthantverksavdelningen, skall bli per

manent. Februari.
Svenska illustratörer en jury tar fram 35 delta

gare. 24.2-9.4.

Detta hus vid Skärgårdsvägen - Gamla Svartens väg,
har en skiftande historia. Från 1914 och fram till 1928
var det familjebostad för Missionsföreningens pastorer.
Gustavsbergare minns namn som Nilsson, Mellbom och
Höglund.

Huset upphöjdes 1928 till Kommunalhus för Gustavs
bergs kommun, kommunalkamrer var Volmar Fagergren.
Övervåningen var visserligen hans bostad men "salen"
användes för sammanträden. Så blygsamt var vårt Kom
munalhus fram till 1954 då det "runda" invigdes.

Då fick huset en ny funktion. En urmakar- och opti
keraffär, länge efterlängtad, öppnades i buset och förblev
där tills ett dussin år senare, när Centrums lokaler för
specialaffärer var färdiga.

Övervåningen har hela tiden tjänstgjort som bostad.
Nu har Länkrörelsen flyttat in i huset och skriver ett
nytt blad i dess historia. Lycka till!

Tryck i långa banor huvudsakligen 60- och 70-
talets industriproduktion. Föredrag m m i samband
med utställningen. 24.2-3.4. Parallell med Svens
ka illustratörer.
Ansikten - ditt eget och andras börjar skollovs

veckan 14.2 och pågår ca tre veckor. Ansiktet -
en spegel för känslor, ideal, mode ...

Unga tecknare museets årliga tävling april-maj.

Museet är öppet alla dagar 11-17, tisdagar och
torsdagar även 19-22 med undantag för evene
mangskvällar. För information ring 24 42 00.
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Till företagsnämndens december-sammanträde hade inbjudits alla de 11 förslagsställare,
som under året fått sina förbättringsförslag belönade för att som extra minnesgåva få
Gustavsbergs jultallrik.
Belöningarna har varierat mellan kr. 100:- och 800:.
På bilden återfinnes de som hade tillfälle att närvara, nämligen från vänster:
Sture Andersson, Ernst Hedlund (sittande) Ferenc Papp, Rune Dolk, Tage Ericsson,

Harry Berg, Henry Hörngren, Lars Henriksson och Raimo Syrjänen.

0 ••

RAPPORT FRAN OXELOSUND
Centrifugalrör firade söndagen den 16 januari sin traditionella julfest på Cupol, då ca 300
människor samlades, varav hälften var barn. Efter saft eller kaffe och bullar startade dan
sen kring granen till tonerna av Löfgrens kvartett. Som vanligt var Per Arne och Annika
Lindström utmärkta lekledare. Under eftermiddagen varierades programmet med 'troll
karlen Mr Zeth från Nyköping, servering av varm korv och stunder då de vuxna fick dan
sa. Så kom naturligtvis också tomten och delade ut påsar. Sedan de minsta deltagarna
ganska trötta i benen gått hem stannade en del vuxna kvar för att under ett par timmar
få utlopp för den danslust, som barnens lekar och dans inspirerat till.

Foto: Lars Henriksson



MOLNTORPSGLIMTEN
Ett nytt verksamhetsår är för länge sedan på

börjat: 1971 års sista arbetsdag fick en överras
kande god prägel: Företaget bjöd personalen på
em-kaffe. (Huvudanledningen var att exakt ett
hundra år förflutit sedan grundandet av dåvarande
Mölntorps Smidesfabrik!) För vår fabriks del kom
mer väl förra årets resultat att redovisas på annan
plats.
Här kan en summarisk återblick av vår fritids

klubbs - GBM-klubben - verksamhet vara mo
tiverad. Av Årsberättelsen framgår att det gångna
året varit givande ur flera synpunkter: Mäster
skapstävlingar har hållits i pimpelfiske, whist, mete,
skytte, tiokamp och bilrally. Fotbollen har också
sina trogna utövare - "premierade" med en resa
till Långshyttan (Fagersta AB), - liksom gymna
stiken. Klubben var även framgångsrikt represen
terad vid RM-Skyttet i Kalmar. Utfärdskommitten
arrangerade, med värdefull hjälp av företaget, stu
dieresan till Gustavsberg. Tre busslaster förvän
tansfulla resenärer fick säkerligen sina förhopp
ningar infriade, då besöket blev alltigenom lyckat.
Festligheter - både för barn och äldre - har även
ingått bland arrangemangen. Teaterbiljetter till sä
songens föreställningar i Kolbäck har utlottats till
klubbens medlemmar. Lucia firade man traditio
nellt på fabriken: sjuttio personer samlades - en

timme före arbetets början - vid kaffeborden, då
idel Mölntorps-flickor medverkade med Eeva Kuut
tinen i spetsen! Samtidigt passade konstsektionen
på att genomföra årets utlottning av konstverk.
Efter följande turordning fick vinnarna välja: Sigge
Karlsson, Einar Hjärtsson, Allan Velander, Arvid
Sandberg, Erik Johansson, Gunnar Nilsson, Evert
Stillman, Olle Hedström, Carina Ericsson, Lars
Lundberg, Birgitta Persson, Hans Westman, Folke
Eklund, John Ehnlund, Inger Avelin och Ewy Hell
berg.
Klubbens kassaomslutning uppgick till betydande

belopp, medan däremot kassabehållningen blev me
ra blygsam. (Helt följdriktigt då aktiviteter stimu
leras före "kapitalbildning"!)
Vad innevarande år kan komma att innebära för

klubben avgöres till en del på årsmötet. Hockey
Bockey, nyhet för året, har redan anmälts till en
korp-turnering.
Utbyte med andra verksamhetsställen inom kon

cernen - t ex Oxelösund - torde tillhöra önske
målen. Här har våra aktiviteter berörts, vi förut
sätter att liknande intressen odlas även på andra
håll! Salta böljor m m är vi "inlandsbor" inte bort
skämda med. Vi hoppas att även vi har en del av
intresse att erbjuda. Vi kanske ses!

L. Johansson

Konstvinnare är vi allihopa! Fr.v. främre raden H. Westman, A. Velander, I. Avelin, C. Ericsson och 0. Hed
ström. Bakre raden E. Stillman, E. Hjärtsson, E. Johansson, A. Sandberg, F. Eklund, S. Karlsson, G. Nilsson,
B. Persson och J. Ehnlund. (Foto: Eilert, Strömsholm)



OSCAR WADSTRÖM
Oscar Wadström har lämnat oss efter ett långt

och verksamt liv. Forna arbetskamrater återkallar
gärna ur minnet stunder tillsammans med vännen
Oscar.

Som så många gustavsbergspojkar började han
1898 i 12-årsåldern på porslinsverkstäderna, där
fadern var arbetsledare. Dennes tjänst övertog han
på 20-talet. Ett arbete som innebar att leda och
fördela arbetet, sätta ackord och kontrollera kvali
teten i lokaler spridda över ett stort område och
i många plan. Äret 1937 blev för "Gustavsbergs
Fabriks Intressenter" ett pånyttfödelsens år med
åtföljande födslovåndor, bl.a. tillkom en del nya
ansvarsposter. Oscar anförtroddes massaberedning
en, ett nog så ansvarsfullt arbete i de då usla loka
lerna. Tio år senare kunde han glädja sig åt ett nytt
råmateriallager och slamhus med ny maskinupp
sättning.
Vid uppnådd pensionsålder var Oscar fortfaran

de vital och det bekymrade honom mycket att bli
ställd utanför den gemenskap han kände med före
tag och arbetskamrater. När ledarskapet för cice
rontjänsten blev ledig 1952 efter en annan Oscar
(Söderberg) var Oscar 2 självskriven. Detta skötte
han med den äran till uppnådda 80 år 1966.
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LENNART SVENSSON

Strax före jul nåddes vi av budet om Lennart
Svenssons död.
Lennart var född gustavsbergspojke och efter

folkskolan följde han brukstraditionen och började
som trettonårig springpojke på fabriken. Efter upp
nådda 18 år blev han koppformare och så små
ningom storgodsformare.
Hans ledaregenskaper och vinnande sätt förde

honom in på vissa uppdrag både inom fackföre
ningen och kommunen. Sålunda har han från sin
ungdom och till sin död varit ledamot av skolsty
relsen samt under en följd av år varit engagerad
inom kyrkan.
Men även fabriksledningen uppmärksammade

hans talang och 1947 blev han biträdande förman
på flintavdelningen. 1949 kom han till arbetsbyrån
och kort därefter blev han förman på benavdel
ningen. Vid Carl Wibergs pension 1960 utnämndes

Oscar var en friluftsmänniska, som aldrig för
summade sina långpromenader. Själv ansåg han sig
ha förskonats från silikos tack vare sin vana att
med bar överkropp springa i skogen och att genom
djupandningar hålla lungorna friska.

För denna profylax fick han lida mycken smä
lek, men kunde senare glädja sig åt att slippa detta
porslinarnas gissel.

Oscar var mycket utåtriktad och försummade
sällan att tillsammans med fru Jenny möta upp när
SIF, vars styrelse han från dess start tillhörde, eller
Tjänstemannaklubben kallade till fest. Allsången
ackompanjerade han gärna med sina snatterpinnar.
I yngre år hade han läst mycket vers. Hans favo
ritpoet var Esaias Tegner ur vars Fritjofs Saga han
ur minnet deklamerade långa stycken.
Vi minns väl också gärna Oscar i samband med

"Lergökarna", en kamratförening på HPF startad
1947 med syfte att då och då under gemytliga for
mer koppla av vardagsbekymren och vara sig själ
va. En utmärkt terapi i en stressad tid. Oscar var
till fyllda 80 år ännu aktiv och var naturligtvis
kallad till "hedersgök".
Vi saknar en god vän och kamrat.

Fredrik Möller



Lennart Svensson.

Lennart till verkmästare, en befattning som han
innehade till sin död.

1958 valdes han till ordförande för SALF :s avd.
257. Han var även medlem av SALF:s distriktssty
relse. Som ordförande i SALF blev han arbetsledar
nas representant i en rad samarbetsorgan inom fö
retaget, bl.a. medlem av företagsnämnden.
Han imponerade emellertid mest på mig som

verkmästare för porslinsverkstäderna och gipsgju
teriet. Där kombinerade han sin kunnighet inom
yrket med synnerligen goda ledaregenskaper och en
personlig charm samt en stor omtanke om persona
len på sin avdelning.

Detta gjorde honom till klockarfar för alla, inte
minst när det gällde den utländska arbetskraften,
som behövde ett handtag för att kunna acklimati
sera sig i sitt nya land.
Vi, hans kollegor både inom kommunen och

fabriken, saknar en trofast vän och kollega, som
haft den sällsynta förmågan att skapa trivsel och
glädje för oss alla i en allt oroligare värld.
Vi kommer emellertid alltid att minnas Dig med

glädje. Det har varit en klar fördel att känna och
samarbeta med Lennart Svensson.

T. Rolf Wissö. KeG
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Missionsförsamlingen
Gustavsbergs Missionsförsamling har haft årsmöte

under Eric Wennerholms ordförandeskap. Vid års
skiftet räknar församlingen 72 medlemmar och
verksamhetskassan har omslutit dryga 70.000 kr.
Verksamheten är helt baserad på frivilliga medel,
och på möten och sammankomster har inte mindre
än c:a 47.000 kr samlats in och lägger man därtill
den summa som försäljningar och auktioner inbring
at så måste man tillstå att medlemmarna och för
samlingens vänner visat god offervilja.

En ganska stor del av de insamlade medlen har
gått till skolor, sjukhus och övrig missionsverksam
het i Kongo, Japan och Indien och även mer socialt
inriktad verksamhet inom landet har fått ekono
miskt stöd. Församlingen avlönar även egen pastor.
Det ekumeniska arbetet, i synnerhet samarbetet med
Baptistförsamlingen, har visat att det finns flera
gemensamma nämnare. Bl.a. offensiven Kontakt -71
och flera samtals- och studiekvällar.

Förutom de ordinarie söndagsförmiddagsguds
tjänsterna har familjegudstjänster, sångstunder, mu
sikandakter, pensionärsträffar och invandrarsam
lingar stått på programmet. Förutom solister har en
musikförening under Åke Henocksson och en sång
grupp, ledd av pastor Nilsson, medverkat.

Bland de ärenden som behandlades på årsmötet
kan nämnas att församlingen kommer att fira 100-
årsjubileum hösten 1972. Dessutom diskuterades tan
ken att kunna anställa en ettåring, dvs. en ungdoms
ledare som för mat, husrum och fickpengar ger ett
år i praktiskt ungdomsarbete. Idag finns ett åttio
tal medlemmar i grupperna scout, tonår och senior
och med ledarförstärkning kan fler ungdomar nås
och aktiveras. Genom ett sådant arrangemang skul
le SMU-gården kunna bli ett verkligt alternativ
till den kommunala ungdoms- och fritidsverksam
heten. Årsmötet ställde sig positiv i denna fråga,
församlingsstyrelsen och ungdomsrådet fick i upp
drag arbeta vidare med tanken.

Församlingsstyrelsen för det nya året fick föl
jande sammansättning: Eric Wennerholm, ordf.,
Margit Henocksson, sekr., Karl Gustavsson, kassör
samt Knut Ahlkvist, Kurt Ek, Ruben Edqvist och
Nils Hammar.

SMU har även haft sitt årsmöte och ungdomsrå
det består av Karl-Erik Gustavsson, ordf., Lars
Hillberg, Anna-Carin Sjöberg, Maria Lalin, Per
Allan Rydberg, Bengt Rudolfsson och Marianne



GUSTAVSBERG

Födda
13.11 Pernilla Maria, dotter t. Lars-Ove Lindblad o h.h. Eva

Maria f. Nordström, Meitens v. 15
14.11 Eva-Maria, dotter t. Lars-Erik Hellström o.h.h. Eeva

Kaarina f. Perälahti, Skyttev. 34
16.11 dotter t. Anni Margaretha Forsberg, Rutens v. 24
22.11 son t. Markku Juhani Hells ten o.h.h. Tuula Kaarina

Orvokki f. Vuorinen, Rutens v. 14
23.11 två döttrar t. Ingrid Elisabeth Pettersson o. Vittorio

Caltaldo, Skyttev. 2
24.11 son t. Dusan Gligorijevic o.h h. Slobodanka f. Dragovic,

Hovv. 17
11.12 son t. Tore Gustaf Gerhard Olsson o.h.h. Kristina f.

Finnman, Skyttev. 11
14.12 dotter t. Karl Helge Nils Åkerman o.h h. Ingrid Kata

rina f. Rosenberg, Bäckstigen 33
14.12 son t. Matti Tapani Dahlberg o.h.h. Gertrud Vivianne

f. Norling, Skyttev. 11
14.12 son t. Bengt Klas-Göran Karlsson o h.h. Monika Elisa

bet f. Karlsson, Rutens v. 2
16.12 Per Mårten, son t. Mirjam Kaarina Pätsi, Rutens v. 10
17.12 dotter t. Jan Erik Arvid Lundell o.h.h. Annica Maria

Linnea f. Eriksson, Harstigen 11
18 12 dotter t. Veijo Kalevi Porali o.h.h. Leena Tuulikki f.

Väisänen, Hovv. 15
19.12 dotter t. Tapio Mikael Katara o.h.h. Sisko Raili Helena

f. Ammälä, Kullen 8
22.12 Björn Niklas, son t. Nils Allan Johan Sundvik o.h.h.

Birgit Elna Elisabet f. Rosendahl, Björnskogsv. 80
23.12 dotter t. Gian Franco Terzi o.h.h. Eva Elisabeth f.

Jonsson, Rutens v. 4
25.12 dotter t. Britt-Mari Gustavsson o. Pär Jonny Osterman,

Renv. 4
26.12 son t. Sonja Maria Söderling o. Leif Gustav Pettersson,

Björnskogsv. 4
1972
3.1 son t. Lennart Ivan Johansson o.h.h. Inger Margareta

f. Andersson, Rutens v. 2
4.1 son t. Harry Stefan Box o.h.h. Maj Ingrid Monica f.

Persson, Björnskogsv. 74
13.1 son t. Jan Volf Vincent Redenfors o h.h. Inga Vivi-Ann

f. Johansson, Björnskogsv. 70

Vigda
23.10 Lars Kåre Björk o. Siiri Sinikka Tellervo f. Piirainen
4.12 Kurt Vilhelm Johansson o. Riitta-Leena f. Salmi
4.12 Lars Christer Sigvard Franzen o. Inger Birgitta f.

Morath
25.12 Jouko Olavi Vallin o. Riitta Maria f. Vuokila
28.12 Hannu Sakari Parkkila o. Riitta Anneli Mustonen
1972
5.1 Lars Erik Alm o. Britt Agneta Mariann f. Vannefors
6.1 Eero Johannes Nevalainen o. Sirpa Marja Liisa f.

Ollila

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Döda
18 11 Hanna Alfrida Karlsson f. Pettersson,

Björnskogsv. 2
8.12 Karl Gottfrid Strömberg, Gustavsgården
9.12 Adolf Fredrik Hellquist, N. Lagnö

10.12 Elsa Maria Cecilia Fransson f. Hallin,
Grindstugärde D 23

23.12 Gustav Lennart Svensson, Ingaröv. 13
1972
1. 1 Karl Oskar Vadström, Gustavsgården

14.1 John Andreas Dahlkvist, Grindstugärde B 12

Gustavsbergs församling
VARJE SONDAG kl. 11 firar församlingen högmässa, varan
nan söndag med Nattvard.
VARJE LORDAG kl 10 Barnens Kyrktimme.
VARJE TORSDAG kl. 19.30 Aftonbön.
VARANNAN FREDAG kl. 17 hålles gudstjänst på Gustavs
gården.
VARANNAN TISDAG kl. 19.30 samlas Arbetskretsen i
Kommunalhuset.
VARANNAN TORSDAG kl. 19 samlas Kyrkans Ungdom,
växelvis i Kvarnbergsskolan och Ingaröhemmet.

BEFOLKNINGSSTATISTIK FOR ÄR 1971
Födda: 146 barn, 62 pojkar, 84 flickor.
Inflyttade: 567 personer, 315 män, 252 kvinnor.
Utflyttade: 608 personer, 314 män, 294 kvinnor.
Döda: 41 personer, 27 män, 14 kvinnor.
Folkmängden, som vid årets början utgjorde 7.321 personer,
3.732 män, 3.589 kvinnor, var vid redogörelseårets slut 7.385
personer, 3.768 män, 3.617 kvinnor, en ökning under året med
64 personer.
Aldst i församlingen är fru Emma Fingal, Gustavsgården,
100 år.

"'BIL GRATlS till gudstjänsten i Gustavsbergs kyrka för den
som av ålder eller rörelsehinder behöver bilskjuts. Det är bara
att ringa Taxi 08/716 25 30 och sätta resan på kyrkokassan.

PASTORSEXPEDITIONEN är öppen tisdagar och torsdagar
kl. 11-13 och 17-19. Tel. 300 52. Kyrkoherden träffas per
tel. övriga vardagar (utom onsdagar) säkrast kl. 9-10.

Tack
För all visad vänlighet på min 60-årsdag ber jag

få framföra mitt varma tack. Allan Ericsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Anna-Stina Bergavist

Ett hjärtligt tack till alla för gratulationerna på
födelsedagen. Irma Eriksson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
50-årsdag. Dagmar Eriksson

Götgatan 33- 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70

Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90

86 år
81 år
70 år

65 år
59 år

85 år
76 år



INGARÖ

Födda
13.12 dotter till Sten Christer Nirland o.h.h. Gunnel Marga

reta f. Jirheden från Gamla Brunnsvägen 19
25.12 son till Ozur Taygan o.h.h. Doris Mariann f. Andersson

från Slingerstigen 5
28.12 son till Hans Axel Friborg o.h.h. Marianne Viola f.

Karlsson från Slingerstigen 53

Vigda
8.1 Bengt Siggeson Dahl och Maj-Britt Irene Lans från

Marikavägen 2

Döda
13.12 Johan Henrik Engström från Ätervall

lngarö församling
FORSAMLINGSSTATISTIK:
Under år 1971 föddes 20 barn i Ingarö församling, 12 poj
kar och 8 flickor. 205 personer inflyttade i församlingen, 106
män och 99 kvinnor.
Döda är 4 personer, 2 män och 2 kvinnor .109 personer ut
flyttade ur församlingen, 57 män och 52 kvinnor.
Folkmängden, som vid början av år 1971 utgjorde 1.097 per
soner, ökade således under året till 1.209 personer, 640 män
och 569 kvinnor.
Under året hölls 61 högmässogudstjänster i Ingarö kyrka vilka
samlade 2 342 deltagare. I 44 andra gudstjänster som hölls
under året deltog 1.435 personer. Ingarö kyrka anlitades un
der år 1971 vid 59 dop, 26 vigslar och 14 jordfästningar
i dessa kyrkliga förrättningar deltog sammanlagt 2.770 per
soner.
Den sammanlagda kollekten i Ingarö kyrka under år 1971
uppgick till 10.512 kr.

Under år 1972 hålls i Ingarö kyrka, som vanligt
HOGMASSA varje sön- och helgdag kl. 11.00
SONDAGGSSKOLA varje söndag kl. 9.30 (under vår- och
höstterminen)
HELGMÄLSBON den första lördagen i varje månad kl. 18.00
PASSIONSGUDSTJANST varje torsdag i Fastan enl. pre
dikoturer i dagspressen.

KYRKANS UNGDOM samlas varannan torsdag, med början
13/1, kl. 19.00 växelvis i Ingaröhemmet och Kvarnbergssko
lans Cafeteria.

INGARO KYRKLIGA SYKRETS samlas varannan onsdag
kl. 13.00 med början 19/1.

FORSAMLINGSAFTON hålls i Ingaröhemmet torsd. 17 febr.
kl. 19.30. Kyrkoherde Hans Frenzel, Enskede visar bilder från
och berättar om "Passionsspelen i Oberammergau".

LUTHERHJALPENS FASTEINSAMLING pågår under ti
den 13/2-26/3, fastebössor kommer att utsändas som grupp
korsband till alla hushåll inom församlingen.

Ingarö församling har med tacksamhet mottagit följande gåvor
av enskilda personer:
Ett rött kalkkläde, vilket togs i bruk första gången på
Annandag Jul.
1.000:- till hjälpbehövande inom församlingen.
1.075:- till anskaffandet av ny orgel.
100:- till söndagsskolan.

Tack
För all uppvaktning på min 60-årsdag framför

jag härmed mitt varmaste tack.
Göte Johansson

För all vänlig hågkomst på min 60-årsdag fram
för jag härmed mitt hjärtliga tack!

Allan Velander, Mölntorp

För gåvor och blommor, som kom mig till del
vid min avgång från Gustavsbergs Fabriker, vill
jag till alla rikta ett varmt tack!

Märta Lindberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
80-årsdag.

Georg Boox

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min
50-årsdag.

Anders Ahlin

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag.

Ingrid Persson

För allt vänligt deltagande och de vackra blom
morna vid min makes och vår faders Oskar Wad
ströms bortgång vårt varma tack.

Jenny o. Barnen

För all den hedersbevisning som i så många for
mer ägnats vår älskade make och fader, Lennart
Svenssons minne och för de mångfaldiga bevis på
varmt deltagande som givits oss i vår djupa sorg
bedja vi få frambära vår stora och djupt kända
tacksamhet.
Till släkt och vänner, AB Gustavsbergs Fabriker,

HPF, Arbetskamraterna, Driftskontoret, Avd. 2, 3,
4 och 11, Skolstyrelsen, Kyrkorådet, Hemvärnet,
SIF-klubben, Fackföreningen och SALF.

Thyra och barnen

För alla bevis på vänskap och deltagande i vår
stora sorg vid vår käre John Dahlqvists bortgång,
och för den vackra blomstergärden vid hans bår, ber
vi få framföra vårt varma tack till släkt, vänner,
grannar, gamla arbetskamrater, AB Gustavsbergs
Fabriker, Pensionärsföreningen och Veteranklubben.

Karin Dahlqvist
Ingrid o. Sigvard
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DM-STAFETT
Lördagen den 5 februari var det

invasion av färggranna skidlöpare
i våra skogar. Det var DM-stafett
på gång och det blev en lyckad
tävling för deltagare och funk
tionärer. Här nedan följer en liten
prislista och bilderna till vänster
från Start till Målet på Farsta
borg.

GIF kom nia i lag och fick 1n
en fyra individuellt och det får
vi vara mycket nöjda med.

Slutresultat, Seniorer

1. Hellas SIK
2. Sundbybergs IK
3. Mälarhöjdens IK
4. Huddinge SK
5. Sundbybergs IK, lag 2
6 Lindens IF
7. Turebergs IF
8. Mälarö SOK
9. Gustavsbergs IF

10. Hammarby IF

Slutresultat, YO

1. Sundbybergs IK
2. Huddinge SK
3. Mälarhöjdens IK
4. Täby SOK
5. Huddinge IF

Slutresultat, ÄO

1. Sundbybergs IK
2. Järla IF
3. Haninge SOK
4. Hellas SIK
5. Enebybergs IF

Resultat sträcka 1 seniorer

108.02
108.72
109.69 •
109.85
111.24
113.17
115.40
115.98
116.26
118.49

118.88
119.68
120.82
122.95
123.31

119.62
123.96
126.17
126.85
128.40

1. Hellas SIK, lag 1
J. Axelsson 35.98

2. Mälarhöjdens IK, lag 1
B. Eriksson 36.10

3. Lindens IF, lag 1
I. Midelf 36.13

4. Sundbybergs IK, lag 2
Martti Rökönen 36.14

5. Sundbybergs IK, lag 1
Rolf Orsen 36.44

Individuella tider andra sträckan,
seniorer

1. Bertil Strandell, MIK 35.86
2. Rolf Johansson, Hellas SIK 36.50
3. Sven Eriksson, SIK 36 64
4. Kari Poikala, HSK 37.08
5. Roland Lundqvist, SIK 37.27

Individuella tider tredje sträckan,
seniorer

1. Kari Nilsson, HSK 35.31
2. H. Tiren, HSIK 35.54
3. Bertil Jonasson, SIK 35.64
4. Ahti Harju, GIF 37.43
5. Stephan Good, MIK 37.73



Domus Självkem
inte bara tvätt ...
Domus Självkem, som är belägen i fastigheten Skär
gårdsvägen 3 (mittemot kyrkan), är en modern själv
kemsanläggning. Bl.a. renas den använda tvättvätskan
kontinuerligt.
Anläggningen har 3 st. kemtvättmaskiner som vardera
per gång tar 5 kg tvättgods. Dessutom finns 2 st. press
hjälpsapparater.
Vår personal kan mot extra avgift ombesörja urtagning
av tvättmaskinerna.
Pris: 15:75 per maskin (max 5 kg tvättgods)
Öppethållande:

Måndagar
Tisdagar-Fredagar
Lördagar

Iläggning i maskinerna måste ske '/-timma före
stängning.

Domus Självkem
erbjuder också:

10.00-19.00
10.00-18.00
9.00-14.00

KOPIESERVICE
I Domus Självkem finns en modern kopierings
maskin, som klarar de flesta kopiebehov, såväl
stora som små upplagor.
Maskinen, som kopierar på vanligt skrivmaskins
papper, är avsedd för format A4 och mindre
(skala 1 : 1).
Prisexempel: 1-3 kopior från samma original
per st. 1 :50, 10 st. 1 :-, 25 st. -:70, 50 st. -:60.

Domus Självkem
erbjuder också:

UTHYRNING - BARNVÄGAR

En rejäl barnvåg är ett nödvändigt hjälpmedel
de första levnadsmånaderna. I stället för att
köpa kan Ni hyra en barnvåg i Domus Själv
kem. Hyreskostnaden är 2:50 per vecka.

Domus Självkem
erbjuder också:

NYCKELKOPIOR

I Domus Självkem kan Ni få gjort nyckelkopior
medan Ni väntar. Vi klarar de flesta bil- och
lägenhetsnycklar, såvida originalet ej är spärrat.
Pris: 5 :50 per kopia. 2 ex. från samma original
4:75 per st.
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Preliminärt program för Stiftelsen Skärgårdsbåtens
vårutfärd till Gustavsberg med ångf. "Saxaren" (f.d.
"Gustavsberg VII") lördagen den 6 maj 1972:
11.00 avgår "Saxaren" från Gustaf III:s staty (gustavs

bergsbåtarnas vanliga avgångsplats och -tid).
Lunch- och smörgåsservering.

11.45 anlöpes Klintens brygga vid Skurubron.
12.45 är vi framme vid Gustavsberg.
13.15 går "Saxaren" ut på en entimmestur ner mot

Saltsjöbaden och resenärerna från Stockholm får
samtidigt i Folkparkens bio se en film om "Saxa
rens" bärgning 1964, en äldre film om porslins
fabriken m.m.
Därefter serveras kaffe med dopp, och tillfälle
finns att bese en utställning fotografier av gus
tavsbergsångbåtarna i bions foaje.

15.00 sker återresan med "Saxaren" till Stockholm, dit
vi kommer c:a 16.45.

Pris för resan Stockholm-Gustavsberg t.o.r. 20 kr.
Pris för entimmesturen från Gustavsberg 7 kr.
- medlemmar i fabrikens veteranförening åker gratis.
Vidare upplysningar, biljettbest. m.m.: Fru Nanna

Englundh, Stiftelsen Skärgårdsbåtens expedition, mån
dagar-fredagar kl. 10.00-13.00, tel. 08/20 34 35.
Detta gäller färden från Stockholm, för entimmesturen

behövs ingen biljettbeställning.

ARBETARSKYDD
Avd. 205 - Studiekommitten hade fredag-lör

dag 24 och 25 mars en arbetarskyddskonferens på
Folkets Hus - Gustavsbergsteatern. Ett intensivt
och välredigerat program - fem timmar på fredag
och fyra på lördagen - där huvudskydds- och
skyddsombud deltog.

Första dagen började med introduktion av kur
sen, som Birger Andersson gjorde. Därefter talade
Rune Raxell om företagshälsovård, och David
Hjerpe om arbetarskyddsfrågor. Sedan samlades
deltagarna i grupper för arbete med lokala regler
för arbetarskydd.

Efter kaffet talade Hans Palmstierna för en stör
re publik - förutom kursdeltagarna också inbjudna
från företag och kommun. Så diskuterade man, med
Arne Johansson som ledare, fram till kl. 18.
Lördagen började kl. 9 med föreläsning av Fab

riksarbetarförbundets skyddsombudsman, Sven
Daglund och avslutades med grupparbete, diskus
sion och lunch.

GUSTAVSBERGAREN återkommer i nästa
nummer med fylligare reportage och uppgifter kring
den intressant upplagda konferensen.

Årgång 30 nr 2
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Edla Sofia Arvidsson
I redaktionen: Margareta Hald, Foto: Hilding Ohlson
Redaktionens adress AB Gustavsbergs Fabriker,
134 00 Gustavsberg. Telefon 0766/391 00. Postgiro 27 51 73 -3
Ovriga i redaktionskommitten:
Fritz Berg, Bertil Peterson, Axel Björkman
Pren.avgift pr år 12:- utlandet 15:
Tryck: E. Olofssons Boktryckeri AB
Stockholm 1972
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VAR I SIKTE
Aprilsolen lyser på Farstavikens is, dagsmejan

är över oss, ljuset har återvänt och livet är härligt.
Alla båtälskare får ett blått återsken av Nämdö
fjärd i blicken och tittar till båten under presen
ningen på Kattholmskajen. Vi andra skottar snö
på de tjuvstartande tulpanerna och undrar om sy
renplantorna har klarat barvintern. Vi har genom
lidit en lång vinter och känner starkt för våren. Vi
nordbor är inte naturdyrkare utan skäl. Vintern är
vårt pris och våren vår belöning.
"Gustavsberg VII" numera "Saxaren" har sålts

till norrländsk hamn och skall gå en sista tur till
vår kaj på sin gamla rutt den 6 maj, se program
på motstående sida. Gustav Alexandersson har skri
vit om Sjuan på 5 innersidor och öst ur sitt gedigna
vetande, oss till glädje.
Vi har ett reportage från Malmö-kontoret på

VVS, VA-sidan och vi har inväntat företagsnämn
dens protokoll för att få det så aktuellt som möj
ligt. Apropå det, så besöker Porsgrunds företags
nämnd oss i slutet av denna månad. En kär svars
visit på Gustavsbergs företagsnämnds besök i Pors
grund förra året. Vi hoppas och tror på ett givande
utbyte.

Fabrikens korpidrott har haft framgångar. Käm
par från Farstaviken har hämtat hem lagpriset
många gånger förr, nu lades åter en seger till de
övriga, vackert! I det här vårvinternumret brukar
idrotten trängas i spalterna. Bandy, ishockey och
naturligtvis inte minst Radhusmästerskapen, en av
våra käraste traditioner.
Vet Ni att vi är rätt framstående när det gäller

förlagsverksamheten? Den här gången har Gustavs
bergsfabrikens personal tävlat med 31 kooperativa
industrier och erövrat 7 pris av 20 möjliga, däri
bland det hedrande första priset. Fyra pris till Fars
taviken, två till Fristadsfabriken och ett till Centri
fugalrör i Oxelösund.
Mölntorpsfabrikens fritidsklubb har ägnat sig åt

skidor och pimpelfiske och Reftele kommer med
vårsolen utlovas det.

Skolpoliser och hård trafik i samhällets mitt be
rättar vi om och Konsum laddar upp inför sommar
halvåret.
Trots snön på omslaget så spränger vi i ilfart

mot våren. Vi ses,
Red.

TROLLHÅR I
FARSTASKOGEN
"Det stampade i marken från alla fyra hållen,
och näggum det var roligt, för jaggu var det trollen,
som långsamt komma skumpande med dunder och duns.

Gustav Fröding



FORETAGSNAMNDEN
Inledningsvis karaktäriserade Bo Broms 1971 allmänt

sett som ett besvärligt år ur arbetskrafts- och prissteg-
ringssynpunkt. En förbättring av valutareserven och en
importminskning kan dock noteras. Förväntningar och
tendenser mot en konjunkturuppgång gör att vi ser gans
ka optimistiskt på 72-73, men en återhållsam ekonomi
och en stram livsföring torde fortfarande behärska såväl
näringsliv som stat och kommun. I statsverkspropositio
nen väntas bygginvesteringarna i år öka med 6 / och
vad gäller bostadsbyggandet räknar man med drygt
100.000 färdigställda lägenheter. Den strukturföränd
ring som äger rum mot ökat småhusbyggande hoppas vi
ska gynna oss, då småhusen oftast har fler toalett- och
hygienrum än flerfamiljhusens lägenheter. På sikt kom
mer storstadsområdena proportionerligt att få färre nya
lägenheter samt sanerings- och moderniseringsverksam
heten att utsträckas en god bit in på SO-talet. Framför
allt kan vi framdeles vänta en ökad sanering på bad
rumssidan.
Ärets första månader innebär en dämpning och åt

stramning vad gäller orderingången inom flera av våra
tillverkningsgrenar och detta ger givetvis ökade lager.
Vi räknar dock med detta som en god beredskap inför
sommaren och den förväntade konjunkturuppgången.
De sista månadernas förbättrade försäljning under

1971 innebar att den förräntning som förväntades i det
närmaste uppnåddes, och 1972 borde bli ett ännu bättre
år.

I Ingmar Isakssons frånvaro gav Percy Gelin en redo
görelse för VVS-marknaden.

Sanitetsporslinet har en ganska god orderingång och
utlastning.

Badkaren går störningsfritt, medan smidda pannor har
en prismässigt hård marknad.
Reningsverken förefaller att bli en framgångsrik pro

dukt och försäljningen har en del goda kontakter ge
nom bioxialarbetet.
Vad gäller Oxelösund har MA-rören glädjande nog

fått en ökad efterfrågan och totalt har vi fn där fin
orderingång, inte minst genom att en del AMS-arbe
ten nu igångsatts.

Villapannförsäljningen har intensifierats, och vi hop
pas att de nya produkterna ska resultera i ökad efter
frågan.

Mölntorpsfabriken kommer att till semestern ha tagit
fram den nya svenska diskbänken, som då skall ha in
troducerats på marknaden. Vad gäller våra exportbän
kar råder hård priskonkurrens, men vi hoppas kunna
hålla vår budget. I sammanhanget meddelades att Bengt
Bram jämsides med sin befattning som chef för bad
karsfabriken också skall fungera som överingenjör för
Mölntorpsfabriken.

I sin produktionsgenomgång nämnde Bertil Dahllöf
om de förbättringar som ska göras på BKF bl a separata
sprutskåp för färgade kar och en luftsluss i presshallen.
Kyldisk och smidda pannor har för närvarande otill
fredsställande beläggning.
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På SPE har produktionen ökat mot föregående år. Ett
par vikingugnar kommer att byggas om under semestern,
medan E-kanalen förmodligen får vänta till 1973 års
semester.
Produktutvecklingen kommer att presentera ett nytt

sortiment inom flera sektorer på VVS-mässan i mit
ten av april. Plastavdelningen kan redovisa fin or
deringång och har svårigheter att hinna med alla beställ
ningar. Den nya maskinen för skummade produkter är
nu under installation och ett nytt plasttält utanför TEC
har tagits i bruk som lagerutrymme. HPF redovisar bätt
re siffror överlag mot 1971-års början. Den nya glase
ringslinen kommer inom kort att vara i drift och ge
nom nya maskiner har dekorsidan fått ökade resurser.
En av gasugnarna kommer under semestern att få regler
och brännarsystemen utbytta. Underhållsverkstäderna
har f n förhållandevis hygglig beläggning, och då fram
förallt verktygsavdelningen. En viss upprustning kommer
att ske av byggnaderna vid sidan av brandstationen. Bl a
kommer en ny utställningslokal att iordningställas. Även
gården mellan Gamla kontoret och nämnda byggnader
kommer i vår att göras iordning. Vattenfall kommer
att bygga en ny transformatorstation i närheten av Fars
taborg, som beräknas tas i bruk 73-74. Bo Broms kom
pletterade genomgången med att nämna att Fristads
fabriken ökat sin produktion bl a genom en del maskin
inköp
Det i förväg översända bokslutet för 1971 kommen

terades av Ruben Edqvist. Den fakturerade försäljnings
summan var 343,7 mkr, en ökning med 20 mkr. Till
försäljningsökningen har främst vår Fristadsfabrik bi
dragit genom sina PVC-rör. SPF har också ökat intäk
terna. En ganska stor del av den ökade försäljningen
är effekt av prishöjningar. En genomgång av varje till
verkningsgren och dess resultat följde sedan. Slutligen
visade Ruben Edqvist på planscher företagets utveckling
de senaste fem åren. Bl a belystes försäljningen, tillgång
ar och skulder, personalkostnader, personalstyrkans för
ändringar och ekonomiska resultatet.

Efter genomgången ställde ledamöterna flera frågor.
Bl a undrade Einar Svensk om inte personalstyrkan på
kyldisk- och pannberedningen måste anpassas till pro
duktionen på dessa avdelningar, och Bengt Bram svarade
att en nedskärning av personal redan gjorts genom för
flyttningar till SPF samt att den kombinerade arbets
studie- och planeringsfunktionen även i samarbete med
TEC tar fram nya produkter, såsom rörschakt m m.
Arne Johansson frågade om pannavdelningens förhål
landen. Bo Broms svarade att trots allt gav 1971 högre
intäkter än 1970.

I rapporten från arbetsutskottet meddelade Bo Broms,
att de personalträffar där representanter för produktio
nen, personalavdelningen och fackorganisationerna sam
rått, ånyo kommer att återupptagas. Aven en mindre
personalkommitte med uppgift att handlägga omflytt
ningsärenden kommer att träda i funktion.
Meddelades vilka som ingår i företagsnämnden 1972,



såväl ordinarie som suppleanter. Från företagets sida
kommer Gösta Westh att ersätta Lars Lidström, som slu
tat. Ny i företagsnämnden från SALF är Mats Algots
son, som ersätter Olle Forssman. Från 205-an ersätts
Maija Olsson med Enar Ekblom, Plast.
Till arbetsutskott för 1972 utsågs Bo Broms, Ruben

Edqvist, Bertil Dahllöf, Johan Espeland, Erik Norberg,
Arne Johansson och Birger Andersson, vilket innebar
omval av samtliga.
Nils Winberg gav med hjälp av overheadbilder en

delredovisning av den attitydundersökning som genom
förts vid företaget. Totalt har 195 personer deltagit i ut
frågningen, varav en referensgrupp med 64 personer vil
ka haft minst 3 års anställning. Genomgående visar un
dersökningen att såväl nyanställda som sådana som haft
längre anställning är ganska positivt inställda till såväl
arbete, arbetskamrater, arbetsledning som bostad och
samhälle. Ytterligare bearbetning av undersökningsmate
rialet kommer att ske efter miljöstudiegruppens anvis
ningar.
Bestämdes att personalträffarna för året ska äga rum

följande dagar: 16/5, 22/8 och 14/11.
Rapporten om lunchrummens ekonomi hade tillställts

ledamöterna och godkändes i befintligt skick och lades
till handlingarna.
Personaltjänstens rapport visar att antalet anställda

vid årsskiftet var 2.134 personer, vilket innebär en
minskning med 25 personer mot föregående årsskifte.
Personalomsättningen visar också glädjande nog lägre
siffror, 16,9 / mot 22 /% 1970. Personalbehovet är nu
c:a 30 personer, och en ljusning i bostadssituationen för
väntas under våren då kvarteret Skorpionen i Lugnet
successivt blir inflyttningsklart.

Förslagsverksamheten
KFO:s förslagspristävling 70-71 är nu avgjord och

gustavsbergarna höll sig väl framme och belade några
av de främsta platserna. Hans-Erik Hansson, BKF, fick
1 :a pris ( en färg-TV), Majvor Asshoff, HPF fick 7 :e
pris, Adolf Pietralla, HPF 15:e och Nils Hansson, Plast
18 :e pris.
Vid december och januarisammanträdena belönade

förslagskommitten sammanlagt 29 förslag med tillsam
mans 9.460:-. Bland förslagen märks "Gjuttratt" som
gav förslagsställaren Bengt Sandberg, SPF 3.300:-;
förslagen "Pusselsikt" och "Siktramar", vars upphovs
man Georgio Poroli, SPF belönades med tillsammans
2.150:- samt Toive Carlin, SPF som fick 1.360:- för
"Virkesbesparing".
Totalt premierades 1971 101 förslag med tillsammans

42.785:-, mot tillsammans 109 förslag 1970 med en
summa av 31.675:.

Samtliga premierade förslagsställare under 1971 kom
mer att inbjudas till en Ålandsresa under maj månad.

SPF har kunnat konstatera en något bättre prima
procent, informerats om pågående rationaliseringsarbe
ten, haft klagomål på städning och rengöring samt be
slutat snygga upp entren till lunchrummet.

UHV har resonerat kring informationen inom sin
enhet, tillsatt en kommitte som skall utreda lunchrums
servicen, fått önskemål om att en subventionerad perso
nalfest el. resa anordnas i likhet med övriga fabrikers.

BKF har konstaterat att personalstyrkan minskat hu
vudsakligast genom övergång till dagtid i emaljverket,
diskuterat kring låsning av omklädningsrummet under
lunchrasten samt haft representanter ute från Arbetar
skyddsstyrelsen som inspekterat arbetsplatserna på Katt
holmen.

Plast har märkt en stigande efterfrågan om önskemål
om extra ledighet för resor till sydliga länder, vilka man
haft svårt att tillmötesgå då orderingången varit synner
ligen god. Förslag om smörgås- och dryckesautomater
för skiftpersonal skall utredas.

HPF fortsätter sina populära personalvisningar av
nya lagret, nya utställningen och museet efter ordinarie
arbetstid och drygt halva styrkan har sett dessa begiven
heter. Diskussion har också förekommit hur kommitte
mötena i fortsättningen ska läggas upp för att få nytt
"grepp" och innehåll i dem.

Fackföreningarna anordnar 24-25 mars en arbetar
skyddskonferens i Gustavsbergsteatern för skyddsombud
m fl. Gästföreläsare blir docent Hans Palmstierna och
till detta föredrag inbjöds företagsnämndens ledamöter.
Porsgrundsfabrikens företagsnämnd kommer på visit

till Gustavsberg 23-24 april och till välkomstmiddagen
på kvällen den 23 inbjöds nämndens ordinarie ledamöter.
Ev. återbud till detta senare arrangemang meddelas sek
reteraren.
Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden

överläggningarna. Sekr.

PERSONALNYTT
Finsk tolk på Personalavdelningen
Maija Olsson, som tidigare arbetat på dekoravdel

ningen, började den 1 mars som finsk tolk och med
hjälpare på Personalavdelningen.

Suomalainen tulkki
Aaikaisemmin HPF :n koristeluosastolla työskennellyt

Maija Olsson on 1.3. lähtien siirtynyt henkilö-osastolle,
jossa hän tulee toimimaan myös suomalaisten tulkkina.

Kooperativa Riksmästare
Våra skidåkare blev återigen Kooperativa riksmästare

i lag med följande mannar: Alvari Ahlstrand, Raine
Heikkilä och Toivo Jaara. Mer nästa gång.

Prislista Koop. RM i Bowling:
Klass I lie. herrar: 158 start. 9 Peder Eriksson, Oxelö

sund, 1533, 12 Reinhold Arvidsson, Göteborgskontoret
1522, 19 Hans Andersson, Fristad 1514, 21 Ferenc Papp,
Oxelösund 1510, 36 Gösta Eriksson, Oxelösund 1477,
59 Gunnar Lehnbom, Oxelösund 1440, 66 Henry An
dersson, Oxelösund 1433 76 Martin Eriksson, Oxelö
sund 1418, 79 Kjell Wahlgren, Malmökontoret 1413.
Klass II herrar: 40 start. 4 Olle Jansson, Gustavsberg

1387, 11 Sture Albertsson, Gustavsberg 1352, 21 Yngve
Hallams 1299, 31 Kjell Eliasson 1202, 38 Görgen Dah
len 1127, 39 Bengt Lundell 1117 och 40 Per Åke Karls
son 1070 alla Fristad.

Klass III damer: 37 start. 26 Gudrun Olofsson, Gus
tavsberg 1226, 35 Jane Karlsson, Gustavsberg 1083.
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Förslagspristävlingen
7 av 20 priser gick till
AB Gustavsbergs Fabriker

Förlagsverksamheten är en gren i arbetet att utveckla
företaget och går ut på att få de anställda intresserade
att komma med ideer och förslag, som kan leda till för
bättringar.

De anställdas medverkan på detta område hänger
ofta samman med möjligheterna att kunna påverka sitt
arbete och den arbetssituation man befinner sig i. Sam
verkan för att lösa problem är ett gemensamt mål för
parterna på arbetsmarknaden. I förekommande avtal
understryker man vikten av att arbetsgivaren och de
anställda tillsammans verkar för goda produktions- och
arbetsförhållanden. Förlagsverksamheten ingår som en
viktig del i företagsdemokratin.

Om det sistnämnda begreppet förs livliga debatter och
man har som bekant på senare år övergått alltmer att
tala om fördjupad företagsdemokrati.

Inom alla nivåer och områden i samhället skall den
anställde enligt mitt förmenande i möjligaste mån få
rätten att på ett eller annat sätt påverka sin arbetssitua
tion. Härtill kommer också behovet av ett förtroendefullt
samarbete mellan anställda och företagsledning. Andan
i företaget skall kännetecknas av ömsesidigt förtroende,
gemenskap och tolerans.

I linje med dessa ambitioner framstår alltmer förslags
verksamheten som en väsentlig möjlighet att bättre på
verka sin egen och andras arbetssituation.

Genom att aktivt deltaga i vardagsrationaliseringar
och miljöförbättringar stärks många gånger samhörig
hetskänslan med företaget.

En vedertagen uppfattning är att begreppet förslag
skall innebära en konstruktiv ide vilken skall leda till en
förbättring inom företaget. Förbättringar som leder till
en ökad produktion är nödvändiga. Okad produktivitet
är ur alla medborgares synpunkt önskvärd och det är
ju genom arbetet i företaget som man skapar det sam
lade välståndet i landet. Åtskilliga åtgärder som berör
människan och miljön kan också vidtagas och det finns
säkert många goda förslag till förbättringar.
Alla förslag kan inte genomföras eller belönas. Om

ett förslag inte leder till någon åtgärd skall man inte
tappa sugen, ty nästa förslag kanske är en fin ide som
ger en bra belöning.
Den av KFO bedrivna och nu avslutade förslags

kampanjen "bättre 1970-1971" samlade 2.084 förslag,
varav 732 från 31 kooperativa industrier och 1.352 från
47 andra kooperativa företag såsom konsumentförening
ar, charkuterier, bagerier, lagercentraler, OK, Folksam,
Fonus och Brevskolan.
Kampanjen var uppdelad i två grupper, industrisidan

i den ena och konsumentföreningarna plus OK i den
andra. 20 priser utdelades i varje grupp.

Företagens och föreningarnas respektive förslagskom
mitteer hade till uppgift att insända de bästa förslagen

Forts. sid. 6



Tre glada gossar firades vid en kaffestund på UHV den 28 febr. Här med diplom fr. vänster Adolf Pietralla
HPF, 15:e pris, Nils Hansson Plast, 18:e pris och han som kammade hem förstapriset, en färg-TV, Hans Erik Hans
son. Grattis, Grattis och kom igen!

Förslagspristävlingen "Bättre 1970/71" anordnades av
KFO_ Fackförbundens Centralnämnd, ett samarbetsor
gan för konsumentkooperationen. Representanter ingår
från kooperationens arbetsgivarsida och ett flertal av
LO:s och TCO:s fackförbund.

Bilden överst på vänstersidan visar prisutdelningen på
KF, Harry Hjalmarson har just överlämnat TV-appara
ten till vår Hans Erik från Badkarsfabriken.

De två därunder är 7:e pristagarna, Majvor Asshoff och
Branislav Stajevic som arbetade på Studion tills i somras
då Branko vände åter till Jugoslavien, Majvor vårdar
om sin baby.

Nederst: Fristadsfabriken erövrade 10:e och 11:e pris
genom Pertti Jaakkola och Bent Nilsen.

Till höger Lars Henriksson från Centrifugalrör, Ovelö
sund som vann 13:e pris. Han är känd för denna tidn.
läsare som en utmärkt naturfotograf. "Gustavsbergaren''
nr 2 71 hade ett av hans fina bildreportage från Sarek.
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I Britt-Louis Sundells atelje.

Nordiskt besök
Varuhusinköpare från Finland, Danmark och

Sverige har varit samlade i Gustavsberg och disku-
8ge[E3

Förslagspristävlingen
till KFO och från Gustavsbergs Fabriker insändes 19
förslag. Att intresset var stort för tävlingen visar ovan
stående siffror och den uppföljning som gjorts av KFO.
Att Gustavsbergs Fabriker skulle hålla sig väl framme

i prislistan hade vi i förslagskommitten en känsla av,
men att vi av 20 pris skulle erövra fyra till Gustavsberg,
två till Fristad och ett till Oxelösund var över våra
förhoppningar. Som 1 :e pristagare på industrisidan var
Hans-Erik Hansson, anställd på vår badkarsfabrik, i
särklass. Hans-Eriks förslag till en teknisk förbättrad
arbetsmetod när det gäller riktning av badkar är en
mycket bra lösning ur produktions- men speciellt ur
arbetarskyddssynpunkt. Dr Raxells utlåtande ger besked
i denna och enligt:

"Den tidigare typen av riktningsverktyg kräver för
sin styrning ganska kraftiga handgrepp med åtföljande
fortplantning av vibrationer och skakningar till fingrar,
händer och underarmar på verktygsskötaren. Förutsätt
ningarna är därmed givna för ganska stora påkänningar
på lederna i dessa områden med förslitningsbesvär i form
av värk, stelhet och kapselsvullnader. Teoretiskt kan
man väl ej heller helt utesluta möjligheten av att vibra
tionsskador på blodkärlen i form av cirkulationsskador
skulle kunna inträffa.
Det nya verktyget, som demonstrerades, har en finger-
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PORS,
från

Gustavsberg
Oöverträffad kanthållfasthet

Slitstark glasyr
Utlöser ej skadligt bly enl. SLV § 3:1

Tål maskindisk

ErränkK0
terat diverse problem inom den keramiska sektorn
"äta-dricka-servera-pryda" funktionen. Man
har besökt konstnärsateljeerna och bekantat sig med
konstnärerna, tittat på produktionen samt tagit del
av Gustavsbergs nyheter 1972 och 1973. Informa
tion om Gustavsbergs produktion, sortiment etc. har
hållits av Ruben Edqvist, Arnold Erderyd och
Arthur Hald.

Gruppen bestod av Henry Hall, Ebbe Klein och
Ib Plath från Illums Bolighus i Köpenhamn, Runar
Johansson och Marja Lisa Ingerttilä från Stock
mans i Helsingfors, Vivianne Florin, NK Farsta,
Sture Andersson, NK Stockholm och Fritz Ander
sen, Fa Nic Hyllestad, Köpenhamn.

lätt styrning som dessutom kunde transmitteras genom
gummihandtag. Det förefaller rimligt att den ändrade
konstruktionen av verktyget innebär en betydande lätt
nad för den som skall sköta det."

Som belöning fick Hans-Erik en färg-TV. 7:e pris er
övrade Majvor Asshoff och Branislav Stajevic, vid vår
hushållsporslinsfabrik, för ett nytt sätt att laga keramik
gods.
Som belöning fick dessa iderika medarbetare en mat

servis.
15 :e pris erhöll Adolf Pietralla, också han på HPF,

för sin fina ide med en tryckstegringsövervakare vid
ugnar och erhöll som belöning en prydnadssak.

18:e pris tog Nils Hansson, anställd på vår plast
fabrik, för sin fina lösning av koppling till automat
maskiner och erhöll en prydnadssak som pris. Förslags
kommittens hjärtliga gratulationer till pristagarna.

Vi vill framföra till övriga förslagsställare ett tack
för visat intresse under kampanjen och hoppas både när
det gäller tävlingar eller verksamhet i normala fall, att
vi i Gustavsbergs Fabriker gör vårt bästa för att genom
förslagsverksamheten förbättra vår konkurrensförmåga
och påverka den arbetssituation man befinner sig i för
ökad arbetstillfredsställelse.

Verner Mårtensson



Befälhavaren K. ]. M. Waesterbergs son, sjökapten Erik Waesterberg tog fotot.

GUSTAVSBERG VII 60 ÅR
Instundande sommar firar ångbåten "Saxaren" sin

60:e seglation. Det är väl känt för de flesta att båten
är identisk med Gustavsbergsbolagets forna stolthet
"Gustafsberg VII", och Stiftelsen Skärgårdsbåten har
vidtalat dess ägare, Staffan Lindhe, att få arrangera en
utfärd till Gustavsberg lördagen den 6 maj, för att
manifestera båtens ursprung.
"Gustafsberg VII" ritades av konstruktör Ferdinand

Flodman, Saltsjö-Järla, som redan 1909 började utföra
förslagsritningar till en 450-650 ind.hk. passagerare
och isbrytareångare åt fabriken. Dessförinnan hade Flod
man utfört propellerritningar till IV :n och 111 :n år
1907. Den 1909 nybyggda eleganta "Brevik" (nu "Wax
holm") hade ritats av Flodman, och VIl:n fick samma
typ av fönsterinfattning i överbyggnadens sidor.
Den 26/11 1909 lämnade Bergsunds Mek. Verkstads

AB i Stockholm ett anbud på att få bygga båten för
169.000 kr, men därav blev intet. I maj 1911 infordra
de Gustavsbergs Fabriks Intressenter nya anbud. Det
lägsta kom från Lindholmens Verkstads AB i Göteborg,
och löd på 149.700 kr. Högsta anbudet lämnade Kock
ums Mek. Verkstads AB i Malmö och löd på 197 .000 kr.
Oskarshamns Mek. Verkstads och Skeppsdockas AB er
bjöd sig i kostnadsförslag av 14/5 1911 att leverera
ångaren senast 1/5 1912 emot en summa av 155.000 kr,

och det blev till slut Oskarshamnsvarvet som fick be
ställningen. En bidragande orsak till detta var kanske
att samma varv levererat lastångaren "Gustafsberg" i
mars 1911. Vid styrelsesammanträde 15/5 1911 anförde
disponent Wilhelm Odelberg "att på traden Stockholm
Gustavsberg sedan den sist insatta båten år 1905 kommit
i bruk, trafiken visat ständig stegring. Trafikens ökning
För sistlidet år jämförd med år 1904 var 54 / men ut
gjorde för samma tid under vintermånaderna jan.-mars
104 "%o. Nu funnes blott en båt, nämligen sistbyggda
"Gustafsberg 111" som är isbrytare, och nödvändigt vore
att anskaffa en ännu starkare båt för att fullt effektivt
kunna uppehålla den stadigt ökande trafiken. Aven vore
att emotse stor tillströmning av resande under sommaren
1912, då de s.k. Olympiska spelen skola äga rum i
Stockholm. Arbetet med ritningar till den nya båten
har sedan ett år tillbaka pågått och anbud på byggan
det infordrats från de förnämsta mekaniska verkstäder
i landet."
Styrelsen beslöt låta Odelberg teckna kontrakt med

Oskarshamns Mek. Verkstads och Skeppsdockas AB, vil
ket skedde den 10 juni 1911. I det sades: "För att god
kännas av beställaren skall fartyget vid leveransprovtur
i Oskarshamn, varvid bränsleåtgången under normal
gång och med c:a 0,5 ångfyllning i högtryckscylindern
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icke överstiga 0,85 kg goda kol per indikerad hästkraft
och timme, samt medelhastigheten på uppmätt distans
i smul sjö och lugnt väder icke understiga 12,25 knop.
Vid forcering med c:a 0,7 fyllning får medelhastigheten
under 1 timmes oavbruten gång icke understiga 12,9
knop." ... Priset 155.000 kr skulle erläggas med 50.000
kr vid kontraktets tecknande - 50.000 kr den 5 febr.
1912, samt återstoden 55.000 kr, så snart ångaren blivit
besiktigad, godkänd och levererad i Stockholm. Museet
på Gustavsbergs fabrik har en spantritning daterad Os
karshamn 24/7 1911 (s.s.no 243).
Det var kapten Karl J. M. Waesterberg (1863-1929)

som tilldelades befälet på det blivande nybygget. Han
var Gustavsbergsbolagets trafikchef och mycket betrodd
av disponent Odelberg. Som trafikchef fick han utforma
bolagets turlistor samt redovisa båtarnas inkomster och
utgifter. Han var född i Wermdö förs. och började som
ugnsmurare på fabriken. År 1883 blev han styrman i
Gustavsbergsbolaget, avlade Styrmansexamen i Visby
1887, och Ångfartygsbefälhavareexamen i Stockholm
1888. Därefter förde han IV:n 1888-1905, III:n 1905-
1912, VII:n 1912-1928 samt II:n 1917-18 och som
maren 1929.
Tidvis var kapten Waesterberg nere i Oskarshamn

och övervakade byggandet. Den 19/3 1912 rapportera
de han hem till Odelberg: "Herr Brukspatron. Att döma
av vad som medhunnits att se, så måste erkännas att det
är ett gediget arbete som utföres ... Huvudsakligast är
det nu träarbete som pågår och arbetas med inredningen
i så gott som alla rum i fartyget. Innan pannan blir
insatt kan dock ej inredningen uppsättas i övre salongen,
men göres så mycket som möjligt därav iordning i för
väg. Ny meningsskiljaktighet i tolkandet av ordalydel
sen i specifikationen har uppstått. Det står nämligen en
dast att pannan skall isoleras, hur mycket eller vilka
ytor det gäller omtalas ej. Vi fordra isolering även å
pannans botten, såsom varande mest utsatt för avkylning
samt av det skäl att så är gjort på våra övriga ångbåts
pannor. Dir. C. vill endast att sidor och överdel skall
isoleras åberopande att så är kutym i England. Vår me
ning måste dock följas, och får väl i värsta fall saken
underkastas skiljomännens beslut . . . Eljest är som sagt
allt väl. Stapellöpningen lär vara bestämd äga rum den
27 dennes. Högaktningsfullt K. J. M. Waesterberg."
Den 28/3 1912 kom nästa rapport: "Herr Brukspatron.

Såsom var bestämt försiggick sjösättningen igår kl. 2.55
em. Allt gick lyckligt och bra utan minsta mankemang.
Genom att ingenting av nämnvärd tyngd fanns i farty
gets botten, men däremot däckshusen var ganska tunga,
så intogs före löpningen ca. 15 tons barlast som lades i
pannrummet. Mycket högt flöt hon det oaktat på vatt
net varför det är svårt att ännu bedöma det slutliga ut
seendet. Pannorna har idag satts in samt dessutom flera
tunga pjeser, såsom maskinstativ med ytkondensator och
styrmaskin. Stabiliteten tycks vara god ty sedan den
nyssnämnda barlasten lossats ur och innan de ovan
nämnda tunga sakerna tagits in, visade hon ingen som
helst benägenhet till ovanligare rörelser i sidoled, och
ändå blåser här idag halv storm. Vid sjösättningen när
voro Direktör Liljewalch, som nu ett par dagar uppe
hållit sig vid verkstaden. Till mig uttryckte han sin be
låtenhet med anordning av inredningen. . .. Hemkom-

8

mer enligt Herr Brukspatronens önskan på Långfredagen.
Vördnadsfullt K. J. M. Waesterberg."
"Gustafsberg VII" hade en längd av 34,26 m och

bredd av 7,11 m, samt djupgående 2,50 m. Enligt speci
fikationen var materialet i skrovet Svenska Siemens
martinstål. Bordläggningen i kölstråket 8 mm, vid för
och akterstäv 9 mm. I vattenlinjen ett stråk av 13 mm
plåttjocklek, i överbyggnaden 3 mm. Det fanns vatten
tankar (barlast) i för och akter med rörledningar för
länsning och fyllning från maskinrummet. Ångstyrin
rättningen var av samma storlek och modell som den
på "Brevik". Det fanns både maskintelegraf och talrör,
Värmeledning. Elektrisk ringledning från aktersalongen,
kaptenshytten, damhytten, exp.hytten, konversationssa
longen förut och akterut, samt från styrhytten till pen
teriet. Elektrisk belysning från en dynamo som drevs av
en 10 hk. de Lavals ångturbin, användbar även vid
stillaliggande med hjälp av accumulatorbatteri. Badrum
med dusch akter om maskinskottet, med ingång från
dynamorummet. Isskåpet placerat ovanpå färskvatten
cisternen. Försalongen boiserad med mahogny och andra
ädla träslag (ej fanerade) liksom matsalongen. Båten
var synnerligen praktiskt och elegant inredd. Där var
en 1 :a klass matsalong jämte konversationssalonger för
lagda på övre däck, med fri utsikt och stora luftiga
fönster. Styr- och navigationshytten var uppflyttad till
båtdäck. På mellandäck särskild damsalong med toalett
rum. Akterut hytter för befäl och rymlig aktersalong,
och förut försalong (2 :a klass matsal), kök, pentry, hytt
för restauratris mm. Maskinen om 700 ind. hk av com
poundsystemet med ytkondensering (även ordnad för
strålkondensering). Vevarna i 90 ° mot varandra i följd.
Under normal gång vid 11 kg arbetstryck per cm2, ca
0,42 ångfyllning i högtryckscylindern och ca 150 varv
i minuten utvecklade maskinen minst 450 ind.hk och
vid forcering med 0,7 fyllning minst 650 ind. hk. Hög
tryckscylindern försedd med rundslid, lågtryckscylin
dern med planslid enl. Thoms system. Omkastning av
sliderna skedde medelst ång- och vattencylindern med
ångavloppet i kondensorn. En tubulär cylindrisk ångpan
na med utvändig diam. 3693 mm, utvändig längd 3130
mm. samt 188 st 3 1/2" tuber av 2260 mm längd. Den
hade 3 st Morisons eldstäder av 900-1000 mm längd.
Injektorn höll minst 6000 liters kapacitet per timme.
Ykondensorn var inbyggd i maskinen med en kylyta
av 67,5 m2. Propelleraxeln 202 mm diameter. Propel
lern vänstergängad av stål.

Efter leveransen kunde bolaget sätta in "Gustavsberg
VII" i trafik i maj 1912. Första året var skorstenen
helt gul, men från 1913 försedd med ett svart fält högst
upp där sotröken svärtat det gula. Hon gick sedan varje
sommar fram till försäljningen 1929, ibland även på
vintern, med undantag för en längre uppläggning från
april 1917 till mars 1919. Till att börja med fick hon
ta 348 passagerare, 1921 ändrat till 405. Seglationen
1921 gav också hennes högsta bruttoinkomst av biljetter
och frakt med 148.535:99 kr, och bästa månad notera
des under juli 1921 med 32.127 :80 kr. Men för att få
fram den rena vinsten får man dra bort utgifter som
avlöningar, bränsle, räntor och diverse. Som exempel
hade alla bolagets sju passagerarbåtar en bruttoinsegling
1921 på 570.483:90 kr, och sedan driftskostnaderna dra-



gits av återstod 148.748:- kr, vilket var den högsta
rena vinst Gustavsbergsbåtarna noterat under ett år.
Biljettpriset var då (1916) från Stockholm t o m Eknäs
45 öre, to m Boo 55 öre och till Saltsjöbaden och
Gustavsberg 75 öre, enkel resa.

Ordinarie befälhavare på VII:n var kapten Karl J.
M. Waesterberg. Pingst- och midsommarhelgen 1918,
samt sommaren 1929, var det dock kapten David Frö
berg (1887-1934) som fick föra båten. Styrman alla
år var Emanuel Hedberg (f. 1867), kusin med Waester
berg och sedan 1893 alltid på samma båtar som han var
kapten på. Om Hedberg skulle avlösas någon gång så
var det alltid styrman John Ahlkvist (f. 1893) som
fick rycka in. Den första maskinisten på VII:n hette
Arvid Carlsson. Han blev fartygsinspektör omkr. 1919,
och då ersatt av maskinist August Bernhard Ostling
(f. 1873). Restaurationen förestods till att börja med av
Elin Elander (f. 1871), omkr. 1915 övertagen av fru
Anna Söderman (f. 1866), gift med gravör Söderman
på fabriken.
Den 1 augusti 1913 fyllde kapten Waesterberg 50 år

och blev föremål för en hjärtlig hyllning från sommar
gästerna. Redan då båten lämnade Gustavsberg kl. 7
på morgonen, var kommandobryggan festligt smyckad
med girlander och flaggor. Före avgången uppvaktades
han av kaptenerna-kamraterna, kontorspersonalen samt
bolaget, och hyllningen fortsatte sedan från de med
flaggställ och grönt klädda bryggorna där många sam
lats för att delta i hurraropen. Från både Norra och
Södra Stäket gavs salut, och då VII:n lagt till vid Gus
taf III :s staty hade passagerarna samlats på övre däck,
där professor Oscar Montelius såsom en av dem, vilka
bott längst på Gustavsbergsleden, talade i erkännsamma
ord till kaptenen.

Gustavsbergsbolaget lämnade varje år 1875-1927
rapport om isförhållandena till Statens Meteorologiska
Centralanstalt. Vintern 1914-15: "På sin sista resa
från England med kallast under 1914 anlände ångaren
"Gustafsberg" den 23 nov., lades upp och förtöjdes vid
Kattholmens västra sida, och blev där liggande till den
30 jan. då resa till Tyskland anträddes. Återkom till
Gustavsberg den 10 mars kl. '% 8 fm. sedan VII:n under
natten i rådande tjocka uppslagit en slingrande ränna
till Stendörren genom 8 å 9 tums is, med 5 tums snö
täcke (utan att stöta). "Gustafsberg" avgick åter den
13 och måste även då rännan genomgås och rätas av
VII:n. Från sin andra Tysklandsresa med kol anlände
"Gustafsberg" åter den 6 april. Isen hade under denna
bortavaro blivit ca 4 tum tjockare, varför det nu åt
gick 8 timmar till rännans uppslagning mot 5 timmar
första gången. Svårast att forcera voro s.k. torrbryggor
på Ingaröfjärden. Isen höll där i tjocklek 18 å 20 tum
och måste forceringen där, såväl som på flera andra
ställen ske genom att stöta."
Vintern 1916-17: "Ångaren "Gustafsberg" som an

kom till Gustavsberg den 17 dec. lades efter slutad loss
ning upp för vintern vid stora kolkajen där den blev
liggande till den 19 april kl. 2 em. då den avgick till
Stettin i barlast. Uppslagningen av rännan började den
16 på middagen av III:n, men avlöstes dagen därpå av
VII:n sedan det visat sig att III:n svårt fastnade vid
varje stöt mot den av snömos täckta isen, som uppgick

Befälhavare på GUSTAVSBERG VII var K. J. M.
Westerberg. Fotot lånat ur skutskeppare Karl Nyströms
Södra Stäket samling.

till 46 å 48 cm tjocklek. VII:n bröt sedan på 3 tim.
samma distans, som III :n behöft 10 tim. till. På Ingarö
fjärden blev det än svårare. Isen höll 52 å 54 cm i
tjocklek och bestod allt igenom av frisk kärnis. Någon
snö hade nämligen ej fallit under tiden för isbildningen
där, varför sönderkrossandet av denna is vållade VII :n
synnerligen svår påfrestning. Den 19 kl. 12 m vände
VII:n i öppet vatten invid Grönö fyr, och vidgades
rännan på återväg till Gustavsberg."
VII:ns bränslekonto för jan.-april 1917 utgjordes

av 2.656 fot" stenkol å 1,25 kr, 5.584 fot* briketter å
1,20 kr och 1 famn tuggved å 25 kr - summa 10.045 :80
kr. Fabriken hade både trätuggare och ristuggare under
bränslekrisen 1917. Då VII:n kom i fart igen efter kri
get eldades hon med ved något år, och brände 2 1/± m*
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Kan någon minnesgod läsare berätta om vad som händer på detta foto? Mycket folk hade samlats på kajen.
Fotot har lånats ur Ebba Ahlkvists fotosamling.

per timme. En av båtens första turer 1919 blev nog så
dramatisk. Den 6 mars inträffade en explosion i köket
på lastångaren varvid kokerskan Jenny Maria Johans
son och restauratris Anna Sofia Sundberg skadades. Vid
21-tiden fördes de med full fart av VII:n till Stockholm
för vidare transport till Serafimerlasarettet. Kokerskan
var bränd över hela kroppen och avled på morgonen
den 7. Fru Sundberg hade svåra brännskador på ansik
tet, halsen och händerna, men överlevde olyckan. Vin
tern 1923-24: "Lastångaren "Gustafsberg" avgick från
Gustavsberg den 16 dec. till Skutskär för att intaga last
på England och efter denna resas fullbordande avgå
hem med kollast. På grund av ytterst vidriga isförhål
landen fick ångaren flera gånger under resan söka ham
nar, vilket gjorde att den icke anlände till Gustavsberg
förrän den 29 mars efter en bortavaro av 104 dagar. Då
VII:n vid ångarens hemkomst utgick för att bryta rän
na över Baggens-, Ingarö- och Nämdöfjärdar ut till
ångaren, som låg vid Husar-holmarna, visade sig isen
ha en tjocklek av upp till 40 å 50 cm med ett snötäcke
av ungefär samma mått. Sista dagen anlitades även "Is
brytaren I" att hjälpa till med isbrytningen." VII:n
fick omfattande skador under denna brytningsfärd. Fle
ra plåtar i isstråket var starkt inbockade, hjärtstocken
till rodret vriden 1/4 varv och alla propellerblad mer
eller mindre trasiga. Man fick byta mot reservpropellern
som låg vid Södra Varvet. Skrovet reparerades vid
Ekensbergs varv 30/4-13/5 1924.
Några som var med har berättat hur det var att ar

beta på VII:n. Fru Brita Borgstedt, Södertälje, började
som penteriflicka 1914, men blev snart servitris i mat-
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salongen och höll på med det till 1925. Hon berättar
att fru Söderman arrenderade restaurationen av bolaget,
och fick avlöna kokerska, två servitriser, varav en hade
hand om försalongen och den andra matsalongen på
övre däck, och en penteriflicka som fick servera kaffe
på däck och hjälpa till att diska. "Vi servitriser hade
egentligen ingen lön, bara en 10 kr i månaden och ma
ten, men fick all dricks och det kunde bli en bra sum
ma i rusningstid. Uppe i matsalongen fanns 4 stora
bord och något mindre bord att hålla reda på. På 11-
turen serverades å la carte. Det kunde vara biff med
lök, kotletter och skinka med ägg. På 5.15-turen var
det middag med matsedel, minst 3 varmrätter t.ex. in
kokt siklöja, kalvfrikasse och kalops. Men servicen er
bjöd även den matgäst för vilken matsedel inte passade,
att få en biff stekt enkom för sig. Kokerskan såg inte
glad ut då, och gästen fick lugnt vänta tills hans special
rätt blev färdig. Till efterrätt var det ofta någon frukt
eller pudding. Maten portionerades nere i köket och
hissades för hand till matsalongen. Mathissen var jätte
tung då den var fullastad, och dom där nere fick hjälpa
till att hålla den medan man plockade ur. Kaffe koka
des i väldiga kopparpannor, och serverades passagerare
runt om på båten. Kaffebröd förvarades i en glaslåda
i matsalongen. Under krigstiden betalades med bröd
kuponger som skulle klippas, men det var dåliga bak
verk som kallades "sågspånsbakelser". Om ingen servi
tris fanns i närheten kunde den som ville beställa till
kalla oss med ringledning från olika delar av båten.
Ringde någon från t.ex. matsalongen kom det fram ett
visst nummer i penteriet, och då det var mitt nummer



fick man skynda sig upp. När man fått en beställning
fick man ropa ned till köket i talrör. För att ta in en
pilsner måste gästen även ta en smörgås. Sådan var
bestämmelsen. Det hände att samma smörgås åkte in
och ut till gäster som bara var törstiga. Efter 1917 ser
verades inte sprit ombord, men en del stamgäster fick
ha sina egna märkta flaskor under den mässingsbeslagna
luckan i försalongen, där även pilsnern förvarades för
att hålla sig kall. Det var jobbigt att hålla reda på dessa
spritflaskor ty märkningen försvann gärna i fukten
under durken. Städerskan avlönades av bolaget. Nog
var det arbetsamma dagar, särskilt sommartid, då man
fick vara igång från tidig morgon till sen kväll. Ett
otäckt tillbud inträffade en gång ute vid Kungshamn.
De flesta passagerarna hade samlats på samma sida för
att titta på några passerande båtar. Då svallen från dem
kom höll vi på att kantra och en massa porslin blev sön
derslaget."

Herr Bengt Pettersson, Stentomta, Gustavsberg, var
däcksman 1923-25 och berättar: "Vi kolade ca 30
kärror varje dag, på lördagar litet mer. Som chefsfar
tyg hade vi huvudturerna 7 fm. från Gustavsberg, 11
fm från Stockholm via Saltsjöbaden, 2 em från Gustavs
berg och 5.15 em från Stockholm. Vidare hade vi de
största bryggorna, då dessa delades upp med någon
reservbåt under sommarrusning. T.ex. Västra Ekedal,
Bo0, Gammeludden, Lännersta, Klinten och Drottning
hamn. Styrman Hedberg brukade säga att "vi har de
bästa mjölkkorna", därmed menade han nog att kapten
och styrman hade procent på frakt- och biljettintäkterna.
Vi var tre man på däck och två eldare. 1924 var det
särskilt lågt vatten i Stäket. För- och akterpikar var
vattenbarlasttankar och tömdes innan passage igenom,
men ändå törnade skrovet mot botten. Nere i kölutrym
met under durkarna låg gamla uttjänta roster som bar
last också. Befallningsman Ljungkvist for till Närke
och köpte kor nästan varje månad. Dessa hämtades vid
Tegelviken. Vid Tollare hämtade vi papper på vintern.
Vad maten beträffar så var det kaffe på morron med
varsina 3 skorpor, innan vi gick från Gustavsberg kl. 7.
Frukost under utresan på 11-turen, ofta sill och potatis
eller stekt strömming och en pilsner till det. Kaffe i
stan vid 1/2 4-tiden och middag innan vi kom till Gus
tavsberg på 5.15-turen. Torsdagar vankades pannkaka
med lingon och ärtpure. Pannkakan var gräddad på
förmiddagen och ganska seg. Andra vanliga middags
rätter för besättningen var stuvad njure, lappskojs och
sommartid inkokt siklöja som fru Söderman kunde köpa
billigt från Fiskhamnen. Som efterrätt fick vi rabarber
soppa eller surmjölk. Måltiderna fick intagas nere i skan
sen eller på mellandäck och det var förbjudet för be
sättningen att gå upp i matsalongen."

Herr Erik Hedberg, Stockholm, styrmans son, var
tidvis med på VII:n: "Då vi skulle hjälpa in kolångaren
i mars 1924 kläddes mellandäck med pressenningar och
vi bunkrade 80 kärror kol. Fullt i boxarna och på mel
landäck. Det var fyra eldare som gick två om två. För
utom det ordinarie befälet Waesterberg, Hedberg och
Ostling så medföljde en förstärkning från vinterupp
lagda V:n - kapten Fröberg, styrman Gottfrid Karls
son och maskinist "Ludde" Johnsson. Det blev stor

reparation vid Ekensbergs varv senare den våren. Under
högsommaren var båten alldeles "fullslagen" med folk
på söndagskvällen in till stan. På utresan gick vi tomma,
men det hände att vi mötte någon av de andra båtarna
vid Boo, som blåste fullt då mycket folk gått på vid
Saltsjöbaden. Då var det bara att vända och plocka
varenda "klappbrygga" och till stan kom vi kanske inte
förrän efter midnatt. Sen var det att gå ut mitt i nat
ten.'

Kapten Waesterberg hade nedsatt syn de sista åren,
och fick en utkikspojk till hjälp, som skulle se till att
inga nöjesbåtar kom ivägen då han backade ut. Efter att
ha brutit lårbenshalsen fick kapten svårt att gå, men
envisades att föra båten från specialbyggd stol i styr
huset.

Hösten 1928 fonderade bolaget på att sälja VII:n.
Dels yar hon så dyr i drift, dels hade Björknäsbussarna
varslat om en linje till Gustavsberg 1929. Sålunda skrev
Bogseringsbolaget W. Andersson & Co, i Holmsund i
brev 8/10 1928: "Får härmed fråga om Ni har Eder
Bogserare nr. 7 till salu, om så är så vore vi tacksamma
motse Edert lägsta pris och en fullständig beskrivning
på densamma, och om den är byggd för isbrytning ..."
Nu slapp dock VII:n släpa timmer uppe på Ume älven.

Sommaren 1929 blev VII:n uthyrd till Westerås-Tors
hälla Ångbåts AB under en tid av 60 dagar, för 150 kr
per dag. Uthyrningen förmedlades av skeppsmäklare
Olows & Borin i Stockholm, och kontrakt tecknades
Västerås 6/4 1929. I kontraktet sades att båten skulle
behövas redan den 14 juni då det var möjligt att Kron
prinsen och Kronprinsessan skulle följa med till eller
från Västerås i samband med utställningens öppnande
där. Fabriken förbehöll sig att befraktaren skulle bibe
hålla befälhavare och maskinist, samt betala dem gäl
lande löneförmåner och kostpengar. All övrig personal
skulle befraktaren anställa och avlöna. Kapten Waester
berg ansåg sig kanske för gammal att börja navigera
i främmande vatten och höll sig hemmavid med II:n
denna sommar. Det blev istället kapten David Fröberg
som förde VII:n under den kortvariga sejouren i Mä
laren. Efter några månaders uppläggning fick Gustavs
bergsbolaget ett acceptabelt anbud och den 16/12 1929
såldes båten för 150.000 kr till Waxholms Nya Ång
fartygs AB. Namnbyte till "Saxaren" skedde 1930.
Kapten Waesterberg slapp uppleva försäljningen då han
avlidit strax innan, den 18/11 1929.
Waxholmsbolaget sålde "Saxaren" 30/6 1964 för en

symbolisk summa till teknolog Hans Johansson och stu
derande Staffan Lindhe, sedan båten legat halvsjunken
vid Storkrån i Saxarfjärden efter en grundstötning 21
maj samma år. Senare på sommaren, den 15 juli, lyftes
hon av "Lodbrok" och den 5 sept. genomfördes prov
turen efter den lyckade bärgningen. Den 10 maj 1965
löste Lindhe ut sin kompanjon, och är sedan dess ensam
ägare till "Saxaren".
Det är verkligen ett berömvärt arbete som Staffan

Lindhe och hans vänner nedlagt genom att rädda denna
ångbåt. Måtte den gamla damen bära sina 60 år med
heder!

Gustav Alexandersson
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EN ANNORLUNDA
Vårt Malmökontor på Värme- och Sanitetstek

niska avd. fyller 25 år i år. Detta kanman fira i
mycket trevliga men något annorlunda lokaler.
Kontoret ligger sedan 4 år i fjärde våningen på
Torggatan 4, i hjärtat av Malmö. Distriktschef
Berndt Modig har funnit att detta fungerar väl så
bra som tidigare, då man hade sina lokaler med en
pompös utställning i gatuplanet i samma hus. Han
menar att bara de verkligt intresserade hus- och
lägenhetsinnehavarna tar sig 4 trappor upp och
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man slipper på det sättet flanörer som tar utställ
ningsbesök som ett tidsfördriv vid tex lunchdags.
Kontoret har nu en utställning delad i två sektioner,
en något större fackinriktad del och en mera riktad
till allmänheten.

För 25 år sedan låg kontoret på Djäknegatan då
ing. Alvar Andersson var chef. Från 1957 innehar
ing. Berndt Modig den sysslan. Hans närmaste
medarbetare är ing. Kjell Wahlgren, Jan Lilliefeldt
och Lars Schelander på säljsidan. Kontorssysslan
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TJUGOFEMARING
sköter Inge Erlandsson tillsammans med utställ
ningsvärdinnan Inger Ekberg. Ansvarig för service
sidan är Sven Jönsson tillsammans med servicemän
nen Gösta Norrsell och Sture Eriksson. Distriktet
sträcker sig över hela Skåne och södra delen av
Halland till och med Halmstad.
Att man befinner sig nära Danmark, där man

påstår att gemytet kommer ifrån, märker man och
frågan är om inte danskarna har lite att lära av våra
"Gustavsbergare" i Malmö. När vi i slutet av feb-

ruari besökte kontoret höll Kjell Wahlgren en in
formation för Agri-konsult om vår nya MV-radia
tor, där man växlade frågor och svar med många
humoristiska inpass. Andan är med andra ord ge
mytlig.
Vi önskar lycka till i fortsättningen och hurrar

trefaldigt. I Skåne hurrar man nämligen fyrfaldigt
endast för kungliga personer.

err-ell.
Foto: Björn Malmroos
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Att många varma hjärtan klappar
för samhället vid Farstaviken kan man finna vid
studiet av prenumerantlistorna för denna tidning.
Kungliga Postverkets nya postgiroblankett har dock
tyvärr skrämt bort de flesta från att skriva person
liga budskap på talongerna. Endast tre tappra har
inte låtit sig skrämmas av nymodigheter. Vi har
en vän i Svängsta, som lyckas få med ett helt kåseri
på den lilla talongen, det är alltid lika roligt. All
kontakt med läsekretsen är välkommen även om det
blir i små portioner på inbetalningskort. Så skriv
gärna, påpekanden, efterlysningar, rättelser, önske
mål och naturligtvis varma hälsningar. Nu skall
jag berätta för Dig som bor annorstädes om hur vi
har det i Gustavsberg. Du som redan har lyckan
att vistas här kan sluta läsa nu om Du törs, jag
kan ju råka att berätta något som rör Dig längre
fram.

Vi leverfarligt vid Farstaviken
Trafiken Du vet. Det är inte nådigt att vara fot
gängare här heller må Du tro. Jag vandrar flera
kilometer varje dag från Fabriken och hem till
Björnkärret och tillbaka, och det är inte så riskfritt
som när Du olovandes hängde bak på Värmdötril
lorna i Din barndom, eller cyklade slalom mellan
gengasbilarna under kriget. Nu är det bara Iris,
Britta och Margit som vågar cykla, vi andra liftar
med varandra. Det är inte så bra för konditionen,
men man kan dra av det på deklarationen, sägs det.
Nu förstår Du, blir Svenne och Svea i Hästhagen
sura för att jag beskriver vägen till nybyggar-Lug
net, men det kan vi strunta i för jag har sett alla
de gamla trogna Hästhagsborna ströva kring iLug
net med förklarade anleten. Varför skall jag avslöja
för Dig senare, nu skall jag berätta om trafiken.

Från Blomkulan till Grindstugatan
eller tvärtom, det kan vara som en hel popsymfoni
på spända nerver skall jag säga Dig. Att ta sig över
Algatan-Ingarövägen (ja, vi vet inte vad vi heter
längre så jag tar med tänkbara alternativ) är spän
nande, man kilar från trottoar till refug och över
till nästa trottoar med andan i halsen. Sedan snud-

på andra sidan Skärgårdsvägen-Värmdövägen.
På Din tid var det lite av en sensation att någon

jobbade i Stockholm och ändå bodde kvar på "ön"
men nu far fem sjättedelar av Lugnet, större delen
av Hemmestavik och spridda delar av Ingarö till
stan och "knegar", så nu får vi se upp i svängarna.
Häromdagen kom jag på ett elegant sätt att ta sig
över trafikknuten men jag tror tyvärr inte att det
är en problemlösning på längre sikt. Jag fick säll
skap med en vacker flicka, årskamrat med en av
mina söner och se, då kände jag mig som en Israels
dotter när folkledaren Mose ledde sin hjord torr
skodd genom Röda Havet.

Bilarna stannade vid övergångsstället
De som kom från vänster stannade, liksom de som
kom från höger, vi sneddade hörnet och krossade
nästa gata lika vackert. Ack, jag skred som en
drottningmoder på statsbesök fram i snömodden.
Dessa oemotståndliga gentlemen i sina fantastiska
bilar, vilket utpräglat skönhetssinne har de inte.
Aldrig stannar någon bil för mig.
Ja, Du vet säkert att Värmdötrafiken är hård

under veckosluten. Förr, som Du säkert minns, an
ordnade vi tävlingar, sällskapsdans och slagsmål
mellan norr och söder. Det är slut med det nu vi
kommer aldrig över vägen. Men livet av i dag har
också uppenbara fördelar. Vi behöver inte som på
Din tid resa in till stan, för att söka spänning och
närkontakt i köer och trängsel på Pub och Tempo
eller Systemet på Kocksgatan, utan allt detta finns
här på gamla Bleksäng. Där Du tränade höjdhopp,
längdhopp och starter för Olympiaden 1912 och
senare, där ligger nu vårt glada köpcentrum. När
det gäller att ta sig till och från detta Centrum har
söder en fördel. En gågata och en trottoar gör vägen
lätt för fotgängaren men "nordbon" måste krossa
infarten till parkeringen där djungelns lag råder.
Vi har en älskad gångväg på Lugnet-rakan men för
att nå den måste vi över ett vägkors, ja Du hör, vi
försoffas inte som Du kanske har inbillat Dig.
Ja, Du skulle få veta varför söderborna ser så

lyckliga ut i Lugnet. Jo ser Du, dom har blivit far
mor och farfar, mormor och morfar hela bunten,
tiden går, livet går vidare vid Farstaviken. Häls-

dar man över hörnet och skall åter äventyra det ningar
lilla livet för att ta sig helskinnad till trottoaren

14
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SKOLPOLISERNA
Är 1919 sågs de första skolpoliserna i aktion. Natur

ligtvis var det i Amerika. Biltätheten där åstadkom re
dan då på sina håll farhågor för barnens säkerhet på sin
väg till skolan. En uppslagsrik lärarinna i Detroit ord
nade så att vissa elever hjälpte sina kamrater i trafiken.
Skolpolisverksamheten har sedan spridit sig över hela
Amerika och Europa.

I början av 1960-talet var det Gustavsbergs tur. Sam
hället, som placerat sig lite avsides och åtnujtit ett visst
mått av lugn och ro, fick nu uppleva en allt hårdare
trafikintensitet.
Vid speciellt utsatta övergångsställen, där skolelever

passerar, har skolpoliser posterats med uppgift att lotsa
över sina kamrater när gatan är fri från trafikanter.

Skolan och polisen sköter tillsammans utbildningen av
skolpoliserna.
En skolpolis har tjänstgöring var tredje vecka och de

morgnarna gäller det att lämna sängen extra tidigt för
att i alla slags väder vara på plats när eleverna börjar
anlända.

Efter avslutat arbetspass väntar choklad och smörgå
sar.

För det fina och idoga arbete som skolpoliserna utför
erhåller de en viss belöning. Under höst- och vårtermi
nen får de ett antal biobiljetter. På hösten har de haft
nöjet att få komma på besök till södra polishögkvarteret

i Stockholm, där roliga och spännande inslag väntade.
Kulmen under vårterminen brukar vara flygturen över
Gustavsberg och Stockholms skärgård.
Våra skolpoliser i Gustavsberg, nu 34 till antalet, in

går med sin lilla del i den stora grupp på ca 25.000
skolpoliser som finns i Sverige. Deras insats har överallt
visat sig öka trafiksäkerheten, och det är någonting som
vi har all anledning att uppskatta.

Göran Salenberg
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Att ge en riktig känsla av gångtrafikantens
bekymmer är riktigt svårt med stillbild. Det
verkar så tryggt, allt står så stilla. - När det
blåser kl 12 skall bilar, fotfolk, modiga cyklis
ter och våra vänner änderna samsas under 10
hektiska minuter. Och det går faktiskt bra.
Som ni ser hinner anddamerna kokett lyfta
på foten utan att flaxa. Nedre Stenhuset
mycket kärt i minnet - saknas nog inte av
trafikanter. Varubilar och kunder trängs inte
längre med oss och sikten ger säkerhet. Men
visst var det behändigt och vant när det fanns,
med butik och fin silhuett!

Vid kyrkan gäller det också att passa sej.
Än ser det inte så svårt ut. Men när våren
blir skollov är det mera fullsatt. Redan tredje
söndagen i mars inträffade förresten årets
första riktiga kö genom Gustavsberg. Tålmo
diga sommarbor satt där dom satt - ganska
länge.

Stannande buss är en varningssignal. Skymd
sikt, brådska, barn! Pass opp!

Och långtradarnas skara växer. Så här kan
det se ut en dag i mars vid Gula Porten utan
rusning. Enligt ögonvittne var det ganska
fullsatt också inne på fabriksområdet.

Det försvunna stenhuset kommer säkert
också i sommar att mildra trassel och trängsel
vid utfarten på Algatan-Ingarövägen, ska vi
hoppas.

Foton: Denna sida Hilding Ohlson
Bilden till vänster Harry Ekström

•



KONSUM• DOMUS
Redovisning av 1971 års verksamhet
När tidningen kommer från trycket ut till läsarna har

vi haft distriktsstämmorna i Gustavsberg och troligen
också föreningens årsstämma, som slutligt fastställt bok
slutet och överskottsfördelningen. Årsstämman väljer
också styrelse och lokalrevisorer. Vi hade distriktsstämma
i Värmdö Bygdegård i torsdags kväll, som blev årets
premiärstämma. Den stora salen var fullsatt och stäm
ningen var mycket god. Medlemsrådet hade tillsammans
med Göran Fall, som är föreståndare i Fruviksbutiken
beställt tårta till 120 personer men det kom 170 per,
ner som samsade sig så bra att alla blev nöjda, även om
storleken på tårtbitarna blev något varierande. Men vi
drack inte bara kaffe och åt tårta. Vi fick höra mycket
njutbar musik av Scenstudions orkester under ledning
av Sven Pettersson. Medlemmarna fick en detaljerad in
formation om föreningens resultat och den ekonomiska
ställningen. Stämman godkände för sin del bokslutet
och förslaget till fördelning av överskottet, som bl a
innebär att återbäringen blir 4 procent. På stämmornas
dagordning står bl a behandlingen av en motion från
Arne Andersson, som föreslår att medlemmarna vid
årets stämmor gör ett principuttalande emot öppethål
lande i föreningens butiker och varuhuset på sön- och
helgdagar med undantag av en söndag i samband med
julhandeln. Föreningens styrelse har samma inställning
till denna fråga som motionären framfört. Stämman i
Värmdö Bygdegård uttalade sig enhälligt enligt motio
nen. Vid stämman presenterades ett förslag till ny organi
sation av upplysningsverksamheten och de förtroende
valdas utbildning. Vidare fick vi se upplysande stillfilm
om aktuellt från Konsumentkongressen. Denna visade
att kongressens förslag och uttalanden säkerligen kom
mer att ge utslag i rörelsens fortsatta arbete.

Man blir så glad - så glad när solen skiner ...
hörde jag just nu i radion. Visst blir man glad.
Vi har haft många solfattiga månader och då blir

man så glad när solen tittar fram. Att vi har våren i
annalkande kan man verkligen konstatera när man som
undertecknad i går tog en tur runt till våra butiker. Det
var lördag då jag gjorde rundturen. Solen sken ... alla
människor, kunder och personal i butikerna såg glada
och frigjorda ut. Det var som sagt lördag, vilket kanske
gjorde sitt, eftersom man såg fram emot en weekend i
vår friska skärgårdsluft. I våra livsmedelsbutiker var
försäljningen i full fart och antalet bilar på parkerings
platsen utanför varuhuset visade att det måste vara fart
med försäljningen i varuhuset. I livsmedelsbutikerna och
varuhusets livsmedelsavdelning hade vi som vanligt
många varuutbud med röda prislappar, som talar om
att priset är nedsatt under ordinarie. Den stora attrak
tionen denna veckan var vårt goda cirkelkaffe i stor
burk till lågpris. Korvmarknad var också ordnad i samt
liga enheter.
Vid möbelbutiken var parkeringsplatsen väl utnyttjad.

På gräskullen utanför butiken hade ett antal båtar fått
sin placering. Där fanns båtar i prislägen från 775:
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och uppåt. På altanen framför sparbankens lokal var
en stor "kryssare" placerad, som väntar på sin ägare.
För att bli ägare till den båten får man betala 7.955:
kronor. Till detta kommer kostnaderna för motor och
övrig utrustning av olika slag, som man kan köpa i
samma butik. Trädgårdsmöblerna hade inte kommit på
säljplats, men när ni läser dessa rader så finns säkerligen
hela sortimentet i butiken. I likhet med tidigare år läm
nar vi 10 procent på de föreslagna ca-priserna. Förra
året sålde vi ett 70-tal båtar.

I varuhuset presenteras våren och sommaren i mont
rar, hyllor och ställage. Skyltfönsterfasaden visar i glada
färger att nu är det vår och snart sommar. Jag inter
vjuar Ove Ericsson, som är avdelningschef för textil och
skor. Han säger bl a att modet i år är färgglatt, där hela
färgskalan är representerad. Färgerna rött, blått och
gult dominerar. När det gäller kläder och skor ingår de
mera extrema modellerna inte i samma omfattning som
tidigare år och man har gått in för mera funktionella. I
skyltfönstren ser jag några sjömansinspirerade klänning
ar och då rör det sig om vitt, blått och rött. Beträffande
priserna på skor och kläder har de inte stigt så kraftigt
1 pns som man föreställer sig. Vidare framhåller Ove
att vi har möjligheter att ge personlig service. Det finns
givetvis situationer då önskad betjäningsgrad inte kan
klaras helt på grund av att personalantalet måste be
gränsas med hänsyn till kostnaderna. Vår strävan är
dock att kunna ge den information och hjälp som kun
den önskar. När Ove Ericsson talade om färgernas do
minans så kom jag att tänka på min syn på färger nå
gon gång i början av 30-talet. Då hade min fru ... då
fästmö, en grön klänning som jag blev så förtjust i.
Det var givetvis inte bara klänningen som tjusade mej.
När jag i samma tidsperiod kom till KF i Malmö för

att köpa in lite textilvaror till den blygsamma avdel
ningen i den lilla konsumtionsföreningen i norra Skåne
där jag var föreståndare och skulle allt bestyra. Det vi
sade sig då att jag blivit så kär i grönt att det mesta som
jag köpte var grönt. Det fanns säkerligen kunder i den
lilla föreningen som hade annan uppfattning om färger
än den tjugofyraårige och käre "handelsföreståndaren"
som man då kallade föreningsföreståndarna.

Husgeråd/sport
byter i dagarna till vår/sommarsortiment. Inom denna
avdelning uppmärksammas alla de sällskapsspel som
är aktuella inför sommaren. När det gäller fiskutrustning
så har vi ett mycket stort urval. I likhet med tidigare
år lämnar vi 10 procent på ca-priserna vid köp av båt
färger. Flytvästar är också en aktuell artikel.

Förberedelsearbetet för vår- och sommarförsäljningen
pågår för fullt. Detta gäller både planeringen av varu
anskaffningen och personalbemanningen.
Vi hoppas att det skall bli regn så att allt blir grönt.

Och när vi ändock är igång med att önska så hoppas vi
på sol och värme.
Jag slutar som jag började ... man blir så glad så glad

när solen skiner. G. M-n.
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TBV - Tjànstemànnens Bildningsverksamhet - har naturligtvis ocksà sprakkurser fòr invandrare. Det hànder
ràtt ofta att deltagarna med làrare kommer ut till Gustavsberg fòr att se pà HPF och Muséet. I slutet av mars
var 44 elever fràn 17 lànder hàr. Finland hade starkaste representationen med 9 deltagare. Fràn sà avlàgsna
trakter som Chile, Argentina, Peru, Japan och Arabien kom en elev fran varje land. Nàgra var amerikaner och
resten européer. - Hàr ett gruppfoto fràn teaterscenen efter lunchen i Kristallsalen.

INVANDRARGUIDE
KOPGUIDE FOR INVANDRARE
K0operativa Fòrbundet har framstàllt en inkòps

guide pà olika spràk nàmligen:
Finska till svenska, Serbokroatiska till svenska,

Italienska till svenska. Guiden àr avsedd att under
làtta inkòpen fòr de invandrare, som ànnu inte
hunnit làra sig svenska.

Inkòpsguiden erhàlles utan kostnad i Domus In
formation eller av respektive butikschef i vàra livs
medelsbutiker. Den kan àven hàmtas hos Gustavs
bergs Invandrarbyrà.

OSTO-OPAS MAAHANMUUTTANEILLE
KF:n laatima osto-opas on àskettàin ilmestynyt

viidellà eri kielellà, mm. suomeksi.
Tàmàn "ostos-sonokrijan" tarkoituksena on hel

pottaa làhinnà niiden maahanmuuttaneiden ostosten

tekoa, jotka eivàt vielà osaa ruotsia.
Nàità ilmaisia oppaita saa Domuksen Informa

tiosta ja elintarvikeliikkeistà sekà myòskin Gus
tavsbergin siirtolaistoimistosta.

GUIDA ECQUISTI PER L'IMMIGRANTE
L'Unione Cooperativa ha messo a disposizione

un opuscolo chiamato "Guida acquisti" in 5 lingue,
fra questa in italiano.
L'opuscolo é addetto a facilitare gli acquisti per

gli immigranti che ancor non hanno imparato lo
svedese e molte volte si trovano in difficoltà.

La "guida acquisti" si pu6 ottenere gratuitamente
al Domus Informazione, oppure direttamente dal
principale dei nostri negozi di generi alimentari.
l'opuscolo si pu6 anche prelevare all'ufficio degli
Immigranti jui in Gustavsberg.
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SPELNATT
Aprilnatt, dimman driver i slöjor genom dalen

därnere - hitupp når den inte. Hitupp är lika med
den lilla kojan där jag ligger sedan några timmar
för att vänta på att tjädern skall börja spela.
Det har varit tyst och stilla hela förnatten, ända

sedan jag i kvällsmörkret travade hit upp på den
stig som i dagsljus verkar så lättgådd, men nu gör
att jag svär över kvistar som jag halkar på, kvistar
som slår mig i ansiktet, frusen snö som smulas sön
der under mina fötter och låter som ginge jag på
krossat glas. Jag svär en gång till då jag bara 100
m från kojan skrämmer en stor fågel från nattkvist,
var det månne en tjäder, ja så bullrande uppflog
har bara han.
Tyst är det, det enda jag kan höra är bandspela

ren som står där och surrar trots sin isolering av
tyg, plast och granris.
Jag tittar på klockan, den är snart två, på av

stånd hör jag en kattugglas hoande, det frasar i
snön på berget som av klövar - låter som vore det
en älg, jag försöker avgöra vart den är på väg, men
distraheras av ugglan och en skällande räv. Jag får
undersöka spåren närmare sen det blivit ljust.

Skällandet kommer i riktning från sommarstu
gorna som vuxit upp bara 400 m från kojan de se
naste åren, mickel tackar och tar emot. Var det
honom jag mötte borta vid Dyppeln för en månad
sedan då jag var här på skidor, för att söka efter
spillning från vår största skogsfågel, den räven var
halt på ett framben och verkade risig i största all
mänhet.
Medan ännu sista skallet ifrån mickel ljuder i

mina öron hör jag ett vinande/bullrande ljud, ett
ljud som sätter nerverna i dallring och får hjärtat
att bulta så man tycker det hörs ut till spelplatsen.
Antligen landar den första tuppen och där hörs en
till men den slog i ett träd, är det kanske en höna.
Hon, det har aldrig varit mer än en höna på den
här spelplatsen, satt i ett träd en hel natt 1968, men
för 10 år sedan var hon nere på backen i tre på

varann följande nätter då jag låg här hela påsken.
Jag vänder min kassett och tittar samtidigt ut genom
den glugg som vätter mot öster, det börjar så smått
att dagas och rödhaken låter sina silverklocksliknan
de toner tillra ut över berget från en grantopp.
Denna tjusiga lilla varelse som sjunger i alla väder
och vid alla tider på dygnet.

Men vart tog tjäderspelet vägen, några få knäpp
ningar var allt jag hört. Men tyst, ett sakta skra
pande mot snön får mig att lystra, sakta, sakta
kikar jag ut och ser en tupp som så varligt är på
väg uppför berget mot den plats där jag tidigare
hade en koja. Han stannar och knäpper några gång
er, jag ser hur ögonen blinkar, så lyfter han vingarna
som till flykt men i samma ögonblick landar tupp
nr 3 bara två meter ifrån honom, den sist anlände
tar några steg, lättar och flyger rakt i luven på
sin antagonist. 3 :an är en gammal bekant sedan 6-7
år, han har en ljus stjärtpenna, som skiljer honom
från dom andra. Den anfallna ger sig 50 m bort
men 3 :an hinner inte vända sig om förrän en ny
tupp landar invid honom och här finner 3:an sin
överman och blir jagad ned från berget. Oj, vad
viktig han ser ut med sina röda svällande kammar
över ögonen och sina släpande vingar.
"Kock-kock" lockar hönan från sin gren, tuppen

slår några "pellöp" men verkar inte så där väldigt
intresserad utan det hela slutar med att en tupp
längre bort brakar iväg och får alla utom en med
sig, den skrämde jag upp senare när jag var på väg
mot Dyppeln.

Spelet blev ju inte av något större format men
tillsammans med en fin trastkonsert, flyttande vi
por, sångsvanar, ringduvor m m så blev det en min
nesvärd natt.
Jag stötte några morkullor på väg ut till bussen,

man frågar sig hur kan dessa fåglar klara sitt födo
sök så tidigt som dom anländer, ofta i början på
april.
Men det är en annan historia. Åke B.

0

HALL NATUREN REN
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TACK TILL MÅNGA
På Skottdagen den 24 februari avtackades 13

sjukpensionärer med kaffe och tårta på Strandvik.
Nestorn vad gäller anställningstid var Evert Jo
hansson med 50 tjänsteår.

Lennart Nordström och Erik Norberg represen
terade fabriksledningen på Plast resp. HPF och
Sune Nilsson höll ett tal och tackade för gjorda
insatser. Blommor och minnessaker överlämnades.

Från vänster i bild, stående Rurik Smedslund,
Karl Strömberg, Jan Larsson, Helge Lithander,
Evert Johansson, I van Berglind, Hendel Augustsson
och Tage Sundin. Sittande Sven Jansson, Chaim
Weiss, Astrid Isaksson, Erik Pettersson och Börje
Johansson.

Onsdagen den 23 februari avtackades dessa båda herrar
från en lång arbetsdag. Gunnar Österberg t.v. har jobbat
över 50 år i fabriken. Harry Branten t.h. i 30 år. Gun
nar tillhör de gamla "porslinarna" men på slutet var han
arbetskamrat med Harry i Sågen. Carl-Gunnar Fagerlind
överlämnade blommor och närvarande var också förman
och arbetskamrater.

Till gruppen hör också Maria Möller, John Sö
derman, Mikkels Alexander, Nils Lidberg och Ruth
Henriksson, som inte hade möjlighet närvara, men
kommer att avtackas senare.

21



I

i
i

I
j

RÄDDA BARNEN
Det är svårt att ge.
Att det finns många som är mindre lyckligt lottade

än vi i världen, det vet vi. Och innerst inne vill vi mer
än gärna hjälpa på något sätt. Men det är svårt att få
det att bli av. Och det är lätt att säga: "Min lilla slant
gör ändå ingen nytta i den stora nöden." Somliga kan
ske tycker att de inte har fått tillräcklig information om
hur de kan hjälpa. iEller om vilka som behöver hjälp.
Dessutom kan man ha så mycket att göra själv, att man
inte hinner tänka på såna här saker alls. Här vill vi pre
sentera ett enkelt och riktigt sätt att hjälpa: Att vara
fadder.

Pengarna går alltid fram.
Somliga är misstänksamma när det gäller olika former

av hjälpverksamhet. De är inte alltid säkra på att hjäl
pen kommer fram.

I Korea, Jemen och Etiopien har Rädda Barnen egen
administration med svensk personal. Hjälpen till Hong
Kong och Kenya administreras genom de skolor som
vi stöder där.
Vi vet att fadderpengarna alltid går till bestämt än

damål.
I Rädda Barnens fadderverksamhet utgörs administra

tonsavdraget av endast 10 /%.

Att vara fadder.
På många håll i världen har familjerna svårt att över

huvud taget skaffa mat för dagen. Många barn dör i
sjukdom och undernäring i tidiga år. Barnen får inte
heller den utbildning de behöver för att livet ska kunna
kännas meningsfullt för dem.

Genom att åta Dig fadderskap kan Du hjälpa barnen
i dessa områden att få en ljusare framtid.
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Internationella barnbyns vintermöte på besök i Gustavsberg
Internationella Barnbyn, som består av barn från

hela världen, har haft sitt årliga vintermöte i Skat
boet i Lillängen från 20 december till 4 januari. Till
detta möte kommer mest barn från Europa - från
England, Västtyskland, Finland, Norge och Sverige
denna gång. Dom diskuterar, har frågestunder om
sina resp. hemländer, dansar och sjunger.

En dag tillbringades i Stockholm. Och så det tra
ditionella besöket på Gustavsberg, förstås. Med vis
ning av HPF och kaffe i den julgransprydda Kon
ferenssalen. Här på bilden sjunger dom hand i hand
sin visa, som handlar om hur barn från olika länder
och av olika raser träffas. Hur dom hoppas och
arbetar för att förståelsen och hänsynen skall växa,
så att alla blir vänner: "lära att älska och leva, i
deras hand ligger framtiden - - - våga göra dröm
men till verklighet".



Ramdalen Oxelösund
en anläggning för skola och
aktiv fritid

I Ramdalen sydväst om motorvägen mot Nykö
ping ligger en skola för mellan- och högstadium. Lo
kalerna med dagens alla tekniska hjälpmedel an
vänds också på kvällar av cirklar och liknande.
Sim-, sport- och bowlinghallar, varpaplan, idrotts
plats med fotbollsplan och friidrott, konstfrusna
hockey- och bandyplaner - sommartid grusplaner
- träningsplan på gräs och tennisbanor ger rika till
fällen till fysisk träning och stimulerande avkopp
ling både inom- och utomhus. En cafeteria, 400 par
keringsplatser för bilar och cykelparkering finns
också.
Tanken på en simhall väcktes 1960. En utred

ningskommitte lämnade 1964 sitt betänkande och en
arkitekttävling utlystes. I februari 1968 fick bygg
nadsnämnden uppdraget att bygga det, som blev
lite mer än den ursprungliga simhallen. Området är
ett igenslammat sund med en mjuk ekbevuxen
strandsluttning i norr. Grunden var problematisk.
Men ett på pålar och plintar buret betongdäck bär
nu både hus och gårdar. Dyrt men en stadig grund,
bra för byggandet och för framtida underhåll. En
varm färgsättning ger stimulans och håller samman
husen både inom- och utomhus.

Ovan stora bassängen i simhallen som också har bassäng
för simundervisning, plaskdamm, bastu och motions
däck. - Shunyu Niamara, konststuderande från Japan,
har gjort "Kebnekajse-Esjjakenben". Han har "sågat
av" Kebnekajse vid foten, vänt det upp och ner och
gjort ett avtryck, ställt fjället tillbaka och fått denna
lekskulptur. Foto: Lundell, Prisman, Oxelösund.
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Fr.v. stående: K. 1. Strömberg (lagledare), H. Sjökvist, T. Johansson, K. Nordin, L. Bylund, L. Olsson, S. E. Svan
berg, F. Svensson, B. Rylander, I. Eklund, G. Karlsson, S. Wiberg, J. Spångberg, R. Johansson. Fr.v. knäst.: J.
Wall, I. Rosen, J. Dahlberg, A. Norling, M. Elfving, R. Johansson, R. Flink, L. Wallen, J. Lundkvist (tränare).

Foto: Leif Andersson.

RAPPORT FRÅN ISHOCKEYSEKTIONEN

Sorunda
Gustavsberg
Värmdö

14
14
14

12 1 1
10 2 2
8 4 2

85-25 25
92-40 22
50-23 20

seriestarten, får jag tacka för ett gott samarbete och en
rolig säsong 1971-1972.

Karl-Ivar Strömberg

Pojklagen har som vanligt hållit sig väl framme i de
tre serier som Nacka Fritidsnämnd arrangerar varje år.
I St. E. Cupen vann D-pojkarna sin serie och gick till
åttondelsfinal. I slutomgången där de förlorade mot
Cobran. A-pojkarna kom tvåa i serien och förlorade
mot Hammarby i första cupmatchen. C-pojklaget blev
tvåa i serien, förlust i sextondelen. C-pojkarna deltog
även i julcupen arrangerad av Atlas Copco och gick där
till final, förlust med 5-0. C-pojkarna gjorde ett besök
i Finland och mötte där två lag, vilket gav en seger och
en förlust. Dessa lag hoppas vi få besök av nästa år.

Ishockey-skolan
Ishockeyskolan som denna säsong drevs i sektionens

regi med Ulla Sjölund som "rektor", har samlat 120-
130 deltagare, som visat en entusiasm, som varit gläd
jande. Instruktörer har varit spelare ur A-laget. Den
avslutande turneringen vann Ingarö-pojkarna, för vilka
Jokka Dahlberg var ledare.
Med förhoppning om att vi snart har en konstfrusen

bana i samhället fortsätter vi vårt nu tungrodda men
mycket givande arbete med ungdomsverksamheten. Är
det alldeles omöjligt att Kommun och Fabrik tjälps åt?

Till sist vill vi tacka alla som ställt upp med bilar
när vi behövt hjälp. Ett stort tack till publiken, som
visat större intresse än vi vågade hoppas på. Välkomna
tillbaka och stöd oss i Div. 4.

Seniorlaget startade träningen den 23/8 1971. På den
na hälsades vår nye tränare Janne Lundqvist välkom
men. Under november hade vi blivit tilldelade 1 tim!
vecka på Saltsjöbadens konstisbana fr o m den 5/11.
Vi hade under hösten kontakt med sju st. klubbar som

var villiga till träningsmatcher. Endast 2 st. av dessa
kunde genomföras p ga svårigheter att få istider. Mat
cherna som spelades var mot Ingarö IF den 10/12 som
vanns med 10-0 och mot Stinget AC där vi förlorade
med 6-2. Stinget vann sin grupp i Div 4 övertygande.
Serien startade mycket bra för oss med 2 st. 10-2-

segrar, varefter vi i fjärde omgången mötte Värmdö
hemma och fick vår första förlust med 4-1. Den andra
och sista förlusten med 7-3 kom mot Sorunda på deras
hemmaplan.

Efter en mycket spännande serie och en strid mellan
Värmdö och oss om andra plats efter Sorunda vilket
betyder uppflyttning till div. 4, placerade vi oss som
tvåa, efter att i de två sista matcherna slagit i tur och
ordning Ingarö med 14-2 och dagen efter seriesegrarna
Sorunda med 7-4.

Säsongen 1971-1972 har som framgår av ovan varit
mycket lyckad. Detta beroende på en mycket krävande
men rolig träning som "Janne" med stor framgång prak
tiserat och lyckats med.
Med förhoppning att vi även nästa säsong kan få be

hålla Janne som tränare, stödet från publiken samt sist
men inte minst ökade möjligheter till träning på is före

24



••MOLNTORPS-
GLIMTEN
Vår fritidsklubbs - GBM-klubben - fiskesek

tion hade inte heller i år några svårigheter med un
derlaget för genomförandet av Pimpel-KM. Däre
mot var abborrarna lite omedgörliga för en del av
deltagarna. Följaktligen räckte såväl armar som
uppsamlingskärl väl till den här gången. Detta trots
att Knut Andersson landade en gädda vägande
2.480 g! Olyckligtvis betraktas all annan fisk än
abborre med skepsis i dessa sammanhang, men i en
separat tävlan om "största fisk" är nästan allt god
tagbart och här blev denne gäddans baneman suve
rän.
Tävlingen avgjordes på Mälaren utanför ön Säv

holmen med deltagande av såväl ungdom som gar
vade veteraner i gamet. Prislista, damer: 1 Pirjo
Ehnlund 350 g, 2 Lisa Måhlberg 90, 3 Aune Lep
pälä 85, 4 Pia Ehnlund 75, 5 Kerstin Westman 40 g.
Herrar: Klubbmästare Esko Pokela 2.540 g, 2 Hel
muth Windszus 1.490, 3 Erkki Siven 1.400, 4 Veik
ko Mylläri 1.310, 5 Rainer Sandvik 1.260, 6 Sven
Träskvik 1.230, 7 Knut Andersson 980, 8 Henry
Broström 740, 9 Esko Mylläri 710, 10 Matti Lep
pälä 620, 11 Ingemar Wall 560, 12 Arne Westman
510, 13 Harri Leppälä 470, 14 Stig Andersson 460,
15 Fritz Hellström 420, 16 Augustin Sääv 370, 17
Bror Andersson 340 g (fjolårsmästare!) 18 John
Ehnlund 280, 19 Ernst Hellström 220, 20 Håkan
Hedberg 180, 21 Niclas Norr 160, 22 Hans West
man 90, 23 Almer Blomkvist 70, 24 Jan Träskvik
55 g.
Skidsektionen - som förra säsongen nödgades

inställa KM-tävlan p g a snöbrist - hade i år större
gunst hos Kung Bore. Därmed skulle troligen också
"finalen" om det år 1966 uppsatta vandringspriset
avgöras: Knut Andersson och Martti Haarala hade
redan två inteckningar och tre behövdes för att pri
set skulle bli ständig egendom! Trots en kämpain
sats även av den gode Knutte, hamnade "bucklan"
i betydligt yngre Marttis' prisskåp för alltid. Täv
lingen skakade även fram en ny "komet", Bjarne
Lindlöf, som säkert kan komma att konkurrera om
ett ev nytt vpr! Banan passerade historisk mark vid
Borgby Skans och mätte för damerna c:a 3 km
och för övriga c:a 5,5 km. Start och mål var för
lagda till fabriksområdet. Resultat, damer: 1 Irja

%_,.

Ärets klassegrare i skidtävlingen fr v M. Haarala, A.
Blomkvist, I. Mylläri och K. Andersson.
Foto: Eilert, Strömsholm.

Mylläri 22,19 min, 2 Doris Gybrant 22,24, 3 Kers
tin Westman 24,53, 4 Margit Nilsson 24,57, 5 Tai
mi Korhonen 29,46. Veteraner: 1 Knut Andersson
26,42, 2 Tore Andersson 28,12, 3 Gunnar Nilsson
28,18, 4 Edvard Eriksson 28,27, 5 Matti Leppälä
29,56, 6 Alvar Hannus 31,41, 7 Bertil Gybrant
34,43. Oldboys: 1 Almer Blomkvist 28,36, 2 Keijo
Harju 29,20, 3 Veikko Mylläri 30,57, 4 Bertil Jo
hansson 33,00, 5 Karl Andersson 33,41. Seniorer:
Klubbmästare Martti Haarala 26,18, 2 Bjarne Lind
löf 26,29, 3 Sven-Erik Andersson 27,18, 4 Arne
Westman 27,30, 5 Lars Blomkvist 28,26, 6 Ingvar
Widell 35,23.

Lagtävlan vanns av Pressavd före Putsavd och
Plåtslageriet.

I händelse av skidföre i nov-dec kan vi kanske
hoppas på Vasaloppsstart för någon av våra grab
bar nästa gång? (Ambitioner lär finnas!)

L. Johansson
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RADHUSMASTERSKAPEN

I år gick det vägen. Snön som fallerade i fjol låg där den skulle den 26 februari då Ernst Bäckström drog
igång Radhusmästerskapen för 21 gången. Bra väder, fint före och mycket folk hade samlats för att följa
tävlingen som åskådare, 140 deltagare hade anmält sig och 110 kom i mål. Tävlingen var öppen för alla
födda 1965 och tidigare. Alla fick priser.
Ernst Bäckström vill genom Gustavsbergaren tacka AB Gustavsbergs Fabriker, Domus, Hem och Skola,
Hallmans, Fritidsnämnden, Kvinnogillet och alla frivilliga som hjälpt till med bidrag. Sist men inte minst
vill han hjärtligt tacka Orienterings-grabbarna för all hjälp. Här följer de tappra vinnarna:
Flickor, födda 1964-65, 1 km Flickor, födda 1958-59, 2,5 km Per-Anders Daagarsson
1 Susanne Persson 6 33 1 Ann-Lena Andersson 13.44 14 Tomas Pettersson 7.28
2 Ann Wallengren 7.44 2 Åsa Olsson 14.51 15 Jan Blomberg 7.30
3 Cecilia Nygren 7.51 3 Ann-Charlotte Rahm 14.56 16 Anders Langhard 7.37
4 Ulrika Asplund 8.41 4 Ella Forslund 16.03 17 Lars Nilsson 7.38
5 Annika Löv 8.53 5 Rose-Marie Kjellberg 19.21 Stefan Nilsson
6 Åsa Fahlen 8.58 19 Per Isaksson 7.41
7 Susanne Klasson 9.22 Flickor, födda 1955-57, 2,5 km 20 Jonas Lundgren 7.54
8 Äsa Trolle-Lindgren 9.38 1 Jill Daagarsson 10.32 21 Stefan Hedenskog 7.55
9 Cecilia Sjöstedt 10.35 2 Anette Hagelin 11.48 22 Magnus Eriksson 8.00

3 Ulla Forslund 12.16 23 Tomas Jansson 8 05
Flickor, födda 1962-63, 1 km 4 Sonja Lingestål 16.06 24 Johan Forsberg 8.08
1 Inger Rosen 5 35 25 Anders Mohlin 8.13
2 Ann-Kristin Svensson 5.58 Pojkar, födda 1963-65, 1 km 26 Jonny Jansson 8.22
3 Lena Johansson 6.44 1 Klas Persson 6.21 27 Mats Fall 8.34
4 Maria Ekroth 7.15 2 Jan Lundkvist 6.23 28 Kjell Westling 8.37
5 Åsa Nordström 7.36 3 Mikael Wester 6.26 29 Tomas Lundgren 8.53
6 Laila Ringkvist 7.38 4 Jan Tryggvesson 6 29 30 Stefan Essman 8.57
7 Pia Sandqvist 7.41 5 Arne Fallstig 6.32 31 Simon Scheiwiller 8.58
8 Anna Grundberg 8.48 6 Fredrik Sigekrans 6.37 32 Conny Magnusson 9 03

7 Hans Benjaminsson 6.46 33 Jan Björk 9.05
Flickor, födda 1960-61, 1 km 8 Leif Olsson 6.48 34 Ulf Angerman 9.07
1 Ann Carlbrand 6 37 9 Fredrik Lundberg 6.52 35 Ronny Elvin 9.27
2 Charlotte Nygren 7.22 10 Kristian Sjöstedt 7.02 36 Lars Eriksson 9.34
3 Karin Langhard 7.38 11 Stefan Taxen 7.08 37 Peter Sigekrans 9.39
4 Kristina Lindkvist 7.50 Lennart Engström 38 Sven Eriksson 9.48
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BANDY

Den 22 januari mötte Gustavsberg i en hängmatch
Vesta i Uppsala. Efter en välspelad match segrade
Vesta med 2-1.

I returmatchen på Ekvallen dagen efter segrade
återigen Vesta, denna gång med 5-2. Gustavsbergs
målen gjordes av "Pärlan" Johansson och Benny
Sjödahl.
Den 2 februari i en kvällsmatch i Uppsala mot

kvartersgänget Lindsbergsklubben förlorade Gus
tavsberg med 6-4. Gert Nilsson och Benny Sjödahl
"målade" för Gustavsberg, 2 mål vardera.
Returmatchen gick på Ekvallen den 6 februari i

strålande solsken och det blev en ovanligt bra
match. Gästerna gjorde första målet och så redu
cerade Alf Sundkvist till 1-1 och så blev det i
halvlek.

I andra halvleken ökade Gustavsberg genom Affe
Sundkvist till 2-1 på passning från Lennart Ohls
son och Gert Nilsson slog till på tennis utan chans
för målvakten och det stod 3-1. På passning från
Sundkvist gjorde "Pärlan" Johansson mål och i en
klunga framför mål slog Benny Sjödahl in bollen,
så att matchen slutade med gustavsbergsseger med
5-1.
Lördagen den 5 februari kom Eskilstuna till Ek

vallen i en returmatch, som slutade med seger för
"smederna" i det knappaste laget, 2-3.

Gustavsberg hade länge 2-2 och man började
tro på oavgjort, men Eskilstuna fick ett frislag och
deras hi "Råttan" Boman slog till perfekt i övre
högra hörnet och det blev vinstmålet.

SLUTSPEL
Söndagen den 13 februari kom IFK Stockholm

till Ekvallen och mötte Gustavsberg i en jämn
match. Gästerna gjorde 1-0 direkt på hörna och
Gustavsberg utjämnade genom Pentti Dahlberg i
första halvleken.
"Pärlan" Johansson ökade på med 2-1 efter

ett sologenombrott med skott i mål och allmän
glädje bland gustavsbergspubliken.

IFK Stockholm reducerade till 2-2 genom Jan
ne Äslund och det blev slutresultatet.
Nu återstår endast två matcher i serien, mot

Triangeln och Selaöpojkarna. Det blir dock endast
bortamatcher i fortsättningen.

Selaö mötte Gustavsberg onsdagen den 16 på
Söderstadion och förlorade med 2-4 och söndagen
den 20 spelade Gustavsberg mot Triangeln och vann
knappt med 3-2. Gustavsbergsmålen gjordes av
Benny Sjödahl 2 och Alf Sundkvist.

Serien är slut och Gustavsberg blev trea i tabel
len.

Axman

Div. Il Östra Svealand (slutspelat)
Eskilstuna 14 12 0 2 71-35 24
Vesta 14 10 1 3 60-38 21
Gustavsberg 14 7 2 5 41-38 16
Selaöpojkarna 14 6 2 6 34-30 14
Lindsbergskl. 14 6 1 7 49-42 13
IFK Stockholm 13 5 3 5 31-38 13
Triangeln 14 2 2 10 23-58 6
Hägersten 13 1 1 11 22-52 3

39 Lennart Löfström 9.51 11 Peter Hansson 16.19 31 Björn Norling 21.44
40 Mats Ringkvist 9.53 13 Jan Eriksson 16.21 32 Kent-Åke Bäckström 23.14
41 Mattias Grenholm 10.14 14 Tomas Björk 16.22
42 Magnus Hammar 11.03 15 Leif Johansson 16.26 Pojkar, födda 1958-59, 2,5 km
43 Johan Treskog 11.38 16 Göran Lingestål 16 38 1 Jan Ostergren 10.17
44 Per-Arne Bäckström 12.49 17 Tomas Jansson 16.40 2 Gunnar Lindholm 10 23

18 Claes Taxen 16.43 3 Dan-Anders Daagarsson 10.43
Pojkar, födda 1960-62, 2,5 km 19 Ulf Herrder 16.47 4 Anders Nordström 11.42
1 Mikael Persson III 11.54 20 Esa Kärppä 16.51 5 Agne Nylander 13.31
2 Mats Blomberg 13.23 21 Berndt Sturm 16.52 6 Peter Landin 13.49
3 Urban Johansson 14.07 22 Kjell Sahlen 16.53 7 Arne Borg 14.02
4 Björn Holmer 14.24 23 Mikael Hellstadius 17.13 8 Tomas Hagström 15.23
5 Mikael Persson II 14.39 24 Tomas Storbacka 17.46
6 Mikael Hansson 14 51 25 Gianluca Rabaini 17.49 Pojkar, födda 1955-57, 5 km
7 Jan-Olov Löfström 14.53 26 Anders Engstrand 17.55 1 Lars Albertsson 21.37
8 Stig Ångerman 15.14 27 Lars Sandström 17.56 2 Tommy Lindgren 23.09
9 Peter Essman 15.45 28 Martin Fieth 18.04 3 Björn Lindberg 24.39

10 Anders Säfström 16.05 29 Urban Kaström 18.05 4 Roger Hagelin 24.51
11 Robert Klasen 16.19 30 Nils Jansson 19.08 5 Rune Berg 29.33
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RM-turneringen
i Korphockey 1972
AB Gustavsbergs Fabrikers lag 1 hämtade
hem segern även detta år i RM-turneringen
i Korphockey 1972 Finalen gick mellan
K. Dalarnas PK, Borlänge och Gustavsberg.
Vi tar oss friheten att citera Ingemar Lund
kvist från KPA:s Kansli. "En väl utförd
och kämpastark finalmatch, där spänningen
fanns kvar ända till 15 sek. före full tid då
Gustavsberg endast ledde med 3-2. Båda
lagens finalvärdighet belystes även av de
båda Gävle-domarna som aldrig tidigare
upplevt ett så oerhört högt tempo i en sk
korpmatch. Matchen slutade 4-2. Trea
blev Ktf Södra Kalmar läns Pf och fyra
Ktf Norrköping med omnejd.

Gustavsbergs Båtklubb har fyllt 50 år. Kring Gustavsbergs kolångares ratt, nu i klubbens ägo som arv från fabriken,
ses fr.v. Anders Steen, länge v. ordf. och styrelsemedlem, Torsten Rolf sekr. och ordf. i olika etapper sedan 1949,
Sigvard Larsson och Herbert Bergschöld, i många år kassörer. Torsten Svensson, som saknas på bilden, har varit
varvsbas, också i många år. Alla fem fick vid jubileet Saltsjöns Båtförbunds diplom och förtjänstmärke.
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VANDRA MIN VÄG
En förtjusande lördagmorgon den 11 mars 1972

(daton vill jag nämna därför att vi har haft en sån
solfattig början på året) hade Fiskeklubben anord
nat en pimpeltävling på Långträsket med början
klockan 9. Tävlingen var öppen för seniorer, junio
rer och damer.
När jag gick dit, valde jag vägen över Farsta

borgs idrottsplats, följde sen ett scouterspår till re
ningsverket. Skaren bar ganska bra, så det gick fint
att ta sig fram. En man jobbade med att hugga upp
is, som frusit under natten. Jag tog vägen förbi tun
nelingången och fortsatte mot Ekbacken. Det var
ett tunt snölager på skaren och spåren av rådjur
och hare var många. Några djur såg jag inte. Den
första jag mötte var däremot vår fotograf Hilding,
som redan hade tagit sina bilder och förmodligen
skulle till ert annan marknad.
Jag halkade mej ned till Långträsket och gick

omkring och tittade på pimplarna. De flesta var
synnerligen ivriga. Fick man inte napp efter några
försök, så borrade man bara nya hål och försökte
på nytt. Några länsade smörgåsförrådet och kaffe
termosen redan vid tio-tiden, njöt av solen och tog
det lugnt. Men det blåste ganska friskt i träskets
längdriktning. Åt Lemshagaändan var det emeller
tid ganska skönt men det inverkade inte på fiske
lyckan. Abborrarna var små, cirka 40 gram med
något undantag. Jag såg snart att de, som metade
på mask, lyckades bäst. Abborrarna var alltså hung
riga och bet på vad som helst. Vattnet var alldeles
klart. När man lyste ned i hålet, kunde man se fis
karna komma fram och nosa på masken utan att
hugga, så det är inte roligt alla gånger att vara
sportfiskare. Då är det bättre att gå ut på Baggen
och rycka strömming, som någon uttryckte sej.
Nu är det så att Beatelund äger en liten del av

Långträsket och för att man inte skulle överskrida
gränsen, så har Fiskeklubben hyrt deras del, så nu
fick man fiska över hela sjön. Men det hjälpte inte.
När klockan var tolv samlades man för invägning
av fångsten. Segraren hade fått 17 abborrar på till
samman 670 gram och andre man hade 23 abborrar
med en sammanlagd vikt av 650 gram.
Namnet på segraren var Kalle Rauch inte att

förglömma och så kan man konstatera att Fiske
klubbens styrelse hade haft lyckan med sig, ty även
vädret var strålande, även om vårvindarna var
friska.

Axman

Pimpelfiske vid Långträsket.

Tillfällig informationstidning
från Gustavsbergs värme- och sanitetsavdelning

1972 års stora branschmässa för VVS (Värme-Venti
lation-Sanitet) kommer den 13-18 april i S:t Eriks
mässans utställningslokaler i Älvsjö, söder om Stockholm.
På eftermiddagarna har konsumenter möjlighet att se
utställningen.

Eftersom det har kommit fram många nyheter från
vår utvecklingsavdelning har Gustavsberg satsat på en
monter med utpräglad nyhets- och utvecklingskaraktär.
Detta poängteras också av en egen nyhetstidning som
fått namnet "Utveckling". Tidningen informerar bl a
om Gustavsbergs nya termostatblandare för tvättställ,
bideer, badkar, dusch och diskbänk.
Tidningen kommer att användas på många sätt i vårt

försäljningsarbete. Den kommer också att lämnas ut till
alla fabriksenheter och placeras i närheten av entreer
och stämpelklockor. Om det inte går att få tag på en
tidning i fabriken så ring till Preissler ankn. 290 eller
kom upp till 3:e våningen i Gamla Kontoret och hämta
en.
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GUSTAVSBERG

Tack

Födda
14.1 Helena Margaretha dotter till Hans-Erik Palmer o.h.h.

Ingrid Margareta f. Lindfors, Björnskogsv. 68
17.1 dotter till Eero Olavi Keränen o. Marja Terttu Rajala,

Villag. 2
18.1 Peter son till Jukka Olavi Dahlberg o.h.h. Kerstin Mar

gareta f. Lemoine, Trallbanev. 8
18.1 dotter till Pekka Juhani Heiskanen o. Tuula Tellervo

Jankkila, Farsta gärde 16
21.1 son till Evert Ingemar Ljungholm o.h.h. Kerstin f. Olmin,

iBjörnskogsv. 46
23.1 dotter till Arne Krister Andersson o.h.h. Gunilla Marga

reta f. Rydell, Skyttev. 12
25.1 son till Anders iLennart Björnhård o.h.h. Inger Birgitta

Linnea f. Hagström, Meitens v. 11
2 2 son till Björn Åke Krister Gustavsson o.h.h. Agneta Mari

Gunilla f. Forsberg, Hovv. 34
6.2 dotter till Leif Erik Hörndahl o.h.h. Ulla Margareta f.

Sjögren, Björnskogsv. 52
6.2 dotter till Karl Erik Lennart Damström o.h.h. Solveig

Marianne f. Eriksson, Trallbanev. 2
7.2 Anna Maria dotter till Nils Kåre Svedberg o.h.h. Eva

Märta Margareta f. Walen, Skyttev. 6
11.2 son till Viola Berit Niemi, Skyttev. 6
12.2 son till Folke Krister Alexander Ekfors o.h.h. Doris

Marie Elisabet f. Nordström, Gamle Svartens v. 3
13.2 son till Kaj Bernhard Sundsten o.h.h. Maire Vappu

Anneli f. Pitkänen, Villag. 14
15.2 son till Martti Kalevi Laitinen o.h.h. Helena Marjatta

f. Laine, Skyttev. 27
16.2 son till Monica Anita Svensson, Björnskogsv. 62
19.2 son till Lars Åke Nilsson o.h.h. Gertrud Elisabet f.

Banck, Rutens v. 22
23.2 dotter till Maud Anna-Stina Blomqvist, Meitens v. 21
24.2 dotter till Karl Douglas Ragnar Undin o.h.h. Ingegerd

Marie-Louise f. Rylander, Björnskogsv. 76
25.2 son och dotter till Ulla-Britt Ryder, Farsta gärde 12
27.2 son till Leif Erik Eriksson o.h.h. Annika Marianne f.

Vennberg, Rutens v. 4
27.2 son till Dagmar Rose-Marie Andersson, Alg. 1
29.2 dotter till Nils Johan Höglund o.h.h. Mary Margareta

f. Backman, Björnskogsv. 20

Vigda
28.1 Erik Håkan Lund o. Inger Marianne f. Berglund
1.3 Knut Uno Armas Wik o. Marianne f. Boren

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Eivor Person

Till Gustavsbergs Fabriker, arbetskamrater och
vänner ber jag att få framföra mitt hjärtliga tack
för vänlig hågkomst på 60-årsdagen.

Anna Lisa Pettersson

För all vänlig hågkomst med vackra ord, blom
mor och gåvor på min 60-årsdag framför jag mitt
hjärtliga tack! Ivar Holmavist, Reftele

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Elvi Westman, Mölntorp

För allt vänligt deltagande vid min make, vår far
Valdemar Wahlgrens bortgång tackar vi innerligt.

Ingrid, Gerd, Kjell och Birgit

För allt vänligt deltagande vid min make Sven E.
Johanssons bortgång samt för den vackra blomster
gärden vid hans bår framföres ett varmt tack.

Maria Johansson

Ett hjärtligt tack för allt vänligt deltagande vid
min makas och mors, Johanna Hultgren, bortgång
samt för alla vackra blommor vid hennes bår, ber
vi härmed till släkt och arbetskamrater, grannar
och vänner, samt till Fabriksledningen få framföra
vårt varma tack. Uno och Åke Hultgren

Döda
9.2 Sven Edvin Johansson, Grindstugärde G 40

26.2 Frans Oskar Renius Jonsson, Anneberg

Gustavsbergs församling
VARJE SONDAG 11.00 Högmässa.
VARJE LORDAG 10.00 Barnens Kyrktimme.
VARJE TORSDAG 19.30 Aftonbön.

KONFIRMATION äger rum lördagen 6 maj kl. 17 (kyrko
herde Ekströms grupp). Nattvardsgång söndagen 7 maj kl.
11. - Lördagen den 13 maj kl. 17 (komminister Lundquists
grupp). Nattvardsgång söndagen den 14 maj kl. 11.

BARNENS KYRKTIMME pågår varje lördag kl. 10 fram
74 år till den 6 maj, då terminen avslutas med utfärd för eleverna
78 år med familjer.

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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INGARÖ

Födda
11.1 Helena Maria, dotter till Peter Hennix o.h.h. Edit Maj

Britt f. Lindh från Krokvägen 39
12.1 en son till Karl Rune Welin o.h.h. Eva Viola f. Johan

nesson från Marikavägen 24
17.1 en dotter till Stig Åke Bertil Karlsson o.h.h. Ulla Britt

f. Hedström från Slingerstigen 46
3.2 en son till Bengt Olov Valtersson o.h.h. Gerd Inger f.

Eriksson från iBjörnö gård
11.2 en dotter till Börje Ingemar Olsson o.h.h Birgit Elisabet

f. Waara-Grape från Kalle Flygares väg 23
11.2 en dotter till Äsa Margareta Lönn från Bergstigen 9

Döda
18.1 Karl Erik Birger Eriksson från Oppstugan, Skälsmara
27.1 Ester Maria Elisabet Karlsson f. Eriksson från Pensio

närshemmet, Lövhamra
22 2 Elsa Katarina Westerberg från Soläng, Eknäs

HÖGMÄSSA varje sön- och helgdag kl. 11.00.
SONDAGSSKOLA varje söndag kl. 9.30 t.o.m. 30/4.
HELGMÅLSBON första lördagen i varje månad kl. 18.00.
INGARO KYRKLIGA SYKRETS samlas varannan onsdag
kl. 13.00.
GUDSTJÄNST I SKALSMARA MISSIONSHUS hålles
sönd. 16/4 kl. 18.00.
KYRKANS UNGDOM samlas sista gången för terminen
20/4 19.00 i Ingaröhemmet.
FORSAMLINGSAFTON hålles torsd. 27/4 kl. 19 00 i Ingarö
hemmet. Komminister Arne Forsberg från Storkyrkoförsam
lingen ger oss en skildring av "Grekisk Påsk". Samkväm.
KONFIRMATION och konfirmandernas första nattvards
gång firas söndagen den 7/5 kl. 9.30 resp. 11.00.
FRILUFTSKONSERT vid klockstapeln kl. 9.00 inleder som
vanligt firandet av Kristi Himmelsfärds dag den 11/5 där
efter serveras kaffe i Ingaröhemmet. KI. 11.00 hålles Familje
gudstjänst i kyrkan i anslutning till söndagsskolans avslutning
och vårutfärd.

BREVLÅDA
Svar till "Pensionär"
Varför så anonym? När man kan skriva så fint och

uttrycka sig så väl, kan man gott skriva under sina
tankar med både namn och adress. Enligt er önskan
kommer "minnena" in i vårnumret. Ta nu fram cykeln
en stilla dag och hälsa på oss. Redaktionen finns högst
upp i Gula byggningen". Säkrast förmiddagar, välkom-
men! Red

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN

GUSTAVSBERGS
FRIMÄRKSKLUBB

Gustavsbergs Frimärksklubb hade sitt årsmöte
den 3 febr. Ordf. Gösta Dahlberg hade avsagt sig
återval och den nya styrelsen fick följande sam
mansättning:
Ordförande: Gunnar Lander, Gustavsberg
Vice ordf.: Olle Strömfeldt, Värmdö
Sekreterare: Nils Engström, Värmdö
Kassör o. kont.man: M. Hammarbäck, Gustavsb.
Vice sekr.: Ingvar Andersson, Saltsjö-Boo
Revisorer: Bertil Nävertun, Värmdö

Hans Thunvik, Värmdö

För Ungdomsvadelningen:
Ledare: Martin Hammarbäck, Gustavsberg
Ordf.: Heinz-Erik Develius, Gustavsberg
Biträdande: Magnus Sjökvist, Saltsjö-Boo

Ur protokollet kan vidare inhämtas att ett "Som
marlotteri" skall anordnas med beräknad start i
april, att den nyvalde sekr. trodde att medlemsbla
det skulle vara färdigt samma månad.
Nils Engströms tävlingsbidrag till Frimärkets Dag

1972 har blivit godkänt som tävlingsbidrag och vi
sades på Postmuseum den 20 mars med fortsättning
i höst den 7-9 oktober.

BORIS STOJKOV

ställer ut skulptur
i keramik, trä och sten

Kristallsalen 6-14 maj

GUSTAVSBERGS ZOOLOGISKA AB

Hjortstigen 10, Gustavsberg

Fiskar - Akvarier - Tillbehör

Oppet: Måndag-torsdag 18.30-20
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FRÅGAN ÄR FRI
Vi får minsann inte många skrivna insändare.

Men per telefon hör läsarna av sig. Tack för det.
All kommunikation mellan människor är. värdefull.
Nyss undrade någon varför i all sin dar en förslags
prisvinnare fick en tysk servis i pris. Här jobbar vi
enträget på att framställa goda produkter och vi
lyckas ofta med det också. Vi står oss gott i jäm
förelse med våra konkurrenter på porslinsidan.
Vad var det månne för märke på pris-TV:n? Det

var väl Luma hoppas vi?

En annan röst vill ha en varm hälsning framförd
till kassörskorna på Domus som enligt den stock
holmske gentlemannens uppfattning var vänliga
och genomtrevliga. Vilket härmed framföres - det
var väl vackra rosor?

En annan röst, som gör sig till tolk för många,
vill ha in en önskan om nybörjarkurser för enklare
snickeri för folk som aldrig haft träslöjd i skolan
(läs kvinnor). Folkdanskunskaper efterfrågas även.
Redaktionen ber att få anmäla sig till båda kurserna
omedelbart.

K0M IH
1BÄLT

ALGTRAGEDI!
Under den rubriken i förra n:r av Gustavsberga

ren anklagade M. Lindstedt en grupp, jag citerar:
s k djurvänner hade följt älgfamiljen i spåren och
älgarna flydde i panik med olyckan som ett tragiskt
resultat'. Detta är en ren lögn och som sådan får
den ej förbliva bestående.

För att ta det hela från början: Undertecknad
gick vid 7-tiden den 23 jan. upp i skogen bakom
Lugnet för att ta mig ut till Lagnö via kafferast
och korvgrillning, men jag hann inte längre än till
den stora inägan där G-bergs ägor möter Anne
bergs, så stötte jag ko med kalv från nattlegan. Jag
följde spåret 100 m. för att se åt vilket håll dom
vikit av och när jag såg att dom gått åt Dunder
backen gick jag ut på den lilla "holme" som ligger
norr om Dunderbacken på den åker som kallas
Annebergs djupäng, här gjorde jag upp eld för att
dricka kaffe. Kl. var nu ungefär 08.30. Jag ropade
på några kompisar på PR-radion, talade om min
position och vad jag hade sett, vi kommer sa dom.
Under tiden såg jag folk som åkte skidor, som gick
och sådana som sprang huller om buller i terrängen,
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med eller utan hund. Nå, kompisarna kom så små
ningom och vi pratade om hur vi bäst skulle dela
upp oss för att störa, ja just störa så lite som möj
ligt, vi skulle träffas på Bölanberget så småningom.
Vi bestämde oss för att 2 skulle gå åt Långsunda,
2 till sina fordon vid Skevik, och jag + Adam
skulle dra oss via Skeviks grotta till Bölan. När vi
kom till grottan ropade han som cyklat att en älg
hade blivit påkörd vid granplanteringen i Bölebac
ken. Här träffade vi Bertil så jag stannade upp ett
tag medan Adam fortsatte och kom lagom för att
se hur man stack älgkon.
Här skulle mitt beriktigande kunna sluta men jag

sitter och tänker på instundande höst då dessa ståt
liga djur skall mejas ner till ett antal av mellan
30-40.000 av delvis helt okompetenta skyttar, hur
100-tals av dem blir skadeskjutna och uppspårade
först dagen efter. Vad vi människor är grymma.
Ar det oklart med något om älgtragedin så går

det bra att ringa undertecknad.
Åke B.

tel. 303 06
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SKIVSTÄLL
Skivstället är tillverkat i ABS-plast och har 4-fack för 25-30 LP-skivor.
Stället finns i färgerna vitt, blått och rött. Höjd 325, bredd 145 och djup 40 mm.
Design SE Juhlin
AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
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GUSTAVSBERGAREN Naturälskare

UR INNEHALLET:

Redaktionens kommentar

Fråga Frida

Ur KF:s verksamhetsberättelse

Arbetarskyddet

Läkarrapporten

Så allt förändras

Skärgårdsmiljö

Porsgrundsvisit

Båtresa

Saltstänk från Ålands hav

Veteran -72

Handelsskolan

Konsum-Domus

John Stjerna

Mölntorpsglimten

Fristad

Bridge

Pastorsämbetet

Konfirmation

Omslaget: Vår inom fabriksområdet
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Ulla, min Ulla säg får jag dig bjuda
rödaste vin i ett engångsglas
eller en burk vari ölet syns sjuda
skummande, festligt då öppnaren dras.
Får jag dig bjuda en fika i plastmugg
eller en kaka i plastemballage.

Låtom oss njuta naturen den sköna,
maten och drycken och fåglarnas sång
titta på örter och blader så gröna
plocka av blommor, de rara, ett fång.

Ulla, min Ulla låtom oss kasta
burken och plasten just här där vi står
flaskan vi krossa, så slipper vi lasta
skräpet i kassen, se'n när vi går . . .
När festen är slut kan du vara belåten
du slipper all disk och kan lämna bråten.

Lämna bilen hemma -
var rädd om blommorna

Skogvaktarna i Gustavsberg och Beate
lund är ledsna över att allmänheten i den
nu pågående Trimorienteringen i många
fall tar bilen med sig ända fram till kont
rollerna. De kör på småvägar och gärden
och har dessutom vid många tillfällen ploc
kat fridlysta blommor vid kontrollerna och
trakten däromkring.
Lämna bilen hemma och ni får bättre mo

t1on.
Tag hellre färre kontroller i taget och res

pektera våra fridlysta sommarblommar.

Årgång 30 nr 3
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Ed'la Sofia Arvidsson
redaktionen: Margareta Hald, Foto: Hilding Ohlson
Redaktionens adress AB Gustavsbergs Fabriker,
134 00 Gustavsberg. Telefon 0766/391 00. Postgiro 27 51 73-3
Ovriga i redaktionskommitten:
Fritz Berg, Bertil Peterson, Axel Björkman
Pren.avgift pr år 12:- utlandet 15:
Tryck: E. Olofssons Boktryckeri AB
Stockholm 1972
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Nu är tiden mellan hägg och syren - den tid vi
alltid längtar till och aldrig tycker att vi hinner
uppleva. Den är lika ljuvlig som kort och det bor
de vara förbud på att jobba inomhus då. Men innan
lövsprickningen var det sjösättning, fotografen var
där och fick en pangbild, tycker vi.
Att skriva om en dag av sitt liv verkar vara lätt

men är det inte. Vi saknar också självförtroende
när det gäller det skrivna ordet, åtminstone vi i
äldre generationer. Större frimodighet även på detta
område tror vi kommer med de unga. Det strömmar
knappast in manus till oss, vi drunknar inte i pigga
levnadsglimtar men ibland vill det sig och vi blir
varma om hjärtat. Vi fick ett handskrivet brev för
en tid sen, skrivet med en handstil, så vacker att den
rymmer ett stycke kulturhistoria i sig själv. Brevet,
som inte hade någon underskrift, beskrev en pen
sionärs ensamma första maj och alla minnen som
var förknippade med denna dag. Ni hittar det i
tidningen, läs och begrunda den fina stämning bre
vet förmedlar och det har ett underförstått bud
skap. Glöm inte dina gamla vänner, ensamheten är
bara en gåva när vännerna finns inom räckhåll.
Vi har också fått en dikt, som vi tycker om, även

den utan underskrift, en tänkvärd sång i utflykter
nas tid. För utflykter gör vi, klokt nog, om våren.
Båtresan på gustavsbergsbåtarnas gamla trade blev
av men med fel båt. "Björkfjärden" istället för
"Saxaren" stävar fram på våra bilder, "Saxaren"
fick "sjukförhinder" och f d Gustavsberg VII mis
sade sista turen till Farstaviken.
Porsgrunds företagsnämnd kom på utflykt till oss

och Förlagsverksamheten bjöd sina förslagsställare
på resa till Åland. Så har Turisttrafikförbundets
Frida en del att erbjuda till semestern.
Veteranträffen är en trivsam begivenhet, som vi

presenterar på tre sidor med mycket bilder. Att
Konsum-Mattsson går i pension är vemodigt, men
han stannar i samhället och i våra spalter och det
tröstar oss.
Handelsskolan har åter vunnit priser, grattis! Vi

har glada glimtar från Mölntorp och segerrika bul
letiner från Fristad, vi har bridge och besök av
mannekänger från Dior, konfirmation och läkarrap
port, arbetarskydd och älgtragedi igen. En bland
ning, men en skön blandning hoppas vi. Vi ses igen
i högsommartid.

Red.



SEMESTRA I SVERIGE
Svenska Turisttrafikförbundet ger varje år en pressinformation om Sommarsverige och

ger ut en trycksak, SVERIGESOMMAR. Allt för att slå ett slag för semester inomlands,
där det finns så mycket vackert och så många olika typer av natur. Och därmed så många
olika möjligheter att koppla av och uppleva. Vi har väl givit tips om bl a FRIDA förr,
men i år finns där så många spännande saker i pressinformationen, så vi tycker det är värt
att läsa hela. I synnerhet det där med Bondgårdssemester verkar spännande. Även om
vi är halvt lantbor och har kor på nära håll hos oss.

Vad gör du på semestern i år? Kanske tar du familjen
med på en härlig fjällvecka. Eller lär dej åka vatten
skidor. Eller upptäcker hur skönt och avstressande det
är att trampa fram genom Sommarsverige på cykel.
Eller något annat.

Sommarsverige lockar med massor av fina semester
alternativ. Svenska Turisttrafikförbundet har samlat
tusentals tips om motion, fiske, evenemang, resor, rabat
ter och inkvartering i en trycksak som heter SVERIGE
SOMMAR 72. Du får den gratis efter den 18 maj i alla
turist- och resebyråer och på vissa bensinstationer och
varuhus. Spara ditt exemplar av SVERIGESOMMAR
72, för du kommer att ha nytta av den hela semestern!

}

Du kan förbättra din kondition
med hela 15 procent under en håll-i-formvecka under
sakkunnig ledning på ett fjällhotell. För helpension och
buss- eller tågresor t o r Stockholm får du betala 430-
500 kr.
Vill du motionera på egen hand blir det billigare.

Visste du att du kan åka chartertåg Stockholm-Jämt
land t o r och bo en vecka i stuga för bara 18 5 kr per
person om ni är fyra som delar på stugan? Föredrar du
halvpension på hotell blir priset 298 kr. Härlig fjäll
terräng att spänsta i utanför knuten!
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Drömmer du om en riktig indiansommar? Det finns
kanotsafaris i bl a Jämtland-Härjedalen, Värmland och
Västerbotten. Fråga i din resebyrå!

Fjällvandring för nybörjare
kan man kalla Lämmeltågen på Kungsleden den 22-
29.7 och 9-16.9. I juli kostar det 445 kr att följa med.
I priset är inkluderat charterflyg Stockholm-Kiruna
t o r, ledare, läkare och tältövernattningar. I september
är priset 368 kr eftersom resan då sker med tåg. Och
om du tar dej till Kiruna på egen hand blir deltagar
avgiften bara 135 kr per person.
Ar du erfaren fjällräv väljer du kanske något annat

av Svenska Turistföreningens arrangemang i Lappland
-teX vandring på Kungsleden med ledare eller vand
ringspaket. Bra paketpriser på tåg och charterflyg för
enklar resan.

Ett alternativ för dej som är fjällsugen men inte så
fjällvan är vandring med färdledare i Jämtland. Den tar
en vecka och du äter och sover på fjällstationer. Resan
kostar 704 kr inklusive tågresa t o r Stockholm.

Ställ bilen och cykla
på idylliska småvägar! Upptäck hur roligt, avstressande
och nyttigt det är att trampa fram genom Sommarsveri
ge. En nyhet för året är kompletta cykelpaket i Värm
land, Västergötland, Kronobergs län och på Gotland.
Inklusive tre övernattningar på vandrarhem eller hotell,
måltider, matsäck och cykelhyra kostar paketen 135-
255 kr beroende på vilket övernattningsalternativ du
väljer. De finns i alla resebyråer.

Bra cykelkartor med turförslag får du gratis i de
flesta turistbyråer.

Bo på hotell
är faktiskt ingen lyx numera även om det kanske
känns så. Många prisvänliga paket- och rabatterbjudan
den gör att man gott kan unna sej en hotellvistelse
ibland. Skönt som omväxling - t ex när man är ute
och campar.
På många hoteil över hela landet behöver du bara

betala 29-30 kr per person och dygn för logi och
frukost i dubbelrum under veckosluten. Vill du ha halv
pension blir priset cirka SO-lappen.



Vilka hotell som har sådana här erbjudanden kan du
se i annonser i dagspressen.
Resebyrån kan också informera om de här och de

många andra billighetserbjudanden som finns.

Du behöver inte vandra
för att få bo på Svenska Turistföreningens 190 vandrar
hem. Vandrarhemmen är billiga och bra övernattnings
alternativ, inte minst för barnfamiljer. De flesta vand
rarhem har numera bekväma familjerum. Priserna varie
rar mellan 4:75 och 7:50 kr per natt beroende på läge
och komfort. Tillägg för icke medlemmar i STF 3 kr.
Skaffa Svenska Turistföreningens vandrarhemsförteck
ning, som kostar cirka 4 kr + moms i bokhandeln. Tän
ker du campa har du god nytta av "Campingboken",
som ger aktuella upplysningar om Sveriges 500 auktori
serade campingplatser. Campingboken kostar cirka 7
kr inkl moms i bokhandeln och då får du en bra karta
på köpet.

Bondgårdssemester
är en nyhet som introduceras i vissa län i sommar. För
18 kr per person kan du få övernatta och äta frukost
på en riktig lantgård. Bakom initiativet står Lantbrukar
nas Riksförbund och de regionala turistorganisationerna.
LRF har sammanställt en adressförteckning över de när
mare 100 deltagande bondgårdarna. Du kan rekvirera
den från tidningen Land, Fack, 105 33 Stockholm. Märk
kuvertet "bondgårdssemester".

Din bondgårdssemester beställer du antingen direkt
hos bonden eller genom en turistbyrå.

Information och bokningar
inför semestern får du hjälp med i resebyrån och turist
byrån. Resebyråer finns på de flesta större orter i Sve
rige. Där hjälper man dej gärna att hitta ett resmål som
passar just dej, att skaffa biljetter, boka rum eller stuga
eller att köpa en färdig paketresa.

En turistbyrå finns på de flesta turistorter. Det är en
fin service för dej som är på resande fot. I turistbyrån
känner man till allt som finns att se och göra i trakten.
Där får du informationsmaterial och hjälp med att
boka rum eller stuga. Informationen är gratis men för
rums- och stugbokningen får du betala några kronor.
Titta in i turistbyrån nästa gång du är ute och far, så
missar du inget du hade velat se eller göra!

Ring Frida!
I varje län i Sverige finns en Frida, dit du kan ringa

när som helst på dygnet och få reda på vad som händer
de närmaste dagarna. Frida är en automatisk telefon
svarare. Slå bara numret så berättar Frida om folkfester
och spelmansstämmor, friluftsteater och annat roligt du
kan vara med om. Numren till Frida hittar du i telefon
katalogen eller i broschyren SVERIGESOMMAR 72.
Just det - glöm inte att hämta ditt exemplar av

SVERIGESOMMAR 72 i turist- eller resebyrån, på ben
sinstationen eller varuhuset efter den 18 maj. Du kom
mer att ha nytta av det hela sommaren!

0
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AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
UR KF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Hushållsporslin, konstgods, sanitetsporslin, badkar, cent
rifugalgjutna rör, värmepannor, plastprodukter, kyldis
kar.

Fakturerade försäljningssumman var 343,7 milj kr,
vilket innebär en ökning med drygt 6 procent. Plaströr,
värmetekniska produkter, stora smidda pannor, villa
pannor, elvärmeapparater och omformare för fjärrvärme
ökade mer än genomsnittet. Kyldiskar och gjutjärnsrör
fick vidkännas minskad efterfrågan.

Gjutjärnsrörens nedgång berodde dels på den minska
de byggnadsverksamheten och dels på att plaströren
ökade sin andel. Under slutet av året gav stödåtgärder
från AMS effekt med stigande utlastningar av gjutjärns
rör som följd.
Antalet färdigställda lägenheter i landet blev 107.000,

en måttlig minskning från 1970 då siffran var 110.000.
De produkter som installeras i sista skedet av byggnads
verksamhet, exempelvis sanitetsporslin och badkar, kun
de upprätthålla sin volym.

Igångsättningen inom lägenhetsproduktionen sjönk
från 106.500 lägenheter 1970 till 103.000 1971. Under
första halvåret påbörjades väsentligt färre lägenheter än
1970, vilket drabbar leveranserna vintern 1972.
Färdigställandet av småhus minskade från 34.500 un

der 1970 till 32.000 under 1971. Däremot ökade antalet
påbörjade småhus från 31.000 till 35.000, vilket bör ge
en välbehövlig marknadsstimulans under 1972.

Exporten kunde höjas som en viss kompensation för
en stagnerande marknad i Sverige. Dock minskade bo
stadsbyggandet även i Danmark och Västtyskland, ett
par av företagets viktigaste exportländer.

Företaget ökade sin försäljning av hushållsporslin,
konstgods och plastprodukter. En bidragande orsak till
detta är att åtskilliga nyutvecklade produkter varit
framgångsrika. Fler lovande nya produkter presenteras
i början av 1972.
Priserna på hushållsporslin kunde höjas, dock inte helt

i takt med kostnadsökningarna. På de flesta plastpro
dukterna rådde prisstopp, varför kompensation för löne
kostnadshöjningarna inte kunde erhållas.

Produkt- och teknisk utveckling
Under 1971 skedde inflyttning i ett nytt tekniskt cen

ter, innehållande bland annat teknisk ledning, produkt
utveckling, konstruktion, laboratorier och testverkstäder.
Därigenom förstärktes företagets resurser i hög grad.

Ett mångårigt forsknings- och utvecklingsarbete har
gällt termostatreglering av kall- och varmvatten i blan
dare för tvättställ, badkar, bideer och duschar. Nya
ideer fick form i ett helt nytt program med armaturer
till företagets hygienprodukter. De nya blandarna pre
senteras för marknaden våren 1972.

Ett annat stort utvecklingsprojekt har gällt ett så kal
lat systembadrum med hög grad av "installationsvän
lighet" för produkterna med snabba och funktionella an
slutningar till vatten- och avloppsnäten. I detta sam-
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manhang har också presenterats en så kallad VVS-kas
sett, innehållande erforderliga rörledningar och anslut
ningar till VVS-apparater.

Inom miljövårdsområdet framtogs en ny serie avlopps
reningsverk för upp till 90 hushåll. Maskineri och bas
sänger är samlade till en transportabel enhet och hela
reningsverket levereras fullt färdigt från Gustavsberg.

Tillverkning
Personalbrist och en del tekniska svårigheter gjorde att

de keramiska fabrikerna inte kom upp i budgeterad pro
duktion. Läget förbättrades dock i slutet av året och
för 1972 förutses betydande produktionsökning.
Plastavdelningens produktion ökade avsevärt, i syn

nerhet på detaljer till klosetter, bland annat en ny spol
armatur med ytterligare sänkt ljudnivå.

I Oxelösund drogs produktionen av både tryckrör och
avloppsrör ned i takt med försäljningsminskningen. Den
naturliga avgången var tillräcklig vid anpassningen av
personalstyrkan. Utvecklingen vände dock under hösten,
och de alltför stora lagren kunde minskas. Aven om
plaströren tar ökad andel räknar företaget med att upp
rätthålla full produktion i Oxelösund genom att öka
marknadsandelen på gjutjärnsrör.

Fristadsfabriken utnyttjade nästan till fullo sin kapa
citet på PVC-rör. Aven produktiviteten höjdes genom
utveckling av bättre produkter och produktionsmetoder.
De flesta formsprutmaskinerna betjänas exempelvis av
så kallade manipulatorer, d v s en typ av robotar.
Förbättrade skarv- och kopplingssystem infördes. Nya

produktionsgrenar är framställning av glasfiberarmerade
esterplaströr och tillverkning på läggningsplatsen, till
exempel vid en sjö, av polyetenrör i en portabel pro
duktionsenhet. Båda dessa grenar har med framgång på
börjat leveranserna.
Mölntorpsfabriken ökade tillverkningen av diskbänkar

fram till sommaren. Försäljningsminskning på vissa ex
portmarknader medförde därefter en stagnation. Emel
lertid framtogs en ny svensk diskbänk och företaget
räknar med att den skall ta betydande marknadsandel.
Reftelefabrikens tillverkning av produkter för småhus

värme ökade också bland annat för export, men fabri
ken är ännu inte fullt utnyttjad.
Leveranserna av pumpar från det hälftenägda före

taget Perfecta-Silenta i Växjö ökade under slutet av året,
bland annat genom att programmet breddats.

Personal
Antalet anställda reducerades under året med 131 till

2.958. Tjänstemännen minskade med 3 och kollektiv
avlönade med 128.

Förutom viss produktionsminskning, bland annat i
Oxelösund, var bakgrunden en stark återhållsamhet i ny
anställningen av fast personal. Personalomsättningen
sjönk från 22 till 17 procent.

I företagsnämnd och i första hand en rad mindre sam-



TRE PRISVINNARE I RM
Toivo Jaara, Raine Heikkilä och Alvari Ahlstrand vann lagtävlingen, Herrar, Seniorer i 28:de RM på skidor i
Luleå den 11 och 12 mars. En av deltagarnas sjukdom försenade fotot, som skulle varit infört i förra numret men
bättre sent än aldrig. Tack för god kamp säger vi och studerar vi prislistan i Vår Tidning, så återfinns deltagare
från AB Gustavsbergs Fabriker på många hedervärda platser. För fabriken i Fristad slog det till ordentligt, men
det berättar de om själva på annan plats i tidningen.

arbetsorgan fungerar ett omfattande kontaktnät med de
anställda. Bara i fabrikerna i Gustavsberg finns ett 60-
tal grupper där representanter för företaget och de olika
personalorganisationerna .samråder om frågor som ar
betsplatsens utfomning, månadslöneexperiment, nya ma
skiner, personalpolitik o s v. Förlagsverksamheten var
en viktig del av samarbetet med de anställda.

Investeringar och kapitalanvändning
Återhållsamhet rådde både när det gäller investeringar

och rörelsekapital. Större nyanläggningar var det tek
niska centrat och det nya lagret för hushållsporslin i
Gustavsberg samt ökad maskinutrustning i Fristad.

Rörelsekapitalet för lager och förråd minskade. Fram-

för allt nedbringades förråden av råmaterial och inköpta
halvfabrikat.

Kostnads- och resultatutveckling
Under 1970 försämrades förhållandet mellan inköps

priserna på viktiga råvaror som järn och stål och för
säljningspriserna på företagets produkter. Förhållandet
förbättrades åter under 1971 bland annat genom pris
sänkningar på järn- och stålmaterial. För produkter med
hög lönekostnadsandel skedde dock en försämring.
Totalt var resultatet avsevärt bättre än föregående år.

Förutom ovannämnda prisförändringar har volymök
ningen i Fristad och en stark återhållsamhet på de fasta
kostnaderna inverkat.
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arbetsformerna är viktiga. Att veta så mycket som möj
ligt, att kunna meddela sej med andra och att kunna
samarbeta är förutsättningar för ett effektivt skydds
arbete. Att lyssna på människor är värdefullt. Att få
alla skyddsmedvetna: inte gå i buller uran öronskydd,
inte gå i damm utan andningsskydd, inte damma upp
i onödan bl a. Dessutom är det viktigt att alla olycks
tillbud anmäls, även dom små. Detta berörs ju också
i läkarrapporten.

Ett önskemål är en företagsanpassad bildserie, som
bl a visar sammanträden och arbetsplatser. Det är bl a
det första introduktionssammanträdet med nyanställda
David Hjerpe med sådana bilder skulle kunna göra mer
levande och instruktivt. Där talar han om vad arbetar
skydd är, hur man själv kommer in i bilden och hur
alla goda krafter i företaget hjälps åt.

Efter tre månader repeterar man snabbt vad man ta
lade om första gången. Så går man igenom en vanlig
vardag: hur skyddsarbetet kommer in i en anställds ar
betsdag. Då börjar det redan, när man går ut ur sin egen
port. Arbetarskyddslagen gäller vid färd till och från
arbetet. Trafikreglerna slutar inte vid fabriksporten, dom
gäller tills man kommer in på jobbet. Man fortsätter
genom omklädnings- och tvättrum ut på verkstadsgol-

Kring arbetarskyddskonferensen
Efter avd. 205:s årsmöte förra året kom man vid ef

tersnacket in på iden om Arbetarskyddskonferensen, som
hölls i Teatern den 24 och 25 mars. Syftet var att samla
alla ombud och att hålla liv i intresset. LO kör också
hårt med miljöfrågor. Det är ju därifrån påtryckningar
na kommit om utredning och förslag till en ny arbetar
skyddslag. Den gamla är sedan 1949. Tidens förlag har
givit ut Arbetarskydd, som innehåller arbetarskyddslag
med kungörelser och med kommentarer av Bert Ahlgren.
Miljövårdsarbete på alla plan, som är extra aktuellt ge
nom FN:s Miljövårdskonferens i Stockholm i juni blir
också allt viktigare.
Något referat i egentlig mening av konferensen blir

inte detta. Men att intresset för det här ämnet är stort
visade bl a det stora deltagarantalet och diskussionerna.
Den första följde efter Palmstiernas föreläsning om Mil
jövård, som höll sig inom arbetarskyddsmiljön - med
historisk tillbakablick - men ändå anknöt till helhets
miljön. Detta är ju Palmstiernas område.
Lördagsmorgonens föreläsning hölls av Fabriksarbetar

förbundets egen skyddsombudsman, Sven Daglund. (Dom
flesta förbund har egen skyddsombudsman.) Vid den
livliga diskussion, som sedan följde efter grupparbetet
och som avslutade konferensen på lördagen, kom skydds
ombuden till tals med varandra om sitt eget arbete. Och
kanske var det det som gav den största behållningen
för många.
David Hjerpe, huvudskyddsombudsman på BKF se

dan länge, är från 1 november förra året på heltid knu
ten till skyddsarbetet. Vi har frågat honom om hans syn
på skyddsarbetet i allmänhet.

Utbildningen är det allra viktigaste. Men också sam-
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vet, där man får kontakt med arbetet och dom faktorer,
som kan påverka människan i arbetet. Det kan vara
buller, tungt arbete, arbetsställningar, ljus, psykiska på
frestningar m m. Genom att beröra dessa faktorer kom
mer man in på områden, som rör alla hela dagen tills
man återvänder till porten hemma.
Till slut saxar David Hjerpe följande ur Arbetsan

passning, häfte 4 i serien LO informerar. Det är skrivet
av LO:s medicinska rådgivare, Doktor Erik Bolinder.
'Arbetarskyddet inom företaget måste känna ansvar
även för frågor som rör arbetsanpassning. I den rutin
mässiga tillsynen av arbetsmiljön och arbetsförhållanden
bör ingå att man söker bilda sig en uppfattning om hur
den enskilda individen upplever sin arbetssituation. Till
studiet av en arbetsplats hör också att höra efter hur
den som arbetar där trivs med sitt arbete, vilka synpunk
ter han har på olika fysiska och psykiska faktorer i
jobbet. Om han dras med några hälsobesvär, om han
har några synpunkter på samarbetet med andra, relatio
ner till företagsledningen etc."
Vi har också frågat Anita Dahlberg, som är ny som

skyddsombud på sorteringen på HPF. Hon har jobbat
på olika platser där under dom 18 år hon varit anställd.
Nu sitter hon och klingar i benporslinskoppar för att
höra om dom är sprickfria. Det gör hon i en ganska
bullrig omgivning och kan inte ha öronproppar, för då
hör hon inte det, som är det viktiga i hennes jobb -
benporslinsklangen. Men hon tror att det vid ev om
byggnad skall bli bättre på just den posten, som hon
hittills känner bäst. Hon tycker också att det har blivit
mycket bättre under dom 18 åren. Hennes första kon
takt med skyddsverksamheten som skyddsombud var



just konferensen. Den tyckte hon var "hemskt intres
sant", i synnerhet diskussionen om gifter i allmänhet,
historiskt och i industriproduktionen. Men också det som
handlade om samhällets miljöproblem, vatten- och sop
frågor bl a som berördes vid diskussionen. Anita säger
också att det måste vara någon mening med sådana
diskussioner. Det måste bli resultat. Grupparbetet var
också bra, men hon ville haft mycket mer tid. Och det
air klart, så ny som hon är som skyddsombud. Hon
önskar också att alla skulle bli mer aktiva och med
vetna, när det gäller skyddsfrågor.

På föregående sida berättar Rune Raxell något som
David Hjerpe och Hans Palmst.erna verkligen lyssnar
på. Th från grupparbetet, som var insprängt i konfe
rensen och som dom flesta tyckte var mycket intressant.
Där arbetade man med frågor kring det egna praktiska
skyddsarbetet. Fr v Veronika Kuurberg, Erik Boström,
Gunnar Bylund huvudskyddsombud på HPF, som ledde
gruppen, Sven Eriksson, Jussi Karlsson och Martin
Holmgren.

Läkarrapporten 1971
Ur ÅRSRAPPORT för verksamheten vid industri
läkarmottagningen AB Gustavsbergs Fabriker 1971.
Läkarmottagningen är sig lik vad gäller personal

och lokaler. 1971 har 250 personer undersökts i
samband med nyanställning, mot 377/1970.

Hälsokontroll av personer numera över 40 år har
fortsatt som tidigare.
På grund av ett tbc-fall har skärmbildskontroll

av några hundra personer gjorts genom Centraldis
pensären. Under hösten undersöktes resten av per
sonalen, 1.802 personer, genom skärmbildsbussen.
I 38 fall gjordes kompletterande undersökning.
På Söderby sjukhus har 375 personer, varav 279

för första gången, undergått silikoskontroll av pro
fessor Bruce.
Vid blyundersökning av 44 personer var alla

mätvärden inom normalzonen.
Hörselundersökning gjordes på 90 nyanställda.

76 hade normalhörsel och 1 svår bullerskada, 2 re
mitterades till konsult. Under anställning undersök
ta var 442, 231 med normal hörsel, 114 lätta, 15
svåra bullerskador och 13 remitterade till konsult
Mottagningens personal har som vanligt deltagit

i skyddsronder och kommittesammanträden. Från
varon från arbetet på grund av yrkesskada är liten
i förhållande till andra orsaker. Av årets 5.660 för
lorade arbetstimmar är 55 registrerade yrkesskador,

mot förra året 3.837 och 70. Vi har i jämförelse
med andra mekaniska verkstadsindustrier en relativt
ofarlig tillverkning, därför kanske en del bagatell
skador inte anmäls. "Det faktum att flertalet ska
dor varit av ringa omfattning ger å andra sidan ej
rätt till avkall på det tekniska skyddsarbetet."

En studiegrupp från Karolinska Institutet har
gjort damm- och bullermätningar här. Redovisning
av dessa gjordes i en seminarieövning, där läkaren,
Rune Raxell och skyddsingenjören, Erik Mehlquist
var inbjudna.
Doktor Raxell har varit på utbildningskonferens

om kemiska hälsorisker inom industrin. KF:s ergo
nomi- och miljövårdslaboratorium har hållit års
konferens. Där belystes vissa giftfrågor inom arbets
medicinen och redogjordes för KF:s riktlinjer för
företagshälsovården.
Arbetarskyddsstyrelsen har förordnat Rune Rax

ell att vara besiktningsläkare för i silikoshotat ar
bete anställd personal vid Oxelösund. Vid Raxells
besök där skisserades företagshälsovårdens upplägg
ning vid Centrifugalrör.

På läkarmottagningen gjordes 4.242 besök för
sjukvård, 111 (105/1970) kirurgiska ingrepp, 411
(482) röntgengenomlysningar av lungorna, 347 (277)
skelettröntgenundersökningar. 688 kortvågsbehand
lingar och 1.309 injektioner gavs av syster Margit.
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Boris Stojkov utställer
Gösta Arvidson besökte Boris Stojkovs utställning
på Gustavsbergs Teater den 6-14 maj

På håll ser det ut som vanliga stenar - vid närmare
betraktande urskiljer man mor och barn, älskande par
i innerlig förening. Stilla, ibland nästan omärkligt, trä
der de fram ur den blankpolerade stenen. Det är en
stilla poesi. En öm hyllning till kärleken i olika former.
Varligt har Boris grävt fram de älskande. Människorna
lever här alla i en sluten värld. De är inneslutna, för
sjunkna i varandra. Skyggt gömmer de sig och sin kär
lek i stenen.
Men Boris arbetar inte bara med sten utan också bl a

med trä och lera. Se t ex på hans lerkvinnor. De expo
nerar, i motsats till stenflickorna, fritt och frikostigt sina
behag. Speciellt fäster man sig vid en havande Venus.
Med en enormt svällande stuss och en stor, tung mage
står hon trygg, förväntansfull och bidar sin tid. Hon
är utställningens dyraste föremål. "Jo, du förstår", säger
Boris, "jag tycker så mycket om henne. Jag har satt ett
så högt pris för att jag vill ha henne kvar".

Citatet visar något av Boris' inställning till sina figu
rer. Han står i ett kärleksfullt förhållande till dem. Iv
rigt, tystlåtet och lite stakande talar han om deras per
sonlighet, hur de växt fram, hur de fötts ur leran eller
ur Björkviks stenar. Det är fascinerande att höra, liksom
det är spännande att betrakta, känna och fantisera kring
varje nytt föremål som Boris gör.

Gösta Arvidson
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Seriefotboll 1972
Våromgången

6.6. UHV-Tekn. 18.00
Kommun-Brandk. 19.00

8.6. BKF-HPF 18.00
Domus-SPF 19.00

13.6. HPF-SPE 18.00
Kommun-UHV 19.00

15.6. Brandk.-Tekn. 18.00
BKF-Domus 19.00

20.6. HPF-Tekn. 18.00
Kommun-Domus 19.00

22.6. BKF-UHV 18.00
SPF-Brandk. 19.00

Till samtliga lagledare och spelare:
Deltagande lag: BKF, SPF, HPF, UHV, Brandkåren,

Kommun, Teknikerna och Domus.
Turneringen genomföres som enkelserie (alla möter al

la). Spelare som deltagit i A, B eller juniormatch får ej
deltaga (gäller serie- och DM-matcher) med undantag
vid ålder från 35 år och uppåt. Alla spelare är försäk
rade genom företagets försorg.
Varje spelare skall själv ombesörja tvätt av sina tröjor.
Speltid: 2X25 minuter.
Domare: Tore Lundgren.
11-mannalag med 2 avbytare. Endast gummiskor får

användas.
Lagledare ser till att olika tröjfärger användes. Äter

bud till utsatt matchtid meddelas juryn senast kl. 15.00
dagen före. Om WO lämnas 2 gånger av samma lag är
laget uteslutet ur serien. WO får ej lämnas sista matchen.
Lag med för få spelare, under 9, lämnar WO.

Spelare som slutat inom företaget innan seriespelets
slut får ej vidare medverka i laget med undantag för
praktikanter. Praktikanter skall delta inom resp avdel
ning.

Cupmatcherna spelas 2 X 25 minuter, vid oavgjort
resultat blir det förlängning 2X10 minuter, därefter
straffsparksläggning.

Spelare får ej byta lag under samma seriesäsong.
Kommitte som även fungerar som jury är Lennarth

Ohman, Ole Ångerman samt Ensio Rönnkvist.
Kommitten önskar Er alla lycka till.

Medan denna tidning var under arbete började utearbe
tet med det nya Turistcentrum, som bl a ska visa våra
hushållsprodukter och så småningom också våra sanitets
produkter i lokalerna intill museet. På bilden rivs den
lilla skjulliknande tillbyggnaden för att ge plats åt grönt
gräs. Träden håller just på att slå ut och i en av lindar
na börjar det bli smått i kråkboet. HPF:s utställning
blev klar i mitten av maj. Den delen och museet kommer
att vara öppna för besök också under semestern. Vi åter
kommer så småningom och visar nuvarande resultatet
med bilder både utifrån och inifrån.



Ronnebyfabrik till
Gustavsbergsgruppen
AB Gustavsbergs Fabriker köpte den 1 juni i år av

STAB-företaget Tarkett AB dess plaströrfabrik i Ron
nebyhamn. De nya ägarna erbjuder de ca 140 anställda i
Ronnebyfabriken fortsatt anställning.

I Sverige säljs PVC-plaströr för ca 150 milj kr per år.
Gustavsberg tillgodoser genom sin plaströrfabrik i Fri
stad, N. Lundbergs Fabriks AB, ca 40 /o av marknadens
behov av PVC-rör. Ronnebyfabrikens produktion är
ungefär hälften så stor. Därtill finns 5 andra svenska
PVC-rörtillverkare samt utländska konkurrenter med
Shell-ägda Wavin i spetsen. Konkurrensen - inte minst
den utländska - är mycket hård och lönsamheten har
tidvis varit sviktande.
- Tarketts rörsortiment har ungefär samma samman

sättning som vår Fristadsfabriks och genom köpet kan vi
samordna produktionen och nå betydande rationalise
ringseffekt genom längre serier, säger Gustavsbergs VD,
tekn dr Bo Broms. - Företagets marknadsföring och
utvecklingsarbete kan genom köpet göras ännu effekti
vare.
Några personalförändringar är inte aktuella vare sig

i Fristad eller Ronnebyhamn.
Tarketts tillverkning av byggplastprofiler ingår ej i

avtalet med Gustavsbergs Fabriker. Maskinerna för den
na produktion kommer att överflyttas till Tarketts,
foliefabrik i Ronnebyhamn. För Tarketts del innebär

Den nyinköpta fabriken i Ronnebyhamn.

försäljningen en medveten kraftsamling för fortsatt ex
pansion inom golvsektorn.
Tarkett är Skandinaviens största producent av golv

material (parkett, plast- och textilmattor). Ett tidigare
viktigt steg i Tarketts expansion i denna bransch var
förvärvet i januari av AB Wahlbecks Fabriker, Linkö
ping, landets största tillverkare av heltäckningsmattor.

Fritz Naenfeldt, pigg forsbackapojke, nu
67 år med 24 års tjänst avtackades vid en
kaffestund på UHV den 19 april i närvaro
av underhållschefen, arbetsledningen samt
arbetskamrater och en repr från personal
avdelningen. Den största delen av sin an
ställning tillhörde Fritz byggmästare Gö
ranssons "A-lag" och dom sista åren tjänst
gjorde han som hustomte och vaktmästare i
UHV-huset.
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SA ALLT FORANDRAS
• • ••

Jag sitter här, ensam i stugan. Det är så skrämmande
tyst, ingen som går varken in eller ut genom dörren.
En gång gick dom ut mina nära och kära, och jag blev
ensam kvar. Jag minns en tid, då jag stod mitt uppe
i livet med plikter åt alla håll. Jag önskade då, att jag
hade haft några timmar, alldeles för mig själv. Nu har
jag gott om tid, men det är inte bra ändå. Man behövs
inte längre, man är överflödig, man har blivit en gam
mal pensionär. Men man ska väl inte bara kverulera,
man borde nog också se det positiva i tillvaron. An kan
jag se ut genom fönstret att det våras där ute. Jag kan
gå på egna ben ut i naturen och andas in den friska luf
ten, och jag kan höra fåglarna sjunga. Alla kan inte det,
många måste ha andra människors hjälp till allt. Egent
ligen har jag det ganska bra. Men nu ligger en lång dag
framför mig igen. Visst finns det mycket att ordna och
plocka med, både ute och inne så här dags på året, men
det är inte roligt längre, det är ju bara jag. Numera
gäller det inte att hinna så mycket som möjligt, nu gäl
ler det att orka. Men, då livet som bäst är, är det bara
arbete och besvär.

Det är första maj i dag. Jag tycker det är en svår
månad. Den rymmer minnen, av både sorg och glädje,
och naturligtvis rotar man mest i de sorgliga. Man borde
nog inte gå så mycket ensam och tänka. Om jag skulle
ta och åka ner till samhället och titta på första maj
tåget. Det var längesen nu. Det ska bli roligt att uppliva
gamla minnen.
Jag tar fram min tvåhjuliga bil ur garaget. Den är

bra, ingen skatt eller försäkring och ingen bensin, bara

lite frisk luft i ringarna och sånt har jag gott om. Jag
tycker om att cykla. Det är skönt att åka fram i eget
tempo och jag påminns åter om att alla inte äger den
förmånen.
Här ute på Värmdövägen är som vanligt livlig trafik

åt båda hållen. Jag håller väl rätt sida? Jo då, har man
cyklat i närmare sextio år så gott som dagligen, borde
man kunna sin sak. Jag minns när jag lärde mej cykla.
Jag var en tanig sjuåring. Jag tjuvlånade min brors
cykel, jag skulle inte få ha den. Dom var väl rädda om
både mej och cykeln. En damcykel hade jag inte sett
då, det ansågs som en lyx på den tiden. Det var inte
så lätt för en liten sjuåring att hantera en stor herr
cykel. Hagtornsbusken, som växte vid sidan av vägen
där jag gjorde mina lärospån, står ännu kvar, som ett
minne av forna dar. Jag återsåg den i somras, då jag
som vanligt var ute och rotade i det förflutna. Busken
var mindre än jag mindes den, men tillräckligt stor att
få ner huvud och armar i. Jag såg ut som om jag hade
vattkopporna. Jag hörde min bror undra dagen därpå,
hur det kom sej, att ena stänkskärmen var så bucklig.
Men jag förstod, och säkert han också. Jag gick omkring
som ett levande bevis på eländet.
Tankarna går gärna tillbaka i tiden. Man ska ju se

framåt och här på vägen gäller det sannerligen att man
följer den uppmaningen. Dom kör och tutar som om det
gällde livet. Dom svär väl över gamla kärringar, som
är ute och stör trafiken. Men jag håller mej på min
kant, det har jag alltid gjort. Jag önskar jag såg en enda
cyklist till här i vimlet, men det är bara jag. Alla har
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ju bilar numera. Man får väl vara glad så länge man
kan cykla.
Jag lämnar nu Värmdövägen och åker in på dom

mindre vägarna i samhället. Här var det lugnare, men
så förändrat. För inte så många år sen växte här hög
tät skog. Nu har flera längor radhus vuxit upp här. Ja,
innevånarna i samhället har ökat och det ena måste ju
bli efter det andra. Vad står det på skylten? "Hovvä
gen". Ja, det var ett passande namn. Här har det sprung
it både älgar och rådjur, ja, till och med hästar. I dag
skulle det se lite konstigt ut med dessa djur springande
här på vägarna. Det är en bra genväg det här, när man
ska till den här änden av samhället. Jag fortsätter Trall
banevägen fram. Utanför "Hemmet" står ett par gam
lingar, stödda mot sina käppar. Kanske är dom också
ute för att titta på maj-tåget och kanske ska dom minnas
en gång för längesen, då dom själva i rask takt deltog
däri, utan käpp. Jag vinkar till dom i förbifarten och
dom undrar säkert vad jag är för en figur. "Gamla
Svartens väg". Jag tror jag stannar här, så slipper jag
backen därborta. Det gäller numera se till, att man inte
tar något steg i onödan.
Här står redan ett tiotal personer. Dom är väl ute

i samma ärende som jag, kan jag tro. Inte ett bekant
ansikte. Vart har alla gamla bekanta tagit vägen? Alla
kan väl inte vara på "Hemmet". Förr kände alla va
rann i samhället. Jag känner mej som en främling i min
egen födelsebygd. Det drar en snål vind förbi där jag
står och jag välsignar min gamla vinterkappa. An dröjer
det en kvart innan tåget kommer. Som vanligt går mi
na tankar tillbaka i tiden. Jag minns för omkring fem
tio år sedan. Vi var några ungdomar i tonåren, av båda
könen, som höll ihop, i vått och torrt. Det fanns just
inga nöjen alls eller andra aktiviteter för ungdomen i
samhället, men vi tog reda på det lilla som fanns, och
första-majtåget ville vi inte gå miste om. Tåget utgick
också då från Ingarögatan, men fortsatte Algatan fram,
förbi Värdshuset, men i motsats till nu nedom kyrkan,
där huvudvägen gick på den tiden. Många gamla med
mej i samhället minns nog bron över ån, innan där blev
torrlagt. Ån, som bildade "Bagarns Träsk", där det vita
huset låg, där våra kläder skulle tvättas och där man
fick höra så mycket berättas. Nu är både träsket och
det vita huset borta. Jag för min del saknar det inte.
Målet för majtågets färd var Bleks-Ang, den vanliga

nöjesplatsen på den tiden. Inga breda asfalterade bil
vägar fanns, det var smala gropiga grusvägar. Det hör
des lång väg, då tåget kom. Det slets inte mycket bil
däck då, men desto mer skosulor. Skomakarna hade sä
kert sin glansperiod då. Inga busshållplatser utmed vä
garna fanns, beroende på att inga bussar gick utåt öar
na. Någon enstaka personbil kunde man se, och man
visste med säkerhet att dom inte tillhörde arbetarklas
sen i Gustavsberg. Kunde man åstadkomma en tramp
cykel, var det storslaget. Vi var alldeles i början av
det "ljuva" tjugotalet. Det första världskrigets efterverk
ningar var ännu kännbara, det var ont om både pengar
och mat. Men oss ungdomar bekom det inte så mycket,
det fanns dom som hade omsorgen om oss. Vi tänkte
bara på det roliga, som man väl gör i dom åren. Jag kan
se oss ungdomar där vi gick i tåget. Musiken spelade
"Internationalen" och vi ungdomar sjöng för full hals:

Upp till kamp emot kvalen". Så roligt allt var. Så lätt
det gick att skratta. Livet var så enkelt att leva. Man
hade ett tryggt hem med far och mor och syskon i li
vet. Vad kunde man mer begära. Ordet "pensionär"
tror jag aldrig jag hade hört då, än mindre vetat vad
det innebar. Men tiden går och livet lär. I dag vet jag.

Första maj skulle vinterkläderna läggas av. Inte hade
vi några nya vårtoaletter att sätta på oss. Vi piffade
upp det gamla vi hade. Vi tyckte att vi var så fina.
Kapporna bar vi på armen, så att alla skulle se finessen,
en bomullsklänning av präktigt tyg. Det skulle hålla
länge, det var ont om slantarna, man måste vara rädd
om dom. Skulle dagens tonåring ha en så enkel billig
klänning på sej, skulle säkert inte kappan hänga på
armen. Vi, som nu är gamla, har varit med om så stora
förändringar på alla områden, så vi fattar det inte.
Så kom vi till Bleks-Ang. Hela Gustavsberg mötte

upp, ung som gammal. Alla höll sig hemma i samhället
på den tiden, beroende på kommunikationerna och även
ekonomien. Skulle man förflytta sej, fick man traska
och gå eller trampa cykel, om man nu hade förmånen
att vara ägare till en sådan. Man kunde också ta Gus
tavsbergsbåten till stan, men det kostade ju flera kronor,
dit fick man åka endast i trängande fall. Och vad skulle
man förresten till stan att göra, en sådan folkfestens dag,
som första maj var.
Jag kan se oss ungdomar, sittande där i sluttningen

under ekarna just där OK-macken nu ligger. Vi skojade
och skrattade och kastade ekollon på varann. Musiken
spelade, det var fest, man var ung och livet lekte. En
liten provisorisk dansbana var också iordningställd, da
gen till ära. Den låg just där vägen nu går från Centrum
upp mot Lugnet, mellan Domus och "macken". Det be
hövdes ingen väg till Lugnet då, den bebyggelsen fanns
inte. Det var en enda stor grön äng, som gjord för dans
och skratt. Och roligt hade vi och inte ett öre kostade
det. Det fick inte kosta några pengar. Aldrig bar man
en portmonnä på sig, vad skulle man förresten med en
tom sådan att göra. Men den levnadslust och glädje
man kände då, går inte att få för pengar. Det var en
tid av bekymmerslöshet och glädje, men ack så kort. Vi
blev äldre och vi upptäckte att livet inte bara är en lek.
Och där på motsatta sidan uppe på kullen låg det

gamla Klubbhuset, där vi gick på bio, maskerad och
andra trevliga tillställningar. Nu är gamla Klubben
borta. Så är det. Det gamla ska bort och det nya ska
fram. Sådant är livet. Jag tänker ofta då jag går inne
på Domus, vårt nya varuhus: "Det var här vi satt och
såg på den vita duken med Tor Moden, Sigurd Wallen,
Edvard Persson m fl lustigkurrar. Så hjärtans roligt vi
hade." Men jag tror, att om vi i dag såg om dom filmer
na, det ginge inte så lätt att skratta nu. Det var så ovant,
man har liksom stelnat i formen.

Vi skildes åt sedan, mina kamrater och jag av olika
anledningar. Några finns ännu kvar i samhället, men
de flesta har "utvandrat". Konstigt, att man kan minnas
så väl femtio år tillbaka i tiden, då man i vanliga fall
inte minns från den ena dagen till den andra. Var finns
ni i dag, min ungdoms vänner? Var finns skrattet och
dom ljusa förhoppningarna? Själv är jag ensam, men
vill gärna minnas det som engång var. Då såg man
framåt. Nu ser man tillbaka.
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SKÄRGÅRDSUTREDNINGEN
I DJURÖ SKOLA

Skärgårdsutredningen är ett rådgivande organ till
länsstyrelsen som utreder vad som i korthet kan
kallas "en levande skärgård". En skärgård, som kan
ge den bofasta befolkningen möjlighet till arbete -
att försörja sig - tillgång till alla sociala förmåner
- skolgång, utbildning, sjuk- och hälsovård bla
som tätortsbefolkningen har. Och att skärgården
i framtiden kan förbli det sällsynta fritidsområde,
det så länge har varit. En välplanerad utveckling
av fritidsbebyggelsen med en sommartid väsentligt
utbyggd service. Att skärgården inte blir "överbe
folkad' vissa tider, så att hygieniska och andra
betydelsefulla frågor kan hållas inom överskådliga
och genomförbara gränser både när det gäller ma
teriell och mänsklig samvarosynpunkt. Svåra frågor
som måste lösas i samförstånd så att det goda för
hållandet bofast-gästande befolkning kan behållas.
I utredningen finns representanter för landsting och
skärgårdskommunerna, förstås. Många andra är in
kopplade och arbetsgrupper har bildats för att ta
till vara bl a kommunikations-, jordbruks-, skogs-,
fiske-, turism- och fritidsfrågor.

I april har s k Skärgårdsmöten hållits för berörda
kommuner. Den 19 april kunde vi i Gustavsberg,
Värmdö och Djurö kommuner träffa utredningsfol
ket i Djurö skola. Gymnastiksalen var full av folk.
Först redogjordes från myndigheterna bl a för vad
utredningen hittills gjort.

Så allt förändras
En hund skäller och väcker mej till verkligheten. Jag

ser mej om. Här har samlats mycket folk, jag har inte
märkt det, så långt borta i tankarna har jag varit. Dom
tittar på mej. Kanske, har jag stått här och pratat högt
för mej själv. Vad ska dom tänka? Men det spelar ingen
roll, allt är så likgiltigt numera. Jag hör nu att tåget
är på väg, dom är redan inne på Villagatan. Musiken
spelar: "Upp till kamp emot kvalen"'. Samma melodi
som förr en gång. Så likt och ändå så olikt. Dom kom
mer allt närmare och nu ser jag dom första komma upp
för backen, en bit ifrån där jag står. Musiken i täten.
Dom går med taktfasta steg. Så vackert och högtidligt
med musiken, standaren och dom blågula svenska flag
gorna. Det ligger en aning av vår i luften. Där inne i
ledet ser jag ett par av mina forna kamrater. Dom är
grånade och allvarstyngda, liksom jag själv. Så konstigt
det känns. Var det verkligen vi som skrattade och sjöng
en gång. Det är ofattbart. Så gärna jag skulle vilja gå
fram och hälsa på dom och prata om gamla tider, men
just nu kan jag inte tala. Vad skulle jag här att göra?
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Diskussionen, som följde efter kaffepaus med gott
hembakat bröd, gav utlopp för besvikelse över
gamla oförrätter i skärgårdsbornas situation. Fullt
förståeligt och i många fall säkert berättigat. Men
man ville ha konstruktiva och praktiska förslag
från dom som vet hur det är att bo månader utan
regelbunden och tät kontakt med "civilisationen",
Ä andra sidan - har man chansen att möta "myn
digheten" öga mot öga är det svårt att inte ta den.

Önskemål: Helikopterplatta vid Nacka sjukhus
för smidigare, snabbare sjuktransport. Upprustning
av vägar och bryggor med möjlighet att färja last
bilar till öarna. - Trädgårdsodling är en utkomst
möjlighet på grund av skärgårdens långa vegeta
tionstid, men stupar på de dyra transporterna till
försäljningsområdet. - Elevhem i Nacka för skär
gårdsungdom i gymnasiet. Over huvud taget bättre
skolskjutsar'. Byråkratin sätter ofta en käpp i
hjulet för enkla men betydelsefulla förbättringar.
Tex att låta årskurs I vara hemma en dag i veckan,
vilket borde kunna gå utan försämrad undervisning.
Mindre tomtområden. Enklare med mindre byggare,
som kan anställa yrkesfolk från trakten.
Ja, detta var några förslag och önskningar. Från

människor, som älskar sin hemtrakt och vill stanna
kvar. En inte så ovanlig situation kan man tycka,
men när man sitter mitt ibland dom och hör röster
och känner känslor och vet vad som står på spel
för dom som bofasta och alla oss som "gäster', då
blir det man läst om från andra håll en verklighet,
som man ömmar för och verkligen vill och måste
hjälpa till att bevara. "En levande skärgård". M.

Det här som skulle bli så roligt. Så allt förändrats. Nu
drar dom sista i tåget förbi där jag står och jag följer
efter, skall ändå vägen fram.
Vi går förbi Gustavsgården. På balkongerna står dom

gamla och vinkar ner till dom förbipasserande, som sva
rar på samma sätt. Kanske mina kamrater där framme
i ledet tänker liksom jag, att vi kanske om några år
själva står däruppe och vinkar ner till yngre generatio
ner, som drar förbi. Livet går vidare. Tiden går och vi
måste följa med. Lika för alla. Nu viker tåget in på
Hästhagsvägen och skall väl fortsätta till Klubbparken.
Jag tar cykeln och åker hemåt, full av vemod och allvar.
Jag borde nog stannat hemma i dag. Bäst att gå i de
gamla hjulspåren. Minnen väcks till liv, som helst borde
vara glömda. På avstånd hör jag musiken: "Upp till
kamp emot kvalen". Jag känner en klump i bröstet, det
skymmer för ögonen. Jag måste stiga av cykeln. En
gammal människa som jag borde nog inte cykla den liv
ligt trafikerade Värmdövägen med ögonen fulla av tå-
rar. Pensionären



BESÖK FRÅN
PORSGRUND

Den 23 och 24 april var det kärt besök i Gus
tavsberg, Porsgrunds företagsnämnd gjorde en stu
dieresa till våra trakter. Vädret var onådigt men
det gedigna programmet genomgicks med entusiasm
och norskt, glatt humör. De såg det Stockholm man
sällan ser på affärsresor, rundtur till förorter, slot
tet, Nya Parlamentet, Stadshuset, Gamla Stan mm
och första kvällen avslutades med gemytlig sam
varo på Säby med företagsnämnden från fabriken.
Nästa dag ägnades åt besök på fabrikerna, mu

seet, Teknisk Center och samhället. Lunchen åts på
Strandvik och därefter talade Ruben Edqvist i Kon
ferenssalen om "Gustavsbergs personalrelationer".
Sedan var det dags för en intressant diskussion om
företagsdemokrati.
Redan före kl 17.00 gick färden hemåt via Ar

landa och vi hoppas att våra norska vänner fick ut
lika mycket av sina studiedagar, som Gustavsbergs
företagsnämnd av sin resa till Porsgrund. På åter
seende.

Edla

Överst fr v N. G. Nesheim, A. Pietralla, O. Midttun, R.
Gihle, 0. Olsen, E. Thomassen, G. Westh, T. Waahlberg,
S. Langangen.

Nederst fr v I. Kolstad, E. lund, A. Dörmenen, H.
Schuldes, E. Norberg, R. Kverndokken.
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Båtresan
Det var den 6 maj, solen sken och en kall nordlig vind

svepte över Farstaviken. Blåsorkestern stod väntande på
fabrikskajen tillsamman med ett stort antal gustavsber
gare.

Vi väntade egentligen på Saxaren, som en gång var
vårt flaggskepp och hette Gustavsberg VII. Men vi viss
te ju att det var Björkfjärden, som skulle uppenbara sig
i viken och bli föremål för det festliga mottagande vi
planerat till flaggskeppets sista återkomst.

Torsten Rolf beskrev vad som hänt i sitt välkomsttal,
"den gamla damen hade blivit opasslig" och behövde
vård och omsorg. Nu skall hon gå en ny tid tillmötes
i nordliga farvatten. Hon är såld till Luleå där hon skall
verka som utflykts- och nöjesbåt.

Den gamla "nåden" kanske inte ville skylta med sin
förnedring. Bara det att mötas med fanfarer och pompa
när man är gammal och trött. Månader av oljeblandat
saltvatten har satt sina spår, 1964 sjönk hon i Saxar
fjärden, blev bärgad men aldrig återställd i sin forna
glans.

Våra bilder visar alltså "Björkfjärden" som stävar in
mot kaj hälsad av Torsten Rolf och Blåsorkestern.

Avgångsplatsen var Gustav III:s staty. Hilding Oblson
träffade gamla gustavsbergare på resan från stan. Gun
nar Hedberg, Karin Linde och Erik Hedberg.

Många av oss följde med på en timmas tur till Saltsjö
baden. Bl a Lisa Fall, Astrid Mattsman, Sten Pettersson
och Ruben Edqvist.
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SALTSTANK FRAN ALANDS HAV
Från Farstaviken till Ålands hav
är ingen märkvärdig förflyttning för salta personer
med sjöben, men för en missanpassad västkustbrud,
som tex jag, kan det vara knepigt. Någon gång
måste man dock försöka att fungera som journalist
och tränga in i skeenden, skriva om det som händer
och händer för ofta för att förbises. Som det här
med gustavsbergares resor till Äland och Åbo var
och varannan helg. Vad gör dom, vad har dom för
sig, tar dom snabbkurser i finska språket, är det
fråga om ockupation och gamla stormaktsdrömmar.
Det börjar med abonnerade bussar från Domus
parkeringen och slutar på samma ställe något dygn
eller två senare. Vad som hänt alla dessa gustavs
bergare under tiden har hittills varit en lucka i mitt
vetande. När Förslagskommitten bjöd mig att resa
med dem till Åland tackade jag och tog emot. Jag
hoppas varmt nu efteråt, att den som föreslog min
medverkan får ett hyggligt pris för sin insats i upp
lysningens tjänst.

Den 6 maj en kall, solig dag
besteg vi två bussar utanför Kungliga Postverket
och lade våra öden det närmaste dygnet i Verners
och den övriga förslagskommittens trygga händer.
Verner var som en omtänksam far för oss alla hela
resan och fram på söndagen uppfattades vi av mat
salspersonalen som "Mårtenssons barn". Han påstod
också med bestämdhet att han efter segslitna för
handlingar med Högre Makter, åstadkommit det
relativt hyggliga väder som bestods oss. Men jag
tvivlar på att det är han som sköter kommunikatio
nerna uppåt, det skall snarare vara någon i stil med
den bekante "pastor Jansson".
Vår meste "skyddspatron" David vakade också

över oss och sågs överallt där något hände och mest
på dansgolvet, där han seglade fram i konstfulla
turer och blev damernas idol.

Inte minst syjuntan från Falun
uppskattade våra manliga gustavsbergares charm.
Detta med syjuntor på vift är en ganska ny före
teelse i vår tid. Förr hörde vi mest talas om syföre
ningar, som sydde så fingrarna blödde för kyrklig
utsmycknad, pojkfotbollens utrustning, rekryternas
uppbyggelse eller andra ideella ändamål. Ar det en
ny sorts Blåkullafärd, häxsabbatens säkerhetsventil
i vardagens grådask eller vad? Kvitta kan det, hu
vudsaken att de trivs.

Färjan Achilleus
grekinna på nordiska vattenvägar, inte av allra
högsta klass men rätt mysig, små hytter men till
räckliga för en kort vistelse, en bar med det vanliga
för trånga dansgolvet, en väl inrökt cafeteria och
en matsal med sedvanligt smörgåsbord.

I början såg jag gustavsbergare vart jag såg, men
så småningom (blandades konfekten och det blev
uppenbart, att många sällskap rörde sig i samma
östliga riktning.
Natten blev orolig. Här blev jag tagen ur en av

mina villfarelser att nätter på Finlandsbåtarna skall
tillbringas sovande. Inte så, det glammas, hojtas,
bultas, bankas, springs i trappor, vallas på soldäck,
brusar i toa och skvalas i rör, skrattas, vänslas, ja
gas, allt blandat med båtens egna ljud och egenheter.
Men mellan tre och fem var det sovtyst för trötta
själar och nog för att vi skulle klara ännu en dag.

Det var söndag den andra dagen
och den blev, med någon tillspetsning, en de långa,
förnöjsamma köernas dag. Frukostkön var över
komlig men kl. 13, finsk tid, öppnade bl a snabb
köpet, Samgång, på Storgatan. En så magnifik kö
har jag inte sett sen veckan före strejken på Syste
met. Men aldrig en tåligare. Hade vi fått stå femte
delen så länge i Domus-kö, hade Konsum-Mattsson
fått det hett om öronen. Nu köpte vi kött, så det
hade räckt at försörja hela Åland en långhelg. Det
bör stå en doft av utskuren biff och basturökt skin
ka över Farstaviken de närmaste veckorna.
Kl. 15 lämnade vi Mariehamn och vinkade farväl

åt den blågula flagga med dess röda kors.

Måste vägen till Gustavsberg gunga så
Mina förfäder av fiskare och kustbönder skäms

i sin himmel över min brist på sjöben och mitt frans
ka balanssinne. Mitt ute på Älands hav såg jag
middagskön av gustavsbergare svaja, än åt väster,
än åt öster och blev så ledsen i magen, så jag ilade
till hytten och sov i två timmar. Jag hoppas att
smörgåsbordet smakade, jag smakade det inte. När
jag vaknade hördes bara motorns dunk och vågor
nas skvalp, alla människor stod i cigarett- och sprit
kön akterut. Genom tullen kom vi med oskuldens
gloria kring våra ännen och hem kom vi på utsatt
tid. Tack Förslagskommitten, efter denna stimulans
rasar förslagen in som en vårflod, tro mig. Vi ses

Edla Sofia
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VETERAN-72
Stora b.: Bo Broms tackar Sven Pettersson för 50 arbets
år och överräcker en klocka. Einar Ullberg och Gösta
Thunström inväntar sin tur.

Bild under t v: Tre glada, nyblivna veteraner fr v Hil
ding Ohlson, Margit Pettersson och Gustaf Falk.

Vidare ses Margit beundra sin nya klocka och på bilden
under har Harald Persvret och Edvin Lowndes något
roligt: att berätta för Elsa Löfdahl. Bo Broms, Ulla
Broms och Hjalmar Olson syns i fonden.

På denna sida öv t v framför Veteran -72, ser vi Gunnar
Viklund och Mariann Kock underhålla från scenen.

Bilden i mitten verkar återge sekunden efter en ovanligt
god historia. Här är gäster blandade mellan veteraner.
Gunnar Mattsson är visserligen veteran i Kooperationen
med sina 51 verksamma år men inte på Gustavsbergs
Fabriker. Här finns flera kända ansikten, bl a Fredrik
Möller, Gösta Dahlberg, Harry Pettersson, Bengt Thyren
m fl.

Nils Karlsson (närmast kameran på bilden under) äter
här med välbehag, ErikNorberg serveras av trevlig servi
tris och Anders Lindgren ser fram mot sin tur. Ruben
Edqvist ser ut att stortrivas.

Den lilla bilden här nedan är tagen vid den första vete
ransammankomsten hos initiativtagarna Mai och Hjal
mar Olson på Farstavik. På nästa sida återfinns namnen
på de nya veteranerna och lite om festen.

Foto: LEIF ANDERSSON Layout: THORE OLSSON



VETERAN 72
Så var det dags igen för stor Veteranutnämning med

middag i Gustavsbergs Teater. AB Gustavsbergs Fabri
kers veteraner samlades till sin tolfte träff. Den allra
första ägde rum i Farstavik hos värdparet och initiativ
tagarna, Mai och Hjalmar Olson, och det var den 15
december 1945.

Femtio år i följd skall man ha jobbat i fabriken för
att få komma in i detta fina sällskap. Andå håller sig
medlemsantalet kring 100, just nu 96 personer med de
13 nyutnämnda.

För många räcker det inte med femti arbetsår. Sven
Löfbom, rättare på lantbruket till 1950 och därefter
portvakt till -67 (han fyllde åtti då) har rekordet i dag
med sina 66 år i företagets tjänst.
Det är alltid en glad och fin stämning på Veteran

träffarna och i år började det med en glad förväntan
redan i bussarna, som hämtade festdeltagarna på olika
platser i samhället. Gustavsbergarna kan konsten att
koppla av och glömma de många årens slit. De glada
historierna avlöser varandra och skratten porlar och
ekar hela kvällen igenom. Torsten Rolf höll hälsnings
talet på Sune Nilssons vägnar. Sune var sjuk den dagen.
Reklamavdelningen hade gjort de festliga dekorationer
na. Uppträdandet från scenen brukar vara en väl beva-

rad hemlighet ända tills artisterna uppenbarar sig. I år
var det Mariann Kock och Gunnar Viklund, som var
den trevliga överraskningen och charmade våra vetera
ner. Deras program uppskattades mycket men allsången
blev det ingen fart på. Våra veteraner var inte så hem
ma på svensktoppen men röstresurserna och sångargläd
jen fanns, det bevisades senare när Torsten drog igång
med de gamla bitarna. Efter Gunnar och Mariann såg
vi en gustavsbergsfilm från början av fyrtitalet där
många av veteranerna kunde känna igen sig från yngre
dar. En film om Evert Taube med skön sång avslutade
denna del av programmet och middagen tog vid.

Bo Broms talade och delade ut klockor åt 12 närva
rande nya veteraner, den 13:de Bengt Carlson var sjuk
och Axel Björkman tackade på de nya veteranernas
vägnar.

Det var detta om detta, sa Kalle Ville, och höll ett
fint tal fyllt av hjärta och tro. Många flera tal hölls
under kvällens lopp, hur trevligt det var kan bäst utläsas
av föregående bilduppslag. Framemot kl 11.00 åkte vi
hem i bussar igen, utom Ester Oberg som bor på Viks
bergs slott, privat sjukhem vid Södertälje. Hon fick
både skjuts och hämtning av sitt vänliga värdpar. Nu
väntar vi på nästa fest 1974,

3
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Här är de nya Veteranerna utom Bengt Carlson som var sjuk, fr v stående: Gustav Falk, Hilding Ohlson, Gunnar
Flodmark, Sven Pettersson, Sven Andersson och Gösta Thunström. Sittande fr v Axel Björkman, Hans Andersson,
Margit Pettersson, Einar Ullberg, Birger Pettersson och Gustav Axel! .
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1971-72 års elever i Gustavsbergs Handelsskola vid sina arbetsplatser. Fr v Ebba Nilsson, Marianne Marminge,
Lena Johansson, Sigrid Lundqvist, Kerstin Malmberg, Elisabeth Vorhöfer, Sylvia Brunier, Christina Larsson och
Inger Hörning. I bakgrunden talar Mai Pettersson med Hans Develius.

GUSTAVSBERGS HANDELSSKOLA
Eleverna i Gustavsbergs Handelsskola sitter inte

på nån gammal traditionell skolbänk. Alla eleverna
arbetar i övningsföretaget GHS MODERNA KON
TOR AB. Det är en s k skenfirma i aktiebolagsform
- ursprungligen en tysk ide - som handlar med
kontorsmöbler, -maskiner och -material. Den som
är intresserad minns kanske att Hans Develius, rek
tor för skolan, själv skrev om detta i GUSTAVS
BERGAREN 3-1970. Undervisning i denna s k
skenfirmaform drivs i TBV:s och AVEBE:s regi
(Tjänstemännens Bildningsverksamhet och Arbets
vårdsbyrån).
Undervisningen bygger hela tiden på teori och

praktiska exempel. Enkelt uttryckt man köper och
säljer och sköter kontoret på låssas. Metoden är ef
fektiv. Man har tillgång till moderna maskiner, bok
förings- och reproduktionsmaskiner bl a. Man syss
lar också i någon mån med reklam.

I den stora tävlingen mellan det 40-tal skolor av
den här typen, som finns i Sverige vann Gustavs
bergs Handelsskola två pris. Första pris av Elisabeth

Vorhöfer, Kerstin Malmberg, Sigrid Lundqvist,
Inger Hörning och Marianne Marminge och tredje
av Ebba Nilsson, Lena Johansson och Sylvia Bru
nier. En resa till Bregenz i Osterrike står på pro
grammet till hösten.

Skolan har förut varit en yrkesskola för 16-åringar
men from i år är det en skola för vuxenutbild
ning. Det är alltså inte frågan om omskolning med
AMS-bidrag. Det är vuxenutbildning med studie
bidrag, 175:- kr i månaden och möjlighet till stu
dielån upp till 6.000 :- kr. Av dom 10 kvinnliga
eleverna har en del barn och då uppstår den "eviga"
frågan om passningen. När nu det problemet nån
sin ska lösas tillfredsställande?

En kontorsutställning som skolan hade den 24-
27 april besöktes bl a av folk från SO (skolöversty
relsen) och intrycket av det besöket var mycket
positivt. Man har också från SO-håll föreslagit att
Gustavsbergs Handelsskola ska stå som mönster
för en kommande utbildning i övningsföretag på
andra håll.
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KONSUM• DOMUS
Föreningens årsstämma
Till årets föreningsstämma hade Harry Pettersson

avsagt sig uppdraget som ledamot av föreningens
styrelse. Harry har varit ledamot av styrelsen i det
närmaste 30 år. Hans insatser och intresse för vår
förening har alltid varit på toppen. Vi som haft
förmånen av att få arbeta tillsammans med Harry
inom styrelsen, kan verkligen redovisa en period av
god trivsel och gott samarbete. När föreningarna
inom vårt KF-distrikt varit samlade till distrikts
stämma har Harry Pettersson flera gånger varit en
av de valda stämmoordförandena. Tack ska Du ha
H.P. för alla trivsamma år.
Edor Svensk har med stort intresse deltagit som

ledamot av styrelsen under åtta år och tidigare som
medlemsråd. Svensk avgick nu ur styrelsen på grund
av sjukdom. Tack ska Du ha Edor. Vidare avgick
Gunnar Mattsson ur styrelsen på grund av före
stående pensionering.

Styrelsen har efter valet konstituerat sig enligt
följande:
Linus Lindvall, ordförande, Sven Norrby, vice

ordförande, Per Albin Nyberg, sekreterare, Birgitta
Treskog, vice sekreterare. Ovriga ledamöter är Har
ry Johansson, Gun Wahlström och Vilhelm Vestin.
Suppleanter är Lars Forsberg, Bo Erixon och

Britt-Marie Ahltin (personlig suppleant för Harry
Johansson.)

Ny Föreningsledare - Affärschef
Gunnar Mattsson avgick med ålderspension vid

månadsskiftet maj/juni. Efter samråd med KF :s
Platsförmedling och information till föreningens
Företagsnämnd har styrelsen valt Per Albin Nyberg,
Umeå. Nyberg är född i trakten av Nordingrå i
Ångermanland. När han var 15 år började han som
varubud/biträde. Blev sedan butiksföreståndare

'föreningschef, soliditetskonsulent i KF och nu se-
dan 14 år tillbaka distriktsrevisor i KF. Sin nuva
rande tjänst har han som revisor inom de två nord
ligaste KF-regionerna. Dessa två regioner omfattar
närmare 40 procent av Sveriges markyta.
Vi hälsar genom Gustavsbergaren Per Albin Ny

berg och hans familj hjärtligt välkommen.

Uteservering vid Domus
I anslutning till cafeterian är planerat en uteser

vering med 40 platser. Den beräknas vara färdig
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att tagas i bruk i senare hälften av juni månad. Vi
tror att detta arrangemang kommer att uppskattas.

Arets Regionstämma och Förbundsstämma
I slutet av maj månad samlas av föreningarnas

årsstämmor valda ombud till regionstämma. För vår
region möts man i Stockholm. På dagordningen står
bl a behandling av ett antal motioner från förening
arna i landet. Vidare kommer att lämnas en rap
port om tidningsutredningen, som gäller vår rörelse.
Rapport kommer också att lämnas om vidtagna
åtgärder i anledning av Konsumentkongressen. Des
sa frågor går efter behandling på regionstämmorna
till Förbundsstämman (Rikskongressen) som i år
hålles den 19-20 juni i Stockholm.

Sommaren är här
Så står vi nu inför en intensiv sommarsäsong

hoppas vi -. Skolavslutningen brukar bli den sto
ra "utflyttningsdagen". Då blir vi många i vår
skärgård som har behov av mat, dryck och allehan
da ting. Personalstyrkan skall klaras samtidigt som
vår fast anställda personal skall ha sin semester.
Vår Henry Ericson, som är personalchef, har länge
planerat för att vi skall kunna möta sommaren.
Vi har fått in omkring 300 sökande, som vill ha
feriearbete. Vårt behov torde röra sig om 200 per
soner.

Vi tror på sommaren
och räknar med att våra försäljningsenheter, varu
huset, möbel, kemtvätten och de sex livsmedelsbu
tikerna skall på ett tillfredsställande sätt taga emot
både fast boende och sommargästerna.

G. M-n.

EiPQBs7}
6°.E,

Oöverträffad kanthållfasthet
Slitstark glasyr

Utlöser ej skadligt bly enl. SLV $ 3:1
Tål maskindisk

ErränaK0
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Tack för· 50 år i kooperationens tjänst
Affärschefen för Konsumtionsföreningen, Gus

tavsberg, Gunnar Mattsson, avgick under maj må
nad med ålderspension.

Gunnar Mattsson har under hela sin aktiva tid,
över 50 år, arbetat inom den kooperativa rörelsen.
Jag citerar här vad Harry Pettersson skrev i 1952
års verksamhetsberättelse:
"Vår nya affärschef Gunnar Mattsson, som till

trädde sin befattning den 1 december 1952 är född
i Småland, närmare bestämt i Emmaboda 1907.
Gunnar Mattsson har varit anställd i den kooperati
va rörelsen sedan 1921 och började som springpoj
ke, blev sedan butiksbiträde, butiks- och förenings
föreståndare, försäljare och assistent. Som revisor
har han varit verksam inom olika distrikt och se
nast i Ostergötland med Norrköping som hemort.
Vi är övertygade om att Gunnar Mattsson kom

mer att passa vårt samhälle.
Vi hälsar honom och hans familj välkommen till

Gustavsberg."
Harry Petterssons förhoppningar infriades till

alla delar. Föreningen har under Gunnar Mattssons
tjugoåriga, kunniga ledning haft en utomordentligt
god utveckling.

Det har varit arbetsamma år, där Gunnar Matts
son aldrig sparat egen kraft, utan osjälviskt och
målmedvetet verkat till gagn för föreningen och
den kooperativa rörelsen.

Ny affärschef i Gustavsberg, Per Albin Nyberg.

"

Han växte snabbt in i samhället Gustavsberg ge
nom sitt glada, öppna och vänliga uppträdande
och har blivit en omtyckt och uppskattad person
i såväl förening som samhälle.
Vi önskar Gunnar och Birgit en lång och lycklig

pensionstid. Ett stort och varmt tack.
Linus Lindvall

Här avtackar avgående Gunnar Mattsson och Harry
Pettersson varandra för gott och givande samarbete.
Detta hände på Ärsstämman i Kristallsalen den 11 april.
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John Stjerna berättar
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Gösta Dahlbergs intervju med John Stjerna från
1954, har många önskat att vi skulle trycka i "Gus
tavsbergaren". Här kommer den nu, aktuell också
i kommunsammanslagningstider. Bilden härintill vi
sar John Stjerna och bilden ovan är från tidigt 1900-
tal. Stjernas hus finns inte längre kvar, inte heller
kägelbanan.

Ingenjör John Stjerna berättar för Gösta Dahlberg

D: Vid SIF:s tioårsjubileum 1947 var det en sak som
särskilt lever kvar i minnet. Det var John Stjernas triv
samma skildring av minnen från det gamla Gustavsberg.
I dag, onsdagen den 17 mars 1954, har vi tagit med vår
inspelningsapparat och hälsat på hemma hos vår gamle
hedersledamot John Stjerna, 76 år gammal, och ber
honom berätta ur sitt minnes rika skattkammare. Ingen
jör Stjerna var chef för dekoravdelningarna och var hos
oss från 1896 fram till 1941.
Hur var det nu egentligen, när Du första gången kom

till Gustavsberg?
S: Ja, när jag som nykläckt ingenjör, tre dagar efter

examen, ännu med smärtor i huvudet efter den glada



och våta avslutningsfesten, hade att anmäla mig på det
gamla Brukskontoret hos fabrikens faktotum, Kassörn
- en för detta ämbete gjord titel, som långt om länge
skulle förbli som gustavsbergarens heliga synod - så
mötte mig synen av en krökt rygg med nedhängande
långrocksskört. På framsidan var Kassörn som bäst i
färd med att räkna antalet förtjänstböcker, som arbetar
na lämnat in. Det var nämligen den första i månaden
och avlöningsräkning och naturligtvis skulle dessa böc
ker inlämnas till Kassörn. Någon annan person med
detta förtroende fanns inte, de andra var bara räkne
maskiner. Kassörn var nämligen klockarfar, som allt
skulle bestyra och var chefens allt i allo. Jag håller före
att Kassörn på den tiden just i sej innefattade det väsent
liga i det patriarkaliska systemet. Ingenting fick ske,
som inte Kassörn skulle lägga sin näsa i blöt i och av
göra. Ja, ända från vaggan till graven var man hänvisad
till honom. Till och med likkistan beställde man genom
honom i snickarverkstan.
D: Hör Du, Du kanske skulle kunna berätta lite så

där fritt ur hjärtat och ur minnet, hur dagarna förflöt
där både i helg och söcken?
S: Ja, först och främst så var den man, som jag då

kom in till utav äldre datum. Han var så inne i sin
räkning att det dröjde länge innan han upptäckte mej.
Men då han fått brillorna på näsan och hört vad jag
var för en, så blev han den sirligaste herre. Presentation
skedde för dom andra bokförarna och husmamsellen,
som hade hand om rumsstädningen för ungherrarna och
som anvisade mej rum högst uppe i Gula byggningen.
D: Så det var både kontor och bostäder i samma?
S: Ja, det var det. Det var många bostäder, både

stora och små i det huset, en och två trappor upp. Nu
sa Kassörn: Jaha i morron bitti börjar vi klockan sex
här på kontoret. Det blev avlöningsräkning. På den ti
den skulle det alltid vara två som räknade samma sak
för kontrollens skull. Det spelade ingen roll, om det
gick sakta bara man var två. Den ena, som för hand
skrivit nära nog hela tillverkningen för månaden i av
löningsboken, var naturligtvis driven i huvudräkning.
Så fick han en varelse mitt emot sej, som svettades och
multiplicerade och adderade och ofta fick fel resultat
av vad den andre för längesen i huvet räknat rätt.
D: Ni hade inga maskiner då inte?
S: Nä, det hade vi inte. Som jag sa, dom var räkne

maskiner, dom där gubbarna. Där satt jag nu uppspe
tad på en hög kontorsstol, jag, som enligt Löjtnantens
mening skulle bli porslinsmålartekniker. Ja, under den
tiden var jag den som skulle vara med om allting och
användes till allting från springpojksvikarie till ensam
representant för bolaget vid kommunalstämmor i
Värmdö med mera dylikt.
D: Ja, det går vidare i ditt vardagliga liv. Du hade

väl en del bekantskaper och sånt å tas med, gissar jag.
S: Jaa, det vardagliga livet på Gustavsberg ja. Vi

hade först och främst dom gamla över oss, chefen Löjt
nanten och Kassörn naturligtvis. Den senare hade att
förskottera oss på avlöningen, varmed aldrig knusslades.
Så var det gubbarna B och F.
D: Vilka var det då?
S: Det var dom två verkmästarna ...
D: Det var Barlow då ...

S: Det var Barlow och Forsberg. - Jag ville vara
lite anonym ... Den där F, ska vi tala om Forsberg?
D: Vi talar om Forsberg.
S: Gör vi det? Han var en ganska märklig man, nyfi

ken på allt och alla. Skvaller frodades naturligtvis. Han
hade sina tentakler ute nästan överallt, där något kunde
snokas upp. Varje morron, sommar som vinter stod han
vid båten klockan sju på morron för att se vilka som
for till "satan", som det hette. Sedan nån dag efteråt
så ställde han alltid sina steg under ronden till den, som
han sett varit i stan. Hans ankomst kände man gärna
igen på hans kraxande hosta och släpande galoscher. Då
kom han till honom med den stående frågan: "Va gjorde
du i stan i går? Å var åt du?" Han hade lagt sej till
med det kungliga prerogativet (förmån) att kalla alla
människor i fabriken för du. Själv for han till stan då
och då för att närmare studera den sköna synderskan.
Och verkmästare Barlow han var engelsman till börden
och kunde aldrig lära sig att tala svenska riktigt. Han
var en gemytlig och vänlig själ. Bägge gick i vägen
för varandra, när det gällde att studera kvinnfolk i
fabriken. Ja, nån gång på säsongen så ordnades det bal
på Värdshuset, föregången av slädparti, vari även gods
ägarna på Värmdö och lngarö deltog. Ä då dansa man
med liv och lust, svängde sej efter valskungens toner
tills supen avbröt. För att efter densamma fortsätta i
kotiljongens serpentinvirrvarr. Ja, det var verkligen rik
tigt kontinentalt.
D: Va dansa ni för danser egentligen - var det vals?
S: Det var vals, polka och hambo ...
D: Fanns hambo?
S: Hambo, som jag gärna dansade med mm hustru,

och schottis.
D: Å pas de quatre va?
S: Ja, nån gång och så dansa vi fransäs, som nu visst

har kommit opp igen, som jag sett i tidningarna.
D: Ni hade riktigt trevligt. Har Du mer att berätta

om balerna och utflykterna?
S: På dom balerna var det ju supe. Lite sprit och

punschen var ju ganska billig på den tiden och man kan
säga att punschen var nationaldrycken då. Och i det
avseendet var man mycket nationell i Gustavsberg
i synnerhet på dom årligen återkommande midsommar
kalasen.

D: Ja, dom är alltid trevligt att höra om.
S: Ja, det rekvirerades flera stora tunnor öl, ett tjugo

tal om inte mer. Ett trettital tror jag nästan jag kan
säga. Och punsch och renat. Systemet var ännu inte på
tänkt. Maten började tillagas fjorton dar före midsom
mar i gamla flintugnen däroppe av ett par gustavsbergs
fruar, som djupt kände sitt värde. Där osade ljuvligt av
stekt strömming å korv å köttbullar å allt gott. Alla
såna goda saker.
D: Oj, det var härligt!
S: Jaa, det var ett eldorado för dom gubbarna som

var utkommenderade från utearbetet att hantlanga des
sa fruar under hela den tiden som matlagningen varade
där, det levdes kräsliga då ...
D: Ja, dom där midsommarkalasen dom var nog fest

liga.
S: Ja, det ska jag säga, det var ett kalas det. Med

barnvagn tågade mamma och pappa ner på gården.
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Vid intågen då låg telningen längst ner i botten på vag
nen och vid uttåget, då låg han och vickade på alla
smörgåsar varutav vagnen var fullproppad. Så hade dom
dukat till särskilt bord för smågrabbar. Och där stod
grabbarna med ögonen på skaft och inväntade signalen
att hugga in. Det där bordet verkade som ett veritabelt
slagfält efter avätandet. En sup skulle varje karl ha å det
var gamle skogvaktarn som mätte ut. Men hur han mät
te, så vart det både två hela, halvan och tersen, kvarten
och femton droppar. Och det avslöts alltihop med öl.
Så till slut när man var stoppmätt, då avtroppade man.
Visserligen spelade musiken opp en marsch, men inte
kunde man marschera efter den fägnaden, utan det var
att ta sej ut med ögonmått mellan grindstolparna och
söka att se så oberörd ut som möjligt.
D: Hur kunde ni hålla rätt kurs då?
S: Ja, det var ju med ögonmått de. Musiken den gick,

den marschera till dansbanan där midsommardansen
tråddes av de unga tills solen gick upp. Men en gång
hände det att en karl, eller en kalasätare kan vi kalla'n,
tog sitt ögonmärke alldeles för långt bort på andra sidan
viken, med påföljd att han gick direkt i sjön å hade väl
fortsatt sin väg tvärs över om inte underlaget gett efter
å han genom dom många kallsuparna kom te medvetan
det, att han tagit alltför stor genväg. Kar'n kom natur
ligtvis opp och blev befriad ur Rans våta famn och så
fort han kände fast mark under fötterna förklarade han
sej vara alldeles "nökt". Det vill säga alldeles nykter,
ett tillstånd som visst brukar följa på dylika djupdyk
ningar. Emellertid ville ett par av hans kalasbekanta
visa sin medkänsla med honom genom att bära honom
hem. Ja, de gick bra tills dom kom till den lilla spången,
som gick över ån på den tiden, men genom ingången
där kunde dom omöjligen lotsa honom och sej, utan
dom tappa honom ner i ån. Det var inte livsfarligt, han
bottnade och kom med sina vänners förenade ansträng
ningar upp igen och så visa han sin tacksamhet mot sina
välgörare genom att slå dom på käften och fortsatte
sedan ensam, högst förtörnad över sina hjälpares våta
omtanke, utan vidare omständigheter hem till sitt.
D: Gustavsberg hörde ju till Värmdö på den tiden.

Jag har hört att det var rätt muntra sammankomster
med stämmor och sånt. Vill du berätta lite om det
också?
S: Ja, det var så att chefen - Löjtnanten - han kun

de ju inte tåla att för mantalsskrivning och betygsrekvi
sitioner med mera allt, som hör till kyrka och kommun
och skola, vara beroende av kyrkoherden i Värmdö
och han tyckte nog att hans Gustavsberg hade rott opp
sej så på sista tiden, att han själv kunde bli patronus.
Och prästen därborta i Värmdö han hette Karlberg och
var en stor man av världen och något mindre av anden.
Han spelade gärna kort och tutade med bönderna och
krusade inte gustavsbergarna. Ja, länge arbetade Odel
berg på att få Gustavsberg skilt från Värmdö och Karl
berg varav följde en hel del sockenstämmor i Värmdö,
där man skulle uttala sej i skilsmässofrågan. Åtskilliga
gånger påkallades omröstning. Vi hörde ju till Värmdö
och gustavsbergarna hade sin rösträtt däruppe. Var gång
man misstänkte att votering skulle begäras, utrustades
en hel karavan med fordon, som körde dom röstberätti
gade gustavsbergarna till Värmdö för att åstadkomma
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röstövervikt i skilsmässofrågan.
Ja, det blev ena lustresor för gustavsbergarna och det

blev många. Då stoppade fabriken så gott som helt och
hållet och alla åkte till Värmdö med Odelberg och Fors
berg i spetsen. Det var, kan ni tro, ett dyrbart nöje att
sitta och höra värmdöbönderna göra sina illmariga in
lägg mot dom i deras ögon högfärdiga gustavsbergarna,
vilka till på köpet inte hade någon som var vuxen att
ge dom svar på tal. Odelberg var framförallt, tyvärr,
ingen ordets man. Värmdöborna däremot hade en gods
ägare, som också kallade sej löjtnant. Det var en styv
krabat, som förde deras talan. Men först ska ni höra om
hans utseende. Tänk er Mefistofeles, som han framställs
med tordön, eld och rök och ni har honom på pricken.
Räven satt inte bara bakom hans utstående öron utan
även i dom sluga ögonen och dom djävulska skratten.
Det var en svår fisk för Odelberg att fjälla, som oupp
hörligt la krokben för honom och hans gesäller, som
dom därborta älskade att kalla oss högfärdiga gustavs
bergare.
Men Odelberg hade förbindelser i dom övre skikten

i statsförvaltningen och lyckades få sin vilja fram. Efter
dom där stämmornas slut blev det mat och dryck på
tingshuset och det hela blev en glad dag för dom lös
släppta.
D: Ni kom alltså fram till en skilsmässa så småningom,

blev egen kommun och skulle få bestämma. Vad var
det första dom satte igång och vad var det för gubbar
som agera i dom där frågorna?
S: Först var det till att bygga kyrka och agera. Ja,

det blev inga andra än Odelberg och Kassörn förståss,
som bestämde allting. Kyrkan skulle ligga på höjden,
så att den tog sig bra ut, när man kom åkande med
båten därborta i Farstasundet. Så blev det prästval.
Odelberg avgav först sin röst för salig Norman. Här
med var det givet hur dom andra skulle rösta. Det var
nämligen öppen omröstning och det blev enhälligt val
för Norman naturligtvis. Så hade vi här i Gustavsberg
innan det blev egen församling, en brukspräst, som det
kallades. Det var komministern i Ingarö, numera sedan
länge död. Han var en duktig präst, intelligent och
kvick, men kunde inte låta bli spriten. Han hette Johns
son och var ett stort original. Han gick alltid klädd i
smorläderstövlar, jag tror även på sommaren och inför
altaret. Men en gång gjorde han sig fin och klädde sig
i kängor och galoscher, de senare märkta med AJ, det
var då han skulle bort till Calle på Brunn, Flygbaron
Cederström, å spela kort. Det blev sent som alltid hos
Calle på Brunn och toddarna vart många. Johnsson
skulle så småningom gå hem. Han gick fel och kom ut
på baronens leriga åkrar. Galoscherna fastnade i leran
och Johnsson måste offra dom till slut och kom så
småningom hem till sitt. Dagen därpå hittade baronens
rättare galoscherna i åkern. Calle på Brunn han skicka
dom tillbaka till Johnsson i Pilhamn med dom bekanta
orden: "Dina vägar äro inte mina vägar." Calle Flygare,
vår förste flygare här i Sverige, var ofta med vid stäm
morna i Värmdö. Som den store spjuver han var hade
han gement roligt av att åhöra dom ojämna skärmyts
lingarna mellan Värmdö och Gustavsberg. Ingarö skulle
nämligen höra till Gustavsbergs pastorat å han var ju på
vår sida.



D: Ja, jag tänker på kvällarna. Ni hade ju Värdshuset
när arbetsdagen var slut. Var träffades ni och vilka
träffade du då egentligen?
S: Ja, det var att gå opp på Värdshuset. Det var det

enda ställe man hade att vända sig till för att få mat.
Och där hade man att ständigt välja på matsedelns fläsk
kotlett eller biffstek. Det där Värdshuset - på den ti
den kunde man verkligen kalla det för sylta. Efter varje
avlöning samlades dom alla, som hade kovan över för
att öla bort kvällen. Det var ett väldigt liv därnere.
Vårt sällskap efter kvällsmaten var dom tyska pors

linsmålarna, som hade införskrivits här för att under
konstnär Gunnar Gunnarsson Wennerberg utföra artis
tiska arbeten till 1897 års stora utställning i Stockholm.
Det var ju hela Sveriges jubileumssommar. Industrialis
men hade gjort sina första stora framsteg och denna
utställning var en uppvisning därav. Ja, jubileum blev
det i alla sinnen den sommaren, helst som naturen hade
gjort gemensam sak med svenskarna. Det var idel strå
lande solsken, det regnade på nätterna och var vackert
på dagarna. Jag njöt av hela min själ av dom vackra
kompositioner, som Wennerberg skapade och målarna
omsatte på porslin. Men arbetslokalerna var minsann
inte så förstklassiga trots att här skapades verk, som i
alla tider vittna om den store konstnären. Han satt i
ett gammalt ruckel, som kallades Kasern, där trossbott
narna var så illa och usla, att när Wennerberg en gång
lutade sig bakåt för att beskåda sitt verk - han satt
nämligen på en trebent pall - då höll han på att åka
rätt genom golvet. Tyngdpunkten hade förskjutits na
turligtvis och det hade inte golvet beräknat.
D: Gick det bra att sälja porslin på den tiden?
S: Jodå, det är klart att det gick. Först å främst så

tror jag mig kunna säga, att det inte var mycket bekym
mer att tillverka porslinet. Allt gick i dom gamla gäng
orna och yrkesskickligheten var allmän och medfödd.
Folk var bosatta här och var och en kunde sin sak och
då gick åren med stora förtjänster. Och mycket pengar
lades ner på bostäder, vilka dittills varit dåliga, ja,
nästan undermåliga. Man var ju så gott som ensam om
att förse Sverige med porslin. Ville inte handlarna ta
vad som tillhandahölls, så fick dom vara utan, det var
inte mer med den saken.
D: Det var härliga tider.
S: Det var ju inte så märkvärdigt att det strömma

in pengar här. Det var en annan inkomstkälla också.
Det var bolagets båtflotta, som under hela året inseg
lade stora pengar, då den var ensam herre i Skuru- och
Lännerstasunden, som på den tiden var stockholmarnas
sommarnöjesplats.
D: Ja, du var ju också med när ofredens år grydde

1914. Det skulle va skojigt att höra hur gustavsbergarna
klarade den biffen.
S: Ja, det vart mobilisering här på Gustavsberg na

turligtvis och det var en söndag och det ringde i körk
klockorna. Jag och en kamrat till hade fått order att ge
oss iväg till Vika skola på Värmdö, där alla landstorms
gubbarna skulle skrivas in. Ni kan tänka er en mängd
halvgamla män för vilka beväringstiden låg långt i
fjärran - ryckas bort från sin dagliga gärning, hopraf
sas och skickas iväg, man visste inte vart. Vi hade fått
order av en sk landstormsbefälhavare. Han kom där

med ord och åthävor. Han hade med sig en stor låda,
där hade han stuckit in sin gamla sabel på locket. Nu
skulle det, attan bövlar, bli stor inmönstring av bonn
gubbarna. Han kasta av sej rocken först. Han var näm
!igen iförd någon sorts uniform och börja packa opp en
massa papper, som han gav oss att fylla i allteftersom
gubbarna kom, men själv körde han så gott som ome
delbart tillbaka i en av staten rekvirerad bil direkt till
Vaxholms hotell till väntande kräftkalas. Ja, emellertid
så överlämna han befälet reglementsenligt till en träd
gårdsmästare, som redan vid ankomsten var ganska
stagad och han skulle hjälpa oss med rullföringen. Men
det gick ju inte, hans siffror dom slog ju kors och tvärs
med varandra. Han såg ju inte linjerna på papperet en
gång.
Ja, där satt vi och höll på att rullföra alla gubbarna

och det blev kväll. Folket samlades vid skolan, som
utrymts och nedskräpats med halm och leriga stövlar,
varefter nattens ro så småningom lägrades över det här
konglomeratet av krigare. Men tidigt morron därpå
kom löjtnanten med sin rekvirerade chaufför och bil
och later, som han varit minst fältmarskalk. Arg och
ilsken var han, troligtvis kom han direkt från kräftski
van i Vaxholm.
Men va nu då! Hela skolan sov. Men var fan var be

fälet? Jo, han låg däroppe i lärarinnans säng och sov
ruset av sej. Lärarinnan hade nämligen avstått sin bo
stad till befälet över den natten och själv hyrt in sej
hos bekanta. Han blev arg, när han såg att alla sov,
naturligtvis. Han rusa in i skolan och skrek: "Opp me
er gubbar å ut me er. De här ä inte som å ligga hemma
i fållbänken å gona sej utan nu e de krig. Ut me er på
backen!"
Ja, på en något så när krokig linje kom gubbarna

slutligen ut på åkern, den ene bredvid den andre, dock
inte alla med fasaden framåt inte. "Nu ska de bli exercis
av, om ni vet va de e, era sjusovare" och löjtnanten
han drog sin sabel och kommenderade och skulle for
mera plutoner och slut opp på linje, men det blev bara
kaos av alltihopa. Utå stövlar och gubbar och gevär
och lerkokor. Och han svor över trädgårdsmästaren.
Men just i detsamma kom båten, som skulle föra oss ut
till dom stora strategiska punkterna. Båten backade
mot okända öden. Enligt krigets lagar så var ju destina
tionen okänd och ingen ombord visste, vart det bar hän.
Bara det höga befälet, löjtnanten förståss. En del trod
de sej med ledning av landkonturer och sjömärken
kunna konstatera, att vi var på väg direkt till Ryssland,
troligen för att förekomma moskoviterna med första
bedövande smockan.
D: Ja, det var ju en idyll från den romantiska tid

du varit med om härute. Innan vi slutar, vill Du ge ett
litet slutomdöme om den där brytningstiden du var
med om.
S: Jag hade lyckan att utföra min långa mannagärning

inom ett verksamhetsfält där konst och industri förena
des. Efter många år på Gustavsberg under den patriar
kaliska ledningen ser jag tillbaka på den tiden med
tacksamhet. Men jag är också tacksam för vad som
beskäres mej på min ålderdom från den nya styrelsefor
men. Jag önskar er alla lycka och välgång.
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Våra diskbänkar väckte berättigad uppmärksamhet vid studiebesöket. Här granskas en nyskapelse av fr v Inga
Wickert, KF:s provkök, Edla Arvidsson, Gustavsberg och Maj-Britt Pettersson, Helios. (Påpasslig fotograf:
Eilert, Strömsholm).

MOLNTORPSGLIMTEN
Vid vår företagsnämnds marssammanträde redo

gjordes med hjälp av skiss hur man i stora drag
tänkt sig en fortsatt tillbyggnad av fabrikslokaler
na. Endast formaliteter tycks nu återstå innan gräv
maskinerna sätts igång. (Rivning av den forna 'be
byggelsen" genomfördes under april.) Utrymmes
tillskottet kommer väl till pass, då speciellt press
avd. redan med nuvarande tillverkningsvolym är
synnerligen trångbodd. Det blir anledning åter
komma till projektet i senare nr!
Vår andel av diskbänksförsäljningen inom lan

det beräknas öka from i år, då vi kommer att
marknadsföra ett helt nytt sortiment. Provtillverk
ningen är avslutad och efter semestern skall leve
rans kunna ske i betydande omfattning.

Från förslagsverksamheten redovisades en viss
uppryckning av intresset: Elis Westman hade före
slagit en förbättrande åtgärd vid torklinen och
Lennart Andersson en besparing vid borstmaskinen.
Dessa förslagsställare belönades. Därutöver har för
slagskommitten flera förslag bordlagda i väntan på
utprovning.
- GBM-klubben arrangerade den 29 april årets

KM i Whist, en partävling som deltagarna får dag-
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lig träning för på lunchrasten. Sex par satte sig ner
för att försöka försätta motståndarna i svåra situa
tioner och därmed samla poäng i egen favör! Re
sultat: Klubbmästare Eero Kiviranta-Erkki Siven
2. Ingvar Widell-Alvar Hannus 3. Veli Kuutti
nen-Martti Haarala 4. Elis Becker-Lars Måhl
berg 5. Esko Mylläri-Kaarlo Ahoniemi 6. Esko
Ahoniemi-Harri Leppälä.
Valborgsmässofirandet i Mölntorp blev även i

år en stor publik framgång för klubben. Traditio
nellt medverkade förtjänstfullt Kolbäcks Musikkår
och Sofielundskören. Elden tänds på en flotte i Kol
bäcksån vilket gör god effekt liksom fyrverkeriet,
där "vattenfallets" återspegling på vattenytan är
speciellt ögonfägnande.
- Fabriken har också besökts av Klubb 20

medlemmarna är KF-guider från Stockholmsområ
det - som vid en studieresa stannade till och besåg
vår tillverkning. Deltagarna hann också med en
kopp kaffe på Mässen innan man fortsatte.

Den 6 maj får vi returbesök från Långshyttan
(Fagersta AB) med bl a ett revanchsuget fotbollslag.
Återkommer om detta och annat i nästa nr!

L. Johansson



IDROTTSGLIMTAR FRÅN FRISTAD
När dessa rader skrivs har man nästan hunnit glömma

snön och vintern, i stället är vi mitt uppe i våren och
med kommande sommar som mål. En sak som vi på
Lundbergs i Fristad gärna vill komma ihåg är dom
framgångar våra duktiga skidåkare åstadkom vid Koo
perativa Riksmästerskapen på skidor i Luleå den 11
och 12 mars.
Aatos Nikkuma, Hannu Ainonen och Heikki Hihnala

var uttagna att representera PK Lubo vid RM. Skid
sektionen hade väl vissa förhoppningar om framskjutna
placeringar, men att facit skulle bli två första, en andra
och en fjärde placering hade vi inte ens vågat drömma
om. I inledningen på lördagen blev laget 2 :a i stafetten,
slagna av Konsum Norrbotten med 2 sek. På söndagen
vann sedan Aatos Nikkuma suveränt seniorer elit, i
yngre oldboys triumferade Heikki Hihnala medan Han
nu Ainonen blev 4 :a i sen. B.
Medan elitåkarna befann sig i Luleå tävlade dom

mera "korpmässiga" åkarna i den årligen återkommande
korpstafetten som Boråskorpen arrangerade.
Trion Pentti Korva, Erling Thorstensson och Kullervo

Korva hamnade på 4:e plats, medan lag Il blev 18:e.
I oldboystävlingen ordnade herrar Arne Lehtola, Erkki
Laitinen och Mauno Hihnala en femte plats och här
blev lag II 14:e.

I skidsektionen hoppas man att sådana här framgångar
sporrar flera till skidmotion och till nästkommande vin
ter kunna ställa upp med ytterligare lag, inte bara i RM
som ju främst är för tävlingsåkare, utan dom korp
stafetter som arrangeras i Borås-trakten.

Det ska bli mera skidor, den 4 mars körde Lundbergs
firmamästerskap vid Borås GIF:s sportstuga, och ett
50-tal tävlande i dom olika klasserna. De bästa resulta
ten:

Seniorer 5 km 1. Aatos Nikumma
2. Kullervo Korva
3. Hannu Ainonen

18,34
19.31
19.40

Oldboys 5 km 1. Heikki Hihnala
2. Aarne Lethol
3. Erkki Laitinen

Motion 2,5 km 1. Veikko Karhu
2. Kauno Liikalouma
3. Ingemar Nilsson
4. Tauno Kähönen
5. Oskari Kamsula
6. Vilho Kesola
7. Aino Kinnunen
8. Erkki Huhtaniemi
9. Eino Tasapuro

10. Erkki Toivonen

Veteraner 2,5 km 1. Olle Olsson

Damer 1. Salme Hihnala
2. Leila Peltoniemi

18.47
21.21
22.37

11.47
11.32
12.11
12.12
12.52
13.12
13.26
13.40
14.31
14.34

17.45

13.57
14.19

Finska dominansen var stor och man frågar sig om
inga svenskar startade? Jo då, men dom hamnade på
andra hälften av prislistan. Men huvudsaken är ju inte
att vinna, utan att kämpa väl, sägs det, och det gjorde
alla den här dagen, livligt påhejade av en stor skara
arbetskamrater.
Trevliga framgångar har det också blivit i volleyboll.

PK Lubos lag, som under säsongen 1971-72 spelat i
div. 4 södra Västergötland, vann densamma efter en
spännande slutstrid med Tranemo. Tyvärr råder stor
brist på lokaler i Borås för dylika ändamål. Meningen
var att 1971 starta en serie för korporationslag då ett
15-tal hade anmält intresse, nu fick Borås korpen ingen
lokal och serien blev inställd. Detta är anledningen till
att PK Lubo spelar i div. 4 istället för korpserie. Nu
blir naturligtvis inte prestationen mindre för att man
vinner en div. 4-serie, och vi gratulerar till segern.

ETh

RM-deltagarna från Lundbergs uppvaktas med blommor vid hemkomsten. Fr v Aatos Nikkuma, Hannu Ainonen,
Heikki Hihnala.



BRIDGE
Gustavsbergs bridgeklubb som nyligen firat sitt

20-årsjubileum har några år haft lokalproblem.
De lokaler i Gustavsberg som är tillräckligt stora

för att rymma 10-12 spelbord är lätt räknade, och
de som finns, skolornas matsalar och teckningssalar,
skall förmodligen stå som gamla tiders finrum, de
får ej användas då rökning förekommer.
Att, som föreslagits från skolledningen, rökning

kan tillåtas i korridorerna, är helt orealistiskt, i
varje fall för den som vet hur tävlingsbridge går till.
Tills vidare spelar vi i det nerlagda Värdshusets

lokaler. Vi är nöjda med utrymmena trots att de är
starkt nerslitna och saknar sådana trivselfaktorer
som gardiner och annat.
Vi inväntar den dag då kommunens ekonomi

tillåter att värdshuset upprustas och återgår till sin
egentliga uppgift. Då blir vi förmodligen husvilla
igen.

Detta var avdelningen för kvirr.
Nu till något betydligt trevligare.
Klubben har sedan några år tävlingsutbyte med

BK Straffen från Stockholm. På våren spelar vi i
Gustavsberg och på hösten blir vi bjudna till deras
lokaler i Stockholm. Då spelarna i BK Straffen till
stor del är rörelsehindrade får vi för våra matcher

28

De här fyra koncentrerade männen spelar inte med var
andra fast det kan verka så. Till vänster sitter Ebbe
Wahlström och Bror Uddenberg, till höger Rolf Jeansson
och Rolf Johansson.

disponera Kvarnbergsskolans matsal som är handi
kappvänlig.
Årets tävling motsågs med större intresse än van

ligt då vi hade revanch att fordra för förra hös
tens debacle.
Våra förväntningar infriades med bred marginal.
Bland gästerna placerade sig paren

Ronnersjö - Linus och
Lekestad - Furuhagen bäst.

De två bästa Gustavsbergsparen blev
L. Lindqvist - J. Johansson och
J. Jeansson - K. Åström

Dessa tävlingar räknar vi som årets begivenhet
och ser fram mot nästa möte. W

PS. Trots vårt gnäll om trånga lokaler kan vi ta
emot flera spelare, par eller ensamma.
Vi spelar varje måndag på Värdshuset med start

kl. 19.00. VALKOMMNA. DS

När ett bridgeäss från BK Straffen
som var känd som en orädd och tuff'en
blev dubblad, han sa
Det här går ej bra
jag önskar att jag hållit klaffen.



VÄRFLAMMOR
Byalaget i Munkmora hade ordnat Valborgsmässoeld på
Skytteängen i år. Mycket folk hade samlats, det blev en
riktig familjefest med mammor och pappor och barn.
Korv och annat ät- och drickbart gick åt som smör i
solsken. En trevlig ide som kanske blir tradition!

DIOR-mannekängerna av dagens datum har besökt oss
till mångas synbara förtjusning. Svenska Skrädderiidkar
förbundet hade ordnat några PR-dagar för sin rörelse
och av den anledningen inbjudit dom sköna damerna till
Stockholm för att bl a visa skräddarsytt i ren ull. Det
kan man se på dom långa vackra, lätt skrynklade byx
benen. Det var tre hårda dagar med mottagningar och
visningar. Men det blev tid över att se Gustavsberg, som
tydligen inte var helt okänt för damerna från Paris.
Marie-Louise Tamm på B] - vår butik på Birger Jarls
gatan - var deras värd och ciceron och Hilding såg
dom på väg ut från Lisa Larsons atelje.

KOOPERATIVA PERSONALALLIANSEN
anordnar vänskapsvecka i Finland 30 juli-5 au
gusti för en mycket billig penning. Tio personer
från varje nordiskt land får deltaga. Anmälnings
blankett och upplysningar hos fru Odman på Per
sonalavdelningen.

TIMRET I FARSTAVIKEN
Ni har väl sett dom senaste årens vindfällen så

vackert bruna i Farstaviken? Titta er nöjda nu för
snart är dom borta. Manfred Lindstedt har berättat
för oss om dom. Det kommer en bogserbåt och bin
der dom samman för att i lagom sjö forsla dom över
till Finland. Det kan hända att man måste ligga i lä
och vänta att Älands hav ska uppföra sej ordentligt.
Det får inte vara för hög sjö och för stark vind.
Dom ska i första hand till Tehdaspuu O.Y. i Kou
vola och användas till pappersmassa. Det är första
gången vi haft så mycket timmer i viken. Och ald
rig förr massaved. Sågtimmer har legat där förr en
gång, som har gått till Tunaberg. Björkmassa har en
gång gått till en mälarhamn och som släp till Mo
och Domsjö.
Varför till Finland? Marknaden på massaved är

för Sveriges del nu så mättad att dom svenska bo
lagen inte kan ta emot mer. Det är ungefär 30.000
kbm, inte bara från våra egna marker utan också
från Värmdö och Ingarö. Och det är värt en del
pengar. Att kunna ha 1 1/2 milj kr liggande så där
utan vidare beror ju på att det inte är gjort i en
handvändning att knycka dom. Just nu håller man
också på att lasta tallmassa till Iggesund, som säljs
genom Fiskeby. I vanliga fall går den ordinarie av
verkningen till Fiskeby.
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GUSTAVSBERG

Födda
2.3 Christian son till Nino Tagliavini o.h.h. Isabella f. Bi

nacchi, Mariag. 7
9.3 son till Karl Einar Mörsare o.h.h. Gerd Nanna Eugenia

f. Hjort, Idrottsv. 22,
10.3 Ondrej Jaroslav Antonin son till Vladimir Vavra o.h.h.

Ivana f. Sedlarova, L Ulvvik, Saltsjö-Boo
15.3 son till Jard Conny Blomqvist o.h.h. Ann-Marie Elisa

beth f. Lundin, Skyttev. 19
21.3 dotter till Giovanni Buscato o.h.h. Laura f. Castelli,

Mariag. 13 A
21.3 dotter till Eero Johannes Nevalainen o.h.h. Sirpa Marja

Liisa f. Ollila, Ingaröv. 5
24.3 son till Kurt Vilhelm Johansson o.h.h. Briitta-Leena f.

Salmi, Skyttev. 16
24.3 Roger son till Olov Birger Jonsson o.h.h. Britt Alice f.

Rydberg, Grindstug. 1
27.3 son till Torbjörn Fredrik Löfgren o.h.h. Gertrud Yvonne

f. Sundberg, Toivov. 1, Norra Lagnö
28.3 son till Pirjo Hellevi Saarinen, Höjdg. 1
30.3 son till Filippo Fonsati o.h.h. Kerstin Margareta f. Sö

derlund, Björnskogsv. 10
1.4 Eva-Lotta dotter till Nils Anders Folke Kvarnström

o.h.h. Birgitta f. Grönros, Skyttev. 22
3.4 Anna Maria o. Eva Birgitta döttrar till Bengt Gunnar

Johansson o.h.h. Aila Marja f. Lång, Thun-Ollev. 51
5.4 son till Lars Göran Sunnerstig o.h.h. Ingrid Elisabet

f. Dahlroth, Skyttev. 14
8.4 dotter till Björn Filip Bellander o.h.h. Inger Gunilla

f. Christensson, Björnskogsv. 76
9.4 son till Sten Percy Sanden o.h.h. Eva Ann-Catrin f.

Gustafsson, Renv. 6
10.4 dotter till Pentti Kalevi Paananen o.h.h. Ritva Ester

f. Palm, Idrottsv. 26
15.4 dotter till Laila Nyström, iBjörnskogsv. 64
19.4 son till Gustav Anders Olund o.h.h. Solveig Irma Lin

nea f. Wiklund, Skyttev. 21

Vigda
26.3 Göran Tage Hansson o. Eva Christina f. Lindgren

Döda
4.3 Timo Erkki Järvenpää, Idrottsv. 10 1 år
11.3 August Adolf Wiström, Nyhemsv. 4 78 år
17.3 Margareta Vilhelmina Mamman f. Falk, Höjdg. 5 71 år
20.3 Johanna Hultgren f. Zottelhofer,

0Gamle Svartens v. 9 53 ar
28.3 Elsa Karolina Ähberg f. Vadström, Gustavsgården 78 år
19.4 Ernst Oskar Andersson, Bergsg. 3 B 85 år

"SOMMARTID" FOR GUDSTJÄNSTERNA. Också i som
mar under juni, juli och augusti börjar söndagarnas högmässa
en timme tidigare - alltså kl. 10.

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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BARNENS KYRKTIMME". Terminsavslutning ägde rum
den 6 maj, då eleverna och deras familjer gjorde en utfärd
till Graninge stiftsgård. Det blir nu uppehåll till i början av
september, då "Kyrktimmen" lördagar kl. 10 återkommer.

SOMMARUTFARD FOR PENSIONÄRERNA anordnas av
Kyrk!. Arbetskretsen måndagen den 12 juni. Avfärd med
bussar från kyrkan kl. 11 (OBS. TIDEN!) Hemkomst omkr.
kl. 16. Anmälan senast den 6 juni till fru Kerstin Lundberg,
tel. 308 57 eller till past.exp., tel. 300 52....
KYRKLIGA ARBETSKRETSEN. Försäljningen i Ekedals
skolan den 19 mars inbringade tillsammans med lotterierna
c:a 5.700:- kr.
Alla lotterivinsterna är utlämnade.

KYRKANS RENOVERING. Av kyrkorådet till Riksanti
kavrieämbetet ingivet förslag till renovering av kyrkans in
teriör har nu godkänts. Enligt detta reviderade förslag sänks
inte korabsiden, men de nuvarande fem trappstegen fördelas
genom att ett tvåstegsplan lägges framför bänkarna. Från detta
leder så tre trappsteg till korabsiden och altaret. Under läkta
ren byggs två rum, ett väntrum och ett förrådsrum, men de
blir mindre än som tidigare föreslagits. Och så skall kyrkorum
met målas och förskönas - som så väl behövs.

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-

årsdag. Freddy Magnusson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. David Henriksson

Ett varmt tack för all uppvaktning på min 75-
-årsdag. Arvid B. Bergström

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

Malkolm Olsson

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN

Götgatan 33 - 116 21 Stockholm

Affär och kontor: vx 44 98 70

Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90



Kyrkoherde Hans Ekströms grupp:
Konfirmation 6 maj, första nattvardsgång
i Gustavsbergs kyrka den 7 maj

Marjatta Alppinen, Lotta Berglöf, Eva Bergman,
Marianne Edvardsson, Ylva Eriksson, Christel Gustafsson,
Christina Hedberg, Marie Karlsson, Päivi Kupila,
Anita Lindgren, Maria Persson, Anne Pettersson,
Helena Remmel, Gunilla Tallqvist, Lena Åkesson, Ann Oberg,
Marita Oberg, Michael Drewert, Staffan Gustafsson,
Kari Kasinen, Jan Landstedt, Robert Nilsson.

Komminister Lennart Lundquists grupp:
Konfirmation och första nattvardsgång
i Ingarö kyrka den 7 maj

Eva Björklund, Lena Löfstrand, Kristina Stenersjö,
Anita Svedjerot, Gun Trolle-Lindgren, Peter Broman,
Per Erik Bruer, Anders Daagarsson, Håkan Hindell,
Otto Irgens, Göte Carlsson, Michael Larsson, Mats Ornered.

Komminister Lennart Lundqvists grupp:
Konfirmation 13 maj, första nattvardsgång
i Gustavsbergs kyrka den 14 maj

Maria Janson, Jeanette Jonsson, Pia Kaiberger, Heidi Kanerva,
Anna Kjellberg, Rose-Marie Kjellberg, Lena Lindqvist,
Lena Norgren, Yvonne Palm, Eva Ryden, Carina Seilinger,
Saija Siiki, Marie Stenberg, Helena Stenroos, Lars Erixon,
Pauli Hakkola, Dan Häggborg, Hannu Karlsberg,
Peter Landin, Anders Nordström.



INGARÖ

Födda
2.3 en son till Lars-Eric Åke Bengtsson o.h.h. Kerstin f.

Heineman från Marikavägen 8
13.3 en son till Göran Sigfrid Blom o.h.h. Anna Margareta

f. Karlsson från Återvall
15.3 en dotter till Alf Åke Råberg o.h.h. Ester Margareta

E. Berglund från Gamla Brunnsvägen 14
17.3 en son till Hans Jurgen Richter o.h.h. Elsie Marianne

Djurfelt-Richter från Slingerstigen 43
9.4 en son till Heikki Juhanni Korhonen o.h.h. Kerttu

Tellervo f. Jurvakainen från Marikavägen 3
15.4 en dotter till Sven Gunnar Bohman o.h.h. Ann-Marie

f. Wending från Krokvägen 36
24.4 en son till Ulf Svante Göran Ekengren o.h.h. Inger Eli

sabet f. Nordlander från Marikavägen 26

Vigda
25.3 Lars Yngve Klinthäll och Britt-Marie Kristina f. Edman

från Återlöga

Döda
24.3 Hilda Sofia Broman från Lövhamra
29.4 Bertil Eriksson från Skälsmara

LEKPLATSER
OCH UTOMHUSMILJÖ

Onsdagen den 19 april var sista dag för utställ
ningen, "Lekplatser och utomhusmiljö", i Gustavs
bergs Teaters foaje. Utlånad och arrangerad av sam
rådsgrupper inom socialförvaltningen i Jakobsberg.
Sista kvällen visade Björn Ahlskog, som arbetar
med lekplatsers planering till vardags, bilder från
Skärholmen och Orrholmen och ställde i sitt före
drag dessa sorters lek- och utomhusmiljöer mot var
andra. Nu är det ju ingen hemlighet att Skärholmen
har löst det där med människors samvaro rätt illa,
men bildernas ödslighet, de torftiga lekplatserna och
bristande utrymmen för barns aktiva fritid gjorde
en förälder ytterligare beklämd.

Efteråt följde en debatt om samhällets egna lek
platsproblem. Diskussionen var livlig och intressant
även om den till hälften kom att gälla trafikproble
men på våra vägar. Den fördes av två lekplatspla
nerare mot kommunens representant och åhördes
av cirka femton föräldrar med dagliga erfarenheter
av lekplatsfrågor. Många kloka synpunkter blev
aldrig uttryckta. När skall vi inse att det går ut
märkt att yttra sin mening på vardagsspråk? Det
egendomliga skriftspråk som användes i offentliga
debatter är väl inget ideal?
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FORSAMLINGSNYTT:

Lutherhjälpens Fasteaktion, som avslutades på
Palmsöndagen, gav också i år nytt kollektrekord.
Resultatet blev inte mindre än 2.455:07:- en mar
kant ökning från förra årets 1.440:-. Ett inner
ligt tack till alla givare!..,
Våren inleddes traditionsenligt på Kristi Him-

melsfärds Dag av Gustavsbergs Blåsorkester som
kl. 9.00 gav en friluftskonsert vid klockstapeln.
Därefter serverades allmänt kyrkkaffe i Ingarö
hemmet. Kl. 11.00 hölls familjegudstjänst i anslut
ning till Söndagsskolans avslutning och vårutfärd.

Konfirmationen i Ingarö kyrka förrättades i år
redan på Bönsöndagen då 13 konfirmander redovi
sade resultatet av höstens och vinterns läsning.
Torsdagen den 25 maj hålles församlingsafton i

Ingaröhemmet kl. 19.00. Komminister Åke Grunne
sjö och herr Carl-Erik Bergsman från Osterhaninge
inbjuder då till en sångafton med gamla väckelse
och läsarsånger. Samkväm.

Kommunens representant talade om god vilja
men lite pengar. Med enbart god vilja kan man
tillfredsställa ett barns suck på utställningen: "Vad
ska man med taggiga buskar till när det inte finns
krusbär på dom?"

Svårare blir det med utställningens målsättning:
"Lika mycket plats åt barn som åt bilar." Nog är
det rimligt! Red

RÅD OCH RÖN BILLIGT
TROTS STÖRRE FORMAT

Den som vill ha objektiv upplysning om varor
och tjänster och som vill ha information om vitala
konsumentfrågor kan få följande förmånliga erbju
dande från Konsumentinstitutet: att prenumerera
på Råd och Rön från juni till och med december,
d V S 6 innehållsrika nummer för endast 6 kr. Råd
och Rön som utvecklats från ett anspråkslöst blad
är från och med i år en tidning i A4-format och
med åtskilliga sidor i fyrfärgstryck. Den som är
intresserad kan sätta in 6 kr på postgironummer
5 99 75 -3, Statens institut för konsumentfrågor,
och märka talongen med Råd och Rön nr 5-10. Då
kommer tidningen med posten.



ÄLGTRAGEDI IGEN
Eftersom mm uppgift att sk djurvänner följt

älgarna i spåren skulle vara lögn vill jag åter ta
till orda.
Jag vill då först beklaga att sådana uppgifter

lämnades vid olycksplatsen av de från skogen kom
mande personerna att polis och de som slaktade
älgen fick den uppfattningen att dessa följt spåren.
Nu nämndes inga namn utan det framkom endast

att det var djurintresserade personer. Tyvärr finns
det fler än Äke och hans kamrater som 'studerar'
djurlivet. Var det månne dåligt samvete som fick
Äke att ta till orda. Jag personligen trodde att det
var Äke och hans kamrater därför att Åke omkr.
en månad tidigare berättat för mig hur han en dag
med spårsnö följt ett älgspår i flera timmar för att
"studera" hur älgen gick. Då denna trodde sig för
följd flydde den våra marker över till Boo. Äke
anropade en kamrat i Boa i sin PR-radio och talade
om att älgen gått däråt. Om denne kamrat skulle
fortsätta "studierna" frågade jag inte. Nu kanske
denna händelse också är lögn men den är återgiven
efter Äkes egen berättelse.

En viltvårdare i Nacka skrev för omkr. 25 år
sedan att han ansåg att fågelskådare och djurvän
ner i sin missriktade vänlighet och intresse var bland
det vildas värsta fiender. Jag tyckte då att det var
iör hårt dömt men efter vad jag sett ske i våra mar
ker börjar jag alltmer förstå hans åsikt.
Under fortplantningstid då både djur och fåglar

vill vara ostörda kan man få se hela skolklasser
under ''sakkunnig" ledning ute i markerna för att
titta på djurlivet. Borde vi inte ta lite större hänsyn
till det vilda under denna känsliga tid?
Ett problem av vida större mått för viltet har

dykt upp under senare år och tenderar att öka för
varje år och det är de oansvariga hundägarnas lös
löpande hundar. Jag hoppas att brukshundsklubben
ska kunna uträtta underverk i uppfostran av hun
darna och ändå mer av hundägarna.

Så till sist älgjakten. Jag håller med om att all
deles för många okompetenta jägare släpps ut i
skogen under jakttid. Älgstammen måste dock hål
las inom rimliga gränser genom jakt. Aven om
många älgar blir utsatta för lidande genom jakten
måste lidandet bli ännu större om decimeringen
skulle ske enbart genom trafiken. Här på våra mar
ker har under en tidsperiod av 10 mån. 3 älgar på
körts i trafiken och avlivats eller dött. 1 har drunk-
nat. Manfred Lindstedt

Delfin uppblåsbar, 60 cm ..
Badboll mångfärgad, uppblåsbar,
35 cm diam .

3:95

2:85
Kratta plast, 63 cm lång................ 1:90
Skyffel plast, 48 cm lång............... 2:50
Skottkärra plast, 72 cm lång 17:75
Uppblåsbara leksaker i Domus är försedda
med backventil och VON-deklaration.

fal De här leksakerna hör hemma i Lek
cirkeln.
Mer om Lekcirkeln får Du veta på
Domus.



Pris 2:

Kombi, vas i flintgods med vit glasyr.
Design Margareta Hennix.
ABGUSTAVSBERGS FABRIKER
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GUSTAVSBERGAREN HÅLL SKÄRGÅRDEN REN
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Omslaget: Högsommar skärgården
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I sommar kan vi hämta färgglada plastpåsar på
bensinstationer, i kiosker och affärer gratis, om vi
är på väg ut i naturen på land eller till sjöss. Varför?
För att stoppa våra sopor i. Mycket blir liggande i
naturen som syns och mycket försvinner som inte
syns, men som kommer att märkas så småningom
- i havet. Thor Heyerdahl har ju berättat hur
smutsigt havet är på ytan - plastburkar, plastpå
sar och annat guppar på vågorna - och om det
som inte syns också. Han har också talat om en
"nyhet". Havet är egentligen bara en enda stor
insjö, där vi alla har stränder. Det finns inget oänd
ligt hav som kan svälja det vi inte vill ha!
Tom skrymmer soppåsen inte alls, men rymmer

rätt mycket. På ena sidan av påsen finns en karta
över alla skärgårdens Sopmajor (av Sopmaja, det
är inte fråga om någon major) som är inte mindre
än 128 st. I någon av dom sopmajorna ska man läg
ga påsarna om man inte tar med dom hem till sin
egen soptunna. Det är Länskommitten Håll Sverige
rent, Stockholm län, som håller oss med vackra
soppåsar. Det finns en nackdel med påsen: TANK
PA ATT TATA PÅSAR KAN VARA FARLIGA
FOR BARN.

Glöm inte att ta med påsar och HÄLL SKÄR
GÄRDEN REN!

UR PERSONALMEDDELANDET

KORPFOTBOLLEN
har nyligen startat serien. Den avslutade cupen
vanns av HPF:s lag, före SPF och Brandkåren.

I KOOPERATIVA RIKSMASTERSKAPET
I FOTBOLL
blev vårt lag utslaget redan i första matchen (mot
Folksam), och fick på nöten med 2-1.

CA 100 SOMMARELEVER
har börjat sommarjobba i verkstäder och kontor.
Vi välkomnar dem och hoppas på gott utbyte.

VISNING AV KERAMISKT CENTRUM
för intresserade anställda planeras efter semestern.
Redan under semestern är Keramiskt Centrum öp
pet alla vardagar under samma tid som Butiken
mellan 10.00-16.00. Lördagar och söndagar stängt.

Årgång 30 nr 4
Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Ed'a Sofia Arvidsson
I redaktionen: Margareta Hald, Foto: Hilding Ohlson
Redaktionens adress AB Gustavsbergs Fabriker,
13400 Gustavsberg. Telefon 0766/391 00. Postgiro 27 51 73 -3
Ovriga i redaktionskommitten:
Fritz Berg, Bertil Peterson, Axel Björkman
Pren.avgift pr år 12.- utlandet 15:
Tryck: E, Olofssons Boktryckeri AB
Stockholm 1972



Här är sommaren! Ekedalsskolans elever
med flaggor i hand och sommarlov i blick
illustrerar dess ankomst till Farstaviken. Ja,
det var så när det blommade som grannast
och luften var fylld av dofter. Nu är semes
tern här och vi sprider ut oss över stora om
råden allt efter önskan och kassa.
Detta sommarnummer är ett snabbt och

tunt ex. av "Gustavsbergaren". Vi kunde in
te motstå lusten att servera försommarnyhe
terna färska, tryckeriet har gjort ett fint
jobb, tack för det!
Näktergalen drillar i Strandvikssnåren.

Det kommer rapporter om det mest varje
dag. Förr fick man häcka en natt vid Sig
gesta för att avnjuta den berömde sångaren.
Det var skönt det också men man blir ju
skörare med åren och vill ha njutningsmed
len inom räckhåll. Tack näktergal, det tog
tid för dig att upptäcka det ljuva livet vid
Farstaviken, välkommen.
Även Indira Gandhi, Per Olof Palme och

ett oräkneligt antal poliser och säkerhets
män har upptäckt oss vid denna strand. Mer

om det i tidn.
Nils Winberg, utbildningsavd. har skrivit

om Skolan och Fabriken, Hildings Lapp
landsresa lockar till efterföljelse och 25 år i
Fabriken har många jobbat, de firades vid
en fest den 12 juni.
Konsum-Domus nye affärschef, P. A.

Nyberg hälsas välkommen i spalterna. Av
gående Gunnar Mattsson tackas varmt för
långt och inspirerat skrivande på Konsum
sidan. Han har lovat att berätta ur sitt rika
liv på annan plats i tidn. när han får tid.
Pensionärer är så upptagna, så det är inte
klokt egentligen.

Missa inte auktionen på Gustavsbergs
Fabriker men märk årtalet 1850, idag är
den inte till salu, vi behöver den själva. Nya
vägar som leder oss hem till Gustavsberg
har alltid intresserat oss och Margareta med
fotograf drog ut på upptäcktsfärd.
Vad som mer finns att läsa upptäcker ni

säkert själva, under den, som vi hoppas, un
derbara semester som väntar oss.

Red.



SKOLAN OCH FABRIKEN
Äntligen en bit på väg!
Enligt en i dagarna presenterad vetenskaplig sociolo

gisk undersökning har dagens skolelever fått en ny och
• på den kalla verkligheten baserad syn på sin skola som
grund för inträdet i arbetslivet.

I undersökningen förklarade inte mindre än 60 %o av
de tillfrågade (såväl nuvarande avgångselever som ung
domar som nyligen "avslutat" sin utbildning) att den
nya skolan är alldeles för teoretiskt inriktad och kun
skaperna satta i praktisk tillämpning ett i det närmaste
okänt begrepp inom skolvärlden. Att undersökningsresul
tatet är en realitet bekräftas i viss utsträckning av att man
inför kommande läsår finner en markant omsvängning
i sökandefrekvensen till de praktiska linjerna som i dag
börjar närma sig de siffror som fanns på "gamla yrkes
skolans" tid.
Att arbetsmarknadsläget är en bidragande orsak råder

väl ingen tvekan om och frågan har även ställts om inte
dessa symptom i viss utsträckning är elevernas sätt att
uttrycka sin opposition mot det auktoritära föräldrain
flytandet som förordar en teoretisk utbildning. Vem vet!
Men inom näringslivet har vi fro m i år fått en verk

lig chans att tala om för ungdomen vad arbetslivet inne
bär och kräver. Jag tänker närmast på det stora steg
som tagits i skolornas nya läroplaner där anpassade
(och förberedda!) studiebesök och praktikperioder lagts
in som en naturlig och obligatorisk del av undervisning
en. Det är verkligen något att ta fasta på för framtiden
- ett instrument som har alla utsikter att kunna ge
eleverna den vägledning som de hitintills i stor utsträck
ning saknat.
Under våren har fabriken ingått i den försöksgrupp

som fått ta hand om eleverna ur Nacka-Gustavsbergs
regionens 8:e årskurs i grundskolan. Planerna för de tre
yrkesinriktade studiebesök som varje elev genomför har
utarbetats inom en arbetsgrupp med representanter från
såväl skolan (yrkesvalslärarna) som näringslivet i hela
skolregionen.

Enligt vad vi nu kan finna har försöksperioden ut
fallit förhållandevis bra och vi tror oss för fabrikens del
funnit en modell som efter vissa revideringar kommer
att kunna utnyttjas för kommande år. Den är nu ut
prövad på ca 225 elever hämtade från sex olika skolor
. .inom regionen.
Men det är knappast här som vi kan göra de "stora"

insatserna - betydligt viktigare är det hur vi kan om
händerta eleverna från grundskolans 9:a som from i
höst skall gå ut på sina 14 dagars PRYO-(praktisk yr
kesorientering)-period.
Hela praktikverksamheten skall för Stockholms län

vara genomförd under tiden 11 sept.-2 dec., uppdelad
i sex tvåveckorsperioder. Vi har (efter moget övervä
gande) beslutat erbjuda 35-talet PRYO-platser per pe
riod fördelade på hela företaget.
Vad som närmast står i tur är att utse lämpliga hand

ledare med intresse och fallenhet att ge en objektiv in
formation om vad industriarbete är, att ge dem en
lämplig information och utbildning så att samman
hangen företag-skola och teori-praktik klargöres för
alla som nu kommer att få i uppdrag att vägleda ung
domarna. Det är ingen lätt uppgift vi kommer att ställas
inför och framför allt ingenting som vi kan klara med
vänsterhanden". Det bör vara en sak i allas vårt intres
se att se till att klargöra begreppen för de ungdomar som
i en framtid skall ta över efter oss och svara för vårt
samhälles fortbestånd.
Jag vill därför vädja till alla som i höst kommer i

kontakt med PRYON att ge den det intresse den för
tjänar - ger insatserna oss icke påtagliga resultat för
dagen kan det bli en god grund för framtiden. Vi kom
mer förmodligen icke att lyckas 100-procentigt men
våra erfarenheter måste i så fall kunna utnyttjas för att
genomföra insatserna på ett bättre sätt för kommande
(och lika viktiga) år.
Tack för ordet Nils Winberg

Utbildningsavdelningen 720601

.. 0

DIN HJALP AT BANGLADESH
ÅTERUPPBYGGNADEN AV BANGLADESH

De prövningar som hemsökt folket i Bangladesh
har inte kunnat lämna någon oberörd. Först kom
översvämningskatastrofen och sedan kriget med dess
fruktansvärda ödeläggelse och väldiga flykting
problem. Bildandet av den nya staten Bangladesh
var en källa till glädje och stolthet, men alla rap
porter vittnar om att svårigheterna är enorma när
det gäller att på nytt bygga upp samhällen och

2

näringsliv. Med målmedvetenhet och entusiasm har
man emellertid startat det svåra återuppbyggnads
arbetet. Den nybildade kooperativa riksorganisa
tionen Bangla Desh Samabaya Union har direkt
vänt sig till kooperationen i Sverige med anhållan
om ekonomiskt stöd.

Den som vill bidra kan sätta in beloppet på
Swedish Cooperative Centre, Stockholm, postgiro
90 10 01 - 8. Märk talongen "Bangladesh".



RESA TILL
LAPPLAND
Till Björkliden i Lappland,
in till Torneträsk,
styrde Hilding Ohlson
sin semesterfärd 1971.
Lay-out Thore Olsson



TVÅ UTSTÄLLNINGAR
I STOCKHOLM

EN I GÖTEBORG
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KULTURNÄMNDEN planerar i höst en utställ
ning med arbetsnamnet "Gustavsbergskonst i gus
tavsbergshem". Säkert finns det många rariteter i
våra hus i form av tavlor, skulpturer, unikt porslin
eller annat med gustavsbergsanknytning. Vi åter
kommer efter semestern med närmare information,
men kontakta gärna under tiden Torsten Rolf
(304 88) eller Marianne Landqvist (326 27).

UTSTALLNINGAR
Lisa Larson, Britt-Louise Sundell och Börje

Skohg har haft utställningar på var sitt håll under
0varen.
Britt-Louise Sundell har jobbat fram en serie

konstgods i form av skålar, vaser, fat och några
bord, som hon visade i maj på BJ, butiken på Birger
Jarlsgatan. Här har Britten arbetat i distinkta möns
ter i stengodset, som ger ett mycket spänstigt in
tryck. Hon har här använt en speciell stengodsgla
syr, som inte flyter ut i bränningen. Färgerna är
inte många i denna typ av glasyr, det blir mest
gråvitt och dovt blågrått. Hennes utställning togs
emot mycket positivt både av besökare, kunder och
press.

Börje Skohg fortsätter att måla sina stenar och
keramiska plattor med silver. Fast silver och svart
dominerar arbetar han också med raffinerade rosa
och kraftigt röda toner. Han hade också tagit med
sej sina penslar till PUB :s preciosaavdelning, där
han ställde ut i maj och demonstrerade sin teknik
för intresserade besökare.
Artium Aveny är en konsthantverksbutik vid

Kungsportsavenyen i Göteborg. Den har gamla Gus
tavsbergstraditioner. Mycket Kåge, Friberg, Lind
berg och annat från Studion har sålts där under
tidernas lopp. Där har Lisa Larson i vår haft en
utställning av bl a sina lustiga och med stor humor
gjorda sittande mänskor. Också Artium på Korsga
tan var skyltat med Gustavsbergsporslin.

NYA OPPETTIDER

för

KASSAN I HUVUDKONTORET

kl. 7.45-11.00, 13.00-16.15



TRE NYA TALLRIKAR
Tallriksfloran växer. Invigning, jubileum, helg,

konferens. Det finns många anledningar. Olands
bron ska öppnas för trafik fram på sensommaren
hösten. Men redan tidigt har Domus i Kalmar tänkt
sej att det vore trevligt med Linnea och Olandstok
kring fyrar, kvarnar, slott, ruiner och kyrkor. Sven
Jonsson har gjort den tallriken och likaså den till
Borås stads 350-årsjubileum. Den nya jultallriken
är också hans verk. Alla tre är blå på vitt benpors
lin med text på baksidan.
Vi har ju också Calle Blomqvists Gratulations

tallrik i svart på vitt. Och Miljövårdstallriken med
FN:s miljövårdskonferens eget monogram, som ett
minne från 1972 - miljövårdsåret - som man får
hoppas att vi kan minnas riktigt positivt vad tiden
lider.
Varken Olandsbron eller Boråstallriken kan man

köpa i butiken. Dom är båda beställda och gjorda
med ensamrätt för respektive Domusvaruhus med
närmaste omnejd.

Artium vid Korsgatan i Göteborg har också skyltat
Gustavsberg" - i samband med kampanjen kring
Kombinera - variera med benporslin' som ses på bil
den ovan/ör Lisa Larsson.

ISENKREAMERPRISET
ISENKREAMER-PRISET, dom danska Järnhandlar

nas designpris för 1972 har bl a tilldelats Gustavsbergs
ornamin, representerat av Stig Lindbergs Bas och Dis
kant. Det är en jury tillsatt av Selskabet for Industriel
Formgivning i Köpenhamn, som varje år beslutar viika
som ska bli utvalda. Direktör Fritz Andersen i Firma
Nic Hyllestad, vår agent i Danmark, tog emot priset,
som inte var några pengar. Fyra andra isenkreamerer
fick också pris.

5
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NYA NACKALEDEN SNART KLAR

Överst en skiss över Lugnets trafikplats, där vägarna
delar motorleden Stockholm-Gustavsberg och kryper ner
i underläge ett slag. Teckenförklaringarna är inte dom
tydligaste men med lite kartvana kan man faktiskt orien
tera sej. Nederst "Frukost på det svarta", som såg ganska
behaglig ut.

6

Nya Nackaleden ska bli färdig 1972 - det har vi
kunnat läsa länge. Men nu är det snart dags. Exakt
datum har vi inte kunnat få ut av Anders Sund -
bitr platschef på Värmdöleden och gustavsbergare
sedan 1947 - som visade oss vägen en varm och
vacker junimorron.
Vägen är nästan svindlande vacker, när man

nalkas Stockholm i sommarsolen på morron väster
om Svindersvik. En fin vy med Folksamhuset som
ett utropstecken i fonden. Från Svindersvik sluttar
vägen ner under saltsjöbanan - som ju nu går på
bro något förskjuten mot nordost. Inom parentes
kan också sägas, att nya Saltsjöbadsleden inte, som
Värmdöleden, är byggd av Vägverket utan i Nacka
kommuns regi och arbetet har varit utlagt på entre
prenörer. - Vägen fortsätter under Lugnets trafik
plats, där den har anslutning till Gamla Värmdö
vägen, Hammarbyleden och Stockholm vid Dan
vikstull, där den också ska kunna byggas vidare
ihop med den så omdiskuterade Osterleden över
Djurgården mot bl a E 4.

Den stora trafikplatsen vid Lugnet, som ses växa
dag för dag blir belyst av 10 st 25 m höga master
med 400 watt högtrycksnatriumlampor. Där blir
alltså av- och påfart för dom tre nämnda leder-



na. Gång- och cykelvägar är också välordnade
och helt skyddade. Skyltarna blir som standarden
är. Nu finns på sina håll här i närheten orangefär
gade skyltar, som ni kanske sett. Detta är tillfälliga
skyltar under omläggning och byggande av Lugnets
trafikplats. När den är klar försvinner dom tillfäl
liga skyltarna.
Arbetet med nya Värmdöleden började 1965 i

AMS-regi. Den 7 juni, när vi var där, hade man
avverkat 150.000 dagsverken. Den största arbets
styrkan har varit 180, nu arbetar ca 80 man där
förutom arbetsledning. 1.000 man har haft detta
som genomgångsjobb till andra arbetsplatser i stock
holmstrakten. Vägen har kostat 85 milj kr.
Man har sprängt bort 780.000 kbm berg på hela

vägbygget. Men här finns ändå en del urberg kvar,
som "skymmer utsikten". "Det får ju inte bli hur
vackert som helst, man måste tänka på trafiksäker
heten också" säger Anders Sund. Vid sprängningen
har man ibland använt upp till 1.500 kg dynamit
i en salva. Och man har haft stort jobb med
sprängningsmätningar för hus som ligger i farozo
nen. Dom bergmassor man sprängt har dels hamnat
i vägen och dels i bullervallarna, som ligger längs
vägen för att bl a skydda bebyggelsen för motor-

ljudet. En halv miljon kbm jordmassa har lagts ut
på vallarna, som ska bli gröna av gräs och buskar.

Vägen är sexfilig, 2 X10,5 m plus en vägren på
3 m på var sida. Mittskiljefältet är 7 m. Detta fat
tar man ju inte, när man susar fram i minst 110
km, den ser mest ut som en tråd. På var sida om
vägen blir som förut 1 st lampa med 185 watt
natriumljus var 30 m.

'På hela nya vägen finns ca femton på- och av
farter. 30 st broar med undergångar finns. I under
gångarna har man försökt göra lite utsmyckning
för att motverka enformigheten på billigast möjliga
sätt. Bl a enkla keramiska plattor inbakade i ce
menten och på ett ställe har man satt hela sluttning
en under bron med gammal hederlig kubisk gatsten
- från Portugal!

Lite om trafiktätheten kanske? Dagens dygnstät
het på nya vägen är 20-25.000 bilar. Beräknad
dygnstäthet 1975 är 35.000 och 1990 85-90.000
fordon. Då vill jag åka hästdroska på gamla
värmdövägen till stan. Nästa etapp blir Skurubron
-Orminge. och ett rykte säger att vår etapp från
Orminge till Gustavsberg blir klar före 1985. Den
som lever får se.

Margareta
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Den "svindlande vackra vägen" är faktiskt vackrare än här lite närmare höghusen vid Alphyddan tv. I gengäld
ser ni på bilden KF:s nya kafferosteri. Nacka kommun har byggt en pumpstation just färdig med en tunnel under
vattnet där rosteriets avfall tas om hand bl a.



Många skratt skallade i Kristallsalen under festen för
25-åringarna, då historieberättarna var i farten. Bland
alla glada ansikten har vi sökt identifiera så många
jubilarer som möjligt.

Övre bilden, främre raden: Ingeborg och Helmer Jöns
son, Elis Samuelsson, Nils Nordmark, Agnes och Hans
Hansson och bakom syns bla Helge och Elna Axelsson,
Kalle Lundgren, Helge och Sven Jansson, Tore Norling,
Rolf Karlsson, Torsten Wahlström. Under affischen
skrattar 25-åringarna Astrid Mattsman, Stig Lindberg,
Harry Pettersson, Carl Gustavsson, Elsa Lund och Svea
Selfvin. I foajen hittade vi Ingmar Isaksson och Ebbe
Jansson. Och så dom fina underhållarna Ann-Louise
Hansson med Glennmarks och Olof Buckard.

Lay-out Thore Olsson
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25 AR I FABRIKEN
Veteranfesterna fick en lillasyster i år. Fr o m

1972 har vi också börjat tacka och hylla dom av
oss, som varit företaget trogna i 25 år. Och efter
som det av naturliga skäl inte ser ut att bli så
många veteraner med 50 år bakom sej i framtiden,
så blir det väl mest 25-åringar i fortsättningen. Men
i år blev det väldigt många med på festen, 193 st,
som jobbat 25-47 år. Därför blev det väl också
lite extra firat och i fortsättningen kommer dom
nya tjugofemåringarna att firas år från år. Var och
en fick en keramisk platta av Stig Lindberg med
vars och ens namn på baksidan. Men dom hämtade
man när festen var slut.
Det började på Teatern, som var festligt dekore

rad med 25-årsaffischer och Vita Reliefkrukor på
fot med röda rosor längs scenens ramp. Salongen
var fylld av dom många huvudpersonerna tillsam
mans med en del andra, som tex en representant
för denna tidning, som var mycket glad att vara
med.

Först hälsade Bo Broms alla välkomna och tac
kade och önskade jubilarerna lycka i fortsätt
ningen. Och sedan började den fina underhållningen
från scenen med Olof Buckard, den sofistikerade
imitatören, som blivit så populär. Han var Ewert
Taube bl a. Utan yttre arrangemang bara "blev"
han någon annan. Hans saga om Palme och Sträng,
som representanter för makten och härligheten i
Ernst-Hugo Järegårds tappning var ju lite lagom
elak och fantastiskt skickligt genomförd med per
sonlighetsbyte ideligen. Möjligen kan man klaga
på att ljudstyrkan inte klaffade. Det blev lite väl
många decibell ibland.

Så kom då Ann-Louise Hansson med välsjungan
de syskonen Glennmark och deras fina orkester. Ann
Louise är ju populär och hon visade sej vara en fin
imitatör, hon också. Hon var lite lagom elak mot

Elin och Uno Lindberg, som här ses i sin
bästa tulpanrabatt, har nu pensionerats. Bå
da har tillsammans över 100 tjänsteår. Ett
rekord i sitt slag av två makar. Trogna och
gedigna insatser kännetecknar dem båda och
vi önskar mycken avkoppling när de nu
slutat jobbet.

sina kolleger Ulla Sallert och Lill Lindfors bl a, som
hon härmade på sitt friska, riviga sätt.

Sen blev det mat och kaffe och många, många
glada skratt vid trevligt dukade bord med 25-års
tändstickor och servetter. Historieberättarna med
Torsten Rolf i spetsen avlöste varandra. Torsten
hade naturligtvis också varit conferencier på scenen
och kramat Ann-Louise. Det gör han ju så gärna -
kramar flickorna på scenen- vilket han också med
glädje talade om från scenen. Men Gösta Dahlberg
och Hilding Ohlson försökte hålla honom stången
när det gällde historieberättande. Eftersom både
Kristallsalen och foajen där nere var fulla med folk
fick glädjespridarna ibland upprepa sej under kväl
len. Det är verkligen underbart att få skratta ut
och det tycks alltid finnas plats för gamla gustavs
bergshistorier i både gamla och nya gustavsbergares
hjärtan. Historierna med vidhängande skratt borde
komma på band!

Margareta
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VALKOMMEN RONNEBY!

I Ronnebyhamn har vi 140 goda, glada arbetskamrater,
som vi hälsar hjärtligt välkomna till Gustavsbergsgrup
pen och till denna tidnings spalter. Vi bjuder er en sida
i tidningen, berätta om er tillvaro, skicka en bild eller
två, ge information eller vad ni önskar, vi blir glada om
vi snart får höra av er. Vårnumret har ni redan fått i er
hand. "Gustavsbergaren" är som ni ser ingen renodlad
personaltidning. Tidningen utges av diskussionscirkeln
Forum och vår målsättning skiljer sig en del från den
för personaltidn. vanliga. Vi speglar en bit av Gustavs
berg vid Farstaviken och vi hoppas att våra arbetskom
pisar ute i landet skall spegla sin inmutning, antingen
den ligger i Ronneby, Reftele, Mölntorp, Fristad eller
Oxelösund. Välkomna, vår kontaktman i Ronneby heter
Bengt Göran Lindberg.

Foto Gustav Håkansson.
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HANDELSERIK VAR I SKOGEN
Gustavsbergs orienterare har nu utökat sin skara ännu

mer. Varje söndag har man mellan 50-60 startande
på de nationella tävlingarna.

Den stora begivenheten i vår var påsklägret i Skåne.
Det var 47 gustavsbergare som på skärtorsdagen styrde
kosan mot Helsingborg för att möte lite annorlunda
problem än här i Stockholm.
Träningen på långfredagen var på eftermiddagen för

lagd till Kullens fyr och det var verkligen hårda stra
patser som mötte våra orienterare bland granplantering
ar och björnbärssnår.
Tävlingsmässigt var våra elitseniorer i topp som van

ligt. Leif Strandberg tog en fin merit på annandagen,
då han placerade sig som trea i elitklassen, placeringen
före Björn Nordin.
Träningslägret som var en upptakt på säsongen har

efteråt visat sig ge de resultat som väntats. Våra herr
juniorer har vuxit till sig och kan nu väl mäta sig med
stockholmseliten. Det lovar gott för framtiden.

Björn Nordin har väl inte haft någon toppsäsong
men han har placerat sig på många tävlingar. På lands
kampen mot Norge visade han med en tredjeplacering,
att han hör hemma i den absoluta svenska toppen. Björn

befinner sig just nu i Tjeckoslovakien på träningsläger
och vi hoppas att han skall vara med i den svenska VM
truppen dit i höst, men konkurrensen är stenhård.
Tiomila i år blev*ett misslyckande med en 153:e plats.

Helgen efter kom vi igen med en 35:e plats på Koppar
kavlen i Dalarna. Samtidigt belade juniorerna 26:e plats
på Tuna-kavlen bland 150 lag.

Framgångarna individuellt har varit många i vår.
Det roligaste är att juniorerna och ungdomarna har ut
vecklats så. Vi efterlyser dock fler, kontakta Börje San
der tel. 328 28 eller Nils Freyne tel. 214 07 om du är
intresserad.

Den 20 augusti arrangerar sektionen distriktsmäster
skapet i orientering för Stockholm. Vi väntar oss ca
1600 startande. Det är ett stort arbete för orienterings
sektionen att klara av, men med den vältrimmade täv
lingsorganisation som finns räknar vi med en fin tävling.
Trimorienteringen är i full gång. Trimpaket säljs i

Domus-Information och i Lugnetkiosken för ett pris av
5:- kr. Ut i skogen och motionera! Upplysningar om
Trim kan erhållas av Ivar Norin tel. 318 91.

Börje

Rivningen av det gamla träskjulet, anläggning av en gräsmatta, vitputsning av de omgi
vande fasaderna och en allmän uppsnyggning har gjort gården mellan flyglarna och
Gamla Kontoret till en trivsam plats för alla besökare.
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Keramiskt centrum
Keramiskt Centrum är namnet på den enhet som

företaget successivt håller på att iordningställa för
att presentera Gustavsbergs Fabriker och dess pro
dukter för våra många besökare. Utgångspunkten
är Museet och det har nu kompletterats med en av
delning for servis- och konstgods fram till ca 1950.
Men den stora nyheten är utställningen av våra
konsumentnära artiklar i porslin och plast.
När man går runt med dom många besökare, som

kommer ut till oss året runt och i synnerhet under
vår-sommar-höst känns detta som en mycket vik
tig tillgång i vår utåtriktade verksamhet. Vi tillver
kar ju för att sälja. Då har det känts lite avigt att
endast visa hur man gör en tallrik, kopp eller kaffe
kanna men att aldrig kunna peka på hela det fär
diga sortimentet. HPF- och Plastprodukterna har
alltså fått sin utställning och man planerar nu för
en liknande utställning för VVS-sidan till nästa
sommar.

Arbetet med denna första del beräknades från
början vara färdigt till sommaren för att utställ
ningen skulle vara öppen för besökare också under
semestern. Och det kommer den också att bli i år.
Men redan den 16 maj visades utställningen för

sina första gäster, ett internationellt kooperativt
seminarium från Vår Gård. Och sedan har dom
flesta besökare också gått igenom Museet och ut
ställningen. Den yttre planeringen har också blivit
klar - i lagom tid för att ta emot Indira Gandhi.
På den stora bilden visar vår guide Brigitte Ar

vidsson ett par exemplar av Margareta Hennix
charmfullt keramiska skor - ibland med en blom
ma eller två i - för några av våra gäster. Bilderna
i övrigt ger ett smakprov på dom rymliga och väl
planerade rummen, som redan fått fint betyg uti
från.

Det första rummet är ett pedagogiskt konsument
upplysningsrum. Där får man se råvaror, beskriv
ning av dom keramiska varuslagen bl a med genom
lysta tallrikar för att visa skillnaden mellan ben-,
vitroporslin och sten- och flintgods, olika dekor
metoder och gången vid produktutveckling.
Nästa stora rum visar porslin, konstgods och

plast. Rymligt, ljust och överskådligt. Och längst
in är rummet för offentlig miljö. Där emalj, plast
och keramiska plattor tillsammans gör ett färg- och
materialstimulerande intryck som blir en fin slut-
punkt. Lay-out Thore Olsson
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KONSUM• DOMUS
Regionstämman 1972
Torsdagen den 25 maj samlades valda ombud

från föreningarna tillhörande Region 1 (anslutna
till LC, Bro) till stämma. Vid stämman lämnades
orientering om verksamheten för KF, Regional
distribution samt kring verksamheten i regionens
föreningar.
KF:s verksamhet presenterades och kommentera

des utförligt av direktör Kurt Lindfors. Han berör
de bl a olika investeringar och hur dessa inverkat
på året samt i övrigt de flesta avsnitt av väsentlig
betydelse. Resultatet för året visar en minskning
av rörelseöverskottet. Direktör Lindfors belyste öp
pet och överskådligt de orsaker som påverkat detta
läge. Verkningarna av den kända konjunkturned
gången har klart gett märkbart utslag.
Verksamheten vid Lagercentralen i Bro kommen

terades av disponent Olof Tåqvist. Disponent Gun
nar Wahlberg informerade om verksamheten vid
Färskvarucentralen.
Revisor Karl-Gustav Persson lämnade en sam

manfattande redovisning för föreningarnas verk
samhet inom Region 1. Därav framgick bl a att den
sammantagna försäljningen uppgått till 2.036 milj.
kronor innebärande en ökning med 5,2 0/o. Med
lemsantalet har ökat med 8.501 och uppgick totalt
till 341.145 vid utgången av 1971. Ser man till slut
resultatet har 1971 varit ett år som skiljer sig vä
sentligt från de flesta tidigare. Den konjunkturned
gång som präglat året tillsammans med en del öv
riga väsentliga faktorer, har även gett återverk
ningar i föreningarnas verksamhet och med varie
rande effekt i föreningarnas resultatbild.

Gör man en helhetsbedömning kan med fog note
ras att såväl KF som föreningarna sammantaget
fortfarande har en mycket stark ekonomisk ställ
ning.

Ser man framåt förväntas en positiv resultatut
veckling i såväl KF som föreningarna. Utvecklingen
hittills för 1972 styrker att denna bedömning är
riktig.

Vid regionstämman förrättades därtill val av
regionstyrelse och ombud till årets förbundsstämma.
Ur regionstyrelsen avgick bl a landshövding Hans
Hagnell som flyttat till Gävle samt affärschef Gun
nar Mattsson, Gustavsberg som avgår med pension.
Båda avtackades varmt med erinran om intresserat
och förtjänstfullt arbete. Noteras bör att Gunnar
Mattsson under många år tillhört distriktsstyrelsen
i Stockholms län. Distriktsstyrelsen var föregångare
till nuvarande regionstyrelse. Till Mattssons efter
trädare i regionstyrelsen valdes Per Albin Nyberg.

Hur ser utvecklingen ut i vårförening ?
Under perioden 1/1-31/5 uppgick försäljningen

till 18.608.000 kronor vilket innebär en ökning med
1.245.000 kronor eller 7,2 %o. Försäljningen över
stiger vår försiktiga budget med 140.000 kronor.
I den redovisade ökningen ligger prisförändringar
som skett mellan redovisad period och motsvarande
för 1971. Totalt sett bör vi ha sålt samma varu
mängd.
Av nyligen erhållen sammanställning över med

lemmarnas bidrag till insamlingen "Utan Gränser"
framgår att våra medlemmar bidragit med 9,484:
kronor. Bidragen har reglerats i samband med åter
bäringsutbetalningen. Jämfört med tidigare kända
riksmedeltal per medlem ligger våra medlemmars
bidrag betydligt över.

Inför högsommaren
Vårt varuhus och våra livsmedelsbutiker har väl

förberett sig att ta emot alla fast boende och som
marboende. Vi hoppas att vi väl ska lyckas att till
fredsställa den höga efterfrågan på alla våra varor
om sommarsäsongen innebär. Kom också ihåg att
Cafeterian inbjuder till ökat utrymme med ett 40-tal
luftiga platser. Till alla som står inför sin semester
önskar vi en skön avkoppling med sol och allt vad
därtill hör. Till alla som därtill byter vistelseort
under semestern - välkommen åter!

P.A.N.

0

HALL NATUREN REN
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INDIRA GANDHI
Indiens 540 mili människors överhuvud, Premiärminister
Indira Gandhi, besökte AB Gustavsbergs Fabriker den
16 juni, väl bevakad av polis och säkerhetsmän. Indira
Gandhi hade uttryckt en önskan att få se en arbetsplats
där konsthantverk framställdes och därför fick vi fint
besök vid Farstaviken.

Statsminister Palme fanns i hennes närhet, Indisk TV
och många journalister följde henne. Hon såg Keramiskt

I GUSTAVSBERG
Centrum och hälsade på Berndt Friberg, besökte Stig
Lindbergs atelje och hann med en bit av benporslins
verkstaden. Blomkrukans daghem fick soligt besök och
till sist fick Valfrid och Signe Holmberg en celeber gäst
i sitt hem i Höjdhagen. På bilderna ses bland andra
Indira Gandhi, Olof Palme och vår VD Bo Broms.
Berndt Friberg drejar för intresserade åskådare på bilden
till höger.
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STIPENDIER
OCH

PREMIER

AB Gustavsbergs Fabrikers utlandsstipendieresor har
hamnat hos fr v Ola Lindgren 9t, England, Ingrid Bo
ström 9g° Tyskland och Mikael Rizell 9g', Frankrike.

Anna Vaesterbergs stipendiefond:
Gott studieresultat i avslutnings
klasserna
Maria Lalin 9g1
Lena Nordqvist 9g*
Jan Ehrsson 9h
UIF Rydell 9t
Tomas Fransson 9ha
Eva Eriksson 9ht
Björn Gäwert 9tp
Carina Lundberg 9g*

Skolstyrelsens skolbyggnadskommitte:
Premium till klassens bästa kamrat
(avslutningsklasserna) (Bok)
Eva Wanngård 9g'
Lena Nordqvist 9g*
Lars Albertsson 9h
Per Oberg 9t
Kjell Andersson 9ha
Elisabeth Sandqvist 9ht
Arne Norling 9tp

Barlowska fonden: Målsmannen skall
vara anställd vid AB Gustavsbergs
Fabriker. Premium främst i
avslutningsklasserna till elever,
som visat intresse och fallenhet
för slöjd och hemkunskap
Michael Drewert 7a
Lena Gelin 9g'
Eva Eriksson 9fe

Finska klubben: Premium (100 kr)
till finskfödd elev som uppträtt
trevligt och arbetat flitigt
Esko Haavisto 9t

Trafikpremium årskurs 4-6 (Bok)
Yvonne Welin 4a
Merja Rinne 4b
Peter Berglöf 4c
Birgitta Stenberg 4d
Ewa Persson 4e
Maria Andersson 4-5
Susanne Thelander Sa
Cecilia Pien 5b
Anne Douhan Se
Stig Ängerman Sd
Peter Hällfors 6a
Kent Lilja 6b
Inger Gelin 6c
UIf Larsson 6d
Roland Andersson 5-6

16

Premium i slöjd från Konsum,
Gustavsberg (Presentkort)
Ronny Jansson 8f
Maud Alasalmi 9g1

Roland Sigvardsson 9g1
Anette Hagelin 9g2
Roland Boren 9r
Elisabeth Sandqvist 9ht

Premium i teckning. Gåva av
skolstyrelsen till fem elever (Bok)
Stefan iEttestam 9g*
Eva Forsberg 9h
Lena Holmwall 9h
Lena Jansson 9h
Roland Boren 9t

Premium i musik: Normans
Donationsfond (Bok)
Arne Strömberg 9g'
Agneta Jönsson 9g2
Lena Persson 9g2

Värmdö skolstyrelse: Premium
(100 kr) till en Värmdöelev
som gjort särskilt goda framsteg
på högstadiet
Ann Persson 9g'

AB Gustavsbergs Fabrikers
utlandsstipendium:
Mikael Rizell, 9g', Frankrike
Ingrid Boström, 9g2, Tyskland
Ola Lindgren, 9t, England
Reserv: Lena Nordquist, 9g*,

Tyskland/England

Musikskolan: Vistelse på musikläger
för blåsare på Väddö
Roland Sigvardsson 9g'
Geir Gudding 9h
Göran Weiborg Se

Skolstyrelsens premium i gymnastik
(böcker) till följande elever:
Peter Steinauer 9g*
Dario Groselli 9g'
Hanno Ikeheimonen 9h
Eva Landstedt 9g'

Resa till idrottsläger. Gåva från
Lions Club och föreningen
Hem och Skola
Anette Hagelin 9g*
Lars Albertsson 9j}

Dagny Bjurlings minne: Till elev
som aktivt verkat i elevrådet
Maud Alasalmi 9g1

Cederströmska fonden och Roos' fond:
Belöning till sådana elever, som
frivilligt arbetat för allas trivsel
och säkerhet
(Eleverna får göra en flygtur över
stockholmstrakten, varvid föreningen
Hem och Skola bestrider halva
kostnaden)

SKOLPOLISER:
Marie Didriksson 6a
Åsa Holmberg 6a
Mikaela Hamilton 6a
Anna-Lena Andersson 6c
Agne Nylander 6~
Lars-Michael Johansson 6c
Torgny Bång 6c
Olle Nyström 6~
Eva Hammarberg 6c
Kristina Svensson 6c
Peter Hällfors 6a
Michael Sjölund 6a
Bengt Bylund 6a
Michael Eriksson 6c
Peter Ström 6a
Orjan Samuelsson 6c
Josefin Backman 6d
Yvonne Bengtsson 6d
Nina Hallberg 6d
Åsa Algotsson 6~
Eva Holmwall 6a
Åsa Scilinger 6a
Jan Klingeborn 6a
Elon Hugdahl 6b
Max Möller 6d
Seppo Sipilä 6d
Hans-Ove Nilsson 6d
Roger Pettersson 6d
Britt-Marie Larsson 6d
Anne Kanerva 6d

BIBLIOTEKSVAKTER:
Camilla Didriksson 4d
Birgitta Stenberg 4d
Kristina Johansson Se
Anna Thoursie Se
Carina Flink 6b
Ingela Mann 6b
Kristina Eickele 6c
Björn Holmberg 9g*
Jan Heligren 9t



1972 års språkstipendier

Företagets språkstipendier har fr o m 1972 upp
delats så att tre stipendier utdelas till förtjänta
elever ur åk 9 i Kvarnbergsskolan medan resterande
anslag fördelas till anställda som systematiskt och
målinriktat sökt förbättra sina språkkunskaper,
dels i främmande språk, dels i svenska för invand
rare inom den lokala vuxenutbildningen.

Utlandsstipendierna avser att täcka kostnaderna
för en anpassad träning vid ett språkinternat i resp
land medan invandrarstipendierna skall täcka rese
och internatskostnader för deltagande i de kurser
som under semesterperioden arrangeras vid landets
folkhögskolor.

Följande stipendiater har utsetts:

1. Karl-Erik Skog, Planering UHV
Scarborough, England

2. Rolf Ling, Prod.utv.avd.
Cambridge, England

3. Francisko Bueno, BKF (3825)
Viskadalens folkhögskola

4. Leone Moroni, SPF (3725)
Jära folkhögskola

5. Lucio Aquilano, PLAST (3765)
Viskadalens folkhögskola

Nils Winberg
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FORETAGSNAMNDEN
Tisdagen den 13 juni 1972

Sammanträdet öppnades av ordföranden som också
välkomnade representanter från den nyförvärvade fabri

. ken i Ronneby, vilka inbjudits särskilt.
Med hjälp av diabilder och tonband presenterades

KF:s årsredovisning för 1971. KF:s totala försäljning
uppgick förra året till 6.744 milj kr, vilket innebär en
ökning mot 1970 med 95 milj kr eller 1,4 0/o. 1971 har
utmärkts av en lågkonjunktur, som bl a inneburit en
konsumtionsminskning, vilket är en unik företeelse un
der efterkrigstiden. Det sammanlagda rörelseöverskot
tet minskades med 27 / och jämfört med 1970 kan en
resultatförsämring noteras på 60,9 milj kr.
Även industrisektorn har fått vidkännas ett försäm

rat resultat, men i Ruben Edqvists kommentarer fram
kom att Gustavsbergs Fabriker var en av de få indu
strierna inom sektorn som istället förbättrat sitt resultat.

I sin allmänna översikt konstaterade Bo Broms att
myndigheternas insatser för att mildra verkningarna av
lågkonjunkturen inom byggnadssektorn givit resultat.
En strukturell förskjutning har ägt rum genom att för
tillverkning och underleverantörer nu har en större an
del av byggkostnaderna. I storstadsregionerna finns av
sättningssvårigheter för lägenheter och ökningen av små
husbyggandet fortgår. Genom bidragsgivning från Na
turvårdsverket vid investeringar av miljövårdskaraktär
har vi märkt ökad efterfrågan bl a på reningsverk och
på våra Oxelösundsprodukter.
VVS- och VA-sidans utveckling följer i stort upp

gjord budget och utbytessektorn dämpar i stort de
mindre svackor som vi kunnat iaktta.

I övrigt är det mycket glädjande att HPF genom fle
ra samverkande åtgärder nu synes ha en gynnsammare
trend såväl på produktions- som på försäljningssidan.

Ingmar Isaksson gav i sin marknadsöversikt besked
om att de största ökningarna bland VVS- och Va-pro
dukterna ligger på PVC-rörförsäljningen.
Antalet pågående lägenheter är färre än 1971, varför

leveranserna av sanitetsgods minskat något. Vi räknar
dock med ett uppsving under hösten och ökat intresse
för vårt sanitetsporslin inte minst genom introduktionen
av vår nya termostatblandare.

Mölntorpsfabriken har en orderingång som är bättre
än budget och till hösten har vi tillräcklig lagerhållning
för att kunna gå ut med den nya svenska diskbänken.

Badkaren visar att vi måste förbättra vår lagerhållning
på svenska vita kar.

Segjärnsrören i Oxelösund har ökat jämfört med förra
året, medan avloppsrören har en trögare marknad.

Fristadsfabriken visar en kraftig ökning av markav
loppen, villavärmeprodukterna i Reftele har ökad efter
frågan och våra avloppspumpar finns nu i de flesta
grossistlager. Tung värme är fortfarande ett bekymmer,
men vi har ändock nyligen fått några intressanta order.
Ledamöterna ställde så en del frågor. Bl a frågade

man om försäljningsnedgången av sanitetsgods var nor
mal med hänsyn till bostadsbyggandet. Ingmar Isaksson
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ville nog se nedgången som normal och hävdade också
att en kvalitetsförbättring skett, men menade att vi ald
rig får drestas att slappna av i vår strävan att upprätt
hålla en hög kvalitet och en god kundkontakt.

Bertil Dahllöf informerade i produktionsrapporten
om den goda leveransberedskapen vi idag har på WC
stolar och även på tvättställ. Vissa tillverkningsbekym
mer med tvättställen brottas vi med på HPF, men en
ny gjutmetod hoppas vi skall bidra till förbättringar.
Under semestertiden planerar vi i vår keramiska produk
tion flera ombyggnader och reparationer av våra ugnar.
Den nya formsprutmaskinen för expanderande plastma
terial har körts igång och en första serie om 500 st
"Baddaren" är klar. Mölntorpsfabrikens utbyggnad är
nu under projektering och om planerna går i lås torde
tillbyggnaden stå klar under mars månad nästa år och
där kommer den nya svenska diskbänken att tillverkas.
Bo Broms kompletterade redogörelsen med att nämna

att ornaminet nu har en hygglig orderingång samt att
företagsledningen följer utvecklingen på kyldisksidan då
produkten med nuvarande volym ej är lönsam.
Arne Johansson menade att det vore angeläget med en

direkt information till personalen på den berörda avdel
ningen men Bo Broms genmälde att f n inga nya omstän
digheter förelåg.
Ruben Edqvist gjorde en snabb genomgång av bokslu

tet för 1:a kvartalet i år och nämnde att situationen
totalt var avsevärt bättre än motsvarande period 1971.
Den sörsta ökningen ligger på Fristadsfabriken, men
även SPE, Plast, HPF och Oxelösund visar förbättringar.
HPF:s förbättrade situation är kanske det största glädje
ämnet och beror huvudsakligen på tre faktorer:

1. En bättre primaprocent. 2. En försäljningsmässig
uppgång. 3. En sortimentssatsning som gjort oss kon
kurrenskraftigare.

Då orderingången för 2:a kvartalet också är bra, finns
goda förutsättningar att budget uppnås. Plastförsäljning
en har ökat med ca 15 /o, medan badkar visar oföränd
rade siffror.

Bo Broms informerade om köpet av Tarketts plast
rörsfabrik i Ronnebyhamn. Da Tarketts rörsortiment
har ungefär samma sammansättning som Fristadsfabri
kens, kan vi samordna produktionen och nå betydande
rationaliseringseffekter genom längre serier. Valter Hä
regård, vår tekniske chef för Fristadsfabriken, kommer
att ansvara för produktionen men fabriken kommer att
betraktas som en särskild enhet ur redovisningssynpunkt.
Bo Broms ansåg på härom ställd fråga att förhands

information ej kunde lämnas till avd 205 innan säljarens
personal och vår Fristadspersonal var underrättad. Han
nämnde också att Fabriks förbundsordförande på ett
ganska tidigt stadium fått ta del av planerna.

I rapporten från personalträffen framgick att nya
rutiner och riktlinjer nu tillskapats för uppvaktningar,
tjänstledigheter och pensionsavgångar. Birger Andersson
efterlyste klara besked hur den fastställda arbetsgruppen
för omflyttningar var tänkt att fungera och denna fråga
hänsköts till septembersammanträdet, då den skall tas



upp i samband med ett förslag till skriftlig personal
politik.
Nils Winberg presenterade ett förslag till introduk

tion för tidigare anställda. Nyanställd kollektiv perso
nal har sedan ett år fått tillfälle deltaga i central intro
duktion och önskemål har framförts att även tidigare
anställda borde få möjlighet att deltaga i liknande akti
vitet.

FrånSIF-håll framhölls att även tjänstemännen borde
få motsvarande introduktion och Nils Winberg svarade
att hans tanke var att senare få till stånd en introduk
tionsrutin även för tjänstemännen.

VHV
Man har diskuterat förmännens vidareinformation

från arbetsledarträffarna, varit överens om att den nya
ordningen i lunchrummet fungerar bättre, efterlyst svar
på skrivelsen med hemställan om subvention för en resa
med UHV-personalen, resonerat kring rökningen i om
klädningsrummen samt språkat om semesterarbetena.

Kurt Hagelin frågade under nämndmötet om ovan
nämnda skrivelse, men fick till svar att någon speciell
resesubvention ej kunde utgå, men att arbetsutskottet
skall utreda frågan ytterligare. Kurt Hagelin menade
att andra grupper inom företaget har extra subventioner
bl a att tjänstemännen får hjälp med underhållet av
Hällen, men detta tillbakavisades av Ruben Edqvist, som
förklarade att detta helt klaras genom frivilliga insatser
av medlemmarna i tjänstemannaklubben.

BKF
Resonemang har förekommit hur man skall komma

till rätta med ofoget att gå tidigare från arbetet. Genom
gång av tillverknings- och lagersituationen har gjorts
och bl a har man sett film hur det går till att emaljera
varmvattenberedare.

SPF
Reklamationssituationen har förbättrats och informa

tion har lämnats om produktionsläget och pågående
rationaliseringsarbeten. Bl a skall lärlingsverkstadens ka
pacitet ökas genom lokaltillskott och prov pågår med
hopslagen vitkontroll och glasering. Man har också dis
kuterat att ha enhetligare frukostraster inom SPE.

Plast
Under produktionsgenomgången framkom att en robot

skall anskaffas för att betjäna den nya formsprut
maskinen för expanderande material. För att ge kunder
na en inblick i plasttillverkningen kommer en form
sprutmaskin att köras hos PUB i Stockholm.
Frågan om försök med arbete i sk "självstyrande

grupper" diskuterades och ett förslag till uppdelning i
serviceområden finns där i praktiken, gruppen fungerar
som självstyrande till viss del. Samtal kring hur man
skall komma till rätta med den ganska höga frånvaron
på avdelningen fördes och man var överens om att skift
arbete ställer större krav på individen än dagarbete gör.

HPF
HPF:s samarbetskommitte har glatt sig åt bättre pri

mautfall, ökad försäljning och en högre produktivitet

per arbetad timma. Bland bekymren märks den tilltagan
de stöldfrekvensen och åverkan på omklädningsrummen.
Lunchrummet kommer att rustas upp efter semestern
och kommitten utdelade ett resestipendium på 500 kr
till en arbetskamrat som skall företaga en kulturresa i
Sydeuropa under sommaren.
Personalomsättningen fortsätter att minska. Frånvaron

exklusive semester, havandeskapsledighet och militär
tjänst ligger kring 12%o, vilket innebär att mellan 200-
250 personer är borta per dag. Det aktuella personal
behovet är 34 män och 10 kvinnor, varav huvudparten
till SPF och BKF.
På bostadsfronten har inflyttning i Södra Munkmora

börjat och innan årets slut räknar vi med att få ca 150
lägenheter. På grund av flyttningar till moderna lägen
heter finns nu omkring 40 mindre moderna lägenheter
disponibla och en bostadspaviljong har kunnat återläm
nas till AMS. Drygt 100-talet skolungdomar har beretts
arbete under sommarlovet.

Ett flertal interna kurser har under studiesäsongen av
verkats med i runt tal 300 deltagare. Bland utbildnings
aktiviteterna kan nämnas "Samverkan på arbetsplatsen"
- försökskurs i tillämpad arbetsledningspsykologi; "Au
tomatiseringskurs" för servicepersonal och konstruktö
rer; kurs i ritningsläsning; personaladministrativ kurs
samt SVENSKA för invandrare. I den externa utbild
ningen har bl a 50-talet anställda deltagit i språkutbild
ning som anordnats av vuxenutbildningsrådet och bild
ningsförbunden.

Vid kommittens februari-mars-april-sammanträden be
lönades sammanlagt 24 förslag med kr 10.740:-. Olindo
Marian, SPE, har fått 3.265 kr för sitt "Torkning av
väggklosett", Giorgio Poroli, SPF, belönades för två
förslag "lilla jag" och "siktramar" med 2.500 kr samt
Leif Lindblad, SPF, likaså två förslag "kantskydd" och
"gjutapparat" med tillsammans 1.575 kr.
Vid centrala skyddskommittens möte den 4 maj beslöts

bl a att ändra grunderna för beräkningssätt och premie
skala för den årliga skyddspremien. Vid nämndsamman
trädet fick avd 205 :s ordförande Arne Johansson ta emot
en check från företaget på 2.815 kr. Totala antalet yr
kesskador 1971 var 64 med 5.660 förlorade arbetstimmar
eller 26,78 olycksfall per 1.000.000 arbetstimmar.

Fabrikscheferna gavs under sammanträdet tillfälle att
kommentera skyddsfrågor och åtgärder av allmänt in
tresse från sina områden. Bl a framkom att det nära nog
kan sägas råda blyhysteri när man talar om giftiga äm
nen i glasyrer. Våra glasyrer ligger mycket väl till i
förhållande till tillåtna värden. För övrigt ansågs att
det tar för lång tid mellan anmälan och åtgärd i skydds
arbetet och AU skall försöka göra checklistor att an
vändas vid skyddsronderna som stöd för minnet.

Birger Andersson aktualiserade bildandet av ett sk
ALNA-råd inom företaget som skulle ha till uppgift
att arbeta med förebyggande åtgärder och ge kunskap
om alkoholens och narkotikans negativa inverkan i ar
betslivet. Beslöts att representanter från personalorga
nisationerna och personalavdelningen i första skedet för
bereder ett informationsmöte kring dessa frågor.

Frågan om en samrådsgrupp för uppföljning av de
s k äldrelagarna hänsköts till arbetsutskottet för behand-
ling. Sekr.
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Soppterrin i S-modell (Silvermodell) med Ecclesialdekor i blått, 1840-talet.

F. Meyer har signerat denna stiliga vy över inloppet till Gustavsberg 1846.

AUKTION
0

- FAR JAG
Hans Ingemo, målarmästare till
vardags och allt i allo och hus
tomte på Skevik på fritiden, har
lånat oss denna annons ur Afton
bladet av 1850. Han hittade den
under tapeten i ett hus som repa
rerades.

1850 utbjöds Gustavsbergsfabri
ken till försäljning genom offentlig
auktion. Det hade varit hårda år
för fabriken under sista hälften av
1840-talet och driften låg tidvis
nere. Vi hämtar uppgifter ur Inga
Arnö-Bergs utmärkta bok, "Ser
viser från Gustavsberg".

Fabriken ägdes av handelshuset
Godenius & Co, vars huvudmän
vid denna tid var Samuel Go
denius och Simon Nordström. Den
senare var fabrikens disponent
fram till sin död 1846. Ja, hur
gick det då på auktionen 1850?
Stod spekulanterna i kö för att
ropa in vår fina porslinsfabrik.
Det gjorde de inte, ingen spekulant
anmälde sig, Samuel Godenius
återropade fabriken och satsade
kapital ännu en gång. Nu vände
vinden och bättre tider stundade.
En skicklig kemist och tekniker
anställdes som disponent vid fabri
ken, hans namn var Johan Georg
Gentele. Han var tysk och hade
kommit till Sverige redan 1838
för att studera för Berzelius. Gen
teles minne lever än vid Farstavi
ken men inte för den stora insats
han gjorde för att få fabriken på
fötter, utan för att han var en ar
betarplågare av stora mått. Efter
fyra års konflikter med arbetarna
slutade han vid fabriken, men hade
trots den korta anställningstiden
även lyckats åstadkomma mycket
till gagn för fabrikens fortsatta
utveckling.

Engelsmannen Edward Wood
kom till Gustavsberg som verk-
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mästare och med sig hade han sin
styvson, Georg Barlow. Den sena
re kom att stanna i Gustavsberg.
När styvfadern lämnade fabriken
efter några år blev Barlow verk
mästare och den sysslan skötte han
i 53 år. Från 1857 till sin död
1910. Många gamla gustavsbergare
har berättat åtskilligt om denne
man.
Tillverkningen av porslin följde

engelska förebilder under denna
tid och hade gjort så hela 1840.
Efter en period på drygt ett tiotal
år med den tyske verkmästaren
Rodhe och tyskt tillverkningssätt,
övergick fabriken till engelska rå
varor, engelska metoder och eng
elska yrkesmän. Fabriksstämpeln
tog upp ankaret, en vanlig symbol
i keramiska stämplar framförallt
i England. Hur såg servismönstren
ut omkring 1850?
Ja det fanns bl a en populär

dekor från 1840-talet som hette
Ecclesial och levde hela 1800-talet
ut. Dekoren var vanligen tryckt
i blått (koppartryck) men fanns
också i svart och grönt. Den före
ställde olika kyrkliga och profana
byggnader i gotisk stil. Bården var
kinainspirerad och bred. Modellen
kallas S-modell och en ståtlig ter
rin kan beskådas härintill. Andra
serviser som följde med från 40-
talet var S:t Angelo och Sicilian.
Båda med romantiska spegelmotiv
och rika kantbårder.

1850-talets stora servisnyhet var
tydligen Royal Scenery, namnet
kommer säkert från kantbården,
spegelmotiven är svenska Djur
gårdsmotiv eller Stockholmsvyer.
Flytande blått var en annan smått
revolutionerande nyhet på den
svenska marknaden med de popu
lära serviserna, Japan och Florilla,
Sobrown och Lilium.
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MOLNTORPSGLIMTEN
Sedan vi mölntorpare enrollerades i Gustavsbergs

gruppen 1969, har Evy Hellberg, Erik Andersson
och Åke Hedström tidigare uppvaktats för tjugo
fem års tjänst inom företaget samt Folke Eklund
för fyrtio års tjänst. Den 15 maj var det Valter
Strömbäcks tur - men för hans del utgör tjänste
åren femtio! - varvid platschefen Lars Lundberg
överlämnade en silverpokal samt blommor.

Förslagsverksamheten seglar tydligen i medvind,
då följande förslagsställare belönades vid förslags
kommittens senaste sammanträde: Börje Johansson,
Sven-Erik Andersson, Bjarne Lindlöf, Bengt Palme
stål, Erik Andersson och Rainer Sandvik.
Vår fritidsklubb - GBM-klubben - gav inte

Fagersta AB någon revanch då returmatchen i fot
boll avgjordes i Mölntorp. Med fem mål mot två
fick gästerna återvända mot Bergslagen! Dessförin-

22

Såväl Valter Strömbäck t v som Lars Lundberg verkar
belåtna med den pokal, som Strömbäck just erhållit för
50-årig tjänst vid företaget! (Foto: Eilert, Strömsbolm)

nan deltog man i den Försommarfest, som klubben
på kvällen inbjöd till i Kolbäcks Folkpark. En titt
på vår produktion hanns också med.
Matchen var tydligen en nyttig genomkörare för

vårt lag: Efter fyra omgångar i korpserien ståtar
man fortfarande med en nolla i förlustkolumnen!
- Till sist en liten upplysning för eventuella sjö

farare, som vid färd på Strömsholms Kanal vill
söka upp vårt samhälle. Någon 'Mölntorps-skylt'
lär inte finnas vid farleden, men förtöj farkosten
vid "Westerqvarns Sluss" och därifrån återstår en
dast en liten fotvandring, välkommen!

L. ]ohansson



19.5 Brita Maria Matilda Hald, Höjdg. 6
31.5 Edvin Robert Johansson, Hästhagsterr. 9
2.6 Sven Fridolf Fäldt, Norra Lagnö

29 år
69 år
66 år

GUSTAVSBERG

Födda
15.4 son till Sten Torsten Lindgren o. Berit Marianne Viklund,

Skyttev. 4
21.4 dotter till Eivi Sally Kristiina Salava, Meitens v. 9
26.4 dotter till Gun Hjördis Rosalie Andersson, Trallbanev. 10
27.4 Ann-Cathrin, dotter till Alf Ingemar Ehn o.h.h. Anna

Kleppe Ehn, Thun-Ollev. 17
27.4 son till Klas Göran Jansson o. Barbro Kristina Berg,

Björnskogsv. 70
6.5 son till Ingmar Johannes Ekfors o.h.h. Lise Martta Anita

f. Ahlstrand, Villag. 10
6.5 son till Anders Sigurd Håkansson o.h.h. Ingrid Lena

Viola f. Knutsson, Idrottsv. 14
7.5 son till Karl Erik Gustavsson o.h.h. Birgit Marta Doro

tea f. Gunnarsson, Nunnev. 3
15.5 Sophie, dotter till Erik Jean Christian Antoine Belfrage

o.h.h. Eva Birgitta Elisabeth f. Björck, Västra Ekedal
16.5 son till Lars Anders Salwen o.h.h. Gladys Anita f. Hell

berg, Skyttev. 20
18.5 son till Stig Yngve Ekström o.h.h. Ingrid Margareta f.

Englund, Stora Kovik
19.5 dotter till Agneta Christina Adel, Farsta 2
19.5 dotter till Froilan Abrigo o.h.h. Kerstin Mari f. Nyström,

Skyttev. 2
21.5 dotter till Simeon Pavlovic o.h.h. Dobrica f. Tomic,

Bergsg. 1 B
22.5 dotter till Rauno Kalevi Uosukainen o.h.h. Marita Vik

toria f. Vahrman, Rävst. 9
24.5 dotter till Ulf Arne Ullerfjord o.h.h. Monika Anita f.

Andersson, Björnskogsv. 16
25.5 son till Margot Karita Kron f. Lindqvist, Skyttev. 12
28.5 dotter till Hans Christer Marcus Smedberg o. Gun Mar

gareta Oberg f. Karlsson, Bäckst. 7
29.5 son till Lena Marie Ost, Nelsonst. 2
30.5 son till Esko Johannes Aijälä o.h.h. Maija-Liisa f. Vii

nikka, Skyttev. 15
5.6 son till Bengt Åke Larsson o.h.h. Britt-Marie Birgitta f.

Carlsson, Renv. 14

Vigda
22.4 Erik Anders Söderdahl o. Barbro Benita f. Nordin
29.4 John Harry Karlsson o. Waltraud Josefine f. Kern
20.5 Lars Lennart Sixten Andersson o. Inger Annika f. Gyn

ning

Döda
7.5 Fritz Einar Jansson, Renv. 8
7.5 Göta Agnes Eleonora Israelsson, Värmdög 3

10.5 Erik Gustaf Pettersson, Hästhagsv. 3
13.5 Anders Valfrid Andersson, Nedre Stenhuset
15.5 Elsa Emilia Schultze, å förs.

69 år
63 år
65 år
74 år
66 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTEN I GUSTAVSBERGS KYRKA. I sommar
juni, juli och augusti Högmässa varje söndag kl. 10. (Obs.
tiden!) Varje torsdag kl. 19.30 hålles Aftonbön.

PENSIONÄRERNAS SOMMARUTFARD, anordnad av
Kyrkliga Arbetskretsen ägde rum den 12 juni. C:a 110 delta
gare for i vacker försommargrönska till Tyresö. Där besågs
slottet under sakkunnig ledning. Sedan var det kaffe på
bygdegården. Före hemfärden var det samling i Tyresö 1600-
talskyrka, där komminister Kjellgren berättade dess historia
och kyrkoherde Ekström ledde en andaktsstund.

PASTORSEXPEDITIONEN öppen tisdagar och torsdagar
kl. 11-13 och 17-19. Tel. 300 52. Kyrkoherden träffas per
tel. övriga vardagar (utom onsdagar) säkrast kl. 9-10.

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på högtids

dagen.
Maria Andersson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Bertil Arvidsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min fö
delsedag.

Karin Oberg

För det varma deltagandet som visats mig i min
stora sorg vid min makes, Robert Johansson, bort
gäng och för alla vackra blommor och gåvor till
minnesfonder vid hans jordfästning, samt till pen
sionärsföreningen, ber jag att få framföra mitt var
ma tack.

Lisa och barnen

För allt vänligt deltagande vid min make, vår far
Erik Petterssons bortgång tacka vi innerligt.

Magnhild och barnen

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: 747 84 67, 0766/563 90
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INGARÖ

Födda
2.5 en dotter till Roland Birger Andree o.h.h. Inga-Lisa

Hildur Sofia ~. Ståhl från Kalle Flygares väg 26
23.5 en dotter till Gerd Ingalill Söderberg från Slingersti

gen 66

Vigda
20.5 Nils-Olov Johansson och Karin Birgitta Kjellsson från

Bergviks gård
10.6 Thomas Fredrik Walter Betts och Lena Birgitta Nilsson

från Orsundet

Döda
3.5 Rickard Emanuel Eriksson från Vallbo, Återvall

31.5 Karl Teodor Gustavsson från Hanstavik
7.6 Claes Jakob Ferdinand Cederström från Lagnövägen

Ingarö församling
HOGMASSA hålles i Ingarö kyrka varje sön- och helgdag
kl. 11.00 under sommaren.

SOMMARKVALLSGUDSTJANST hålles varannan torsdags
kväll kl. 20.00, den 6/7, 20/7 och 3/8. Den första sommar
kvällsgudstjänsten, 6 juli, gästas kyrkan av en ungdomskör
från Spånga församling.

KYRKBÅTSUTFARD blir det den 9/7 till Nämdö kyrka
med högmässa där kl. 14.00. Båten avgår från Björkviks
brygga kl. 13.00, åter från Nämdö kl. 16.00. Då deltagaran
talet är begränsat måste förhandsanmälan göras till pastors
exp. tel. 270 02.

~
MORGONMASSA hålles kl. 09.00 söndagarna den 2/7 och
6/8.

SOMMARKONFIRMATIONEN. Konfirmation och första
nattvardsgång firas i Ingarö kyrka lördagen den 8 juli kl.
14.00.

INGARO KYRKLIGA SYKRETS inbjuder till sin årliga
försäl_ining den 5 juli i Ingaröhemmet med början kl. 13.00.
Servering - Tombola - Lotterier - Loppmarknad - Hand
arbeten - M.M.

PASTORSEXPEDITIONEN i Ingarö församling är under
sommaren, juni-augusti, endast öppen fredagar kl. 14.00-
16.00 samt efter överenskommelse.
Under förutsättning av vederbörliga tillstånd kommer

Ingarö kyrka att hållas stängd för renovering under senare
delen av augusti samt större delen av september. Renoverings
arbetena avser främst fullständig invändig ommålning.

Midsommaren har nyss dansat ut och denna bild får bli en slutvinjett på vårt midsom
marnummer. Men den togs på Pingstdagen, då grönskan var ung och dansarna fick regn
i håret. Det var "Skärgårdens dag" på Grisslingestranden och arrangörerna, Värmdö
Lions, kunde haft bättre tur med vädret. Ett rikt och bra program som varit värt ett bätt
re öde, fick liten publik i den kalla och våta blåsten från fjärden. Dansarna är ungdomar
från Nacka Hembygdsgille som har mer än god anslutning just nu. Intresset för folkdans
går i vågor och i dag är det ungdom och fart i gillena. Tillväxten är god och glädjande.
Foto: Leif Andersson



FOTBOLLEN RULLAR
Fotbollsmatcher i Div. IlI, Östra Svealand

Lördagen den 22 april startade serien med en
match på Farstaborg mot Hanviken. Efter en hård
kamp slutade det hela med delad pott. Slutresultat:
0-0.

Den 29 samma månad reste Gustavsberg till Sö
dertälje. Gustavsberg tog genast ledningen med ett
mål av Benny Sjödahl, men så småningom kunde
hemmalaget kvittera och även vinna med 3-1.

Den 6 maj kom Råsunda på besök på Farstaborg.
Råsunda fick ett ledningsmål i matchens början ge
nom ett missförstånd i gustavsbergsförsvaret och
med det målet vann gästerna. Gustavsberg hade
många chanser att kvittera i slutminuterna. O-1.0

Den 13 maj spelade Gustavsberg mot Väsby borta
och Väsby vann med 3-2. Gustavsbergs mål gjor
des av Vidoslav Petrovic, men det räckte inte till
någon poäng.

Den 18/5 kom de fruktade Vargarna från Norr
tälje och Farstaborg tog emot med ett störtregn
och blåst. Det blev en våt men spännande match
som slutade 0-0.

Den 26 maj reste Gustavsberg till Uppsala och
man lyckades spela oavgjort mot ledarlaget med
siffrorna 0-0, vilket var ganska bra.

Laget skärper sig ...
Gustavsberg reste till Edsbro och nu tände det för

grabbarna. Gustavsberg vann med 2-4. Det var
Fred Andersson som gjorde 2 mål och Benny Sjö
dahl 1 och så gjorde Edsbro ett självmål. Vidoslav
Petrovic slog igenom som en god spelfördelare.

Den 8 juni besegrade Gustavsberg IFK Stock
holm med 1-0. Hemmalagets mål kom genom en
fullträff efter hörna av inhopparen Kent Sundström.

Den 15 juni reste Gustavsberg till Gimo och för
hoppningarna var stora, men därav blev intet. Gimo
vann med 2-1 och Benny Sjödahl gjorde mål för
Gustavsberg.

Axman

Takräcke
Kan vi sänka
priset rejält
så gör vi det.
HemaPopulär
har kostat 8850
Nusänkervi
till 50
Takräcke Hema Populär har inga lösa delar,
passar de flesta personbilar, är ställbart i höjd
och sidled och är snabbmonterat. Lastyta 88 X
100 cm.

Förbandslåda Akla 1450

Barnbilstol Klippan 150:-
Vävplastklädd stoppad glasfiberarmerad plast
med reglerbart säkerhetsbälte. Monteras helst
baklänges i framsätet. Stolen är provad och re
kommenderad av Statens Trafiksäkerhetsråd.

Stolskydd, perpar 3150

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN

Rutig rayon i olika färger med skumplastbak
sida. Passar de flesta små och medelstora bilar.

Baksätespläd
lika stolskydden, 135 X 138 cm

Varningstriangel
med tung fot.

2950

15:

00 DOMUS



Britt-Louise Sundell har en rikt varierad kollektion av vägg
klockor. Genom växlande format och utseende är de mång
sidigt användbara i olika typer av offentlig miljö, särskilt i
väntrum och liknande lokaler där klockan har en central funk
tionell och estetisk betydelse.

Material: Chamotterat stengods med glasyr.
Mått: Från 18 cm i diameter upp till 45 cm.

AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
Avdelning Offentlig Miljö
0766-391 00

Pris 2:-
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"Som man ropar i skogen får man svar"
säger ett gott gammalt ordspråk. Vi efter
lyste data kring en handskriven dikt av
Kerstin Hed i julnumret som handlade om
servisen Fågel bla. Axel B. Bergström
kom med svaret vi önskade. Han samlar
Kerstin Heds diktböcker och hade hittat
ett felande ex. i en boklåda i Södertälje.
Dikten "Fågel bla står i samlingen "Kop
parslanten i källan" som är utgiven på LT:s
förlag 1959. Det tackar vi för.
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SENSOMMAR
Sensommaren är över oss och hösten är

nära. Nu sjuder vi av studielust och längtar
till nya aktiviteter. Studieförbundens bro
schyrer med uppmaningar till studieflit och
kunskapsinhämtning har fyllt våra brevlå
dor. Lockropen är svåra att motstå men än
nu svårare är att fullfölja det vi åtagit oss.
Att hålla ut till sista övningskvällen eller
lektionen, har vi skam till sägandes lite svårt
för. Det brukar bli tunt! i deltagarlistan
frampå vårkanten.

Sensommaren är skördetid. Blåbär, hal
lon, lingon och svamp har det varit gott om.
Kräftorna hämtades upp ur Osby träsk till
stort antal innan högvattnet decimerade
fångsten på sina håll. Vi har bilder från
O • ••arets premiar.
Margareta gick ut och frågade kunnigt

folk, hur vi tar hand om vårt avfall. En
intressant läsning.
På bilduppslaget frågar vi läsarna: Kän

ner du Gustavsberg? En vandring bland
mmnen.
Mariagatan är för många en "minnenas

gata" och Axel berättar gärna om den och
skildringen räcker till flera nummer.

Indira Gandhi, vår kanske mest intres
santa besökare någonsin, har fått en egen
artikel och en trevlig efterskörd av bilder
visar vårt intresse för besöket. Arthur och
Johanna Hald hjälpte oss med den. Vi har
fått kära brev från Mölntorp och Reftele.
Alltid välkomna. Många korpserier har av
slutats med seger eller nederlag. Kvittar li
ka, spelet och samvaron betyder mest. Lyc
ka till önskar vi alla trogna medarbetare,
som lämnat fabriken och druckit avskeds
kaffe på Strandvik.

Konsum-Domus har haft en givande som
mar och DM-Orienteringen i Fagerdala
blev en framgång för Gustavsbergs Orien
terare, som stod som arrangörer, t.o.m. väd
ret var idealiskt. Solen flödade över de ak
tivas familjer, som satt i gröngräset och
trivdes eller deltog i Trim-orienteringen,
som hade en av sina stora dagar.
Till sist önskar vi att ni finner något läs

värt i sensommarnumret och att hösten blir
lång och vacker.

Red

\

» M!
%V!

tf4 i M

En gång badade vi i Gärdsviken. Här ovan ses resterna
av bryggan som byggdes efter KF:s tillträde 1931. En
badstrand iordningställdes och Gustavsbergsbåten gjorde
dagliga badresor hit. Men så kom kriget, kolet ransone
rades och badresorna drogs in. Gärdsvikens storhetstid
som badplats var över. Gustavsbergarna cyklade eller
gick till närbelägnare badstränder. Hilding som tog fotot
berättade också detta för Red.
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OMUTSLAPP OCH AVFALL
Innan miljövårdsåret är över har vi tagit en titt på

hur det ligger till på utsläpps- och sopfronten från fab
riksområdet. Det handlar om vatten- och luftutsläpp
och den sk hanteringen av sopor eller avfall. Sedan
1968 har vi eget reningsverk för vatten från fabriksom
rådet. Det ligger insprängt i berget vid Ingarövägen.
Soporna körs ut till Ekbackstippen.

Det finns tre typer avloppsvatten: dagvatten, spill
vatten och slamvatten. Dagvatten är regnvatten och lik
nande, allt vatten som försvinner ner i utomhusbrun
narna. En del av dagvattnet går ut i "varma rännan"
i innersta delen av Farstaviken och vissa ledningar är
kopplade till vårt reningsverk. Ibland är vattnet i vi
ken ganska grumligt. Detta beror på att dom leror som
fortfarande ligger kvar på botten, sedan allt avlopp
gick ut i viken, rörs upp och kommer till ytan. Detta
i sin tur beror dels på sjögång och dels på att det ibland
blir överrinning i utsläppet. Denna sista del av lerorna
hoppas man snart få medel att muddra bort. Men i
princip är detta inte någon "farlig" förorening, då det
rör sej om leror, som är ett naturligt och giftfritt ma
terial. Den lilla oljehinna man ser ibland, beror på att
dagvattnet vid starkt regn för med sej en del olja från
motortrafiken. Men dom plastburkar och påsar, barn
vagnar och tom Domuskärror, man ser ibland måste
andra syndabockar svara för.
Spillvattnet är det vanliga hushållsavloppet (toalett-,

bad- och tvättvatten), men det går inte till rening här
utan till det kommunala reningsverket, som ligger bort
om Ekbacken och släpper ut sitt renade vatten i Tjust
viken. Det renade "fabriksvattnet" förenar sej med det
kommunalt renade vattnet strax innan utloppet.
Slamvattnet kommer till allra största delen från SPF,

sanitetsporslinstillverkningen, eftersom det är den största
avdelningen, och HPF. En avsevärd del av vattnet kom
mer från spolningen av golven. Det är den som är så
viktig som silikosförebyggande åtgärd. Vattnet avlägs
nar dammet. Slamvattnet innehåller också en del glasy
rer från dom glasyrskåp, där man inte kan ta tillvara
den överskottsglasyr, som fastnar på skåpets väggar
och tak. Den relativt låga giftmängden, som förekommer
i en del glasyrer överstiger aldrig den lagstadgade maxi
migränsen.

Gips spolas inte bort, då det kan slamma igen led
ningarna. Det körs direkt till Ekbackstippen. Vattnet
från badkarsfabriken, som är starkt syrat (före emalje
ringen tvättas karen i syravatten) går i en separat led
ning till reningsverket. På badkarsfabriken återvinns
det mesta av emaljen. Emaljhalten i vattnet är därför
mycket lågt.

Syravattnet går först in i en bassäng, där kalk tillsätts
vattnet som dessutom luftas för att neutralisera syrorna.
Det elände det sura vattnet ställt till i naturens krets
lopp känner vi väl alla till vid det här laget. Vattnets
syrahalt mäts i Ph och skall hålla sej omkring 7 Ph. Sur
hetsgraden avläses på en sk skrivare. Sådana har man

2

som lekman hört talas om framförallt i samband med
lastbilsolyckor. Det är en robot, som skriver kurvor av
olika slag efter impulser från mätinstrument. I detta
fall alltså kurvor över vattnets surhetsgrad. Ar den för
hög tillsätts mer kalk och tvärtom.
Vid ingången till nästa bassäng förenas slam- och

syravattnet och blandas med sk .flockningsmedel. Detta
upplöses i vatten och roterar ett dygn i en särskild be
hållare, innan det tillförs avloppsvattnet. Flockningen
består i att fina partiklar binds samman till grova och
faller till botten. Medlet kommer från Amerika, men
också England och Tyskland tillverkar flockningsmedel
på kemisk väg. Det går åt ungefär en säck å 400:- kr
per dag. Att rena och ställa till rätta vad vi under år
tionden underlåtit, har skapat en ganska betydande in
dustri. Vi får hoppas, att den sköter sitt eget renande!
Innan vattnet går in i sista bassängen går det under

en cementbarriär och det flockade slammet går genom
en tappningskon ut i en ledning, som för det tillbaka
till en filterpresstation inom området. Där pressas slam
met genom två filterpressar till kakor, som körs ut på
Ekbackstippen. I den stora, sista bassängen går skrapor
längs botten, som för bort resten av det flockade slam
met mot tappningskonen.

Ett visst oljeavfall finns naturligtvis också i slam
vattnet, även om det inte är mycket. Detta flyter ju
ovanpå och skummas i en oljeränna och förs undan för
att hämtas av tankbil.
Eftersom inga fosfater eller nitriter ingår i slamvatt

net behövs inte det "tredje steget" i vår reningsprocess.
Dom ämnena finns bara i spillvattnet med avföringen,
som på finspråk kallas fekalier.
Det renade vattnet pumpas till slut ut i friheten i Bag

gensfjärden. I pumprummet är det vackert rött och
grönt. Förmodligen av praktiska skäl, men vackert har
det blivit i alla fall. Ett riktigt trivsamt intryck får man,
när man hälsar på hos Malcolm Ohlsson, som har under
visat. Tack för hjälpen!

Ekbackstippen är enbart en tipp för fabriksavfall! Ty
värr finns det alltid någon som tar för givet att en tipp
kan ta emot vad som helst. - För den delen har våra
skogar och vatten tjänstgjort som tippar och gör väl så
i dag också, tyvärr! - Därför hamnar också på tippen
"privata" avfall, matrester och tom en och annan som
markatt. Som har fått förgylla stadsbons lantvistelse
men blir icke önskvärd, när det gäller att återvända
till stan och som kan få sitt sista vilorum här på höst
kanten. Skönt för katten säkert. Men hushållsavfall och
döda kattor drar råttor! Och tippen är inte till och har
inte kapacitet för sådant avfall! Nu finns det anslag och
grindar - öppna under dagen för tillfart för avfalls
transporterna - men detta tycks inte stoppa alla.

Fabriksavfallet är i stort porslinsbräck, kasserade
gipsformar, kasserat emballage - trä och papp - och
filterkakorna efter det renade slamvattnet plus en rela
tivt liten del plast. Trä och papp går ganska snabbt till-



Här tre moment i vår reningsverksamhet. Allan Berg
qvist krossar och packar avfall på Ekbackstippen med
kompaktorns hjälp. - Bernhard Karlberg och Hans
Pettersson lossar kakor ur filterpressen. Den pressar det
flockade slammet ur slamvattnet som gått tillbaka från
reningsverket. Kakorna går till tippen. - Malcolm Ohls
son kollar något vid bassängerna i reningsverket. Rän
norna i förgrunden slussar det renade vattnet till pum
parna.

baka till naturen. Porslin kan få ligga kvar i årtusenden
och gips är ett mineral som från början kommer från
naturen. Också plasten bryts ner till slut, sägs det, men
hur lång tid det tar är man ännu inte säker på. Det
kan röra sej om upp till några 100 år eller mer, be
roende på material och tjocklek. Vårt plastmaterial inne
håller inga gifter. Det gör endast en liten del av färgerna
och då håller det sej inom tillåtna gränser.
Metallskrot säljer vi till firmor, som återför det i

produktionen. Också kiselkarbidplattorna på brännvag
narna säljs till köpare som använder dom i kretsloppet.
Ni kanske har märkt att det inte nånsin stiger någon

rökpelare mot skyn bortifrån Ekbacken numera. Och
det är alldeles riktigt, det bränns inga sopor där längre.

En sk kompactor krossar och packar avfallet, som
har gjort tippen till en liten men dock högplatå. Och
gör man hål i naturen kan man ju också göra nya höj
der. Men det blir inte någon särskilt intressant kökken
mödding för framtidens forskare att gräva i. Inga ler
krus, inga guldkärl, ingen elvisp eller rakmaskin - bara
sönderdelat kross. Som kanske, när den tiden kommer,
i alla fall blivit något intressant, om inte annat så för
geologer.

När det gäller luftföroreningar, hänger det problemet
ihop med den allmänna uppvärmningen och uppvärm
ning av ugnarna. Men där har vi inte så stora bekymmer.
Vi ligger i en region där vi måste använda lågsvavlig

eldningsolja, vilket ger mindre svaveldioxid i luften. För
budet att använda högsvavlig olja trädde i kraft den 1
oktober 1971. Detta kostar oss ca 10 %% högre oljepris.

I HPF eldas ugnarna med gasol. Det är rent kolväte,
som vid förbränning ger koloxid och vattenånga, som
alltid finns i atmosfären.

I SPF:s och BKF:s ugnar har vi elektrisk uppvärm
ning. Det ger inget utsläpp varken här eller i vårt fall
vid elektricitetens källa, som är Älvkarleby kraftverk.
- Där är det vackert och rent, det har jag själv sett i
sommar. Ett trevligt utflyktsmål! - Får man elektri
citet från värmekraftverk däremot, så är ju luften vid
källan inte så värst ren. Där eldas ju med olja för att
få el. Tänk på Stenungsund exempelvis!

Vi kan väl säga att vi är relativt lyckligt lottade, när
det gäller utsläpp och avfall. Inga rykande skorstenar,
rent råmaterial med en obetydligt giftig tillsats i glasy
rerna, ett bra reningsverk som ibland kan bli utsatt för
viss överbelastning. Men då kan vattnet ligga och vänta
i den "naturliga" bassängen längs reningsdelen.

Margareta
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HALSNING FRAN REFTELE
• •

SKOGSFORS BRUK GUSTAVSBERGS FABRIKER
Goddag. Detta är Gustavsbergs Fabriker i Reftele.

När man vid telefonsamtal presenterar företaget med
dessa ord får man ofta två frågor. "Var ligger Reftele
och vad tillverkar ni vid den fabriken?" Då talar vi
om var Reftele ligger och vad som tillverkas vid Gus
tavsbergs Fabriker i Reftele. Och det är samma frågor
som vi nu skall försöka besvara här genom att berätta
litet om Reftele och Reftelefabriken.
Reftele ligger i Småland, 3 mil väster om Värnamo,

vid järnvägslinjen Halmstad-Nässjö. Kommunen har
3.000 invånare. Här finns kyrka, skola, ålderdomshem,
biograf och tingshus. På "den gamla goda tiden" fanns
det även galgbacke och bykrog. Tillfällen till nöjen är
väl något mindre nu, men tiden har ju också tagit bort
alla avstånd, så de som önskar roa sig kan ju alltid
åka någon annanstans för att göra det.

Grunden till det företag som nu kallas Reftelefabriken
lades redan i början av 1900-talet. Reftelebygden var
då ett utpräglat jordbruksdistrikt. Lantbrukarna hade
emellertid svårigheter med att anskaffa och köpa de
maskiner och redskap som behövdes för att de skulle
kunna sköta sin jord på ett tillfredsställande sätt. Or
saken till dessa svårigheter var att de flesta lantbruks
maskiner och redskap importerades från Amerika och
att priserna på grund därav voro mycket höga.
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I Västboås, 1 mil från Reftele, fanns det en ung
lantbrukarson, Johan August Pettersson, som länge hade
funderat över om man inte skulle kunna göra någonting
för att förbättra lantbrukarnas villkor. Han började att
experimentera med tillverkning av jordbruksredskap.
Företaget, som startade i ett uthus, fick namnet Väst
boås mekaniska verkstad och produktionen utgjordes
från början av hästhackor och små såmaskiner för rot
fruktsfrö. Framgången lät inte vänta på sig och som en
följd av den flyttade Johan August Skogsfors (han hade
tagit sig namnet Skogsfors) år 1906 till Reftele, där han
grundade Skogsfors Bruk.
Det gamla "Bruket" var byggt av trä och rödmålat.

Där fanns mekanisk verkstad, gjuteri, smedja, målar
verkstad, snickeriverkstad och såg. Och produktionen ja,
den var verkligen mångskiftande. Är 1910 tillverkades
kullager, men denna tillverkningsrätt såldes efter några
år till SKF. Under första världskriget fanns det en av
delning, som kallades "Sibirien" på grund av att arbetet
där bestod i tillverkning av stigbyglar, som exporterades
till kosackerna.
Redan på 1920-talet hade "Bruket" ångmaskinsdrift,

egen kraftstation och för den tiden modern svetsutrust
ning. Företaget var alltså mycket väl utrustat för den
omfattande produktion som det hade genom sin tillverk-



Bilden till vänster ger ingen rättvis bild av Reftelefabri
ken. Vi hade bara tillgång till ett färgdia och därför
blir intrycket i mattaste laget. Den ser mycket trevligare
ut, ni får tro oss på vårt ord. Att överföra ett färgdia
till svartvitt lyckas sällan.

Foto: Milton.

På denna sida:

Lars-Erik Eriksson sysselsatt med stapling av pannor.
Lenni Blomgren. El.montering på villapannor.

Foto: Johansson, Smålandsstenar.

ning av tröskverk, tröskverksvandringar, hästhackor,
plogar och stubbrytare. Vid Skogsfors Bruk byggdes
även den första färjan för trafik på sjön Bolmen, mellan
Sunnaryd och Bolmsö, som är den största av Bolmens
365 öar.

En varm sommardag 1931 kom troligen en gnista
från smedjan på villovägar, den antände och hela Bruket
brann ner till grunden. Denna brand vållade bestörtning
och oro i bygden. En oro som dock visade sig vara helt
obefogad, återuppbyggnaden av företaget gjordes näm
ligen samma år som det brann ner och driften kom
snabbt igång igen.
Skogsfors Bruk såldes 1939 till Kooperativa Förbun

det. Platschef blev ingenjör Eric Schönberg. Produktio
nen av jordbruksmaskiner och redskap fortsatte under
Kooperativa Förbundets ledning och kom tillverkningen
bl.a. att omfatta stallgödselspridare för häst och traktor.
I början av 40-talet tillverkades även gengasaggregat
för bilar.

En ny fabriksbyggnad uppfördes 1948. Den omfattade
en stor monteringshall, plåtverkstad och snickeriavdel
ning. Produktionen ökade och 1949 hade företaget 110
anställda. Efter denna topp kom emellertid en omsväng
ning på marknaden för lantbruksmaskiner och redskap
och år 1952 övertogs Skogsfors Bruk av AB Gustavsbergs
Fabriker för produktion av värmepannor och varmvat
tenberedare. Dessa produkter har sedan utvecklats och
sortimentet utökats.
Platschef vid Reftelefabriken är sedan år 1967 ingen

jör Sten Ahlqvist. På de senaste åren har maskinparken
utökats och kontorsbyggnaden renoverats.
Tillverkningen omfattar värmepannor, elvarmvatten

beredare och värmeväxlare. Dessa produkter är avsedda
för villauppvärmning. Vid denna produktion är de vik
tigaste råvarorna varm- och kallvalsad plåt, rostfri
plåt, koppar och rörarmatur.

Produktionen är indelad enligt följande:
en plåtverkstad, bestående av maskiner för klippning,

pressning och bockning,
en line med 15 stationer, där värmepannor svetsas, iso

leras och monteras,
en line med 6 stationer, där elvarmvattenberedare och

värmeväxlare svetsas, isoleras och monteras,
en montageavdelning, där rörkoppel hopsättes och spe

cialenheter utrustas,
en målningsavdelning med brännugn,
en emballageavdelning.



Produkternas avyttras till största delen på den svenska
marknaden.

Detta var litet om Reftele, Skogsfors Bruk och Reftele
fabriken.
Nu är det september med fulltecknade arbetsdagar

och mörka kvällar. Semestern är slut och vilken semester.
Här i Småland var juli en underbar månad med ljumma
vindar och varm sol, nästan varenda dag. Åtminstone
minns vi den så nu.
Nutidsmänniskans livstempo är högt uppskruvat, det

är så mycket som skall göras, så mycket som skall hin
nas med. Friheten under juli månad är till för att hjälpa
oss att orka med årets alla övriga dagar och hoppas vi
därför att den gett oss alla vila och avkoppling och
därmed även ökade krafter att sköta vårt arbete med
glädje och tillförsikt under hösten 1972.

Och nu adjö från Reftelefabriken.

Foto: Johansson, Smålandsstenar.

Monteringssvetsning av VMR 19.

Åke Andersson vattenprovar villapanna VP 916.

HÖSTTERMINEN
HAR BÖRJAT
Terminsindelning, lovdagar och studiedagar
läsåret 1972/73

Höstterminen omfattar tiden 23,8-20/12
Vårterminen omfattar tiden 6/1-14/6

120 dagar
160 dagar

Summa 280 dagar

Höstterminen 1972:

On 23/8
To 24/8
Fr 3/11
0n 20/12

Planeringsdag för lärare
Upprop kl. 7.55
Lovdag
Höstterminens sista dag

Vårterminen 1973:

Må 8/1 Vårterminens undervisning börjar
Må 19/2- Vintersportlov (3 lovdagar + 2 frilufts-
Fr 23/2 dagar)
Må 16/4-
To 19/4 Påsklov (4 lovdagar)
Må 30/4 Lovdag
Fr 1/6 Lovdag
To 14/6 Lärsårets sista dag, avslutning.
Lovdagar: 3/11, 19/2, 20/2, 21/2, 16/4, 17/4,
18/4, 19/4, 30/4 och 1/6.



KVARNBERGSSKOLAN
Skollunchmatsedel för höstterminen 1972
(Reservation för eventuella ändringar)
Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.

18/9
19/9
20/9
21/9
22/9

25/9
26/9
27/9
28/9
29/9

2/10
3/10
4/10
5/10
6/10

9/10
10/10
11/10
12/10
13/10

16/10
17/10
18/10
19/10
20/10

23/10
24/10
25/10
26/10
27/10

30/10
31/10
1/11
2/11
3/11

6/11
7/11
8/11
9/11

10/11

13/11
14/11
15/11
16/11
17/11

20/11
21/11
22/11
23/11
24/11

27/11
28/11
29/11
30/11
1/12

4/12
5/12
6/12

Blodpudding, lingon, vitkål, glass
Köttfärssås, spagetti, ketchup, morot
Kokt fisk, ägg-persiljesås, potatis, juice
Prinskorv, stuv. spenat, potatis
Sjömansbiff, gurka

Pannbiff, lök, potatis, grönsaker
Lovdag
Fiskpanetter, gräddfil, tomat, potatis, frukt
Ärtsoppa, mjuk ostsmörgås
Rimmad oxbringa, rotinos, juice

Färsbågar, potatis, gurka, juice
Leverstuvning, morötter, lingon, vitkål, ris
Biff Stroganoff, gurka, potatis, grönsaker
Ansjovisgratäng, leverpastej, råkost, frukt
Pannkaka, fruktmos, smörgås med pålägg

Ugnstekt falukorv, potatismos, senap, juice
Gryta m. bogfläsk o. purjo, morötter, potatis
Stekt fisk, stuv. spenat, citron, frukt
Köttsoppa, mjuk ostsmörgås
Köttfärslimpa, potatis, grönsaker, gurka

Pölsa, potatis, rödbetor, glass
Köttkorv, rotmos, senap, juice, paprika
Kalops, potatis, rödbetor, grönsaker
Makaronipudding, ketchup, frukt
Köttbullar, sås, potatis, gurka

Kalvsylta, rödbetor, potatis, glass
Mald leverbiff, potatis, lingon, vitkål
Skinka, ägg, grönsaker, potatis
Stekt fisk, remouladsås, potatis, riv. morötter
Pannbiff, lök, potatis, gurka, tomat

Varm korv, potatismos, senap
Lappskojs, rödbetor, juice
Korv Stroganoff, ris, ärter
Lovdag
Lovdag

Oxjärpe, potatis, gurka, grönsaker
Leverfärs, ris, lingon, vitkål, juice
Grytstek, potatis, grönsaker, gurka
Köttfärssås, spagetti, ketchup
Kokt fisk, ägg-persiljesås, potatis, frukt

Blodpudding, lingon, vitkål, glass
Prinskorv, stuv. spenat, potatis
Kålpudding, lingon, potatis, juice
Pepparrotskött, potatis, morötter
Fiskbullar, potatismos, ost, riv. morötter

Pannbiff, lök, potatis, grönsaker
Stekt fisk, gräddfil, sallad, potatis
Rimmad oxbringa, rotmos, juice
Ärtsoppa, mjuk ostsmörgås
Sjömansbiff, gurka, riv. morötter

Köttbullar, sås, potatis, gurka, ärter
Levergryta, lingon, vitkål, ris, juice
Kalops, rödbetor, potatis, grönsaker
Strömming, potatismos, ostsmörgås, frukt
Frukostkorv, senap, pepparratssås, potatis,

grönsaker

Pölsa, potatis, rödbetor, frukt
Köttkorv, rotmos, senap, ärter
Stekt spätta, stuv. spenat, citron, potatis, juice

Skolan
börjaråtta.

ENICAR Herrur.
Datum. Helstål. Vattentät.
Färgade moderna tavlor.
ca.pris 187:- ENIEAR

NILAX Flickur med
centrumsekund. Vattentät.

c8e1 137:
Nilax pojk- och flickur 79i prislägen från ca. :-

OLMA. Pojk- och flickmodeller,
vatten- och stötskyddade, lätt
avlästa med siffror runt om.
Modellerna finns med färgade
tavlor och matchande band

OLMAfan ca. 79:-
Popiga CERTINA ARGONAUT
i stål och double. Med och utan
datum. Vit och färgad urtavla.
Automatisk och manuell.
Fan e 178:- CERTINA

I priset ingår allriskförsäkring och service
garanti. Bästa skydd för klockor som skall tåla

samnurmakareQ9
THÖRNQVIST

UR-OPTIK-GULD
GUSTAVSBERG

Centrum - Tel. 0766/309 90

Torsd.
Fred.

Månd.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.

Månd.

Tisd.
Onsd.

7/12
8/12

11/12
12/12
13/12
14712
15/12

18/12

19/12
20/12

Köttfärssås, spagetti, ketchup
Fläskkarre, potatis, grönsaker

Blodpudding, lingon, frukt
Korv Stroganoff, ris, ärter
Choklad, smörgåsar m. pålägg, lussekatt
Mald leverbiff, potatis, lingon, juice
Höns, ris, grönsaker

Julkorv, senap, potatismos, riv. morötter,
juice

Ärtsoppa, mjuk smörgås
Risgrynsgröt, smörgåsar med pålägg
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OM OCH KRING INDIRA GANDHI
Text: Arthur Hald

Det är spännande att möta världens i dag mest bety
delsefulla kvinna, tjänare åt 550 mijoner människor i
världens näst folkrikaste nation. När det nu sker på
hemmaplan tror man att man skall få en närbild av
den personlighet som blivit en symbol för det indiska
folkets tro på en meningsfylld existens på väg mot fri
het och jämlikhet. Att man i en enda människas gestalt
skall få en nyckel till hela det omätbara, oöverblickbara
Indien, till tusenårsbanden mellan storhet och elände.
Men det är naturligtvis inte så. En påfallande små

vuxen dam i mjukt böljande sari lösgör sig ur limousiner
ochblänkande motorcyckelpoliser tillsammans med Pal
me, en väl tilltagen uppvaktning, TV-folk, filmare,
journalister. Gustavsbergschefen Bo Broms hälsar väl
kommen, snabbinformerar om Gustavsberg och rund
vandringen börjar enligt en av säkerhetspolisen noga
kartlagd route.
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Foto: Johanna Hald

Mrs Gandhi har en lugn och avspänd säkerhet, lyssnar
med litet reserverad distans på vår presentation av mu
seet och vårt engelskpåverkade förflutna, kommer raskt
in i vår nya utställning, vinkar åt några som klivit upp
på hushållsfabrikens tak för att beskåda evenemanget,
blir intresserad av plasten och det unika stengodset, ut
växlar livliga kommentarer på hindi med sin sekrete
rare miss Bhoagat, hälsar på Gustavsbergs ende indier
sikhen Avtar Sing som jobbar på bokföringen.
Takten är snabb, Indira Gandhi ser inte ut att enga

gera sig i prylar men hon strålar upp när hon möts av
en applåd vid ingången till Studion av dom som jobbar
där. Besök hos Friberg som uppvisningsdrejar och har
dukat upp ett presentbord. Hon väljer en gnistrande blå
skål med Aniara-glasyr och tackar Friberg som är van
vid ett och annat statsöverhuvud. Vid ingången till Stig
Lindbergs atelje hälsas hon på hindi av Haico Nitzsche,



Stig Lindbergs försteman som varit lärare vid universi
tetet i Ahmadabad och hon berömmer honom för hans
språkkunskaper. Vi ligger före i tidtabellen och hinner
också med porslinsfabriken.
Nästa etapp är daghemmet Blomkulan. Det är svensk

försommar så det gnistrar om det och besöket blir precis
som man väntar sig: en mörk Indira välkomnas blygt
av lintottar och ängsblommor, solen lyser som om den
var indisk. Iväg igen till familjen Holmberg i Höjd
hagen, det första KF-ritade bostadsområdet i Gustavs
berg. Valfrid möter gästen med kameran i hand och
Signe berättar vid rundvandringen om sonen som arbetar
för Sida i Tanzania. Palme som under hela besöket tyc
ker att det är skönt att inte alltid vara i mitten slirar
runt i kanten och konverserar husets dotter. Så gör kor
tegen en sväng runt den gamla bruksgatan och rullar
ut ur Gustavsberg. Det blir inget högtidligt adjö. Det
klaffade bra och jobbet börjar igen. Men vem är lndira
Gandhi?
Jag tycker jag upplevde henne mycket intensivare i

TV-reportaget från hennes framträdande på miljövårds
kongressen. Där växte hon till det format hon har, fyll
des av den betydelse som ligger i hennes budskap från
U-ländernas värld. Jag började läsa av och om henne.
Den profil jag hjälpt till att guida på Gustavsberg fick
innehåll. I sina publicerade tal svarade hon på frågor
som jag inte hunnit ställa. Den första frågan som hundra
tals journalister har ställt: Hur är det att vara kvinna
i detta yrke?
- Att jag är premiärminister har ingenting att göra

med att jag är kvinna. Europeer och amerikaner tycks
fortfarande vara förvånade över en kvinna i denna roll
men inte det indiska folket. Anda sedan Gandhi började
självständighetsrörelsen har vi varit vana att se kvinnor
i det politiska livets frontlinje. En del av hans framgång
berodde på att han kunde mobilisera kvinnorna, fattiga
och rika, bildade och outbildade. Om en kvinna liar de
rätta kvalifikationerna för ett yrke bör hon ägna sig
åt det.

I Indira Gandhis kvalifikationer ingår att vara född
av rätta föräldrar i rätt situation. Men rätt behöver inte
betyda priviligierad i alla avseenden. "Tyvärr är varken
farfar eller pappa eller mamma hemma, dom är i fängel
se" svarade hon som artig tolvåring när folk kom på
besök. Hon tillhör en politisk dynasti, farfadern Motilar
Nehru var ledare för kongresspartiet före fadern, pre
miärminister under 17 år. Hon växte upp vid Gandhis
fötter. Hennes uppfostran var både engelsk, bl a i Ox
ford, och indisk, radikalt nog i samskola och hos den
store Tagore. Gift med en Gandhi, nu änka med barn
och barnbarn. Där de romerska härskarna sade Söndra
och Härska kunde Indira Gandhi säga Ena och Tjäna.
- Jag betraktar mig som en desh sevika, landets tjä

nare. Jag har 550 miljoner kolleger och väljare, kritiker
och vänner.
Hon kunde tillägga att de ökar med mer än 10 miljo

ner om året.
Man måste känna sig som en balanspunkt för att

basa i ett land med 18 stater, 9 centralt styrda områden,
15 "officiella" språk, djupa skiljelinjer mellan raser,
religioner och kaster, miljoner "oberörbara" och fort
farande många sagolikt rika.
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Hemma hos Signe och Valfrid Holmberg fick husets fru
en pratstund med Olof Palme medan Indira Gandhi
upplever ett svenskt hem.

- Jag identifierar mig aldrig med en viss grupp eller
stat. Jag känner mig lika hemmastadd överallt.
Indira Gandhi har liksom Gandhi och Nehru valt

att vara en uppsökande regent. Det är en sjundedel av
mänskligheten hon vill ha kontakt med och 80 procent
av dem bor i 567.000 byar. Hon börjar sin dag med en
mottagning för allmänheten - även utan föranmälning
ar. Hon mötte 7 miljoner och talade dessutom till 13
under sin senaste valkampanj. Arbetar normalt 16 tim
mar om dygnet och är en hektisk resenär med officiella
besök i nära 40 stater sedan hon blev premiärminister
1966. Sverigeresan betraktade hon som avkoppling.
Hon tillträdde i en komplicerad situation men kan

idag tala om ett nytt Indien. Med hjälp av allt mera
utbyggda bevattningssystem och nya härdiga växtsorter
har Indien genomgått en grön revolution och för första
gången kunnat täcka hela befolkningens livsmedelsbehov
utan import av vete och ris. 7 procent industriell till
växt årligen under den sista tioårsperioden. Atomkraft
verk. 80 procent av 6-11-åringar går i skola. Medel
livslängden har ökat från 32 till 53 år på de senaste
20 åren. Detta och världens största familjeplanerings
program har gjort att landet hållit sin egen befolknings
tillväxt stången. Det ligger stolta tonfall i hennes och
regeringens rapporter. För några år sedan uttryckte
främmande observatörer sina frågor och farhågor med
rubriker som Indien i kris, Har Indien en chans? Fort
farande är läskunnigheten 30 procent. Medel'inkomsten
var 1968 73 dollar. Man behöver inre vara klentrogen
för att fråga sig om denna subkontinent har styrfart nog
för att kunna manövreras. Men just nu har Indien en
maktposition i sin del av Asien. Premiärministern balan
serar mellan öst och väst, än med rättvisekravets patos,
än med leende säkerhet, än med maktspråk. Hon är
smart, hon är hård säger man i hennes omgivning för
att korrigera charmoffensiverna. Men hon är mer än
någon frihetsgudinna omstrålad av hoppet att vara den
som kan leda sitt land ut ur ett moras av stagnation,
fattigdom och hopplöshet.
Alla har vi väl behov av att hänga upp vår tro eller

otro på personligheten hos den som sitter i beslutsproces
sens topp. Men att ge den avgörandet betyder person
kult. Gandhi var en praktisk moralist som inte dagting
ade. Nehru en humanistisk idealist som kunde förlora
fotfästet. Jag föreställer mig att Indira Gandhi är en
rörlig realist som klokt utnyttjar sig själv och andra
för att förverkliga bitar av en dröm om Indien som hon
fått i arv.

Gustavsbergs scenstudio
Vid årsmöte den 2 juni valdes till styrelse för verk

samhetsåret 1/6 1972-31/5 1973:
Gunnar Lundberg (omval)
Birger Säfström (nyval)
Arvid B. Bergström (omval)
Lennart Lindblad (kvarstående)
Anneli Nilsson (nyval)
Monica Wahlström (nyval)

Instuderingen av farsen "Bichon" av Jean de Letraz
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har påbörjats. Pjäsen gjorde stor succes vid Scenstudions
framföranden i början på 50-talet. Endast två äldre med
lemmar kvarstå i sina gamla roller, vilka de spelade med
stor framgång. För övrigt är rollerna nybesatta med
yngre förmågor. För regin svarar Sven Andersson.
Dansaftnarna, vilka under många år varit så popu

lära, har under sommaren anordnats i Folkparken, kom
mer troligen även kommande vinter att hållas på Värds
huset. Dagarna var ännu inte bestämda när tidningen
gick i tryck,

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Suppleanter:



Under september månad visas Gustavsbergsemalj på
Stadsmuseets gård. Åker man Katarinahissen t ex och
kommer från Mosebacke torg, kan man se dom lysande
emaljskivorna sammanställda till ett färgspel på gården
och längs staketet visar emaljvimplar vart vinden blåser.
Vid ena väggen mitt emot fina, gamla gubbar, som stått
staty på Riddarhuset en gång i världen, finns en rad
soffor med emaljbord för gäster i museets servering.
Också inne på museet kan man se resultatet av ett

långt samarbete mellan Bengt Berglund och Nalle Wer
ner. Bengt jobbar ju på emaljverkstan och Nalle Werner,
som är fri konstnär, har gästjobbat med emalj här och
blivit helt tagen av alla möjligheter emaljen ger. - Som
många andra, ingen nämnd och ingen glömd, gjort i
snart 25 år. - Peter Nordgren, som är produktutveck
lare och kontaktman på vår offentliga miljösektor, har
varit med i laget förstås. Utställningen visar både fri
konst och plattor för hela väggar, klockor, utemöbler,
bord och pallar. Emaljen har ju stora möjligheter utom-

hus både ur dekorativ och hållbarhetssynpunkt.
I slutet av 50-talet började arkitekterna intressera sig

för och använda den emaljerade badkarsplåten för ytter
väggar. På Folksamhuset i Göteborg användes emaljen
för en yta, som måste stå emot saltluften. Sedan har det
blivit fler. Folksam i Borås och örebrovaruhuset Krä
maren i tretton våningar bland andra. Man har funnit
att emaljen är ett stimulerande material i stadsbilden
med sina spegeleffekter och sin rikt varierande och un
derhållande färgskala. Bengt Berglund håller nu på med
200 kvm emalj - rutor i grönt, blått, rött - för Do
mus i Jakobsbergs Centrum. Och Nalle Werner har haft
och har fullt jobb för både Solberga, Täby sjukhus och
för Omsköldsvik.
Utställningen invigdes med "festkonsert" av Gustavs

bergs blåsorkester med Sven Wahrenberg på pulten.
Fanfar för färgfanfarer efter Fanfars taktpinne!
Utställningen är öppen måndag-fredag kl. 11-21,

lördag 11-17, söndag 12-17.
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Vilken badsommar! Södersved har slagit alla rekord.
Simfröken för fjortonde året, Vivianne Eriksson, och
övriga ledare kan vara nöjda med sommaren -72. Sim
kunnigheten har ökat och förbättrats, 356 märken har
tagits av olika valörer, från "fisken" till "guldmedaljen".
1.500 simborgarprov har erövrats. Den 13 augusti var
det stor promotion, fritidsnämndens ordf. Ingmar Eriks
son förrättade promotionen och sätter på bilden t.h.
kransen på Margit Björks huvud, Margit med make er
övrade den förnämliga guldemalj-medaljen i år.
Att balansera en ping-pongboll i en sked som man håller
fast med munnen är inte lätt, men flickan på bilden
överst t.v. klarar det fint.
Bilden inunder visar att simfröken har barnen i sin hand
och bilden bredvid är tagen en vanlig dag i Södersved.
Vi hoppas alla att nästa sommar skall bli lika givande.
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SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN
Om framtiden är det svårt att spå
och tur var det för alla resebyråer med fulbokade
juliresor till Malaga, Rimini och Rhodos. Inte läm
nar någon frivilligt ett sommar-Sverige som det
1972. Har ni upplevt en semestermånad som denna
med slösande sol och värme och en fräsch, kvar
dröjande junigrönska? Till och med göken gol i
lundarna, förvillad av en kall vår och kylslagen
försommar.

Solen sken längst, bäst och mest vidFarstaviken
Det förstod vi när vi återvände från våra irrfär

der, långt från hem och härd. Bara en smal remsa
i Ostra Svealand hade fått dåligt med väta och
grönskan gulnade. Att återvända till Gustavsberg
under industrisemestern är alltid en egendomlig
upplevelse. Alla bryggor är ödsligt tomma och på
parkeringsplatserna står bara övergivna bilvrak
och sörjer sina avsomnade hästkrafter. Våra när
hetsbutiker, som vi är rädda om som ögat, är farligt
kundfattiga medan jätten Domus fångar in den
samlade köpkraften hos Ingarös och Värmdös som
martorpare. Nåja, faran är över redan i slutet av
juli, närhetsbutikerna fylls åter fast Domus leker
storstadsvaruhus ännu en månad.

Gustavsberg blev turistmål i sommar
Den nya utställningen och museet har lockat

tusentals människor ut till Farstaviken och DN:s
maning att också bese våra gamla, fina bruksgator
hade inte klingat ohörd. Att allt som står tryckt
inte behöver vara sant, det vet vi dagens luttrade
läsare, men när vår största morgontidning skriver
att våra tjänstebostäder utdelas efter tjänsteår då
undrar man, var får dom allt ifrån. Det finns olika
principer att följa när man fördelar subventionera
de bostäder och detta sätt var väl inte det sämsta,
fast då hade förstås många av oss aldrig fått upp
leva egnahemsbyggarens kval och lycka och det
hade varit synd. Varje människa har nog en egen
uppfattning om fördelandet av sådana guds gåvor
som bra och billiga bostäder. Min metod skulle
vara att sätta småbarnfamiljer i förtur. Ja, och
det vore ju inte populärt annat än hos småbarns
föräldrar.

fel ställe. Vissa företeelser och grupper drar mer
regn än andra det är nästan bevisat, som tex Orien
teringens "Vasalopp" O-ringen. Och aldrig lär vi
oss något. Inte 9.000 orienterare och inte min man
och jag. Denna sommar var risken för regn verkli
gen minimal. Värmebölja över hela landet. Heta
dagar, ljumma kvällar, vänliga mornar från öst till
väst. I Eksjö tältade 9.000 orienterare av många
nationer medan min man och jag for runt i Norge
och Sverige för att så småningom hamna i Småland.
Där kunde ingenting hindra oss från att besöka vå
ra vänner orienterarna. Trodde vi, i verkligheten
blev vi hindrade av ett omåttligt skyfall redan i
Jönköping. Ett litet, snabbt och rasande oväder
enkom för Eksjö med omnejd. Någonting mycket
kuriöst, sa vädermannen på TV dan därpå, kan
uppkomma vid värmebölja. Men orienterare ger sig
aldrig. Vi träffade dem dan efter i Tranås. Gustavs
bergssektionen låg på tork i en grässluttning, sprang
ut i spåren när det var så dags och kom igen med
dyvatten ända upp i håret. Berättade med stora
leenden om regnnattens vedermödor, som redan var
på väg att omvandlas till goda historier, att berättas
i vinter när kölden knäpper i knutarna.

Brukar ni övernatta på Vandrarhem ?
Jag har en liten sentimental dragning till dem

sen ungdomens cykelsemestrar, då bensinbristen
stoppade alla motorfordon och alla vägar var "de
oskyddade trafikanternas" egendom. Vi kände oss
något äventyrliga när vi bilade ut i Sverige, utan
resplan och beställd inkvartering, bara med en
"Vandrarhemsförteckning" i nypan. Jag hade ett
dunkelt minne av att efter Vandrarhemmens ide,
så fanns alltid en sängplats för en trött resenär om
man kom klockan 16.00. Men den vackra tanken
har nog bara funnits i min fantasi, i dag var allt
förutbeställt av ordentliga människor i god tid. Om
vi gick brandvakt? Icke, vi upptäckte snart att
hela Sverige och även Norge är översvämmat av
outhyrda privatrum av god standard och till billigt
pris. Vad sägs om ett dubbelrum i åtråvärda Ström
stad med pentry och full köksutrustning för 22 kro
nor? Husvagnarna har slagit ut privatrummen. Sni
geln med huset på ryggen bestod iden. Nu knegar
vi på, rätt som det är infaller nästa semester, så

Var det dåligt väder på din semester trösta er.
så hade du den sällsynta oturen att befinna dig på Edla Sofia
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Att vår förre redaktör, Gösta Dahlberg, inte ligger på
latsidan som pensionär, det förstår alla som känner ho
nom. Så denna bild från bowlande pensionärers 135-
mila-turne, förvånar oss inte. Vi hittade den i tidn.
KORP och därifrån har vi lånat bild och text:

"Gösta Dahlberg, f d personalkonsulent vid Gustavsbergs
Fabriker, ledde allsången i bussen under 135-milafärden
genom södra Sverige. Han sjöng, berättade historier och
spelade munspel. Och han agerade "dansorkester"" på
lunchfärjan från Landskrona till Tuborg och tillbaka
igen (bilden) - och de glada Landskrona - och Stock
holmspensionärerna tog sej en svängom på däcket till
tonerna från hans välstämda munspel."

På motorcykel till sommarjobbet t. v.
Detta är Britt-Marie Ekholm och Agneta Medin. De
sommarjobbade i vår Porslinsbutik. Motorcyklarna är
egenhändigt ihoptjänade och på dem for de dagligen
från hemmen på Ingarö och hit till Farstaviken för att
sälja porslin. Agneta och Britt-Marie får representera det
hundratalet ungdomar, som har varit sommarelever på
olika arbetsplatser i Gustavsbergs Fabriker.

BESÖKSVERKSAMHETEN
Det var längesen vi lämnade rapport om besöks

verksamheten. Om vi går baklänges kan noteras att
Keramiskt Centrum som varit öppet för allmänhe
ten under semestern, hade 3.900 besökare under juli
och 2.500 under augusti. Det kan nästan kallas succe
och det syntes på mattan i Museet, som slitits av
ca 13.000 fötter på två månader.

Bland Vipbesök (very important persons = myc
ket betydelsefulla personer) kan ju ingen slå Indira
Gandhi, som ni ser om på annan plats. Men Per
Äsbrink har varit här med sin kollega, den austra
liensiske riksbankschefen. Och vår egen landshöv
ding Hjalmar Mehr med hustru har varit här, kan
ske lite mer officiellt med flaggan i topp.
Skotska, kanadensiska, irländska, australiensiska,

japanska stipendiater och designers. Ett mycket
livligt folkdanslag och intresserade scouter från
Frankrike. Afrikaner, thailändare, belgare, tyskar,
engelsmän. Många internationella inslag av både
mindre besök och kongresser. Bland dom senare t.ex.
Nordisk Oljekongress - s.k. damprogram - Os
terrikiska LO, som kommer ofta, Zega - italienska
bostadskooperatörer, som var mycket intresserade.
KF:s förbundsstämmas utländska gäster, men nästan
inga från miljövårdskongressen. Inte ens "damer".
Dom var kanske mer intresserade av sina mäns jobb
och följde det i TV.
Av våra grannar har Porsgrunnfolk varit här två

gånger. Och en grupp kommunalanställda från
Oxelösund.
Våra "ordinarie" besökare kommer bl.a. genom

Konsumskolan, Vår Gård, TBV och ABF. Och
Runöskolans besök strax innan semestern har nästan
blivit tradition. Och många pensionärer. Invand
rarbarn från Ekedalsskolan och Gutavsbergs leksko
lor har vi också tagit emot. Gamla gustavsbergare
dyker upp ibland, som Märta Lutteman, dotter till
verkmästarn och född i Stjernas hus, och hennes
kusin Inez Frank, dotter till kapten i Rederiet.

3! Från januari till augustis slut har vi haft 9.400
!besökare, Rekord kanhända, i så fall mycket be
troende på keramiskt Centrum.
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••KANNER DU GUSTAVSBERG

På bilduppslaget har vi samlat "minnen" från
tider som varit. Fotografen Hilding har berättat
för oss om dem, men om gravstenen på gamla kyrko
gården har Erik Andersson berättat.
Första bilden visar källan i Mörkdalen. Den leve

rerade ett gott, klart vatten ända till sprängningarna
började för Thun-Ollevägen. Ädern blev troligen
skadad och vattnet blev grumligt och odrickbart.
Gustavsbergare från Grindstugärde och Skeviksga
tan hämtade dricksvatten där ända fram till slutet
av fyrtitalet.
Vi besökte gravstenen på gamla kyrkogården när

hallonen mognade vid muren och gräset växte midje
högt över gravplatsen. Erik berättade om den engels
ke sjömannen som på sin sista resa som styrman
(han skulle bli kapten på egen båt) dök från båten
vid Gustavsbergs kaj och drunknade. Här slutade
hans unga liv. Vem som reste stenen över hans grav
vet vi inte. En kvinna, berättar Erik, kom varje år
från England och besökte graven. Vi har skrivit av
texten och fått hjälp med översättningen av AB
Språkservice. Så här lyder deras tolkning:

Det ihärdiga regnets natt mellan 23 och 24 augusti gav
dryga 70 mm enligt Lantbrukets regnmätare. Brandkåren
hade mycket att göra med att pumpa i stället för att
spruta. Höjdhagshus med källare fick länsas både på
vatten och blöta prylar. På Renvägen var både kommu
nalingenjören och brandkåren, där en 120 kvm källare
var översvämmad. Här en bild från Teleskophusen vid
Farsta som ser ut att flyta som pråmar. Den som hade sin
bil parkerad där över natten, fick en flod över fötterna
när dörren öppnades. Vattnet hade stigit över trösklar
na. Också lantbruket fick bekymmer mitt i skörden.
Skördetröskan var omöjligt att använda till att börja
med. Men fortfarande i pressläggningsögonblicket har
Gunnar Ekström och hans medarbetare besvär efter som
marens rekordregn.

Helgad till Minnet af John Leigh, född den
25 Augusti 1822 på Ön Jersey och drunk
nad den 10 Juni 1849 i Gustafsberg

Nu han hvilar i en skäppa mull
Lycka och framgång rönte han ingen
Ett godt Hufvud beskärdes hans späda Hull
Men ödets Vingslag förändrade Tingen

Till höger om gravstenen är en bild från kvarn
kammaren. När väderkvarnen på Kvarnberget revs
blev kvarnkammaren kvar och den bör bevaras för
framtiden. Som minne av den byggnad som gett
namn åt vår största skola.
Nedre bilden på högersidan är från kvarnen vid

Kattholmen. Den är fortfarande i bruk för fullt.
All spannmål torkas där i en modern torkanlägg
ning. Så finns där också en automatisk kvarn, som
mal allt fodret till kreaturen. Och nu får kvarnen
visst vara i fred för busstreck. Glaset i fönstren är
oftast hela och det är roligt att det vackra huset
får fortsätta att åldras i fred.
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Hittar du till de här idyllerna?

Hilding gick omkring och fotograferade
gamla platser och byggnader i somras och
berättar lite om dem på sida 15. Erik An
dersson berättar om den unge engelsmannen
som drunknade i Farstaviken, 27 år gammal,
och ligger begravd på gamla kyrkogården.

Stugan ovan ligger till vänster om Asp
viksvägen vid avtagsvägen till Betsede. Där
bodde på 1880-talet en skomakare med
hustru, 6 barn och gesäll. Verkstaden var
också inrymd i huset, som har en yta av
strax under 30 kvm. Inga större ytor att
röra sig på kan man förstå, men allting går
tydligen, skomakarns ättlingar lever kvar i
Gustavsberg den dag som i dag är.

Layout Thore Olsson
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Anette Hagelin visar upp ett vackert exemplar av årets
kräftor och på bilden under har familjen Nyström fått
något i håven. Det var premiärkväll, tillgången var god
och det var ingen svårighet att hämta upp de lovliga
femtio.

' %

0 ••

APROPA KRAFTOR
En skön afton i augusti skulle även vi fiska kräf

tor i Osby träsk. Det var vår debut. Sönerna i fa
miljen har stött på länge. Att fiska kräftor i Osby
träsk tillhör de gustavsbergstraditioner man inte får
missa. Men vi har lyckats missa anmälningstiden i
femton år. Nu slog det. I rätt ögonblick stack vi
fram femtio kronor och fick fars namn på anslags
tavlorna. Strandavsnitt 26 var vårt den 29 augusti.
Välförsedda med burar, beten, ficklampor, riklig

matsäck och en illa dold förväntan letade vi oss
fram till ett av Osbys grannaste områden. Men vi
var inte de första som upptäckt dess företräden.
Spåren av mänsklig samvaro förskräckte oss. Det
låg drivor av plastbestick och ölburkar i alla leende
gläntor. Håll skärgården ren!!! Vi satte ut burar
med beten, vi flyttade burar till bättre ställen, vi
drack kaffe, vi ... , va då, om vi fick kräftor, själv
klart, ni skulle bara sett den som försvann under
stenen, minst 15 cm.
Mörkret föll sammetsmjukt över stilla vatten,

stjärnorna tändes och månen gled praktfull över
strandområde 28. Ficklampor blinkade vänligt från
andra sidan vattnet, en ensam eld lyste från Asp
vikskanten. Vi flyttade burar, lyste i burar, drack
kaffe, åt sista smörgåsen .. . Hur många vi fick? O,
dom va så söta där dom låg i botten på den gula
hinken. Vi ska ha skiva på lördag, bestämde vi oss
för när vi gick tillbaka med burarna. Om vi fick
så det räcker till er också?! Mjaa ... Tycker ni om
bräckkorv?

Edla Sofia

GUSTAVSBERGSKONST
I GUSTAVSBERGSHEM
Kulturnämndens utställning "Gustavsbergskonst

i Gustavsbergshem" kommer att öppnas omkring
mitten-slutet av oktober i år. Om det blir någon
utställning beror förstås mycket på om Ni lånar ut
Era skatter. För säkert finns det massor av material
hos Er, tavlor, unikt porslin, gamla fotografier
mm. Hör av Er till Torsten Rolf (304 88), Lennart
Backman (303 82), Marianne Landqvist (326 27)
och för Ingarö Gunnar Johansson (283 29) och Brita
Jakobsson (280 81).



KONSUM• DOMUS

Konsum/Domus
Sommaren 1972 har bjudit på ett genomgående

strålande väder som vi inte blivit bortskämda med
på många år. I hägnet av dessa yttre förutsättningar
har de flesta kunnat utnyttja sin semester. Nu lutar
det mot hösten och vid det här laget uppfylls åter
de olika arbetsplatserna av brunbrända och nöjda
människor. Vi önskar alla välkomna åter och väl
komna till våra butiker och vårt varuhus.

Den höga försäljningstakten under sommarmåna
derna i Gustavsbergs Konsumtionsförening visar
fortsatt jämn utveckling. Tillströmningen av fri
tidsfirare i denna vackra skärgårdsdel har säkert
bidragit till de goda försäljningssiffrorna. Juli må
nad toppar som vanligt och blir utan tvekan årets
största försäljningsmånad. Vår personalstyrka ökar
ju markant under dessa sommarmånader och perso
naltillskottet utgörs till övervägande del av tillfäl
ligt anställda med ingen eller ringa butiksvana. Med
tanke på de extra påfrestningar som alltid följer
med de varma sommarmånadernas höga försälj
ningstakt, tror vi att hela vår personalstyrka klarat
sin uppgift bra.

Första halvåret
Försäljningen under första halvåret har uppgått

till 24,2 milj. kronor vilket innebär en ökning med
8,0 "%o. Budgeten har överskridits med 0,27 milj. kr.
När vi ser på försäljningen vill vi gärna uppmärk
samma att vår Cafeteria/restaurang ökat omkring
25 / i både juni och juli månader. Den terrassut
byggnad som blev klar på försommaren skapade
ökat utrymme med trivsam placering. De spisande
konsumenterna har värdesatt detta med åtföljande
god försäljningsutveckling i vår Cafeteria/restau
rang.

De preliminära resultatsiffrorna för första halv
året äro också färdiga. Dessa utvisar att vi ligger
något bättre till än motsvarande period 1971. Vi
vet att handeln fått en mindre marginalförstärk
ning. De prisförändringar som skett har dock i
väsentlig utsträckning gått till andra led på varans
väg till konsumenten. Vid bedömningen av halv
årets resultatutfall får vi även väga in att vi drab
bats av olika kostnadsökningar. Dit hör bl a sista
steget i arbetstidsförkortningen som klart slagit
1genom.
Helhetsbilden säger oss att vi bör se på fortsätt

ningen av året med tillförsikt.

Omdisponering i Varuhuset
Avdelningarna barn, dam och herr kommer att bli

föremål för en genomgång i syfte att få en mera
enhetlig varuplacering. Bl a kommer barnavdel
ningen att få grupperna för åldrarna 0-14 år sam
lade i anslutning till varandra.
Vi hoppas att våra medlemmar/konsumenter skall

uppskatta de åtgärder som nämnts och att det skall
bli än mer stimulerande att vid ökad överskådlighet
välja bland avdelningarnas intressanta sortiment.

Omdisponeringen beräknas vara klar till mitten
av september månad.

Engångsglas - returglas
Debatten kring engångsglasen har varit mycket

aktiv och uppfordrande. På Konsumentkongressen
hösten 1971 var också ämnet föremål för behand
ling. Konsum/Domus i Gustavsberg har redan i tidi
gare skede anpassat sortimentet till färre förpack
ningar i engångsglas. Arbetet med denna anpass
ning fortsätter.

PAN

FRISKARE LIV
HÅLL DIG I TRIM
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NIO SLUTADE
"Låt dig inte frestas att lägga dig i andras
angelägenheter," stod det i horoskopet för
den 31 augusti 1972. Det gjorde inte heller
de nio pensionärer, som avtackades på
Strandvik för sina många år på HPF. Fru

i Lindgren i köket fick koka det goda kaffet,
Inga fick servera det. Fabrikschef, arbetsle
dare, personalavdelningen och "Gustavs
bergarens" fotograf fick vara med.
Fotot till höger

TRE FLICKOR
Till vänster
Ruth Henriksson, Gurli Karlsson och Mär
ta Westerlund har avtackats för "lång och
trogen" tjänst, respektive 18, 21 och 25 år.
Alla tre gick samtidigt från Plastavdelning
en. Men Gurli har delat sina gracer också
med avdelningen fär tekniskt porslin. Hon
jobbade där i 17 år, innan avdelningen la
des ner.

STRANDVIKS VÄRDINNA
Till vänster
Helga Ahlgren har slutat på Strandvik. Ef
ter 21 år i en aldrig sinande ström av gäster,
- landshövdingar, ambassadörer och van
liga människor. Inte en dag utan gäster. Och
Helga Ablgren har trivts med sitt arbete,
fast hon från början kände sej lite vilsen
bland verktyg och målarpytsar, när hon kom
till Strandvik från Värdshuset. Det var just
i den perioden, då Strandvik byggdes om
till gästhem i sitt nuvarande skick. Helga
Ahlgren skulle säkert kunna berätta myc.ket
om möten med människor från olika miljöer
och länder. Vid en lunch på Strandvik av
tackades Helga Ablgren av bl a Hjalmar
Olson och Bo Broms, som här lämnar en
klocka av Britt-Louise Sundell, som tack
och som minne efter många måltider med
fabrikens gäster.



Sittande fr v Karin Svensk, Kerstin Andersson, Elin Lindberg, Gunda Jansson och Anna Karlsson.
Stående fr v Arvid B. Bergström, Astrid Nilsson, Karl Larsson och Bror Andersson.

Lilla bilden

Kring ett glas läsk blev det litet eftersnack i pianorum
met. "Brollan', Arvid B. och Karl Larsson pratade gam
la minnen. De här herrarna har ju gott om sådana.
Larsson som var äldst på träffen med sina 79 levnadsår,
var ju med i arbetslivet när seklet var ungt. Han har
ägnat sin gärning åt lantbruk och djurskötsel, och går
darna han arbetat på är många. Arvid B. är jämngammal
med KF här i Gustavsberg. Otaliga handmålade serviser
och konstgodsfigurer har man målat under sin tid på
dekoravd. och studion. "Brallan" veteran med sina 53
tjänsteår kunde bl a berätta om Odelbergarna, och det
gamla Gustavsberg. Han fick bra hjälp av Astrid som
"tjänat" hos löjtnant Torsten Odelberg och haft sin ar

betsplats på Strandvik. Elin och Anna var också i berät
tartagen med roliga episoder från "Verkstan'.
Ja allt var så fint, så fint, fabrikschefen tackade för

"åren" och önskade alla lugn och ro och hälsa som bara
en pensionär får känna. Astrid tackade för pensionärer
na och så hurrade man för varandra.

Tre herrar i berättartagen: Fr v Bror Andersson, Arvid
B. Bergström och Karl Larsson.
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En inte daterad bild från Mariagatan. Skall vi gissa på 1920-talet?

VANDRA MIN VAG
Jag har några svaga minnen av mina första lev

nadsår men jag har svårt att bedöma om jag upp
levt dem genom min syn eller om det har berättats
för mig senare.
Alltnog vet jag, att vi bodde i Mariagatan 10 på

övre botten och då jag låg på mage på köksbordet,
och såg rakt ned på Wassbergs affär minns jag
att man byggde om skyltfönstren till den form, de
har nu. Likaså byggde man om ingången i affären
till dess nuvarande form. Jag låg på mage på bordet
och såg när man stakade ut och byggde Sodom och
Gomorra, som man sedan kallade de två husen norr
om Baptistkapellet. Så såg jag Skuggan, där min
farmor bodde och ibland kom hon lunkande förbi
likboden i 12:ans vedbolänga och hem till oss för
att hälsa på. När hon såg mig i fönstret, vinkade
hon med näsduken åt mig.
Vi hade två rum och en stor vind, som var in

byggd. Det var så mörkt på vinden, så pappa satte
upp en fotogenlampa på ena väggen och när det
var färdigt, så blev det för varmt ovanför glaset.
Då tog han en plåtvagn, som fanns bland mina lek-
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saker och spikade fast den ovanför glaset i uppoch
nedvänt läge i taket, ty vagnen hade förlorat hju
len och låg där till ingen nytta, tyckte han.
Jag däremot hade en annan åsikt och satte till

att sparka och skrika och jag förstår nu efteråt att
jag bar mig dumt åt eller kanske jag var i min förs
ta trotsålder.
- Håll tyst, pojke, annars får Du en hurril! - sa

pappa och jag gick in i en garderob och tjurade.
Jag hade nu fått två systrar, Edith och Sigrid och

det var 1912. När mamma en förmiddag stod fram
för järnspiseln och gräddade pannkakor brast plöts
ligt golvet framför spiseln och hade inte korkmattan
varit, så hade mamma ramlat ned i våningen under.

Det berodde på att man byggde om bagarstugan
och tvättstugan under oss till en lägenhet åt sjuk
sköterskan Ann-Sofi Wadin. När man högg bort
teglet, så störtade ugnens överdel ned och med den
även taket. Den relativt nya korkmattan, som pappa
lagt över den fula stenen framför spiseln, räddade
livet på mamma. Så kom ett par snickare upp till
oss och lade in ett nytt golv framför spiseln.



Min morfar hette August Johansson och han bör
jade på Gustavsberg 1880. Han hade bott i Röda
Stugan och Kullen 4 och bodde nu i Mariagatan 8
med sin familj till vänster i mitteningången. Till
höger bodde familjen Karlsson och på södra gaveln
A. V. Nilsson, som ägde de klassiska krigarna, som
modellör Pettersson skulpterat i järn och trä och
gips. De vitmålades en gång om året liksom flagg
stången. Overst på södra gaveln bodde kaptensän
kan Pettersson och hennes valfångande söner. Atte
Pettersson var harpunerare. På den norra gaveln
mitt emot bodde familjen Grenman och därunder
var det enkelrum.
Nu tyckte min morfar att vi skulle byta lägenhet

med honom för att min mamma skulle få det litet
bättre med oss barn. Man var alltid rädd för den
branta vindstrappan. Pappa gick in på kontoret och
frågade kassören om vi fick byta lägenhet med
morfar. Kassören hade ingenting att invända, men
vi måste fråga brukspatron först. Så kom vi att
flytta ned i 8:an. I 10:an bodde på södra gaveln
familjen Dahlkvist, i mitteningång till höger fa
miljen Andersson, till vänster familjen Nyström,
norra gaveln Ann-Sofi Wadin och ovanpå familjen
Blenda Andersson med sönerna Karl och Vilhelm
och som redan nämnts familjen August Johansson.

Fru Andersson hjälpte till i likboden med svep
ning liksom fröken Wadin. Så flyttade Dahlkvist
ned till en av de nya stugorna vid Nya vägen,
byggd 1880. Efter Dahlkvist flyttade Gottfrid Ny
ström in i lägenheten på tians sydgavel. Nyström
var sjuk och "gick hemma".
Jag bodde nu i åttan och en morgon, när jag satt

och åt gröt fick jag se Nyström komma ut med ge
väret. Han siktade mot blomrabatten och sköt en
hermelin, som krupit in bland kantstenarna. Ny
ström lät stoppa upp den och hade den sen på sitt
skrivbord.

En annan gång hade min mormor en kanariefå
gel, som flög ut genom det öppna vindsfönstret,
Den blev genast anfallen av gråsparvar och skulle
blivit sönderhackad, men då kom Nyström med
salongsgeväret och sköt kanariefågeln mitt framför
näbbarna på gråsparvarna, annars hade den blivit
sönderhackad långsamt, sa man.

I sexan hade man byggt om tvättstugan till enkel
rum och där bodde Verner Wassbergs biträden och
bagarstugan fick tjänstgöra som tvättstuga, där man
la i blöt och bykade och även bakade limpor i ugnen.
I början på december började också lutningen av fisk
till julen. Alla större familjer hade var sitt kar med
lutfisk och det var ett tungt jobb att bära vatten

från brunnen, då man skulle vattna av fisken. Brun
nen låg vid fyran intill gatan och den sinade sällan.
Vi barn varnades alltid för brunnen, som var cirka
10 meter djup. Vartannat år klättrade gubbarna ned
i brunnen och skurade den ren från mossa och slam
och så la man ren sand i botten. Over brunnen fanns
en vinsch med vev, så det gick ganska lätt att hämta..,
upp vatten.

Gottfrid Nyström hade en tunna i sin trädgård,
som var grönmålad och innehöll brunnsvatten och
ålar, som han fångat i Klubbån. Älarna smakade
dy om man inte vattnade av dem i rent vatten.
Aven rudorna smakade dy och måste avvatttnas
innan man kokade dem.
Min pappa, som bodde i Skuggan under pojkåren

talade ofta om hur mycket fisk som gick upp i ån
på vårarna. Gäddor och abborrar, som lekte på
våren var mycket begärliga och välsmakande innan
de tagit smak av bottenslammet.
Men låt mej återvända till Skuggan, som byggdes

1876. Där bodde i min första barndom familjen
Liljekvist och fru Sigrid Enberg med Gunnar, som
var lika gammal som jag, min farmor Edla Sofia
Björkman på nedre botten, änkefru Holm med Signe
och Iris och på övre botten och i vindsrummen bod
de Bagare Lindströms gesäller, som växlade med
åren. Från Skuggan ledde Skuggarbacken ned mot
Bageriet och tvättstugan och så fanns där Brunns
backen, som ledde ned till Skuggarbrunn, som låg
på Bagarvägen där den möter Nya vägen. Tvärs
över vägen låg Klubbporten. Genom Klubbporten
kom man in i Klubbparken, där det fanns dansbana
och biograf i Klubbhuset, där Oskar Vadströms far
var den förste vaktmästaren. Klubbparken tjänst
gjorde också som beteshage för hästar, så att gräset
inte blev för långt.
Vid ån spelade man krock och sparkade boll,

någon ramlade väl i och kom upp med sjögräs i
håret. Vid Skuggan hade vi ungar våra gladaste
minnen, fru Liljekvist var som en morsa för alla
ungar i trakten. Regnade det så fick man vara inne
och leka med Kalle och Sture. Ibland sparkade man
boll mot Vedboraden, bara inte Kakelugnsmakaren
stod i vedboden och högg ved, ty han gillade inte
dunsarna från bollen.
Mariagatan byggdes under 1890-talet, som än kan

läsas på de flesta husen. Det har varit tal om att
riva gatan, som fick sitt namn efter Brukspatron
Odelbergs äldsta dotter Maria, då hon till häst in
vigde gatan och gav den sitt namn.

En fortsättning följer i nästa nr.
Axel Björkman
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• • • •
CENTRIFUGALROR OXELOSUND

FICK KÄRT BESÖK FRÅN MÖLNTORP

På Högsten - en ö, som gör skäl för namnet - satt vi högt över havets nivå på grovslipade hällar, och njöt av
dagens lunch." Från v. Ernst Hellström, Junot Nilsson, Valter Strömbäck, Bertil Schmidt, John Enlund, Ingemar
Wall. Foto B. Gybrant.

Vi var några stycken, som åkte på en studieresa till
Centrifugalrör. Det var företagsnämnden, skyddskom
mitten och skyddsombuden i Mölntorp. Och det blev
som att besöka kära släkten. Inte bara för att vi hör
till GB-gruppen båda fabrikerna - utan också därför
att vi från Bergslagens sydligaste utpost sen gammalt
gärna vill räkna oss ihop med järnets och stålets män.
Liksom gjutarna i Oxelösund.

Dom gav oss ett hjärtligt mottagande. Alf Oman hade
beställt och fått leverans av ett underbart sommarväder.
Det spöregnade dagen innan, men just den junidagen
kom rekordsommaren 1972.
Redan vid välkomstkaffet gav Bertil Schmidt och

Åke Tiberg en instruktiv redogörelse för företaget och
produktionen. Det gjorde den följande fabriksvisningen
ovanligt givande. Det var inte att ta fel på mölntor
parnas intresse för processer, skyddsanordningar, kassa
tioner och personalfrågor.
Men varmt blev det i hallarna, så när gruppen bjöds

stiga ombord på turbåten för en sjöresa, så kändes det
verkligt svalkande. För inlandsfolk har skärgården en
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särskild tjusning - så ock för oss. På Högsten - en ö,
som gör skäl för namnet - satt vi högt över havets
nivå på grovslipade hällar, och njöt av dagens lunch.

Fiskeentusiasterna hade förstås ingen ro. De drog sig
snabbt till stränderna och kastade, bytte drag, kastade,
tog en wobbler, kastade, provade några spinnare o.s.v.
Undertecknad hann prova av vattnet runt hela Högsten
utan resultat. Och ingen annan fick heller några trans
portproblem med fisk i sommarvärme. Men en omväx
lande, starkt kuperad natur upplevde vi på Högsten.
Den gamla kolerakyrkogården stämde sinnet till efter
tanke.
Åter i hamn kunde gästerna tacka för en väl planerad

och genomförd studiedag. Hemresan i den ljusa sommar
natten förgylldes av sång och historier. Sångmästare
utan konkurrens: Ole Ählqvist - och fråga är om inte
P. O:s Tyrashistorier låg i topp.
Kamraterna säger att denna resa är den bästa vi haft,

och vill på detta sätt tacka Centrifugalrör ännu en
gång. Instämmer gör

Bertil Gybrant



Folke Johansson avtackades vid sin avgång av bl a företaget, genom ing Einar Hjärtsson. Foto-Eilert, S trömsholm.

MOLNTORPSGLIMTEN
Efter en skön semestermånad - statistiken lär

tala om tangerat värmerekord för juli - har väl
de flesta av oss vid det här laget återfunnit arbets
rytmen igen! Här i Mölntorp skall stora föränd
ringar komma att hända under senhösten: Projek
teringen för den nya produktionshallen om c:a
1.200 m2 är avslutad och den 15 aug. började gall
ringen bland anbudsgivarna. Arbetsmarknadsläget
inom byggfacket torde sedan kunna medverka till
en snabb igångsättning.
Redan den 19 juni avslutade en av våra trogna

medarbetare, verktygssvarvare Folke Johansson, en
nästan tjugofemårig anställning hos oss och över
gick därmed till att bli folkpensionär. Efter anställ
ningar hos Hallstahammars AB och Sörstafors Pap
persbruk kom han till mölntorpstrakten såsom bygg
nadsarbetare och medverkade till den sk "Stock
holmsvillans" tillblivelse. Dåvarande platschefen

Gustaf Lundberg var då kvick nog att värva över
den stabile kolbäcksbon till fabrikens bet.-avd. den
10 nov. 1947. Via panncentralen kom han 1949
över på verktygsavdelningen, där hans frånvaro
dagar säkerligen äro lätt räknade. Den spänstige
67-åringen kan nu med gott samvete bl a ägna sig
åt den egna villan i Kolbäck!

Sedan senaste numret av tidningen har ytterligare
en trio, bestående av Bertil Gybrant, Junot Nilsson
och Gunnar Nilsson, uppmärksammats av företaget
för 25 års anställningstid.
Till RM-Skyttet i Uppsala den 23 sept. är Elis

Westman och Sivert Wallberg kvalificerade. "Me
daljplats" åtminstone för Elis igen?
- Att företagsnämnden och skyddskommitten

varit med om en lyckad studieresa till Oxelösund,
kan läsas på annan plats!

L. Johansson
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DM I ORIENTERING

Det var något av en folkfest på Värmdö när DM-orienteringen utkämpades i skogen vid Fagerdala. På lilla bilden
är det nervigt vid kontrollen.

Årets distriktsmästerskap i orientering arrangerades
av Gustavsbergs orienterare. Tävlingen genomfördes på
en av sektionens medlemmar egenhändigt ritad karta i
skala 1 :20.000, vilken finansierats genom kommunala
bidrag från både Gustavsberg och Värmdö.
Tävlingsplats var Pettersberg, mellan Hemmesta och

Fagerdala. Det var ca 1.500 deltagare som mötte upp
för att tampas med den hårda skärgårdsterrängen.
Tävlingen blev en stor succe. Banorna var hårda och

mycket bra, enligt den allmänna uppfattningen och den
nyritade kartan fick bara lovord. "Gustavsberg kan
verkligen rita kartor", hördes många säga.
Men man ritar inte en orienteringskarta på en dag. Det

ligger ca 1.500 timmars arbete bakom den senaste kartan.
Det mesta frivilligt, obetalt sådant, så man kan verk
ligen tala om ideellt arbete för orienteringssporten. Sek
tionen håller nu på med en karta över området norr om
Gustavsberg. Den sträcker sig från Aspvik i öster till
Velamsund i väster. Denna karta beräknas vara klar
1973 och blir ett bra tillskott för de motionsintresserade
i Gustavsberg.

Orienterarnas kartor, dels den nyritade över Tuna
området på Värmdö och dels den över södra Gustavs
bergsområdet, finns nu att köpa på Domus. Det kan
vara bra att ha en karta om man vill motionera eller
plocka bär och svamp i skogen. Kartan och även kom
passen borde vara varje bär- och svampplockares utrust
ning. Då skulle polisen slippa många utryckningar efter
människor som gått vilse i skogen.

Börje
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SUCCE FOR GUSTAVSBERG

TRIM-orienteringen hade påpassligt lagt en bana i Fagerdalaskogen i samband med DM-tävlingarna och det var
många som motionerade i det granna vädret. Som framgår av bilden var stundom kö till starten.

H 21 M 13.000 m 2 S. Forsberg, OK Ravinen 58.29 D 34 M 4.200 m
1 S. Runesson, Järfälla OK 94.26 3 P. Lindström, Skogsluffarna 60.25 1 E. Häggkvist, Täby SOK 63.27
2 K. Skyllberg, OK Österåker 95.09 2 U. Jansson, Hammarby IF 67.49
3 L-E. Hult, Rotebro IS 98.08 H 62 M 4.700 m 3 G. Tjernlund, OK Ravinen 73.32

1 N. Kinnestrand, IF Goterna 67.30
D 19 M 7.000 m 2 H. Leonardsson, Nynäsh. IF 67.54 D 17 M 5.400 m
1 A-L. Lundell, IF Goterna 69.26 3 H. Johansson, IF Tumba 74.11 1 E. Moberg, IF Goterna 53.05
2 E-B. Ostlin, Haninge SOK 78.05 2 I. Söderman, Hammarby IF 62.57
3 I. Ohlsson, Järfälla OK 80.01 H 17 M 7.600 m 3 M. Arrestam, Stockholms OK 64.45

1 C. Wallin, Rotebro IS 63.55
H 19 M 10.000 m 2 T. Lindberg, Rotebro IS 64.16 D 15 M 3.900 m
1 G. Pettersson, Mälarh. IK 71.37 3 A. Klingström, Bromma OK 68.19 1 L. Tjernlund, OK Ravinen 43.17
2 Y. Norell, Stockholms OK 75.25 2 U. Klingström, Bromma OK 45.17
3 L. Boudrie, Väsby OK 75.28 H 15 M 4.300 m 3 U. Nilsson, Turebergs IF 52.05

1 B. Rosendahl, OK Ravinen 32.16
H 35 M 9.600 m 2 H. Dahlgren, Väsby OK 33.40 D 13 M 3.200 m
1 S. Osterholm, Tyresö SOK 72.24 3 J. Hansson, Bromma OK 36.10 1 Ä. Kronkvist, Farsta OK 31.59
2 S. Wallen, Täby SOK 74.01 2 E. Andersson, Farsta OK 32.51
3 P. Sommerheim, IFK Lidingö 76.11 H 13 M 3.300 m 3 B-E. Etzell, Farsta OK 33.35

1 K. Modin, Farsta OK 25.08
H 43 M 6.900 m 2 M. Ny, Hammarby IF 26.17 D 11 M 2.800 m
1 S. Osterholm, Tyresö SOK 72.24 3 T. Tjernlund, OK Ravinen 26.24 1 E. M. Persson, Stigfinnarna 34.12
2 S. Wallen, Täby SOK 74.01 2 L. Lillstrand, Bromma OK 37.09
3 P. Sommerheim, IFK Lidingö 76.11 H11 M 2.800 m 3 A. Modin, Farsta OK 38.55

1 K. Bergman, OK Ravinen 24.30
H 50 M 6.300 m 2 K. Thunell, IFK Lidingö 25.39
1 B. Grandelius, Sthlms Spårv. 60.26 3 P. Backlund, Tyresö SOK 25.51 Statistik
2 S-E. Eriksson, Väsby OK 62.40 Totalt anmälda inkl.
3 S. Nordin, Snättringe SK 63.39 D 35 M 4.700 m motionsbanorna 1.504

1 I. Carlsson, Täby SOK 63.01 Antal startande 1.331
H56 M 5.000 m 2 U-B. Ostlin, Haninge SOK 65.36 Antal i mål 1.179
1 I. Johansson, Väsby OK 57.17 3 M. Boudrie, Väsby OK 70.17 Antal utgångna 152
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Här har fotbollslaget anlänt till Busstorget i Helsingfors. Foto: Stig Englund.

Höstrapport från korpserierna
Gustavsbergs korplag i fotboll besökte den Finska

kooperativa rörelsen OTK den 13-14.5 i Helsingfors.
Resultatet från de två matcherna var 0-0 resp. stryk
med 3-1. Matcherna var mycket jämna och som bästa
spelare i det svenska laget valdes 0. Thunell. Samtidigt
tävlade Konsum Stockholm i bowling mot OTK "för
stärkt" med S. Englund som slog 1.352 på 8 serier.
Den 25.5 spelade Gustavsbergs bowlare mot Svenska

precisionsverktyg och fick tyvärr stryk med 553 poäng.
Resultat SPV 10.841 Gbg 10.288 poäng. Bäste spelare
i Gbg T. Johansson 1.394, S. Englund 1.377.
Den 27.5 var det klart för den årliga matchen mot vår

fabrik i Oxelösund. I Oxelösund i höstas segrade Gus
tavsberg och nu vann Oxelösund i Stockholm men som
tur var för Gustavsberg var segern större i höstas varför
segern stannade i Gustavsberg.

Bästa spelare i Oxelösunds lag: Peter Eriksson 1.429,
Gunnar Lehnholm 1.414. I Gustavsbergs lag: Stig Eng
lund 1.401, Sture Albertsson 1.341.

I Kooperativa RM i tennis har Gustavsberg mött och
vunnit över följande: Folksam Linköping 3-0, Konsum
Dalarna 3-0, Vår Gård 3-0.
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och är därmed framme i semifinalen. Resultat:
Gustavsberg-Norrköping 3-0
Gummifabriken Gislaved-Gustavsberg 3-0
Laget består av Sture Engstrand och Stig Ekström

med Stig Englund som lagledare.
Stig E.

Ställningen i Korpfotbollen.

SPF 5 5- 1 9
UHV 5 3- 1 7
Brandkåren 5 11- 8 6
Domus 6 9-12 6
HPF 6 10- 3 5
Kommun 6 9- 8 5
Teknikerna 4 5-11 2
BKF 4 2-10 1

MANLIGA MOTIONSGRUPPEN
startade sina övningar för säsongen i Kvarnbergsskolans
gymnastiksal torsdagen den 7/9 kl. 18.30. Ledare: Tors
ten Rolf. Gamla och nya deltagare är välkomna.
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MISSIONSFORSAMLINGEN 100 AR••

Gustavsbergs missionsförsamling fyller i år 100 år.
Detta kommer att firas med ett jubileum som skall

pågå den 20-22 okt. Talare vid söndagens högtidsguds
tjänst blir distriktsföreståndare Alvar Arenlid, Stock
holm. Kyrkosångare Bo Ohlgren kommer att sjunga. På
kvällen samma dag ordnas sånggudstjänst med frikyrko
församlingarnas sångare.
Den första lilla missionsgruppen bestod av fem perso

ner, som under ledning av Carl Richard Ferdinand Eng
berg samlades till möten. Snart nog var man tio personer.
Medlemsantalet ökade stadigt med dem som kom till
tro, och i den väckelse som berörde Gustavsberg år 1910
kunde man notera inte mindre än 194 medlemmar.

Sedan har kurvan gått nedåt, och ligger nu sedan
några år tillbaka på 70 medlemmar.
Man samlades lite varstans i början till man 1901 fick

brukspatron Odelbergs tillåtelse att uppföra nuvarande
Missionskyrkan. Den kallades först Kommunalhus därför
att fabriksledningen och fackföreningen ville ha en viss
dispositionsrätt över lokalen. Men församlingen har un
der åren kunnat bedriva en mycket fri och generös mis
sionsverksamhet där.

Bildandet av Nattvardsförening år 1876 var det första
steget mot en organiserad missionsförsamling.
Samma år kom sångkören, söndagsskolan och syföre

ningen till stånd. Sångkör finns inte längre, men den år

FOTBOLLEN RULLAR IGEN

Den 26/6 vann Vesta över Gustavsberg med 3-2 och
i returmatchen den 4/8 blev det 2-3 på Farstaborg.
En dålig domare ledde matchen. -

Den 9/8 mötte så Gustavsberg Sundbyberg och förlo
rade knappt med 2-1. Nästa match går på Farstaborg
lördagen den 12/8 mot Gimo och då får vi hoppas att
grabbarna tar poäng. Det har varit litet skralt med
poäng på sista tiden.

Den 12 augusti kom så Gimo till Farstaborg. Hemma
laget gjorde en blixtstart och tog ledningen med 2-0
genom Fred Andersson och Benny Sjödahl. Förspelet
gjorde Kenta Sundström.

Så länge man spelade framåt gick det bra för Gus
tavsberg, men sen, när man började spela bakåt, så
reducerade Gimo till 2-1 innan halvtid.
Kåre Björk "brände" en straff rakt på målvakten och

Benny fick returen från målvakten, men sköt över. -
I andra halvleken utjämnade gästerna med ett skott

i krysset 2-2. Så hade Gimo ett skott som slog i bägge
målstolparna men ändå gick ut. O-tur! - Efter några
spännande slutminuter blev det alltså 2-2 och Gustavs
berg fick vara glada åt resultatet; en dyrbar poäng var
räddad, så nu har man precis 10 poäng.
Den 18 augusti mötte Gustavsberg IFK Stockholm

borta. IFK hade fått tillbaka Kurre Hamrin från Italien

1895 bildade musikföreningen finns alltfort. Vidare en
sånggrupp och Unga Röster.

Bibelskola har funnits i några perioder fram till år
1960. Ungdomsföreningen bildades år 1899 med ett
25-tal medlemmar. Juniorföreningen började sin verk
samhet år 1922.
Är 1956 ombildades allt ungdomsarbete i SMU med

tre arbetsformer: scout, junior och senior. Enligt den
nya barn- och ungdomsutredningen från SMU skall även
söndagsskola ingå i SMU.
Medlemsantalet för närvarande 75, i söndagsskolan 60.
Mycket betydelsefullt för ungdomsarbetet var givetvis

uppförandet av SMU-gården år 1966. Den fylls av
aktiviteter. Förutom av ungdomsarbete, studiecirklar,
pensionärsträffar, symöten, sammanträden, samkväm
mm.

En kort period hade församlingen verksamhet i Fru
vik. Den verksamheten övertogs så småningom av pingst
vännerna .
Den lilla missionsgrupp som bildats på Ingarö upp

gick med sin egendom år 1942 i Gustavsbergs missions
församling. Missionshuset finns alltfort nyligen renove
rat i bruk för bl a lekskola på sommaren och vissa mö
ten. Ibland förekommer även dop och vigsel där.
När nu jubileet hålles hälsas allmänheten hjärtligt

välkommen. Äke Nilsson

och det betydde väl en del för gustavsbergsförsvaret.
Men man lovade varandra att kämpa och hålla tätt i
målet. Detta lyckades man med under största delen av
matchen, men när en kvart återstod, lyckades Kurre
Hamrin överlista gustavsbergsförsvaret. 1-0.

Backarna blev skadade och måste lämna planen och
i den allmänna villervallan så fick Kamraterna ytterli
gare två mål innan slutsignalen gick och matchen slu
tade 3-0 till IFK Stockholms favör.
Bättre gick det den 26 augusti på Farstaborg mot

gästande Edsbro. Då vann man knappt med 2-1 och
målen gjordes av Lennart Olsson och Vidoslav Oparusic.
Lördagen den 2 september kom Uppsala IF till Farsta

borg. Uppsala låg i toppen på serien och Gustavsberg i
botten. Det var litet blåsigt och hemmalaget fick mot
vind från början. Men då hände det. Benny Sjödahl fick
en passning från försvaret och gick fram på högersidan,
slog en passning till unge Kenta Sundström, som mötte
med huvudet och Gustavsberg ledde med 1-0.
Uppsala fick en svår uppgift att visa vem som var

bäst på plan och allt eftersom tiden led, så gled spelet
över till hemmalaget och Janne Eriksson kunde slå in
bollen i mål och Gustavsberg tog ledningen med 2-0.
Domaren uppmanade spelarna att inte skrika åt varann
utan att vänta med detta, tills dom kom hem. Men
det är ju inte så ofta, som ett bottenlag slår ledarlaget,
så det är klart, att det snackades en del. Gustavsberg-
Uppsala IF 2-0 blev resultatet. Axman
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GUSTAVSBERG

Döda
10.6 Antti Vasankari, Skyttev. 3
3.7 Axel Viktor Fransson, Gustavsgården
9.7 Åke Lennart Johansson, Hästskov. 6

61 år
85 år
47 år

Födda
8.6 Mats Tobias, son till Nils Göran Viklund o.h.h. Solveig

Birgitta f. Stenlund, Björnskogsv. 58
11.6 son till John Harry Karlsson o.h.h. Waltraud Josefine

f. Kern, Skyttev. 19
12.6 son till Sven Thomas Karlsson o.h.h. Aaino Susanna f.

Vuori, Trallbanev. 8
16.6 Andrea, son till Sergio Mineni o.h.h. Pierina Angela f.

Barcellandi, Skyttev. 7
18.6 son till Lars Erik Ivar Nordgren o.h.h. Ingegerd Marie

Louise f. Lindström, Betselv. 16
21.6 son till Nils Gunnar Sjöberg o.h.h. Anna Karin f. Pet

tersson, Rävstigen 6
23.6 son till Britt-Marie Sund, Renv. 14
28.6 son till Anders Persson o.h.h. Ingegerd Christina f. Lind

ström, Björnskogsv. 90
3.7 Petri Elias, son till Oiva Elias Vapola o.h.h. Marjatta

Onerva f. Huuki, Nelsonst. 4
4 .7 son till Nils-Elof Sture Torsten Engström o.h.h. Berit

Sofia f. Olsson, Renv. 33
13.7 son till Jan Rune Löfstrand o. Britt Marie Anita Val

fridsson, Björnskogsv. 10
23.7 son till John Anders Fredriksson o. Görel Margareta

Dannevall, Björnskogsv. 24
27.7 dotter till Ivan Adelino Terzi o. Eija Anneli Hells ten,

Renv. 14
28.7 son till Nils Leonard Hansson o.h.h. Ingrid Kristina f

Norrblom, Björnskogsv. 72
31.7 son till Dionisio Frazao o.h.h. Maria Alice Mateus f.

Pires, Hästhagsterr. 13
1.8 dotter till Ebon Ingegerd Gunilla Heden f. Olausson,

qvist Westh, f. Landqvist, Bäckstigen 39
1.8 dotter till Ebon Ingegerd Gunilla Heden f. Olousson,

Meitens v. 3
5.8 dotter till Renee Marianne Lindhe f. Carlsson, Älggårdsv.

20Ebs
4.8 dotter till Amos Kachlon o.h.h. Sonja Ingalill f. Rönn,

Meitens v. 7
7.8 dotter till Erik Håkan Lund o.h.h. Inger Marianne f.

Berglund, Björnskogsv. 78

Vigda
17.6 Heikki Aukusti Himanka o. Kaija Tellervo f. Ojala
17.6 Lars Henrik Persson o. Lena Kristina f. Minnegård
7.7 Nils Ove Sundqvist o. Inga-Britta f. Westman
8.7 Klas Henrik Frejvid Forsstrand o. Barbro Anne-Maj f.

Bergroth
8.7 Björn Krister Boman o. Genowefa Henryka f. Sikora

15.7 Tommy Evert Sandin o. Ulla Christina f. Sjöberg
15.7 Hannu Ensio Vähäverkkomäki o. Eliisa f. Videnoja
22.7 Heikki Kullervo Hekkala o. Liisa Sofia f. Viitasalo
5.8 Anders Christer Windahl o. Ann-Katrin f. Eriksson

Kyrkans renovering
Det av kyrkorådet och kyrkofullmäktige antagna förslaget

till inre renovering av Gustavsbergs kyrka har godkänts av
Domkapitlet och Riksantikvarieämbetet. I främre delen av
kyrkorummet göres vissa mindre förändringar. Golvet framför
bänkarna höjes med två steg, varvid dopfunten och det som
äger rum i den delen av kyrkan kan ses bättre. Vidare blir
då trappan upp till altaret och altarringen bara tre steg och
lättare att gå i tex vid nattvardsgång. Ett nytt altare av sten
och i bordsform ("Herrens bord") placeras fristående från
väggen. Nedtill i kyrkan, under läktaren, göres två mindre
rum, ett som väntrum vid tex dop och vigslar och ett som
förråd. Kyrkbänkarna förses med sittdynor. Vidare utföres
ett omfattande målningsarbete.
Till att utföra renoveringen har antagits Byggnadsfirman

Edvin Rundlöf AB Stockholm. Anbudet lyder på 154.800
k: Vissa utgifter tillkommer, och kostnaden beräknas uppgå
till 210.000 kr., som i huvudsak täcks med investeringstill
gångar. Länsarbetsnämnden har bestämt, att arbetet får börja
den 1 september. Det beräknas pågå tre månader. Kyrkan
hålles därför stängd till den 30 november.

Gudstjänster i Kristallsalen
Under tiden för kyrkans renovering förlägges, med Dom

kapitlets tillstånd, församlingens gudstjänster till Kristallsalen
i Gustavsbergs centrum i samma byggnad som Teatern. Det
blir alltså högmässa i Kristallsalen varje söndag kl. 11 med
början söndagen den 10 september. '
Vi försöker där ordna för gudstjänst så bra som möjligt.

En del inventarier, som användes i kyrkan vid gudstjänst,
kommer också att kunna användas i Kristallsalen.

"BARNENS KYRKTIMME" - LORDAGAR KL. 10
Ny termin börjar lördagen den 16 september kl. 10 med

samling i Kristallsalen. Lämpliga lokaler, t ex Daghemmet i
9979/"2 kom°1 au fä ayda vnde- deg tia, ai i2an
hålles stängd. Alla barn i alla aldrar fran 4 ar är välkomna.
Kyrkbilar" hämtar kl. 9.45 från Lugnet, Munkmora, Hov
vägen, Terrassen och Mörtnäs.

KONFIRMATIONSLASNINGEN
Flickor och pojkar, födda 1959 eller tidigare (årskurs 7 eller

högre årskurs) är välkomna till församlingens konfirmations
undervisning, som börjar med samling och upprop den första
oktober i högmässan kl. 11.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
börjar ny arbetstermin tisdagen den 19 september kl. 19.30 i
Kommunalhuset och samlas sedan varannan tisdag. Förutva
rande och nya deltagare välkomna.

NY PERSONALBYGGNAD VID KYRKOGÅRDEN
skall uppföras under hösten. I den inrymmes också toalett för
besökande på kyrkogården.

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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INGARÖ

Födda
23.6 en son till Rolf Oscar Sören Johansson o.h.h. Anna Stina

Johansson f. Fängström från Gamla Brunnsv. 11
23.7 en dotter, Anne Lise, till Torstein Richter Hoffstad o.h.h.

Patricia Ann Hoffstad f. Read från Slingerstigen 44
30.7 en dotter till Bengt Siggeson Dahl o.h.h. Maj-Britt Irene

Dahl f. Lans från Marikav. 2

Död
8.8 Karl Hildor Ragnar Jansson från Pastor Odmans v. 15

lngarö kyrka renoveras ...
under början av hösten och kommer därför att hållas stängd
from 21.8. Renoveringsarbetena omfattar främst total invän-

Tack
Ett varmt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och

Badkarsfabrikens Verkstadsklubb för blommor och
gåvor med anledning av min 60-årsdag.

Tage Bjurling

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag.

Nils Hedelius

Fär all visad vänlighet på min 60-årsdag ber jag
få framföra mitt varmaste tack.

Evert Nordström

För all uppvaktning med anledning ov min pen
sionering, får jag härmed till AB Gustavsbergs Fab
riker, förmän och arbetskamrater framföra mitt
hjärtligaste tack.

Folke Johansson, Mölntorp

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN

dig ommålning. Under den tid kyrkan är stängd kommer
gudstjänster att hållas i en tillfälligt iordningställd kyrksal i
Ingaröhemmet. Kyrkan beräknas öppnas på nytt till Tack
sägelsedagen den 8 oktober.

PASTORSEXPEDITIONEN
är from september åter öppen onsdagar 17-19 och fredagar
14-16.

SONDAGSSKOLAN
börjar höstterminens verksamhet med Familjegudstjänst i
Ingaröhemmet sönd. 3 sept. kl. 11.00. Gamla och nya elever
är hjärtligt välkomna! From 10 sept. hålls söndagsskola i
Ingaröhemmet varje söndag kl. 9.30.

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
inleds som vanligt på Mikaelidagen, i år den 1 okt. Inskriv
ning av konfirmander under september månad, anmälan kan
göras per post, tel. 270 02 eller vid personligt besök. Under
visningen är öppen för ungdomar från skolans årskurs 7 eller
äldre.

Nytt programblad för Ingarö församlings verksamhet ut
sändes i månadsskiftet september-oktober.

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning pa min 60-
årsdag.

Nanny Johansson

Ett varmt tack för trevnad och gott samarbete
under mina år på Gustavsberg och för all vänlighet,
som visades mig, då jag slutade min tjänst på
Strandvik.

Helga Ahlgren

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker och
arbetskamrater för den vackra blomstergärden vid
min makes, Karl Jansson, jordfästning.

Anna Jansson

För allt vänligt deltagande vid min käre makes,
Åke Johansson, bortgång och för den vackra blams
tergärden vid hans bår framföres härmed till släkt
och vänner, grannar, fabriken, arbetskamrater och
orienterarna mitt varma tack.

Svea Johansson

GUSTAVSBERGS ZOOLOGISKA AB

Hjortstigen 10, Gustavsberg

Fiskar - Akvarier - Tillbehör

Oppet: Måndag-torsdag 18.30-20
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NYTT SAMGÅENDE
MELLAN VÄRMEFÖRETAG

Westclox
väckarur - nu i Domus

Crest
Mekaniskt ring- och gång
verk som dras upp samtidigt
med samma nyckel. Blått/
vitt, rött/vitt eller svart/
vitt. 29:-

7e5wesrciox, O, , O se~rando

Baby-Ben
med höj- och sänkbar
rington. Tyst gång
dubbla boetter. Själv
lysande siffror. Me
kaniskt ring- och gång
verk som dras upp sam
tidigt med samma nyckel.

39:-

Consort
Mekaniskt ring- och
gångverk som dras
upp samtidigt med
samma nyckel. Vit
tavla med boett i
gult, rött eller blått.

24:75

Domus

Överenskommelse har träffats mellan AB Parca
Norrahammar och AB Gustavsbergs Fabriker inne-

•
bärande att Gustavsberg den 1.1.1973 ingår som del-
ägare i Parca-Norrahammar. Gustavsbergs inträde
sker genom ökning av aktiekapitalet. Samtidigt
överlåter Gustavsberg sin fabrik för villapannor,
varmvattenberedare och värmeväxlare i Reftele till
bolaget, som där kommer att fortsätta denna till
verkning av värmeprodukter. Gustavsberg kommer
fortsättningsvis att legotillverka större värmepannor
vid verkstäderna i Gustavsberg för Parca-Norra
hammars räkning.
Parca-Norrahammar bildades den 1.1.1972 ge

nom sammanslagning av Husqvarna Vapenfabriks
AB:s värmedivision Norrahammars Bruk och den
värmetekniska sektorn Parca vid AB Svenska Järn
vägsverkstäderna. Den nu beslutade sammanslag
ningen av värmeresurserna med ytterligare ett stort
företag inom värmebranschen får ses som ett led
i strävandena att stärka konkurrenskraften genom
längre serier och ökade utvecklingsresurser. Samti
digt skapas förutsättningar för bolaget att kunna
intensifiera sin exportförsäljning.

Gustavsberg kommer som hittills under eget namn
att genom sin försäljningsorganisation inom och
utom Sverige marknadsföra sina värmetekniska pro
dukter tillverkade inom det gemensamma bolaget.
Gustavsberg kommer vidare att bli representerat i
Parca-Norrahammars styrelse. Någon friställning
av personal kommer ej att ske i samband med sam
gåendet.

En gång var källan ett hav, där i solvita
stormar

irisskimrande dansen gick yr genom
skummande våg.

Då var sommaren het och blå och beskådad
av ingen,

osedd i vildhavet speglade åskmolnens
svartröda tåg.

DAN ANDERSSON
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Nya kaffegodsdekorer på benporslinskoppar med VON B555, vilket bl a innebär att de klarar
maskindisk. Visste ni för övrigt att Gustavsberg är enda svenska tillverkare av benporslin?. " }·
AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
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Läsekretsen tycker ibland att vi bör servera ro
liga historier i tidningen. Små urklipp landar på
vårt bord men det blir så sällan någon plats över.
Men nu skall vi leta i högen. Vad sägs om den här?

Läraren hade muntligt förhör med eleverna och
frågar dem hur olika djurarter förökar sig.
Läraren: - Kan Lisa tala om hur fåglarna för

ökar sig?
Lisa: - De parar sig och får ägg.
Läraren: - Det var bra. Nå Kalle, hur förökar

sig då igelkottarna?
Kalle tänker efter både länge och väl. Han tycks

se det hela framför sig och svarar:
- Mycket försiktigt ...

Apropå Konsum hade "Expressen" följande no
tis inne i fjol:

Denna dikt ingick i en drive vid ett Konsummöte
i Munkedal. KF är ju en folkrörelse och ibland en
gageras medlemmarna för att göra reklam för Kon
sums varor. Det här provet från Munkedal lyder
0sa:

Morgon, middag, kväll
när ni tystar magens grin.
Tänk på vår appell,
ät på Gustavsbergsporslin.

Det var väl vacker reklam. Nästa klipp ur "Fab
riksarbetaren".
Pettersson har blivit kommunalpamp i den lilla

staden.
- Nu kan du väl skaffa min son ett bra jobb

i det kommunala? sade en bekant till honom.
- Naturligtvis, vad kan han? undrade Pettersson.
- Ingenting.
- Utmärkt. Då slipper vi skola om honom.

PORS,
från

Gustavsberg
Oöverträffad kanthållfasthet

Slitstark glasyr
Utlöser ej skadligt bly enl. SLV § 3:1

Tål maskindisk

ErrekkKo
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Utgiven av diskussionscirkeln Forum, Gustavsberg
Redaktör och ansvarig utgivare: Edla Sofia Arvidsson
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Att skatboet i linden utanför fönstret sit
ter på plats kan man nu se med blotta ögat.
Löven som skymde har vinden och regnet
tagit. Och så är det vinter igen. Läsningen i
vintermörkret handlar mycket om gammalt
den här gången. Foton, där många kan kän
na igen många med hjälp av bildtext, hop
pas vi. Acke har avslutat sin trevliga vand
ring i barndomen med ett möte med en ame
rikamas.Också en Acke, som återvänt till
barndomshemmet.
Nackaleden är klar och det tycker många

är skönt. Bl a dom, som jobbar i stan och
kan åka snabbt hem i dom nya fjädrande
bussarna. Ni kan läsa fler officiella data om
den än vi förut redovisat.

Vi har fått en dagbok igen. Det är roligt
och vi vill ha fler. Men gärna en manlig!
Birgittorna har hittills "dominerat". Efter
att ha följt denna Birgitta en dag uppmanar
hon oss till sist att delta i det politiska livet
för att vi inte ska bli tagna på sängen av be-

sluten, när dom redan är effektuerade. Och
då kan man påminna om vad Albin Johans
son önskade när Kommunalhuset invigdes
den 20 februari 1954. Ur GUSTAVSBER
GAREN, mars samma år: "Direktör Albin
Johansson ville att huset skulle vara mycket
större så att alla Gustavsbergs invånare kun
de komma in samtidigt och ha kommunal
stämma. Ty se det skulle vara verklig de
mokrati." Det kan man ta sej en funderare
på - vad som då skulle kunna hända.

Får man sluta med att lufta lite upprörda
känslor, som delas av många?! Man vet ju
inte hur många av dom "skyldiga" som lä
ser detta. Men i alla fall så är snabba bilister
riktigt otrivsamma på våra små trevliga ga
tor, Skeviksgatan, Gamla vägen, Hästhags
terrassen och liknande idyller utan trottoar
och ofta trafikerade av barn och äldre. Om
en 30-skylt gjorde någon nytta, så vore den
önskvärd.

Red.



FORETAGSNAMNDEN
Tisdagen den 12 september 1972 kl. 13.00-17.30.

Gamla kontorets konferenssal.
Gäster:
Representanter för företagsnämnderna i Fristad, Möln

torp, Oxelösund, Reftele och Ronnebyhamn.

Allmän översikt
I sitt inledningsanförande framhöll Bo Broms att man

nu kan skönja en långsam konjunkturförbättring inom
svensk industri. Man märker den bl a genom svårigheter
att få tag på yrkesarbetare, medan man å andra sidan
kan konstatera stigande arbetslöshet som gör konjunktur
bilden oklar. I dagarna har KF i pressen givit uttryck
för en ganska optimistisk syn på 1972, främst genom
att man märkt en viss konsumtionsuppgång. På bygg
nadssidan är dock optimismen mindre och man kan se
fram emot en relativt kraftig nedgång av nybyggnatio
nen. Den byggarbetslöshet som förväntas under vintern
samt de många lägenheter som står tomma främst i stor
stadsområdena skapar ett mindre gynnsamt byggklimat.
Färdigställandet av lägenheter visar ganska hyggliga
siffror, medan igångsättningen minskar. Inom repara
tions- och utbytessektorn är man främst beroende av
ekonomiska medel för att klara ombyggnadsprojekt och
genom konsumtionsuppgången förefaller en ljusning ha
inträtt. Vad gäller vårt sanitetsporslin märker vi en däm
pad efterfrågan. Vår strävan måste alltid vara att upp
rätthålla hög kvalite - ett av våra främsta konkurrens
medel. På rörsidan är efterfrågan god, och de produkt
byten som gjorts mellan Fristad och Ronneby synes ge
god effekt. Oxelösunds segjärn har en god produktion,
medan situationen vad gäller normalrör är ganska be
kymmersam. I Mölntorp är kapaciteten i den nuvarande
fabriken fullt utnyttjad, och vi rustar oss för att gå ut
med den nya svenska diskbänken. Konsumtionsuppgång
en har märkts mest vad gäller efterfrågan på våra hus
hållsporslinsprodukter, och vi räknar med att uppnå vår
ganska expansiva budget för 1972. Aven på våra plast
produkter har vi stor efterfrågan, medan ornaminet efter
en mindre uppgång ånyo visar olönsamhet. Tunga vär
mesektorn har nu främst personella bekymmer då det
fattas svetsare. Totalt synes 1972 bli ett bättre år än
1971, medan man kan se med skepsis på 1973. Att hålla
nere de fasta kostnaderna måste fortfarande vara ange
läget, men investeringar som vi tror på och är väl under
byggda måste ändock göras som tex nyinköp av plast
maskiner, utbyggnad av Mölntorp, förvärvet av Ronne
byfabriken, tillskapandet av Keramiskt Center för att
nämna några.

Marknadsläget
Från VVS- och VA-försäljningen rapporterade Ing

mar Isaksson att det råder en förståelig skeptisism inom
byggsektorn. Orderstocken på sanitetsprodukter har sjun
kit, medan kraftiga ökningar i Fristad kan noteras och
även Oxelösunds tryckrör har ökat. De sektorer där vi
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nu sätter in vår kraft är byten, reparationer och fritids
sidan.
Ett samarbete sker med Beijer & Co för att bl a öka

sortimentet av våra produkter i byggvaruhusen. På ex
portsidan kommer vi från årsskiftet att marknadsföra
vårt sortiment också i Västtyskland genom ett nystartat
bolag. Det rör sig främst om sanitetsprodukter, rostfritt
och villapannor. Vad gäller export av sanitetsporslin
kan vi notera ökad försäljning i Norge och Danmark.
För badkaren är vi rustade för hårdnande konkurrens,
och vad gäller stora smidda pannor måste vi kunna korta
leveranstiderna för att vara konkurrenskraftiga. Våra
avloppsverk röner fortfarande ett stort intresse och vi
tror på en framtid för den produkten. Ledamöterna
ställde flera frågor. Bl a undrade Rune Lööf hur service
organisationen på Fleminggatan var uppbyggd samt an
såg att det nästan är omöjligt för en privatperson att
komma över utbytesdetaljer till sanitetsporslinet. Ingmar
Isaksson redogjorde för hur VVS-servicen fungerar och
menade att byggvaruhusens ökade sortiment kommer att
göra det lättare för den enskilde. Birger Andersson me
nade att försäljningen borde vara aktivare på repara
tonssektorn, men Ingmar Isaksson replikerade att vi
alltsedan 50-talet arbetat målmedvetet på den sektorn.
Bo Broms nämnde att vi på utvecklingssidan arbetar
med saneringsvänliga komponenter, som bättre ska passa
reparationssektorn. På Sven Rosvalls fråga om fritids
verk genmälde ordföranden att olika alternativ prövats
och fortfarande prövas av vår utvecklingsavdelning, men
vissa av marknadens produkter när det gäller fritids
toaletter kan ej betecknas som tillfredsställande.

Produktionen
I sin produktionsgenomgång konstaterade Bertil Dahl

löf att badkarsproduktionen nu ligger något före före
gående års siffror, medan utleveranserna visar en smär
re minskning. Lagren av svenska kar är dock en nöd
vändig leveransberedskap. Emaljugnen har genomgått
cn reparation under semestern. Kyldisk redovisar oför
ändrad situation och kontakterna med våra grannländer
har ännu inte resulterat i några order. SPF producerar
klosetter ungefär efter budget och har en något minskad
tillverkning av tvättställ. Under semestern har vår ugns
kapacitet avsevärt förbättrats. Vi kan fortfarande göra
en hel del för att höja kvaliteten och en åtgärd i detta
syfte är att återuppta kvalitetskontrollen vilket nu
skett. På plast kör vi nu partiellt treskift för att klara
ordertillströmningen och en arbetsgrupp planerar för
hur vi ska kunna öka vår kapacitet. HPF visar lovande
produktion och hyggligt primautfall första halvåret,
medan det efter semestern är något sämre siffror. Man
brottas dock med vissa intrimningsbekymmer som t ex
på sorteringsavdelningen. UHV har fått lovord för sin
planering av semesterarbetena, och har fö ett behov av
vana verktygsarbetare.

Ett resonemang om hur vi framdeles ska kunna möta
konkurrensen på EEC-marknaden vad gäller våra bad-



kar utmynnade i att vi bör köra hårt med våra kvali
tetskrav. Man ansåg det olyckligt att t ex använda tun
nare plåt i karen som man har bland utländska till
verkare. Bl a torde det ställa till en hel del tekniska
bekymmer vid svetsning o d.

Från Oxelösund gav Alf Ohman en översiktlig läges
rapport med segjärnet ooh rördelarna som glädjande
ingredienser. Han nämnde också något om svårigheterna
att attrahera ung arbetskraft till den typ av produktion
som utförs vid ett gjuteri.

Mölntorpsrapporten lämnades av Bertil Gybrant och
även den andades optimism. Orderingången är avsevärt
större än 1971 ooh ökningen ligger på exporten. Till
byggnaden i Mölntorp torde stå klar efter semestern
1973.
Arne Tedehammar från Reftelefabriken gav en kort

orientering om villavärmeprodukterna, som samtliga vi
sar en positiv trend.

Ekonomien
Halvårsbokslutet visar att vi ligger över budget för

1972. I jämförelse med 1971 innebär detta en kraftig
ökning och även förräntning är bättre än budget. Fri
stadsfabriken visar bra resultat, bl a genom sitt höga ma
skinutnyttjande. Trenden från 1 kv. vad beträffar HPF
har hållit i sig. Såväl tillverkning som försäljning och
sortimentsval har samverkat till förbättrade siffror. Ref
telefabriken har också förbättrat sitt resultat. För bad
kar, kyldiskar och även rostfritt måste vi med uppmärk
samhet följa den plåtpristrend som är på gång och se till
så vi får täckning för ökade kostnader. Slutligen gav
Ruben Edqvist sin positiva uppfattning om "Gustavs
bergsfamiljen" med den blandning av risker och chanser
som ändå ger en totalbild av ett företag på frammarsch.

Samråd, värmesektorn
Som ingress till samrådet nämnde Bo Broms tre sär

skilda villkor som måste kunna tillämpas på alla våra
sektorer eller produkter:
A. Lönsamhetskrav måste finnas.
B. Vår marknadsföring måste gå på djupet och riktas
mot den slutlige kunden och inte bara till grossisten.
C. En viss marknadsandel måste uppnås och vara så
stor att vi får betydelse och inflytande på marknaden.
På värmesidan har vi inte kunnat uppfylla samtliga

dessa tre krav och har därför måst söka oss fram mot
bättre lösningar. En överenskommelse har därför träf
fats mellan AB Parca-Norrahammar och AB Gustavs
bergs Fabriker som innebär att Gustavsberg den 1.1.73
ingår som delägare i Parca-Norrahammar. Samtidigt
överlåts Reftelefabriken till bolaget, som där kommer
att fortsätta tillverkningen av värmeprodukter. Tillverk
ningen av stora värmepannor kommer även i fortsätt
ningen att ske i Gustavsberg som en legotillverkning för
Parca-Norrahammar. Den beslutade sammanslagningen
av värmeresurserna får ses som ett led i strävandena
att stärka konkurrenskraften genom längre serier och
ökade utvecklingsresurser. Samtidigt skapas förutsätt
ningar för bolaget att kunna intensifiera exportförsälj
ningen. Gustavsberg kommer som hittills under eget
namn att genom sin försäljningsorganisation inom och

utom landet att marknadsföra sina värmetekniska pro
dukter. Någon friställning av personal kommer ej att ske
i samband med samgåendet, men några av våra konstruk
törer samt några man i vår centrala VVS-försäljning
kommer att få förflyttning till Parca-Norrahammar.

Bo Broms betonade att samråd redan skett med di
rekt berörda parter och omtalade att särskilt ett par
saker varit mycket angelägna vid förhandlingarna näm
ligen att de anställda vid Reftelefabriken fortfarande
skulle få sin anställning tryggad samt att Gustavsberg
som värmenamn även i fortsättningen skulle kunna fö
ras vidare. Ivar Holmqvist, fackföreningsordförande i
Reftele, uttryckte sitt och sina kamraters tack för den
tid som de fått stå i Gustavsbergs tjänst och hoppades
att några frågetecken kring pensionsförmåner, sjuklöner
och egnahemslån skulle besvaras och ordf. meddelade att
KF:s centrala personalavdelning skulle ge svar på dessa
frågor och att kontaktman var utsedd från Reftele.

Från avd. 205 i Gustavsberg framhölls att man sedan
länge önskat en jämnare sysselsättning på pannverksta
den och man hoppades att dessa åtgärder skulle bidra
ga till detta. Vad gäller vidareinformationen i denna
fråga ansåg fackföreningens representanter att pannverk
stadens personal skulle informeras speciellt då de ändock
var indirekt berörda. Beslöts att Bengt Bram skulle svara
för denna information.

En del frågor och synpunkter framkom från ledamö
terna under det fortsatta samrådet.

Det personalpolitiska programmet
Ruben Edqvist redogjorde för bakgrunden till planer

na på att försöka få till stånd en gemensam skriftlig
personalpolitik som skulle kunna tillämpas inom hela
företaget. Ett av en särskild arbetsgrupp utarbetat för
slag till gemensam policy hade skickats ut till samtliga
närvarande och en genomgång hölls där ledamöterna
hade möjlighet att lämna sina synpunkter. På inrådan
av Olle Söderholm, Fristad, beslöts att klubbar och
nämndledamöter till oktober månads utgång hade möj
lighet att ge synpunkter på det lämnade förslaget till
Nils Winberg, Gustavsberg. Förslaget skall med ledning
av lämnade synpunkter sedan omarbetas och ånyo
framläggas för företagsnämndernas nästkommande möte

Ungdomsutbildningen
Ordförande menade att industriens lokalisering i

framtiden i ännu högre grad än idag kommer att ske
där man kan rekrytera personal. Inskolningen på vår
sanitetsfabrik är ett sätt att ge grundutbildning till en
del av våra anställda, men nu fordras ytterligare insat
ser för att nå ungdomen. Nils Winberg omtalade att vi
1971 och 1972 fått in ca 60 ungdomar i stort sett direkt
från grundskolan. Många av dem har drabbats av skol
leda och vill börja tjäna pengar. Genom undersökningar
har det visat sig att många ungdomar i stället för fort
satta studier kan tänka sig få utbildning inom industrien
varvad med praktik.
Nils Winberg presenterade en läroplan med 2 års ut

bildning, varav 35 timmar/termin med handledare. Där
utöver ingick viss självstudieverksamhet. Syftet är i
första hand att få en utbildning som ger yrkesarbetare.
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TACK OCH LYCKA TILL
Margy Karlsson f Håkansson har gått i

pension och lämnat företaget efter 42 års
tjänst. Den nionde oktober 1930 kom Mar
gy till Gustavsberg och Målarsalen där John
Stjerna regerade med fast hand. Året då KF
övertog fabriken, 1937, flyttade Margy
över till Intressekontoret och så småningom
till Fastighetsförvaltningen. Där blev hon
medarbetare till "kamrern" Arvid Eriksson
och "byggmästarn" Anton Skoglund och
blev känd och respekterad i hela samhället.
Fastighetsförvaltningen blev hon trogen

till sin avgång och på bilden här intill av
tackas hon av den nuvarande chefen, Sune
Nilsson.
Ruben Edqvist tackade på företagets väg

nar vid kaffestunden i Kyrksalen tillsam
mans med arbetskamraterna. Vi är många
här som önskar Margy ett varmt lycka till
med den nya friheten efter en lång och rik
arbetstid i yrkeslivet.

Karin Berglöf på bilden bärintill, som av
tackades av Ingvar Mohlin efter 12 års an
ställning blev den första som fick " 10-års
plattan". En keramikplatta i blått med sil
verdekor, komponerad av Sven Jonson och
ämnad till avskedsgåva till dem som slutar
vid företaget efter 10 år. Karin har arbetat
i Tryckeriet och Cromo och övergår nu till
annan verksamhet.
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Ledamöterna hade en del synpunkter på förslaget, och
det beslöts att representanter från arbetsledningen, fack
föreningen och utbildningsavdelningen bildar en refe
rensgrupp för att driva frågan vidare. Nils Winberg ut
sågs till samordnare och ska ge förslag på lämplig refe
rensgrupp. Kontakter ska ske även med nämnderna utan
för Gustavsberg för att inhämta synpunkter på nämnda
utbildning. Slutligen påpekade Nils Winberg vikten av
att vi måste kunna garantera den avtalade utbildningen
för ungdomarna om vi går in i en sådan verksamhet.

Rapport från arbetsutskottet
Vid sitt senaste sammanträde hade arbetsutskottet ta

git upp frågan om bildandet av en omplaceringskommitte
och dess uppgifter. Kommitten skulle bestå av Sune Nils
son, berörd (a) fabrikschef (ar), repr. för berörd perso
nalorganisation, läkare och/eller kurator (vid behov)
samt berörd personalrekryterare. Vid omplaceringar av
genomgripande karaktär skall självfallet VD, TD och
ED vara med. Avsikten är att kommitten endast bör
sammankallas vid omplaceringar som har principiellt
intresse och/eller kan betecknas som "stora". En diskus
sion i frågan förekom och delade meningar framkom
vad gällde att definiera de fall då gruppen skall träda
i funktion. Sune Nilsson hade av AU fått i uppdrag att
utreda frågan om en resa för UHV-personal. Man hade
också behandlat en fråga som gällde närvaroregistrering
och en annan som berört sjukskrivning.

Samrådsgrupp, äldre arbetskraft
Med anledning av tillkomsten av två nya lagar som

båda rör den äldre arbetskraftens situation hade Läns
arbetsnämnden hemställt till företaget och personalorga
nisationerna att få till stånd en grupp med vilken man
kan samråda. Gruppen kommer att bestå av Sune Nils
son, sammankallande, Conny Rolf, Birger Andersson,
Karl-Erik Hansson och Johan Espeland.

Rapporter från samarbetskommitteerna
BKF har haft speciell genomgång av marknadsläget på

kyldiskar, glatts åt att antal reklamerade kar minskat,
genomfört vissa organisatoriska ändringar i emaljverket
samt gjort en hel del omfattande semesterarbeten som
bör resultera i ökad trivsel och bättre produktion.

Plast har informerat om en del maskinköp, fått ny
ultraljudsvets, meddelats om att man senare måste dis
kutera ev. uppdelning av semestern -73 på grund av
den goda orderingången, språkat om svårigheterna att
svenskutbildningen resulterat i ett produktionsbortfall,
påmints om att det slarvas en del med innehållande av
arbetstiden. På företagsnämndsmötet diskuterades frågan
om svenskutbildningen ingående då det berör samtliga
fabriksenheter. Man var överens om vikten av att våra
invandrare lär sig svenska, men svårigheter att upprätt
hålla produktionen gör sig också gällande. Uppdrogs åt
Sune Nilsson och Nils Winberg att söka arbeta fram en
lösning på detta mycket delikata problem.
HPF vädjar till sin personal att bättre sköta städ

ningen kring arbetsplatserna och begagna sig av uppsatta
städredskap och har informerats om att hela Höghuset
ska gås igenom för att förbättra arbetsmiljön. Ett bättre
utnyttjande av maskinparken måste dock komma till

stånd och man hoppas att det positiva läget som upp
stått genom olika åtgärder första halvåret -72 också
ska bestå genom gemensamma ansträngningar under hös
ten och vintern.
SPF har inrättat en särskild kontrollfunktion av gods

i armaturlagret, skall införa stiggjutning även vid hand
faten, fått besked att arbetsvärderingen på fabriken torde
bli färdig under året samt avvisat förslaget med sam
manslagning av frukostrasterna då lokalen i så fall inte
räcker till.

UHV har resonerat om trafikfrågor vid och kring
Gula Porten, haft synpunkter på skyltningen inom fab
riksområdet, fått informationer om pryoplatserna på
verkstäderna, samt språkat om värdet att varje man på
UHV om möjligt lär sig sköta både truck, traktor och
travers.

Personaltjänsten
Tendensen håller i sig vad gäller personalomsättning

ens minskning mot föregående år. Det aktuella personal
behovet är ca 25 personer. Efter semestern t o m sista
augusti har inte mindre än 91 personer nyanställts vid
våra fabriker i Gustavsberg. 42 personer har dock läm
nat oss under samma period. Vid månadsskiftet aug.
sept. räknar vi 1.559 (1.581) kollektivt anställda och
575 (582) tjänstemän. Utbildningsavdelningen kan nu
presentera en utbildningsplan för interna kurser studie
säsongen 72-73.

Birger Andersson uttryckte farhågor över vår rekry
teringssituation, och Ruben Edqvist framhöll att rekry
tering och utbildning av ungdom efter fullgjorda stu
dier är en av de mest viktiga frågorna för svensk industri
just nu.

Förslagskommitten
Vid de tre senaste sammanträdena premierades sam

manlagt 23 förslagsställare med 9.525:-. Bland dessa
kan nämnas Jan Thuresson, HPF som fått hela 3.000:
för förslaget "Vi gratulera", Kurt Hagelin, UHV har
belönats med kr. 1.000:- för sin "Skyddshandske" och
Leif Lindblad, SPF har fått 850:- för sitt "Mottryck"
samt Ingvar Gustavsson, BKF 825:- för sina "Lister".
Under hösten kommer förslagsställare med uppmunt
ringspremie att få välja mellan nyttosak och premien.

Birgitta Treskog hade några frågor kring förslags
verksamheten och betr. en stipendiefond på HPF vilka
besvarades av Verner Mårtensson och Erik Nordberg.

Skyddsarbetet
Fn pågår en ergonomikurs med ett tjugofemtal in

tresserade deltagare. Både driftspersonal, arbetsledare,
konstruktörer och kontorister är representerade i kursen.
En skyddssamaritutbildning med ett 20-tal deltagare har
avslutats och planer på att få igång en dammätningsut
bildning finns.

Personalbroschyren
Med utbildningsledaren som primus motor har den

omarbetade personalbroschyren nu kommit fram i ett
mycket behändigt skick och trots att några faktafel
insmugit sig i texten ansågs att broschyren nu skall distri
bueras ut till våra anställda.
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INTERREST är den i Göte
borg vartannat år återkom
mande internationella mäs
san för restaurangfolk, där
vi också i år visat vad vi
kan erbjuda i porslin, plast
och emalj. Av det stora in
tresset från både kunder och
andra utställare att döma,
så var det en ovanligt fin
presentation vi gjorde av

våra produkter, som Göran Ostergren och Sture Eng
strand svarade för och som Ni ser på dom fina bilderna.

God kvalitet både vad gäller hållfasthet och praktisk
funktion är viktigt i restaurangernas "flödesschema" -
en ständig "hårdhänt" och snabb vandring mellan bord,
diskmaskin och hyllor, när det gäller framförallt porsli
net. Där har vi ju vårt benporslin, som är både starkt
och vackert.

En god formgivning är viktig i den hårda konkurren
sen. Det gäller både praktiskt och estetiskt. Det aktuella
exemplet för storkök är restaurangservisen BL. Den har
utarbetats i samråd med branschfolk och finns nu i la
gervara. Formgivningen är ett samarbete mellan Karin
Björqvist och Stig Lindberg.
Karin Björqvist har också gjort stora uppläggsfat för

fågel eller fisk, ostbrickor och keramiska plattor för
bordsskivor.

Där visades också plastprodukter, som passar bra för
barndaghem och lekskolor, där hanteringen ju blir extra
livlig.

För offentlig miljö har vi också keramiska och emal
jerade plattor, bordsskivor i emalj med underreden. -
Klockor, pallar och krukor, produkter som bygger på
olika rördimensioner. Borden är gjorda av Bengt Berg
lund och de övriga emaljartiklarna av Peter Nordgren.

Ovan "Besättningen" på Gustavsbergsmontern - i ma
rinblått med GUSTAVSBERG i vitt på bröstet. Frv
Jan Norberg, Göran Östergren, Sture Engstrand, Stig
Forslind. Nedan den i olika blå nyanser emaljerade (bar-)
disken, som väckte stort intresse och som visar vad man
bland mycket annat kan åstadkomma med vår emaljera
de plåt. Peter Nordgren har gjort den. På väggen Karin
Björqvists vita keramikplattor med blå dekor. "Frimär
ket" överst tv är årets Interresttallrik av Bengt Berg
lund. - På motstående sida överstycket på pressmedde
landet och underst interiör från utställningen med ben
porslin på emaljerade bordsskivor och i taket emaljski
vor med infälld belysning. Bardisken i bakgrunden.



NACKALEDEN KLAR
ETT STYCKE MOTORVÅG NÅRMARE MÅLET
Utbyggnad av våg 74 Stockholm-Gustavsberg

till motorvåg på delen mellan Stockholms kommuns
gråns vid Lugnet (Henriksdal) och Skurubron har
skett i två etapper. Stråckan Vikdalsplan-Skuru
plan oppnades for trafik i december 1968 och stråc
kan Lugnet (Henriksdal)-Vikdalsplan år nu klar
att tas i trafik torsdagen den 19.10.1972. Dårmed
år sålunda motorvågen klar på hela stråckan genom
Nacka, dvs 7 km. De svåraste trafikproblemen
forelåg just på detta avsnitt. Men våg 74 mot Gus
tavsberg och Vårmdo år åven i ovrigt hårt trafik
belastad, ca 25.000 fordon per årsmedeldygn och
betydligt mera under helgerna sårskilt vår och host.

Foretaget Lugnet-Vikdalsplan har liksom Vik
dalsplan-Skuruplan utforts som beredskapsarbete.
En sk storarbetsplats for sysselsåttning av fristålld
arbetskraft från skogslånen har organiserats. Når
mare 1000-talet man har anvisats arbete på de båda
foretagen. De har i genomsnitt arbetat fyra måna
der på Varmdoleden och dårefter antingen plan
enligt fått annat arbete inom Storstockholm eller
sjålva skaffat sig sysselsåttning på annat håll. Arbe
tet har bedrivits i egen regi med arbetsledning från
vågverket.
Foretaget Lugnet-Vikdalsplan påborjades i de

cember 1968. Det omfattar en våglångd betråffande
våg 74 av 3.030 m samt två korbanor med vardera
tre 7 m breda korfålt, 3 m breda vågrenar och en
7 m bred mittremsa. Totalt blir bredden sålunda
34 m.
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I foretaget har ingått bl a anlåggning av 1.170 m
rampvågar, 3.250 m anslutande vågar och lokal
gator, 1.110 m gång- och cykelvågar och 700 m
jårnvåg. Vidare ingår 12 st broar varav en har an
lagts for Saltsjobanan. Vågen år helt uppbyggd av
berg, 240.000 m* berg har språngts bort. For hela
delen genom Nacka har ingått nårmare 750.000 1*
bergsprångning. Kostnaden uppgår till 40,5 milj kr
inklusive marklosen och belysning. Totalkostnaden
for den 7 km långa motorvågen genom Nacka upp
går till drygt 100 milj kr inklusive marklosenkost
nader som belopt sig på nårmare 20 milj kr.

Belysningen vid Lugnets trafikplats sker från tio
hogmaster varav några år placerade i mittremsan
och några i trafikplatsens ytterkanter. Masternas
hojd (22-25 m) gor att en storre del av vågar och
ramper blir belysta. Detta medfor i sin tur att trafi
kanterna bor bli båttre orienterade i trafikplatsen.
Aven motorvågen i ovrigt har stationår belysning.
Vad gåller trafikplatserna kan vidare nåmnas att

vid Vikdalsplan har trafikplatsen byggts ut endast
for trafik till och från Stockholm. Lugnets trafik
plats har på grund av jårnvågen ej kunnat ges en
konventionell utformning. Avfartsrampen mot
Hammarby har hår måst anslutas på "fel" sida eller
"inifrån".
Nuvarande Vårmdovågen kommer att på berord

del utgora lokalvåg sedan den nya vågen oppnats
for trafik. Det mångåriga reversibla (våndbara)
mittkorfåltet kan nu åntligen forsvinna. Likaså for-



svinner hela den i mars månad i år införda provi
soriska trafikomläggningen mellan Lugnet och Sickla
bro.
Vid Vikdalsplan kommer färdigställningsarbeten

att pågå ytterligare ca en månad efter öppnandet
av den nya motorvägen. Provisoriet har där bort
tagits. •

Beträffande vägens fortsättning åt öster kan näm
nas att arbetsplaner föreligger för såväl sträckan
Skuruplan-Kilsviken som sträckan Kilsviken
Gustavsberg. Byggnadsarbetena på delsträckan Sku
rubron-Orminge kommer att påbörjas såsom be
redskapsarbete nästa månad. I flerårsplanen ingår
även anläggande av ny bro över Skurusundet. Byg
gandet av denna bro blir dock aktuell först sedan
vägen byggts ut ända till Gustavsberg.

GUSTAVSBERGS
INVANDRARBYRÅ
Algatan 3, tel. 333 51

Exp.tider:
Tisd. kl. 11.00-13.00 och 16.00-18.00
Torsd. kl. 11.00-13.00 och 16.00-19.00
Kan hjälpa Dig med Dina personliga problem (arbets
tillstånd, tolkning, rådgivning m m.)
Talar Du ej svenska eller finska bör Du ta med tolk.

GUSTAVSBERGIN SIIRTOLAISTOIMISTO
Auttaa Sinua henkilökohtaisissa ongelmissasi (tulkki

ja neuvonta-asioissa yms.)

L'UFFICIO DEGLI IMMIGRANTI
IN GUSTAVSBERG
Puö aiutarti a risolvere i tuoi problemi personali per

esempio: il permesso di lavoro, traduzioni, consigli ect.
Se non parli lo svedese, prendi eon te un'interprete.

USELJENICKI BIRO U GUSTAVSBERGU
Moze ti pomoci pri resavanju tvojih licnih problema.

Na primer: pri vadjenju radne dozvole, tumacenju,
savetima itd.
Ako ne govoris svedski ili finski jezik moras povesti

tumaca sa sobom.

A AGENCIA DO EMIGRANTE EM GUSTAVSBERG
Pode ajudar-Te nos teus probelemas pessoais, permissao

de trabalho, traducao, conselheiro, etc.
Se nao falar sueco ou filandes deve fazer-se

acompanhar de tradutor.

PÅ LÄTT SVENSKA
Under den här rubriken (överskriften) kommer

vi att skriva för invandrare som lär sig svenska och
vi hoppas, att nybörjare skall läsa och förstå. I det
ta nummer har vi tagit ett meddelande ur Invand
rartidningen. Lycka till!

Dags att söka BOSTADS-TILLÄGG
I oktober i år har alla barnfamiljer fått infor

mation i brevlådan om bostadstillägg (= hjälp med
pengar till hyran). Man måste söka bostadstillägg
varje år, också när man redan har det! Man kan
få bostadstillägg när man hyr en våning eller när
man har ett hus eller hyr en personalbostad.* Man
kan också få tillägget, när man hyr lägenhet i andra
hand .*

Det finns två typer av bostadstillägg: det statliga
bostadstillägget med högst 75 kronor i månaden för
barn under 17 år som bor hemma. Man kan också
få tillägget när man tillsammans med barnet hyr ett
möblerat rum och är inneboende i en familj, tex
när man tillsammans med sitt barn hyr ett möblerat
rum hos sina föräldrar.
Det kommunala bostadstillägget är för barnfamil

jer med stora utgifter* för bostaden. Det här bo
stadstillägget kan vara olika stort i olika kommu
ner"* i landet. Man beräknar det här tillägget efter
månads-hyra för bostaden, antal barn i familjen
samt efter familjens inkomst.
När man har hög inkomst får man inte de här

tilläggen.

*ORDET BETYDER
Personal-bostad -bostaden -bostäder
John arbetar på en fabrik och han bor i fabrikens

bostad. Han har en personalbostad.

i andra hand
Herr A har ett hus med många lägenheter. Där

hyr fru Ben lägenhet, men hon bor inte i den. Herr
C hyr lägenheten av henne. Han hyr lägenheten i
andra hand.

utgift -en -er
En familjs utgifter = det som familjen

betala för mat, bostad, resor, kläder etc.

kommun -en -er
Sverige är nu delat i 464 kommuner. I varje kom

mun sköter man tex skolor och socialvård tillsam
mans. Varje person, som bor i Sverige, tillhör en
kommun.
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Här pluggas det Instruktionsmetodik, B. Harrysson heter läraren och detta försiggår på SPF .

••
HOST UTBILDNINGSDAGS
Hösten är inte bara slutet på en intensiv årstid -

sommaren, den är även för många början till en mycket
intensivare period - den nya studiesäsongen. Detta kan
vi lugnt konstatera genom att ta en titt på utbildnings
aktiviteten bland företagets anställda.
Som alltid väcker främmande språk stort intresse och

i höst deltar mer än 50 av våra anställda i de kurser,
som arrangeras av kommunala vuxenutbildningen och
bildningsförbunden. Till begreppet främmande språk
kan man kanske även hänföra svenska för invandrare
som startade med nya kurser och modernare läromedel
redan i mitten av augusti. Mer än 150 invandrare ställde
upp i inledningen men trots att nu även barntillsyns
frågan för kursdeltagarna lösts har avgången varit stor
och i dag återstår mindre än hälften som aktiva.

Ett femtontal anställda har påbörjat helårskurser på
Fritid (konstruktionsteknik, produktionsplanering, tekni
kerutbildning mm) hos skilda utbildningsarrangörer och
därjämte fortsätter några tidigare påbörjad utbildning.
Vi har under höstterminen medverkat i och kommer

att slutföra den nya PRYON för årskurs 9 i grundsko
lan - kanske inte helt i den omfattning vi förväntat
oss och ej heller i överensstämmelse med skolans och
våra ambitioner på denna verksamhet. Vi ser det dock
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som ett positivt initiativ i den nya skolan och återkom
mer i ett senare nummer med en redovisning av resultat
och erfarenheter.
Av internarrangerad utbildning fortsätter automati

seringskursen för konstruktörer, nu med praktiska till
lämpningsövningar i systembyggnad och ett ekonomi
avsnitt - servicepersonalen kommer inom kort att sätta
punkt för sin kurs med ett ekonomiavsnitt och en sam
manfattning. Aven arbetsledarna och arbetsledaraspiran
terna fortsätter den påbörjade KF-kursen med cirkel
studier och resterande internatavsnitt.
Till internutbildningen hör även introduktionen för

nyanställda som fortsätter efter den nu inarbetade mo
dellen och vi hoppas att under hösten även hinna av
verka en del av den "retroaktiva" introduktionen för
tidigare anställda - som ett led i detta har vår nya
personalbroschyr "Välkommen till Gustavsberg" i da
garna distribuerats till alla anställda.

Bland återupptagna aktiviteter kan nämnas den pro
grammerade grundkursen i ADB (automatisk databe
handling) samt framför allt kvalitetskontrollkursen för
SPF-personalen. Denna omfattar i höst dels en komplet
tering för tidigare deltagare, dels en komplett kurs för
ett 40-tal nya medarbetare, som kommer att slutföra



KONFERENS FÖR
UNGDOMSLEDARE
Redan på fyrtiotalet konstaterades i en statlig utred

ning att en av de bästa försäkringarna mot alkoholska
dor var ett aktivt föreningsliv. Senare har samma sak
konstaterats av bl a dr Carl Carlsson, Göteborg, med det
tillägget att detta även gäller narkotikaskador.
Det är alltså viktigt att det finns ett aktivt förenings

liv i varje kommun bl a i förebyggande syfte när det
gäller alkohol och knark. Men därutöver är det också
viktigt att föreningarna har möjligheter att ge sina unga
medlemmar upplysning om dessa frågor, eller känna till
var man kan få hjälp att bedriva sådan upplysning
bland sina medlemmar. För att debattera dessa frågor
och för att man skall få klart för sig i de olika före
ningarna vad man kan göra var och en på sin ort för
att förebygga alkohol- och narkotikaskador inbjuder
Stockholms läns nykterhetsförbund, i samverkan med
lokalnykterhetskommitteerna i Huddinge, Botkyrka,
Gustavsberg, Danderyd och Sundbyberg, till en konfe
rens för ungdomsledare under tiden den 10-12 novem
ber på Esso Motell i Södertälje.
Programmet upptar bl a följande föreläsningar: Vad

du bör veta om alkohol och narkotika. Människor i
framtiden och folkrörelserna, Alkohol-narkotika-före
byggande åtgärder, Att skapa ett mänskligare samhälle
samt Program med aktiviteter.

Föreläsare är konsulent Lars Lindström, Västerås, fri
tidsintendent Harry Lindgren, Sundbyberg, författarin
nan Heide von Bom, Rö samt konsulent Bertil Lind
ström, Handen.
Utöver föreläsningar kommer deltagarna att syssel

sättas med grupparbete. Därutöver kommer olika for
mer för upplysning om alkohol och narkotika att pre
senteras i samkvämsform.

kursen före jul. Efter nyår fortsätter utbildningen för
fler yrkeskategorier inom SPE.

Omkring månadsskiftet oktober-november startar en
ny version av tidigare arbetsmiljökurs och allt tyder på
stort intresse för denna aktivitet. Vid samma tidpunkt
kommer ytterligare ett 20-tal anställda att påbörja en
ny omgång av vår kurs i instruktionsmetodik och dessa
jämte tidigare deltagare kommer senare att få en kom
pletteringsutbildning som bl a tar upp problemen med
instruktionen via tolk. För viss planerings- och arbets
ledande personal kommer en grundläggande kurs i pro
duktionsplanering och dessutom kommer ytterligare en
kurs för nya skyddssamariter.

En kursaktivitet som det kanske är värt att orda mer
om är den nyligen startade ergonomikursen med ett 30-
tal deltagare som täcker flertalet "personalkategorier"
inom företaget. Efter en grundläggande teoriutbildning

UR PERSONALMEDDELANDET

FABRIKSMASTERSKAPET I BRIDGE
vanns av paret Eriksson-Danielsson 205 p, före
Carlsson-Carlsson 193 p. De båda lagen utgör
också våra representanter i RM i bridge.

LONEKONTORET HAR FLYTTAT
Onsdagen den 20 september flyttade lönekontoret

från huvudkontoret till Gamla kontoret. Man kom
mer att disponera nedre botten i västra flygeln där
tidigare fastighetsavdelningen och personalavdel
ningen hade sina lokaler. Kassan blir kvar i sin ti
digare lokal i huvudkontoret.

Keskiviikkona 20. syyskuuta muuttaa palkka
konttori vanhan keltaiseen konttorirakennukseen.
He saavat käyttöönsä sen osan, jossa aikaisemmin
sijaitsi kiinteistö- ja henkilöstöosasto (vasemman
puoleinen sisäänkäynti, alakerta). Kassa jää entisellä
paikalleen.

RM I ORIENTERING
hölls i Finspång söndagen den 17.9. Som vanligt
gjorde gustavsbergarna fina insatser. Björn Nordin
segrade i elitklassen, och Folke Anevret blev mäs
tare i äldre veteranklassen. I lagtävlingen placerade
sig vårt lag som etta.

VÄRT FORSALJNINGSKONTOR
PÅ FLEMINGGATAN
har haft ett fotbollslag i motionsserien div. VI och
vunnit sin serie. Vi gratulerar!

samt viss instrumentinstruktion och tillgång till stöd
litteratur har deltagarna nu fått sig tilldelade praktiska
tillämpningsövningar på objekt ute i produktionen. I
stället för att ge en icke relevant teoriutbildning vill vi
i stället ge ett problem och låta deltagarna själva söka
lämpligt mått teori i tillgänglig litteratur och ev med
hjälp av tillkallad expertis. En första utvärdering och
resultatredovisning planeras kring månadsskiftet.
På planeringsstadiet ligger främst två stora utbild

ningsaktiviteter som måste kunna startas under inne
varande säsong. Det är dels en utbildning i produktions
ekonomi för tekniker dels en utbildning för ungdom
som helt inriktas på PRAKTISK yrkesskolning. Båda
dessa aktiviteter kommer att presenteras mer ingående
då planerna utformats och fastställts i spec utsedda pro
jektgrupper.

Nils Winberg
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••MAMMA AR
••SAMHALLSMEDVETEN

Vi har fått en dagbok från Birgitta Treskog, sekreterare på halvtid, mamma på heltid
och med många uppdrag. Hur skall dagen räcka till, ibland tas sena kvällstimmar i an
språk?! När intresse och vilja finns räcker tydligen också orken. Vi tar med glädje emot
flera "dagböcker".

Måndag
J som vanligt kvittrande pigg och säger "äntligen

ringer klockan, upp med· er" medan E svårväckt.
Hur många föräldrar står inte varje morgon med
lite dåligt samvete för att vara tvungen dra små
barn ur sängen, tvinga på dem kläderna, tjata i dem
lite frukost och till slut - när de äntligen vaknat
ordentligt och upptäckt sina leksaker - ta ut dem
i kylan. Hur når vi målet: förvärvsarbete för alla
som vill arbeta och barntillsynen löst på ett för
barnen bra sätt?
Lämnar av J - vårt första skolbarn - vid sko

lan och åker med tvillingarna till kommunens nyas
te område, Skorpionen, där barnstugan proviso
riskt inhysts i en källarlokal som absolut inte skulle
godkännas av vare sig Socialstyrelsen eller SPRI.
Personalen är beundransvärd som trots källarluften
och trångboddheten orkar med två grupper barn.
I lokalen finns en toalett + GF:s minsta tvättställ.
Det har blivit bättre i kommunen med daghems
platser men fortfarande är behovet stort.
Tillhör de lyckligt lottade som arbetar halvtid

och dessutom har ett mycket stimulerande arbete.
Det är underbart - trots jäktet på morgnarna
att komma ut och arbeta. Hämtar efter arbetstidens
slut två glada barn som så gärna vill visa mamma
hur alla grejer på daghemmet fungerar och vad de
gjort. Hur många pappor är det som tar sina barn
till och från daghemmen och har en chans till denna
kontakt? Ar det bara arbetstidens förläggning som
gör att det mest är mammor som i ur och skur
kommer med sina barn?
Hämtar J hos grannen, dit han går efter skolans

slut. Han är helt uppslukad av detta nya med sko
lan och Fröken är nog det bästa som finns. Känns
lite underligt tänka på att han nu är inne i "skolsys
temet" med många år framför sig. Hur mycket hin
ner läroplaner och skolan över huvud taget för
ändras under den tiden?

G i Malmö. Middag för bara barnen och mig.
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Badning av alla tre barnen, vilket har till följd ett
badrum där allt flyter (tack Elementhus för lätt
torkade väggar och golv). Får veta att barnen
influerade av OS? - tävlat i vattenskytte med
hjälp av plastflaskor. Ingen enighet om vilken saga
vi ska läsa, alltså läser vi tre stycken.

Tisdag
Underbara sol! Alla talar om den vackra som

maren och visst var juli en toppenmånad, men se
dan ... Inte ens båten har lockat. Samma procedur
varje morgon. I dag måste barnen vara hela dagen
på daghemmet, varför de håller mig kvar lite längre
än vanligt. Företagsnämndssammanträde under ef
termiddagen. Bland de frågor som diskuteras mest
är nyheten om förändringen på vår pannsida och
det förslag till "GF:s personalpolitik" som en ar
betsgrupp utarbetat. Hur är det med anställnings
trygghet och arbetstrivsel i dag? Vi har haft det bra
i Gustavsberg men på många andra orter har män
niskor fått bryta upp och flytta dit där arbetena
finns. Rapport från utbildningsledaren om kursakti
viteter. "Svenska för invandrare" som startade så
fint i slutet av augusti med ca 200 deltagare är re
dan nere i hälften. Har vi inte lyckats motivera
våra invandrare till att vilja lära sig sitt nya lands
språk, eller vari ligger felet?

Sammanträdet slut 17.30. Grannen hämtat H och
E på daghemmet och alltså tagit hand om alla tre.
Vad skulle man som förälder göra utan hjälpsamma
grannar och vänner? Snabb middag, badning etc.
19.30 dags för nästa meeting. Har bett de två övri
ga komma hem för att slippa ordna barnvakt igen.

Ska sammanställa ett remissvar till KF :s tidnings
utredning, som gått ut på remiss till samtliga före
ningar, fackliga organisationer och andra medlems
organisationer (varför inte till industrierna?) och
som redan i pressen väckt en del uppmärksamhet.
Har "under hand" talat med några stycken om tid-



ningen VI och enbart fått positiva omdömen resp
mötts av lite rädsla för att den läggs ner eller om
arbetas. Glädjande nog är vi inom Konsumtions
föreningens styrelse eniga om att VI har en mycket
stor uppgift att fylla. Det är den enda kooperativa
tidning som går ut till medlemmar och allmänhet.
Som den i dag är utformad har den en mycket fin
avvägning mellan aktualitet, fina genomarbetade ar
tiklar och kooperativ information. I utredningen
sägs bl a att innehållet i tidningen anses rikta sig
till yngre, mer intellektuella grupper och en del häv
dar att den "skjuter över folks huvuden". Har svårt
att förstå det resonemanget. Personligen tror jag
att de som upptäckt tidningen har mycket stor
glädje av den.

G hem från Malmö kl 24 när vi fortfarande dis
kuterar kooperativ tidningsutgivning.

Onsdag
En helt ordinär eftermiddag med tvätt, städning,

pyssel med barnen och svara på svåra frågor. 7-
åringen kommer ofta med funderingar som jag inte
kan svara på utan hjälp av uppslagsbok och jord
glob.

Skolstyrelsens sammanträde 18.30 men har inte
ordnat barnvakt (är bara suppleant men brukar
försöka närvara). Bl a ska budget för 1973 tas upp.
Blir antagligen ett kärvt år för de flesta kommu
ner.

Torsdag
I kväll arbetarkommunens sammanträde. Gläd

jande nog har sammanträdena blivit aktivare och
diskussionerna mer givande. Vissa principfrågor har
tagits upp till diskussion, bl a om kommunens bo
stadspolitik. Vad vill vi ha i kommunen - höga
hyreshus eller marknära bostäder? Hur är det med
kostnaderna? Vi får tänka på vad boendet betyder
för människorna. Kommunalpolitiker har en benä
genhet att tänka kortsiktigt ekonomiskt. Man bör
se till totalkostnaderna på längre sikt. Vad betyder
boendemiljön socialt? Hur mycket kostar den bus
förstöring som sker inom större bostadsområden?
Varför har man delat upp Lugnet i en sida med
bara villor och radhus och en med enbart hyreshus?
Jag skulle vilja uppmana fler att gå med i sina resp
politiska partier för att försöka göra det bästa av
vår kommun. Klaga inte bara på hur kommunen
sköts utan gå med och gör något! Det är allas vår
miljö och trivsel det rör sig om. Gustavsberg har
så fina naturliga förutsättningar att vara ett "möns
tersamhälle".

Fredag
Eftermiddagen - packar bilen med barn och

bagage, hämtar G vid hans arbetsplats kl 17 och
åker till Arvika för att fira svärfar som fyller 75
år. Skönt avkopplande!

Birgitta Treskog

BIO-KONTRAST
HOST'PROGRAMMET

Fredagen den 10.11 kl. 20.00
"Vem är rädd för Virginia Wolf?"
Regi: Mike Nichols
Medv.: Elisabeth Taylor, Richard Burton. Bfbj.

Fredagen den 24.11 kl. 20.00
"En drömmares vandring"
Regi: Lars Magnus Lindgren
Medv.: Jarl Kulle. Bfbj.
EXTRA! Thorstein Bergman sjunger och berättar
om Dan Andersson

Fredagen den 1.12 kl. 20.00
"Under Polstjärnan"
Regi: Edvin Laine
Mcdv.: Aarno Sulkanen, Risto Taulo. Bfbj.

Fredagen den 15.12 kl. 20.00
"För att inte tala om alla dessa kvinnor"
Regi: Ingmar Bergman
Medv.: Bibi Andersson, Allan Edvall, Jarl Kulle
Bfbj.

Onsdagen den 3.1.73 kl. 15.00
"Lyckliga skitar'
Regi: Vilgot Sjöman
Medv.: Solveig Ternström .Fr. 11 år

Fredagen den 19.1 kl. 20.00
"Shanghaiexpressen"
Regi: Josef von Sternberg
Medv.: Marlene Dietrich, Clive Brook

Onsdagen den 31.1 kl. 20.00
"Mitt hem är Copacabana"
Regi: Arne Sucksdorff
Medv.: Leila, Cosme, Josefa, Toninko
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FRÅGAN ÄR FRI

SKIFTARBETE
Att vara skiftarbetare är en utstötande syssla.

Den ena veckan måste man gå upp klockan fyra,
då sover andra så då måste man vara tyst, man får
då viska till varann. Om man arbetar 2-skift då har
man inte mycke tid att varken prata eller titta på
tv. Vad tv beträffar så får man se tv varannan vec
ka för man börjar klockan tretton och trettio och
slutar kl. 22. En ensamstående skiftarbetare har inte
ens möjlighet att köpa en kvällstidning mer än var
annan vecka. Det är inte mycket familjeliv att skry
ta med heller. I synnerhet om den andra äkta hälf
ten arbetar heltid och dagtid. När maken kommer
hem efter kvällsskiftet då är klockan 22.15 då skall
den dagtidarbetande sova så då måste det vara tyst.
Den skiftarbetande måste koppla av från jobbet för
annars går det ändå inte att somna så det blir sen
sömn för densamma.
Men för den dagtidarbetande blir det att gå upp

samma tid på morron men skiftarbetaren måste so
va så man måste röra sig tyst. Men i vilket fall som
helst så kan man inte tala till varann på morron
heller. Enda gången man kan tala till varann som
andra människor det är på middagen den veckan
då skiftarbete börjar kl. 13.30. Då måste den riktiga
måltiden bli på middagen den andra veckan blir den
på kvällen, så det är inte lätt för magen heller att
förstå detta. Men på middagen har man faktiskt
möjlighet att tala till varann i hela 30 minuter om
man har som jag möjlighet att gå hem 30 minuter
före tolv. Men maten får man göra i ordning på
kvällen så att det är bara att värma på middagen.
Så då får man laga mat fastän ingen skall äta. Laga
mat som är så roligt annars. Att träffas 30 minuter
på en middagstimme är ju storartat eftersom man
inte har talat till varann på 24 timmar.
Morgonskiftet är bäst ur den synvinkeln att man

får se tv på kvällen och kan följa med världshändel
serna i den mån man inte somnar, det gör man gans
ka lätt även då man läser tidningen. Det är ju inte
heller att undra på, när man får gå upp kl. 4. Man
måste absolut gå till sängs kl. 22. Man får ändå inte
sova mer än högst 6 timmar.

Det värsta av allt är att man är helt beroende av
grannar i ett hyreshus som är så lyhört. Om grannen
har främmande och inte själv har arbete att tänka
på så är det hemskt att den som har så oförmånliga
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arbetsvillkor skall behöva lida för det. Det är om
byte på arbetstider så ofta så det går inte att sova
med ro även om man får sova till 6. Det vore rim
ligt om man som skiftarbetande finge en lägenhet
som vore lite mera lämplig, åtminstone en egen in
gång och i enplanshus eller ett rum som man kan
få sova i om grannar har håll-i-gång.

Det är ju endast då det gäller arbetstid, är det
fritid skulle det aldrig falla en in att klaga. Detta
onaturliga arbetssätt betalas ett pris av 50 kr. i
månaden om det är fullt timantal när man skall gå
upp kl. 4 får man inget extra. Det förlorar dagtid
arbetande om han går hem en halvtimma tidigare
på middagen för att man skall träffa varann de där
30 minuterna varannan vecka. I detta sammanhang
kan jag ge en bra rekommendation till alla som tän
ker skiljas för de tycker att de nöter på varann för
mycket. Tag ett skiftjobb då kan ni ha samma lä
genhet och telefon m.m., det blir billigt och bra och
ni behöver aldrig träffas. Vi har faktiskt skrivit
brev till varandra i 13 år nu.

Mot skiftarbete

Så kan man alltså känna sig om man är gift med en
skiftesjobbare. Det finns säkert andra synpunkter på
skiftesjobb, hör gärna av er. Vi har lovat att skaffa svar
på insändare och till vem vänder man sig i detta fall har
vi frågat oss. Till Fastighetsavd. gick vi och frågade om
man kunde lösa signaturens bostadsfråga på bättre sätt.
Där var man villig att diskutera igenom problemen med
sign. för att finna en lösning.

Vi vände oss också till Arbetsstudieavd. och fick veta
vilket slag av skiftesarbete vi har och hur många som
skiftesarbetar hos oss här i Gustavsberg.

ANGÅENDE SKIFTARBETE
Företaget försöker i största möjliga utsträckning an

vända dagtid, (07.15-12.00 lunch 13.00-16.30) som
ordinarie arbetstid, då så är tekniskt och ekonomiskt
möjligt.
Antalet kollektivanställda är ungefär 1.500 st vid

AB Gustavsbergs Fabriker, av dessa arbetar cirka 100
st enligt tvåskifts-schema. Arbetscykeln för tvåskifts
schema är följande:
Em = eftermiddagsskift arbetstid 13.30-22.00
Fm = förmiddagsskift arbetstid 05.00-13.30
L = ledighet
To Fm - Fre Fm - Lö L - Sö L - Må Em - Ti Em -
Ons Em - To Em - Fre Em - Lö L - Sö L -Må Fm -
Ons Fm- osv -
Av de 366 dagarna under 1972 är 231 arbetsdagar och

alltså 135 dagar veckoslut, helger och semester.



"Så är den stolta vår framsprungen
den vår de svage kalla höst", skaldade Karlfeldt
och i • denna granna sommar kan man förstå vad
han menade. Den 7 oktober, Birgittas dag, skall
Brittsommaren enligt gammal tradition infinna sig
och det gjorde den i år, men vår är vår och höst
är höst likafullt, skalden får förlåta vi hör väl till
de svage. Hösten kom till Farstaviken, sprakande av
färger, grann som alltid men ändå förebud till vin
ter och kyla.

När krattorna börjar gå på Grindstugatan
då är det höst. Det finns ingenstans i detta Gustavs
berg där det krattas så intensivt, som på vår mesta
Bruksgata. Att bo vid en alle är för det mesta ett
gott öde men när hösten kommer skall förmånen

, betalas med idoghet och flit. Kastanjen, lönnarna,
alla lövträden kastar av sig sin färgsprakande av
skedsdräkt och lägger den som en matta mellan
rosenplantorna och de välklippta häckarna. Grind
stugatsborna krattar och krattar tills snön faller
och snöskottningen tar vid.

Vi bjöds på fest innan sommaren dog.
Vi, det är Sanitetsfabrikens personal, Plastfabri

kens dito med deras närstående. En småtidningsre
daktör hör ju egentligen inte till någonstans i denna
inrutade värld. Annat än till tryckfrihetsförord
ningen och den bjuder minsann inte på någonting.
Möjligen på vatten och bröd om det står något
olämpligt i tidningen och det gör det ju inte, säger
mina radikala vänner och mitt samvete, som aldrig
blir äldre än sjutton högst. Resten av mig står på
tröskeln till pensioneringen.
Nu var jag lyckligt nog "närstående" och då kan

det bli fest i Kapernaum eller Operakällaren och
det är ju strängt taget samma sak. Lunchrumskom
mitteer skall man vara vän med. De har pengar som
vatten och en charmerande lust att göra slut på
vartenda öre till sina arbetskamraters förnöjelse.
Ju mer personalen äter ju mer pengar blir det att

festa för. Märkligt, hemma hos oss blir det precis
tvärtom. Hur bär man sig åt för att få subventione
rade omkostnader? Det måste vara modellen.

Sällan har vi fått så mycket för så litet.

var där. Det var i mitten av fyrtitalet när Gunder
Hägg slog världsrekord på 1500 m och vi bars av
den nationella vågen till ansvarslöst överdåd in på
närmaste krog. Det var tider det för Stockholms
näringsställen, karln slog ju rekord varenda helg.
Men det var då det, nu var det SPF-fest.

Det började vid Farstavikens kaj,
klockan sjutton en lördag på septembers sista dag.
Luttrad av resan över Ålands hav med förslagsverk
samheten i våras, tog jag min glanil och klev över
landgången med tillförsikt. Allt gick väl, fast vi
gjorde en äventyrlig sväng ner mot Värtan och Li
dingölandet innan vi landsteg framför Kalle dussin,
som pekade ut riktningen tillbaka till Värmdön,
ifall att vi skulle tappa orienteringen fram på nat
ten. Men här tappades eller fattades intet. Allt var
ganska gott, maten, vinerna, humöret, och välorga
niserat, en afton att minnas, obeskrivbar på dessa
korta rader.

Ett par hundra festdeltagare
från SPF-Gustavsberg innebär att ett verkligt inter
nationellt gäng är ute och fröjdar tillsammans. Det
underbara hände att alla förstod varann. Vårt svens
ka språk som i vardagslag reser oöverstigliga bar
riärer mellan arbetskamrater tappar helt sin bety
delse när moderna dansorkestrar spelar upp till
dans. Då kan ändå ingen höra vad den andre säger.
Det blir en ordlös samvaro över alla gränser, att
dansa är ett internationellt sätt att umgås. Den
växande generationen lär ju bli lomhörd av ljud
explosionen i vår tid och får övergå till att tala
med hela kroppen. Det kan bli tjusigt.

Parnevik är bra, väldigt bra
han underhöll oss under supen, men han borde delat
gaget med vår egen "komframåsej" för han var bätt
re. En norditalienare, som kan leda oss suveränt
genom en festkväll på ädlaste roslagsmål med ute
slutna H-n, det är ett strå vassare än en berömd
imitatör det. En bra sångare gladde oss också och
vad mer skall jag säga om lunchrumsöverskottets
välsignelser annat än - synd om alla som inte fick

Edla Sofia

15

0

SALTSTANK FRAN FARSTAVIKEN

Vi erövrade Operakällaren för en kvarts hund- vara med.
ring per person. Det kostade betydligt mer sist jag



HÖSTVINDARKRING
BULLERÖARNA
I skärgården tar sommaren
avsked. Bränningarna
slår mot klipporna och
fritidsbåtarna har försvunnit
från fjärdarna.

Foto: Hilding Engströmer
Layout: Thore Olsson
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"NYTTIG" FÖR
ANKAR VID
GUSTAVSBERGS
FABRIKSKAJ

Den 5 okt vid lunchdags ank
rade Teaterbåten "Nyttig" i
hamnen. Där skulle hon ligga
ett dygn som ett roligt inslag
både som teater och som pryd
nad. På e m var det utlovat
gratis barnteater. Och gissa om
intresset var stort! En halvtim
me före utsatt tid ringlade en
lång kö med barn och mammor
utefter kajen och för att alla
barn sedan skulle få plats, fick
de flesta mammorna lämna bå
ten och vänta i land. Skådespel
arna hade fin kontakt med bar
nen, som själva fick "spela"
med i "Resan mot vinden".
med enkel rekvisita och med
barnen som uttrycksmedel kan
man göra stort drama. På kväl
len var det "samhällsrevi" vink
lad för vuxna. Publiktillström
ningen var god även då, men
inte fick den publiken samma
utbyte som den på e m fick.
Vi önskar "Nyttig" välkom

men åter!
ML



ATT PRYA I GUSTAVSBERG
Prya kan man göra inom hela sitt län men vanligtvis söker man platserna på närmare håll. Gustavsbergs
ungdomar pryar mest inom Gustavsberg-Nackaområdet. Till Gustavsberg kommer elever från andra
skolor, vär fotograf har hittat Leif Karlsson från Hagsätra drejande på Stig Lindbergs atelje, Dan Grip
lär ut konsten. Antti Tuomi, Nacka pryade på SPF, Annika Lindeblom och Bitte Rosen från Björknäs
gjorde sina pryaveckor på OK och Farsta.
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-
KONSUM• DOMUS

Konsum/Domus
Av verksamhetsåret 1972 har vi nu passerat tre

fjärdedelar. Försäljningsutvecklingen är klart posi
tiv och håller god takt i jämförelse med riket
som helhet. Den återstående delen av året vet vi
ännu ingenting om. Vi ser dock framåt med tillför
sikt och optimism.
Vi har nu successivt glidit in i den höstliga delen

av året. Detta återspeglas också i det varusortiment
som presenteras i främst varuhuset. Den omdispo
nering som skett i varuhuset tror vi har breddat
möjligheterna att hitta bland de mjuka varugrup
perna. Hösten innebär också att olika fritidsaktivi
teter aktualiseras. Dit hör studie- och upplysnings
verksamheten.

Föreningens upplysningsråd
Vid årets föreningsstämma beslöts att ett upplys

ningsråd skulle bildas för att därigenom förstärka
möjligheterna till en aktiv upplysnings- och studie
verksamhet. Nämnda upplysningsråd har utsetts och
har följande sammansättning: Mats Algotsson och
Irmgard Teply från distrikt 1, Erik Lindblom och
Pentti Dahlberg från distrikt 2, Maj-Britt Persson
och Anita Wiberg från distrikt 3 samt Leif Petters
son, Alf Isaksson och Henry Ericson från förening
en.
Rådets första sammanträde hölls i mitten på sep

tember varvid planeringen av höstens upplysnings
och studieverksamhet behandlades.

Höstens planer
Vid sammanträdet med upplysningsrådet disku

terades i första hand uppföljningen av operation
"Välj rätt". Detta är en aktivitet som sker i sam
arbete mellan KF och Socialstyrelsen i kost- och
motionsfrågor i syfte att ge individen ökade förut
sättningar och valmöjligheter att förbättra hälsa
och välbefinnande. Särskilt arbetsmaterial har via
KF utsänts till grundskolorna. I föreningens regi
kommer information om kost och motion att ske
dels vid butiksträffar i slutet på oktober och dels
vid en träff i Gustavsbergs Teater den 25 oktober.
Därvid kommer specialister inom de olika områdena
att medverka. Kurser som äro aktuella under sa
songen äro "Riktig kost" som kommer med i akti-

viteten "Välj rätt", "Samverkan över gränserna"
som handlar om kooperativt samarbete - nordiskt
och internationellt, "Rörelse kring en ide" som bl a
fångar upp den just nu aktuella debatten om ideerna
i vår folkrörelse samt kursen "Pengar över" som är
en rolig och lättsam kurs om allvarliga frågor kring
familjeekonomin.

I övrigt har vi på programmet att anordna träf
far för invandrare där vi bl a presenterar vår före
ning samt den speciella inköpsguide för invandrare
som föreligger.
Vad som nu presenterats ger goda möjligheter till

en "rikare fritid" där meningsfulla studieområden
står till förfogande. Vi hoppas på ett stort intresse
med åtföljande många kursanmälningar.

PAN

Arets besök på AB Gustavsbergs Fabriker har varit
många och celebra. Inte bara Indiens härskare, In
dira Gandhi har gästat oss, KF:s direktion kom ock
så på besök i våras och denna bild visar en grupp
under rundvandringen. Arnold Erderyd visar en
produkt för fr v John Sallborg, Bertil Tronet, Gun
nar Ekman och Karl-Axel Linderoth, Arthur Hald
i bakgrunden.
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FOTBOLLEN RULLAR I DIV. 111
I

Efter segern mot Uppsala, så visste man att Vargar- på sin rätta plats i laget. Slutresu!tat: Gustavsberg-
na på bortaplan skulle bli en svår match. Det blev det Södertälje 2-0.
också. Det hjälpte inte hur man pressade, det var ändå Den 7/10 gick den sista matchen i serien mot Hanvi-
Vargarna som fick målen och vann med 2-0. ken. Gustavsberg förlorade till Hanviken med 2-0.

Gustavsberg bättrade på sitt spel litet mot Väsby och Därigenom gick både Gustavsberg och Hanviken upp
vann med 3-1. Matchen gick hemma den 16 septem- i serien till nästa år. Utslagna blev Edsbro och Råsunda.
ber.

Den 25 i samma månad fick Gustavsberg spela mot IFK Stockholm 22 13 5 4 59-30 31
Råsunda borta i elljus och det slutade med en stor för- Uppsala IF 22 12 7 3 35-22 31
lust, ty Råsunda kunde vinna med 5-2 och Kent Sund-
ström och Fred Andersson målade för Porslinsgänget. Södertälje SK 22 11 5 6 51-24 27

Nu var man inställd på det allra värsta mot ledarla- IF Vesta 22 10 5 7 42-35 25

get Södertälje. Sundbybergs IK 22 7 8 7 38-39 22

Den matchen gick hemma på Farstaborg och nu måste BK Vargarna 22 8 5 9 39-40 21

man vinna om man skulle ha någon chans i slutspelet. Gimo IF 22 5 10 7 38-42 20
Vi skrev alltså den 30/9 1972, då Gustavsberg klarade Väsby IK 22 5 9 8 25-39 19
nytt kontrakt i Div III genom 2 mål av Kent Sund- Gustavsbergs IF 22 7 4 11 29-36 18
ström, ett på straff, då han fälldes vid ett genombrott Hanvikens SK 22 5 8 9 26-39 18
och sedan slog straffen i mål. Edsbro IF 22 6 6 10 23-38 18

Det bekräftades också att Fred Andersson har kommit Råsunda IS 22 4 6 12 21-42 14

••BJORN NORDIN NATT-SM 2:a
Vid Svenska Mästerskapen i nattorientering pla

cerade sig Björn Nordin på en mycket hedrande
andraplats. Björn låg väl framme hela loppet och
var bara en minut efter segrande Stefan Persson,
Rehns BK.

Även en framgång i nattorientering kan rappor
toras. Christina Moline segrade i distriktsmäster
skapet för damjuniorer och torde därmed vara
Gustavsbergs första individuella distriktsmästarinna
i orientering.

Den nya kartan över norra Gustavsberg, "Ske
viksbladet", är nu markrekognoserad och renrit
ningen är i full gång. Kartan skall vara klar i vår.

Den 27 april arrangerar orienterarna en nationell
nattorientering på den nya kartan.

Börje

Bilden: Rune Rådeström, Snättringe vid varvningen 12,5
km under 2-milatävlingen i Gustavsberg den 29.10.
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Ett stiligt ugnslag från "äkta rågods" troligen från 1930-talet. Övre raden fr v Per Boox, Uno Lindberg,
Anton Andersson, Helge Blomqvist, Bertil Pettersson, Curt Säfström, Verner Bergvall, Gunnar Östberg,
Einar Nyström, Gunnar Enwall.
Undre raden fr v Aldor Olsson, August Johansson, Fritz Nordström, Uno Hultgren, Erik Nilsson, Karl
Hedberg, Sven Johansson, Alexander Andersson.

BJÖRN FRÅN HÄSTHAGSTERRASSEN

FICK KULTURSTIPENDIUM I ÖREBRO

Många ungdomar i Gustavsberg har från tidig
ålder glatt oss i skol- och blåsorkestern. Två av de
flitigaste kom från Erikssons på låga Terrassen i
Hästhagen och hette Björn och Bosse. Vem minns
inte deras egen orkester "Melody Makers"?
Nu är Björn och Bosse Eriksson regionmusiker

i Orebro efter att ha genomgått bl a Kungliga Mu
sikhögskolan. Björn som dessutom har eget storband
och är lärare på Kommunala musikskolan i Orebro,
har nu fått Kulturnämndens arbetsstipendium på
5.000 kr. Pengarna skall Björn använda för en ny
lärobok i saxofonspelning som han skall utarbeta.

Bosse som vi minns som en bra trumpetare har
gått över till oboe och undervisar i det instrumen
tet på musikskolan i Orebro.

ERIKSVIKS BOKBINDERI
OLOV SJOBECK

Vårvägen 9, Saltsjö-Boo
Tel. 715 18 22

Privat- och partibokbinderi
Även inbindning av GUSTAVSBERGAREN

21



Detta foto är från Mariagatan 8, i trädgården med idyllisk landsväg som bakgrund (nuvarande Skärgårdsvägen).
På andra sidan vägen låg Kapellslätten, nu Ekvallen, och kvartetten på bilden är Eric Nilsson med systrar. De stol
ta gipskrigarna stod från början i Grindstugatan och ägdes av modellör Eriksson. Då denne flyttade 1903 ropa
des krigarna in på auktion och hamnade här.

VANDRA MIN VAG
Axel Björkman fortsätter här sin berättelse från Mariagatan. Han beskrev i slutet av sin skildring i förra
numret olika bollspel och lekar.

Men man fick inte sparka boll på Skuggans gård,
då någon låg på Bår i likboden. Vid den tiden då
Spanska sjukan gick, var det många lik i boden.
Jag minns när magister Lagerström låg där på "litto
parad". Det var mycket folk där och alla hade sina
"kommentarer",

Om någon skulle begravas i kyrkan, så kördes
likvagnen samma väg som Johansson körde sop
kärran. Nu var det så, att avståndet mellan hjulen
var olika långt, varför den ena vagnen inte passade
i den andras hjulspår, så det blev en vådlig färd,
när kusken försökte välja mellan de båda spåren,
innan man kom ned till "Nya vägen". Det höll på
att gå illa flera gånger, så man måste till slut för
bättra vägen.
Att det var krig i Europa tänkte vi ungar inte

så mycket på. Det var när maten började tryta och
mamma bad oss gå ut och plocka molla i dikena
bland potatislanden, så att hon kunde koka spenat
åt oss. Potatis var det brist på. Men det fanns pota
tis lagrad i Fabrikens massakällare, potatis som var
beslagtagen av Livsmedelskommissionen. Kålrötter
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fick ersätta potatisen och man fruktade för engelska
sjukan. Vi fick kondenserad mjölk, en matsked om
dagen, tror jag det var och det smakade gott och
så var det ransonering. Vi barn sparade t ex bitsoc
ker och sålde det tillbaka till mamma för att vi
skulle få litet fickpengar. Så kom inkallelsen till
Landstormen och gubbarna blev placerade på öarna
och så kom det andra landstormsgubbar till Gus
tavsberg och intog Tvättstugans ena halva. I pann
muren kokade man ärtsoppa med fläsk och om man
höll sig framme med en trelitersflaska, så kunde
man få överbliven soppa av den snälla kocken, som
hade egna barn hemma och som tyckte synd om oss.

Landstormen tog också min farmors källare som
låg i Skuggarbacken och byggde om den till en ben
sinkällare och sedan patrullerade en skäggig man
med gevär upp och ned i backen och vaktade ben
sinfatena. Det var i början av lastbilstrafikens tid
och militären beslagtog det man behövde av privata
lastbilar.
Min pappa och fjärdingsman Andersson i Ingarö

blev inkallade till Morjärv i Haparandatrakten. Det



••
MOTE MELLAN MARIAGATSGRABBAR

En Mariagatsgrabb av äldre årgång haffade mej
en kväll från Gustav Blombergs fönster, då jag kom
direkt från jobbet. Han bad mej komma upp till
Gustav Blomberg för att vi skulle få en pratstund
om Mariagatan.
Jag gick upp till Blomberg och döm om min för

våning, ty där satt mariagatsgrabben Acke Mas,
som var son till murare Hedberg d ä, som en gång
bodde i Mariagatan 4 på södra gaveln.

Det var längesen vi träffades på gamla Folkans
trappa, ty det var fullsatt, men vaktmästaren John
Dahlkvist hämtade en köksstol, så att Acke Mas
fick sitta och avnjuta en skärgårdsfilm med Sigurd
Wallen i huvudrollen.

Gustav bjöd på kaffe och vi snackade om gam
malt från den gamla "goda" tiden. Blomberg il
lustrerade snacket med bilder ur sina samlingar.
Där såg jag Fina Sundberg, närmaste grannen i
kretsen av sin familj, där jag igenkände Oskar och
Emil, som var goda fotbollsspelare när jag var
grabb.

Murar Hedberg härstammade från Leksand lik
som hans fru, som förresten bar leksandsdräkt även
till vardags. Acke Mas berättade att han var sladd
barn i familjen och han skickades i unga år på
grönbete i Leksand och där är han bosatt på äldre
dar med sin norskfödda fru efter att man krossat
Atlanten hela nio gånger mellan Amerika och Sve
rige.

Där satt alltså Acke i sin stuga en kväll och läste
en dikt av Rune Lindström "Vid barndomens
strand" då tidningen Gustavsbergaren damp ned i
brevlådan. Acke slog upp tidningen på måfå och
då föll hans blick på en bild av Mariagatan och
just det hus, som var hans barndoms grind. Då
fick han en sådan lust att resa till hemorten. Så

tog han tåget och reste till Stockholm och vidare
till Gustavsberg. Han hälsades av en nyasfalterad
gata och så kom han till Gustav Blomberg och där
satt vi och pratadeoch tittade på Gustavs bilder.
Har Du hört det där om när skrivningen kom till
tvåan, till Stina Lundin? - Det var mantalskriv
ning och all bokföring sköttes av bolaget och kassör
Hellström. För att samtidigt kontrollera bostäderna
hade Bolaget en grupp på tre man, som gick och
skrev, som man sa. Det var Kapten Odelberg själv
och kassören samt en befallningsman. Man knacka
de på och gick in till Lundins och mot Stina tog
emot. Hennes man jobbade i Fabriken och formade
hinkar av porslin. Kapten gick omkring och tittade
och kassörn skrev i fabrikens liggare.
Men så stannade Odelberg framför chiffonjen

och tog ned ett foto, som intresserade honom.
- Vem är den här stiliga karln på det här fotot?

frågade Odelberg.
- Det är Nils, min äldste son, svarade Stina

stolt. i
- Men varför arbetar han inte här på Gustavs-

berg? frågade Odelberg och tittade åt kassören.
- Nej, det var därför att han fick sparken från

Gustavsberg, sa Stina. Då reste han till Amerika i
stället, kom med i kriget och blev så småningom
sjökapten i amerikanska marinen, fortsatte Stina
Lundin. -
- Det var en stilig uniform han bär, sa kapten

Odelberg, men varför fick han sparken? - Inte
sparkar väl Kassörn folk utan vidare?
Kassören såg litet besvärad ut, men Stina Lundin

fyllde ut tystnaden med att berätta, att det var en
bagatell bara. Han beskylldes för att han tagit någ
ra kräftor i Kvarnsjön.

Axel D.

var mycket snö den morgonen, då dom for. Innan
pappa for, så skottade han väg ut till gatan. Anders
son kom med häst och släde och så åkte dom ned till
gustavsbergsbåten.

Sen kom det så småningom kort från Karungi och
Ovre Morjärv med hälsningar. -
Vi grabbar i Mariagatan bildade ett fotbollslag

och Rune Andersson valdes till kassör. Vi sparade
i många år innan vi fick ihop pengar till en boll.
Under tiden sparkade vi med en boll som ständigt

gick sönder. Andra grabbar retade oss och kallade
oss Koksnörets fotbollslag, därför att bollen var
lagad med vit tråd. Så småningom fick vi ihop
trettiotvå kronor till en boll, som vi köpte genom
Ernst Andersson i Gustavsbergs Idrottsförening.

I Tallåsen hade man en sammanslutning som kal
lades Ohokladhattarna. Kapellslätten var tränings
plan för alla smågrabbar, ty på Bleksäng fick bara
dom stora grabbarna vara.

Axel Björkman
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Så här belåtna ser våra spelare ut sedan Hallstahammars AB fått stryk med 3-0 i säsongavslutningen! Fr v knäst
Ingemar Wall, Tage Gunnarson, Thorsten Edlund, Göte Gustafsson, Sven-Erik Eriksson och Bengt Hals. Stående
Allan Eriksson, Arne Westman, Sivert Wallberg, Kurt Thurby, Bjarne Lindlöf och lagbasen Arthur Strandberg.
(Foto-Eilert, Strömsholm)

MOLNTORPSGLIMTEN
Nybygget vid vår fabrik påbörjades programenligt

under september med Anders Diös AB som huvudentre
prenör. Pålning var nödvändig första åtgärd, varpå man
kunde övergå till grundarbetena.
- Den 4 september avslutade portvakt Augustin Sääf

en drygt tjugoårig anställning hos oss, och övergick där
med till att bli folkpensionär. Sedan skolåldern var han
dessförinnan anställd vid Mölntorps Gård i 32 år! Där
fick han i unga år bla köra oxar. Aven idrotten har i
honom haft en trogen anhängare. Som exempel kan
nämnas anläggandet av Mölntorps IP - invigd 1945 -
där åtskilliga fritidstimmar krävdes. De maskinella
hjälpmedlen förekom sparsamt på den tiden, varför en
grabb med Sääfs kapacitet var verkligt värdefull! I
Mölntorps IK var han också en god allroundkastare
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med flera KM i diskus. Klubbkassan skötte han i många
år och var under tio år ordförande i orienteringssektio
nen. Äret-runt-fiske har på senare år blivit det domine
ande fritidsintresset, förutom tvenne egenhändigt till
verkade roddbåtar.
Portvaktssysslan jämte skötseln av värmecentralen

har varit huvuduppgifter hos oss. Denne vitale 67-åring
- populärt Gusten kallad - har också genom åren
blivit något av en hustomte för oss alla! Efter att ha
varit mölntorpare från födseln, njuter han nu välför
tjänt sitt otium såsom kolbäcksbo.
- GBM-klubbens fotbollslag har genomfört årets se

riesäsong på ett angenämt sätt! Seriesegern fanns inom
räckhåll men laget stupade s a s på mållinjen. ETT fut
tigt mål till hade behövts! Ett steg i rätt riktning dock,



T. höger "Medaljörerna" i 10-kampen: fr v M. Haarala
silver, Ä. Johansson guld och E. Norrgrann brons!
(Foto-Eilert, Stockholm)

Nedan t höger Augustin Sääf avtackades från företaget
av Einar Hjärtsson tv och Gunnar Nilsson - t om
klockslaget är förevigat! (Fredriks foto, Västerås)

i fjol belade man 'bronsplatsen". Utöver de på bilden
poserande spelarna har även Kenneth Andersson, Roger
Uppling, Bengt-Åke Karlsson, Einar Eriksson och Ingvar
Widell bidragit till framgången.

Arets KM i 10-kamp - det tionde i rad - vanns
överraskande av debutanten Äke Johansson på plats
siffra 47. 2. Martti Haarala 56, 3. Eric Norrgrann 64,
4. Harri Leppälä 66, 5. Bjarne Lindlöf 78, 6. Esko
Mylläri 82, 7. Arne Westman 85, 8. L. Johansson 86,
9. Esko Ahoniemi 90, 10. Weli Kuuttinen och Thorsten
Edlund 94, 12. Bengt Hals 101, 13. Tage Gunnarsson
104, 14. Markku Kuuttinen 106, 15. Eino Kuuttinen
116, och 16. Håkan Hedberg 117. Grensegrare: M.
Haarala kula 14.21, st längd 2.89 och diskus 43.02, Å.
Johansson 100 m 12.3 och skjutning 93, H. Leppälä spjut
42.20, E. Mylläri varpa 914, W. Kuuttinen terräng
2.200 m 7.43, T. Gunnarsson simning 50 m 43.5 samt
Rickard Nilsson höjd 1.61.

För sommarfiske-entusiasterna har sedan 1958 arrange
rats KM-Mete och utgången av årets upplaga blev minst
lika oviss som vanligt. Veikko Mylläri såg dock slutli
gen till att mästartiteln åter stannade hos de s k "etable
rade fiskehajarna"! Resultat damer: Aune Leppälä 455 g
2. Irja Mylläri 400 3. Marja Mylläri. Juniorer: Esa
Haarala (snart fem år!) 465 g 2. Erkki Leppälä 420
3. Thomas Zetterberg 310 4. Martti Pokela 270 5. Peter
Nilsson 220 6. Rolf Mylläri 200 7. Jaana Kuuttinen 135
8. Pia Ehnlund 125 9. Jussi Ehnlund 75 10. Laila Leppä
lä 45 11. Sirkku Ahoniemi 40 och 12. Laura Pokela 35 g.
Herrar: Klubbmästare W. Mylläri 765 g 2. L. Johans
son 460 3. Arne Westman 420 4. Stig Andersson 395 5.
Kenneth Andersson 365 6. Martti Haarala 350 7. Kaarlo
Ahoniemi 320 8. Tage Gunnarsson 230 9. Rainer Sand
vik 200 10. Tore Andersson och Kjell Thurby 160 12.
Eero Kiviranta och Åke Johansson 155 14. Harri Lep
pälä 120 g. Ett 40-tal deltagare drog upp minst en fisk
-mest abborre och mört - ur den vid tillfället mycket
grumliga Kolbäcksån.

Vid denna upplagas pressläggning meddelas just att
en "Gustavsbergare" - adress Mölntorp - vunnit KF:s
Riks-Mästerskap i banskytte. Fjolårs-tvåan Elis West
man tog alltså en gruvlig revansch! En mera utförlig
rapport kommer i nästa nummer.

L. Johansson
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Kräftkalas på Gustavsgården
Alla på Gustavsgården, som orkade och hade lust att

komma, var bjudna på kräftkalas på Farstaborg i början
av september. Det är kommunen som bjuder på denna
årliga kräftfest.

Ett 40-tal hade samlats och stämningen var trivsam
och glad, berättar Hilding, som var inbjuden med sin
kamera. Man åt kräftor med välbehag, tog sig en ja
mare, dansade och sjöng.

Hattar bars med grandessa, som syns på damerna på
bilden, Märta Nordblom och Ellen Ström. Ellen spela
de både dansmusik och underhållningsdito och ackom
panjerade allsången. Omar stod också för underhållning.
Han spelade gitarr och sjöng.

Bussar hämtade gästerna vid Gustavsgården till fes
ten, som började klockan 7. Och vid 10-tiden var det
uppbrottsdags.

Argentavas och Stokefotboll
Den som är intresserad av fotboll vet naturligtvis

allt om engelsk fotboll. .. Hur supporterklubbarna ar
betar. Att dom har egna tidningar t ex. I Stoke City F.C.,
organ för supporterklubben i Stoke on Trent, kan man
bland mycket annat läsa serietabeller, titta på grupp
foto av den lyckliga familjen Greenhoff, där pappa
Jimmy är en av Stokes bollhjältar. Man kan också se
engelska landslagets målvakt Gordon Banks på besök
på Victoria Ground, som är Stokes fotbollsarena. Där
finns också ett korsord - med enbart fotbollstermer.

På bilden ses supporterklubbens styrelse med THE
GUSTAVSBERG VASE, en argentavas med stolt lejon.
Ett slående exempel på kontinental hantverksskick
lighet" som det står i Stoke City F.C. Den är en gåva
för Stokes framgång i Ligacupen från Mr. M. E. Hines
i firman P. E. Hines & Sons Limited på Wharf Street
i Stoke. Den firman har varit Gustavsbergs agent i nära
30 år.

Inskriptionen på plattan lyder: "Stoke City Foot
ball Club, Vinnare av Ligacupen 4 Mars, 1972. Från
supportrar och keramikervänner i AB Gustavsbergs
Fabriker, Sweden."

Under säsongen önskade klubben sina svenska vänner
välkomna till någon av hemmamatcherna. Och vi önskar
Stoke City Football Club med supportrar lycka till
naturligtvis!



1 raden: Ingrid Nelsson, okänd, okänd, Irma Liljekvist, okänd, Greta Jakobsson, Harry Boox, okänd, Eva Daniels
son, Birger Lindberg, Gunnar Möller, Sture Pettersson, Torsten Svensson, Ebba Flodmark, okänd, okänd, okänd, Gus
tav Roos, Åke Wallius, John Norberg, Acke Säll. 2 raden: Ingrid Axelsson, Stina Axelsson, Elsa Jonsson, Karin Da
nielsson, okänd, Barbro Jonasson, Gulli Norberg, Einar Sander, Elsa Jonsson, Eva Norberg, Margit Andersson,
okänd, Milton Carlsson, Ester Pettersson, Ellen Sander, Greta Tillberg, Inga-Maj Tillberg, Märta Liljeqvist, Mar
git Västling. 3 raden: Svea Karlsson, Maja-Lisa Svensson, okänd, Artur Bergvall, okänd, Lilly Danielsson, Inga
Olsson, Edit Fagerström, Märta Wadström, Tore Johansson, Erik Norberg, Margit Pettersson. 4 raden: Elsa Jons
son, Karin Jonasson, okänd, Gunda Floren, Alice Floren, Hilma Pettersson, Erik Svensson, Sigge Pettersson, Sven
Wallius, okänd, okänd, Elna Lind, Sara Lindberg, Wera Pettersson, Astrid Westerlund. 5 raden: Alice Svan, Ka
rin Norberg, Sara Bergvall, Ingrid Nelsson, okänd, Sonja Karlsson, Hilding Ohlson, Hans Andersson, John Svens
son, Elvi Karlsson, Birger Pettersson, Sven Andersson, okänd, okänd, Harald Lundkvist, Sven Lindahl, okänd,
okänd, Hans Olofsson, Elsa Karlsson, Ragnhild Jarl. 6 raden: Agda Säfström, Dagmar Leo, Elsa Lindbom, Gerda
Bäckström, Elvi Karlsson, Elsa Löfdahl, Ester Karlsson, Maja Svensson, Anna Svensson, okänd, Kerstin Nilsson,
Elsa Sander, Signe Norström, Valle Sand, Sven Löfdal, Sven Pettersson, Hedblom, Fransson, Alma Gustavsson,
okänd, Löfdahl, Greta Jansson, Sigrid Lindgren, Hulda Karlsson, Tyra Steen, Edit Karlsson, Sigrid Andersson,
Sven Svensson.

J
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GUSTAVSBERGS MISSIONSFÖRSAMLING 100 ÅR
Gustavsbergs Missionsförsamling 100 år
Är 1872 kan på goda grunder tas som utgångspunkt

för bildandet av Gustavsbergs missionsförsamling, som
i oktober i år firade sitt 100-årsjubileum.

Organisation
Upphovet till församlingen var smålänningen Fredrik

Hultman, som med sin rosenianska väckelsefromhet på
hösten 1870 fann fyra andra likasinnade i tron. Snart
nog var man tio personer, som samlades till uppbyggelse
möten.

I och med folkskollärare Gustaf Herman Lagerströms
inträde i missionsgruppen fick den en fastare och mer
föreningsmässig organisation. Den var en missionsföre
ning.
Vid Svenska Missionsförbundets första årsmöte den

2-3 juli 1879, representerade G. H. Lagerström "Gus
tavsbergs porslinsfabriks missionsförening", som den här
kallas. Dess stadgars första paragraf är mycket intres
sant:
"Föreningen utgöres af Ewangelisk Lutherska trosbe

kännare, hwilka drifna af Kristi krälek wilja bidraga till
Ewangelii befrämjande bland de många dyrköpta sjelar
wid fabriken och dess omgifningar."
Lagerström var också en flitig och duktig predikant.

Predikohjälp hade man också från Waxholm. Gruvfog
den P. Perling och lotsen J. P. Ostermans besök resul
terade i bildandet av sk nattvardsförening.

Eftersom dylika sammankomster var förbjudna under
tecknade de tio i Gustavsbergs missionsförening år 1876
den s k Nattvardspetitionen till Konungen.
År 1883 ombildades missionsföreningen till Gustavs

bergs kristna friförsamling. Dess föreståndare och ord
förande de första åren var tryckaren J. Reinhold Carls
son.

Efter konferens med brukspatron Odelberg, som var
allt i allo den här tiden, kallades Johan Alfred Berg
qvist till församlingens första ordinarie predikant. Han
hade även att betjäna Värmdö, Ingarö och Nämdö.
På årsmötet i januari 1942 beslutade församlingen

att ändra sitt namn till Gustavsbergs missionsförsam
ling.
Då var Oscar Lövgren pastor i församlingen. I sam

band med namnändringen företogs en revision av för
samlingens stadgar.

Lokalfrågan
I början samlades man här och var i hemmen. Sedan

blev det någon av skolsalarna i nuvarande Wärdshuset,
och sedan ett av de "Franska byggena", nuvarande Eke
dalsvägen 3, kallad "Fridhem". 1877 fick man använda
gamla kyrkan vid Ekedalsskolan (numera riven). Men
redan samma år utverkade man tillstånd för en större
lokal. "Hyddan", nuvarande pingstvännernas. Denna
lokal användes till år 1901 då Missionshuset kunde tas i
bruk. Om dess historia i korthet följande:
Den 16 mars 1901 beslutades om en petition till bruks

patron Odelberg i ärendet. Denna mottogs positivt.
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"Stallbacken" utsågs till byggnadsplats och vid midsom
martiden 1901 började grundläggningsarbetet. Den 15
december samma år kunde huset invigas. Jämsides med
sin användning som missionshus fungerade byggnaden
också som=kommunalhus och det användes också ända
fram till 1949 bl a för fackföreningsmöten och politiska
möten. Men då kom en ändring till stånd. Ur protokoll
från extra församlingsmöte den 27 febr. hämtar vi föl
jande:
"W. Gezelius rapporterade från sitt sammanträffande

med kamrer Ericson angående frågan om lokalerna att
inga anspråk ställdes från fabriken på frikyrkolokaler-
na".

Detta var mycket väsentligt för församlingen, som
därefter själv helt fått disponera över lokalen.
Två betydande renoveringar har skett av Missionshu

set. Den ena år 1949 och den andra år 1959.
Begreppet Missionskyrkan har införts på senare år,

kanske som ett uttryck för en vidare strävan mot själv
ständighet som måste känneteckna en frikyrka.

Statistik
1900-talets första årtionde präglades här av en andlig

väckelse. Man fick hälsa många välkomna på bekän
nelse till församlingen. Är 1910 visar den absoluta
toppen, 194 medlemmar. Siffran torde dock vara alltför
högt tilltagen, enligt pastor Oscar Lövgrens notering i
sin 70-årsskrift. Sedan dess har medlemsantalet gått till
baka och ligger sedan några år på 70 medlemmar.

Verksamhet
Är 1876 var ett betydelsefullt år i församlingens his

toria. Då kom sångkören, söndagsskolan och syföre
ningen till stånd.
Syföreningen tillkom för att ekonomiskt understödja

den kristna verksamheten i hem- och u-land. Den har
också gjort betydande insatser i detta avseende och är
alltfort verksam.

Gudstjänster och möten ordnas regelbundet. Herrens
heliga nattvard firas sedan 1898 första söndagen i varje
månad. Dop av såväl barn som vuxna förekommer inom
församlingen enligt Missionsförbundets praxis.
Mötesserier, sånggudstjänster och friluftsmöten hålles

sedan många år tillbaka gemensamt med de andra fri
kyrkoförsamlingarna. Särskilt är samarbetet med baptis
terna gott.
Pensionärsfesterna vid nyår startade år 1955 och de

anordnas ju i samarbete med Konsum. I övrigt förekom
mer regelbundet pensionärsträffar, studiecirklar m m.

Betydande försök att nå utanför fromhetsvallen har
gjorts och vi kan bara nämna kontaktkvällar med kom
munens och skolans folk som förekom 1959 och alltfort
kommer in i bilden ibland. Några i församlingens styrel
se deltog ju 1919 som förhandlare i den första avtals
uppgörelsen för arbetarna. Då församlingen gärna vill
stimulera sina medlemmar att ta aktiv del i samhälls
arbetet är det glädjande att flera medlemmar finns med
i olika kommunala nämnder och styrelser.



Sången och musiken
Den sångkör som bildades 1876 genom skräddarmäs

tare Carl Isak Holmberg var mycket aktiv de första åren
och sjöng, trots kritik från skolprästen Isberg, vid de
flesta tillfällen.
Är 1956 upphörde den, då i form av en kvartett

under ledning av Gösta Garpås (förr Gustavson). Ären
1965-69 fungerade en Ungdomskör under ledning av
Ove Lundgren. Kören ändrade 1969 form och blev en
dubbelkvartett. Numera finns en sånggrupp som sjunger
gospels ooh andliga visor.
Under en kort period några år kring 1920 fanns en

mässingssextett, som dock inte förde någon lysande till
varo.
Under åtminstone tre årtionden fanns också en stråk

orkester i samarbete med Björknäs missionsförsamling.
Musikföreningen tillkom 1895 och finns alltfort med

ett femtontal sångare. Nuvarande ledare är Äke He
nocksson, som också fungerar som församlingens solist
jämte Karin Eriksson och ibland fortfarande Signe
Bäckström.

Missionsverksamhet utanför Gustavsberg
Under en kort period fungerade Värmdö södra mis

sionsförening men den förde dock en ganska tynande
tillvaro. Pingstvännerna, som börjat en livlig verksam
het i Fruvik, fick 1930 överta Missionshuset och tomten
och missionsföreningens medlemmar, fyra till antalet,
övergick till Gustavsbergs missionsförening.
Aren 1886-1943 fanns på Ingarö en Ingarö missions

församling som var ganska aktiv. Två söndagsskolor
bedrevs och predikantfrågan ordnades i samråd med
Gustavsbergs missionsförening.
Rätt snart utflyttade många och verksamheten avtog.

År 1943 uppgick Ingarö missionsförsamling i Gustvs
bergs missionsförsamling. Missionshuset byggt 1899 som
renoverats senast 1971 är alltjämt föremål för verksam
het. Lekskola varje sommar bedrivs med ungefär 25
barn, en missionsauktion, en midsommarfest samt några
gudstjänster förekommer.

Emellanåt har församlingen också haft samarbete med
Björknäs och Stavsnäs missionsförsamlingar, då man haft
gemensam pastor.

Barn och ungdom
Som tidigare nämnts startades söndagsskola 1876.

Förutom i Gustavsberg hade man söndagsskola i Vik,
Velamsund, Anneberg och Lemshaga.
År 1910 hade man 250 barn, men barnantalet sjönk

ganska snabbt och var år 1938 nere i 20. För närva
rande har församlingen två söndagsskolor med 50 barn
och 11 lärare.

För att samordna söndagsskolfrågor vad gäller lärar
utbildning, reklam och dyl finns ett ekumeniskt Söndags
skolråd bildat år 1967. Dess ordförande liksom försam
lingens söndagsskolföreståndare är nu Olle Eriksson.
Vid skilda tillfällen har bibelskola hållits i försam

lingen. Pastor Bergqvist höll troligen den första år 1897
och pastor Otto Hägglund den senaste år 1960.

Ungdomsföreningen
Den 22 oktober 1899 bildades Ungdomsföreningen.

I början anordnades offentliga ungdomsmöten varje
kvartal. Sedan blev de oftare och var av dels uppbyg
gelse-, dels studie- och samkvämskaraktär.

Från 1952-61 kunde man få sända andliga sånger
via fabrikens rundradio.
Ungdomsföreningen hade som mest 74 medlemmar

år 1919. År 1942 bestod den av 25 medlemmar.
Är 1959 upplöstes formellt ungdomsföreningen och

samordnades all ungdomsverksamhet under ett namn
SMU, med planerande och verkställande organ Ung
domsrådet. Dess förste ordförande Ruben Edqvist hade
uppgiften i en mycket betydelsefull period. Initierad som
han är i ekonomiska frågor står han som en av huvud
figurerna för SMU-gården. Nils Hammar är den andre.
Syftet med gården står helt klart: att få bättre lokaler
för ungdomsarbetet.
Ett magasin från Aspvik och en lada från Storholmen

plockades ned och byggdes upp med hjälp av ett par
timmermän. Det övriga arbetet har i stort utförts av
församlingens medlemmar. Den 22-23 okt 1966 kunde
gården invigas och den används nu, förutom för scout,
tonår och senior även för studiecirklar, samkväm och
sammanträden.

Junior
I februari 1922 beslöts att starta juniorförening.

Dess förste ledare var pastor Oscar Höglund. Uppläs
ning, sång och anföranden jämte bibelstudier hörde till.
Utflykter och läger var också återkommande inslag.
Formerna för juniorarbetet har skiftat en hel del och
idag bedrivs arbetet i ganska stor omfattning i hobby
och aktivitetsgrupper. Medlemsantalet har naturligtvis
förändrats. Under de första 10 åren inskrevs 149 med
lemmar och under de andra 68. Från och med hösten
1970 bedrivs arbetet även tillsammans med baptisternas
ungdom och samlar 30 ungdomar. För närvarande är
pastor Åke Nilsson ansvarig ledare.

VP-VF-Scouter
År 1942 startade man ytterligare en gren i ungdoms

arbetet, VP och VF, d v s Våra pojkar och Våra flickor.
Inspiratören och dess förste chef var dåvarande över
läraren W. Gezelius. Under den första tioårsperioden
hade man 60 pojkar och flickor varje år. 1959 omorga
niserades VP och VF till SMU-scout. Hans Möller var
då chef. Numera har Per Allan Rydberg den uppgiften.
Åren 1963-67 synes ha varit de mest framgångsrika

för SMU-scout i Gustavsberg. Man hade då 80 ungdo
mar varje år.
Denna framgång får ses mot bakgrunden av två fak

torer. Dels den nyuppförda SMU-gården, som togs i
bruk 1966 och dels den goda tillgången på ledare. Lä
ger, hajker och kämpalek tillhör de årligen återkom
mande inslagen förutom den ordinarie hemmaverksam
heten. För närvarande har man 30 ungdomar i scout.
Vi hoppas att vi med vår ganska omfattande verksam

het även i fortsättningen ska kunna erbjuda människor
i vårt samhälle en glad, positiv gemenskap och kunna
peka på sådana värden som vill bygga upp vår inre
människa.

Åke Nilsson
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GUSTAVSBERG

Tack
Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-

årsdag. Ingeborg Jönsson

Födda
11.8 son till Kjell Tage Undin o.h.h. Ragnhild Marie-Louise

f. Lundqvist, Björnskogsv. 78
t3.8 son till Göran Olof Jansson, Nunnev. 2 o. Eklund, Gun

Anna Elisabeth, Skyttev. 24
17.8 dotter till Axel Philip Carl Rudd o.h.h. Christina Mar

gareta f. Hultcrantz, Renv. 41
25.8 son till Lars Gunnar Persson o.h.h. Margareta Gurli f.

Pettersson, Björnskogsv. 44
27.8 son till Eija Tellervo Niemelä, Nelsonst. 4
27.8 dotter till Hilkka Orvokki Kuusela, Björnskogsv. 56
29.8 dotter till Sven Viking Rosengren o.h.h. Paula Mari

Anna f. Muikkula, Björnskogsv. 52
30.8 son till Britt-Mari Strömbäck, Skyttev. 3
1.9 son till Hans Sigvard Lund o.h.h. Monika Eva Kristina

f. Sundström, Björnskogsv. 52
1.9 dotter till Benito Cantoro o.h.h. Elisa f. Olivastri, Häst

hagsv. 12
5.9 Victor, son till Francisco Bueno Bueno o.h.h. Mara del

Pilar f. Martinez Navarro, Skyttev. 11
9.9 son till Reiner Dierk Kuhn o.h.h. Inger Hanna Eleonora

f. Åberg, Meitens v. 25
12.9 dotter till Anders Harald Linde o.h.h. Barbro Maria

f. Enmark, Nunnev. 7
14.9 son till Gunilla Christina Flory Lindahl f. Bargström,

Ekorrv.7·
15.9 dotter till Sven Erling Norrby o.h.h. Birgitta Pia Marga

reta f. Viktor, Thun-Ollev. 33
18.9 dotter till Bengt Lennart Harrsjö o.h.h. Eva Margareta

Erlandsdotter f. Olson, Mörtensv. 15
19.9 dotter till Ingrid Lisbet Berglund, Nelsonst. 8, I
20.9 son till Mauno Johannes Arvola o.h.h. Raili Marjatta f.

Paakkola, Nelsonst. 6, I
21.9 son till Björn Karl Gustav Jansson o.h.h. Britt-Marie

f. Andersson, Nelsonst. 8

Vigda
10.8 Kai Roger Idhem o. Mary Regina Söderberg, f. Hansson
11.8 Karl Esbjörn Johansson o. Gunhild Margareta f. An

dersson
19.8 Lennart Georg Svensson o. Ulla-Britt Maria f. Vester

lund

Döda

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
oardag. Karl Nyman

För all uppvaktning på min 70-årsdag vill jag
härmed till släkt och vänner, AB Gustavsbergs
Fabriker, förmän och arbetskamrater, framföra mitt
hjärtliga tack. Osvald Hultgren

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag ett varmt
tack till AB Gustavsbergs Fabriker, arbetskamrater,
avd. 257, släkt och alla vänner.

Lennart Elovsson

Hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årdag. Olga Anderson

I aktning mitt innerliga och hjärtliga tack för
KF:s, AB Gustavsbergs Fabrikers, kamraters och
vänners uppvaktning, blommor, presenter och väl
gångsönskningar på min 60-årsdag.

Ernst 0. R. Arvidsson

Ett hjärtligt tack till vänner och bekanta för all
uppvaktning på min 70-årsdag. Mylla

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag. Manfred Lindstedt

8.8 Sigurd Erland Eriksson, Rutens v. 8,
15.8 Karl Erik Verner Johansson, Skärgårdsv. 29
10.9 Hulda Viktoria Blomberg f. Stålkrantz,

Mariaplan 2
15.9 Karl Hjalmar Karlsson, Tallbacken, Aspvik
18.9 Edit Birgit Axelsson f. Karlsson, Grindstug. 2
21.9 Edla Hermanna Alfrida Ekberg f. Larsson,

Grindstug. 8

62 år
62 ar

78 år
74 år
60 år

81 år

För vänligt deltagande vid min makas, Birgit
Axelsson, bortgång och för den vackra blomstergär
den ber jag till släkt, vänner och grannar samt till
Gustavsbergs Fabriker få framföra mitt varma tack.

Hans Axelsson

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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EDVIN
LOWNDES

Budskapet om Edvin Lowndes bortgång har väckt
stor förstämning och stort vemod inom vida kretsar
i vårt företag. Meddelandet kom mänskligt att döma
alldeles för tidigt. När Edvin för knappt ett år se
dan gick i pension och därmed lämnade vårt före
tag önskade vi väl alla att han i kretsen av de sina
skulle i många år få njuta av allt det trevliga, som
livet kan ge när det är som bäst. Edvin var född
i Gustavsberg och gustavsbergare förblev han trots
att bostadsorten under många år blev grannkom
munen.

Efter slutad skolgång började Edvin sin anställ
ning vid AB Gustavsbergs Fabriker. Jag vill min
nas, att Edvin mycket tidigt kom i kontakt med
dekoreringsarbetet av porslin inom vårt företag. På
ett litet tryckeri, som vid denna tidpunkt fanns i
fabriken arbetade Edvin med framställning av Cro
motryck. Mycket tidigt visade Edvin sig besitta de
egenskaper som en arbetsledare ska ha, varför han
i slutet av trettiotalet blev befordrad till förman
på dekoravdelningen. Sitt kunnande utvecklade han,

INGARÖ

Födda..
4.8 en son till Kenneth Ingvar Ljungdahl o.h.h. Gunilla Bir

gitta f. Cronås från Bagerivägen 2
20.8 en dotter till Ellen Birgitta Nordell från Fagerholm
16.9 en dotter till John Bertil Moe o.h.h. Berit Elisabeth f.

Elliot från Marikavägen 23

Vigda
26.8 Heimer Elof Sverker Adiels och Madeleine E. Munnich

från Slingerstigen 63
1.9 Fredrik Wincrantz och Lisbeth Margareta f. Hedman

från Angsvik

Död
26.9 Gustav Henrik Karlsson från Säby (Gustavsgården)

FORSAMLINGSVERKSAMHETEN:
Efter invändig renovering öppnades Ingarö kyrka åter på

Tacksägelsedagen den 8 oktober av kontraktsprosten K. G.
Rinder assisterad av pastoratets präster. Högmässa hålles nu
åter varje sön- och helgdag kl. 11.00 i kyrkan. Söndagsskolan
samlar varje söndag kl. 9.30 ett drygt 30-tal barn i Ingarö
hemmet.

ALLHELGONAHELGEN
4-5 nov. högtidlighölls i Ingarö kyrka på sedvanligt sätt.

I högmässan den 4:e kl. 11 tacksägelse med ljuständning för
de bortgångna. Efter gudstjänsten kyrkkaffe i Ingaröhemmet.
Kl. 18 på kvällen samma dag en stilla Minnesgudstjänst. På
söndagen den 5:e firades högmässa med nattvard kl. 11. Sönda
gen den 12 nov. hålls förutom ordinarie gudstjänster i kyrkan
en andaktsstund i Skälsmara missionshus kl. 18.
Torsdagen den 23 nov. inbjuds till en Församlingsafton

kring missionen i Ingaröhemmet. Samkväm.

tillvann sig respekt och sympati såväl hos överord
nad som underordnad. Han utnämndes till verk
mästarebefattningen på nämnda avdelning 1947.

Edvin hade i unga år ett levande intresse för
idrotten, var aktiv bandy- och fotbollsspelare, god
allmän idrottsman. Han har med den äran deltagit
i otaliga tävlingar och försvarat Gustavsbergs
idrottsära.

Edvin var till sitt väsen rättrådig, givmild och
god. Vi, Dina kolleger och arbetskamrater skall min
nas Dig så.

Vi betyga vårt deltagande för hans maka, son
och sonhustru, syskon och närstående. Vi sörjer en
god kamrat.

HP
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Plocka vill jag skogsviol och ljungens fina frans,
plocka, plocka famnen full och binda till en krans.
Vintergrön och timje minna mig om vännen min
och många, många tankar jag i kransen binder in.

/
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Egenskaper: Slagtåliga, reptåliga,
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JULNUMMER
NR 30

Så här ett par veckor före jul när detta
skrivs har vintern bara infunnit sig på den
na tidnings framsida. Höstgrå är himlen
blygrå ar Farstaviken, vattendropparna
dallrar från de nakna lövträdens grenar
men jag ser också en glad julröd lastbåt stä
va in i viken och lägga till vid Kattholms
kajen.

På Skärgårdsvägen pilar bussarna fram,
röda, gula, blå eller randiga, får bussar se ut
hur dom vill? Slut är tiden då vi blev varma
om hjärtat av hemkänsla bara vi såg en gul
buss - och var är trygga linje 15> inl
bussparken ser ut som ett rullande nummer
lotteri där högsta vinsten möjligen kan bli
en chaufför eller kontrollör av gammal fin
årgång, som hängt med sen den tid då man
var ung.

Det var på den tiden då denna tidning
startade. Äret var 1943, det var krig runt
omkring oss. Flyktingar, offer för terror och
rasism visade oss sina sår. Tiden var ur led
aningen speglade edens ansikte och ie'
handlade samhällets problem med allvar och
insikt. Margareta Hald, som inte är så in
blandad i tidningens historia, som under
tecknad, har redigerat sidorna 12-13 med
anledning av de 30 åren.

Detta julnummer är alltså det sista i den
30: årgången. Vi börjar på tidningens fjär
de decenmum med tillförsikt och utkommer
första veckan i februari.

Inför ett nytt år skriver Bo Broms och
önskar oss god helg och gott nytt år. Ja, det
vill yi alla instämma i, ett nytt år med nya
möjligheter, bättre tider med arbete åt alla
och fred åt alla folk.

Den största teaterhändelsen i vårt ganska
nya teaterhus historia har vi förevigat på
bilduppslaget. Ja frågan är om det inte var
den största satsningen i Gustavsbergs teater
historia. Vilken föreställning, vilken fest
vii"kantat neiiaa «gen &an Toas de
vad han ännu kan stimulera och väcka den
unge Strindberg när hans budskap tolkas
av goda krafter.

Vi kan rapportera från såväl Fristad som
Mölntorp. I Oxelösund har bowlarna varit
i farten och i Gustavsbergsfabriken har
pryorna praktiserat på olika arbetsplatser.
På Gustavsgården har det varit stor försälj
ning av de gamlas arbeten och Konsum-Do
mus laddar upp inför helgen. Inger Hörning
skriver inspirerat om Handelsskolans vinst
resa och vi har en utmärkt artikel om bad
badkar och badare. ""

Pensionärer har avtackats efter lång ar
betsdag, en Vasariddare har vi fått, Stig
Lmdberg har haft utställning i sin hemstad
och vår kyrka har återinvigts av biskopen.
Vi hoppas att något i denna tidning skall
passa er som julläsning. Det finns en del
han sjallvandiing till linnen från Maria
gatan och glöm inte att stressa av och ta det
lugnt under helgen. GOD JUL och GOTT
NYTT ÄR! Red.
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INFOR ETT NYTT ÅR
Det gångna året har for Gustavsbergs va

rit ganska lyckosamt. Sysselsåttningen har
kunnat bibehållas och omsåttningen har okat
till 400 miljoner. En del foråndringar kan
noteras som på sikt bor stårka vår stållning.
Vi har sålunda inkopt en ny fabrik for PVC
ror i Ronneby vi startar på nyåret ett for
såljningsbolag i Tyskland och vi har på vår
mesidan ingått som delågare i Parca-Norra
hammar, vilket innebår att vi inom detta
foretag skall tillverka de vårmeprodukter
som sedan forsåljs genom vår egen mark
nadsorganisation. Reftelefabriken kommer
i samband hårmed att overgå från att vara
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en Gustavsbergsfabrik till att bli en enhet
inom det gemensamma bolaget.

Vi sysslar dock inte bara med teknik och
forsåljning. Aven de månskliga och sociala
relationerna år våsentliga och betonas ock
så inom konsumentkooperationen. Vi soker
utan stora åthåvor att på gammal grund
forbåttra arbetsmiljon, fortroendet och sam
arbetet, men anser att foråndringar bor mot
svaras av krav och onskningar från de an
stållda, alltså våxa fram inom foretaget sna
rare ån genom påtryckningar utifrån. De i
laga ordning faststållda reglerna for med
beslutanderått och foretagsdemokrati får na-



turligtvis för den skull ej åsidosättas.
Den enskilde strävar att finna ett motiv

för sitt arbete utöver enbart avlöningen. Ett
sådant motiv är identifieringen med det fö
retag inom vilket man arbetar, att göra dess
målsättning till sin egen eller söka föränd
ringar inom sig själv eller företaget så att
en harmoni nås. Enbart företagets lönsam
hetsmål är ej särskilt intressant för den en
skilde. Däremot bör ett bidrag till denna
identifikation vara vetskapen om att före
taget går så hyggligt att anställningstrygg
het kan beredas och gärna expansion möj
liggöras. Det är även ur dessa synpunkter

glädjande att Gustavsbergs klarat sitt lön
samhetskrav under det gångna året. Tack
härför alla som arbetar inom Gustavsbergs
gemenskapen.
Utsikterna för svensk byggverksamhet och

därmed byggmaterialsektorn för 1973 är ej
alltför ljusa, men vi har inom Gustavsbergs
ingen anledning att med vår mångskiftande
produktion se alltför dystert på den närmas
te framtiden.
Alltså Gott Hopp för 1973 och en God

Helg med den slags avkoppling som ger nya
krafter för vårt gemensamma värv.

Bo Broms
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BAD· BADKAR OCH BADARE
AV BJÖRN ARRHEN

Nu vill jag gå och bada, sa en liten parvel, som
tillsammans med sin mamma, stod och tittade på
Francois Bouchers magnifika målning "Venus Tri
umf" på Nationalmuseum. Denna underbara tavla
föreställer Venus, som tillsammans med vänner och
vänninor 'lögar" sig i ett glittrande, grönblått hav.
Den lille pojken hade rätt. Nu längtar vi snart att
få gå och bada.
Med bad förstås enl. uppslagsböckerna "krop

pens eller vissa dess delars neddoppning i en vätska,
vanligen vatten" och så kan man naturligtvis också
uttrycka sig. Annars är badets historia både fascine
rande och spännande.

Om vi börjar med stenåldersfolken, måste man
tyvärr konstatera att dessa aldrig badade. Möjligen
kunde det första badet ha inträffat, genom att en
stenåldersman trillade ner i en sjö och på så vis var
den första människan som tog sig ett bad, men det
var helt ofrivilligt. Det skulle dröja flera tusen år
innan orientens folk införde ett slags tvagningar
och doppningar i vatten och då endast i förbund
med den religiösa kulten.

Grekerna var de första som uppskattade ett rik
tigt bad och här utvecklades badandet i samband
med idrott och gymnastik. Romarna lärde sig från
grekerna och gjorde badning till ett överklassnöje
för rikt folk. Det skulle dröja till efter kejsartiden,
då allmänna bad inrättades i Italien.

Från romarna spred sig badet till det övriga Eu
ropa, men någon större längtan efter ett bad hade
inte den stora massan. De rika, adeln och furstarna
kunde kanske ta sig ett bad ungefär vart tredje år
och då under mycken tvekan och vånda. Sanningen
var den att man var rädd för att bada. Det ansågs
att bad var direkt farligt för hälsan och läkarna
förklarade att kroppen skulle torkas ur och sakta
tvina bort om man badade.
Adeln och riddarna under medeltiden badade i

träkar, som oupphörligt fylldes på med hett vatten.
Fem eller sex kvinnliga tjänare borstade och gnodde
sin herre med sand och betjänade honom i största
allmänhet.
Under solkungen Ludvig den XIV :s tid var kung

en och hans hovfolk otroligt smutsiga. Man tvättade
sig inte ens i ansiktet på morgonen, utan pudrade
sig istället, så att det till slut blev lager på lager av
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puder. När kungen någon gång tog sig ett bad, var
det som en stor teaterföreställning. Hela hans hov
stat samlades kring badkaret och rikets högsta äm
betsmän tvagade sin herre, varefter ett högtidligt
protokoll sattes upp. En utländsk ambassadör be
rättar att när "kungens kläder voro avtagna, luk
tade det as i hela rummet, så att fönstern måste öpp
nas".

Den vidskepliga allmogen trodde blint på att bad
var farligt och badade aldrig. Följden av detta ohy
gieniska leverne var att smittosamma sjukdomar
spred sig runt Europa.

Det fanns emellertid ett visst slags bad, som var
mycket uppskattade under medeltiden och senare.
Det var de sk. hälsobaden (mineralkällor), som sär
skilt omhuldades i Tyskland. Man kom inte till des
sa badinrättningar uteslutande för att bada i det
heta vattnet, utan istället för att roa sig. Badinrätt
ningarna var förtäckta bordeller och förlustelsestäl
len, där man kunde roa sig "med lösaktiga kvin
nor" och fördriva tiden med spel och dobbleri. Da
gen började med att man åt en väldig frukost, sit
tande i sitt träbadkar och uppassad av unga vackra
flickor. En musikant spelade kärleksballader på sin
luta. Det fanns också badkar för två personer, där
en man och en kvinna satt mitt emot varandra, un
der glatt samtal, ätande och drickande. De sk bad
husen för avklädning var försedda med små fönster,
så att man kunde prata och "ta" på varandra. Det
fanns också gemensamhetsbad på dessa "hälsoor
ter", där män kvinnor och barn badade nakna till
sammans.

Sin höjdpunkt hade dessa kurorter under trettio
åriga kriget i Tyskland, då badorterna översväm
mades av "lätta kvinnor" och svenska och tyska
officerare. Allt slags slödder samlades från hela Eu
ropa. Här spelades hasard, gjordes skumma affärer,
dobblades, älskades och mördades. En stackars bad
gäst som kommit till Baden-Baden för att kurera
sin sjuka mage, berättar i ett brev till sin hustru "att
han på grund av alla slimma personer, var tvungen
att sova i en källare och inte kunde komma ner i
bassängen på grund av alla "horerna" som flöto om
kring där." Kuranstalterna var också en härd för
den s.k. "fransyska" sjukan eller syfilis, som var så
utbredd att en officer beklagade sig över att halva



hans kompani blivit smittade och måste tagas ur
tjänst.

Det är först på slutet av 1700-talet som bad och
badning började bli populära. Denna tid upptäckte
man att det gick att bada i öppna havet och det var
engelsmännen som inledde. I början av 1800-talet
blir namn som Brighton, Harrogate och Bourne
mouth kända och frekventerade av folk från de
högre klasserna. De första engelska turisterna bör
jar dyka upp på plagerna i Biarritz, Deauville och
Lido i Venedig. Hur det gick till att bada berättar
en samtida. "Alla manspersoner beger sig till stran
den iförda överrock, morgonrock, strumpor och
tofflor, vilka plagg avtages med ryggen vänd mot
land. När kläderna ligger på stranden, springer man
raskt ut i vattnet. När man badat färdigt, stiger
man upp och beger sig tillbaka till stranden med
handen för det hemliga stället."

England var ett föregångsland betr. bad och bad
inrättningar. Redan 1840 öppnades det första sk.
"folkbadet", där allmänheten kunde bada för en bil
lig penning.

1831 blev badanstalternas födelseår i Sverige, då
en hattmakare Lorens öppnade ett badhus med 20
badrum och två badkar i varje rum. Men redan
1697 hade vi ett offentligt badhus, då Urban Hjär
ne uppförde ett dylikt i Stockholm. Först med den
store humanisten och professorn Curmans initiativ
kan talas om ett genombrott för allmänna badinrätt
ningar i Sverige och 1867 invigdes det första i
Stockholm.

I dag är bad och badande ett kulturbegrepp i alla
världens länder. Bad - och simhallar byggs i snäll
tågsfart runt om i Sverige. Man behöver inte längre
säga som kolingen "va fan ska jag bada för, när
jag är ren och kan simma."

Ur Matts Bergmarks bok - Bad och Bot:

1634-35 reste tysken Adam Olarius genom det
då svenska Ingermanland. Om befolkningen kunde
han berätta:
De tål stark hetta, liggande i svettbad på bänkar

driver de hetta i kroppen med hjälp av björkkvas
tar, med vilka de gnider sin hud. Och då de blivit
alldeles utmattade och röda över hela kroppen och
ej mer härdar ut i bastun, springer såväl män som
kvinnor nakna ut och sköljer sig med kallt vatten.
Vintertid vältrar de sig i snön och gnider sig därmed
som vore det tvål, varefter de återigen går in i den
heta luften.
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Vandringsmän, kringfarande trubadurer och gesäller betraktades förr i värl
den med misstänksamhet och som ett hot mot hemmakvinnornas dygd. Se
nare övertogs deras roll som potentiell förförare av sotare, brevbärare och
- som på Rowlandsons bild från 1790 - av "the plumber'', rörmokaren.

"Allmänna'.' badstugor var ganska vanliga i Sverige under hela medeltiden.
De betjänades av badstugukarlar på mans- och badstugukvinnor på kvinno
sidan. Dessutom fanns pigor och karlar till reds som badare, uppassare och
klädvakter. Även koppning utfördes ofta i badsammanhang. Vid sidan av
de offentliga baden fanns gott om privata bad både i städerna och på
landsbygden. Bilden är hämtad ur Olaus Magni Historia om de nordiska
folken, 1555.
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PA HOSTRESA

TILL FRISTAD

Gustavsbergsgruppen har många medlemmar,
fabriker i Fristad, Oxelösund, Mölntorp, Ronneby
och Gustavsberg med en personal på drygt 3 000
personer. Geografiskt, i mil räknat, befinner vi oss
långt ifrån varandra, men som arbetskamrater äger
vi en intressegemenskap som borde binda oss sam
man. Hur skall vi nå varandra? Våra förtroende
valda, företagsnämndsledamöter, folk från arbetar
skydd och fackorganisationer får då och då träffas
för åsiktsutbyte och trevnad. Det är gott och bra
men kontakterna borde vidgas och innefatta flerta
let av oss. Att anordna bussresor med fabriksvis-

Mary Winner är namnet på denna trevliga flicka som
möter oss i receptionen. Bilden tv. Nedan en bild från
fabriksgården och därunder berättar Gunnar Lindgren
och Olle Söderholm livfullt om livet i Fristad.



ningar är ett sätt att börja med. Mölntorpsfabriken
besökte oss här i Gustavsberg i juni -71, ett besök
som var lika givande för värdarna, som för gäster
na. Kan vi ena oss om en nyårsföresats - att öka
kontakterna.

Denna tidning vill i all blygsamhet vara en länk
mellan, människorna på de olika arbetsplatserna.
Tidningens målsättning och utgivningsort gör att
den främst speglar fabriker och samhälle vid Farsta
viken. Det är våra kära ombud vid systerföretagen,
som skall ge en bild av livet på den egna arbetsplat
sen och från fritidens begivenheter. Hjälp dem med
notiser och uppslag!

En dag i slutet av oktober fick vi, ett par arbets
kamrater och jag, tillfälle att besöka Fristad. Fyr
tiofem mil hösthala vägar måste vi övervinna för
att nå denna växande västgötaort. Annu brann löv
träden vid Vätternleden, solen lekte över Visingsö
och vattnet skummade i den hårda vinden. Snart
öppnar här den nya motorleden, men än åker man
genom trivsamma Gränna och gläds åt fruktodling
arna ner mot Vätternstranden.
Att åka genom Sverige i många timmar är att

uppleva olika slags väderlek. Vid Vättern höll sig
temperaturen på plussidan trots den hårda vinden
medan den i Sörmland gått i förbund med fader
Frost. Mellan Södertälje och Tullgarn var det såp
halt. Tillbucklade bilar låg på båda sidor om vä
gen, en bil låg med hjulen i vädret, en långtradare
hade brakat in i skogen. Snöglopp och kyla gjorde
färden alltför spännande men allt gick väl. Vi nåd
de Fristad vid 13-tiden. Vår resa var mera ämnad
för mänskliga kontakter än för inträngande repor
tage. Reportaget om Fristad skrevs av min kollega,
Margareta Hald, till "Gustavsbergarens" sommar
nummer - 71. Här bara en kort presentation.

Fristadsfabriken, modern, framgångsrik, själv
medveten industri i knallebygden, medlem av Gus
tavsbergsgruppen inom KF sedan 1961. Den låg då
i Gånghester och nuvarande VD Nils Lundberg
startade detta lyckosamma företag 1945 och leder
fabriken också i dag med obruten framgång. Fabri
ken i Fristad, som byggdes med lokaliseringslån på
9 milj. (totalkostnad 25 milj.) har en golvyta på
20.000 kvadratmeter, invigdes i maj 1969. Fristad
ligger en och en halv mil utanför Borås och fabri
kens placering där gör att den är ett gott komple
ment till textil- och konfektionsindustrin inom om
rådet. Sysselsätter drygt 400 personer. De anställda
har månadslön.

Fabrikens dyrbara maskiner står aldrig stilla. Dag
och natt, i helg och söcken, tillverkas PVC-rör och

rördelar för inom- och utomhusbruk. Tvåskift på
dagtid, där personalen skiftar mellan för- och efter
middagsskift, vardagarnas nattskift har sin egen ar
betsgrupp och till detta kommer en anmärknings
värd nyhet som livligt uppmärksammats av mass
media - Lubo-skiftet.

Skiftarbete kan skapa problem för den anställde
och hans familj. Isynnerhet när skiftet infaller lör
dag-söndag. I Fristad har man detta år löst proble
met och befriat de flesta skiftesarbetarna från helg
arbete. Ett kunnigt 30-mannagäng tar hand om helg
jobbet, arbetar i tvåskift om 12 timmar, halva styr
kan dagskift, andra hälften nattskift. 24 timmar
med obekvämlighetstillägg ger lika mycket i löne
kuvertet som en vanlig arbetsvecka. De 30 kan pla
nera sina vardagar efter eget huvud, dock inte till
annat förvärvsarbete. Gissa, om helgskiftet har bli
vit populärt. I dag står det 30 man i kö ifall att
skiftet skulle utökas eller att någon skulle tröttna.
Ingen har hittills gjort det och ingen utökning är
planerad.

Tekniske chefen Walter Häregård och Fackets
ordförande Gunnar Lindgren är båda nöjda med
Lubo-skiftet och man kan vänta sig att "prövoti
den" förlängs eller permanentas. Fristadsfabriken
är det första företag i landet som arbetar på detta
sätt. Ett intressant experiment.
Våra värdar, Tage Dahlberg (från säljledn.),Knut

Bjersne (PR), såg till att vi fick en grundlig fabriks
visning och att vi vid en trivsam kaffestund fick
träffa Olle Söderholm från SIF och Gunnar Lind
gren från Fabriks.

De berättade om Lubo-skiftet som tillkommit ef
ter vårt förra reportage, om det fortsatta goda sam
arbetet mellan personalorganisationernas avd. i de
flesta frågor, om köpet av Ronnebyfabriken och
mycket mera. Invandrare på Fristadsfabriken be
tyder finländare. Gunnar Lindgren är själv finlän
dare och kan lösa problemen från "insidan". Olle
Söderholm har lotsat SIF-avd. genom det svåra
föret i portgången, avd. startade för fyra år sedan,
och lämnar nu över ordförandeklubban åt Chris
ter Fredelin.

Flyttningen -69 har tydligen gått utan större stör
ningar. Fristads samhälle har byggt i kapp och allt
flera får bostad närmare arbetsplatsen. En anmärk
ningsvärt låg omsättning på arbetskraft tyder på
trivsel. Vi avslutade vårt korta besök på Fristad
och styrde kosan mot Mölntorp med en känsla av,
att såväl fabriken som samhället Fristad seglar
god förlig vind mot framtiden.

Edla Sofia
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Walter Strömberg demonstrerar en kafferostare av gammal, välkänd modell. Övriga bilder dels från priskurant
från början av 1900-talet, dels från en affisch av okänt datum.

FRÅN SABLAR TILL SMÖRGÅSDOSOR
Har ni en besman hemma? En sabel eller en smör

gåsdosa, en smörkärna eller ett kedjeskydd till en
damcykel? Titta på firmamärket det kan vara en
produkt från Mölntorp. Jag har fått av min mor,
just en sån där trevlig kafferostare som Walter
Strömbäck demonstrerar på bilden ovan. Den in
köptes under första världskriget för att användas
till rostning av råg eller gula ärter till kaffesurro
gat. Aven mellan krigen kom den fram på vedspisen
när kaffet ansågs för "blekt', orostat kaffe köptes
också för det billiga prisets skull under depressions
åren. Under andra världskriget stod jag själv och
drog veven på kafferostaren från Mölntorp och det
skall jag säga er, att sämre kaffesurrogat för kaffe
fanns än "surr" på nyrostad råg. Det var en mustig
dryck. Mölntorpsprodukter har ingått i vår vardag
under långa tider. Vem av oss i äldre generationer
har inte hämtat mjölk i en mjölkflaska av förtent
plåt?

8

Mölntorpsfabriken, Gustavsbergsgruppens utpost
i Mälardalen, på gränsen till Bergslagen, lägger ner
de sista bitarna av sin gamla, vardagsnära tillverk
ning av husgeråd och satsar helt på rostfria disk
bänkar, insatslådor, sjukhus- och sanitetsutrustning.
Kaffepannor och TV-kannor försvinner ur sorti
mentet i dessa dagar och vi hastade, fotografen Hil
ding och jag, till Mölntorp med kamera och anteck
ningsblock för att söka fånga något av det som
varit.
Platschefen Lars Lundberg och Walter Strömbäck

från Kalkylavd. vet det mesta om tiden som gått
och den som är på Mölntorpsfabriken. Jag kommer
aldrig att förlåta mig själv om jag inte lyckas att
placera en bandspelare i deras närhet en vacker dag.

Det började egentligen med Gustav Vasas spik
smedja vid vattenfallen i Mölntorp under 1500-ta
lets första hälft, men den nuvarande fabriken räk
nar sina anor från 1871, då manufakturisten Sval-



ling anlade en smidesfabrik på mark avsöndrad från
Mölntorps gård. Lars Lundberg berättar i sin his
torik att "tillverkningen omfattade fällknivar med
korkskruv (s.k.korkare) sablar, floretter, yxor, bes
man m.m. Den första fakturan från Mölntorp är
daterad den 15/12 1871 och gällde 3 dss. små kor
kare. Fakturan är på 9 kronor. Någon gång under
denna period kom också den första kända reklama
tionen på Mölntorpsprodukter. Mölntorp hade le
vererat sablar till polisen och vid ett ligistuppträde
i Sundbyberg där Mölntorpssablar användes krökte
sig dessa huggare vid användandet och detta miss
öde ägnade tidningen "Fäderneslandet" 2 spalter.
Walter Strömbäck minns hur han gick med fru

kost till sin far 1915. Fadern arbetade som smed på
fabriken sedan 1896. Största tillverkningen var
smörkärnor, delar till separatorer, vapentillverk
ningen lades ner i början av 1900-talet. Den unge
Walter kände dragning till lantbruket och började
arbeta på Mölntorps gård. Hann att föra det sista
oxparet till slakt innan han började på fabriken
1922. Walter berättar om gamla tider, om tillverk
ningen, visar bevarade kalkyler. Man gjorde kop
parkärl, kaffepannor och kastruller, förtent gods:
som mjölkflaskor, skopor, mjölksilar, besman var en
stor artikel som tillverkades ända fram på 40-talet,
mycket tillverkades på specialbeställning, som delar
till eldsläckare, nummerskyltar till bilar, kedjeskydd
för damcyklar, ölkorgar till ölutkörarna.

1925 började den lyckosamma rostfria eran i
Mölntorp. Rostfria artiklar av det mest skiftande
slag har haft god åtgång såväl inom som utom lan
det. Listan på tillverkade artiklar kan bli hur lång
som helst. Här finns fiskslevar, soppskålar, stryk
järn, sopskyfflar, liar, kylskåpslådor, baljor, hand
fat, smörgåsdosor, till restaurangergjordes stora
bunkar, fiskkittlar, grötkokare, lamphus. Under
andra världskriget tillverkades varjehanda till Krigs
materielverket, som delar till gengasaggregat, kok
kärl, kittlar och mathämtare. Bäcken och nattkärl
bl.a. gick till sjukhusen, skyddsrumsdörrar till Post
girot, SJ fick delar till sina signaler. Spiralborrar
var en stor artikel på export till norska salterier.
Bensinfat 2-300 liter tillverkades också för armens
räkning och ljuddämpare gjorde man och stänkskär
mar till traktorer, så kom inte och säg att du aldrig
i ditt liv har kommit i kontakt med produkter från
Mölntorp.
Allt detta och mera därtill fraktades kanalvägen

in i Mälaren, vidare till Stockholm och över vida
områden i in- och utland.

Edla Sofia
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STIG LINDBERG I UMEA
Stig Lindberg har haft en uppmärksammad ut

ställning i sin barndoms stad, Umeå. Domus Umeå
stod för värdskapet i intimt samarbete med Umeå
stads Jubileumskommitte. Utställningen av det uni
ka stengodset hade man i Sparbankens lokaler
(granne med Domus) och i Domus husgerådsavdel
ning hade man dukat upp Gustavsberg på ett för
tjänstfullt sätt. Jubileumskommitten hade inbjudit
till vernissage 26.10 kl 19.00 i Sparbankens lokaler,
där stadens honoratiores och konstälskare hade in
funnit sig. Kulturnämndens ordförande, Martin
Hällgren, öppnade utställningen och hälsade den
berömde "bygdens son" välkommen. Och han kän
de sig som de 150 inbjudna stolt över att professor
Stig Lindberg gjorde Umeå den äran med en så
utsökt samling unikt stengods, där form och skön
het skänker glädje och föder beundran.
Stig Lindberg presenterade utställningen på ett

charmfullt sätt och berättade om hur han började
sin lysande karriär och hur han i dag med samma
glupandeaptit fortsätter med det fascinerande job
bet att forma och bränna lera.

På Domusrestaurangen hade 150 st anställda
samlats till en "Koppla av kväll", där Arnold
Erderyd presenterade det "kooperativa" Gustavs
berg och informerade om den konsumentnära kera
miska marknaden inom äta - dricka - servera -
pryda funktionen.

Varuhuschefen Bernt Mattsson och avdelnings
chefen för glas och porslin Lars Eriksson uppger
att utställningen väckt berättigad uppmärksamhet
och bidragit till en försäljningsökning, vilket man
var glad över i det dystra försäljningsläge, som
hela detaljhandeln upplever i dag.

A. E.

V%i bnsk våra. delbagare
en,blig ]I ek eta6il
wYm z0,
it vare» planerar vi_ bla Q{andeolivileler- ; <ptllrse'
sbmad skppaNlurs
vaviaaliow waktaw'
i53balt deklarliev
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BERNDT FRIBERG VASARIDDARE
Berndt Friberg har av Konungen på hans 90-

årsdag utnämnts till Riddare av Vasaorden. Ett
tecken på särskild uppskattning - kan man tänka
sig - till en keramisk konstnär och skicklig hant
verkare från en stor beundrare och kännare av konst
- i synnerhet den keramiska. Vi lyckönskar Berndt
Friberg!

Denna händelse har fått oss att stilla vår nyfikenhet
om detta gamla sätt att hedra folk genom att läsa lite
om ordnar i Nordisk Familjebok.
Vasaorden instiftades av Gustav III 29/5 1772. Och

det gjorde han för att få en mer demokratisk orden. Den
utdelades nu som "vedermäle för förtjänster om jord
bruk, bergshantering, konst, handel och industri, för
nyttiga skrifter i dessa ämnen samt för väl förrättade
allmänna värv och uppdrag". I dag har Vasaorden
fem klasser och den yngsta från 1890 är öppen endast
för utlänningar.
Serafimerorden från 1740-talet är den "finaste" av

dom svenska ordnarna. Och den har bara en grad. Får
man den, då är man verkligen någon och kallas "riddare

UR BESÖKSBOKEN
Bland dom många besökarna på Keramiskt Cent

rum har Hilding fångat dessa tre damer, som Karin
Björqvist talar med. Dom var med en grupp, som
Marie-Louise Tamm på BJ (butiken på Birger
Jarlsgatan) hade bjudit ut för att titta på utställ
ning och museum.
Museet var tyvärr stängt för att få en ny matta

efter sommarens slitage. Men en del av museipjä
serna var under tiden inställda på utställningen.
Nu är Museet i alla fall öppet igen efter beställning
på telefon 39 100/324.

I gruppen fanns journalister, ambassadfolk och
ett par verkligt kunniga och intresserade Friberg
samlare. Men vi på red. har fastnat för dom två
i mitten på bilden. Där finns nämligen gustavsbergs
tradition, det är Wilhelm och Maj Odelbergs dött
rar Eva och Anna. Eva har varit på besök förut
bl a hos redaktionen tillsammans med sina föräld
rar. Då var Anna just bliven Mälardrottning. Eva
tycker om att laga mat och skriver om mat och
Anna är flygvärdinna. T h om Anna står Tina
Riise, hustru till norska ambassadrådet.

och kommendör av Kungl Majestäs orden". Serafimer
orden kan man inte få om man inte redan är storkors
kommendör eller kommendör av första klass av Svärds-,
Nordstjärne- eller Vasaorden. Högst 32 svenska män
får ha denna orden samtidigt.
Svärdsorden ges till "krigsbefälet" och Nordstjärne

orden är en typisk ämbetsmannaorden "till vedermäle
av medborgerliga och ämbetsmannaförtjänster, för ve
tenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för
nya och gagneliga inrättningar." Båda dessa har fyra
klasser. Och alla tre instiftades på 1740-talet och 1751
fick kungen formellt allenarådande över ordensväsendet,
"herre och mästare över alla svenska ordnar",
Gustav Vasa instiftade så vitt man vet inte någon

orden. Men själv fick han franska St Mikaelsorden 1542
av Frans I. Gustav II Adolf var inte heller intresserad
av ordensväsendet, men var den första svenska riddaren
av den brittiska Strumpebandsorden. Inte hellerKarlXII
hade tid för så "ytliga" saker. Han var ju lika uppta
gen av annat som Gustav II Adolf. Karl den XIII var
den siste svenske kung som instiftade orden. Det var
Karl XIII:s orden från 1811 och den delas ut i samband
med "välgörenhet" på Karldagen den 28 januari och är
högsta grad inom Frimurarorden.
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GUSTAVSBERGAREN 30 AR
"För 20 år sedan mitt under det brinnande andra

världskriget sammanträdde några behjärtade män
och en kvinna den 27 okt 1942. Sammankallande
var Gustav Andersson och kvinnan var Alice Pet
tersson. Det kortfattade protokollet anger syftet
med sammanträdet. Det står ordagrant i $ 2: Gus
tav Andersson redogjorde för samtal med rektor
Elldin, vilken föreslagit utgivandet av en tidskrift.
$ 3. Då samtliga insåg nyttan av tillkomst av en
tidning beslutades bildandet av en studiecirkel i
samhällsfrågor, vilken skulle utgiva tidningen."
Med detta citat började jag en återblick på Fo

rums verksamhet i julnumret 1962. Relevant är
fortfarande, att det var ett berömvärt initiativ men
samtidigt ett djärvt företag, att när världen runt
om stod i brand begynna ett studium av samhälls
frågor. Studiearbetet tynade tyvärr av med åren
på grund av medlemmarnas allt mer krävande en
gagemang och verksamheten koncentrerades på ut
givningen av Gustavsbergaren. Jag slutade mitt
inlägg för tio år sedan med en förhoppning att

Alldeles lagom till GUSTAVSBERGARENs 30-åriga
jubileum fick redaktionen genom ett dödsbo de första
årgångarna av tidningen och har nu hela 30 årgångar
att tillgå och det känns mycket tillfredsställande. Lands
antikvarien, Alf Nordström, har också många årgångar.
Nu kan vi alltså gå igenom allt som skrivits, om så be
hövs. Ja, vi har inte läst allt mu, men vi har bläddrat
och saxat några ganska slumprhässigt valda rader.

En ung" gustavsbergare kan få ut mycket av det som
finns dokumenterat i tidningen under 30 år. Den som
är intresserad av Gustavsbergs nyare historia kan fak
tiskt hitta ett rikt material, som speglar om inte allt
så åtminstone mycket av fabrikens och samhällets liv
under 30 år. Tillgång till källan finns på Gustavsberga
rens redaktion för den som känner sig manad att börja
forska.
Thun-Olle, arkitekt Olof Thunström, som på ett fint

sätt varit med om att forma den yttre miljön i Gustavs
berg, bl a Höjdhagen och Hästhagen - skriver i nr 4
1956 om Roslagen och vi saxar en bit om vår omgivning
och dess öden.

"När Odelbergarna 1937 blev tvungna att försöka
sälja Gustavsberg fanns det exploatörer som var intres-
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Forum inåt skulle bli mer kvalitativt livaktig och
Gustavsbergaren mer innehållsrik och idegivande.

Det första var en from önskan som ej besanna
des men det senare, kan jag med tillfredsställelse
konstatera, har uppfyllts i rikt mått. Gösta Dahl
berg började 20:e årgången med att ge tidningen
en ny layout.

Edla Sofia Arvidsson som 1968 efterträdde Gösta
Dahlberg som redaktör har med benägen medver
kan av Margareta Hald förbättrat det nya omslaget
och på ett utomordentligt lyckat sätt breddat inne
håll och stil.

Som ordförande i Forum tackar och lyckönskar
jag redaktörerna. Gustavsbergaren är förvisso en
institution som samhället inte kan undvara och där
för slutar jag med förhoppningen att det snäva
ekonomiska klimatet dock skall tillåta Gustavs
bergaren ha kvar sin samhälleliga prägel samtidigt
som industrins och personalens intressen tillgodoses.

Fritz Berg

serade av köp i avsikt att stycka tomter för sommar
bebyggelse. Hade detta skett skulle Gustavsberg nu vara
sönderstyckat och naturen rätt hårt åtgången. Min gam
le vän stadsarkitekten Erik Hahr i Västerås, som till
hörde Gustavsbergs Fabrikers styrelse under Odelbergar
na, sa flera gånger till mig att han jobbade hårt i sty
relsen för att få KF till köpare. För då var han säker
om att några tomtstyckningar i spekulationssyfte inte
skulle bli av. Efter snart tjugo år kan gamle Hahr i sin
himmel glädja sig åt att han fick rätt!"

Och så några små men talande rader ur redaktions
kommentaren i nr 1, 2 och 3 1943.
"På tidningens nuvarande begynnelsestadium kan vi

inte uttala oss om, hur ofta den kommer att utgivas.
Det beror till stor del även på dess mottagande."
"Provnumret mottogs med stort intresse och välvilja.

Man syntes över lag ense om, att Gustavsberg behöver
Gustavsbergaren."
"Flera av tidningens läsare ha uttryckt önskan att få

prenumerera på den för återstoden av året. Detta kan
nu ske. Genom att inbetala en krona får man tidningens
majnummer och de tre nummer, som beräknas utkomma
under sista halvåret.''



När vi hör samman som kroppens lemmar,
vi klarar formar och band och remmar.
Det ger åt dagen dess liv och färg
och prägel åt hela Gustavsberg.

Ty fram med konstnärens händer burna
här formas vardagens kärl och urna.
I skaparglädje kan detta ske
gustavsbergarens atelje.

På sommarn plockar vi ved i skogen
och sen potatis, när den är mogen.
Och vi får solsken och sommarbad,
som gör en människa god och glad.

Vår framtidsvilja kan ingen rubba:
ett hem för gamla, för barn en krubba,
ett Forum - vetandets helgedom
där tankens liv kan slå ut i blom.

Vår hembygdskänsla är ej sekunda;
en främling får här dess halt begrunda.
Av berg och dalar, av vik och fjärd
består vår kära och vackra värld.

Som vårens fåglar i soluppgången
sin stämma höjer, så stiger sången:
och diktens bågar de spännas hårt
för det vi älskar och kallar vårt.

GUSTAVSBERGSVISA

Om du är kall, utan liv och låga,
och det slår fram som en hjärtefråga:
Var skall jag finna en trogen vän?
Du har den i gustavsbergaren.

Nr 2/1943 J. A. LOFDAHL

Många litterära alster, både prosa och poesi, finns att läsa genom åren.
J. A. Löfdahl, som jobbade i glattugnen - den gamla vackra rundugnen, som man nu

bara kan se på bild - i 19 år och skrev dagbok till sin död 1950, var flitig också i Gus
tavsbergaren. Hans Gustavsbergsvisa finns i nr 2 1943.
Oscar Lövgren tillhörde redaktionen från början. Då var han pastor i Missionsförsam

lingen. Han har sedan bl a varit förlagsman på Missionsförbundet. Nu är han en verksam
pensionär. Hans stora intresse är hymnologi. Han har skrivit många hymner och han fors
kar och har disputerat på hymnologi och är Teol. dr. Till Missionsförbundets 100-årsjubi
leum skrev han Verksamma händer, som vid jubileet lästes av hans dotter, Berit Lövgren.
Den har red. med tacksamhet fått tillstånd att publicera.

VERKSAMMA HÄNDER GUSTAVSBERG AR EN

Under slitsam vardagsmöda
starka händer danar leret,
ger den form som bäst är tjänlig
för den uppgift kärlet får,
Godset brännes sen i ugnen
för att få tillräcklig styrka
och ge större fröjd för ögat,
kanske under många år.

Handens verk är där ej slutfört.
Kärlet måste dekoreras.
Handen färgerna fördelar
rätt på godsets jämna kant.
Sen skall kärlet salubjudas
och få bära mat till bordet
eller som en vas med blommor
göra bordet festligt grant.

Ömma händer vårdar barnen
uti hemmets hägn de skyddas.
Där får också man och hustru
fristad efter dagens jäkt.
Händer verkar sent och tidigt,
händer söker ständigt händer
ömt och vänligt genom åren,
så det sker från släkt till släkt.

Arbetshänder öppnar boken,
boken framför andra böcker.
Där får själen kraft och styrka,
så i helg som vardagslag.
Starka händer väl behöver
ledning av Guds goda händer
till att göra allt i kärlek
under varje flyktig dag.

Ofta, ofta knäppes händer,
öppet eller under täcket,
än i hopp och än i fruktan,
i en bön till Herren Gud.
Händer öppnas ock för människor,
som i nöd och vånda lider
och behöver hjälp och omsorg
enligt Herrens helga bud.

Herrens händer ständigt verkar
för att styra till det bästa
och att lägga allt till rätta,
sedan mänskor illa gjort.
Herren rör med sina händer
vid vår nutid och vår framtid,
allt han vet så väl och känner
allting, både smått och stort.

VINTERN 1962
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BERTIL ANDERSSON på bilden ovan, avtacka
des den 4 december efter mer än 57 års tjänst. Fab
rikschefen Bengt Bram överlämnade en Skohgplatta
och blommor. Bertil, som tillhör de gamla porslins
makarna, har avslutat sin långa arbetsdag på kyl
diskavdelningens förråd.

Den här kvartetten SPF:are slutade under hösten.
Hugo Mejfelt, som var Konsumanställd innan han
kom till sanitet 1954. Hugo har också jobbat hos
LKAB i gruvan och haft egen hönserirörelse.
Gustav Andersson kom som så många andra från
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LAKARMOTTAGNINGEN MEDDELAR:
Statens bakteriologiska laboratorium meddelar

att risken för influensaepidemi i Sverige under in
stundande vinter fortfarande ej kan bedömas. En
ev epidemi kan antingen vara av Hongkongtyp el
ler av den nya varianten betecknad A/England
eller blandning av båda.
Vaccin mot Hongkonginfluensa ger enligt nya

undersökningar även ett visst skydd mot den nya
influensatypen. Detta vaccin finns tillgängligt utan
begränsningar och de som önskar skyddsympning
erbjudes detta på företagets bekostnad. Tid kan
beställas genom resp arbetsledare. I mån av tillgång
kommer Londonvaccin (som även har skyddseffekt
mot Hongkonginfluensa) att reserveras för vissa
medicinska riskgrupper. Vederbörande kommer per
sonligen att kallas genom läkarmottagningens för
sorg.

LAAKARINVASTAANOTTO ILMOITTAA:
Valtion bakteerologinen laitos tiedoittaa että in

fluenssaepidemian riskiä Ruotsissa ei lähestyvän
talven aikana vieläkään voida arvioida. Mahdolli
nen epidemia voi olla joko Hongkongilais-tyyppi
nen tai A/Englanti-niminen uusi muunnos tai mo
lempien sekoitus. Rokote Hongkongilaista vastaan
antaa uusien tutkimusten mukaan jonkinlaisen suo
jan myös tätä uutta tyyppiä vastaan. Tätä rokotet
ta on rajoituksetta saatavissa ja ne jotka haluavat
suojautua voivat tehdä sen tehtaan kustanuksella.
Ajan voi tilata työnjohtajan välityksellä.

Ljusdal 1948. Han har jobbat som packare i klosett
och handfatsmonteringen hela tiden.
Frans Andersson, som är hela 76 år gammal, kom
till oss från Norrnäs gård på Värmdön 1960. Frans
är skåning från börden och gårdarna äro otaliga
han arbetat på. Frans har städat och hållit rent i
hissar och trapphus mm.
Hans Hansson-Byss, Orsapojk, började som klosett
gjutareredan 1946, blev senare instruktör på gamla
banden i södra gjuteriet och nu senast jobbar han i
sorteringen. Han slutade egentligen 30 november,
men har "betts" kvar ett tag till. Byssan, gammal
Vasaloppsåkare med en 3:e plats som bäst, har arbe
tat i skogen med timmerkörning innan han kom till
Gustavsberg. An idag kan man se honom diagonala
i milspåret vid Farstaborg.
Alla de här grabbarna avtackades av fabrikschef,
verkmästare och förmän en novembertisdag med
klockor och blommor. Rolf



PÅ LÄTT SVENSKA
"Det vill jag höra" startade den 23 septem

ber 1971. Det är ett radioprogram i P2 som
Gun Ekroth och Rolf Horneij sköter i år. De
spelar önskevisor och svarar på brevfrågor,
berättar om det svenska samhället" och in
tervjuar* invandrare och personer, som arbe
tar med invandrar-frågor. I slutet av program
met är det varje gång information på något
av de fem "stora" invandrar-språken och på
något av de "mindre" invandrarspråken ock-
osa.
"Vi tycker om att arbeta med "Det vill jag

höra", säger Rolf. Det kommer många brev
från invandrare och ibland också från svens
kar. Nästan alla vill höra någon skiva från
hem-landet. Vi har inte alltid den skiva, som
de önskar. Men ofta finns det någon annan
skiva med tex samma artist*. Då tar vi den
i stället.

Gun talar om, att de får skivor från lyss
nare ibland. "Till det här programmet t ex
fick vi flera skivor med persisk musik", be
rättar hon, "Vi blev väldigt glada."

Gun och Rolf vill gärna fortsätta med pro
grammet nästa år. Men de tycker, att en tim
me i veckan är alldeles för kort program-tid
för invandrarna. De hinner inte spela alla
skivor, som folk önskar. Och de hinner inte
svara på alla brevfrågor.
"Vi vet att vi ger alldeles för lite informa

tion också", säger Gun. "Vi skulle vilja, att
alla invandrare kunde få program på sitt eget
språk, på turkiska för turkar etc"*. Alla som
har radio eller TV, måste ju betala licens.
Då har de också rätt att några gånger i veckan
få höra program, som de kan förstå."

ORDET BETYDER -
*samhälle -t -n. Vi lever alla i ett samhälle, t ex
i en kommun eller i ett land.
*intervju -n -er. Mannen från tidningen gör en
intervju. Han intervjuar en person. Han frågar
honom om många saker. Sedan skriver han det i
tidningen.
*artist -en -er = en person som arbetar med att
tex sjunga, dansa eller spela teater.
etc. = et cetera. Han måste köpa smör, bröd och
mycket annat = han måste köpa smör, bröd etc.

Överst Alf Sjöberg i ljussättningstagen under repetitio
nen av Mäster Olof. Därunder ser man hur det kan
vara under pauserna och nederst har sminkören just
börjat förvandla Toivo Pawlos yttre till Gert Bokprän
tares.



DRAMATEN I
GUSTAVSBERG
Alf Sjöberg är en fantastisk man. Sedan 1920-

talet har han drömt om att få genomföra den stora
"folkteatern". 50 år senare är den ett gott stycke
på väg, på väg genom Sverige med en av Dramatens
största uppsättningar, Strindbergs "Mäster Olof".
Alf Sjöberg är regissör, Bror Marklund har gjort
dekoren och i huvudrollerna ser vi Tommy Berg
gren, Toivo Pawlo, Helena Brodin m fl fina skåde
spelare. När Gustavsberg blev tillfrågad om intresse
fanns för att få hit den, trodde vi naturligtvis inte
att det skulle gå att genomföra på vår lilla teater.
Men si, Dramaten var mycket intresserad och ansåg
att vår till formatet lilla teater var ypperlig tek
niskt sett. Efter mycket arbete kom så den stora
kvällen den 9 november. Biljetterna var sedan länge
slutsålda (tyvärr blev många utan) och folk kom
tidigt för att få bra platser. Föreställningen var
strålande. Både publik och skådespelare upplevde
närheten till varandra i en såpass liten lokal och
vi fick alla mycket starka intryck, som man bara
kan få på en levande teater. Efter föreställningen
tackade Torsten Rolf (kulturnämndens ordförande)
och utbringade ett fyrfaldigt leve för Dramaten
och Alf Sjöberg svarade med att deklarera sin syn
på en stor teaters ansvar för hela folket. Som pric
ken över i:et kom Tommy Berggren, Sven-Eric
Gamble och Tomas Ponthen till Kristallsalen veckan
efter och diskuterade teaterfrågor med många in
tresserade.
Layout: Thore Olsson
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KONSUM• DOMUS
Konsum/Domus
Höstmånaderna har snabbt runnit förbi. Den mil

da väderleken har säkert bidragit till att vi inte
tänkt på att vi befunnit oss så långt fram i 1972 års
almanacka. Nu är det trots allt julmånad och den
sista tolftedelen av året går snabbt mot sin fullbor
dan.

Julmånaden
innebär också att varuhuset och våra butiker lad
dat upp och presenterar alla de varor som vi kon
sumenter förväntar oss att återfinna inför julen. Vi
hoppas att alla dessa förberedelser som våra anställ
da presterat, ska uppskattas och ge alla våra med
lemmar/kunder möjlighet att väl planera och dis
ponera julmånadens inköp av alla slag.
Vi hoppas att våra medlemmar/kunder även upp

märksammar de möjligheter som vår Kem-tvätt er
bjuder, när det gäller avlastning under jäktiga de
cemberveckor.

Öppethållande inför julen
Söndagen den 3 december har vi öppet för försälj
ning och visning i varuhuset och möbelbutiken. För
varuhuset och möbelbutiken blir det förlängt öppet
hållande med början måndagen den 11 december
och fortsätter sedan varje vardag fram till jul. Våra
livsmedelsbutiker har öppet till kl. 19.00 i julvec
kan. Lördagen den 23 december har livsmedelsbuti
kerna och kemtvätten öppet till kl. 14.00 medan va
ruhuset har öppet till kl. 18.00.

Fullmäktigesammanträde
Föreningens fullmäktige, styrelse, revisorer och

representanter för de anställda voro samlade till mö-

te torsdagen den 23 november i Folkets-husteatern
i Gustavsberg. Vid mötet medverkade Dr Mauritz
Bonow, KF, Stockholm. Han lämnade en intressant
redovisning kring temat: Kooperativ samverkan
över gränserna. Dr Bonow är som bekant starkt en
gagerad inom den internationella kooperativa verk
samheten med allt vad däri inneslutes. Vid stämman
lämnades också information om föreningens verk
samhet under 1972 samt om budgeten för 1973.

KF:s utmärkelsetecken
överlämnades vid stämman till fyra trotjänare som
voro berättigade därtill. Styrelsens f. ordförande
Harry Pettersson och föreningens f. affärschef Gun
nar Mattsson erhöll Pionjärplaketten. Von Kock
medaljen överlämnades till f. styrelseledamoten
Edor Svensk och f. lagerchefen Allin Melander.

Verksamheten
för 1972 är snart fullbordad. An har vi inte fått
dra slutstrecket och göra den slutliga mätningen.
Av det vi hittills känner tror vi dock att det såväl
försäljningsmässigt som resultatmässigt ska ge ett
utfall som vi har anledning att vara nöjda med i
en tid då den upplevda konjunktursvackan fortfa
rande lämnar sin skugga över den allmänna utveck
lingen.

Temat för julen 1972 blir
EN GOD JUL som vi gärna understryker.
TACK för det år som snart gått tillända
GOTT NYTT ÄR!

PAN

Bildsidan th visar pryor från vår egen Kvarnbergsskola. Vi återger namnen med reservation för deras
riktighet. Vår fotograf kom med en bukett bilder utan ndmn och vi har i efterhand forskat på Utbild
ningsavd. Den tiden är längesedan förbi då vi här vid Farstaviken kände igen barnen på föräldrarna
och sa, att den flickan är barnfödd i Grindstugatan, eller de där är Astas flicka det syns på näsan eller
den pojken är son till Edvin, han brås pa farfar. Inte då, vi är för många nu, men har vi tur så heter
ungdomarna uppifrån och ner: Jyrki Vannamäki, Mek., Mona Hallberg, Efterb. Plast, Björn Fröling,
Verkt. Konstr. - Prod. tekn., Riitta-Liisa Kuusela, Packboden. Stora bilden, L-G Söderström, el. avd.
och därunder Saija Siiki, Glasyr HPF.
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Gustavsbergare på •vinstresa
Med Gustavsbergs Handelsskola fick jag i början

av oktober göra en utlandsresa som blev en upple
velse. Tillsammans med 4 f. d. elever och lära
ren Hans Develius fick jag njuta frukterna från vårt
arbete i handelsskolan och segern i rikstävlingen för
övningsföretag.
Med tåg åkte vi från Stockholms Central över

Köpenhamn, Hamburg och Stuttgart till Bregenz
vid Bodensjön. Trots sovvagn och en i övrigt myc
ket angenäm resa var vi alla ganska omtumlade och
trötta vid framkomsten. I Bregenz möttes vi av de
vänliga österrikarna som bjöd oss och de schweiziska
deltagarna på lunch och föreslog därefter några tim
mars vila. Istället följde vi med vår medhavda jodd
larexpert i linbana upp på en alptopp. Den hisnande
känsla av flödande sol, frisk luft och betagande ut
sikt går bara inte att beskriva med ord. Kontrasten
till tågresan var enorm. Jag kan förstå dem som
tillbringar sina semestrar i alperna.
Dagarna var i övrigt späckade av intressanta stu

diebesök och mottagningar hos borgmästare och
landshövdingar i olika städer som vi besökte. För
utom besöken i städerna kring Bodensjön och vat
tenfallen vid Schaffhausen besökte vi Bern och
Zurich i Schweiz, två underbart vackra städer. I
Bern överlämnade borgmästaren en bok om Bern
till var och en av deltagarna. Något som förvånade
mig mycket var att floden som rann genom staden
var så ren att folk kunde bada i den. Under vår
shoppingrond stannade vi till mitt på ströget Spital
gasse och lyssnade noga till stadens alla ljud. Det
var bara ett stilla sorl som steg hemtrevligt mjukt
upp mellan de vackra husfasaderna. Det finns alltså

SIF-årsmöte
SIF-klubben vid AB Gustavsbergs Fabriker höll

sitt årsmöte på Säby Säteri den 10 november.
Huvuddragen i det förslag till personalpolitik,

som arbetats fram av en grupp inom företaget redo
visades under mötet. Dessutom meddelades att de
centrala förhandlingarna mellan SIF och SAF om
1973 års löner skulle starta i början av december.
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fortfarande städer med atmosfär. Visst arbetar
schweizarna hårt och visst var det livligt på gatorna
men det aggressiva jäktet fanns inte där tycktes det.

I Zurich lämnade oss den schweiziske ledaren ef
ter att ha bjudit oss på den schweiziska nationalrät
ten ostfondu, en verklig delikatess.

Dagen före återresan ställdes kosan till Munchen,
en jättestad. Där tog det tyska DAG, motsvarighe
ten till det svenska TCO emot och bjöd på "värl
dens största biff".
Vid den följande sightseeingturen fick vi förutom

stadens sevärdheter se olympiaanläggningarna och
litet av den årligen återkommande oktoberfesten
som var en enorm folkfest. En oförglömlig syn var
en festsmyckad bryggerivagn med sex hästar och
körkarlar klädda i bayriska dräkter, där kunde man
se att tyskarna inte bara hade sinne för det prak
tiska utan också för det sköna ...

Samvaron med de schweiziska och österrikiska
deltagarna var stimulerande och länge skall jag
minnas den schweiziska flicka som tydde sig helt
till den svenska gruppen och som visade ett stort
intresse för allt svenskt.
Sverige och Gustavsberg kommer säkert att få be

sök av våra schweizare och österrikare - för nog
är det också vackert hos oss vid Farstaviken.

Det var en minnesvärd resa, och en trevlig fort
sättning på Gustavsbergs Handelsskola.
Till sist vill jag hälsa alla f. d. kurskamrater och

lärare i Handelsskolan och önska en god jul och ett
gott nytt år med nya segrar för GHS MODERNA
KONTOR AB i tävlingen "Vi som kan mest"

Inger Hörning.

Förhandlingarna sker inom det gällande femårsav
talets ram.
Styrelsen för det kommande verksamhetsåret fick

följande sammansättning:
Tore Jansson, ordf., Dennis Andersson, Per-Olof

Bjurling, Svea Box, Bo Erixon, Gunnie Ljungekvist
och Lena Tistad.
Avgående ordföranden, Johan Espeland, avtacka

des för sina goda insatser i klubben och därefter av
slutades kvällen traditionsenligt med supe och dans.

Sekr.



KORPNYTT FRÅN
OXELÖSUND
Utan hjälp av den bäste spelaren, F Papp, som

blivit hallföreståndare i nya Ramdalshallen, käm
pade bowlarna till sig en andraplacering i grupp 1
i korpseriens våromgång. Vårsäsongens klubbmatch
mot Gustavsberg vanns dock av gästerna men se
naste mötet, den 11.11, vann ABC med 10.836 po
äng mot 10.068.

Bästa individuella resultat
Gunnar Lehnbom, Oxelösund
Lennart Löfbom, Gustavsberg
Sture Albertsson, Gustavsberg
Olle Thorell, Oxelösund
Spelet i korpseriens höstomgång pågår, och vi

återkommer med resultat efter nyår.
Fotboll har aldrig varit någon stor sport i Oxelö

sund, och ABC:s korplag har i år inte frångått tra
ditionerna. Sista plats i serietabellen och förlust i
första matchen i RM ger kanske anledning till en
optimistisk förmodan, att nästa års resultat blir
bättre.

Sedan företaget ställt de gamla tryckerilokalerna
i Esplanaden 12 B till korpklubbens förfogande, har
Olle Thorell m.fl. där skapat en trivsam och centralt
belägen klubblokal, där möjligheterna till luftge
värsskytte, bordtennis, bridge och andra inomhus
aktiviteter flitigt utnyttjas.

Bilden ovan t h visar deltagarna i bowlingmatchen,
Centrifugalrör-Gustavsberg den 11.11. -72.
Bilden th är tagen i Klubblokalen vid supen efteråt.
Foto: T. Lövgren.

FIRA NYÅR VID
VATTENTORNET
Hemvärnsorkestern anordnar nyårsfirande från kloc

kan 23.00, nyårsaftonen, med musik, brasa, korvgrill
ning och glögg (lottorna medverkar med försäljning).
Gustavsbergs kommun bjuder på stort fyrverkeri vid
tolvslaget.
Den som har lust, kan sedan deltaga i fackeltåg som

går till Kristallsalens smörgåsbord. Hemvärnsorkestern
ordnar fortsättning på nyårsvakan vid Gustavsbergs
Teater och till denna senare del beställs plats i god tid
på tel. 302 42.

PRENUMERANTER
Med detta nummer följer ett inbetalningskort.

Prenumerationsavgiften är även för år 1973, 12
kronor, till utlandet 15 kr. Har ni avdrag på lön
så använd inte inbetalningskortet. Glöm inte att
skriva ert namn eller dens namn som skall ha
tidningen, på talongen.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas er
alla från

Redaktionen
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Pastavagge med Pelaslätten och Skarjatjåkkå i bakgrunden. Foto: Lars Henriksson, Oxelösund.

SKARJA ETT SEMESTERMINNE
Genom Koupervagge, en av Sareks vackraste da- \

lar, har vi vandrat från väster med regnet i hälarna.
På kvällen slår vi läger ovanför Skarjakåtan och
tänker vänta på bättre väder för att fortsätta mot
Sarektjåkkå. När vi vaknar på morgonen ser vi,
att renarna inte tyckt om vårt val av tältplats. En
meter från tältet har de sparkat upp en djup grop.
Vår sömn har dock ej störts härav, man sover ingen
stans så gott som i Sarek. Topparna är fortfarande
molnhöljda, och den svaga vinden ser inte ut att
kunna skingra molnen. I Akavagges mynning ligger
ett moln alldeles orörligt. Vi tror inte, att det i
detta väder är lönt att fortsätta mot Sarektjåkkå,
och beslutar oss i stället för att gå upp på Skarja
tjåkkå, det närmaste fjället, vars topp ligger c:a 800
meter över lägerplatsen. Det kan ju hända att solen,
som vi inte sett på tre dagar, kan bryta igenom där
uppe.

Vi packar ner det som behövs för en dagtur i en
ryggsäck och ger oss av. Till en början går det brant
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uppåt, och vi har snart en fin utsikt över övre Ra
padalen och Pelaslätten. Nere vid bron över Smai
lajåkkå lyser ett par orangefärgade tält som utrops
tecken i det gröna landskapet. I oroväckande närhet
av vårt tält ser vi en renhjord gå och beta. När vi
kommit ett stycke högre upp är vi inne i molnen och
får försöka orientera efter den gamla fjällkartan.
Den gav ju inte mycket hjälp när man lämnade
dalgångarna utan var då lika opålitlig som väder
leksrapporterna för fjälltrakterna. Man fick alltid
räkna med överraskningar. Vi kommer fram till ett
brant stup, ett hundratal meter ovanför en liten
hyllglaciär, som ej finns utsatt på kartan, och får
vika av mot väster. Den första snölegan ligger
straxt ovanför, och där ser vi gamla fotspår. Sikten
är bara 25 till 30 meter, och vi följer därför fot
spåren, då vi tror, att de leder mot toppen.

Sedan vi passerat några snölegor och blockmarks
fält tar vi en rast. Hela vägen hit upp har vi hört
bruset från Smailajåkkå i norr och en jökelbäck på



Skårvas branta sida i söder, men de är nu utom
hörhåll, det är vindstilla och molnen dämpar våra
röster på ett nästan spöklikt sätt. När pulsen gått
ner till normal takt hörs inte ett ljud. Vi sitter i en
värld av absolut tystnad. Jag har aldrig upplevt nå
got liknande och vi stannar länge innan vi bryter
upp och fortsätter.

Vid en snölega straxt under toppen finns ett stort
bestånd av den höjd- och köldälskande isranunkeln.
Så många ser man inte på lägre höjder, kanske där
för att renarna gärna äter blommorna.

Drygt tre timmar efter starten kommer vi upp på
en horisontell blockstensplatå. Ar vi uppe? Vi fort
sätter framåt och ser snart ett röse skymta i diset.
Av rösets storlek att döma är Skarjatjåkkå en flitigt
bestigen topp. Den är ju också lättbestigen och lig
ger där flera av Sareks öst- västliga huvuddalar mö
tas. I klart väder bjuder den säkert på fina utsikter
över de omkringliggande massiven, men i dag ser vi
ingenting av detta.

Sedan vi ätit och tagit den obligatoriska bilden
vid röset börjar vi nedstigningen. Den går betydligt
snabbare än upp. På några snölegor åker vi stört
lopp, styr och bromsar med vandringsstavarna. När
vi stannar för en rast, lättar plötsligt molnen fram
för oss. Ett fantastiskt perspektiv öppnar sig över
övre Rapadalen, Snavavagge och Rapaselet. Jag ha-

LÄNKARNA MANAR
Några ord till Dig som bjuder en alkoholsjuk på sprit.
Du har en mycket stor makt i Din hand när Du håller en
flaska alkohol i den.
Du är alltså stor och stark.
Du kan på otroligt kort tid, bara några minuter riva ner
vad många Länkar och läkare och vilohem under långa
tider och med mycket arbete byggt upp.
Kan Du taga följderna av detta samt taga ansvaret?
Kan Du ordna upp det hela för honom
när tragedien är ett faktum
Vi tror att Du är väldigt liten då
och styrkan Du hade samt Din storhet rann bort
samtidigt med flaskans innehåll.
För mången är det väl så att det förefaller bli otroligt
tråkigt
att sluta med alkoholkonsumtion och att alla till
ställningar man vant sig med att gå på bli tråkiga, men
vi vet att det blir motsatt effekt.
Vad det gäller vår mänskliga tillvaro så är det nyktra
levernet det enda naturliga. Spritbegäret går bort när
tillfredsställelsen infinner sig över att vara nykter och
den kommer till alla som stryker begreppet sprit ur sitt
medvetande.
Vi Länkar äro glada för varje dag som vi går nyktra, vi

de slut på filmen i min kamera, och hade inte velat
byta i det fuktiga vädret. Nu får jag bråttom, men
innan jag hunnit få in ny film har ridån gått ner
gen.

Tältet står orört kvar när vi kommer ner. Vi tar
dubbel ranson till middagen och diskuterar dagens
promenad när vi äter. Det är första gången min
kamrat varit uppe på en topp, och han anser det
vara ganska misslyckat, vi såg ju ingenting. Nej,
men vi hörde heller ingenting. Till tystnaden nedan
för toppen kommer mina tankar att gå tillbaka, när
vi återvänt till den bullerplågade vardagen.
Det är inte bättre väder nästa morgon. Vi ger upp

Sarektjåkkåplanerna för denna gången, packar ihop
och gör en snabbmarsch genom Ruotesvagge till
Akka, dit vi anländer efter lite över ett dygn. En
bestigning av Akka ingick i reservplanerna, men
vädret är inte bättre här, så vi fortsatte med båten
mot Suorva. Efter ytterligare ett dygns båt- och
bussfärd sitter vi på södergående Nordpilen i Gälli
vare, litet trötta och kanske besvikna över att vi
inte fått ut vad vi tänkt oss av vandringen, men in
nan vi kommer till Boden tar vi fram kartan och
börjar planera för nästa tur, två år senare. - Det
blev en tur, då allt lyckades, men det är en annan
historia.

Pentax Varg

upplever lyckliga barn och hustrur och se med tillförsikt
på tillvaron.
Det kan bli till nytta för DIG lika väl som för så många
andra. \ SÄLLSKAPET LÄNKARNA

DRAGNINGSLISTA
för Gustavsbergs missionsförsamlings syförenings lotteri
den 16.9 1972.
Vinst nr 1 utföll på lott nr 680 Ester Berg
Vinst nr 2 utföll på lott nr 726 Åke Henocksson
Vinst nr 3 utföll på lott nr 24 Ruth Wiklund
Vinst nr 4 utföll på lott nr 609 Elisabeth Söderström
Vinst nr 5 utföll på lott nr 928 Millan Lundgren
Vinst nr 6 utföll på lott nr 411 Margit Sund
Vinst nr 7 utföll på lott nr 900 Mai Olson
Vinst nr 8 utföll på lott nr 758 Astrid Lindberg
Vinst nr 9 utföll på lott nr 495 Malin Hillberg
Vinst nr 10 utföll på lott nr 601 Axel Wiklund

Ett stort tack till var och en som bidragit till det
goda insamlingsresultatet vid det tillfället ca 6.500 kr.
Till var och en som på något sätt antingen genom

personlig gåva eller genom kollekt bidragit till Missions
församlingens goda insamlingsresultat i samband med
dess 100-års jubileum riktas ett varmt tack. Ungefär
lika stor summa som ovan angivits för försäljningen
kom då in.
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VANDRA MIN VAG
AV AXEL BJÖRKMAN

Minnen från Mariagatan: Det spreds ett rykte i
samhället att kapten Odelberg hade bjudit Kungen
på älgjakt i Gustavsberg med lunch och middag på
Farsta slott.

Skolbarnen med prästen i spetsen ville också hylla
konungen och man mötte upp med svenska flaggor
i händerna från Haga och ned till Kyrkan. Så bil
dade man dubbla led och stod och väntade i mor
gonkylan. Jag hade inte börjat i skolan, men jag
fick följa med min mormor och mamma dit och jag
minns att det var kallt. På kyrktornet stack man
fram en flagga ur en lucka i tornet. Henning Da
nielssons flicka skulle överräcka en blomkvast till
Kungen. Det var mycket folk i rörelse, hemmava
rande fruar och barn och alla som "gick hemma" av
andra anledningar.
De kungliga gästerna kon punktligt i sina bilar.

Jag frös hemskt och det var regndis i luften.
Kyrkoherde Norman och Magister Lagerström

och flickan Danielsson var beredda. Bortifrån Haga
började man hurra och så växte sorlet allt eftersom
bilarna nalkades sitt mål. Prästen och flickan grät,
bilarna stannade och Kungen steg ur och mottog
blomkvasten och välkomstorden som ingen kunde
höra och så for man vidare till den väntande fru
kosten på Farsta slott.

Kungen hann i alla fall klappa flickan på huvu
det! Tänk, så snäll han var ... De två äldsta klas
serna skulle vara med i drevet och hade redan "krä
tat" till klappträn och började nu att träna och
slå för någe rackartyg skulle man väl göra.
Vi gick hem och satte på kaffehurran, som mor

mor sa, och dukade upp goda bullar. - Jag tror vi
har lika varmt och gott här, som Kungen har på
Farsta slott, sa mormor och slog i av påtåren, eller
vad tror Du Axel? - Jag satt och "bettade" och
hade sockret i botten på koppen. "Jag tror", sa jag,
"att det inte finns något godare än att betta, och
hade Kungen vetat det, så hade han följt med oss i
stället." - På eftermiddagen gick vi till Mörkdalen
och tittade på, när ett drev kom fram. Kungen och
Kapten Odelberg stod på pass, d.v.s. Kungen satt
på en stol och Odelberg stod bakom med en reserv
bössa. Nu började det röra sig i Zigenarskogen. En
förskrämd hare och strax efter en räv kom fram ur
skogen och tog riktning mot Grindstuplan, men så
kom det en älg fram vid Mörkdalskällan.
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Kungen höjde bössan och siktade på älgen men
han åtrade sig och tog ned bössan igen. Algen anade
oråd och vände bredsidan till, men då small skottet.
Algen tvärstannade och började skaka, men den fick
kraften igen och störtade iväg mot diket. - Då
small ytterligare ett skott. Det var någon av de öv
riga jägarna, som sköt det dödande skottet. Jag
tyckte synd om älgen. Alla grabbarna kom nu fram
ur skogen för att titta på älgen.
Så kom KaptenOdelberg och Kungen tillsammans

ut på åkern och ville titta på älgen.
Då skrek Kapten Odelberg: "Undan med Er, så

att Hans Majästät också får se älgen"! - Skogs
vaktare Bergvall kom springande och stack älgen.
"Den var inte så stor, som jag förts trodde", sa
Kungen. "Men det var i alla fall en tjur! - Vem
var det som sköt det andra skottet?" - Det var
jag, Ers Majestät." - En av de kungliga jägarna
gick fram och tog Kungen i hand. De samtalade
lågmält en stund.

Ett par oxar som stått bundna vid Skeviksgatans
vedbodgavel kom dragande med en flakvagn och
oxarna råmade, då dom kände blodlukten.
Kusken drev på dom med piskan. Drevkarlarna

samlade sig kring älgen och kastade upp den på fla
ket. Så bar det iväg till Farsta och slakthuset där
städes.

Vi gick in i Bolagsboden på hemvägen och tittade
på skor, som jag skulle få av mormor.

Inne i Skobon stod Andersson och tog sig en näs
pris och torkade sig med en rödrutig s.k. snusnäs
duk, då vi kom in. Annars var det bara Skomakar
Andersson från Osby, som stod och klämde på en
stor läderbit, som han tänkte köpa. - "Jag tar den
häringa biten. Du kan skriva upp den på mitt kon
to", sa Andersson och tog lädret och bar ut det till
Skottkärran, som stod utanför.
"Vi skulle titta på ett par skor här åt grabben",

sa mormor. Andersson glodde på mej. - "Hur gam
mal är Du, min gosse?" frågade han, medan han
plockade bland kängerna. - Jag svarade inte, för
jag tyckte inte, att det hade något med åldern att
göra. - "Sex år på det sjunde", svarade mamma i
st. f. mej. - När man på den tiden talade om skor,
så menade man kängor. - Andersson ställde alltså
fram ett par kängor åt mej. Vi började att prova.
"Det ska vara plats för sockor också," sa Mormor.



Axel minns distriktssköterskan Ann-Sofi Vadin som
bodde i Mariagatan 10. Han sprang ofta ärenden åt
henne i sin barndom. Ateljefoto Westergaard, Upsala.

Andersson nickade och tog fram ett par större skor.
" Ja, nog kan pojkar växa alltid ... Jag minns
när Moster Lovisa skulle köpa skor åt sin minsta
pojke ... då frågade just Andersson, vilket nummer
hon skulle ha? "- Nummer 47, blev svaret och då
skrattade Andersson på det hjärtligaste. "- Ja, jag
minns det. Den historien skrattade vi åt ganska län
ge och så var det den där historien om flickan, som
skulle köpa en tvål. - "Ta en billig tvål", sa flic-

Den här bilden bar Kalle Nilsson tagit utanför Maria
gatan 8. Flickorna heter Hilma, Elsa, Sigrid, Astrid,
Karin och Alice.

kan, för jag ska bara ha den, för att tvätta mig där
nere."'

Expediten, som var ganska ny i affären frågade
då: "Ursäkta, men med vilken tvål brukar Ni tvät
ta Er där oppe?" - Flickan rodnade och försvann
fort ut ur affären. - Andersson såg ganska livad
ut, för så mycket brukade han inte säja i onödan.

Skriv opp dom på August Johansson, sa Mormor.
- Jag fick bära skoasken på hemvägen.

UR GUSTAVSBERGARENS KLICHELÅDA
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Riksmästaren Elis Westman gör segergesten. Inte heller N G Nilsson t v och Thore Mohem döljer belåtenheten!

\

MOLNTORPSGLIMTEN
Elis Westman uppfyllde våra höga förväntningar och

vann - som i korthet meddelades i förra numret -
årets KF-Mästerskap i Skytte. Tävlingen avgjordes i
Uppsala, och segern blev tämligen överlägsen: redan
i liggande-serien - 142 poäng - grundlades vinsten.
I mellanserien, fem skott knästående och fem stående,
ökades försprånget genom 84 p. Aven finalserien (lika
föregående) genomfördes övertygande med 88 p och
därmed uppnådde den gode Elis slutpoängen 314, vilket
gav en segermarginal på 13 p. Fyra stockholmare följde
närmast i det kvalificerade sällskapet. Vårt andra hopp
- Sivert Wallberg - hade oturen att med en enda
poäng missa finalomgången. Siverts' placering blev
därmed nr 16.
Att Elis Westman sedan skulle vinna GBM-klubbens

KM var förstås självklart. Resultat, huvudskjutning:
1. E Westman 94 p. 2. Stig Andersson 91 3. S Wallberg
91 4. Nils Johansson 86 5. Arne Westman och Esko
Mylläri 80 och därefter följde Weikko Mylläri 79, L
Johansson 78, Matti Leppälä 77, Roger Uppling, Ber
til Gybrant och Knut Andersson 76, Åke Johansson 75,
Nils Rosenlöf 64, Harri Leppälä och Karl Andersson
62 och Markku Kuuttinen 32 p. Även Mästerskapet
vann alltså Elis W på 286 p före S Wallberg 272, N
Johansson 252, S Andersson 238, A Westman 235 och
L Johansson 234 p.

KM-Rallyt avgjordes på en c:a sex mil lång bana,
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konstruerad av Ole Ählkvist och c:o. Kartläsning, kör
prov och trafikfrågor fick lösas utan tidsbegränsning.
Samtliga tävlande - trettio ekipage! - har dock åter
kommit efter den nyttiga och roliga rundan, som hade
start och mål förlagt till Mässen. Prislista: Klubbmäs
tare Torsten Edlund 24 prickar 2. L Johansson 29 3.
Karl Andersson, Elis Becker och Veli Kuuttinen 33 6.
Lars Måhlberg 38 7. Håkan Persson 39 8. Gunnar Nils
son 40 9. Allan Eriksson 41 10. Arne Westman 42 varpå
följde Marija Mylläri 44, Kaukko Svedjeback 45, Anna
Vera Zetterberg 52, Bertil Gybrant 54, Göran Johans
son och Erkki Siven 56, Lennart Norr 57, Rainer Sand
vik 59, Gunnel Blomkvist 60, Sven-Erik Andersson 61,
Silvert Wallberg 62, John Ehnlund 64, Börje Johans
son 66, Per Klemets 71, Weikko Mylläri 72, Inger Ave
lin 74, Valter Strömbäck 77, Eero Kiviranta (fjolårs
segrare!) 81, Harri Leppälä 98 och Stig Andersson 99
prickar.

GBM-klubben gläds också över ett 'havt löfte' från
GUSTAVSBERGS SCENSTUDIO om ett gästspel för
oss på Kolbäcks Teater. Vi hoppas att tanken kan för
verkligas, gärna i kombination med Vårfesten i mars
månad!
- Fabrikens tillbyggnad har nu avancerat så långt

att takstolarna - med en spännvidd av 30 meter -
kommit på plats. Väggmontering och takbeläggning be-
räknas ske kring årsskiftet. L Johansson



GUSTAVSBERG

Tack

Födda
30.9 Anne Cecilia och Anne Charlotte, döttrar till John

Ture Östman o.h.h. Ann-Sophie Elisabeth f. Jonsson,
Björnskogsv. 74

4.10 Petri Antero, son till Antero Vasankari o.h.h. Raila
Inkeri f. Myllymäki, Skyttev. 9

11.10 son till Pentti Johannes Ekonkari o.h.h. Sirkka Kaarina
f. Pälsynaho, Nelsonst. 2

12.10 son till Nils Carl Gunnar Algernon o.h.h. Ingrid Mar
gareta f. Zettergren, Skutvik 2, Norra Lagnö

12.10 son till Hemmo Martti YI-Alho o.h.h. Pirjo Kaarina
f. Tuominen, Nelsonst. 5

18.10 son till Göran Tage Hansson o.h.h. Eva Christina f.
Lindgren, Skyttev. 16

22.10 son till Dobrila Zdravkovic, Bergsg. 1 B
23.10 son till Kurt Åke Andersson o.h.h. Gun-Christina f.

Silversren, Trallbanev. 14
24.10 dotter till Jan Henrik Hällfors o. Else Evelyn Lind

blad, Meitens v. 1
24.10 son •till Hans Peter Nordgren o.h.h. Marianne Astrid

~. Lindqvist, Betselv. 24
26.10 dotter till Jill Britt Engström, Björnskogsv. 58
1.11 son till Sigvard Sören Nylander o.h.h. Gunvor Ulla

Britt Margareta f. Karlsson, Rådjursv. 2
1.11 son till Matti Antero Rahko o.h.h. Leila Inkeri f. Myl-

lymäki, Hästhagsv. 2
5.11 son till June Irene Oberg, Betselv. 2
8.11 son till Ulla Margareta Eklöf, Nelsonst. 2
9.11 Jan-Erik, son till Pentti Einari Silvennoinen o.h.h. Seija

Orvokki f. Honkonen, Skyttev. 17
12.11 dotter till Tom Richard Hellman o.h.h. Maud lnge

gerd f. Andreasson, Renv. 31
15.11 dotter till Sakari Edvard Lankila o.h.h. Kaisa Maria

Elisabet f. YIi-Erkkilä, Nelsonst. 4
15.11 son till Matti Ensio Salmela o.h.h. Ritva Orvokki f.

Liimatainen, Mariag. 13 B
16.11 son till Raili Anneli Stenberg-Rowe f. Stenberg, Björn

skogsv. 86

Vigda
23.9 Hannu Juhani Pitkänen o. Anna Ritva Helena f. Tas-

kinen
30.9 Erik Kenneth Hansson o. Inger Maria f. Lindblom
14.10 Pär Jonny Osterman o. Britt-Mari f. Gustavsson
28.10 Umberto Paulato o. Elma Anelma f. Kiuru

Döda
15.10 Maria Ingeborg Herlin f. Jonsson, Meitens v. 23
21.10 Veijo Tapani Paananen, Bergsg. 6 B,
22.10 Nils Jonas Viklund, Värmdög. 3
14.11 Margit Elisabet Fredriksson, Stenkullen 3
16.11 Margareta Elvira Eklund, f. Andersson,

Nelsonst. 6

76 år
21 år
64 år
56 år

78 år

För all uppvaktning på min 50-årsdag framför
jag härmed mitt varmaste tack.

Haldor Hagberg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag till Gustavsbergs Fabriker, Släkt och Vänner.

Erik Pettersson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. bGeorg O erg

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag. Sture Eriksson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag, ingen nämnd och ingen glömd.

Roffe Nygren

För det varma deltagandet som visats vid min
makes, vår fars, Nils Viklund, bortgång samt för
alla vackra blommor vid hans jordfästning, ber vi
få framföra vårt innerliga tack.

Märta Viklund
Barnen

HYRESHÖJNING
FRÄN 1 JANUARI 1973

Vid förhandlingar mellan AB Gustavsbergs
Fabriker och Hyresgästföreningen har över
enskommelse träffats om en hyreshöjning från
1/1 1973 med 8:- kr per kvadratmeter lä
genhetsyta för moderna bostäder och 6:
kr per kvadratmeter lägenhetshyra för omo
derna. Denna höjning är baserad på en träf
fad överenskommelse mellan Sveriges Fastig
hetsägareförbund och Hyresgästernas Riksför
bund.

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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NYTT KYRKOÅR
FÖRNYAD HELGEDOM

Advent är Kyrkans nyårstid, glädje- och löftesrik.
Den ger löftet om ett nytt "nådens år från Herren",
som han i sin godhet och sitt tålamod ger oss, fast vi
inte tog vara på det gångna kyrkoåret som vi bort göra.
Låt oss använda den nya nådetiden bättre! Ett gott nytt
kyrkoår tillönskas!

Det blev särskilt glädjande med advent den här gång
en, när den nyrestaurerade församlingskyrkan då öpp
nades på nytt för gudstjänst. Biskopen var här och
förrättade återöppnandet, assisterad av grannförsam
lingars präster. Han invigde det nya stenaltaret, Herrens
bord för Nattvardens firande, kyrkorummets viktigaste
möbel. Kyrkliga Arbetskretsen har prytt altaret med ett
nytt vitt antependium och har dessutom skänkt ett nytt
predikstolskläde, också vitt. Kyrkans gamla ljusstakar
av porslin (Gustavsbergsporslin naturligtvis) för elekt
riskt ljus har hämtats ned från kyrkvinden av kyrko
vaktmästaren och gjorts om för levande ljus. Murväg
garna står nu rena och ljusa, och kyrkans gamla färg,
den gröna, (en av de fem liturgiska färgerna och symbol
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för det kristna livet) har fått komma tillbaka, fast i
annan ton. Nedtill under läktaren finns de båda små
rummen, ett av dem avsett som väntrum vid dop och
vigslar. Bänkarnas antal har minskats. Men så bekväma
de blivit! Det kanske blir trångt vid gudstjänsterna! Det
vore ett gott tecken.

Gustavsbergs församling tackar alla dem som arbetat
med restaureringen för väl utförd uppgift. Församlings
kyrkan, Guds hus, vårt andliga hem, har rustats upp,
gjorts fin, kostats på - som sig bör, Gud till ära.
Ett nytt kyrkoår i en förnyad helgedom det betyder

för församlingen nya möjligheter till förnyelse, "reno
vering", av det andliga tillståndet. Den skall Den Helige
Ande utföra med oss med sina verktyg, nådemedlen,
Ordet och Sakramenten, när vi tar vara på de goda
möjligheter vi nu har. Vi får samlas till GUDSTJÄNST
och BON och höra och hörsamma GUDS ORD. Vi skall
ofta få komma till Herrens bord, H.H.NATTVARD,
i regel varannan söndag. Första söndagen i varje månad
skall DOPET vara i centrum i församlingens gudstjänst.
Även vid andra tillfällen skall Dopets sakrament med
dess rika nådegåvor delas ut. Då får vi användning för
den vackra dopkanna vi med tacksamhet fått mottaga
som gåva av Ingarö församling. Konfirmanderna får se
fram mot konfirmationen i det nyordnade, vita koret.
Barnen i "Kyrktimmen" på lördagarna skall få lära den
kristna trons första grunder i den fina "lärosal", som
kyrkan nu är. Och brudparen får komma till vigsel i
en vacker "bröllopssal", som kyrkan också är.

TACK FOR KRISTALLSALEN!
Det gick bra att "göra om" Kristallsalen till "kyrka"

om söndagarna under den tid kyrkan hölls stängd. Inte
minst därför, att vi kunde använda inventarier från
kyrkan, t. ex. det gamla altaret, så att man kände sig
"hemma". Och det gick bra att ha lördagarnas "Kyrk
timme" i biografen. Aven den "gjordes om" till "kyrka"
för en timme, genom att vi placerade kyrkans altar
krucifix på scenen och tände kyrkans ljus omkring det.
Vi tackar Folkets Hus Föreningen och dess tjänstemän

för beredvillighet och tjänstvillighet vid upplåtelsen av
lokalerna.

Tack
Till Gustavsbergs Fabriker och Röda Korset ber

vi få rikta vårt tack för visningen av fabriken och
kaffet som vi pensionärer bjöds på.

Gustavsbergs Pensionärsförening

Ingarö Pensionärsförening tackar för det gångna
året och önskar alla en GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÄR.

För vänlig hågkomst på min 60-årsdag ett varmt
tack till AB Gustavsbergs Fabriker, Scenstudion,
arbetskamrater, avd. 257, släkt och alla vänner.

Lennart Elovsson

Hans Ekström

Ingarö Pensionärsförening



INGARÖ

Född
6.11 en son till Bo Ingvar Lindbäck o.h.h. Hanna Altea f.

Svensson från Ätervall

Vigda
21.10 Nils Bertil Karlsson och Inga Margareta Bengtsson från

Kalle Flygares väg 2

Död
10.10 Karl Ivar Eriksson från Finnsveden

DE GAMLAS DAG firas i år den 17 december. Efter hög
mässan i Ingarö kyrka jullunch på Säby säteri. Säskild in
bjudan utsändes till församlingens pensionärer.

SONDAGSSKOLAN startar en ny termin efter juluppehållet
med traditionell julfest efter Trettondagens familjegudstjänst.

MISSIONSKOLLEKT upptages som vanligt på Trettonde
dag Jul. Den dagens kollekt är en av årets viktigaste. Gåvor
till missionskollekten kan lämnas när som helst under julhel
gen till pastorsexpeditionen eller i kyrkan.

Gustavsgårdens årligen återkommande julförsälj
ning hölls söndagen den 3 december. Och som van
ligt var det egenhändigt förfärdigade alster som
såldes. Kaffe serverades och tombolahjulet snur
rade. Försäljningen gick bra, behållningen i år blev
drygt 3.000:- kr.
Men också en sådan händelse som en julbasar är

beroende av förnyelse och variation. Grejer som har
blivit över från föregående basarer är inte så lätt
att bli av med. "Modet" växlar och fantasin tryter
här precis som på andra ställen. Det kunde man
förstå vid ett besök på Gustavsgården ett par da
gar efter basaren. Men det finns ju mycket nytt som
kommer fram och gammalt står sej. Underlägg av
enträ tex som luktar så gott och är så vackra, men
kan gå sönder och behöver ersättas.

Det är inte bara på basaren man kan handla
handgjorda saker på Gustavsgården. Varje måndag,
onsdag och torsdag mellan kl 14-16 är försälj
ningen öppen för allmänheten. Den ligger i det
gamla huset på nedre botten, så det är inte besvär
ligt att gå dit och inte svårt att hitta.

JUL- OCH NYÅRSHELGEN I

INGARÖ KYRKA
Julafton

16.00 Julbön

Juldagen
05.00 Julotta
07.00 Tidig Julhögmässa

Annandag Jul
11.00 Högmässa med Nattvard

Nyårsafton
11.00 Högmässa
23.30 Nyårsvaka

Nyårsdagen
11.00 Högmässa med Nattvard

Trettondedag jul
11.00 Familjehögmässa

"Söndagsskolans Julfest'
Missionskollekt

Söndagen efter Trettondedag
11.00 Högmässa

Det är Grete Nyström och Irma Andersson, som
arbetar med den sk terapin på Gustavsgården.
Måndagar, onsdagar och torsdagar går dom runt
på förmiddagarna och besöker dom som vill ha
något för händer. På eftermiddagen träffas alla
som kan nere i arbetslokalen på nedre botten i det
gamla huset och sitter tillsammans runt bordet och
jobbar och språkar - och får hjälp när det behövs.
Det blir ganska ofta så, att man gör likadana grejer.
Materialet köps från en central. Och har man sett
någon annan göra något trevligt, vill man gärna
göra likadant.
Vad använder man julbasarpengarna till? Ja, vid

en rundvandring på Gustavsgården fanns det så
mycket att titta på och så mycket trevligt att höra
berättas, att red. tänkt sej att återkomma på nyåret.
Och då med bland annat svar på frågan om jul
basarpengarna och vad man har för sej, både när
det gäller vardagsrutin och uppfriskande avbrott i
den vardagliga lunken, som vi alla behöver då och
då.

Margareta
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Farsta trädgård, Gustavsberg
Tel. 324 88

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
i riklig sortering

Även hemsändning utföres

GodJul och Gott Nytt År

EN GOD JUL och GOTT NYTT ÄR

tillönskas alla kunder

cl9)8 9M2altens 9la[atseringar
Centrum Gustavsberg Tel. 326 60

Öppethållande julen 1972

Månd den 18/12 kl. 9.00-18.00
Tisd. den 19/12 kl. 9.00-18.00

Onsd. den 20/12 kl. 9.00-18.00
Torsd. den 21/12 kl. 9.00-19.00

Fred. den 22/12 kl. 9.00-19.00

Lörd. den 23/12 kl. 9.00-14.00

GUSTAVSBERGS
FARGHANDEL

Per Holmberg

Mariagatan 12
Tel. 0766/332 00

Stor sortering i branschvaror
och fyrverkeripjäser

Semesterstängt 13.1-25.2 1973

Sagas Damfrisering
Ovre Stenhuset Tel. 309 63

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna året

och en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

tlålare

Martin Lövgren
Tel. 314 29

qod Qut
och qol Kull år

GUSTAVSBERGS ELBYRÅ AB
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18

Tel. 0766/303 05 (telesvarare) och 324 10

Fullständig El service,
El installationer o. reparationer

Av Elverket godkänd Entreprenör

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna
året och en önskan om GOD JUL och

GOTT NYTT ÅR
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E. Olofssons Boktryckeri AB
Folkungagatan 126 116 30 Stockholm

Telefoner 41 41 22, 43 39 03, 4242 88



lngarö Trävaru AB
Brunn lngarö Telefon 27100

Hyvlade och sågade trävaror, byggnadsmateriel

Julhälsning till alla kunder!

Sjunvors "/va«ring
Björnskogsvägen 16

tel. 313 50

Oppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-13
Måndagar stängt

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOTT' NYTT ÅR

Välkommen på det nya året

gnatas Damfrisering
Klostervägen 25

tel. 318 25

Oppet tisdag-fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-14
måndag stängt

Välkomna!

God Jul! Gott Nytt Ar!

7
=---

"r>t..

Vi tacka ärade gäster

för det gångna året

och tillönska

God Qut
och Gol Kul Ar

Gustavsbergs
@otkparks{örening

Konditori Vita Hästen
Den godaste julklappen! Stor sortering, olika figurer.
(Garanterad äkta marzipan.) Pepparkaksfigurer! Saff
ransbröd, Smörstjärnor, Klenetter, Mandelformar, ja allt
som tillhör en god helg.

En GOD JUL med bakverk
och jultårtor och
ETT GOTT NYTT ÄR
önskas alla gamla och nya
kunder.

VITA HASTEN
Tel. 304 29

.J

C[as stte
Björnskogsvägen 16

Lugnet - Gustavsberg

Tel.: 07 66/31 232

Tagningar endast efter
tidsbeställning
17.00-18.00

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla våra kunder.

TELEBIBELN HAR ORDET · RING 0766/302 16
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jultidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
4 SOND. I ADVENT, JULAFTON 11.00 Högmässa

JULDAGEN 7.00 Julotta. Kören medverkar
11.00 Högmässa med nattvard

ANNANDAG JUL

NYÅRSAFTON

NYÅRSDAGEN

TRETTONDEDAGEN 6/1

SONDAG 7/1

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa

11.00 Högmässa med nattvard. Kören medverkar

11.00 Högmässa. Kören medverkar.
Missionskollekt

11.00 Familjegudstjänst.
Församlingens dopdag

VALKOMMEN TILL HELGENS GUDSTJÄNSTER!

GUSTAVSBERGS FRIKYRKOR
inbjuder var och en till julens och nyårshelgens möten och fester

Missionskyrkan
Söndagen den 17 december

14.00 SONDAGSSKOLANS JULFEST
Sång, tablå, servering
Söndagsskolbarn, Unga Röster m fl medv.

Söndagen den 24 december
11.00 JULANDAKT, Nilsson, sång

Juldagen
7.00 JULOTTA. Nilsson, sångarna, solosång
9.00 JULANDAKT å Gustavsgården

Annandag jul
11.00 MISSIONSGUDSTJANST.

Missionär Bertil Söderberg, duettsång
Offer och sparbössetömning för SMF

Lördagen den 30 december
15.00 JULFEST för församling och dess vänner

i SMU-gården

Söndagen den 31 december
18.00 NYÄRSBON i Baptistkyrkan

Allianssångarna, pastorerna

Nyårsdagen
11.00 I JESU NAMN VI BORJA

Gemensam gudstjänst
Nilsson, Claes Göran Bergstrand
Sång HHN

Trettondedag jul
14.00 JULFEST för alla i Skälsmara missionshus

Söndagen den 7 januari
11.00 GUDSTJÄNST. Nilsson m fI

Lördagen den 13 januari
16.00 PENSIONÄRERNAS STORA JULFEST

Konsum och församlingen ansvarar.

- Baptistkyrkan -
Söndagen den 17 december

14.00 SONDAGGSSKOLANS JULFEST
Juldagen

7.00 JULOTTEFIRANDE
Sång och musik
Söndagen den 31 december

18.00 NYÅRSBON
Allianssångare, pastorer
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Församlingarna önskar var och en En God Jul och Ett Gott Nytt Är i Jesu namn!



Lumall)lfärg-tv
Typ LF 26B28, 26". Elegant färg-TV i mo
dern design med 110 ° bildrör. Bredd 76 cm,
höjd 51 +35 cm (bänken), djup 42 cm. Bänk
med länkrullar ingår i priset.

3.640:-Pris för teak och valnöt

Domus

-
Låneköpsexempel: 3.640:, 20 månader.

Att betala vid köpet 648:
(inkl. lånekostnad 408:)
Därefter i 20 månader 170.
(utom juli och december)



Lampfot, askfat och f l a ska
u r St i g L i nbergs ate l j-
godsprodukti on .
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UR INNEHALLET:

Reds kommen tarer

Fore tagsnomnden

Blodbussen kommer

Om kadm ium、kalc ium och kal ium

Ho jden l 00 or

Pens ionorer som avtacka ts

Gustavsbergsporsl in pa Domusvaruhus

Sal ts tank

St i g L indberg

B ilduppslag - Storkommunen

Konsum-Domus

lnva idraru tb ildn ing i Gustavsberg

Vondra m in vci g

Moln torpsgl imten

Ra ppo rt fran Oxelosund

ldro tt

Om besoksverksamheten

Festl i gheter

Pas torsnytt

FOR ALLA
Vi har fatten mot ionsgrupp pa foretage t . Den har

tre medlemmar, Lisbeoh Jonsson, Kurt Hagelin och
Sune Nilsson. Till s ig har de knu tit Conny Rolf
samt Jan Dahlgren, Plastlagret, som ar utbildad
mo t ionsledare ooh kan det h社r med mo tionsak tivi
teter.

Omslaget : Svanar v id Kl i ppudden
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De olika fackorganisat ionerna har utsett mot ions
ombud, Bjorn Eriksson, SPF, Ensio Ronnqvist, HPF,
恥rje Frisk, BKF, Kurt Hagel in, UHV, Nils Freyne,
Kontoret .

Gruppen hoppas pa stor t intresse ooh utlovar
motionsak tivi teter som skall passa alla. Till en del
program kommer att behovas fr ivilli ga krnfter.
ln tresserade, som vill hjalpa till kan ta kon tak t med
n且gon av ovan namnda personer.

Bli kilowattjagare !
Slack efter dig !

旦t ingen lampa lysa
i onodan!
TANK PA OLJAN ! ! ! Vadra inte i onodan.

T五 ta 鉛nster och dorrar och andra k註llor till drag !

Var r註dd om varmvattnet - rapportera 1 社ckande
kranar! Stang av alla motorer, som inte anvands!
Kor inte tom蔀ng !

VAR R紅DD OM DEJ N'AR DU GAR UT I
MORKRET ! ! ! Anvand reflexer! Pa Domus finns
brickor ooh band att sy fas t pa ytterkladerna, knap

par och armband - brok iga och enf切rg .i.de.



Detta ar det forsta numret av denna t idning som
utk皿mer i V血rmdo storkommun. Det kanns pa
nagot s·att uppfordrande t ill forandring ooh fo.rnyel
se. Redaik tionen har dock tyvarr natt en alder d忍

man skyndar langsamt ooh vi 註r ooksa ratt bundna
vid denna Farstav ik. Vi kan in te utlova nya grepp
odh frana infallsvinklar, men v i hoppa·s d五remot p五

叫nga bidrag frふn hela storlmmmunen. V雌lkomna!
Beratta om livet v1d andra vikar, fran oar ooh str社n
der, inland ooh samhallen. V五rmdo 五r vart hem p紅

jorden och dess historia in tresserar oss alltid. En av
januaris fa soldagar for vi ut, med fotograf for att
ta en t i tt pa s torkommunen oah det var minsann
in te gjort i en handvandning . Vi fick ett smakpro,V

pa et t par timmar, som gav mersmak. Resultatct
syns p忍mit tuppslaget .
Nar Wilhelm Odelberg pa 1870- talet haJde byggt

hus pa Grindstugatan, pa Haga och de s k Franska
byggena till 6五 ttre betalda anst五Ilda, sa fann han
a tt det b幽，Vdes ett flerfamiljshus med enrumsl如gen
heter r ill n滋nga med mindre i avloningskuverte t .
Da byggdes Ho,jden, e tt hus med 24 enrummare,
100 ar i ar, 1874 star det pa fasaden. Vad Hilding
berattade om huset 1952 har vi tryokt om i detta
nummer.

Blodbussen dyker upp pa fabriksomradet med
j五mna mellanrum. Margareta bes•ak te den ooh fick
veta myoket av bussens personal ooh av syster
Kerstin, som var med fran borjan.
V i:d arsskrften gar m且nga arbet~kamrater i pen

sion. Vi har samlat ett heh uppslag med mangariga
medarhetare som a:vtackats. Nagra har a t1betat hela
sitt verksamma liv h五r. Axel skriver med tanke pa
sin kommande pensionering om hur det var n五r han
borjade i fabriken och manga i hans generation kom
mer att k註nna igen sig .

Var foretaigslakare skriver en intressant artikel
om kadmium, kalcium och kalium och a tt lasa om
vad Foretagsnamnden har for sig intres·serar manga.
Vi fiok en ny lag den 1 juli 1973, som ger an

s t五Ilda invandrare rat t till sven sikundervisning pa
betald arbetstid. Fo,r information har foretaget gett
ut en 21-sid i:g extratidning, Ankarnytt-Special, ooh
ur den hamtar v i en del pa sid 19-21 och nagot ur
lagtex ten.

Om Sti:g L indberg, om en saljdrive pa Varuhusen
och om vad som hant i Molntorp ooh hur julgrans
plundringen lyckades i Oxelosund, kan man lasa
och om li te till i detta nummer. Vi mots ater i V註

numret . Red
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FORETAGSNAMNDEN
Tisdagen den 11 december

Allman 西ersikt
I '9in allm五nna overs~kt kon~taternde Bo Broms a tt

bostadsinveisteringarna under 1973 kommer at t l igga pa
en bety,d l,igt 1ふgre niva ，ふn tidigare 紅．C:a 80.000 1五gen
theter har igang,satts ooh for 1974 forvantar vi oss unge
伍r samma antail.

1973 har,innebu11it snahba prisstegringar pa Hera rふ
va,ror tex 這och j註rn, och 秘rv且r del har detta be沿rt

bl a :badkaren. Man kan .forv五nta ytterligare pr,ish叶
ningar bl,a p丘betong ooh plastrivaror.

郎r VVS- och VA-·siidan blir aret ett bra ar, da den
minsk叫e nybyggnationen kunna t :kompenseras gen血
oikn!ingar p紅 遥社1 export - som saneringssidan. Da ned
蔀ngen draibibat f,le11familjshusen 'Och sm和husbyggandet
o,kat ha,r det 1nnebu J1it,a tt vi 鐸,tt,s五lja flera •komponen
ter. Den energi- ooh ra.v.ar,ulkris som ar under uppseg
ling kommer formodl,ig,en att s泣tta sina spar 五ven ,i vart
細etag. Kanslke den,kan komma att sla harda'St p且
plas t:sidan,,da variderus ba,spla1s t tiltlgangar ej ar tillfreds
st註llande.

Bo Broms betona·de a tt vi ej har 遥gon katastrofsitua
tiion, men ynterliga,re nedskarningar ikan dock skapa pro
duktionsipwblem. Planer-ing,en pa plas tseiktorn n遥s te na
turligtviis arupassa:s 加11 rav·amsituationen. V•i 註r ocksa
beroende av g,asol,,da framforallt for vふra ugnar pa
HPF, men inte heller h五r forel1igger nagon omedelbar
kriss iltuation.
Med tanke pa de sn曲ba v社xlingar som dock kan 如

p乱energi- och r品varufronten vadjade B·o Broms om for
Stael'se fran personalerns sida, d忍sinua tionen kan blii sadan
aitt omflyttningar inom foreta,get kan komma ait t ske.
Sふdana omflytmingar kommer att av i1sems i sa god
tid innan som ar moj ligt . P丘 f,orslag fran VD- besl函s att
en energibesparingsgrupp inr:ittas i Gus tavsberg. Berti'!
D曲l諾f utsags •till ordforande, 11ors ten Box ooh Knut
Ahlqvis t 五r,sailckunruiga och folj.ande personer kommer
ocksa att inga i gruppen: en produkitionsingenjor fran
varje fabril凶enhet ; Sune Nilsson fran per•sonal- och ho
,S tadsforvaltningen; Rune L硲f SPF; Ka,i Idhem HPF;
Enar Ekblom PLF; S如ren Jangenlid U,HV och Ingemar
\1/ahrenberg BKF. En representant fr釦n fabriikens hyres
gastforeruing 祗mte Karl-Er.ik Gus tav;sson s·om s曲rete
rare kommer -ocksa at t knytas cill gruppen. Gruppen
kommer att fa foljande uppgif,ter:

Informera,sig om situationen och med ledning darav
1 ふg,ga upip pmgram och vidareinformaiti·on till alla an
st迅lda. Grnppen skall ooksa kontrollera att fores:lagna
atg五rder vi-dtages samt skall 1 五gga upp ett langs辿tigt
pmgram for framtida besparingar.

Bo Broms gav 五ven en redogorelse for fors-pelet till
den besluna,de nedl五•ggningen av pannverkstaden. I dags
l社get har ibero11d personal sa n五r som pa 3 man accep-

terat andra a11beten inom foretaiget . 応en -de 3 •aterstaen
de komm'tlr s aikedigen enhgt Bengt Bra,rnatt,kunna om
placerns.

F点n den 1 janua r;i 1974 1kommer Mみlardalens Tegel
brule att inga i Gus tavisbergs Fiabriker. Mailardalen, som
ocks＆ ふr ett byggma teria•l£oretag, har c:a 125 an
s taUda ooh tre tegelbruk. Bo Broms meddelade att over
l五ggningar ske紅med Coronaverkens ledning betr五ffande
Perfek ta Silen ta. En mer s trikt uppdelning mell.an b点n
nare ·och pumpar,skaH sike inom -Penfokta Silenta, och
Gus ta·vsberg tar hand om pumpsektorn medan Corona
har kvar br'註nnars曲torn. En ledningsgrupp for pump
sektorn inr社 tt諏s med Isa:kisson, Rふdberg, Lundehed och
Lundeiholm.

Marknadslaget
Fran VVS- och VA和国ljningen rap,porterade Ingmar

犀ks·son en kr吐urg oms社ttrnings•okning pa arets elva f.ors→

,ta ,rnanader, fors·ailjruingen,har saledes ·okat med c:a 18 ·0/o
gentemot foreg知ende ar. V1i kan nu konstatera att ,f五r
digstaUda 1社geniheter minska t, men vii har for 1Jfararnde
goda utleveranser. Den troghe t 's0，m 洒m五rkt pa bytes
och reparaitionsma11knaden har nu d eilv:is forsvunnit . Pa
expor-ts·idan har vi en mycket god s,irua tion framfora,1lt
va,d g社ller Norden, da s恥rs:k,i lt Fiinla il'd. En lage皿i n:桑
ruing :kan v.i konstate l:'.a. Vii vantar en genombrytning av
nya produkter som pa utveaklingsa1vdelningen tagits fram
社ven for export . Ingmar Isaks;,on po五ngterade atit var
goda leveransbereds知p har vari t en av 1de fr加•ms ta an
ledningarna rill vara forsaljningsframgangar. Ingmar
I暉bson omtala-de ocksa att vi sluri t ett avtal med
Elektrolux vilket inneb註r a tt vi i forts社ttnふngen kommer
att maliknadsifora Elektmlux va知umtoaiett .
Denna 秘rs社ljning kommer att s:ke pa VVS- och VA

蘊torn ooh framfo,rallt pa fritiidsomradet finns s to'ra
鉛rdelar med ett slutet ta111kisystem. V忍r fabrik i Moln
tarp kan ocksa \9e til1ba1ka pa ett framgangsnikt ar trots
att &te麟llsa·mhet mas t ske pa vissa ma11knader beroende
扇，ms t av valutasitua,rionen. Ett nyva'knat intresse for en
del av vara Oxelosundsproduk ter kan no tera.is fram,S t
kan9ke beroende av s-var.rgheterna pa pfa.s tomr紐et . Vara
polyetenror och 五ven vara mankavlopp i Fristad har oka t
krafuigt och viissa •tendenser tiLl hamstring kan noterns.
Villavarmesidan kan ooksa redovisa ok叫e s iffro,r for
1973 och villapannviolymen har,kunnat l igga pa hyggLig
rriva genom exporten. バven pa pumpsidan har vi haift
ett ,go tt ar och genom den beslurade omorganisationen
av Pe11f曲ta S:ilenta,tror vii os1s bl a,kunna driva produ1kt
utveoklingen h忍rdare. Reningsverken har fatt en del nya
order.

Produktionen
Bertil D曲Il6f g&v en produ'kltionsrapport fr孔n de,olika

avsmt ten.
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För SPF:s del måste vi nu prioritera klosettillverk
ningen. På sanitetsgods kommer vi också med några nya
färger som vi tror skall stimulera försäljningen. Vi arbe
tar också med återvinning av glasyr på SPF vilket är en
mycket kostnadsbesparande åtgärd. På HPF har nya
dekoreringsmaskiner inköpts. Vidare byggs ett hus för
lagring av sättnings- och fyllnadsmaterial. De nya verk
tygsmaskinerna har nu levererats till UHV och är under
uppsättning. Tillverkningen av reningsverk skall flyttas
upp till pannverkstadens lokaler och flyttningen beräk
nas vara avslutad till jul. Bengt Thyren undrade om
Kattholmen inte i fortsättningen skulle kunna användas
för båtklubbens räkning, men Bo Broms och Bertil Dahl
löf var tveksamma till ett sådant arrangemang, och hu
vudparten av lokalerna behövs för nya tillverkningar.
Arne Johansson ville ha ett förtydligande av vårt

åtagande att sälja Elektrolux vakuumtoalett och Bo
Broms lämnade en mer utförlig redogörelse.

Ekonomisk rapport
Bokslutet den 30/9 karakteriserade Ruben Edqvist som

ovanligt bra, och även årets sista tre månader synes den
positiva trenden hålla i sig. 1973 torde innebära att vi
ökar vår omsättning med i runt tal 15 ®/ och även för
bättrar vårt resultat.

Inför 1974 har vi en ganska optimistisk budget men
Ruben Edqvist tog upp den osäkerhetsfaktor som vi
trots allt måste räkna med på energi- och råvarusidan.
Arne Johansson frågade om det i budgeten var någon
hänsyn tagen till miljöförbättringar och Bo Broms sva
rade att det i vår ordinarie investeringsbudget ligger
miljöförbättringar fabrik för fabrik.

Information om
produktionstekniska avdelningen

Verner Mårtensson gav en intressant och innehållsrik
redogörelse för produktionstekniska avdelningens funk
tion. Beslöts att hans föredrag bilägges protokollet.

Miljögruppens slutrapport
Ledamöterna diskuterade livligt miljögruppens slutrap

port och flera synpunkter framfördes. Bla ansåg dr
Raxell att gruppen överdrivit silikosrisken vilket bl a kan
innebära att vi får svårigheter att anställa folk under 18
år. Bertil Dahllöf genmälde att han ansåg det vara bättre
med en övervärdering av silikosriskerna än tvärtom samt
att man alltid måste inpränta i ny personal att riskerna
ändå finns så att det inte slarvas med den personliga
hygienen. Ytterligare några talare underströk detta sist
nämnda.
Arne Johansson ansåg att miljögruppen hade gjort ett

bra jobb men att det återstod kanske det väsentligaste -
den attitydundersökning som gruppen föreslagit.

Beslöts att Nils Winberg får i uppdrag att genomföra
denna undersökning. Då även gruppen i sitt slutbetän
kande haft förslag om motionsaktiviteter, meddelades att
Kurt Hagelin och personalavdelningen fått uppdrag att
försöka få igång en motionsdrive inom företaget.

Samrådsfrågor
Birger Andersson från avd 205 önskade upplysningar

om företagsledningens handläggning av några frågor, så
som proceduren kring pannverkstadens nedläggning,
transportomläggningen samt beslutet om semesterns för
läggning. Han föreslog att produktionstekniska avdel
ningen i samråd med 205:an utarbetar rutiner för hur
projektgruppsarbetet skall bedrivas. Bo Broms omtalade
att beslutet om semesterns förläggning skett i direktionen,
och överensstämmer med byggsemestern. Beträffande
transportomläggningen är denna baserad på en teknisk
ekonomisk utredning men är ännu ej helt genomförd.
Beslut ang. pannverkstaden baseras i huvudsak på åt
gärder utanför Gustavsbergs kontroll.
David Hjerpe menade att man från skyddsverksam

heten var mycket positiv till projektarbete och Bo Broms
framhöll att företaget är mycket angeläget om att sam
råd skall ske, att projektgrupparbetet skall fungera samt
att högsta möjliga insyn i företaget ges de anställda. Då
det var några år sedan projektgruppsarbetet startade upp
inom företaget tyckte Bertil Dahllöf att man gott kun
de göra utdrag ur de protokoll som omtalade hur arbe
tet skulle bedrivas och överlämna till berörda.

Beslöts att så skulle ske.

Aktivering av företagsnämndsarbetet
Utbildningsledaren fick i uppdrag att granska AU:s

förslag om en utbildningsdrive för att aktivera företags
nämndsarbetet.

Semesterns förläggning
Semestern 1974 infaller perioden 8/7-4/8.

Rapporter
Verner Mårtensson kompletterade skyddskommittens

rapport med att nämna om den nya arbetarskyddslagen
som träder i kraft vid årsskiftet. Samtliga skyddsombud
och troligen även arbetsledarna kommer att få en intro
duktion om den nya lagen under februari eller mars.
Kurt Hagelin fick svar på en fråga angående UHV:s
lunchrum och Rune Lööf frågade angående magnecyl
och albyltabletternas utlämning. Frågan kommer åter
att tagas upp i skyddskommitten.
Förslagskommitten. Vid kommittens 4 senaste sam

manträden belönades sammanlagt 42 förslag med kr
14.025:-. Bland dessa kan nämnas Nils Hanssons för
slag "Säkerhetsanordning PLF" som belönades med
2.800:, Börje Bäcklund, HPF premierades med
2.500:- för sitt "Maskin 150" och August Mauder, SPE
fick 2.000:- för sitt förslag "Materialbesparing".

Den 29 november träffades samtliga förslagskommit
teer inom företaget för att utbyta erfarenheter och dis
kutera Utvecklingsrådets nya program för förslagsverk
samhet.
Personaltjänsten. Aktuellt personalbehov är drygt 30

personer. Personalomsättningen 1973 kommer att uppgå
till c:a 17 / (16,3 / 1972). Personalstyrkan per den
30/11 uppgår till 2.192 personer (2.160 nov -72). Totalt
inom hela företaget per den 30/11 3.310 personer.
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••NAR BLODBUSSEN KOM
Blodbussen kom den 29 januari och Hilding gick

med dit på ett besök. Bussen stod utanför SPF på
sitt första pass före lunch. Efter kl 1 flyttade den
till BKF. Redan när man lite försiktigt gläntade på
den tunga dörren möttes man av en vänlig nick och
kände sej välkommen, fast man inte alls skulle läm-.
na blod. I expeditionen, bakom ratten, satt chauffö
ren Erik Boström, som varit med sedan 1964. I and
ra ändan av bussen träffade vi syster Katharina
Gyllö. Fullt sysselsatta med att ta blodprov och
sänka - som man alltid gör för att kolla blodvärde
och sänka (SR) innan blodgivningen - var Margit
Karlsson, med 8 år, Dorothy Jonsson, 8, Marianne
Svensson, 14, Gun Dahl, 12 och Gudrun Rapp 8 år
i blodbussen.
Vid det första besöket tar man blodprov för att

bestämma blodgrupp, för att kolla blodvärde, sänka
och att inte den blivande givaren har gulsot. En
blodgivare måste vara frisk och får inte medicinera.
Man ger 4 dl blod var gång, med minst åtta veckors
mellanrum varje gång. Tappningen tar 3-5 min.
Inom 24 timmar är blodmängden återställd och kva
liteten, d v s normalt blodvärde, inom 3 veckor.

Gudrun Rapp och Erik Boström i bladbussens expedition.
Och t h är Lillemor Wiberg redo för tappning.
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Denna gång hade man kallat 125 st av sina trogna
blodgivare i Gustavsberg och väntade en 70-80 st.
Det beror lite på förkylningsepidemier och avlö
ningsdags, hur stor anslutning det blir. Hela proce
duren med gångtid fram och tillbaka från jobbet
kan för dom, som har långt till bussen, ta högst en
halvtimma. I dom flesta fall går det ju mycket snab
bare. När man är klar får man 25 kr, två vacuum
packade knäckebrödsmackor med ost och en tetra
pac juice.
Rolf Ljungekvist, som har berättat lite om blod

givningen från sin synpunkt innan bussen kom,
tycker att dom där 25 kr ska man ha. Han säger
att det finns personer - ofta såna som inte är blod
givare - som tycker att man skall vara idealist och
skänka sitt blod. Men varför det, kan man fråga.
Det finns ju alltför ofta tillfällen då blod är ovär
derligt! Många börjar ge blod när dom hört om en
nära anhörig, som behövt och fått blod. Då förstår
man vad det betyder. Rolf började, när han sett ett
TV-program om blodgivning och fick höra, att det
var ont om givare. Han tillstår helt frankt att han
är rädd för blod, eller var kanske man kan säga, och
var skraj första gången. Men nu har det blivit en
vana, med sticket av sprutspetsen som ett minimalt
obehag. Man ligger och ser inte sitt eget blod vid
tappningen.
Vi träffade många vid vårt besök. Det var en

jämn ström av både män och kvinnor - mest män.
På industrierna blir det mest män. Men vid s k torg
tappningar - man stannar med bussen på torget i
någon stad eller ort - då kommer det många kvin
nor. Gustavsberg hör inte till dom givmildaste stäl
lena men heller inte till dom sämsta.
Varför ger man blod? För att man tycker att det

behövs och är viktigt, för att det är bra att kolla
sitt eget hälsotillstånd, för att man tjänar 25 spänn.
Det är väl dom vanliga alternativen och på så sätt
slår kanske många tre flugor i en smäll.

Ingvar Nilsson på trucken har givit 40 ggr, tänker
fortsätta: bra koll och så behövs ju hans blod. Gö
ran Ostberg på SPF har givit ca 150 gånger, i Röda
Kors- och FN-tjänst. Många gånger direktgivning
till patienten och också många gånger förgäves ty
värr. Tänker fortsätta, kanske ute i världen igen.
Lillemor Wiberg började 1972 och tänker fortsätta.



Håkan Kuivasmäki har givit blod många gånger
i Finland och fortsätter här. Astrid Nyman utifrån
Värmdö, hemmafru, har hållit på sedan 1950. Någ
ra axplock ur bussen.

Syster Kerstin Lindström - en gammal vän till
gustavsbergsblodgivare från blodbussens första år
här ute - har berättat lite historia om blodgivning
en. Redan 1934 organiserade doktor Erik Sköld på
S:t Görans sjukhus en "blodgivningscentral" i mind
re skala. Då var det mest brandmän och poliser, som
gav blod. Dom var lätta att nå med propagandan
och hade kanske en viss erfarenhet av blodets bety
delse genom sitt jobb. Sedan flyttades centralen över
till S:t Eriks sjukhus.
Under början av 50-talet gjordes propaganda för

att få fram fler blodgivare. 1956 bildade Stockholms
stad och län och Röda Korsets Stockholmsdistrikt
en kommitte för att återigen värva blodgivare. Det
kansli, som då upprättades hade förutom rekrytering
av givare också hand om blodbussverksamheten från
1960. Och här har syster Kerstin varit med från
början. Kansliet överfördes till Landstingets blod
verksamhet 1972. Tappningsverksamheten har ökat
år från år och 1972 lämnades 78.000 flaskor sam
manlagt för hela verksamheten. En flaska är en halv
liter, 4 dl blod + 1 dl vätska som hindrar koagule
ringen (blodet levrar sej inte). Blodcentralerna över
hela Sverige köper och säljer blod sinsemellan vid
behov. Det behövs blod. Blodet går inte att betala
men besväret är värt 25 kr tycker Syster Kerstin.

Men det är mycket få länder som betalar blodgivare.
I länder där det varit krig i modern tid, i Finland
bland många andra, ger man blod gratis.
Här i Gustavsberg började Karolinska Sjukhuset

komma ut och tappa blod - i Bergasalen. Men det
varade inte länge. Hösten 1960 kom bussen första
gången, 5-6 gånger om året. Ibland var det över
100 givare, men det har ju minskat. En hel del gi
vare har avregistrerats på grund av ålder, men det
kommer ju nya unga till. Och från hösten 1960 till
våren 1974 har Gustavsberg bidragit med ca 8.000
flaskor blod.

För trogna blodgivare finns det inte mindre än
fem olika märken och ett diplom. Efter 10 ggr får
man bronsmärke, 50 ger silver, 100 guld. Silver
märke med krans får man efter 150 tappningar,
guldmärke med krans efter 200. Och 250 gånger ger
ett diplom. Man frågar sej om man hinner med så
många tappningar under sitt vuxna liv, men det gör
tydligen en del. I maj samlar syster Kerstin före
gående års märkes- och diplomgivare till ett litet
samkväm och det brukar vara mycket trevliga sam
mankomster.

Den som är intresserad av att ge blod men inte
kommer i kontakt med blodbussen kan naturligtvis
kontakta närmaste blodgivarcentral, som säkert går
att hitta i telefonkatalogen. Här i stockholmstrakten
är det alltså Stockholms Läns Landstings Blodverk
samhet, Södersjukhuset, tel 69 07 00.

Margareta

..
FORALDRAFORSAKRING

FORÄLDRAFORSÄKRINGEN innebär att ma
ke/maka eller ensamstående som har rätt till sjuk
penning på grund av förvärvsarbete får under ett
kalenderår sjukpenning i sammanlagt 10 dagar för
vård av sjukt barn. Om fadern måste vara från
varande från arbetet för att ta hand om hemmava
rande barn i samband med nytt barns födelse får
han ersättning från försäkringskassan enligt samma
regler, men dessa dagar inräknas då i de 10 stipu
lerade dagarna. Att observera är att barnen måste
vara under 10 år för att reglerna skall få tillämpas.
(Avdrag på lön för sådan frånvaro sker enligt
tjänstemannaavtal med tjänstledighetsavdrag).

VANHEMPAINVAKUUTUKSEN mukaan
aviomiehellä/aviovaimolla (molempien olessa ansio
työssä) tai yksinäisellä huoltajalla on oikeus saada
sairauspäivärahaa korkeintaan 10 päivältä vuodessa
perhettä kohti, joutuessaan jäämään kotiin hoita
maan sairasta lasta. Jos lapsen syntymän yhteydessä
isän on lastenhoiden vuoksi jäätävä pois työstä, niin
hänellä on samojen sääntöjen mukaan oikeus van
hempainrahaan, mutta tällöin nämä päivät laske
taan mukaan em. 10 päivään. On huomattava, että
etuuden saaminen edellyttää hoidettavan lapsen
olevan alle 10-vuotias.
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KADMIUM KALCIUM KALIUM

Rune Raxell har skrivit om tre metaller, som ofta förväxlas på grund av sin språkliga
likhet, kadmium, kalcium och kalium. Alla tre har en viss medicinsk betydelse. dessutom
ingår kadmium i en del gula och röda färger och i torrbatterier som stabilisator vid till
verkning av PVC-plast. Kalcium finns till 40 "/o i vårt benporslin. Så det kan vara särskilt
intressant och viktigt för oss på Gustavsberg att kunna skilja på dessa metallers egenskaper
och betydelse.

Den intensiva miljödebatt som förts i våra massmedia
under de senaste åren har till stor del kommit att handla
om kemi och biokemisk forskning. Det har inneburit nya
kunskapskrav både på dem som vill framföra budskap
i diskussionen, som på dem som skall ta emot dessa bud
skap. Då kemiska benämningar och kemiska ämnens
klassificering inte alltid är så lätta begrepp att handskas
med för den som ej är kemist blir debatten ibland lite
högljudd och osaklig.

De tre metaller, som är nämnda i rubriken, och som
på olika sätt kan ha medicinsk anknytning, förväxlas
ofta. Framför allt är det väl namnlikheten som vållar
svårigheter, inte minst om uttalet förvanskas. Kalcium
blir ofta liktydigt med kalk, ytterligare ett likljudande
ord att förväxla. Den nya skolans kemiundervisning
strävar väl inte heller efter att låta de olika grundäm
nena framstå som från varann väl urskiljbara enheter
på sätt som tidigare skett.
Annars har de i rubriken nämnda grundämnena en

gemensam egenskap. De är alla metaller och som sådana
har de god elektrisk ledningsförmåga samt vad man kal
lar metallglans i den färska snittytan. Ett försök att
något reda ut begreppen beträffande rubrikens tre me
taller, framför allt med hänsyn till deras medicinska
betydelse, kan kanske vara av allmänt intresse.

Kadmium
Namnet uttalas med kort a-ljud, alltså kaddmium.

(Samma uttal bör nog även ges åt Kåges flintservis från
30-talet även om den engelska stavningen Cadmium an
vändes). Metallen förekommer i naturen tillsammans med
zink och erhålles som biprodukt vid zinkframställningen.
Den förekommer även i havsvatten i varierande, men i
stort sett mycket små kvantiteter.

Kadmium beskrivs som en silvervit metall, hårdare än
tenn, men möjlig att forma till trådar och tunna bleck.
Den har en ganska låg smältpunkt (omkr 320 gr C).
Världsproduktionen av kadmium uppgavs 1968 till
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14.000 ton med en omkring 10 "/-ig ökning varje år.
Den huvudsakliga användningen av kadmium har gällt
elektrolytisk ytbehandling (kadmiering), men den ingår
även i vissa koppar- och silverlegeringar, som elektrod
i en del torrbatterier, som stabilisator i viss plasttillverk
ning (PVC-plast). Som pigment i vissa gula och röda
färger har kadmiumföreningar funnit användning genom
sin goda ljus- och värmestabilitet.
Att arbetare i industrier exponerade för kadmium ge

nom inandning av metallrök eller kadmiumhaltigt damm
kunnat få njur- eller lungskador har man länge känt till.
Det som emellertid riktat uppmärksamheten på kadmium
som allmän hälsorisk torde vara den s k itai-itaisjukan
i Japan, i Sverige ibland kallad aj-ajsjukan. Denna sjuk
dom innebär en urkalkning av skelettet hos individer
som under längre tid exponerats för kadmium i sådana
mängder att kroppens förmåga att avlägsna den främ
mande metallen ej räckt till. Följden har blivit skelett
försvagningar, ibland med smärtsamma spontanfraktu
rer, därav sjukdomens namn.
Då lösliga kadmiumsalter kommer ut i marken kan

de anrikas i vissa vegetabilier. I Japan var det fråga om
ris, som ju är ett utomordentligt viktigt födoämne i det
landet. Den allvarliga kroniska förgiftningsbilden gyn
nades även av dåliga näringsförhållanden i övrigt samt
en viss solfattigdom i de delar av landet där sjukdoms
fallen uppträdde.
Men även i västerlandet exponeras praktiskt taget

alla människor för en liten daglig dos kadmium. Vid
undersökningar av kadmiumhalten i njurarna hos perso
ner i olika åldrar har man funnit en successiv stegring
upp mot 50-årsåldern. Anhopningen i kroppen (body
burden) blir då så stor, att utsöndringen av metallen
överskrider intaget, varför man i de högre åldrarna ofta
finner lägre halter. En ej helt oväsentlig orsak till den
totala kadmiumbelastningen är cigarretter, och man räk
nar med att storrökare i 50-årsåldern har bortåt 30 %o
av sitt kadmiumförråd i kroppen genom sin rökning.

Eftersom utsöndringen av kadmium sker så långsamt
och skadeeffekterna på t ex njurarna, då de väl uppstått,
är svåra eller omöjliga att bringa till läkning är det



desto angelägnare att på ett tidigt skede avslöja en smy
gande förgiftning. Man kan.mäta kadmiumhalten i blod,
men då det rör sig om så ytterligt små mängder, är tek
niken svår. Dessutom vet man ej säkert hur normalvär
dena skall ligga, bl a föreligger åldersvariation. Vissa för
hoppningar knyts i stället till analys av de mycket små
äggvitemängder som finns i urinen vid kadmiumexposi
tion. Man mäter då förekomsten av vissa enzym i uri
nen. En analogi är mätningen av sk alfalevulinsyra
("ALA") i urinen vid blyförgiftning. Forskningen be
träffande effekterna av kadmium på den mänskliga
organismen är för närvarnde mycket intensiv i hela
världen. Inte minst har svenska forskare kommit att
spela en betydande roll, vilket bland annat framkom
vid den internationella arbetsmedicinska kongressen i
Buenos Aires 1972 då uppmärksammade föredrag hölls
av Lars Friberg, Birgitta Haeger och Magnus Piscator.
Friberg och Piscator har t ex föreslagit en sänkning av
det hygieniska gränsvärdet på kadmium vid långtids
exposition inom industrin.

Kalcium
Den rena metallen, som tillhör de sk alkaliska jord

artsmetallerna, spelar, i förhållande till de föreningar
den bildar med andra ämnen, en mycket underordnad
roll i praktiskt hänseende. Den beskrivs som vitglänsan
de, ganska mjuk, lättare än aluminium. Den sönderdelas
i luft och vatten och bildar föreningar med väte och
syre. Kalciumföreningarna är däremot oerhört betydelse
fulla både tekniskt och biologiskt och utgör en stor del
av jordskorpan i form av olika kalkstensmineral. Ofta
användes orden kalk och kalcium synonymt. Med osläckt
kalk menas kalciumoxid, d v s kalcium i förening med
syre, släckt kalk om vatten tillsättes, en ny kemisk före
ning som bl a ingår i murbruk och som har förmåga att
uppta kolsyra ur luften och hårdna till kalksten.
Den biologiska betydelsen av kalciumföreningar kan

belysas med hur kalcium ingår i olika gödningsmedel.
Ett exempel är salpetersyrans kalciumsalt sk norgesal
peter. Hårdvävnaden, skelettet, inom djurriket är till stor
del uppbyggt av kalciumfosfat d v s fosforsyrans kal
ciumsalt. Det sistnämnda ämnet har sitt speciella intres
se för Gustavsberg då det till omkring 40 % ingår i vårt
benporslin. Ett annat kalciumsalt av intresse i Gustavs
berg är sulfatet, svavelsyrans kalciumförening, som tek
niskt benämnes gips.

Eftersom kalcium ingår som en väsentlig beståndsdel
i vår kropp följer att metallen ej är giftig som kadmium.
Risken är i stället att vi ej får i oss tillräckligt med kal
cium. Under vissa förhållanden, vid graviditet, amning
och hos den växande individen, är behovet av kalcium
tillförsel genom födan, tex i form av mjölk eller andra
mejeriprodukter, extra stort.
Att i detalj gå in på hur kalciumföreningarna omsätts

i kroppen skulle föra för långt. Vare nog sagt att de
utsöndras via njurarna eller tarmen, att omsättningen
regleras genom ett särskilt hormonellt organ, bisköld
körtlarna, och att vitamin D spelar en väsentlig roll i
kroppens kalkbalans. Koncentrationen av kalciumsalter
i blodet håller sig mycket konstant. Avvikelser kan ge

upphov till kramper, benskörhet eller njurstensbildning.
Vid sådana symptom kan det vara berättigat att under
söka bisköldkörtlarnas tillstånd.
Hur är det då med åderförkalkning, befrämjas inte

kärlskadorna av alltför riklig kalktillförsel? I själva
verket är det inte en primär skada på kalkomsätt
ningen som är orsaken till att blodkärlen hos äldre
människor mister sin elasticitet och i vissa fall blir
kalkinlagrade. Man anser mer att rubbningen är att
hänföra till en ändrad fettomsättning och att kalk
lagringarna är sekundära förändringar. Paradoxalt nog
finns undersökningar på mycket stora befolkningsgru
per som tyder på att vissa sjukdomar som har med
blodkärlens tillstånd att göra, tex hjärtinfarkt, är
vanligare på platser där dricksvattnets kalkhalt är låg
(sk mjukt vatten) än vad fallet är på platser där man
har en mer normal hårdhet på vattnet.

Kalium
Till skillnad mot de andra två metallerna uttalas ka

lium med långt a-ljud. Den engelska benämningen är
potassium. Metallen tillhör de s k alkalimetallerna och
har som närmaste kemiska släktingar natrium, som ingår
i vanligt koksalt, samt lithium som numera användes
som läkemedel vid vissa nervsjukdomar. Metalliskt ka
lium är mjukt, kan skäras med kniv och snittytan är
silverglänsande. I luften sker en omedelbar omvandling
av ytan till oxid och i vatten reagerar metallen häftigt
med vätet och syrgasen samt bildar knallgas, som genast
antänds, och kalilut.
Metalliskt kalium är liksom metalliskt kalcium av

mycket ringa ekonomisk betydelse. Däremot är salpeter
syrans kaliumsalt (salpeter) ett gödningsämne genom
sin kvävehalt. Kaliumhydroxiden utgjorde åtminstone
förr ett viktigt ämne genom att ingå som råmaterial vid
såpframställning.
Kaliumföreningarna med andra ämnen är nästan utan

undantag lättlösliga i vatten. I människans blod finns
en viss mängd kaliumsalt löst, och halten av detta får ej
variera för mycket framför allt måste relationen mellan
kalium och natriumsalt löst i blodet vara någorlunda
konstant. Vid en del behandlingar tex för hjärt- och
blodtryckssjukdomar ordinerar läkaren medicin som
ökar vätskeutsöndringen ur kroppen men samtidigt eli
mineras en del kaliumsalt. Om blodets kaliumhalt mins
kar för mycket kan störningar inträffa i en del fina
nerv- och muskelfunktioner, det hela kan upplevas som
muskelsvaghet, trötthet eller störningar i den normala
hjärtrytmen. Det kan vara särskilt bekymmersamt om
hjärtat behöver hjälpas i sin funktion med digitalis
preparat. För den skull ordineras alltid samtidigt med
det urindrivande läkemedlet kaliumsalt i tillägg som
tabletter. Dessa tabletter kan ha olika namn, Kalitabs,
Kaliumduretter eller Kalilente men det är hela tiden
fråga om en kaliumförening ej något kalkpreparat som
många patienter tror. Vid den fortsatta uppföljningen
av patientens tillstånd kontrolleras halten av kaliumsalt
i blodet då och då för att ge ledning till eventuell jus
tering av medicineringen.
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PÅ LÄTT SVENSKA
Det kostar inget att få råd* och hjälp
På barnavårds-centralen (BVC) får alla barn i Sverige

(också invandrarbarn) före 7 års ålder gratis läkar-un
dersökning, gratis hälso-kontroll och gratis vaccinationer.
När en mamma har kommit hem med babyn från BB*

Det finns barnavårdscentraler i varje kommun* i Sverige.
ringer en sjuksköterska från barnavårdscentralen. Hon
ber att få komma hem till barnets föräldrar på besök.
Man talar vid besöket om hur barnet mår (bl.a. hur det
är med naveln), och vilken mat barnet ska ha. Mamma
och pappa får hjälp med att sköta barnet. Många mam
mor vill tala om amningen*.

En mamma eller pappa kan också själv ninga till bar
navårdscentralen och beställa tid för ett besök eller be
om hjälp med något, t.ex. när barnet är sjukt eller inte
vill äta. På barnavårdscentralen kan de ge råd* eller säga
vilket sjukhus eller vilken läkare föräldrarna bör kon
takta.

Ibland är det också psykiska problem med barnet.
Barnet kanske är nervöst, gråter mycket och vill inte
äta. Då kan man också vända sig till barnavårdscentra
len. Det är ofta en barn-psykolog som hjälper vid nervö
sa besvär hos barnet. Mamman kan också behöva råd,
om hon är trött och deprimerad* efter förlossningen* el
ler av amningen.
Man ska inte gå till barnavårdscentralen med ett sjukt

barn som smittar*. Det kan smitta de andra barnen där.
Mamman eller pappan kan då i stället ringa till barna
vårscentralen och fråga hur de ska göra med barnet.
På en barnavårdscentral arbetar flera personer: en lä

kare, en sjuksköterska, ett biträde, en barnpsykolog och
en tandläkare. Föräldrarna kan prata med varje person
och få hjälp och råd.
Det här står i social-katalogen. Du kan få den gratis

från försäkringskassan, om du inte redan har den. Det
finns också information på andra språk för föräldrar
med småbarn. Fråga på barnavårdscentralen om de har
information på ditt språk.

ORDET BETYDER -
*råd -et -Jag vet inte hur jag ska göra. Kan du ge mig
ett råd? (= Kan du säga hur det är bäst för mig att
göra?)
*BB (= Barnbörds-hus) = en förlossnings-avdelning på
ett sjukhus. Nästan alla barn i Sverige är födda på BB.
På en del sjukhus säger man i stället KK (= kvinno
klinik).
*kommun -en -er - Sverige är nu delat i 278 kommuner.
I varje kommun sköter man t.ex. skolor och socialvård
tillsammans. Varje person, som bor i Sverige, tillhör en
kommun.
*amning -en - Hon ammar barnet 20 minuter = am
ningen tar 20 minuter.
"deprimerad - Olle är deprimerad. Han känner sig
myckea "nere". Allt är "svart".
*förlossning -en -ar - En kvinna väntar barn i cirka 9
månader. Sedan föder hon barnet under förlossningen.
*smitt/a -ar -ade -at - Sjukdomen smittar = andra
kan få sjukdomen, om de träffar den som är sjuk.
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HOJDEN 100 AR
I år fyller Höjden 100 år. En ståtlig gammal dam

som stått sig bra genom åren. Huset ritades av Mag
nus Isaeus som flerfamiljbus med 24 lägenheter om
1 rum och kök.
I "Gustavsbergarens' aprilnummer 1952 berät

tade Hilding om huset inför renoveringen. Vi har
tryckt om hans minnen här nedan. De 24 lägenhe
terna ändrades till 14 och moderniserades. I dag
finns det 10 tvårumslägenheter, 2 trerummare och
2 ettor i Höjden. Samma år -52 fick också huset ny
tegelbeklädnad. På det rara fotot som togs för femti
år sedan syns många kända gustavsbergare. Vem
kan ge namn åt de okända till höger

Så här skrev Hilding 1952:

Höjden byggdes av tegel från Älstäket. Det fors
lades dit med oxar och hästar. Det var ett dyrt byg
ge för sin tid. Murarmästare Steen nämnde vid ett
tillfälle att det kostade omkring 14.000 kr och det
var mycket pengar då.

En av de första som flyttade in var C. A. Lund
berg, lådmakaren. Då var huset inte färdigt, så han
måste begagna sig av en stege för att komma in i lä
genheten. Det var mest enkelrum i bygget, ca 30 st,
och endast ett par lägenheter om 1 rum och kök från
begynnelsen. Man var trångbodd och familjer med
2-3 barn fick lov att ta inneboende. Det blev till
att avskilja rummet med en filt. Men man var ju
inte hemma så mycket. Från 6 på morgonen till 7 på
kvällen var man i fabriken. Och på fritiden var
man i vedboden, sysselsatt med en del vedhuggning
och en del vedbodsnack. Stundtals såg man att be
sök gjordes i "kineskvarteren", jordkällarna i bac
karna bakom Höjden. Ofta såg man gubbarna stry
ka sig om munnen med handens avigsida, när dom
kom ut från källaren. Dom hade säkert källardricka
där. - Själv bodde jag i grannhuset i Höjdgatan 1,
men för det mesta höll vi ungar oss till Höjdens ut
märkta gård, och till det härliga lekområdet kom
också grabbar och jäntor från Franska byggena, så
det var liv och fart i backarna däruppe.
På räcket vid mittrappan tronade för det mesta

Borgmästarn", en gammal vitskäggig man. Han
var berest och beläst och samlade oss ungar kring
sig och berättade de mest spännande öden och även
tyr, alltid avslutande sin historia med bekräftelsen
"Hjärta i mej". Och så spotta han in i farstun, ty



Bild från Höjden för 50 år sedan.

Bakre raden: Anna - Emil Gustavsson, Fru Fingal, Gunhild Andersson, Fingal, Ruth Tillberg, Anna och Ernst
Sundberg, Erik Johansson men sonen Thure på armen, Emma Johansson, Bertil Johansson, Beda och Karl Jakobsson,
Nils Sandström, Sven Fingal, Gunnar Andersson och Maskinist Johansson. I främre raden: Gösta Gustavsson, Greta
och Inga-Maj Tillberg, Egon och Tage Johansson, Sune Stenlund, Arne Johansson, Märta, Greta och Evert Jakobs
son. Personerna till höger okända.

han var en fin karl. Oss ungar höll han efter, hötte
hotfullt med käppen och morrade, när vi oroade
hästarna i Höjdhagen eller hade stafettlöpning eller
cykelåkning Höjden runt. Men när Erik Johansson,
Fingal, Sandström, Berglin, telefonarn Gustavsson,
Jakobsson och styrman Tillberg med familjer lekte
brännboll och sista paret ut med oss, då gick "Borg
mästarn" in. "Jojo, klös", sa Lundberg. "Ä fem",
sa Jönsson, som varit auktionsropare.
Jag frågar Hanna och Maja, som hette Gustavs

son på den tiden, hur det var med grannsämjan.
Den var finfin. Vi höll ihop i vått och torrt. På lör
dagskvällarna hade vi knytkalas och dans till drag
spel. På vintern åkte vi skridskor på planen utanför
eller stakkälke ner för Höjdbacken och vidare i en
sväng utför Mästarns backe. När vi kom upp på
vägen igen hände det ofta att kamrer Carlssons fru
stod där och bjöd på karameller, för att vi var så
käcka.
Krocketspelet var mycket populärt. Så pass att

man ordnade "nationella" tävlingar mellan norr och

söder i den ädla sporten. Höjdborna var så inne i
spelet, så man knappt hade tid att äta. Det kunde
pågå till sent på nätterna och var det allt för skumt
så kom fenixlyktorna väl till pass.

I Höjden har under åren bott en hel del känt och
roligt folk. Jag minns som grabb särskilt Krikon
gubben och Olands-Mari, därför att man alltid fick
en bullskiva och en sockerbit, när man gick ett ären
de åt dem. Det var läckerheter på den tiden. Men
grabben deras fick av oss andra smeknamnet "Alla
bat sockerbulla".
Konrad Strömberg är en av de gamla gustavs

bergare, som bott i Höjden. Han flyttade in 1876
och sov sin första natt där i Spårvagnen, som
översta våningen kallades. Oskar Wadström minns
som treåring att han placerades i en djup sandgrop
i backen. Det var hans barnhage, som han bara fick
lämna vid matdags. Selma och Alma Atherton är
också ett par kända av gamla stammen, som upplevt
Höjdens tjusning. -

Hilding
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Stina o Kalle, ja de heter Sjökvist o Lundgren
också, slutade sin anställning förra året, Kalle
redan till semestern. Avtackningen blev av först i
december nere på plastavdelningen. Lennart Nord
ström överlämnade blommor och den traditionella
klockan, tackade för åren de här båda varit i tjänst
och önskade dem många och goda år som pensionä
rer. Kalle sa i sitt tacktal, där han tackade för Stina
också, att det hade varit trivsamt i jobbet, bra ar
betsbefäl o kamrater. Han skickade också en häls
ning till "Bolaget', (med betoning på första stavel
sen) som härmed är framförd. Vi drack också kaffe
och åt tårta, och efteråt var Stina o Kalle ut och
hälsade på sina gamla arbetskamrater.

Gunnar Englund, en av trotjänarna på transport
avdelningen har gått i pension efter 36 års tjänst.

Gunnars huvuduppgift har varit att förse de oli
ka fabriksenheterna med emballage från sågen. I det
gamla Gustavsberg då alla hade sin vedbod torde det
inte finnas någon som inte haft besök av Gunnar och
fått spillved från hans lastbil o. traktor.

Avtackningen skedde en av de sista dagarna 1973
och närvarande var arbetsbefäl, transportchef och
repr. från personaltjänsten.

Fr vänster Gunnar Bylund, Henny Thelberg, Sel
ma Andersson och Einar Ullberg.



AVTACKADE OCH
BLOMSTERHÖLJDA
Motsatt sida nederst.

Den .här kvartetten lämnade oss vid årsskiftet.
De är alla HPF:are och avtackades en januaridag
på Strandvik av fabrikschef, verkmästare och för
män. Hilding var förståss också med och tog bilden.

Gunnar kom från Kramfors till oss 1949 och bör
jade på sorteringsavdelningen, blev sedan serviceman
och smörjare.
Henny, som också är norrländska började arbeta

här 1948. Hon har sorterat porslin hela tiden, nu
senast hos Edmund Sandström.

Selma, "kulla" född, kom till Gustavsberg redan
1923, började på gamla flintverkstaden och putsade
tallrikar. Hon jobbade fram till 1937 och var hem
ma ett par år för att sedan börja på nytt, då på
benavdelningen. Sista åren har Selma varit lite "allt
i allo". Hon har hjälpt till i lunchrummet när det
behövts, hon har skött omklädningsrummen, städat
och hållit ordning på det mesta.
Einar Ullberg började direkt efter skolan som

springgrabb hos Gerhard Pehrsson på gipsverksta
den. Han har varit gipsen trogen i mer än 51 år.
Alla fyra önskas en verksam, skön tillvaro i fri

het efter en imponerande mängd arbetsår.

De slutade med pension 31/12 1973. Anders Eng
strand, Bertil Olsson och Hans Axelsson. Ett par
dar före julen avtackades de på Strandvik av fab
rikschefen, verkmästaren och arbetsledarna. Gus
tavsbergarens fotograf var också med. De fick varsin
keramikklocka, s k pensionärsklocka och en bloms
terkvast. Anders, som är Ljusdalsgrabb, kom till
Gustavsberg 1944. Han började hos Göransson och
kom till sanitet 1946 som gjutare. På senare år har
Anders jobbat vid ugnarna. Bertil Olsson började
redan som trettonåring här vid fabriken, var ifrån
ett tag och kom tillbaka 1939. Fram till 1955 var
Bertil i slamhuset på hushåll men gick över till sani
tet som packare och gjutare. Sista åren har han varit
serviceman vid gamla gjutbanden på södra gjuteriet.
Hans Axelsson började 14 år gammal på verksta'n.
Han kom 1947 till plastavdelningen som pressare.
Kanske var det inte plast första tiden utan bakelit.
Hasse flyttade 1963 upp till armaturlagret hos Acke
där han var kvar till sin pensionering.
Fabriksledningen och redaktionen önskar de här

grabbarna många sköna år som "friherrar" och att
de får ha så god hälsa som möjligt.

Flera av våra "klippor" gick i pension vid års
skiftet. Tage Strid är ett begrepp som man förknip
par med mekaniska och verktygsverkstaden. En
nära trettioårig hängiven arbetsinsats med ett stort
kunnande är ett försök att kort uttrycka vad Tage
betytt för företaget.

Evert Andersson, veteran med 53-års tjänst, och
Evert har varit HPF trogen. Främst packboden, se
dan 1950-1968 förman där. De senaste åren har
Evert tillhört försäljningsavdelningen där han varit
allround-medarbetare.
Vid avtackningen som var gemensam för Evert

och Tage var repr. för företagsledningen, under
hållstjänsten, försäljningsavdelningen och arbets
kamrater samlade.

Anders Engstrand, Bertil Olsson och Hans Axelsson
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KOMBINERA VARIERA
Till Gustavsbergarens redaktion kom strax före

jul en Information special, som var adresserad till
Domusvaruhusen. Thorsten Drewert på marknads
avdelningen hade gjort den och skickat ut den. Den
handlade om resultatet av en stor aktivitet, som
genomfördes på Domusvaruhusen under oktober
1973.
Vi tyckte det verkade intressant och ville gärna

berätta för läsarna och frågade Thorsten vad det
rörde sej om lite mer i detalj och han har berättat
För Oss.

Försäljningen till varuhusen bygger på att dom
har ett avdelat utrymme för porslin. Efter det ut
rymmet gör man i ordning ett sortiment, som skall
rymmas på den avdelade platsen. Over detta sorti
ment upprättas ett beställningsunderlag, som varu
husen skickar in till försäljningsavdelningen här
med beställningar 4 gånger pr år. Det är alltså inte
fråga om det vanliga säljsättet att åka ut med pro
ver och uppackningar och sälja och skriva order.
Den här säljformen har många fördelar, då det gäl
ler stora företag med många säljenheter och många
varugrupper. Thorsten är övertygad om att den
nuvarande säljformen kompletterad med aktivt sälj
arbete kan ge betydande framgång.
Aktiviteten i oktober gjordes för att genom en

omfattande satsning på alla kooperativa säljställen
nå en direkt stor försäljning och en ökad efterfrå
gan på längre sikt.

I januari 1973 började förberedelserna. Aktivite
ten skulle ge ett så brett sortiment som möjligt för
att tillfredsställa många smakriktningar. Det gällde
även en prisaktivitet med lägre priser än vanligt.



MED BENPORSLIN PÅ DOMUS
Därefter började planeringen. Produktionen fick

på ett tidigt stadium en prognos för att göra om
disponeringar, så att porslinet skulle vara klart till
leveransdagen. Lagret fick ett hårt jobb med om
disponering av utrymme och packplatser. Färdig
packade order placerades på gårdsplanen under bar
himmel. Om inte all personal uträttat ett utomor
dentligt arbete hade den här aktiviteten inte blivit
den succe, som den blev. Vid besök på ett 70-tal
varuhus i landet kunde man konstatera att liknande
uppföljning hade aldrig gjorts tidigare. Många bil
der har tagits och Thorsten tycker det är synd att
man inte kan visa alla, men vi får nöja oss med
några axplock.
Alla arrangemang hade väldigt hög klass. Sälj

torg med välordnade varuuppläggningar, bordduk
ningar, effektfulla belysningar m m. Reklamfolket
hade varit flitigt i elden med fina ideer om expo
neringar och fönsterskyltningar. Det utskickade
skyltmaterialet hade utnyttjats på många föredöm
liga sätt. Många varuhus hade dessutom själva fram
ställt skyltmaterial med stor fantasi och med god
smak.
Säljpersonalens inställning till aktiviteten har va

rit mycket positiv. Det har riktigt sprudlat kring
biträden och säljare. Och många har spontant ut
tryckt stor glädje över att få sälja så mycket Gus
tavsbergsporslin. Personalen har också upplevt stor
tillfredsställelse med att höra så många belåtna kon
sumenter.

Omkring 215 varuhus har medverkat. Inför star
ten av aktiviteten fanns utlevererat porslin för drygt
3 milj kr. Under den tid aktiviteten pågick såldes

slut på en hel del porslin och kompletteringsorder
lämnades för extra snabb leverans för omkring 1/2
milj.
Många varuhus har också rapporterat att det

blev nödvändigt att sänka priset på eget befintligt
lager för att klara försäljningen. Totalt torde för
säljningen ha blivit ca 3 milj kr på alla varuhusen
tillsammans.
På många varuhus är man också övertygad om

att aktiviteten kommer att skapa stor efterförsälj
ning. Väldigt många hem har kanske för första
gången börjat att köpa Gustavsbergsporslin under
aktiviteten och kommer att utöka och komplettera
den påbörjade serien.
Thorsten säger också att många varuhus redan

har uttryckt önskemål om att höstens stora aktivi
tet skall återkomma i år. Men han tror att det är
mycket viktigt att variera typen av aktiviteter på
varuhusen. Det får aldrig gå slentrian i arrange
mangen.

Planerna för 1974 är i stort sett klara och redan
i början av mars kommer den stora Variera-Kom
bineraaktiviteten. Då kommer man att presentera
Stig Lindbergs nya serie Birka för första gången på
svensk marknad. Dessutom ingår i årets satsning
tallrikar och kaffegods i Brun Fasan, som prisak
tivitet.

I maj månad görs en stor drive för Termaserien.
Under KF:s 75-årsjubileum hösten 1974 kommer
det konsumentägda Gustavsberg att få prioritet i
Domus varuhus. Och till julhandeln räknar man
med en stor satsning på kaffegods i benporslin. Det
blir årets sista stora aktivitet.
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SALTSTANK FRÅN FARSTAVIKEN
Man har vål varit ute en hostnatt forr
sa min mamma morskt når livet trilskades. Det var ett
ordspråk som hon årvt efter sina salta forfåder, fiskare
och kustbor vana att ta ett nappatag med storm och sjo
till vardags. I oljekrisens dar kan det passa oss, som
upplevde krigets krisår. Vi kånner igen det kalla vind
draget från fyrtitalet och eftersom vi var unga då, så
ligger det ett romantiskt skimmer åven over ganska ve
dervårdiga minnesbilder.
"Någonstans i Sverige", Jolos tråffsåkra TV-serie från

andra vårldskrigets beredskapssverige fick oss att åter
kånna kylan, rådslan, halvhungern och de korta stun
dernas glådje. Vi var unga i en egendomlig tid. Vår
privata ungdomsångest forsvann i den delade skråcken
for krigsmaskinen, som hotade att vålla in over grånsen
och krossa oss. Jolo var en hejare att få fram vår var
dagspina, de triviala detaljerna, som vi också levde med
i skuggan av det stora skeendet.

Ett litet håfte extra brokduponger
en liten smorklick, en pytteliten ost, en kopp oblandat
kaffe kunde fylla oss med en grånslos lycka. Våra nåra
behov blev våsentligheter den dag vi inte hade medel
att helt tillfredsstålla dem. Ingen som har hungrat en
dag eller två frågar efter grådde till moset och sållan
frågar den som år halvdod av torst efter vinets årgång.
Vi kom nårmare ursprunget och de naturliga insikterna
och upplevelserna blir fångslande nu efteråt efter många
år av oansvarig vålfård. Då menar jag inte tryggheten
den skall vi forsvara så långe vi orkar, utan sloseriet med
de tillgångar vi borde dela solidariskt med alla folk.

Hår vid Farstaviken
foljde vi alla kristidens beståmmelser till punkt och
pricka. Kristidsnåmndens Harald Lindholm satt på
Grindstugatan och regerade over livets nodtorft. Konsum
och Mjolkforsåljningsforeningen klippte våra ransone
ringskort och aldrig fick vi ett hekto kottfårs for mycket.

Busshållplatsen nedanfor kyrkan i slutet av trettitalet.
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Och vad vi råknade och planerade innan vi vågade
spendera klådkuponger på ett hekto yllegarn eller ett
kjoltyg, som inkoptes i Manufaktur, Konsumettan, eller
hos Kalle i Backa på Mariagatan. Milde tid det år mer
ån tretti år sen men minnena brånns och kånns nåra....
Våra gustavsbergska beredskapssoldater
på permis liknade inte Jolos, som var ute och slog runt
någon timma efter hemkomsten, nix, våra sov i två dygn
innan vi kunde slåpa med dem till Roda Kors-soare i
Kapellet med varm saft och smal veteskiva mot kupong
eller till Missionshuset på Nordisk afton. Det var ett rikt
uteliv på den tiden i Gustavsberg. Vi kunde festa på kaf
fesurr och falsk mandelkubb på Kafe Åkerlyckan eller
dansa folkdans med Gosta Dahlberg i det snickarglada
gymnastikhuset i Ekedal. Ibland var det dans på Klub
ben eller på Vårdshuset och passade inte filmen i Gus
tavsberg så gick man till Fruvik.

Vi som holl hemmafronten
låg i som remmar. Redan i borjan av kriget gick vi fri
villigt på sjukvårdskurser i Roda Korsets regi, eldade
av tidens krav på beredskapsanda och sen enrollerades
vi hogst ofrivilligt i hemskyddet, fick nårvaroplikt på
allskons kurser och otroliga ovningar under Walfrid
Jonsson och Pita-Lasse. Vi slåckte brånder på Haga och
kastade ut brandbombsattrapper från Strandviks spok
vind under befål, vi plockade ihop nodfoder till Barke
bys beromda avelskor vid Trallbanevågen och vi cykla
de till Stockholm. Gengasbilarna var inte fler ån vi
kunde stå ut med dem, men man fick passa sig så att
man inte fastnade i spårvagnsspåren.

Ransoneringen slog aldrig igenom
så fullståndigt på alla stållen i landet, som hår i Gus
tavsberg. En dag gick jag på Hornsgatan och långtade
efter en rejål kottbit att laga middag av till mina hung
riga kompisar. Vi hade fått ihop kottkuponger till ett
och ett halvt hekto och vi var åtta stycken. Det var
kårva tider. Nå, tånkte jag, har jag tur så tråffar jag
på en styokmåstare, som kan ge mig ett råd om hur jag
skall dryga ut gudslånet. Jag hade tur, styckmåstaren
var månsklig och intresserad. "Damen behover (man sa
minsann inte du på den tiden) ett och ett halvt kilo av
fransyskan till så många personer", sade och skar ut en
saftig jåttebit, man riktigt såg hur han njot efter alla
snåla portioner. For all del, ville han leka så kunde jag
leka också, jag nickade och holl med, han klippte mina
ynka kuponger, slog in kottet och tryckte paketet i min
famn. Kassaapparaten klirrade och nu var det allvar.
Kunderna runt oss hindrade mina frågor, jag betalade
och visste inte hur fort jag kom ut med min underbara
oxstek. Att få tiodubbelt for sina kottkuponger i en van
lig hederlig affår var lika fantastiskt de åren, som att
de Allierade skulle kunna gå segrande ur striden. Men
i detta liv kan allt hånda och det år det som gor det så
intressant. Edla Sofia



STIG LINDBERG I FARTEN
Stig Lindberg har haft ett intensivt arbetsår.
I november förra året öppnade Seibu-varuhuset

i Tokyo en stor utställning av unikt Lindbergskt
stengods.

Som enda skandinav har han i höst tilldelats me
dalj för sitt stengods vid Ceramics International '73
i Alberta, Canada. Det är här fråga om en inter
nationell mönstring av modern keramisk konst, som
står under beskydd av International Academy of
Ceramics i Geneve. Av 1500 verk insända från hela
världen, utvalde en jury, med den berömda Los
Angeles-keramikern Peter Voulkos i spetsen, 260
verk, varav ett 30-tal belönades med priser. Då hade
Stig Lindberg redan fått en guldmedalj i Faenza för
sin nya näverfärgade stengodsservis Birka, som Gus
tavsberg i mars-april kommer att presentera på de

svenska porslinsdiskarna.
I dagarna har dessutom en julhälsning ramlat ner

i medaljform för Birka från 1973 International De
sign Competition, anordnad av Japan Pottery De
sign Center, Nagoya.
Just nu arbetar Stig Lindberg med flera uppgif

ter för offentlig miljö. Han lägger sista handen vid
den nya representationsservisen för det nya Riks
dagshuset. En servis som man på Gustavsberg döpt
till Riksservisen, eftersom den säkert också kommer
att dyka upp i andra offentliga sammanhang.

I sin atelje arbetar han och hans medarbetare på
en mycket stor keramisk vägg till den nya LO-sko
lan i Hasseludden. Den beräknas vara färdig våren
1974, och i höst skall Stig ha en stengodsutställning
i Bryssel.
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RESA I VARMDO

Det finns mycket att se och upptåcka inom
Vårmdo storkommun. En skårgårdskommun på
drygt 14,500 bofasta och mångdubbelt fler fritids
boende. Vår kommun år Stockholmarnas fritidsom
råde nummer ett.

Denna bildkavalkad år resultatet av en resa med
bil en formiddag i januari. Forsta bilden till v. år
från Klacknåsudd på Ingaro.

Ingen av oss hade varit till Skårmarång, norrut
på kartan mitt emot Vårholma, vi rekommenderar
er varmt att ta en tur på den smala vindlande vågen,
ganska isig vid den hår tiden på året men det kom
mer skonare dagar med vånligare våglag. Ni kan
låmpligen ta en cykeltur frampå vårkanten mot
Skårmarång, ni kommer inte att angra er.

Når vi gick strandvågen fram mot bryggan (bild
3 tv) kom passbåten Skarpo for att låmna av en
ensam passagerare och lastbåten Sigrid, som vi såg
redan når vi besokte Stavsnås någon timma innan,
ståvade tappert mot Trålhavet.

Bebyggelsen vid Skårmarång ligger nåra vattnet
och verkar vara obebodd vid den hår tiden på året.
Bilden nedan t v.

På bilden hårinunder ser vi Insjon, med Velam
sund i bakgrunden, vid storkommunens våstra gråns.

Layout: Jan Calderon



STORKOMMUN

Den sköna bilden till höger togs när sommartrafi
ken ännu var i gång. Jovisst känner ni igen Sand
hamn, legendariskt seglarparadis, vår utpost mot
öster.

Djuröbron välver sig stolt över vattnet och sam
manbinder oss med gamla Djurö kommun, nu in

korporerad med hela sin vackra skärgård.

Den stora bilden visar båtsmanstorpet vid Norr
vik. Det finns mycket av kulturhistoria, som borde
återberättas i den här storkommunen.

Vid Strömma lockades vi av vägen som följer
Brevikssundet fram till Breviks gård. På bilden här
nedan ser vi herrgården ligga vackert på sin udde
och i förgrunden ligger någons sommardröm infru
sen vid stranden. Den segelbåten blir aldrig mer vad
den var ämnad att vara, när isskruvning, väder och
vind har gjort sitt är den inte längre sjöduglig. Synd,
den borde gjort många färder över fria fjärdar.

Vi for vidare på en ganska svår vinterväg förbi
Sågen, Andersdal, Petersberg och Tuna, någon gång
måste vi cykla på den vägen, om våren eller somma
ren. Det finns fina cykelvägar i den här storkommu
nen. Svårigheten är, att bara riktigt trafikfarliga bil
vägar leder fram till dem. Ja, det är också ett prob
lem. Det känns fel att färdas i bil på de här sköna
vägarna, man borde använda ett miljövänligare sam
färdsmedel.



Konsum/Domus
Vi har nu åter gått in i ett nytt år och därmed

lagt ytterligare ett fullbordat år bakom oss. Vid
dessa tillfällen försöker man alltid att analysera
den fullbordade verksamheten och få ett mått på
hur den utvecklats och hur man lyckats inom ramen
för uppställda mål.

Det är ännu för tidigt att få en mera slutgiltig
värdering av vår verksamhet för 1973. Vad som
redan är klart är vår försäljning och dess utveck
ling. Aret startade något försiktigt, men efterhand
har försäljningen fått ökad fart där årets sista kvar
tal visade verkligt fina siffror. Totalt uppnådde
vår förening drygt 56,9 milj kronor i årsförsälj
ning, vilket betyder en ökning med 4,9 milj kronor
eller 9,5 ®%o. Denna ökning ligger dryga miljonen
över vår budget och innebär en god volymökning.
Jämför vi oss med den samlade kooperativa de

taljhandeln kan vi notera att våra relativa öknings
tal ligger väl till i jämförelsen.

Det slutliga resultatet av verksamheten vet vi inte
förrän bokslutet blir klart i början på februari må
nad. Vi har hittills kunnat registrera en tillfredsstäl
lande utveckling och alla tecken tyder därför på, att
det blir möjligt att göra ett bokslut som ligger inom
ramen för under senare år redovisade.

Vår verksamhet
kommer närmare att presenteras i verksamhetsbe
rättelsen som i likhet med tidigare år sändes direkt
till medlemmarna per post någon vecka före di
striktsstämmorna.
Årets distriktsstämmor har planerats att hållas

den 25, 26 och 28 mars. Distriktens valda fullmäk-

Du som är fotbollsintresserad
Vi har i fotbollssektionen mellan 100-200 aktiva

ungdomar, som vi har stor glädje av men också ett
stort ansvar för. Vi arbetar inom sektionen efter
bästa förmåga men hinner inte alltid med alla ar
betsuppgifter. Vi behöver med andra ord flera in
tresserade ledare. Om Du anser att Du har tid och
intresse för att åtaga Dig vissa uppgifter i vår sek
tion så ring tel. 330 53 och tala med vår sekreterare
Tommy Axelsson. Välkommen!

GIF

18

tige samlas sedan till föreningsstämma i Kristallsa
len, Gustavsberg den 16 april.
KF:s datacentral ombesörjer utsändningen av

återbäringen. Detta kommer att ske under första
veckan i maj månad om upprättad plan kan hållas.

Det nya året 1974
har ännu bara börjat. Vi kan notera en del nya in
slag i de förutsättningar som för alla får beaktas
under främst första halvåret. Dit hör energirestrik
tionerna och bensinransoneringen. En positiv in
ställning att klara dessa "störningar" bör ge oss go
da möjligheter att lotsa verksamheten igenom tids
perioden. Man kan väl också hoppas att inskränk
ningarna kan begränsas till en kortare period.

Det nya året innebär också en kooperativ kraft
samling under temat "Konsumentägt". Detta blir
ett begrepp som håller ihop olika reklam-, sälj- och
upplysningsaktiviteter, där vi inom kooperationen
på ett markant sätt skall klargöra skillnaderna mel
lan ett privatägt och ett konsumentägt företag.
Kooperationen är en särart i sitt slag och det för
tjänar säkert att uppmärksamma de skillnader som
finns i ägareintressena inom kooperationen och pri
vat företagsamhet.
Ju mera medlemmarna i en konsumentförening

utnyttjar de olika säljenheterna desto bättre kan be
fintliga och ökande kostnader klaras. Därmed kan
konsumentföreningen genom pris och återbäring va
ra till ekonomisk nytta för ägarna - medlemmarna.
Vi låter mottot för 1974 bli en försiktig optimism

där vi inom kooperationen fortsätter att skapa i
samverkan till gagn och nytta för medlemmarna/
konsumenterna. PAN

Avd. A, flyttar från Gustavsberg
Avd. A, Främmande glas och porslin, flyttar från

Gustavsberg i höst och till KF:s nya kontorshus i
Stadsgården. Det har beslutats i KF:s Direktion,
som också är AB Gustavsbergs Fabrikers styrelse, i
samråd med berörd personal. Avd. A förmedlar
glas och porslin för föreningarnas behov till hård
varusektionen på KF.
KF:s nya hus i Stadsgården väntas bli inflytt

ningsklart i september.

KONSUM• DOMUS



Invandrarutbildning •
1 Gustavsberg

Ny lag från 1 juli 1973
Från den 1 juli 1973 finns en ny lag som ger anställda

invandrare möjlighet att lära sig svenska på betald ar
betstid. Dessutom är undervisningen och läromedlen helt
gratis.
Ur Skolöverstyrelsens och Statens Invandrarverks in

formation har vi saxat följande:
"Det är svårt att leva och arbeta i Sverige om man

inte kan svenska. Den som kan språket har större möj
ligheter att fungera och trivas i samhället och få del av
samhällets service. På arbetsplatserna behöver man
svenskkunskaper bl a för att förstå arbetsinstruktioner
och skyddsföreskrifter.

Lagens innehåll
Enligt lagen har utländska arbetstagare rätt till under

visning på ordinarie arbetstid. Ibland kan det dock fin
nas skäl att lägga undervisningen på fritid. Hur många
timmar som skall ligga på arbetstid och hur många på
fritid kan bestämmas genom avtal mellan arbetsgivaren
och fackföreningen. För undervisningstiden utgår samma
lön som vid arbete på ordinarie tid. För deltidsanställda
gäller särskilda regler. En "lektionstimme" på 45 minu
ter skall räknas som hel arbetstimme.

Den invandrare som har börjat sin första anställning
i Sverige efter den 1 januari 1973 har i regel rätt till 240
timmars ledighet och dön för att följa undervisningen i
svenska. Rätten till undervisning prövas genom test.
Möjlighet till ledighet för att börja undervisningen skall
erbjudas inom 60 dagar från anställningens början. Rät
tigheterna till ledighet kvarstår i två år från anställ
ningens början.

Fig. 1 180 + 240 tia.

120 - 180 tia BLOCK 4

60 - 120 tia.

0 « 60 tia.

BLOCK1

BLOCK 3

BLOCK 2
SVENSKA FÖR INVANDRARE
I GUSTAVSBERG

DAGLIGA LEKTIONER (OCH LEKTIONS PASS )

Har man börjat sin första anställning i Sverige före
den 1 januari 1973 har man, om man inte redan kan
svenska, rätt till antingen 240 eller 160 timmars ledighet
och lön för att följa undervisningen. Hur många timmar
den anställde har rätt till skall i regel avgöras av arbets
givaren i samråd med fackföreningen efter test. Möjlig
het till ledighet för att börja undervisningen enligt den
na lag skall erbjudas senast den 30 juni 1978.

Undantag
Lagen gäller inte alla invandrare. Den gäller endast

anställd invandrare som har arbetstillstånd eller som
arbetar och är kyrkobokförd i Sverige. Dock gäller föl
jande undantag:

Invandrare som har svenska, danska eller norska
som modersmål,
Invandrare som redan har fått sådan undervisning
som avses i lagen eller som kan så mycket svenska
att någon undervisning inte behövs,
Invandrare som har fått undervisning i svenska i ar
betsmarknadsstyrelsens mottagningsförläggningar för
flyktingar eller som har läst svenska för invandrare
inom arbetsmarknadsutbildningen,
Studerande som kommer till Sverige för att arbeta
under ferierna och utlänningar som har arbete av
tillfällig natur,
Invandrare som är anställd i arbetsgivarens hushåll.

Test
För att parterna skall kunna bedöma invandrarens rätt

till undervisning kan ett språkprov, som utarbetats av
Skolöverstyrelsen, användas. Detta består av en skrift
lig och en muntlig del.

Registrering
Den som byter arbetsgivare efter att ha utnyttjat en

dast en del av sin rätt till undervisning skall få reste
rande antal timmar hos den nye arbetsgivaren. Därför
registreras all undervisning enligt denna lag i ett cen
tralt register. Dit kan arbetsgivare, fackliga organisatio
ner, studieförbund och invandraren själv vända sig för
att få besked om hur mycket som är kvar av den under
visning som invandraren har rätt till.

Deltid
För deltidsanställda gäller att ledigheten och lönen

skall stå i proportion till arbetstiden.

Fig. 2

Anställningstrygghet
Uppsägning som sker enbart av det skälet att en in

vandrare begär eller utnyttjar sin rätt enligt lagen är
ogiltig. Om någon förklarar sig vilja avstå från sin rätt
enligt lagen är detta inte rättsligt bindande.
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Godkända studieförbund
Undervisningen skall bedrivas enligt Skolöverstyrel

sens läroplan i svenska för vuxna invandrare av något
av de av SO godkända studieförbunden.

Skadestånd
Arbetsgivaren kan bli dömd till skadestånd om han

inte följer lagen.
Arbetstagaren kan inom viss tid kräva sådant skade

stånd."
Så långt lagen - mer om den finns i SFS 1972:650

och SFS 1973:238.

Före tagets syn på invandrarutbildningen
"Gustavsberg har blivit ett kosmopolitiskt samhälle

och på fabriken surrar det i luften av olika språk. Vi
har sökt med bibehållande av de nationella särdragen
uppmuntra undervisningen i svenska språket så att man
kan göra sig förstådd i samhället, på fabriken och på
det enskilda arbetsstället, vilket var för sig kräver ett
visst ordförråd. Nu har lagstiftningsvägen krävts att
företaget skall initiera språkutbildning upp till 240 tim
mar och vi hoppas att denna utbildning skall ge önskat
resultat och för den enskilde en större trivsel på jobbet"
- Bo Broms.

Fackföreningens syn på invandrarutbildningen
"Svenskutbildningen har blivit lag, och skall ske på

betald tid, en stor framgång för svensk arbetarrörelse
som hårt drivit denna fråga. Inom Gustavsbergs Fabri
ker i Gustavsberg finns ca 800 invandrare, det stora fler
talet är medlemmar i vår fackförening, Fabriks avd 205.
Vi har där en gemensam strävan till bättre arbetsvillkor
och dessa våra synpunkter vill vi föra fram till alla våra
arbetskamrater. Vi har också många regler på våra ar
betsplatser, vi har avtal och bestämmelser som alla måste
känna till, men det finns också ett fungerande samhälle
utanför arbetsplatsen, där oftast andra förhållanden rå
der. Många gånger uppstår missförstånd genom språk
svårigheter, då ju all mänsklig kontakt bygger på språk,
både i tal och skrift. Därför anser fackföreningen det
som självklart:
att invandraren skall få information om samhället och

fackföreningen, och självklart, kunskaper i svenska,
att det därför ligger i fackföreningens intresse att sam

hällsinformation och utbildning kommer invandra
ren till del, så att vi tillsammans kan fungera på
våra arbetsplatser och i samhället, och få en större
förståelse för varandra' - Styrelsen.

Lokal överenskommelse
Avd 205 och företaget har träffat lokal överenskom

melse om hur invandrarutbildningen skall genomföras.
Där står bl a:

ABF svarar för utbildningen i samråd med företaget
och fackföreningen.
Den som kan minst svenska får företräde till respek
tive kursblock.
Den anställde har rätt till erforderlig ledighet för att
kunna delta i kurserna på arbetstid. Vissa undantag
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från denna regel om ledighet på arbetstid finns för
skiftsarbetare och deltidsarbetare. På begäran kan
också kursen helt eller delvis förläggas på fritid.
Kunskaperna prövas efter varje kursblock. Den som
då inte kan tillräckligt får "gå om" blocket.

- Har man varit närvarande mer än 75 "/o av kurstiden
rapporteras blocket som fullföljt.

- Den som är nyanställd skall vid anställning och
introduktion få information om rätten till utbild
ning och kursuppläggning.
Ar man frånvarande från lektionerna bedöms detta
på samma sätt som frånvaro från arbetet. Ar man
utan giltiga skäl frånvarande från kurspass på fritid,
skall detta rapporteras för prövning av företag och
fackförening.

- Gällande avtal och ordningsregler tillämpas även vid
utbildningen.
Överenskommelsen gäller för samma tid som gällande
kollektivavtal.

ABF:s målsättning
ABF vill att kursdeltagarna skall lära sig tala och för

stå vanlig vardagssvenska som kan användas
på jobbet, på posten, på Domus och andra
ställen.

ABF vill att kursdeltagarna skall lära sig förstå viktig
information som kommer med posten eller i
radio och TV.

ABF vill att kursdeltagarna skall lära sig hur det svens
ka samhället fungerar. Man får lära sig hur
man gör när man vill förändra något på ar
betsplatsen eller i samhället och hur fack
föreningen fungerar.

Kursbeskrivning
Kursen som omfattar 240 timmar är hos oss uppdelad

i 4 block om vardera 60 timmar (se fig 1) - detta för
att deltagarna skall ha möjlighet att gå tillsammans med
kamrater som kan ungefär lika mycket. För dem som
kan mycket svenska finns dessutom en överkurs (block
5) som man får fortsätta i när den ordinarie kursen inte
räcker till. Samtliga kurser planeras med 10-12 del
tagare i gruppen och med flera nationaliteter bland del
tagarna. Vilket block som deltagarna skall placeras i
avgörs efter test och efter vad lärarna vet om tidigare
kunskaper.
Varje dag finns 4 olika kurstider att välja på (A-D

enligt fig 2). Kurspassen omfattar alltid 3 lektionstim-
mar om vardera 45 minuter och man läser alltid på sam
ma tid varje dag kursen pågår. Eftersom alla kursdel
tagare läser 15 timmar per vecka (3 timmar per dag
och 5 dagar per vecka), tar varje kursblock 4 veckor
(20 arbetsdagar) att genomföra.
Deltagarna placeras på en kurstid som är lämplig med

hänsyn till avtalet, produktionskraven, behov av barn
passning ma samt framför allt vad deltagaren själv
önskat och vad som krävs för att få tillräckligt stora
grupper. Om arbetstider ändras kan även kurstiden
ändras.



Vår fotograf besökte lektionssalarna vid Villagatan 1 i januari och tog denna bild av kursledaren, Birgitta Brown
och en av hennes grupper.

Tolkar kommer alltid att medverka för presentation
och introduktion av nybörjarkurserna samt i de fall
specialister hjälper till med samhällsorienteringen.

För redovisning av tid används ett utbildningskort
som stämplas vid kurslokalerna. Korten används sedan
som underlag för beräkning av utbildningslönen, som
utbetalas samtidigt som ordinarie lön.

Kurslokalerna
Kurserna är förlagda till Villagtan 1, där nyinredda

kurslokaler nu finns till förfogande. På andra våningen
kan deltagarna vid kursens början eller slut eller under
någon av rasterna utan kostnad få Kaffe/te och en kurs
smörgås.

Kursledare
För språkkurserna kommer ABF att tills vidare hålla

tre ordinarie språklärare i Gustavsberg. Dessa skall ut
över språkutbildning med samhällsorientering svara för
tester och kunskapsprov. Under kurstid har lärarna sam
ma befogenheter som arbetsledarna och är i allt som rör
ordningen och närvaro vid kurserna underställda företa
gets utbildningsledare. De tre språklärarna är: Mia
Stubbendorff, Birgitta Brown och Karl-Axel Jungmar
ker.

Kursadministration
Ansvarig för invandrarutbildningen vid företaget är

utbildningsledaren, Nils Winberg. Äke Blomberg är den
som svarar för verksamheten i kurslokalerna i övrigt.

Läroböcker
Under hela kursen kommer någon av textböckerna ur

serien "HEJ" att användas som huvudlärobok. Utöver
textböckerna används också övningsböcker och ordlistor
och dessutom kan vissa lektioner fås intalade på band.
För de samhällsorienterande avsnitten kommer användas
bla diabildserier, film och annat åskådningsmaterial
som blanketter, formulär o dyl som man får lära sig
fylla i.

Barnparkering
Möjligheter till barnparkering finns i nyinredda loka

ler på Mariagatan 1 för barn upp till 7 år. Kontakt tas
i dessa frågor med kuratorn på företaget.

Möjlighet finns också för invandrare som ej arbetar
på företaget men som är anställda hos annan arbetsgivare
inom Värmdö Kommun eller som saknar anställning att
följa undervisningen. Kontakt tas med ABF eller med
företagets utbildningsledare.

Reserervera 3 mars för Motionsgruppens program

21



VANDRA MIN VAG
Jag ska berätta om hur det var att börja på Gustavs

bergs Fabriker. Det var 1922 efter Midsommarhelgen.
Min far hade fått förfrågningar om inte grabben skulle
börja i fabriken och han hade tagit mej med sej ned någ
ra gånger, när han gick ned och "plockade av", som det
hette på fabrikssnack. Min pappa var tallriksformare och
stod på den elektriska verkstaden, vilken med ett prång
var förenad med Nya Verkstaden som grundades 1882.
- Vi bodde i Mariagatan 8 vid den tiden då jag skulle
börja i Fabriken. Pappa och jag gick alltså förbi Likbo
den som tillhörde 12:ans vedbodar, vidare förbi Skug
gan, där min farmor bodde i ett enkelrum. Hon hade en
liten trädgård med rotsaker och bärbuskar och 2 körs
bärsträd, så gick vi förbi den sk Bensinkällaren, som
Landstormen ockuperade av min farmor under första
världskriget för att lagra bensin i till sina inkallade last
bilar. Vi gick förbi Tvättstugan och Bagarvägen fram
till Lindströms Bageri (där luktade det färskt bröd). Så
gick vi den nedre vägen förbi Klappbryggan och Varma
Rännan, Ångsprutan och så in genom Fabriksporten.
Så gick vi Slamhusgatan, som ledde mellan Mekaniska
Verkstaden och Gamla Verkstaden till Nya Verkstaden,
där Förman Oskar Vadström hade sin "skrubb" d v s
kontor. Där var det redan livlig trafik. - "Kom in här
så får jag se på honom! Ska Du ha honom själv eller hur
har Du tänkt?" - "Nej", sa farsan, "han är nog för klen
för att langa tallrikar!" - Då kom Verner Andersson
och ville ha en springpojke till koppverkstaden. Han
formade äkta koppar på "gamla" ovanpå "torkhuset".
- Farsan och Verner växlade några ord och så sa Vad
ström till mej: "Du kan följa med Verner och langa
koppar åt honom".
Så gick vi Verner först och jag efter ut i rågodsugnen

och genom det långa prånget till Engelska verkstan ut i
äkta rågodsugnen, som vi rundade på andra våningen
och så kom vi till Englunds verkstad. Han formade på
en ovalmaskin, så kom vi in till Kalle Geschvint, som
formade tallrikar i opakmassa och så mötte vi Oskar
Fall, som höll på med att bära sina tallrikar till Äkta
ugnen.
Verner Andersson informerade mej hela tiden, men så

sa han plötsligt: "Nu ä vi framme. Det är bara Nisse
Boox kvar. Han formar koppar liksom jag." - Så upp
för en liten trappa och genom ett prång, så var vi fram
me i torkhuset, där verkstan låg.

Evald Blomkvist, som var springpojke åt Verner An
dersson, höll på och fonmade, medan han väntade på
Verner. Jag och Verner hängde in våra kläder i ett skåp,
som också användes av några flickor eller fruntimmer
kanske man skall säja. Ellen Andersson kände jag redan,
ty hon sålde mjölk i Ingarögatan åt sin fader Arvid
Andersson, när jag gick i skolan. Ellen hänklade koppar
åt Verner Andersson. Magnhild Jarl polerade kopparna
vid våran maskin och så hade vi fruarna Klara Sabel
och Alma Pettersson. Eftersom vi på Verners maskin
alltid gjorde Blomkoppar, så hade vi också två "blom
merskor", Ester Oberg och Valborg Johansson.
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På verkstan hade vi också en stansbänk, där hänk
lerskorna själva slog sina hänklar eller öron, som andra
människor brukar säja. Stansarna var elektriskt upp
värmda och som uppsättare och montör jobbade Berndt
Bo0x. ®

Varje hänklerska skulle normalt ha 700 koppar och
vi hade 3 hänklerskor. Verner Andersson formade 2.100
koppar + sk överkoppar, som vi beräknade till 10 /o.
Min formare var en snäll och balanserad man och jag
trivdes bra med honom. Han hade också andra intressen
och planerade att bygga vid Kalkarsveden på Ingarö.
Verner tog oss grabbar med ned två trappor i Massa

källaren och visade oss valkmaskinerna. Massan kom
från slamhuset och rallades in i källaren från slamhuset
på skottkärror. Så stabbade man massakakorna mot
stenväggarna och höljde över med trasor och sprutade
vatten på. Massan skulle ligga och mogna. Detta var
sk vanlig massa, flintmassa. Den Akta massan, även
kallad benäkta, kärrades direkt in på Valkmaskinen.
Där jobbade Kalle Hedbergs farsa och en gottlänning,
som hette Gunnar Pettersson. En hel massarulle vägde
omkring 60 kilo. "Tänk på att det är två trappor upp",
sa Verner, °ta inte för stora bitar, så Ni inte orkar opp
på verkstan." - Så tog han själv en hel rulle, Evald tog
en halv och jag tog kanske ungefär 20 kilo. Så gick vi.
När man kom till första trappan, så började tyngden
kännas. När man kom upp på verkstan var man alldeles
"bI&". Verner hade "lagt av" sin börda och stod där
röd i ansiktet och skrattade åt oss. - "Kom nu ihåg
att det är bättre att gå två gånger än förlyfta sej", sa
Verner. "Låt inte större grabbar lura Er att ta för stora
bördor!" - En springpojkes uppgift var att bära massa
och langa koppar och "plocka ur". Formaren stod vid
koppmaskinen och skötte formningen. Springpojken bar
fram formarna till bänken, fyra stycken i taget, så slog
han i "klös" i formarna och ställde upp formarna på
ho-brädan, där formaren tog form för form och satte
formen i den roterande domseln och förde steget, som
var fastskruvat vid stången och när steget kom i berö
ring med "klöset" pressades massan åt sidorna eftersom
vridmomentet var cirka 600 varv i minuten. När massan
var "kort' fick formaren stänka i vatten och när koppen
var formad tog han avstickaren eller klykan och stack
av kanten. Så lyfte han formen ur domseln i farten och
ställde den på ho-brädan.
Så tog jag fyra formar på armen och sprang till

ställaget, där vi hade en bred bräda placerad från ställa
get till en "hjälpkarl". På brädan började jag ställa for
marna i två rader från ställaget och ut till hjälpkarlen,
som stod cirka 2 1/ meter ut på golvet. Så var det att
springa fram och tillbaks hela dagen så länge formarna
räckte. Då fick man "plocka ur" och sedan fortsätta på
nytt. När man plockade ur, så ställde man kopparna
upp och ned på en särskild bänk i varierande höjd allt
efter deras storlek och sedan hämtade polererskan dem
där på en bricka.
Till vänster om Verner stod Ellen Andersson och



hänklade koppar, som hon ställde på en bräda med run
da gipsplattor, som styrde kopparna under torken. Så
tog hon brädan med kopparna och gick ned med dem i
torkhuset. Våra andra hänklerskor stod på östra sidan
av huset, Alma Pettersson och Klara Sabel bar också
kopparna till torkhuset. Verners närmaste formare var
Nisse Boox och hans springpojkar var Kalle Liljekvist
och Hans Andersson. Verner och Nisse hade motorbåtar.
En vacker sommarkväll bjöd dom på en båtutfärd i
Baggensfjärden till Storängsudd. Magnhild Jarl fotogra
ferade oss när vi satt i gröngräset och drack kaffe. Då
kom också Gustavsbergs Kolångare och gick förbi på
Baggen.
Vi hade inte någon fastställd rast, men vid nio-tiden

brukade vi smita upp på en vind och äta upp våra
smörgåsar. Vi brukade mata en råtta, som kom fram vid
samma tid dagligen och blev ganska tam och trivsam
i enformigheten. Vadström passerade en gång på för
middagen och en gång på eftermiddagen och delade ut
order men det var för det mesta Blomkoppar. Nisse
Boox fick för det mesta A-modell. Det var en lättfor
mad kopp, som såldes mycket.
Jag arbetade som springpojke hos Verner Andersson

under fyra år och kom sedan till Storgodsformaren C.
B. Osterberg. På den verkstaden hade vi utsikt mot
Kvarnberget. När fullmånen gick upp över Kvarnber
get, så sa alltid Osterberg: "Ser Du, Björkman, nu his
sar Moss-Erik sin flagga!" - Vi snackade mycket om
fiske, ty Osterberg fiskade med ryssjor i Osbysjön eller
for ut med motorbåt till Skenora och Orsundet. Han
övernattade i båten inne i en vass tills det var dags att
ta upp långreven. Han var en mycket snäll man och
innan jag kom till honom, hade han sin son Gunnar som
springgrabb. Gunnar kranade massa och kom sedan till
äkta rågodsugnen, där Aldor Olsson var bas. Gamla
verkstaden hade olika namn på sina lokaler. Mitt för
Torkhuset låg Drejarvenkstan. Där jobbade vid dörren
Herbert Bergskölds far, han hade ett vitt skägg. Sa Vil
helm Söderberg, Oskars bror, Oskar Ullberg, Walter
Johansson, David Ekberg. C. F. Jarl, som skar telefon
hattar. Anna Säfström hjälpte Jarl med hattarna. Så

Ja minsann, Bo Eriksson, 1:e oboist i Orebro sym
foniorkester fick sina första lärospån i Skolorkestern
som trumpetare. Vem minns inte Bosse som solist på
gamla Folkan, både i revy och skoluppspelning, i
radio och TV medan han ännu trampade ut barn
skorna. Son till Bojan oah Nisse Eriksson, Terras
sen. Bråddes väl på pappa Nisse, stor kapellmästare
när vi gråhåriga var unga.

Bo Eriksson, en av landets mest lovande oboister,
läser vi i tidn MUSIKERN. Det blir man inte efter
utbildning enbart i vår utmärkta skolorkester. Efter

Här sitter fr vänster: Malin Ström, Magnhild Jarl, Ju
dith Petter, Ellen Andersson, Alma Pettersson, Berndt
Boox, Nisse Boox, Valborg Johansson, Eva Boox, Verner
Andersson, Klara Sabel, (skymd) och stående fr vänster:
Evald Blomkvist, Kalle Liljekvist, Hans Andersson och
Axel Björkman. Magnhild Jarl tog kortet.

hade vi Smedgårn och Lagårn, där man stod och svar
vade spilkumar och telefonhattar. Där fanns Herbert
Bergsköld och Elis Sander, Knutte Pettersson, som for
till Amerika och gifte sig med fröken Hallkvist hos
Vassbergs. Kalle och Gustav Möller formade telefon
hattar och tefat, men Kalle hade stannat hemma och
börjat att laga skor åt folk. Så var han vår första
egentliga ordförande i Fackföreningen. Hingst-Anders ej
att förglömma. Han var ju ändå den som organiserade
fackföreningen. Axel Björkman

tio års studier för landets bästa lärare, därav två år
på Musikaliska Akademin, är han färdig för solo
framträdande i de mest krävande sammanhang. Till
Bosses meritlista hör också att han komponerat musi
ken till tre kortfilmer. Så öva på alla skolorkester
elever, man vet aldrig! •
Den som valde rätt kanal på TV häromkvällen

kunde också fröjdas åt en annan av Skolorkesterns
forna elever. Björn Eriksson, bror till Bo, som ledde
ett av Sveriges tre bästa jazzband och det lät fint.

E.A.
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I GUSTAVSBERGS SKOLORKESTER
SPIRAR DE SKÖNASTE PLANTOR!



MOLNTORPSGLIMTEN
Det gångna året innebar för Mölntorpsfabriken

en period med stora förändringar: tillbyggnaden,
samt förstärkning av maskinparken, har medfört
en betydande omdisponering av lokalerna. Annu
återstår väl en del förändringar, innan man åstad
kommit önskvärt "flyt" i produktionen. Maskin
flyttningar och intrimning av nya enheter, går säl
lan utan driftstörningar. Mot den bakgrunden torde
fabriksledningen kunna betrakta det tillverknings
mässiga resultatet såsom tillfredsställande. Det eko
nomiska utfallet får vi vetskap om senare.

Från företagsnämnden den 14 dec. kan bl a note
ras att förslagsverksamheten tydligen seglat i med
vind under 1973: Ole Ählqvist (förstås!), Tage
Gunnarsson, Elis Westman och Ingemar Wall fick
kassan förstärkt lagom till julen, och spädde där
med på statistiken för belönade förslag till 14 (1972
9 st).
Vår GBM-klubb kan också se tillbaka på ett liv

aktigt verksamhetsår. Höjdpunkten blev TEATER
FESTEN, då gästande Gustavsbergs Scenstudio
framförde "Bichon". Sektionerna inom fotboll,
skytte, fiske, whist, friidrott och volleyboll kan
redovisa gott deltagande i sina aktiviteter. Skidsek
tionen har p ga snöbrist tvingats inställa de två
senaste årens KM. Aven den här säsongen ser snö-
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tillgången i skrivande stund minst sagt skral ut.
Större arrangemang, som tyvärr kan hamna i risk
zonen av samma orsak, är ju VM i Falun! En mo
tionsdrive - med många alternativa möjligheter
under året - har klubben nu för avsikt dra igång.

I samband med Lucia-firandet på fabriken
Carita Ehnlund bar ljuskronan, omgiven av tio tär
nor - förrättade konstsektionen utlottning av sex
ton konstverk bland sina medlemmar. Foto-Eilert,
Strömsholm, förevigade nästan alla vinnare: bilden
visar fr v sittande Martin Bergkvist, Knut Anders
son, John Ehnlund, Almer Blomkvist och Kurt
Thurby. Bakre raden Erik Norrgrann, Erik Sa
muelsson, Thorsten Edlund, Carina Ericsson-Bro
ström, Ernst Hellström, Lars Johansson, Per-Olof
Persson, Esko Pokela och Einar Hjärtsson. Till vin
narna hör också Helge Wendin och Lars Lundberg.
Sektionen har från årsskiftet 75 medlemmar.
Klubbens kassaomslutning uppgick förra året till

drygt fjorton tusen kr, medan årsmötet i februari
har att godkänna en betydligt blygsammare kassa
behållning!
Kooperativa Förbundet jubilerar i år. Huruvida

GBM-klubben blir delansvarig för någon form av
festligheter är ännu oklart, viss "beredskap" har
dock iakttagits! L Johansson



Bridgeklubbar i vänskapligt möte
Så här skrev sign W i ANKARNYTT: Gustavs

bergs Bridgeklubb hade sedvanlig Nyårsträff med
Centrifugalrör, Oxelösund. Matchen som gick över
27 brickor innehöll många skojiga givar. Det blev
en helafton, inte bara för att GBK vann med 2.103
-1.780 utan mest för att det är så roligt att möta
Oxelösundare. Förlusten tog de med jämnmod och
inbjöd oss till Oxelösund för en revanchmatch i vår.
De bästa Oxelösundsparen blev: Forsberg-Forsberg
245 p, Schmidt-Edgarsson 233 p, Ählin-Laving 230
p. Bästa Gustavsbergspar: Forslund-Fall 270 p, Lin
dahl-Frisk 244 p, Carlsson-Carlsson 240 p.

w.

0

RAPPORT FRAN ••OXELOSUND
På själva Knuts-söndagen dansade Centrifugalrör ut julen i samband med den sedvanliga
familjefesten. Ca 275 barn, föräldrar, mor- och farföräldrar hade kommit samman och
fröjdades av hjärtans lust. Löwgrens Trio svarade för danslekar, underhållning, och lekle
darna Per-Arne och Annika Lindström från Oxelö Gille såg till att ringdansen träddes
ejter alfa konstens regler. De vuxna bjöds på festis med bullar och kakor. Vi såg på Kalle
Anka-filmer och bjöds senare på aftonen på varm korv med dricka. Sedan tomten kom
mit och delat ut påsar, troppade den yngre delen av publiken av hemåt under det att de
äldre stannade kvar ett par timmar för dans och gemytlig samvaro.
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BANDY 1974
Div. Il, Östra Svealand:

Efter en massa träningsmatcher på olika håll och
mot varierande motståndare började serien den
9/12 och den första matchen spelade Gustavsberg
mot IFK Kamraterna från Stockholm på Södersta
dion. Kamraterna vann med 3-2. Gustavsbergs
mål gjordes av Leif Fredblad och Sven Blom.
Den 16/12 spelade Gustavsberg mot Selaöpojkar

na och vann med 6-3. Målen gjordes av Fredblad
3, Sjödahl 2 och Lennart Olsson 1.

Den 23/12 tog Gustavsberg emot Nynäshamn på
Ekvallen och den jämna matchen slutade O-0.
Så kom Djurgården hit den 26/12 och i en om

växlande kamp med hemmalaget, som förresten var
ofina nog att ta ledningen med 3 mål, där dessa
målen gjordes av Benny Sjödahl och det såg ut att
bli en lätt match, men då dök Knivsta-Sandberg
upp, som gubben i lådan och innan tiden var tillän
da, hade han kvitterat till 3-3 genom några snabba
anfall mot Gustavsbergs något tröga försvar.

Den 2 januari åkte man på stryk av Sirius i Upp
sala med 7-2, Gustavsbergs mål gjordes av Benny
Sjödahl.

Den 13 januari kom Kamraterna till Ekvallen.
Gästerna tog ledningen genom den snabbe Jan As
lund 1-0, men Gustavsberg fick en straff, som

Insänt

Leffe Fredblad sköt direkt på, men den skicklige
burväktaren räddade. Strax efter fick Gustavsberg
ånyo en straff. Då sköt Gert Nilsson bollen i mål
och det stod 1-1. I andra halvleken stod matchen
och vägde och slutligen fick Kamraterna in vinst
målet genom ett långskott som Kåre Björk missräk
nade sej på.

Den 20/1 mötte Gustavsberg Nynäshamn på en
prima sjöis i Nynäshamn. Hemmalaget vann med
3-1. Leffe Fredblad "målade" för Gustavsberg
och Leffe Skjöld, Sandell och Björn Lundberg för
Nynäshamn.

Den 26 januari spelade Gustavsberg på Ekvallen
mot Selaöpojkarna och fick stryk med 2-5, halvtid
1-1. Fredblad och Blom gjorde gustavsbergsmålen.
Den 27/1 Söderstadion klockan 5: Gustavsberg

mot Uppsala-Näs, som vann med 5-2. Sven Blom
och Lennart Ohlsson gjorde Gustavsbergsmålen. En
dyster tillställning.

Gustavsberg förlorade bandymatchen mot Djur
gården med 6-2 på Söderstadion i söndagskväll
och därmed kommer antagligen våra grabbar att få
spela i div. IV under en kommande säsong. Mål
görare för Gustavsberg var Lennart Ohlsson och
Benny Sjödahl.

Acke

Vad månde bliva
Sex små kamrater var på väg till Ekedalsskolan.

Utanför mitt fönster möter de en något äldre kam
rat. Denne kommenderar med en hög röst, som ännu
ej nått målbrottet: "Skynda på era djävlar, annars
skjuter jag er"'! De sex små kamraterna börjar sprin
ga mot sin antagonist, för ingen vill ju bli skjuten.
Då blir de kommenderade att ställa sig mot husväg
gen med händerna över huvudena, varefter de blir
"pulade" med mycket hårt kramade bollar av blöt
snö, med sikte på huvudet, några träffar.

En av de sex små protesterar och säger att, "vi
har inte tid, vi har bråttom till skolan". Då höjer
antagonisten rösten och skriker: "Håll käften, du
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skall få några extra bollar för du har pratat". Var
vid en jättehård boll kastas mitt i ryggen på honom.

Samma tanke - vad månde bliva - fick jag en
kväll, när jag tittade på Kvällsöppet på TV. Där
var några ungdomar som intervjuades. En sjutton
årig yngling tyckte att det borde bli revolution i
Sverige och blev tillfrågad av Gary Engman, "men
om det blir revolution, skulle du då kunna skjuta
ihjäl dina kamrater om så påfordrades, tex Eva
som sitter här framför dig"? "Ja, naturligtvis", blev
svaret.
Vart är vi på väg?

A.E.D.



OM BESÖKSVERKSAMHETEN
Vi kan börja med ett besök den 22 januari i år. Då

kom Jugoslaviens ambassadör i Stockholm, Risto Dzu
nov, ut till Gustavsberg för att hälsa på sina landsmän
och titta på fabriken. Ambassadör Dzunov har varit på
flera andra svenska industrier, där jugoslaver jobbar.
Bl a har han besökt Atlas Copco. Han och hans säll
skap gick igenom Keramiskt Centrum, HPF och ett par
av ateljeerna. Och det visade sej att det inte var första
gången Risto Dzunov var här. Han hade träffat Wil
helm Kåge och kände väl till honom och Gustavsberg
efter ett besök här tidigare.
Besöksverksamheten har inte tappat i besökarantal un

der 1973. Efter addition i besöksboken blev siffran
18.000 personer. 1972 års siffra, 16.000, var rekord, nu
slaget med 2.000. Mest var det svenskar förstås och så
alla som deltagit i den s k Långdansen, fabriksvisningen
för anställda och anställdas anhöriga. Riksskatteverket
har varit här och vår egen Byggnadsnämnd. Ryska och
ungerska studenter, kineser och japaner finns också i bo
ken. Och så Kung Gustav Adolf, som förra våren intres-
serad gick igenom mycket mer än på förhand överens
kommet. Och prinsessan Christina var ju också här.
Deras ankomst hit var lika anonym som andra besök -
utom för oss här förståss.

Tingspredikan och besök
på Keramiskt Centrum
Till dom ovanligare besöken förra året hörde Södra

Roslags Tingsrätt, som ganska fulltaligt kom hit ut den
9 januari. Etthundratio personer, domare, rådmän och
nämndemän, samlades till Tingspredikan i Gustavsbergs
kyrka kl 10. Därefter blev det rundvandring på Kera
miskt Centrum och kaffe i Kyrksalen. Butiken lockade
ju också en stor del till en titt och inköp.
Vi blev lite nyfikna på det där med tingspredikan

och frågade Alice Pettersson, som har varit nämndeman
i 19 år. Hon har forskat åt oss med hjälp av rådman
och bibliotekarie. - Här på fabriken har vi förresten
två nämndemän till, Walfrid Holmberg och Erik Wen
nerholm. Som alla tre tillhör rotel 7, Värmdö kommun.
Att börja det nya året med tingspredikan bygger på

en gammal lag från 1500-talet, som ändrats bl a 1697
och är inskriven i RP 7 - Rättegångsbalkens prolonga
tionslag, 10 $: Bestämmelse i kyrkolagen eller särskild
lag eller författning om gudstjänst vid allmän domstol
lände till efterrättelse. Där står det bl a:

Med ändring av vad i 2:13 KyrkoL och (2:3 RB) stad
gas om gudstjänst vid häradsting är förordnat att vid
underdomstol (å landet) skall endast å det lagtima ting,
som först på året infaller innan rätten till domsäte trä
der, gudstjänst förrättas. KF 19 juli 1872.

Tingspredikan bör hållas i rätt tid om morgonen i
kyrkan; men är denna över en fjärdingsväg avlägsen,
må predikan ske på själva tingsstaden; och bör såväl
domaren själv som nämnden densamma från begynnelsen
till änden bevista. KRes på prästerskapets besvär 17 dec.
1697, $ 7.

Här är Jugoslaviens ambassadör i Stockholm, Rista
Dzunov, mellan två av sina medgäster, på besök på
HPF. Den blonda flickan är Slavica Petkovic, en av
våra ca 40 jugoslaver på fabriken

Enl. KK 28 nov. 1941 har KM:t förordnat, att tings
predikan vid (häradsrätt) må, där domkapitlet på fram
ställning av (domhavanden) det medgiver, förrättas i
tingshuset, ändå att sådant fall föreligger som avses i
2:13 KyrkoL och p. 7 i KM:ts Res och Förkl på präst.
besvär d. 17 dec. 1697.

I vilken kyrka tingspredikan skall hållas bestäms varje
år centralt av lagmän och rådmän. I år hölls den i Täby
gamla kyrka. Efter predikan tog man en titt på Täby
Centrum och den nya kyrkan som är under byggnad.
I kyrkbyggnaden skall finnas salar också för andra sam
fund. Ett mycket fint och välutrustat bibliotek har dom
också i Täby.

PORS,
från

Gustavsberg
Oöverträffad kanthållfasthet

Slitstark glasyr
Utlöser ej skadligt bly enl. SLV $ 3:1

Tål maskindisk

Errenko
27



På bilden nedan är det Länk-fest på Kristallsalen.
Dignande julbord, fin stämning och äkta glädje, sä
ger Kalle Larsson som är ordförande. Therese ]uel
underhöll med sång och gitarrspel och det uppskat
tades mycket. Sällskapet Länkarna i Gustavsberg
har sina lokaler på Skärgårdsvägen 16, vårt gamla
kommunalhus en gång i tiden. Tel. 312 80.
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SVEN OCH GERDA
PÅ EDSBERG

Här var det födelsedagsfest för Gerda, 90
år, som skålar med sin man Sven Löfbom
86 år, en lördag bärförliden.

Gerda och Sven gifte sig i storstrejkens år
1909. Försök att slå det äktenskapsrekordet
den som kan. Diamantbröllop firas vid 60
års äktenskap vad kommer därnäst? Vad det
än så är det ingen som tvivlar på att Löf
boms på Edsberg kommer att fylla kvoten.
Vill ni veta mer om Sven och Gerdas liv och
om deras minnen från äldre tider, så vänd
tillbaka till Gustavsbergaren hösten 1970.

Julgransplundring
det är roligt det
Julgransplundringar har vi lite varstans i Gus

tavsberg mest hela januari. Här är det Sanitets glada
fest (övre bilden) som höll till i Kvarnbergsskolans
matsal. Det behövs allt större lokaler för att klara
av tillströmningen av lek- och festsugna ungar. Nu
när mormödrar och farmödrar, morfäder och far
fäder, blir allt yngre och spänstigare med åren, så
ses de också med förtjusning svänga om med barn
barnen och utföra de mest påkostande övningar.
Den nedre bilden visar Tjänstemannaklubbens jul

fest i Ekedalsskolan samma dag. Mycket kan föränd
ras men den här traditionen ser inte ut att mattas,
tvärt om begivenheten är årets säkraste succes.

Helikopterresor från
skärgården

På gräsmattan mellan kyrkan och kommunalhu
set landar en helikopter varje torsdag vid 11-tiden.
Skärgårdens olika delar har fått en helikopterför
bindelse med centralorten. Avgång samma dag mel
lan 16.00-17.00.



"Sd gick vi runt ett enrisesnår"
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GUSTAVSBERG

Födda
1973
19.11 dotter till Lars Henry Alenfalk o.h.h. Gudrun Maria f.

Krook, Skyttevägen 8
19.11 Elisabeth dotter till Per Ronny Gustavsson o. Lilli Ani

ta Fröberg, Rutens v. 20
20.11 dotter till Eva Elisabeth Teresia Johansson, Nelsonst. 1
23.11 Pierre Christer son till Rolf Christer Wallen o. Gurli

Margareta Lindeberg, Skyttev. 22
29.11 Marie Cecilia dotter till Bengt Sigfrid Isaksson o.h.h.

Eva Britt-Louise f. Svensson, Björnskogsv. 34
2.12 dotter till Reino Kalervo Hakkola o.h.h. Tuija Heleena

f. YI-Hietala, Ingaröv. 2
3.12 dotter till Kjell Roland Aspholm o. Monica Malmstedt,

Skyttev. 8
10.12 dotter till Sigrid Irene Wahlgren, Rutens v. 8
16.12 son till Seppo Aaro Lylyoja o.h.h. Liisa Marjatta f.

Ojaniemi, Rutens v. 2
17.12 son till John Harry Karlsson o.h.h. Waltraud Josefine

f. Kern, Skyttev. 19
17.12 dotter till Lisbeth Inga-Lill Karlsson, Rutens v. 4
17.12 dotter till Hannu Ensio Vähäverkkomäki o.h.h. Eliisa

f. Videnoja, Skogsbo
23.12 dotter till Jan Lennart Lundqvist o.h.h. Ulla Kristina

f. Lindberg, Björnskogsv. 50
26.12 Sten Robert son till Björn Karl Gustav Jansson o.h.h.

Britt-Marie f. Andersson, Nelsonst. 8
31.12 dotter till Lars Erik Nyström o. Sisko Irmeli Pälsyn

aho, Skyttev. 2
1974
1.1 son till Carl Magnus Elfving o.h.h. Amelia Gabriella

Maria f. Pizzoni, Björnskogsv. 44
3.1 dotter till Rolf Valter Nilsson o.h.h. Inger Lillith f.

Widolf, Skogsv. 5 A
7.1 dotter till Karin Kristina Persson, Gamle Svartens v. 5
13.1 dotter till Britt-Mari Olsen, Skyttev. 25
17.1 dotter till Maj-Britt Brun, Björnskogsv. 82

Vigda
1973
24.11 Fred Eskil Sjöström o. Li! Ester Margareta f. Sandberg
8.12 Gianni Valenti o. Irma Ann-Kristin f. Persson
8.12 Per Lars-Olof Ingemar Löfblad o. Mary Hellen f. Sipi

15.12 Avni Sefedini o. Ingegärd Elisabeth f. Forsell
21.12 Bernt Lennart Norling o. Inga Ann-Kristin f. Johansson

Döda
1973
23.12 Johan Sigfrid Andersson, Gustavsgården 94 år
1974
7.1 John David Söderman, Hästskov. 8 64 år

10.1 Kurt Lennart Andreas Löfgren, Nelsonst. 11 45 år
19.1 Oskar Bernhard Bergkvist, Björnskogsv. 18 81 år

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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Gustavsbergs församling
PASTORSEXPEDITIONEN är öppen tisdagar och torsda
gar kl. 11-13 och 17-19. Tel. 300 52. Kyrkoherden träffas
per tel. övriga vardagar (utom onsdagar) säkrast kl. 9-10.

GUDSTJÄNSTER I GUSTAVSBERGS KYRKA
Högmässa varje söndag kl. 11, varannan gång med Nattvard.
Första söndagen varje månad är församlingens dopsöndag, då
Dopet är infogat i församlingsgudstjänsten.

Varje torsdag kl. 19.30. Bön och bibelläsning. Under fastans
kyrkoårstid blir det passionsgudstjänster torsdagar kl. 19.30.

Varje lördag kl. 18 Orgelmusik.

BARNENS KYRKTIMME är det varje lördag kl. 10 i Gus
tavsbergs kyrka. Den är avsedd för alla barn från 4-årsåldern
till konfirmationsåldern. Kyrkbilar går från Lugnet, Munk
mora, Hovvägen, Terrassen och Mörtnäs kl. 9.45 och tillbaka
strax före kl. 11.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN har haft årsmöte. Anslag
fördelades till Svenska Kyrkans Mission, Sjömansvården och
Lutherhjälpen. Arbetskretsen samlas varannan tisdag kl. 19.30
och inriktar sig nu på sin årliga försäljning, som kommer att
äga rum söndagen den 24 mars i Ekedalsskolan efter högmäs
san i kyrkan. Lottförsäljning till en rad lotterier är i full gång,
och dragningarna sker vid försäljningen den 24 mars. Värde
fulla vinster utlottas, bl a en "brudkista".

FORSAMLINGENS NYA KYRKORÄD. Ledamöter: Hans
Ekström, ordf., Tore Karlsson, v. ordf., Henrik Bengtsson,
Björn Byström, Yngve Lalin, Clary Lindholm, Britta Löfblad,
Leif Nordqvist, Elis Sander.
Suppleanter: Sven Fingal, Birgit Forsberg, Rolf Fransson,

Kerstin Lundberg, Pia Norrby, Sara Sjöström, Anna-Lisa
WVinroth.
"Kyrkorådet skall hava omsorg om församlingslivet och

verka för dess utveckling...' (Lagen om församlingsstyrelse
§ 43).

NYA KYRKOFULLMAKTIGE. Ledamöter: Stig Englund,
ordf., Clary Lindholm, v. ordf., Hans Ekström, Birgit Fors
berg, Harry Box, Olle Bergqvist, Edmund Sandström, Pia
Norrby, Astrid Nilsson, Herman Fall, Gustav Falk, Yngve
Lalin, Björn Byström, Göte Engvall, Anna-Lisa Winroth,
Britta Löfblad, Stig Jansson, Anna Andersson, Rolf Fransson,
Äke Henocksson, Tore Karlsson.
Suppleanter: Leif Nordqvist, Stig Fellke, Lars Melin, Gus

tav Björklund, Marta Raxell, Bengt Thyren, Lars Alenfalk,
Maila Elfving, Siv Englund, Lars-Olof Löfblad, Göran Lund
gren.

NYA FORSAMLINGSDELEGERADE för Gustavsbergs och
Ingarö församlingars pastorat består av samma ledamöter och
suppleanter som i kyrkofullmäktige samt av 4 ledamöter med
suppleanter från Ingarö.

KYRKVÄRDAR. TiII församlingens kyrkvärdar för 1974-
1976 har omvalts Clary Lindholm, Tore Karlsson och Henrik
Bengtsson.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90



INGARÖ

Födda
10.12 en dotter till Per Olof Fransson o.h.h. Lillemor Birgitta

f. Hansson från Gamla Brunnsvägen 1
26.12 en son till Hans Roger Fredblad o.h.h. Ulla Birgitta

f. Eriksson från Marikavägen 1

Vigda
21.12 Bengt Göran Bergquist och Birgit Gerda Gunilla f. Bä

verlind från Slingerstigen 63

Döda
1.1 Karl Anders Andersson från Lämshaga

SÖNDAGSSKOLAN firade som vanligt sin julfest i samband
med familjegudstjänsten på Trettondedag Jul. Fro m 13 jan.
hålles söndagsskola varje söndag kl. 9.30 i Ingaröhemmet.

INGARO KYRKLIGA SYKRETS samlas varannan onsdag
kl. 13.00 med början 23 jan.

Inflyttade under år 1973
Utflyttade under år 1973
Inflyttningsöverskott

Folkmängd 1/1 1973
Folkökning under år 1973
Folkmängd 31/12 1973

208
105
103

1.273
117

1.390

HOGMASSA hålles varje sön- och helgdag kl. 11.00.

HELGMÄLSBON första lördagen i varje månad kl. 18.00.

PASSIONSGUDSTJANST hålles varje torsdag under fastan
på tid och plats som närmare framgår av dagstidningarnas
predikoturer.

GUDSTJÄNSTSTATISTIK: Under år 1973 hölls 63 hög
mässogudstjänster med 2.715 deltagare. Dessutom hölls 60
andra gudstjänster med tillsammans 2.137 deltagare. Nattvard
firades 23 gånger med 457 kommunikanter.
Ingarö kyrka anlitades under året vid 61 dop, 30 vigslar

och 24 jordfästningar eller minnesstunder - i dessa förrätt
ningar deltog 3.182 personer. Årets sammanlagda kollekter
uppgick till 10.970 kronor.

FOLKMÄNGDSSTATISTIK:
Födda under år 1973 24
Döda under år 1973 10
Födelseöverskott 14

GÄSTSPEL AV
STADSTEATERN

Den 6 mars klockan 19 (på sportlovet) gästspelar
Stockholms Stadsteater på Gustavsbergsteatern med
"Kärleksföreställningen", en pjäs av Margareta
Garpe och Suzanne Osten med musik av Gunnar
Edander och i regi av Suzanne Osten.
Medverkande: Rolf Björkholm, Gösta Bredefeldt,

Lars Hansson, Annicka Kronberg, Lena Söderblom.
Arrangör: Kulturnämnden.

Forts. från sid. 30
GUDSTJÄNSTSTATISTIK. I högmässorna under år 1973
har 2.708 personer deltagit, i andra gudstjänster i kyrkan
850 personer. Gudstjänster och andaktsstunder på andra ställen
samlade 717 deltagare och musikgudstjänster i kyrkan 495.
Sammanlagt antal deltagare i de olika gudstjänsterna således
4.770. H.H. Nattvard har firats vid 29 tillfällen med 491
kommunikanter.

FOLKMÄNGDSSTATISTIK 1973
Födda: 123 barn, 64 pojkar, 59 flickor.
Inflyttade: 575 personer, 324 män, 251 kvinnor.
Utflyttade: 756 personer, 411 män, 345 kvinnor.
Döda: 32 personer, 16 män, 16 kvinnor.
Folkmängd vid årets början: 7 452 personer, 3.812 män, 3 640

kvinnor.
Folkmängd vid årets slut: 7.362 personer, 3.773 män, 3.589

kvinnor.
Minskning under året: 90 personer. Någon minskning har ej

varit sedan år 1938.
Äldst är Emma Fingal, Gustavsgården, 102 år.

Tack
Ett hjärtliga tack till Gustavsbergs Fabriker, ar

betskamrater och alla som har visat mig så stor vän
lighet då jag slutade min tjänst vid uppnådd pen-
sionsålder. Tage Stridh

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Gudrun Björkman

Ett hjärtligt tack till släktingar, goda vänner, per
sonal och grannar på Gustavsgården samt Manskö
ren för all uppvaktning på min 90-årsdag.

Sven Jonasson

Hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker,
arbetsledning och arbetskamrater för blommor och
presenter då jag slutade min anställning vid upp-
nådd pensionsålder. Gunnar Bylund

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fabriker och
arbetskamrater för all vänlighet som visades mig när
jag slutade min anställning vid uppnådd pensions-
ålder. Evert Andersson

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, släkt
och vänner för den vänliga uppvaktningen på min
75-årsdag. Bertil Edlund
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Personalförändringar Stiftelsen Skärgårdsbåten
Verner Mårtensson kommer fr o m den 18 feb

ruari att tjänstgöra på KF:s Industrisektor under
den tid Gustav Paulsson är tillförordnad chef för
Luma. Mårtenssons uppgift blir att på Industrisek
torn handha de ärenden rörande KF:s industrier
som behandlas centralt inom Industrisektorn.
Mårtensson står kvar i Gustavsbergs tjänst under

denna tid och betraktas som utlånad till KF:s In
dustrisektor.
Som tillförordnad chef för Produktionstekniska

avdelningen kommer Torbjörn Schön att fungera
och han inträder även som ansvarig för de övriga
funktioner som ingått i Mårtenssons arbetsuppgifter.

Som budgetsekreterare efter Sven Norrby, som
från årsskiftet övergick till KF:s revisionsavdelning,
har utnämnts Tore Jansson, tidigare kalkylavd.

Som gruppchef för arbetsstudierna på SPF har
anställts ingenjör Håkan Bergström och till en ratio
naliseringsingenjörsbefattning under centrala pro-
aa@tommekatta fmkoae pa unv 1r te Bränder i Gustavsberg
Ingemar Holgersson.

Vi har fått förfrågningar om hur man blir med
lem av Stiftelsen Skärgårdsbåten. På det kan vi
svara nu efter att vi fått ett papper i vår hand.
Adressen till Stiftelsen Skärgårdsbåten är: Bir

ger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm. Postigronum
ret - 55 50 01 -7. Tel. 08/20 34 35 vard. 10.00-
13.00.
Skriv på talongen att det gäller medlemskap.

Minsta medlemsavgift är 30 kr per år. Man kan bli
stödjande medlem genom att betala minst 100 kr.
En populär form för stödjande medlemskap är att
köpa en aktie i Mariefredsbolaget, antingen en ny
emitterad B-aktie för 105 kr eller en originalaktie
Från 1905 för 250 kr.

Bellmansafton
Den 28 februari klockan 19.30 blir det en "Bell

mansafton" i Kristallsalen i Folkets Hus. Det är
den kända "Fon och Fon"-gruppen från Stockholm
som sjunger och berättar om Bellman och hur han
uppfattats under olika tider. Samtidigt finns det
möjligheter att äta en smörgås eller ta en öl eller en
kopp kaffe. Kulturnämnden i Värmdö kommun
står som arrangör.

Fredagen den 15 februari tidigt på morronen
brann Mariagatan 5. Elden spred sig snabbt.
Samma dag började det brinna i Folkparken och

den s k Popbanan brann ner. Detta hände på efter
middagen. Ett dygn efter branden på Mariagatan
brann det åter i Folkparken. Stora dansbanan, byggd
1930, brann ner och med den en del inhyrda hus
vagnar. Aven omkringliggande tombolastånd skada
des och träden omkring. Denna senare brand är en
ligt brandexpertis anlagd. Mariagatans brandorsak
är ännu okänd.
Vi återkommer i vårnumret med ett reportage

om Mariagatan och dess framtid.

0

HALL NATUREN REN

32



Konsumentägt!

Na
ugin

Vilkenfärg!Vilket sug!Vilketpris!

•

Nya Hugin är verkligen en ny dammsu
gare, full av tekniska finesser. Dessutom
är den snygg och finns i rött, grönt eller
vitt.
VON-fakta ger Nya Hugin högsta värde
både på "dammupptagning på hårda
golv" och "på dammupptagning på mat
tor". I båda fallen har Nya Hugin fått
värde 5 i skalan 1-5. Detsamma gäller
"trådupptagning på mattor". Toppvärden
hela vägen alltså!

Domus Gustavsberg

Nya Hugin har stark motor men vänlig
ljudnivå. Den är lättmanövrerad på 3-hjul
och den har sladdvinda med fottangent.
Dammindikator och tangentöppning till
dammbehållaren. Standardtillbehören är
slang, rörskaft, kombinationsmunstycke,
textilmunstycke med klädborste, damm
borste och fogmunstycke med element
borste. 5 dammbehållare och 1 sats ut
blåsningsfilter medföljer.

bara 395:-
Som extra tillbehör kan man köpa matt
munstycke med motordriven roterande
borste. 145:



Benporslin
Gustavsberg är den enda skandina

viska tillverkaren av benporslin.
Vad är då benporslin?
Det är ett keramiskt material i vilket en karakteristisk
beståndsdel är brända djurben. Det intressanta är att
det har en mycket hög kanthållfasthet och en mycket
motståndskraftig glasyr. Kanthållfastheten är särskilt
viktig därför att allt servisgods vid hanteringen oftast
utsätts för slag och stötar mot kanterna. Vidare är en
mot nötning, maträtter och maskindiskning mot
ståndskraftig glasyr en ytterst viktig egenskap.
Dessutom ligger dekoren nästan utan undantag under
glasyren och skyddas därigenom helt mot nötning eller
angrepp.

Riviera, dekor: Stig Lindberg

Viggen, dekor: Margareta Hennix

I 48YSG

RDI]AB GUSTAVSBERGS FABRIKER

Vackert- praktiskt
En inte mindre viktig faktor i dagens hårda konkurrens
är porslinets estetiska egenskaper. Benporslin är rent
vitt, alltså inte som många andra porslinstyper gråvitt
eller blåvitt. Den fräscha vitheten förstärks dessutom
av glasyrens mjuka lyster.

Design
Gustavsberg och dess formgivare har som bekant se
dan länge erövrat ett gott namn för förmågan att sam
ordna praktiska krav med estetiska värden.
Här nedan visar vi några exempel på våra senaste kaf
fegodsdekorer på benporslin, som naturligtvis har
högsta möjliga VON-värden, B 555.

Flower, dekor: Margareta Hennix

Turtur, dekor: Stig Lindberg
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Omslag: "Bönan" på vårbete vid Gottholma

VÅRA FINA MJÖLK
OCH BIFFKOR

Den vackra kossan, som kommer emot oss på om
slaget går och betar vid Gottholma. Där ute i trak
ten vid Lemshaga går våra biffkor, som är en bland
ning av Svensk röd boskap och den engelska rasen
Hereford. Kalvarna går ute och diar under som
maren och så tar man hem dom till ladan i Farsta
för att dom ska få bättre tillsyn. Strax innan två
årsåldern skickas tjurkalvarna till slakt. Då kan
dom ge upp till 250 kg kött, bl a biffar och fileer.
En 11-årig tjur kan ge upp till 500 kg, men det blir
ihte något lyxkött, det går till charkuterivarorna.

Vår mjölkkobesättning har under senaste åren
ökat sin mjölkproduktion och hör nu till dom bättre
i landet. Förra årets produktion var den bästa som
varit här på Farsta. Inte på grund av utökad be
sättning utan på grund av bättre kvalitet. 273 kg
smörfett under 1973 är en siffra, som talar om hur
produktiv besättningen är.

Om ni är ute och vandrar och träffar på vår bo
skap på något bete, så ska ni inte bli rädda. Men
Gunnar Ekström har en gång gett oss rådet att vara
försiktiga med tjurar. Man ska ha tjuren under upp
sikt och inte vänslas med den, för tjuren har ett an
nat temperament än en ko. Hans kärvänlighet kan
lätt vändas i häftighet och aggressivitet.

För att inte bara se effektivitet i boskapen, så är
den ju ett trevligt inslag i vår omgivning och en
riktig attraktion för stadsbarn, som kommer hit.

Solig motionspromenad
i Farstaskogen

Den sista mars, en solig, grann söndag, bjöd
Motionsgruppen på en nyttig och glad vandring i
Farstaskogen. Jan Dahlgren hade lagt en omväxlan
de och tjusig bana från Blå Porten till Tjustvik där
blåsipporna redan lyste i solbacken och vidare mot
Lemshaga. Banan var inte bara vacker, den var hård
också, och det var väl meningen. Gissa om den med
havda matsäcken smakade vid målet. De 130 del
tagarna deltog också i en tipstävling som gav pris.



Våren är här
Från en betande ko på en våräng till en

flock skrikande sjöfåglar på en klippa vid
stranden är det inte lång väg i vår skärgårds
kommun. Omslagets fridsamma och något
nyfikna kossa tillhör AB Gustavsbergs Fab
riker, det står att läsa om vårt lantbruk här
bredvid. Sjöfåglarna äger ingen, de är fria
under himlen och slår sig ner var det beha
gar dem.

Det är så fint ordnat i detta land att vi har
gott om vatten var vi än befinner oss. Båtar
kan också vara en gemensam nämnare, som
kommer med råvaror och återvänder med
färdiga produkter, eller fritidsbåtar som gör
vår lediga tid rikare. Här i Gustavsberg har
vi alltid varit beroende av vattenvägarna för
vår försörjning. Gustav Alexandersson skri
ver en intressant artikel om våra kolångare
i detta nummer.

Gustavsbergs kvinnliga formgivare har
fått sitt eget uppslag och designpris har vi
fått, tre stycken, inte illa, och tre är också
de nya färgerna på vårt sanitetsporslin.

Mariagatan har vi länge betraktat som en
förlorad gata men nu får den nytt liv. Med
3 :an som modellhus har renoveringen börjat
och det är alla gustavsbergsvänner glada
över.

Dansbanan brann ner med minnen av alla
våra danssteg, felsteg, glädjeskutt och ring
lekar, var och när får vi en ny?

Arbetarskyddets representanter och ar
betsledarna reste till Äland och studerade
den nya arbetarskyddslagen.

Om vi får leva och har hälsan når vi alla,
förr eller senare, den hägrande pensionsda-

gen. Det är kanske Red som har fel, men
nog ser pensionärer lyckligare och lyckli
gare ut på de foton som tidningen får.

Våra vänner i Mölntorp bygger ut och
har trevligt tillsammans på fritiden, det ver
kar mysigt vid Kolbäcksån. Ungdomen, den
allra yngsta, spränger in i bladet, via Rad
husmästerskapen och alla hälsar den årstid
som äntligen är här - leve Våren!

Red



FORETAGSNÄMNDEN
Tisdagen den 12 mars 1974 kl 15.00-18.07, Kyrksa

len, Gula Kontoret.

Nya frågor
Tore Jansson önskade att avd A:s överförande till KF

skulle delges nämnden samt hade också en fråga beträf
fande personalorganisationernas representation i samar
betskommitteerna. Från avd 205 ville man ta upp frågan
om personalavdelningens organisation och status.

Allmän översikt
Inledningsvis berörde Bo Broms den energikris som he

la västvärlden gått igenom. Krisen som kan sägas vara
överstånden betecknade Bo Broms som en krusning på
konjunkturcykeln men med vissa bestående prisökningar
som följd.
Den högkonjunktur som råder börjar nu flackas ut

och en konjunkturdämpning speciellt då för byggbran
schen kan förväntas innan 1974 gått till ända.

I Gustavsberg har vi med förenade krafter gjort ener
gibesparingar. Elförbrukningen har kunnat skäras ned
med 9 "/, oljan med 13 /% och gasolen ed 10 °%. Ener
gikrisen har för oss medfört en del negativa effekter bl a
brist på vissa plastråvaror samt en kraftig prishöjning
på en del råvaror.

Bo Broms kom också in på den strukturomvandling
som sker inom byggbranschen med den ökande andelen
småhus. Detta innebär att såväl våra marknadsansträng
ningar som utvecklingsprojekt i ännu större omfattning
måste inriktas på småhusbyggandet.
Ärets första båda månader innebär totalt att utleve

ranserna ligger på en hög nivå, vilket till viss del kan
bero på att grossisterna ökat sin lagerhållning.

Bo Broms avvisade också den kritik som riktats mot
byggmaterialbranschen, vars prishöjningar somliga me
nar vara orsak till kraftiga hyreshöjningar.

Ett prisstopp har dock skett på byggmaterial, som
även vi är berörda av.

Slutligen gav Bo Broms en kort översikt över situatio
nen för våra olika enheter.

SPF har nu åstadkommit en bättre balans mellan pro
duktion och leveranser. Vi behöver dock bibehålla vår
goda leveransberedskap och har därför behov av ytter
ligare personal.

Plaströren i Fristad och Ronnebyhamn har god order
ingång, men vissa produktionsförändringar har måst vid
tagas till följd av bristen på basplaster.
HPF visar ökade siffror såväl av produktion som för

säljning.
Tegelsektorn har en normal utveckling med hygglig

efterfrågan.
PLF har goda utleveranser, men råvaruprisökningen

innebär att prisjusteringar bör vidtagas.
Mölntorp har haft en något lägre produktion av vår

engelska diskbänk beroende av den labila marknadssi
tuationen i England.

2

Oxelösund har hygglig produktion och god fakture
ring.

Marknadsläget
I Ingemar Isakssons frånvaro redogjorde Bo Ekström

för marknadsläget för våra VVS-produkter. Situationen
är ganska gynnsam, men Bo Ekström betonade nödvän
digheten av att hålla en stark leveransberedskap samt
att vissa kvalitetsbekymmer fortfarande förekommer. En
ökad efterfrågan på bideer märks, och slutligen gav Bo
Ekström exempel på orderingången i Stockholms- och
Göteborgsområdena.

Produktionen
I Bertil Dahllöfs frånvaro gav Bo Broms en kort pro

duktionsöversikt. Det gemensamma plast- och HPF-lag
ret har nu tagits i bruk och rutinerna är under intrim
ning. En utredning som undersöker möjligheterna att
samordna lager och leveranserna för SPF och BKF har
tillsatts.

I Oxelösund sker en tillbyggnad, då en produktion
av tunna segjärnsrördelar skall startas upp.

Såväl Mölntorp som Fristad är i stort sett klara med
utbyggnader som skall resultera i ökad produktion.
Beträffande de rykten som varit i omlopp om att

Ronnebyfabriken har sålts till Tarkett påpekade Bo
Broms att samråd med personalen genom företagsnämn
den skall ske före en sådan transaktion. Sådant samråd
hade ännu ej förevarit.

I sammanhanget passade Bo Broms på att informera
om den överföring som KF:s direktion beslutat skall ske
av förmedlingen av glas och porslin till hårdvarusektio
nen på KF. Samråd har skett med berörd personal och
flyttningen till nya kontorshuset i Stadsgården kommer
att äga rum under september månad.
Hans Andersson gav en kompletterande produktions

rapport från SPF och nämnde bl a att produktionen är
högre än någonsin i fabrikens historia samt att man ge
nom glasyråtervinning spar ungefär 12 ton glasyr per
månad.
Hans Andersson visade också upp färgprov på de tre

nya färgerna - olivgrön, gyllenbrun och kastanjebrun
som inom kort kommer att lanseras på marknaden.

Gösta Westh nämnde att man på HPF har en produk
tion, som hittills i år högre än budget och man har
en god tillförsikt att 1974 skall bli ett gott år ur alla
synpunkter.
Ledamöterna ställde så en del frågor kring produktio

nen vilka besvarades av närmast berörda.

1973 års bokslut
Ruben Edqvist gav med ledning av det interna bokslu

tet och ett flertal overheadbilder en fyllig redogörelse
för det gångna året.
Försäljningen 1973 uppgick till 477,2 milj kr, en ök-



ning med drygt 20 %. De största försäljningsökningarna
har plaströren och sanitetsporslinet svarat för. Bland
investeringarna kan nämnas förnyad maskinpark i
Mölntorp och Fristad, liksom nyanskaffningarna till
formverkstaden i Gustavsberg.

I översikten ingick bl a utvecklingen av kostnader,
intäkter och resultat, försäljningen per anställd och and
ra produktivitetstal, exportmarknaden, bostadsbyggan
dets utveckling.

Mariagatans sanering
Arkitekt Ahti Lemminkäinen från KFAI som är pro

jektledare för ett ombyggnadsprogram i Mariagatan gav
en intressant redogörelse för bakgrund och ombyggnads
planer. I första omgången har Maniagatan 3 utsetts till
pilothus, där man skall skaffa erfarenhet om resursin
satser i form av tid, kostnader, förfaringssätt mm. Des
sa erfarenheter skall sedan ligga till grund för ev fortsatt
ombyggnad av resterande Mariagatshus. Avsikten är att
få till stånd 4 st trerumslägenheter per hus med elvärme.
Arbetet som redan är påbörjat drivs i egen regi under
byggmästare Nils Hammar och pilotarbetet beräknas
vara klart under maj eller juni.
Ruben Edqvist gav en komplettering till arkitekt Lem

minkäinens redogörelse, där han betonade företagets strä
van att bereda de anställda god boendemiljö i närheten
av arbetsplatsen.

Fritidstoaletten
VVS- och VA-sidans utvecklingschef Bengt Lundqvist
presenterade en nyhet på fritidssektorn, Gustavsbergs
Mulltoalett 390, som kommer att tas fram i en större
serie under våren och försommaren.

Produkten kommer att framställas på vår plastfabrik
och hopmontering kommer att utföras på BKF. Kompos
teringen innebär att latrinet nedbrytes och sedan kan
användas som trädgårdsgödsel.

AU-rapport
Bo Broms och Ruben Edqvist gav rapport från arbets

utskottets arbete. Beträffande arrangemangen kring KF:s
75-årsjubileum där förbundsstyrelsen anslagit 50 kr per
anställd beslöts att tillsätta en festkommitte med två

representanter från avd 205, en från SIF-klubben i Gus
tavsberg, en från SALF-avdelningen och en från SIF
klubben på Fleminggatan. Samordnare blir K-E Gustavs
son. Festligheterna kommer att gå av stapeln under au
gusti-september.
Nämndens sommarsammanträde kommer att äga rum

i samband med en studieresa till Karlholms bruk och
Bergsbrunna tegelbruk.

Miljöanslag
Bo Broms meddelade att han i direktionen lagt fram

ett förslag om ett speciellt anslag för bättre arbetsmiljö.
Yttersta syftet var att få enskilda medarbetare att tänka
till kring trivseln och miljön på den egna arbetsplatsen.
Arbetsmiljögruppen har fått i uppdrag att arbeta vidare
med förslaget fram till genomförande.

Rapporter
Ur rapporterna kan nämnas att vi totalt inom före

taget vid årsskiftet var 3.276 anställda. Personalomsätt
ningen i Gustavsberg har ökat något, 16,8 / mot 16,3
föregående år.
Förlagsverksamheten inom hela företaget ligger un

gefär på samma nivå som 1972 med 167 belönade för
slag med en sammanlagd belöningssumma på 57.599 kr.
Antalet yrkesskador i Gustavsberg uppgick 1973 till 70
(65) eller 30,70 olycksfall per 1.000.000 (28,14). Den
årliga skyddspremien till fackföreningens studiearbete
i arbetarskydd överlämnades till skyddsteknikern David
Hjerpe och uppgick till kr 1.860:-. Kai Idhem gav slut
ligen en trevlig redogörelse för HPF:s samarbetskom
mittes resa till Orrefors.

Nya frågor
Tore Janssons fråga gällande SIF och SALF:s repre

sentation i samarbetskommitteerna samt Arne Johanssons
fråga om personalavdelningens organisation och status
hänsköts till behandling i arbetsutskottet.

Einar Svensk, som efter en nära 20-årig insats i före
tagsnämnden, avgick vid sammanträdet ur nämnden, och
avtackades av Bo Broms med en gåva ur konstproduk
tionen samt med Herman Stolpes bokverk om Albin Jo
hansson.

ARBETSLEDARNAS STUDIEVERKSAMHET
Arbetsledarna fortsätter sin studieverksamhet och

mycket av den sker och har skett på fritid. Under
1973 har det varit veckoslutskurser i Förhandlings
teknik och en kurs om Våra sociala förmåner. Flera
har deltagit i KF:s Arbetsledares seminarium på
Vår Gård, som tog en vecka. TBV har haft en kurs
med det spännande namnet Sverige år 2000, som 9
arbetsledare härifrån har deltagit i. Argumentations
teknik är en annan kurs som också 9 st har ägnat
sej åt. Så har 16 arbetsledare avslutat KF:s treåriga

arbetsledarkurs och ytterligare 8 st kommer att av
sluta samma kurs under våren 1974,
Studieledare har under året varit Karl-Erik Si

debranth. 55 % av arbetsledarkåren har deltagit i
någon form av gruppstudier under 1973.

Dessutom har information om 1974 års ändringar
i Arbetarskyddslagen lämnats med Werner Mårtens
son som inledande talare och med deltagande av
ombudsmännen Hadar Rooslien och Bertil Braun
från Arbetsledareförbundet.



Ångaren som Gustaf av Halmstad efter år 1911. Foto i Statens Sjöhistoriska museum, Stockholm.

Gustavsbergs första lastångare 1899 -1910
Av Gustav Alexandersson

En gång i tiden var det vid Gustavsberg förenat med
svårigheter att få hem det livsviktiga kolet. Förbruk
ningen vid fabriken uppgick på 1890-talet till minst
12.000 ton årligen och importen av bränslet ombesörjdes
av lastbåtar medelst befraktning per resa eller charter
för flera resor.') I det följande skall berättas hur det
gick till när bolaget köpte sin första lastbåt samt litet
om båtens historia.
På styrelsesammanträdet den 18 december 1898 fram

höll disponent Wilhelm Odelberg med tanke på införseln
av stenkol ". .. att betydande olägenheter och kostnader
visat sig vara förenade därmed att bolaget inte i egna
fartyg kunde hittransportera sådana varor. Upprepade
gånger hade genom ovarsamhet av ångbåtsbefälhavare
inträffat påstötningar i den smala infarten till Gustavs
berg, varav åter vållats obenägenhet hos rederier att hit
sända sina fartyg samt anspråk från befälhavares sida
om lossning i pråmar av en del last före fartygets in
gående till kajen vid Gustavsberg."
Disponenten informerade styrelsen vidare om hur det

". .. skulle vara för bolaget ur flera synpunkter synner
ligen förmånligt om bolaget kunde med egna fartyg hit
frakta åtminstone det mesta av sina behov av utländska
varor. Därest till en början ett ångfartyg om cirka 1500
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tons lastförmåga blev inköpt, skulle man till väsentlig
del vinna nämnda önskemål vad beträffar det viktigaste,
nämligen stenkolen, samt att ett sådant inköp då man
med säkerhet kunde beräkna att utan svårighet finna
återfrakt till utlandet... utan tvivel skulle komma att
visa sig vinstgivande."
Efter detta ordsvall beslöt styrelsen bemyndiga dispo

nent Odelberg att vidtaga erforderliga åtgärder för för
värvande av ett bättre begagnat och följaktligen ej allt
för dyrbart ångfartyg, avsett för utrikes fraktfart. Pa
nyåret 1899 sände han sjökapten Carl Lutteman till Lon
don med uppdrag att för bolagets vägnar besiktiga, in
köpa och hemföra en sådan lastångare. Han kunde
knappast ha valt en för uppgiften bättre meriterad
person.

Carl Lutteman var född 1863 i Gustavsberg. Fadern
Henrik Edvard Lutteman (1831-1885) hade 1850 kom
mit inflyttad från Gotland och blev så småningom för
valtare vid fabriken. Modern var dotter till inspektor
Sven Kinman, som vid tidpunkten för Carls födelse ar
renderade lantbruken i Farsta med omnejd.
Liksom de flesta skärgårdspojkar ville Carl gärna

pröva sjölivet. Hösten 1877, och fjorton år fyllda,
mönstrade han som jungman på briggen Dahlkarlså,



vilken tillhörde Stockholmsrederiet S. Godenius & Co.
Det blev en verklig långresa från Stockholm till Ostin
dien och åter, som varade i 13 månader. Upplevelserna
gav ynglingen mersmak ty snart följde flera resor med
barkskeppet Elis, briggen Nordstjernan, skeppet Nore
och skonerten Augusta, i den sistnämnda som styrman
för första gången. Efter denna gedigna segelpraktik
kommer det första ångfartyget - Amsterdam - nu åter
som matros.
Carl Lutteman avlade Ångfartygsbefälhavareexamen

sommaren 1885 i Stockholm. Därefter stannade han
hemma en tid med anledning av faderns frånfälle. Åren
1887-1891 finner vi honom som styrman, till en början
andre, sedan förste, i barkskeppet Jacob. Fram till 1899
for han som styrman i ångfartygen Tellus och Nautilus*).
Det var en målmedveten Carl Lutteman som i januari

1899 anlände till världsmetropolen London. Redan vid
framkomsten mötte en första motgång. Disponent Odel
berg hade anlitat mäklarfirman Galbraith, Pembroke &
Co att föreslå lämpliga ångare som var till salu. Den av
mäklaren i första hand föreslagna torrlastaren Stag hade
dessvärre hunnit avgå, och det skulle dröja fjorton dagar
innan den återkom till England.
Kapten Lutteman försökte lugna sina uppdragsgivare i

ett välment brev av den 26 januari. Under tiden den på
tänkta Stag var borta skulle han försöka få tag på nå
gon annan passande båt. ". . . Var den 24 dennes i New
castle och besiktigade en båt vid namn Lionel. För denna
båt begärdes 8.500 pund, men den hade nog kunnat fås
för 7.000 pund då de tycktes vara angelägna om att få
den såld."
Disponentens svar blev en skarp reprimand att hålla

sig till Galbraith, Pembroke & Co samt att ej gå på

sidan av order. Lionel hade nämligen offererats av en
konkurrerande mäklarfirma. I februari mottog så Lutte
man ännu en jobspost. Stag hade blivit ytterligare för
dröjd på grund av långsam lossning. Lutteman förhöll
sig dock inte passiv. Flera ångare besiktigades men blev
av olika skäl underkända.
Sista veckan i februari började det emellertid ljusna

och kapten Lutteman kunde äntligen rapportera ett fynd.
Av den händelse Stag skulle visa sig olämplig hade han
tillsammans med mäklaren varit i Newcastle och tittat
på ångaren Blythwoode. "...Besiktningen företogs un
der loppet av 3:ne dagar på det noggrannaste. Ångaren
som besågs i torrdocka befanns ha en felfri botten, ny
propeller var under fastsättning varför propelleraxeln
kunde beses, och var även den felfri. Fartyget har 2:ne
lastrum, 3 stora lastluckor och 3:ne goda vinschar.

Vid invändig undersökning befanns skrovet såväl till
spant som bordläggning vara gott, däremot var trä
garneringen i hela fartyget till följd av malmlaster illa
åtgången. Maskinen är efter allt att döma i gott
skick, ångpannan byggd 1892 likaså god, kolåtgången
enligt uppgift liten - 10 ton per dygn med 9 knops fart.
--- Det intryck jag nu fått av detta fartyg är gott och
jag tror att om ej Stag skulle befinnas lämpligare så bör
Löjtnant Odelberg fundera på Blythwoode, ty bättre
äldre fartyg av denna storlek och typ är svår att finna."
Den 1 mars anlände ångaren Stag till engelsk hamn,

men det visade sig då att ägarna under båtens långa
bortovaro hunnit ändra sig, och följaktligen vägrade
sälja den. Nu gällde det för kapten Lutteman att handla
snabbt eftersom flera spekulanter underhandlade om
Blythwoode. Ett samma dag avsänt telegram ombad
Odelberg att snarast bestämma sig och godkänna inköp.

Ångfartyget Gustafsberg, byggt 1870, vid Gustafsbergskajen. Foto av George Barlow omkring 1900. AB Gustavs
bergs fabrikers samling.
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Säljaren, Henry Briggs i South Shields, sades begära 8.250
pund, eller efter samtida växelkurs 148.500 kr för Blyth
woode. Slutligt pris blev 8.000 pund och den 6 april un
dertecknades köpekontraktet.*)
Kapten Lutteman kunde den 29 mars överta befälet

på bolagets nyförvärv som låg i Middlesbrough för
klassning. Båtens namn ändrades omedelbart till Gustafs
berg. Här följer en del data av allmänt intresse vilka
var gällande vid tiden för övertagandet.

Blythwoode, ångfartyg av järn, byggt 1870 av Denton,
Gray & Co i West Hartlepool med varvsnummer 95.*)
Tonnage: 1164 brutto reg. ton och 767 netto reg. ton.
Lastförmåga: 1521 ton kol eller 480 standards trävaror.
Dimensioner: 69,09 m lång och 9,81 m bred. Djupgående
5 m med 1300 tons last och 200 tons bunkerkol i boxar
na. Maskineri: 2-cylindrig compoundmaskin med ytkon
densering tillverkad av R. & W. Hawthorn i Newcastle
on-Tyne. Cylinderdiameter: Högtryckscylindern 71 cm
(28") och lågtryckscylindern 142 cm (56"). Slaglängd:
91 ' cm (36"). Maskinstyrka: 120 nominella hästkraf
ter eller 480 indicerade hästkrafter. Fartygets ångpanna
var av den så kallade skotska typen, d v s en enkeländad
panna med återgående tuber och försedd med tre släta
eldstäder samt ett vattenrum för 27 ton vatten.
Namnet Blythwoode kanske kan förklaras av att

varvsägaren William Gray var född i Blyth, Northum
berland.*) Ängaren ägdes först av Watts, Ward & Co,
London och Newcastle, till 1892, och därefter av Henry
Briggs i South Shields tills den år 1899 avyttrades till
AB Gustafsbergs Fabriks Intressenter.*)
Under april månad utfördes en fullständig genomgång

av Gustafsberg i samband med klassning enligt Lloyds
regler. Kapten Lutteman höll Odelberg å jour med hän
delseutvecklingen i brev av den 14 april. ".. . Först när
besiktningen började gavs order att intaga fartyget i
docka för bottenbesiktning samt att taga av propellern
för besiktning av propelleraxeln, upprivning av all gar
nering för inre besiktning, sönderplockning av maskin
samt pannans öppnande. Efter besiktning av botten gavs
order att lyfta rodret samt ditsätta 2:ne nya bussningar
och en ny tapp. Mot fartygets botten var ej något att
anmärka men däremot utdömdes propelleraxeln som var
en Ve tum för smäcker men annars felfri. Vid besikt
ning av maskin kasserades sju stycken lagerhalvor. Stora
pannan fullkomligt felfri. Kondensorn felfri. Donkey
pannan måste repareras såvida vi ej vill reducera trycket
till 35 skålpund, och med så lågt tryck kan vi ej driva
vinscharna - - - Allt reparationsarbete har jag i samråd
med mäklaren låtit Herrar Craggs & Son i Middles
brough utföra. Kontrakt är uppgjort för reparation av
donkeypannan 37 pund, samt axeln 110 pund. I detta
ingår omborrning av propellern och dennes fastsättning
på axeln - - - De flesta arbeten är nu snart färdiga, men
torde det dröja ännu en vecka innan fartyget blir klart.
Besättningen framkom hit den 5:e dennes, men förste
styrman har jag måst avskeda då jag fann honom full
komligt oduglig. Kan jag ej få någon här skall jag för
söka reda mig med en styrman tills jag kommer till
Gustavsberg. Jag skall göra allt för att få fartyget klart
så fort som möjligt."®)
Verkstaden blev inte färdig med reparationen på ut-
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lovad tid och till råga på allt så utdömdes fyra botten
plåtar i sista stund. Två av dessa plåtar medfördes se
dan till Gustavsberg för att visa Odelberg hur ytterst
noggrann man varit vid besiktningen. Den 24 april gavs
order att forcera arbetet med botten både dag och natt.
På kvällen den 25:e avslutades arbetet utombords och
samma dag hade donkeypannan blivit avprovad vid 70
skålpunds ångtryck.

Den 26 april 1899 kl 2 fm gick Gustafsberg ut ur doc
kan och förtöjde vid moring med ånga på pannan för
rundgående. Två timmar senare avgick man från Midd
lesbrough till Grimsby. Kompassen justerades under vä
gen. I Grimsby intogs full kollast.
Man lastade dygnet om i alla efter den tidens mått

moderna kolhamnar, och troligen gick det till på samma
sätt. Kolet forslades på järnvägsvagnar till hamnen där
det tömdes i kolsprutor. Sedan var det bara för ångaren
att förhalas så att lastrummet kom direkt under sprutan.
Vanligen tog det 7-10 timmar att lasta 1500 ton på
det sättet. Anteckningar ur fartygets dagbok från två
senare resor är rätt belysande.
"I Grimsby 4 juli 1899. Lastning påbörjad på kvällen

vid kolsprutan. 5 juli -- - intagning av last och bunker
kol pågått hela natten."
"I Tynemouth 1 nov. 1901. KI. 7.20 fm förhalades

ångaren under sprutan nr 4 att intaga bunkerkol och
fortsatte därmed till kl. 1 em, då ångaren med hjälp av
bogserbåt förhalades under sprutan nr 1 samt fortsatte
lastningen till kl. 7.30 em då ångaren var lastad efter
att ha intagit 1172 ton kol, därav 445 ton i aktre rum
met och 727 i stora rummet. Vid sprutan nr 4 intogs 161
ton bunkerkol."®)
På kvällen den 1 maj 1899 lämnade Gustafsberg

Grimsby bakom sig och styrdes hemåt. KI 8 fm den 7:e
anlände båten till fabrikskajen första gången, där Gus
tavsbergs Tullstation genast verkställde visitation och in
klarering. Lossning av lasten påbörjades på morgonen
den 8:e med alla vinscharna igång. Det åtgick oftast fyra
arbetsdagar till att få iland kolet. Man började kl 6 fm,
sommartid stundom så tidigt som kl 4 fm, och höll på till
kl 7.30 em. En livfull skildring om hur det var när Gus
tafsberg kom gavs av signaturen Emson vintern 1962 i
denna tidning. Här återges denna uppsats oförkortad.
"Nere vid hamnen, eller kajen som det hette förr, ses

ofta båtar av olika storlekar och med olika laster. Ingen
av dem ser dock ut att tilldra sig någon särskild upp
märksamhet. En prydlig lyftkran med grävskopa står
och väntar och allt ser ut att gå lugnt och stilla som
det vore en söndagsmorgon. Förr var det då andra bullar
och särskilt då bolagets egen kolångare siktades i Farsta
brohål. Det åstadkom nästan en folkrörelse i samhället.
Var och en på sin kant tycktes göra sig beredd inför
väntade uppgifter. Den ordinarie produktionen i fabri
ken sjönk, verkstäder, ugnar, lantbruk och andra avdel
ningar fick släppa till folk. Det spikades och donades
med liv och lust. Väldiga svarta landgångar plockades
fram från sina upplagsplatser och lyftes upp på många
starka axlar. Tåget fram till kajen hade en slående lik
het med en jättestor tusenfoting.
När så allt var uppbyggt och klart skedde uppdel

ningen av de mångfaldiga arbetsuppgifterna. Detta be-



redde i regel inga större svårigheter. Den enda skulle väl
i så fall vara att besätta den sk hundplatsen i lastrum
met, den mest riskfyllda, och över vilken de övrigas
baskar hade att passera vid upphivningen. Men snart
hade den myndige befallningsmannen utpekat någon
syndare. Det väldiga rasslet och dånet kunde börja. Att
från skolan bli uttagen till smörjning av vinschar var
en upphöjelse utan motstycke.

Besättningen på båten, kolångsgrabbarna, var inte vil
ka grabbar som helst. De räknades "i romantik" långt
över land'krabborna, och låg båten kvar i hamn över
någon helg blev de också ett färgrikt inslag i dåtidens
nöjesliv.

Fastän nutidens metoder som helhet är att föredraga,
var det onekligen mer fest och färg över de gamla, och
arbetets intensiva slammerdag, då kolångaren löpt in
till kaj."7)

Gustafsberg gjorde 8-12 rundresor med kol till fabri
ken per år eller seglation, vanligen skedde vinterupp
läggningr från mitten av december till början av mars
månad. För det mesta skedde vinteruppläggningen
i Hälsingborg. Före 1903 lastades kolet omväxlande i
Blyth, Grimsby och Tynemouth, men 1903-1910 togs
allt från Blyth, på ett undantag när - en frakt 1908
från Dunston. Ett mera unikt undantag var en sommar
resa 1910 från Fowey. Lasten bestod av 60 ton lera
(china-clay), 300 ton lös sten samt 300 ton hård sten.
Cornwalls lera, som ansågs vara av hög kvalitet, tillhör
de ännu de seglande skutornas fraktmarknad.

Som utfrakt fördes trävaror till engelsk ostkusthamn.
Kring sekelskiftet togs plank från Hudiksvall till Lon
don och 1904-1910 var det hyvlat virke från Skönvik
i Sundsvallsdistriktet till antingen London eller Sout
hampton. Lastningen kunde ta upp mot tio dagar efter
som brädorna i stor utsträckning bars ombord. Det var
en lasthantering som ger en påminnelse om tidens flykt
och alltings fåfänglighet. Naturligtvis var även lossnin
gen tidsödande och den kunde förorsakas olika slags av
bräck. Sålunda antecknade kapten Lutteman den 4 au
gusti 1899: "Lossning i Sunderland. Vinscharna igång
hela natten för lossning. Haft en sjåare från land till
hjälp i stället för eldare Forsberg, som varit drucken
och oförmögen att göra något."
Är 1903 gjordes åtta utresor med malm från Oxelö

sund till ömsevis Antwerpen och Emden, vilket var de
enda malmlaster som ångaren förde som Gustavsbergs
båt. Ett fåtal propslaster från Bergqvara till West
Hartlepool kompletterar bilden av utfrakterna. En och
annan barlastresa till England gav dessutom god tid till
skrapning och målning, något som båten säkert var i
starkt behov av. Kanske skänkte de varierande utfrak
ternas kalkylering och avvägning en viss spänning åt det
övriga rutinarbetet med kolfrakter, på såväl rederikon
toret som om skeppsbord.")

För att återvända till ångarens första vistelse i Gus
tavsberg så hade man lossat lasten färdigt på kvällen
den 12 maj 1899. Man tog därvid iland 5 ton bunkerkol
för proveldning på bolagets passagerarbåtar. Med desti
nation Stockholm för reparation och lastning, passerade
Gustafsberg genom Farstasundet följande morgon. På alla
resor 1899-1910 var kapten Carl Lutteman båtens or-

dinarie befälhavare och Oswald Nilsson dess 1:e maski
nist. Båda dessa herrar, jämte 2:e maskinist Axel Wenn
berg som varit ombord sedan 1903, gick 1911 över till
bolagets nybyggda lastångare.

Berättelsen om Gustafsberg är inte avslutad utan ett
antal udda händelser och olycksäventyr. Dessa har ploc
kats ut ur skeppsböckernas och positionslistornas annars
torra fakta.
Något som torde vara värt att erinras om är bolagets

desperata handlande då Gustafsberg anlände till Dalarö
i april 1902, medförande årets första kolfrakt. Vintern
hade varit ovanligt sträng. Som exempel kan nämnas att
Baggensfjärden kördes med hästforor ända till slutet
av april. Alla försök att upptaga ränna åt lastångaren
misslyckades eftersom Ingaröfjärden visade sig omöjlig
forcera. Kolförrådet vid fabriken måste ändock fyllas
på för att undvika driftstopp. Man lät då ångaren som
en sista utväg gå norr om Värmdölandet. Den 16 april
dirigerades Gustafsberg in i Skurusundet och lades i isen
mellan Klinten och Lilla Björknäs. Dagen därpå började
man lossa lasten i pråmar. Fyra pråmar användes varför
lossningen gick under rådande förhållanden snabbt. Två
pråmar i taget bogserades i rännan till Gustavsberg me
dan de andra lastades vid Skurusundet. Fabrikens egen
bogserbåt Farsta var för klen för att utföra dessa bog-

Sjökapten Carl Edvard Lutteman (1863-1942) som
1899-1910 förde lastångaren i utrikes fraktfart. Foto
hos fru Inez Frank, Stockholm.
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seringar men bolaget hyrde bogserbåten Engelsberg med
två pråmar av Transportbolaget. Den 21 april avgick
ångaren åter till England. Den anlände på sin andra
resa 1902 den 4 maj till Dalarö och assisterades därifrån
av Gustafsberg IV, som utan nämnvärt hinder gjort en
brytningstur till Stendörren, varest isen dock var så
stark att den var gångbar, till och med mitt på dagen!°)
Strax efter kl 10 på kvällen den 3 augusti 1904 blev

Gustafsberg påseglad av en ångtramp utanför Thames
mynningen. Kapten Luttemans skildring av händelseför
loppet före kollisionen, samt vad som sedan hände, ger
en god bild av sjöfartens vanskligheter.
KI 7 em avgick Gustafsberg från London destinerad

till Blyth med Thameslots ombord. Kl 8.45 em lämnade
Thameslotsen vid Gravesend och fortsatte resan med
kustlots ombord. Satt sjövakt. Vinden OSO, jämn bris
med klar luft. Omkring kl 10 em märktes en ångare
förut visande 2 st topplanternor och senare bägge sido
lanternorna, en grön och en röd. Strax därpå visade han
fullt och klart endast sin röda lanterna, varför vi girade
styrbord hän och även visade endast vår röda lanterna.
Våra lanternor var klart brinnande. Plötsligt visar om
nämnda båt sin gröna lanterna, vi girade då mera styr
bord hän fortfarande visande rött och gav styrbords
signal (en kort stöt i ångvisslan). Som ifrågavarande
båt ej besvarade vår signal, utan fortfarande visade grön
lanterna, gavs efter en kort stund ytterligare styrbords
signal med ångvisslan, då samtidigt rodret lades hårt
över för styrbords gir. Vi ringde nu "stand by' till ma
skin och gav därefter en lång lystringssignal till den mö
tande båten, men intet svar.

Som vi nu var tämligen nära varandra slogs sakta fart
för att kunna med försiktighet manövrera. Vår mot
gående båt tycks ändå ej taga någon notice av oss, utan
framhärdar med att visa grönt. Då han befinner sig 15
å 20 famnar från oss, klockan var då omkring 10.15 em,
giver han tre korta stötar att han går fullt back, men
ögonblicket efter ränner han sin stäv med våldsam fart
in i vår babords sida nära midskepps, görande en famns
bred rämna ifrån relingen till cirka 4 1%± fot under vat
tenlinjen. Då vi insåg att kollision var oundviklig stop
pades maskin.

Före kollisionen hade fartyget något styrbords slagsida
och den hårda stöten jämte det häftigt instörtande vatt
net i förrummet gjorde, att styrbords slagsida ökades.
För att öka slagsidan och möjligen få läckan ur vattnet,
sattes länsning igång från stortanken. Samtidigt sattes
full fart mot land för att komma in på grunt vatten.
Styrbords båtar hade under tiden blivit klargjorda, att
sättas i vattnet. Efter att ha gått cirka 15 minuter ne
kade fartyget styra, varför vi ankrade med styrbords
ankare på ungefär 2 1/2 famns vatten. Fartyget hade nu
betydlig slagsida.
Vid undersökning av läckan fann vi att denna nu var

endast en fot under vattnet, och genom att med en
presenning stoppad i hålet hålla vattnet ute och fortsatt
länsning av tanken, lyckades det oss öka slagsidan så
mycket att läckan kom helt ur vattnet. Vi började nu
medelst luckor och plank efter bästa förmåga täta läckan
ifrån dess underkant åtta fot upp, varmed vi blev fär
diga omkring kl 7 fm den 4 augusti. Därefter började
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länspumpning av förrummet som var halvt av vatten
och samtidigt släppte vi in vatten i aktertanken för att
få fartyget styrbord.

KI 8.30 fm hivades ankaret upp och gick för egen
maskin, samt med hjälp av en bogserbåt Victor, till
Gravesend, där vi kl 12.15 em fick lots ombord och yt
terligare en bogserbåt till hjälp. Fortsatte så till London,
och kl 4 em förtöjde fartyget vid Union Dry Docks kaj.
Fartyget hade vid avgången från ankarplats 23° slag
sida." Skadorna reparerades omgående så att Gustafs
berg den 16 augusti 1904 kunde fortsätta den avbrutna
resan till Blyth.

Ett minst lika allvarligt tillbud drabbade Gustafsberg
på dess första resa 1907. Efter att ha legat vinterupp
lagd i Hälsingborg, avgick man därifrån den 6 mars
1907 för att lasta props (= gruvstolpar) i Bergqvara.
På grund av båtens djupgående kunde full last ej intagas
i hamnen. Med lots ombord var det därför meningen att
utgå till Garpredden i och för lastfyllnad. På utgående
dit den 12 mars grundstötte ångaren i farleden på förut
okänt grund, och blev därvid svårt läck i förrummet -
storrummet. Man kom genast loss från grundet, men ef
tersom pumparna ej förmådde hålla vattnet nere sattes
båten åter på grund vid norra sidan av Garpredden.
Neptunbolagets bärgningsfartyg Poseidon anlände till

haveristen på kvällen samma dag och ankrade i när
heten. Genast uppgjordes kontrakt om bärgning. En ut
förlig rapport om bärgningen författades av Arvid
Rieutz som vid tillfället var befälhavare på Poseidon.
Här följer ett utdrag.
"Onsdagen den 13 mars: Så snart Poseidon blivit för

töjd längs sidan av Gustafsberg översattes universalpum
pen och tillriggades att börja med två slangar, men mås
te antalet så småningom ökas till fem. Slangarna måste
placeras i förpiken, då man för lasten ej kunde pumpa
från något annat håll, och det var alltför riskabelt att
insläppa vattnet i maskinrummet och pumpa därifrån.
För att få vattnet att rinna till, bortskrotades en del nag
lar i skottet, och kilades plåtskarvar öppna. Vädret var
vackert, alldeles stilla, men hade under natten, då det
varit en 10 grader kallt, dis bildat sig över hela redden.

Sedan vattnet nedlänsat så pass att fartyget började
lyfta, fastsattes Poseidons kabel på dess akter, och kl
8.30 em började Poseidon bogsera ut henne på djupare
vatten, och förankrades hon på Garpredden, varefter
Poseidon förtöjdes längs sidan.

Som isen sköt med kraft, kunde dykare ej nedsändas,
och var därför intet annat att göra än att söka hålla
fartyget läns till dess bättre väderleksförhållanden in
trädde. Vinden drog sig mot aftonen på SO med tät
snötjocka, storm och hög sjö. Sjövakt hölls hela natten
för att passa pump, slangar och förtöjningar, och kunde
vattnet hållas nere så att det stod en 5 å 6 fot högt i
rummet.
Torsdagen den 14 mars: På morgonen blåste det fort

farande hårt, men framåt förmiddagen avtog vinden, så
att dykare kunde nedsändas, och lyckades det honom att
finna den värsta läckan och stoppa drev däri. Skadan
befanns vara på babordssidan i andra plåtstråket och
ungefär mitt under förluckan. Akter om skadan syntes
en buggla och ripor i plåten, men i övrigt kunde inga



skador upptäckas. Kl 8 em måste arbetet upphöra till
följd av drivis.

Fredagen den 15 mars: På morgonen stoppades uni
versalpumpen, och fartygets egen handpump tillriggades,
för att med denna pumpa ut det lilla vatten som var
kvar.
Meningen var att reducera djupgåendet så att Gustafs

berg åter kunde ingå i hamnen. Lotsarna kom även ut,
men sade att fartyget fortfarande låg för djupt förut.
Mera arbetsfolk efterskickades därför, och bars props
från förluckan till akterluckan för att trimma fartyget
på jämn köl. Min mening hade varit att läktra henne,
men först på grund av sjö, och sedan på grund ay is,
kunde inga pråmar utsändas.
Det hade emellertid lyckats att få fartyget på jämn

köl, och lotsen var villig att ingå i hamnen, då tjock
packad is började skjuta in från Kalmarsund. Kaptenen
på Gastafsberg och jag beräknade att isen gick med en
2 å 2 1/2 knops fart. Under sådana förhållanden var
det inte att tänka på att ingå i det trånga inloppet till
hamnen. Kaptenen på haveristen och jag gick i land för
att sätta oss i förbindelse med våra respektive rederier,
och fick vi båda order att ligga kvar.
Mot aftonen började det emellertid att bli kallt, och

som det endast två nätter förut varit 10 grader kallt, var
det ju ej omöjligt att det åter kunde bli lika kallt. Is
styckena började redan att frysa samman, och som var
ken kaptenen på haveristen eller jag hade lust att göra
en annan Gustaf Wasa utav Gustafsberg, beslöt vi att
avgå till Karlskrona, innan det blivit så mörkt att vi ej
kunde taga oss ut från Garpredden. Omkring kl 6.20
em avgick Gustafsberg, konvojerad av Poseidon sedan
vi först hjälpt henne att svänga runt i drivisen.
Lördagen den 16 mars: Kl 1.35 fm anlände båda far

tygen till Karlskrona och ankrade på kronoredden. Bör
jat avrigga pumpen, sedan telegram erhållits att Argo
skulle konvojera haveristen till Helsingör.

- - - Gustafsberg befann sig där den stod i ett mycket
kritiskt läge, och hade ej kraftig och hastig hjälp lämnats
av för ändamålet utrustad bärgningsångare, är det omöj
ligt att beräkna vilka skador fartyget kunde åsamkats
under förhanden varande omständigheter. - - - Arvid
Rieutz."

Gustafsberg var försäkrad i Sveriges Ångfartygs As
surans Förening för 145.000 kr, samt taxerad till 75.000
kr. Neptunbolaget begärde 8.400 kr i bärgarlön av
Gustavsbergsbolaget, vartill kom 1.500 kr för provisorisk
tätning - tillsammans 9.900 kr.°)

Efter reparation i Helsingör, och lastning i England,
ankom den till följd av grundstötningen försenade ånga
ren den 1 maj till Gustavsberg. Dagen före hade även
en norsk ångare inkommit med kol, så tydligen var kol
förrådet vid fabriken på upphällningen.

I land, alltså i hamnarna, började man då, några år
före storstrejken, att höra litet gny och missnöje och
sådant fanns det också bland en del folk vid bruket. Som
ett belägg på bolagsledningens syn på den fara, som
lurade i samhället, berättade Werner Ohlsson en gång
följande.
"En lördagseftermiddag kom vi med vårt svarta men

nödvändiga kol från England, och glädjen var stor

bland oss alla med tanke på att vi skulle få ligga i hamn
över söndagen. Men något mycket mörkare än de svarta
kolen kom över oss då vi kom upp mot Farstalandet i
Baggensfjärden. Det var order: ankra och ligg kvar till
tidigt måndag morgon! Brukspatron ville nämligen inte
se sjöfolk gå och driva på hans kaj över söndagen. Be
fälet och kokerskan fick emellertid tillstånd att fara i
land, men besättningen måste stanna ombord,'10)
På styrelsesammanträdet den 28 december 1909 med

delade disponent Wilhelm Odelberg "- - - att den för
bolagets fraktångare gällande klassen utgick med inne
varande år, samt att Bureau Veritas ombud vid verk
ställd besiktning påyrkat reparationer på ångaren för en
summa av omkring 50.000 kr för att åter få ångaren i
klass. - - - Emellertid syntes en mycket gynnsam lösning
av förevarande fråga nu ha yppat sig. Oskarshamns Mek.
Verkstads och Skeppsdockas AB hade nämligen erbjudit
sig dels att på egen bekostnad sätta ångaren i klass, med
rätt för Gustavsbergs aktiebolag att därefter begagna
ångaren för fraktfart under hela år 1910, dels ock att
för Gustavsbergs aktiebolag bygga en ny fraktångare
inrättad efter nutidens alla fordringar, färdig till leve
rans den 1 april 1911, för ett pris av 300.000 kr, däri
från dock skulle avdragas ett belopp av 30.000 kr, för
vilket belopp verkstaden den 1 december 1910 skulle
övertaga nuvarande fraktångare."
Som del av likvid för bolagets nybygge anlände Gus

tafsberg den 4 december 1910 till Oskarshamn. Efter ut
förd uppläggning avmönstrades besättningen den 6:e i
samma månad.

Oskarshamns Mek. Verkstads och Skeppsdockas AB
hade ej för avsikt att behålla Gustafsberg. Redan i mars
1911 avyttrades båten till Ångbåts AB Sune i Halmstad,
med konsul Gustaf Ih. Schele som huvudredare. Nam
net avkortades till Gustaf. På resa från Burntisland till
Halmstad med last av kol grundstötte Gustaf den 4
april 1915 under tjocka på Skorren utanför Morup
Tånge fyr, och blev totalt vrak.~) Besättningen räddades
dock, liksom en stor del av lasten. Ungefär ett år senare
bröts ångaren mitt av och dess förliga hälft försvann
i djupet.

MÄTT
I skålpund = c:a 425 gram.
I famn = 6 fot = 1,78 meter.
I standard = 4,67 kubikmeter.

NOTER
1 Svenska Industriella Verk oah Anläggningar 1900 häft. 6

s. 50.
2 Uppgifter om Carl Lutteman i brev 30/1 1971 från borg

mästare Sven Lutteman, Norrköping.
3 Brev 1899 från Carl Lutteman till Vilhelm Odelberg, Go

denius-Odelbergska samlingen vol. 39, Stockholms Stads
arkiv.

4 Robert Wood: West Hartlepool, 1969.
5 Svensk Sjöfarts Tidning nr 48/1967 s. 2438.
6 Skeppsdagböcker F I a:1 och 2, AB Gustavsbergs fabrikers

arkiv, Riksarkivet.
7 När kolångaren kom, Gustavsbergaren vintern 1962 s. 23.
8 Israpporter F I b:3, AB Gustavsbergs fabrikers arkiv,
Riksarkivet.

9 Bergnings- och Dykeri AB Neptuns arkiv, pärm 6213. Den
i rapporten omnämnda Gustaf Wasa hade grundstött i
februari 1906 på Grässkären, och hade 90° slagsida när
den bärgades av Neptunbolaget.

10 Gustavsbergaren hösten 1964.
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Karin Björqvist med sina vaser i vitt med röd kant och
dom handmålade plattorna till KF:s glashus.

Lisa Larson bland sina nya katter.

FYRA SOM JOBBAR
MED LERA

I sin verkstad har Karin Björqvist många kvm
plattor på gång. Hennes medarbetare är Birger Ar
vidsson och Valfrid Holmberg. Allt är beställnings
arbete i samarbete med arkitekten för bygget där
plattorna ska in. Karin har i år levererat en vägg
och diskfront till Centrallasarettet i Norrköping
och väggar - med delvis handmålade kakel i blå
vitt som Karin Gustavsson har målat - till matsa
len i KF:s nya glashus vid Stadsgården. I nya Riks
banken, som byggs bakom Kulturhuset vid Sergels
torg skall göras en rekreationsavdelning med sim
bassäng, växter och kafe bl a. Här samarbetar Ka
rin med konstnärerna Sivert Lindblom och Ulrik
Samuelsson. Det rör sej om drygt 700 kvm glaserat
stengods. Riksbanken beräknas bli färdig om drygt
ett år.

Karin har just för nästa års kollektion fått fram
ett förslag till en vasserie i tre storlekar. För en
stor, för en liten och för en mycket liten handfull
blommor. Det är bara att sätta ner buketten i den
lämpliga vasen utan arrangemang.
Vid sidan av det vanliga formgivarjobbet hinner

Karin också med en del färgsättning på fabrikerna.
Lunchrummen på HPF och BKF, målarsalarna på
HPF är några ex. Tillsammans med Margareta
Hennix och Stig Lindberg har hon gjort ett inred
ningsförslag till vår affär på Birger Jarlsgatan. Det
nya Gustavbergskafeet vid Museet blir också ut
format av Karin.

Lisa Larson sitter just och handmålar en äggkopp
i form av en höna, när vi pratar om vad hon har för
sej just nu. Hönan är ett prov för en ev serietill
verkning. En stor del av sin tid ägnar Lisa åt ideer
och prover för serieproduktion. Lisas medhjälpare
är Anders Dolk. Just nu har hon en serie katter fär
dig. Och bland dom väljer man i PU-gruppen den
eller dom som ska komma i produktion och säljas.
PU-gruppen består av folk från formgivargruppen,
från försäljningen och tillverkningen.



Lisa gör ju också förutom sina serieproducerade
djur och figurer en hel del unikt stengods. Bl a de
både jordnära och surrealistiska människotyperna i
sina stolar. (Surrealism: Konsten uttrycker en "över
verklighet" där skillnaden mellan dröm och verklig
het upphävts. Ur ordboken.) Hon hade en försälj
ningsutställning i Helsingfors i höstas med både uni
ka saker och seriefigurer. I februari nästa år ska Lisa
ha en utställning på NK med endast unika saker.
Ooh kanhända blir det också en utställning i Japan.
Det är längesen Lisa jobbade med formgivning av

servisgods. Men det ska hon börja med igen och det
tycker hon ska bli intressant.

Britt-Louise Sundell har haft svårt att få medar
betare i sin verkstad. Nu har hon fått Elisabeth Alm
till hjälp. Hon har förut arbetat i ett litet krukma
keri med andra slags resurser och det har tagit en
tid att sätta sej in i arbetet. Britten hade stora order
på klockor liggande och skall också fylla semester
lagret av klockor, så Elisabeth har fullt upp att göra.

Britten har gjort modeller till två plattor och tre
saker för en konstgodsserie, som hon ska visa på
nästa PU-möte. Så har hon sin serie kungaplattor
i 5.000 numrerade ex, som ska göras färdig. Efter
det kommer en Wilhelm Mobergrelief. Britten arbe
tar också med en serie unika vaser. Unika i den me
ningen att hon gör varje sak för sej, men efter sam
ma modell. Då blir dom ju aldrig exakt lika.

Margareta Hennix är intresserad av att göra
praktiska grejor som också ger trivsel och lustkäns
lor och gärna med en nypa lekfullhet. Butiken på
Birger Jarlsgatan prövade i julas en tallrik med an
norlunda juldekor av Margareta och den kommer
säkert så småningom i flat och djup version. Hon
har ju tidigare gjort flera ytterblomkrukor för
HPF:s kollektion och fortsätter nu med att utveckla
nya typer. Hon har också för PU-gruppen presen
terat många andra uppslag för dubbelfunktionen
fungera/pryda en del menat för serieproduktion an
nat för ateljetillverkning, till exempel korgar med
grepe. Det kommer också nya kaffekoppsdekorer
från Margareta vad det lider. En annan sida är
Margaretas unika saker, som träskon med en blom
ma och rosen att hänga på halsbandet.

Britt-Louise Sundell jobbar här med en unik vas.

Margareta Hennix med sin ateljetillverkade korg med
grepe.



SISTA DANSEN
Det var den natten dansbanan brann

Flammorna steg högt mot februaris natthimmel,
högre ochskönare än någon majbrasa i Parkens his
toria. En väl använd dansbana, en trettitalsskapelse
slapp att förändras av tidens krav, utan brann upp
alldeles i det skick den hade från sin begynnelse.
När den byggdes 1930, blev byggmästaren, G.

Bengtsson, utesluten ur sin församling för så skam
lig tjänst åt nöjeslystnaden och synden i Gustavs
berg. Uppdraget var dock hedersamt utfört och
byggmästaren gick så småningom rakryggad in i
evigheten i förvissning om, att högre makter inte
räknar så småskuret, som människor i sitt beskäftiga
nit. Visst hade han gjort ett bra jobb, dansbanan
har tålt påfrestningarna och det har inte syndats
mer i denna park än på många andra ställen. Den
har verksamt bidragit till hjonelags instiftande, be
folkningens tillväxt och arbetarrörelsens framgång
vid Farstaviken.

Stora bilden är troligen tagen 1928 av den gamla dans
banan som byggdes mellan 1895 och 1900. De vuxna
personerna är styrelsen. Fr v Karl Thörngren, Henrik
Bengtsson, Harald Persvret, Karl Axell, Gustav Möller
(Mylla), Gustav Gehlin, Karl Berlin, Nisse Sandström,
Nils Box, vaktmästaren John Dahlkvist och en del okän
da gossar. Allt enligt Herbert Bergschöld som vet det
mesta om vår Park och också tillhörde styrelsen. De två
bilderna på vår nedbrunna dansbana är av senare da
tum. Att döma av kläderna kan det vara femti- och
sextital.
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PA PARKENS DANSBANA
Dansbanans park utsattes för våld
när Centrum blev till. Gustavsbergs Teater, en i och
för sig välbehövlig och välplacerad samlingspunkt
i samhället, lade beslag på en vital del av Folkpar
ken och förvandlade den till en grusplan och stickiga
tallbackar. Borta var den välkomnande och ljusa de
len med gräsmattor, rosenrabatter, trädgårdsgångar,
soffor och lekredskap, borta var minigolfbanan,
borta var kort sagt Centrums enda samlande ute
plats. Hit kom småbarnsmammorna med sina barn
när vädret tillät. Samhällsbor av alla åldrar kom hit
för ett parti "golf" eller för att träffas och prata
bort en stund eller bara för att "se folk".

Närfår vi åter en så grönskande
samlingsplats i Centrum?

Visst kan det vara snyggt att se en helikopter
landa på vårt finaste grönområde, men personligen
föredrar jag planteringar, trädgårssoffor och anord
ningar för lek och avkoppling. En helikopter kan
landa på ett litet område och vi har en jättestor,
steril parkeringsplats, centralt belägen, gjord med
tanke på våra samfärdsmedel.

För att återgå till vår förlorade dansbana, så har
den upplevt det mesta av framgång och tillbaka
gång. Det var lite knackigt med publiktillströmning
en de senaste åren. Den stod nog där och kände sig
lite sliten och drömde om fornstora dar, då ständigt
nya ungdomskullar tog den i besittning, hade trev
ligt, lärde sig dansa, fick kontakt med jämnåriga,
upplevde kärlekssorg och hjärtans fröjd. Förutsätt
ningen för att man skall ha roligt vid en svensk
dansbana, under vanliga danskvällar, är att man är
mycket ung.

Detta var dansbanan där jag ständigt
varför gammal
Jag var tjugotre när jag kom till Farstaviken och

andra bör berätta om sina kval och sin lycka på
denna dansbanas bräder. Redan vid tjugo är man
dansbanegammal, vid tjugotre är man uråldrig, vid
tjugofem kan man tänkas ha avancerade begär efter
tonårsgossar, vid tretti börjar ens meddansare att
undra om man fått permission från ålderdomshem
met. Andra dansbanor har sett mina bästa dansba
neår men det hindrar inte att jag har fröjdats över
dansbanan i Gustavsbergs Folkpark.

Familjefester var alltid någonting att se fram
emot när barnen var små och leksugna. Hur många
"små grodorna" har vi avverkat under en tioårs
period av vår föräldratillvaro, hur många mil har
vi travat på dansbanan *runt kring ett enrisesnår",
eller stampat upp en raket?

Minns ni "Parkposten" från 1952
Scenstudion producerade en taltidning från sce

nen med snabba, roliga lokalnyheter på vers och
prosa och på dansbanan tråddes dansen för *mo
gen" ungdom. Nog har vi haft tillfälle till roligheter
i Folkparken. Hur många nitlotter har vi inte dragit
i dess gröna skugga? En och annan fick en "förseg
lad" vinst och minns det hela livet.

En gång i världen, på femtitalet vad jag tror, var
dansbanan inbyggd på vintern och kallades rotunda.

Valborgsmässoafton och 1 maj
var stora dagar för vår dansbana. På valborgsmäs
soafton var det svart av folk i parken och köerna
framför biljettluckan var långa. Manskören och
Blåsorkestern hälsade våren i majbrasans sken och
dansen gick på dansbanan om det så snöade i bac
karna.
Medan förstamajtalaren lade ut texten för en tro

fast skara, som nyss tågat genom samhället, så kila
de Gustavsbergs arbetarrörelses barnbarn olovandes
in under dansbaneräcket och sprang runt i en jub
lande tafatt. Infångades under protester, men stän
digt nya rebeller slet sig loss och in på denna under
bara lekplats.

Midsommarfest med midsommarstång
Midsommarhelgen var störst för dansbanan. Da

avlöste festligheterna varandra i dagarna tre och
intäkterna fick bära parkens kommande förluster
under regniga danskvällar och dansbanan gladdes,
tror jag, hela sommaren ända till höstfesten kom
med fyrverkerikaskader mot den mörknande höst
himlen.
Den som bor i Gustavsberg och inte har minnen

av livet kring vår nedbrunna dansbana har gått
miste om en genuin bit av vårt samhällsliv. Nu är
det slutdansat på byggmästare Bengtssons "syndful
la skapelse" vad får vi i stället - att dansa är nöd-
vändigt. Edla Sofia
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DET LJUSNAR FOR MARIAGATAN

Mariagatan går mot en ny vår. Ombyggnad pågår
i huset Mariagatan 3, som fått äran att bli ett sk
pilothus där man skall samla erfarenheter för Ma
riagatans fortsatta utbyggnad. Arkitekt Ahti Lem-

minkäinen, KFAI (Kooperativa Förbundet Arki
tekt- och Ingenjörskontor AB) är projektledare och
byggmästare är Nils Hammar. Här följer tre sidor
från vår minnesrika Mariagata.

Rädda Barnens lokalförening
Rädda Barnens lokalförening, som omfattar

Värmdö storkommun, har haft årsmöte och redo
visat sin verksamhet under föregående år.
Av redovisningen framgick att föreningens lokala

aktiviteter inbringat 10.769:70 kr. Till detta kom
mer en gemensam insamling tillsammans med Röda
Korset och Lutherhjälpens lokalavdelningar i Gus
tavsberg, som gav 2.531:70. Ett uppskattat inslag
i föreningens verksamhet är den höstsoare, som år
ligen brukar anordnas och återkommer även i höst.
Antalet medlemmar i föreningen var vid årsskif

tet 99. En medlemsvärvningskampanj pågår fn i
hela landet och i denna deltager också föreningen

här i Värmdö storkommun. Det är styrelsens för
hoppning att antalet stödjande medlemmar skall
passera ett bra stycke över 100-talet. Årsavgiften
är fn 10:- kr per år. Rädda Barnens Fadderverk
samhet är också mycket aktuell. De som deltager
i Fadderverksamheten är människor, som vill hjäl
pa genom att göra en regelbunden personlig insats.

Ledamöter i lokalföreningens styrelse är Gunnar
Mattsson, Birgitta Corrias, Gita Zimmer, Sune
Nilsson, Lisa Larson, Birgit Westling och Signe
Nilsson. Styrelsens ledamöter lämnar gärna upp
lysningar om Rädda Barnens verksamhet.

G.M.

Måndagen den 1 april började Sveriges Magasin i TV I med ett åtta minuters Gustavs
bergsbesök. Hoppas Ni såg det för det var en trevlig visit man fick göra i sin egen arbets
miljö. Blåsorkestern fanns nästan hela tiden som en ljudridå i bakgrunden utom när Tors
ten Rolf och Berndt Friberg kom till tals. Men fina närbilder av blåsarna fick man också se,
där dom satt i stora sorteringshallen på HPF.



GUSTAVSBERGS FABRIKER
ÄLDRE BOSTÄDER

'UTREDNING
'UPPMÄTNINGSRITNING
MARIAGATAN 3

+ FJ BESIKTIGAD

Om ni studerar ritningarna ser ni hur huset förvand
las från flera mindre lägenheter till 4 trerummare
med elvärme och bad. Det här första huset beräknas
vara klart maj-juni. Här får fabrikens anställda
hyra lägenheter nära arbetsplatsen, i lugn miljö
med tillgång till uteplats.
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Mariagatans hus byggdes alla på 1890-talet efter
en ritning av arkitekten Magnus Isaeus. Husen hade
gulrappade väggar av korsvirke och tegel, var tolv
till antalet med sammanlagt 68 lägenheter. Enligt
samtida uppgifter byggdes husen för jordbruks- och
fabriksarbetare.

GUSTAVSBERGS FABRIKER
MARIAGATAN 3
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MARIAGATAN
Mariagatan är barndomens gata för många gustavsber

gare. En av dem är Axel Björkman och han berättar föl
jande:

Stora bilden visar Mariagatan 9. Högst upp på norra
gaveln bodde Valter Johanssons fader, som var ägare
till en trattgrammofon och brukade spela för ungarna
på gatan. Han stack ut grammofontratten genom fönst
ret och det hördes vida omkring.

I samma hus bodde muraren Oskar Hedberg, vars
hustru lagade galoscher åt folk. Drejaren Erenius Eriks
son bodde på södra gaveln och familjen Lindgren -
minns Axel.

I Mariagatan 4, bilden under t v, bodde fam Andreas
Andersson och det är sonen Ragnar som står utanför.
Där fanns den s k 4:ans brunn, som alla mammor var
rädda att deras barn skulle falla i, den var väldigt djup.

Nästa hus är Mariagatan 3, där bodde Sven Anders
m fl. Huset är nu ett modellbygge för renoveringen av
de andra husen.

6:ans vedbod har också kommit med, bilen nedan,
fast som vedbod behövs den inte mer, det blir el-värme
i husen.

Bilden ovan t h. Brandkåren har ryckt ut till Maria
gatan 5 som står i lågor. Det var natten till den 15 feb
ruari i år.

Mariagatan 8 hade egen pump utanför. I 8:an bodde
familjerna Grenman, Johansson, Björkman, Karlsson och
A V Nilsson, far till Erik Nilsson som ju var nämnde
man och känd gustavsbergare under sin levnad. I tallen
mitt på bilden, band Ingaröbönderna sina hästar när de
gjorde sina affärer med gustavsbergarna.

På nästa bild ser vi Mariagatan 12 eller Wassbergs,
senare Kalle i Back, nu färghandel. Wassberg hade ga
tans första telefon.

Sista bilden nedan t h är Mariagatan 1. Där bodde
familjerna Rosendal, Johansson, Samuel Svensson, Gus
tav Pettersson och Fredriksson med Maria, som valdes
till Industrins A-flicka av gamla MT och fick en resa
till Paris som pris. Det var året 1951.

Layout: Jan Calderon



KONSUM• DOMUS
Ökad volym i landets konsumentföreningar
Den sammanlagda försäljningen i landets 204

konsumentföreningar uppgick under 1973 till 9.998
milj. kronor, vilket innebär en ökning med 788 milj.
kronor eller 8,6 procent. Om hänsyn tas till prissteg
ringarna under året framgår att föreningarna redo
visar en volymökning med ca 3,1 procent.

Föreningarnas samlade medlemsantal den 31 dec.
1973 uppgick till 1.720.293 och innebär en ökning
med 24.070 medlemmar jämfört med år 1972.

KF:s försäljning
under 1973 uppgick till 8.003 milj. kronor innebä
rande en ökning med 11,2 procent. Försäljningen till
konsumentföreningarna ökade 8,1 procent. Ovriga
köpare inom landet ökade sina köp med 18,0 pro
cent och exporten ökade 20,0 procent.

Bokslutet för KF (inkl. dotterföretagen) kommer
att redovisas vid regionstämmorna tiden 14-16
maj. Den slutliga behandlingen sker vid förbunds
stämma den 6-7 juni.

Vår förenings verksamhet
presenterades i stora drag i förra numret av Gus
tavsbergaren. Därav vet vi att vår förenings ut
veckling ligger väl till i jämförelse med landet som
helhet. Då detta nummer kommer läsarna tillhanda
har verksamheten redovisats mera i detalj i den
verksamhetsberättelse som alla medlemmar erhållit
samt varit föremål för redovisning och behandling
på såväl distriktsstämmorna som föreningsstämman.

Vi kan notera att vår förening kunnat redovisa yt
terligare ett bra verksamhetsår med betydelsefull
ekonomisk nytta för konsumenterna inom verk
samhetsområdet. Detta har kunnat ske tack vare en
god uppslutning kring föreningen med dess goda ek.
ställning. En fortsatt god uppslutning kring vårt
konsumentägda företag skapar möjligheter för en
fortsatt positiv utveckling.

Våren och sommaren i antågande
Ett säkert vårtecken är då båtverksamheten bör

jar att aktualiseras. Ett led i denna aktivitet är den
sedvanliga båtträffen som sker i Domusrestaurangen
i senare delen på mars månad. Den träffen är natur
ligtvis förbi när detta läses.

I övrigt märker man att våra olika säljenheter
rustar sig för de nya årstiderna. Det sjuder av akti
vitet i strävan att byta ut sortiment och plocka
fram aktuella vår- och sommarartiklar. Från vår
textilavdelning meddelar Ove Eriksson att det blir
en nyhet i år. Basgarderoben för damer kommer
att kompletteras med ett urval även för herrar. Där
återfinnes kavajer och byxor i flera färger och mo
deller som ger många kombinationsmöjligheter. För
delen med basgarderoben är att man inte är lika
känslig för modets växlingar vilket i sin tur bidrar
till en bättre klädekonomi.
Vi ser fram emot en fin vår- och sommarsäsong

och hoppas att även vädret ska ge rättvisa åt dessa
fina årstider vi går tillmötes.

PAN

1973 ett av de bästa åren i KF:s historia

(
i

I
I

1973 blev KF:s bästa år hittills med ett överskott
på 115 miljoner kr, en ökning med 65 miljoner kr.
Konsumentföreningarnas försäljning översteg för

första gången 10 miljarder kr. Den genomsnittliga
återbäringsnivån i hela landet beräknas bli höjd.
Ca 180 miljoner kr föreslås utdelade i återbäring till
konsumentföreningarnas medlemmar.

Centrala administrativa och andra kostnader vi
sar en minskning med 6 mkr genom fortsatta ratio
naliseringsåtgärder.

18

Antalet anställda vid årets slut var 27.107 pers.
Konsumentföreningarnas försäljningsenheter mins

kade i antal med 100 till 2.489. Under 1968-1972
var antalet nedlagda kooperativa butiker 574 mot
4.175 privata butiksnedläggelser.
Nettoinvesteringarna i konsumentföreningarna

uppgick till 192 miljoner kr.
Tillgänglig statistik betr priser och konsumtion

tyder på att kooperationen under året kunnat något
förstärka sin marknadsposition.



STORA PLANER FÖR VÅRT MUSEUM
Vårt museum, som hittills innefattat en föremåls

utställning håller nu på att kompletteras med en
gammal verkstad, där man dels kan se hur tillverk
ningen gick till för ca 60-70 år sedan och dels
genom ett omfattande bildmaterial kan få en upp
fattning om hur det var att jobba på verkstadsgolvet
kring sekelskiftet.
Dessutom har museet tillsammans med Kultur

nämnden försökt att rekonstruera olika boendemil
jöer, ett enkelt kök och en bit av en salong för en
högre tjänsteman. De flesta föremålen kommer från
Gustavsberg och är till stor del hämtade ur Kultur
nämndens samlingar.

I samma byggnad kommer det att öppnas ett cafe

till sommaren och i anslutning därtill utrymmen för
porslinsmålning och demonstrationsdrejning. Vidare
kommer museet att göra en tillfällig utställning om
gustavsbergsbåtarna, kompletterad med delar av
skärgårdsutredningen. Detta med båtarna är ju spe
ciellt aktuellt i år, då vår egen gamla VII:a som
inköpts av Strömma Kanal AB kommer att gå lör
dagsturer från stan i sommar. Till stor glädje för
alla som inte har lust att trängas på Värmdövägen.
Hela detta utvidgade "Keramiskt Centrum" kom

mer att vara öppet måndag-lördag 10-16 från
juni och i anslutning till båtturerna kommer även
vår porslinsbutik att hållas öppen på lördagar.

M.L.

Vad gör man med en dockteaterlada?

Folkbiblioteket bar köpt in Riksutställningars dockteaterlåda med material för handdockor, stavdockor mm.
Kulturnämnden engagerade Ann Granhammar och Bodil Göransson från byteatern, som visade en entusiastisk
publik, se bilden, hur man använder materialet. Inbjudna var biblioteken, daghemmen, skolan och Hem och
Skola och detta hände den 28 mars i Kristallsalen.
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Per Sköld applåderar när Bo Broms fått tre diplom ur
hans hand. Janne Landqvist, som tillsammans med Sven
Erik Juhlin och Per-Olof Bjurling utvecklat produkterna
står i mitten.

Här intill det lilla märket, som
kommer att finnas på varje exem
plar av dom prisbelönta produk-
terna.

Bo Broms ser glad ut, där han står framför pristagarlis
tan med AB Gustavsbergs Fabriker tre gånger i följd.

R
wIN

TRE DESIGNPRIS
TILL GUSTAVSBERG

0 AB

ERGS FAB
ERGS FAE
RGSF

Den 4 april ägde en uppmärksammad ce
remoni rum på Sverigehuset i Stockholm.
Då förrättades nämligen utdelningen av
SID's Designpris 1974, en högst angenäm
tilldragelse för där tillfinnandes Gustavs
bergare. SID betyder Föreningen Svenska
Industridesigner.
Av tio prisbelönade produkter har vi näm

ligen utvecklat tre och trots att vi var i så
fint sällskap som AGA, Atlas Copco, Facit
m fl så var vi ensamma om bedriften att ta
hem mer än ett pris.

Det är plastavdelningens GRIPTÄNC
och BOLLARD samt SPE:s TVATT
STALLSBLANDARE MED STORA
RATTAR som nu kan ståta med epitetet
belönad med "SID's DESIGNPRIS 1974
- FOR GOD DESIGN". Så står det näm
ligen på det lilla märke som vi nu genom
den oss förärade utmärkelsen har rätt att
applicera på dessa produkter.
Vad är då SID's Designpris? Jo, en tävling

som i år för första gången arrangerats av
föreningen Svenska Industri Designer SID
och som är tänkt att bli ett årligen återkom
mande arrangemang. Man har inbjudit drygt
tretusen svenska företag att sända in pro
dukter för bedömning av en jury som i år
bestod av Lars Ag från Konsumentverket,
Eric Bergsten, från TV:s Tekniskt Magasin,
Per Sköld, Statsföretag AB samt de "design
sakkunniga" Sigvard Bernadotte, Lennart

: Lindkvist, Anders Pehrson och P. O. Wik
ström.
Närmare hundra produkter valde juryn

ut till den utställning som pågår under april
i Sverigehuset och av dessa belönades alltså
t1O.

Utmärkelserna, i form av elegant utfor
made (fattas bara) diplom, kommer att hän
ga i Keramiskt Centrum utgörande de syn
barliga bevisen på att Gustavsbergs hävdar
sitt rykte som bärare av stolta formgivar
traditioner.

]L
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En fantastisk historia
Jag har en god vän som ägnar det mesta av sin fritid

till att gå och rota i gamla antikvariat. I de flesta fall
hittar han väl ingenting av värde i de gamla luntorna
utom en gång då han kom och visade mej en liten dyr
grip. Det var en handskrift från 1400-talet dekorerad
med träsnitt i svart och vitt och någon enstaka handko
lolerad sida. Av den präntade texten, - hör och häpna,
fick man veta att det var ett stycke lokalhistoria från
Värmdölandet och det dåtida Gustavsberg.
Jag måste nu förkorta denna historiska sägen till det

väsentliga annars blir det för långt och begynner som
följer ...

I början av 1400-talet seglade ett ståtligt skepp in i
Baggensfjärden och vidare in i det som i dag heter Gus
tavsbergsviken. Där låg på den tiden en liten fiskeby där
männen voro storväxta och rödskäggiga och kvinnorna
voro vackra och välväxta och gav inte efter för en man
att smidigt springa i båt eller bärga segel i stormby. De
voro vänliga och förnöjsamma människor som delade på
allt . . . det som störde harmonin var att kvinnorna voro
• ....11 OverSKOtt . . .
Vid denna tid ankrade alltså det stora skeppet i viken.

Besättningen ropade och gjorde vänskapliga tecken till
den förvånade fiskarbefolkningen som blev ännu mer
förvånade när dom förstod främlingarnas språk.
Ur hopen av män som nu kommo i land, var där en

som såg ut som en stor hövding han hade en stark stäm
ma och ropade, vi äro komna från Frankernas land från
Normandie. Jag heter Gustave och min stamfader var
Ragnar Lodbrok som för flera hundra år sedan for på
vikingatåg till frankernas land och tog land som vi kal
lade för Normandie.
Sägnen omtalar vidare att det vart en väldig väl

komstfest som varade en vecka, skeppet var ju lastat
med rika gåvor, vinfat och kryddor, dyrbara tyger och
alla möjliga förnödenheter som människor behöver, när
dom skall bilda ett nytt samhälle. Där var hantverkare
och timmermän, träsnidare och spelemän och de flesta
hade sina normandiska kvinnor med.
Gustave som under festen blivit omdöpt till Gustav

hade sina tio söner med. De var raska unga män som
inte hade några kvinnor med. Dom hade beslutat sig för
att taga nordiska kvinnor till äkta, ... om det sen skulle
bli strid av, bekymrade dem föga. Det behövde det nu
inte bli, för raska i beslut och handling såg dom snart till
att överskottet bland fiskarflickorna återställdes ... till
allmän belåtenhet.
Gustav som var en stor hövding hade tidigt sett sej

om för att hitta någon högt belägen plats där han kunde
meditera och planera för det nya samhället. Den hittade
han på det nuvarande Kvarnberget och där lät han byg
ga ett utsiktstorn och här njöt han av att se bygden un
der sej med vikar och vatten och horisonten långt borta.
Han satt här så ofta att befolkningen kallade platsen

Gustavs-berg.
Så föddes då namnet Gustavsberg i början av 1400-

talet och Gustavsbergare kallade sig de generationer av
flickor och pojkar som var en följd av de tio friska

g'
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Det är Hans Präntare som arbetar med bildbladet
GUSTAVSBERGAREN".

normandiska pojkarna och fiskarflickorna .. . Så år 1474
när denna bild kom till var Gustavsberg på toppen av
aktivitet med lantbruk och fiske, skeppsbyggeri och tegel
bruk och de sköna konsterna utövades av skickliga trä
snidare. - Kultureliten beslöt då att skapa ett bildblad
för de många kunskaps-törstande ungdomarna och bla
det döptes till GUSTAVSBERGAREN.
Och nu är vi framme vid bilden. Det är Hans Prän

tare som arbetar med bildbladetGUSTAVSBERGAREN.
Han arbetar med en s k layout vilken sedan skäres i trä
sk träsnitt och handtrycktes, i en del fall färglade han
sidan. Den uppmärksamme läsaren säger: men det är ju
moderna bokstäver han målar, ... just det, denne Hans
Präntare var en stor konstnär och före sin tid, han tyck
te inte om den tyska stilen utan komponerade en helt
ny stilsort för Gustavsbergaren som användes än i dag
500 år senare. Hans Präntare var före Johann Guten
berg den där tyska boktryckaren ... ni vet... med att
skära alfabetet i separata bokstäver som sen sattes till
hela meningar och trycktes. Men tysk politik dominerade
då Sverige, så Hans Präntare blev aldrig nämnd. Så nu
har vi rättat till detta, skönt. Hans har en pensel i var
dera handen den större som han har i den vänstra doppar
han i färgkoppen och stryker av den på textpenseln i
höger hand. Det tycks vara kallt i detta slottsliknande
rum. Hans har både päls och mössa på sej, han får väl
värma händerna på katten då och då eller på den sköna
spinnerskan i bakgrunden. Den gamla handskriften näm
ner ingenting om det.

Insändaren
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På bilden ser ni våra informatörer om den nya Arbetarskyddslagen. Fr v Hans Lundgren, LO, Sven Daglund, Fab
riks och Hans Rosendahl, KFO.

INFORMATION OM ARBETARSKYDD
Veckoslutet 23-24 mars reste alla, som är enga

gerade i skyddsarbetet här i Gustavsbergs Fabriker
till Åland. Centrala skyddskommitten, skyddsom
bud, arbetsledare, deltagare i den kurs i ergonomi,
som hållits här under dom senaste åren var resans
huvuddeltagare. Det blir inte så ofta, som alla, som
jobbar med denna viktiga del inom företaget kom
mer tillsammans annat än i jobbet med vardagssli
tet. Så resan var dels en avkopplings- och uppmunt
ringstur, men också en mycket viktig informations
resa. Det handlade om den nya Arbetarskyddslagen,
som gäller från den 1 januari 1974.

Det blev inte bara en instruktiv resa. Den var
också väldigt trevlig och vädret var som bäst. Ha
vet, Älands hav som kan vara så svårt, låg inte
precis som en spegel, men det fanns ingen möjlighet
att bli sjösjuk. Och det var bra. För efter en ange
näm lördagskväll väcktes alla gustavsbergare tidigt
på söndagsmorronen och kl 8.30 var det dags för
information.
Huvuddelen var två pass på vardera 40 minuter

med information av Hans Lundgren, LO. Han gick
med instruktiva bilder som hjälp igenom dom vikti
gaste förändringarna och nya tillskotten i lagen och
kommenterade dom på ett lättförståeligt språk.
Omvittnat av flera vid stickprov. Det är verkligen
en viktig detalj i all information, som man kanske
inte är så bortskämd med. Och att tolka lagar är
svårt. Vana lagtolkare är ju inte alltid överens. Men
när det gäller denna nya lag har alla anställda vid
Gustavsbergs Fabriker fått den lilla utmärkta
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kompletteringen till den nya lagen För bättre ar
betsmiljö. Den är utformad i samarbete mellan bl a
SAF, LO, TCO, Statens arbetsmiljönämnd, Kungl
Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetarskyddsnämnden.
Den har gått ut till drygt 4 milj arbetstagare i Sve
rige. Läs den! Den är lättfattlig och informativ.

Den nya lagen bygger på den översyn av lagen
från 1949, som presenterades av Sven Aspling vid
presskonferensen på Teatern i Gustavsberg i februa
ri 1970. Men arbetet med denna viktiga fråga gick
trögt i början. Redan för 90 år sedan motionerade
Sven Adolf Hedin - historiker, journalist och med
några avbrott ledamot av Riksdagens andra kam
mare från 1870 till sin död 1905 - om yrkesinspek
tion, olycksfalls- och ålderdomsförsäkring.

Det är inte lätt att sammanfatta en så viktig och
omfattande information. Men här kommer några
av dom viktigaste nyheterna. $ 39 är kort och kon
cis: "'Arbetsgivare och arbetstagare skola samverka
för att åstadkomma sunda och säkra arbetsförhål
landen." Samverkan är en förutsättning för att det
ska gå bra, vad man än sysslar med i gemenskap.
Men inte alltid så lätt. Ur informationshäftet: "Ef
tersom ingen lag i världen kan tvinga människor
till samarbete måste viljan att samarbeta stimuleras.
En sådan stimulans ligger också inbakad i de nya
lagbestämmelserna, som ger skyddsombud och
skyddskommitteer en starkare ställning och ett ökat
inflytande." Förut skulle samarbetet ske under ar
betsgivarens ledning.

En viktig nyhet är $ 40 där det bl a står: "Ar-



betsgivare och arbetstagare svara gemensamt för att
skyddsombud får erforderlig utbildning. Skyddsom
bud skall beredas erforderlig ledighet med bibehåll
na anställningsförmåner för att fullgöra sina upp
gifter." Angående utbildningen här, så finns det
planer, som vi kanske får tillfälle att återkomma
till, när dom tagit fastare former och arbetet har
kommit i gång. Det blir vår egen Utbildningsavdel
ning, som kommer att hålla i det arbetet.

$ 41 a säger: "I skyddskommitte skall behandlas
frågor om företagshälsovård, frågor om planering
av nya eller ändrade lokaler, anordningar och ar
betsmetoder samt frågor om upplysning och utbild
ning rörande arbetarskydd."
När det gäller företagshälsovård har vi ju egen

läkare och Rune Raxell och syster Margit är ofta
med på skyddsronderna och skyddskommitten har
själv föreslagit denna rutin, som tycks fungera bra.
Dessutom har vi ju nu också sjukgymnast, Agneta
Ubbe. Vid den efterföljande diskussionen talade
hon om det viktiga i en rätt arbetsställning. Hon
går runt för att kolla just detta led i skyddsarbetet
för att som hon uttryckte det "göra sej själv över
flödig". Hon skall påpeka och förebygga felaktiga
arbetsställningar som kan förorsaka muskelskador
o dyl. Besvär, som hon nu får försöka rätta till med
behandling.
Att ha företagshälsovården knuten till företaget

och inte som diskuterats på vissa håll till landsting
et, tycktes vara att föredra. Läkaren känner ju
både till arbetsförhållandena och personerna som
jobbar.
När det gäller frågan om planering av nya eller

ändrade lokaler, arbetsmetoder etc är det viktigt
att man förebygger skaderisker under planeringen.

Därför kommer alltid i fortsättningen utlåtanden
från yrkesinspektionen in i sådana byggnadslovs
ärenden, som avser arbetslokaler eller personalrum.
När man inte har skyldighet att söka byggnadslov,
skall arbetsgivaren göra anmälan till yrkesinspek
tionen 3 veckor innan lokalen tas i bruk. Detta enl
§ 8 a.
Så den viktiga $ 40 b, som det redan skrivits

mycket om: "Innebär arbetet omedelbar och allvar
lig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rät
telse icke genast uppnås genom hänvändelse till ar
betsgivaren, kan skyddsombud bestämma att arbe
tet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande
av yrkesinspektionen." Riskerna att det här skulle
missbrukas skall inte överdrivas med tanke på att
dom som fabriksklubbarna väljer till skyddstjänsten
är människor med intresse och med gott omdöme,
som ska ha god kännedom om riskerna inom sina
respektive skyddsområden.

En del av nyheterna i den ändrade lagen har re
dan på sätt och vis fungerat till viss del inom före
taget, säger David Hjerpe.
Vi fick också en del information av Fabriks Sven

Daglund och Hans Rosendahl från KFO, som vi
kanske kan återkomma till. Den efterföljande dis
kussionen blev inte så livlig. Men det var inte
så lätt att efter så mycket information i hast sovra
sina intryck av vad man kunde undra över. Det
dyker väl upp under kommande arbete.
Centrala skyddskommittens AU - Gösta Wis

dahl, David Hjerpe, Birger Andersson och Tor
björn Schön - hade gjort ett fint jobb med ord
nandet av den här informationsresan. En på om
rådet tämligen okunnig person har i varje fall lärt
sej ganska mycket om ett viktigt område.

Margareta

En ovanligt talrik skara lyssnade till informationen om den nya Arbetarskyddslagen.



MOLNTORPSGLIMTEN
I förra årets vårnummer utlovades en interiör

bild av vår nya produktionshall, vilken bl a utgör
slutstation" för diskbänkstillverkningen. Från en
plattform, där värme- och ventilationsanläggningen
placerats, tog Foto-Eilert bilden. (Olyckligtvis just
vid ett skiftbyte, därav den ringa bemanningen!)
Rymd och ljus kännetecknar det värdefulla lokal
tillskottet. I bakgrunden synes de plastade och ljud
isolerade diskbänkarna återkomma efter vandringen
från sprutboxarna, via torkugnen, f vb till lager
och packning. T v "Motala"-pressen.

Från företagsnämndens marssammanträde kan
rapporteras, att vår produktion f n ligger något un
der budgetberäkningarna samt att förslagsbelöningar
tilldelats Tage Gunnarsson och Stig Rosendahl.
- GBM-klubbens styrelse fick vid årsmötet föl

jande utseende: ordf Evert Stillman, v ordf Arvid
Sandberg, kassör Inger Avelin (nyvald), sekr Lars
Johansson, v sekr Allan Eriksson, klubbmästare
Bertil Johansson samt Bertil Gybrant och Åke Hed
ström. Suppleanter Ewy Hell'berg och Ole Ählqvist.
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Den 9 febr avgjordes klubbens mästerskap i pim
pelfiske på sjön Ojbjörken n v Surahammar. Slut
resultatet blev sensationellt så till vida att en käck
dam - Pirjo Ehnlund - snuvade de segervissa her
rarna på vinsten! Resultat damer: 1. Pirjo Ehnlund,
klubbmästare, 697 g, 2. Anna Eriksson 288 g, 3.
Impi Pokela 29 g. Herrklassen vann Tage Gunnars
son med 649 g, varpå följde John Ehnlund 431, Ivar
Eriksson 316, Urban Mylläri 286, Knut Andersson
212, Arne Westman 188, Erkki Siven 155, Esko
Pokela 147, Simo Siven 128, Harri Leppälä 111,
Weikko Mylläri 103, Anders Noren 71, Mikael
Gunnarsson 51, Henry Broström 33, Stig Andersson
29, Rainer Sandvik 25 och Bjarne Lindlöf 18 g.
Mästerskapet gällde enbart abborre. I en särskild
tävlan om största fisk vann Simo Siven med en
gädda på 545 g.

Klubbens motionsdrive är nu igång. Gustavsberg
tillverkat hushållsporslin väntar de mera ihärdiga
"motionärerna".

L Johansson



Tre nya färger
på sanitetsporslin

Det är synd att vi inte har råd med färgfoton i
den här tidningen. Då skulle vi ha visat er hur bra
våra tre nya färger gör sig i badrumsinredningar.
Nu kan vi bara rekommendera er att se informa
tonsbroschyren, eller ännu bättre, gör ett besök på
utställningen på Fleminggatan eller på något av
våra filialkontor ute i landet.
Tre starka färger, olivgrönt, gyllenbrunt och kas

tanjebrunt finns nu på nästan hela programmet av
tvättställ, wc-stolar, bideer och badkar. I mer än
20 år har det funnits färgat sanitetsgods men bara
i milda pastellfärger. Våra tre nya är mustiga, var
ma och mättade färger, som ger rika möjligheter till
nya färgsättningar i badrummen. De passar bra till
de populära naturmaterialen i väggar, tak och golv.
Två tidigare färger försvinner ur sortimentet, den

grå omedelbart och den gröna så småningom. På
Fleminggatans utställning träffade ett trettital rep
resentanter för pressen, Jan Landqvist, formgivare,
vår "badrumsingenjör" Marie Lindgren, reklamens
Harry Ekström och personal från Stockholmskon
toret, som informerade om de nya färgerna. Samt
liga filialkontor hade bjudit in pressen och vi kan
visa en bild från Karlstadskontoret som hade en
lyckad och välbesökt utställning, bilden th ovan.

De mer färgstarka "sanitetsmöblerna" ger nya
möjligheter till annorlunda färgsättningar, konsta
terar Marie Lindgren på bilden här intill.

Ännu ett pris till
AB Gustavsbergs fabriker

Det skandinaviska förpackningspriset SCAN
ST'AR 1974 har tilldelats en grupp på företaget för
"Transportförpackning för monterade och omon
terade tvättställ". Priset utdelades den 25 mars på
Hotell Scandinavia i Köpenhamn i samband med
den sjunde skandinaviska förpackningskonferensen.

Gruppen som vann: Jan Landqvist, Hans Anders
son, Roine Fredriksson, Percy Gelin och Rolf Eriks
son.

Ronnebyfabriken återgår till Tarkett
I samband med att Gustavsbergs Fabriker kon

centrerat sin plaströrstillverkning till Fristad över
tar Tarkett Gustavsbergs Fabrikers lokaler vid Ron
nebyhamn. Avtalet garanterar sysselsättning vid
Tarkett för samtliga 120 anställda vid Gustavs
bergsfabriken.
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Ovan Anneli Nilsson och Hilding Engströmer i Gideon
Wahlbergs "Johannis i Lillgår'n. Foto Leif Andersson.
Nedan studerar Egyptens ambassadör Riksdagsservisen.
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Välspelad "Buskis"
på Gustavsbergsteatern
Hur skulle det gå att spela äkta Gideon Wahl

berg-buskis i vår moderna tegelteater? Kunde man
undra om=man aldrig sett en buskis. Det gick ut
märkt! Scenstudions sammansvetsade gäng spelade
inför nästan fullsatta salonger Wahlbergs Johannis
i Lillgar'n två kvällar.

Efter en något försiktig början kom man snart in
i den rätta stämningen på båda sidor om rampen.
Man kände buskarna och dagrarna och spänningen
mellan det moderna stadsfolket och lantbons för
undran och medvetna eller omedvetna rävspel med
känslor ooh ålderdom och pengar. Och buskisens
dråpliga situationskomik blommade för fullt. När
publiken väl fått i gång skrattet, så blev det applå
der inför öppen ridå. Sippa kvinnor och giftaslystna
flickor, säkra och osäkra karlar och ungdomars spel
i buskarna hjälpte hela salongen att komma loss.
Att nämna alla på scen går inte och jag nämner

ingen även om det finns någon eller några, som har
en alldeles särdeles begåvning.

Sven Andersson har i alla fall hållit i regin och
det har tydligen varit ett fint samarbete. Och det
blev två glada kvällar här. Senare blir det spel i
riktiga buskarna utåt öarna och Mölntorp ska få
besök i augusti.

M.

Egyptens ambassadör
på Gustavsbergsvisit

Egyptens ambassadör i Stockholm, Moustapha
Moukhtar, kom på besök till Gustavsbergs Fabriker
tillsammans med ambassadsekreteraren och Nils
Thedin på KF. Bo Broms visade runt i fabrikerna
och herrarna besökte bl a Stig Lindberg i hans atelje.
Ambassadören fick se den nya Riksdagsservisen, som
Stig har gjort, med kronor i guld och blått på vi
taste, genomlysande benporslin. En servis, som kan
hända kommer att användas i flera "nationella"
sammanhang vad det lider.
Sådana statliga beställningar går genom Kgl Bygg

nadsstyrelsen. Och ibland kan det bli lite besvär
ligt, som i den kyrka där det står i broschyren som
gjorts efter kyrkans restaurering: "Mattan i koret är
gjord av Kgl. Byggnadsstyrelsen."



I år liksom 1973 blev det Radhusmästerskap i löpning. Det fanns ju ingen snö. Men 95 flickor och pojkar tävlade i
löpning lördagen den 23/2. Och Ernst Bäckström tackar alla goda givare och medhjälpare: Gustavsbergs Fabriker,
Domus, Hem och skola, Kvinnogillet, Värmdö IF och Gustavsbergs orienterare.

RADHUSMÄSTERSKAP I LÖPNING
Radhusmästerskapen i löpning lördagen den 23 februari 1974

Flickor, f. 1966-67 500 m Pojkar, f. 1965-67 500 m 20 Fransisco Condro 4.34
1 Maria Mohlin 2.51 1 Tommy Tvinghagen 2.24 21 Sven Eriksson 4.35
2 Lisa Sandström 2.53 2 Dan Norin 2.27 22 Jonny Tv,inghagen 4.36
3 Monika Sandström 2.54 3 Göran Nävertun 2.28 23 Lars Eriksson 4.45
4 Elisabeth Ha!Lberg 2.57 4 Magnus Hammar 2.38 24 Tommy Lindfors 4.46
5 Evonne Nilsson 3.00 5 Mikael Pettersson 2.43 25 Tommy Olsson 4.47
6 Marianne Sturmer 3.06 6 Mattias Grenholm 2.46 26 Harry Kalerva 4.48
7 Eva Tryggvesson 3.08 7 Ronald Höglund 2.53 27 Mats Fall 5.00
8 Åsa Lundgren 3.09 8 Joakim Wester 2.53 28 Lars Nilsson 5.03
9 Anna-Trolle Lindgren 4.16 9 Lars Johansson 3.00 29 Juri Paganini 5.18

10 Urban Lundkvist 3.03
Flickor, f. 1964-65 500 m 11 Nicklas Thelander 3.04 Pojkar, f. 1960-61 1000 m
1 Annika Persson 2.23 12 Jan Heikkilä 3.10 1 Hans Abrahamsson 3.38
2 Susanne Persson 2.30 13 Björn Andersson 3.11 2 Urban Johansson 3.48
3 Äsa Trolle-Lindgren 2.39 14 Per Tryggvesson 3.16 3 Percy Tollebrant 3.4915 Ola Benjaminsson 3.174 Anna Hallberg 2.42 16 Patrik Skog 3.18 4 Kari Ikaheimonen 3.58
5 Susanne Klasson 2.43 5 Jukka Ikaheimonen 4.00
6 Cisilia Sjöstedt 2.59 Pojkar, f. 1962-64 1000 m 6 Karl-Gunnar Lindahl 4.02
7 Ingrid Nilsson 3.09 1 Mikael Persson 3.52 7 Lars Lundqvist 4.08
8 Jana Ostlund 3.10 2 Göran Lingestål 3.55 8 Peter Essman 4.10
9 Gunilla Bjärkerot 3.21 9 Dan Nordström 4.133 Karl Hennix 3.57 10 Jan-Olov Löfström 4.174 Arne Fallstig 3.58 11 Conny Larsson 4.22Flickor, f. 1961-63 1000 m 5 Leif Johansson 4.06 12 Mikael Bylund 4.231 Lena Johansson 4.03 6 Dan Fridlund 4.08 13 Mats Blomberg 4.232 Eva Adlertz 4.05 7 Anders Mohlin 4.15
3 Kerstin Wahlund 4.05 8 Per Daagarsson 4.16 14 Mikael Lindgren 4.23
4 Lena Söderström 4.31 9 Mats Ljungsjöö 4.22 15 Björn Norling 6.41
5 Ann-Kristine Svensson 4.36 10 Hans Benjaminsson 4.23
6 Susanne Karlsson 4.37 11 Lennart Engström 4.24 Pojkar, f. 1957-59 2000 m
7 Agneta Tollebrant 4.43 12 Bernt Stiirmer 4.25 1 Roger Hagelin 7.03

13 Stefan Nilsson 4.26 2 Ulf Burman 7.16
Flickor, f. 1959-60 1000 m 14 Leif Olsson 4.27 3 Anders Daagarsson 7.17

15 Tommy Wilberg 4.28 4 Stefan Persson 7.231 Gunilla Nävertun 3.56 16 Martin Fieth 4.29 5 Jonny Wahlund 7.24
17 Roger Forsberg 4.30 6 Björn Lindberg 7.39

Flickor, f. 1957-58 1000 m 18 Ronny Höglund 4.32 7 Yngve Strömgren 7.40
1 Jill Daagarsson 4.04 19 Conny Magnusson 4.33 8 Lars-Göran Larsson 8.12
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Elsa Löfdabl har jobbat som handtryckerska nästan hela sin långa arbetstid och dom senaste åren har
hon arbetat på Cromotryck. På sin sista arbetsdag, den 29 mars, bjöd hon sina arbetskamrater på kaffe
under frukostrasten. Det har blivit tradition att man gör så - också på födelsedagarna. Här får hon
blommor och tackar sina vänner på jobbet. Den mer officiella avskedsbilden kommer senare.

ÅTTA MEDARBETARE
SOM UPPNÅTT
PENSIONSÅLDERN

Modellör Axel Björkman har efter 52 års tjänst gått
i pension, men i sommar har han lovat förstärka vår
keramiska utställning, då han har ett stort kunnande
om företaget och samhället. Acke är ju gustavsbergs
pojke från födseln, och vi har alla fått ta del av
hans goda minne i Gustavsbergaren "Vandra min
väg'-artiklarna t ex. Idrotten hör också till Ackes
intressen, och vi hoppas att även i fortsättningen få
ta del av hans minnen och intryck i tidningen.
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Elis Sander har varit här i 40 år som eldare i panncentralen. Men han har också varit en aktiv man inom
kommun och föreningslivet: ordförande i Nykterhetsnämnden och ledamot av kommunfullmäktige bl a.
Erik Lindahl är veteran. Efter 53 års tjänst lämnar han nu fabriken. Många år har han jobbat med porslin.
De sista 20 åren har han varit vid Vattenverket och försett fabriken och södra samhället med vatten.
Helmer Jönsson är Ljusdalsgrabb och kom hit 1945. Nu slutar han efter 30 år. Han har jobbat med trä
hela sitt liv, många år tillsammans med Samuelsson i sågen.

Erik Nyberg från Gudmundrå var ett av fynden som kom till oss då vi körde igång badkarstillverkningen.
1949-62 var Erik på emaljverket och sedan till pensionen på BKF-lagret.
Ester Fall, som är gustavsbergsflicka, har efter 28 års tjänst gått i pension. Hon kommer nu att ägna mer
tid åt barnbarnen. Ester, som den längsta tiden av sin anställning, med sin lugna och trygga röst svarat i
vår gamla telefonväxel, var de senaste tio åren på kyldiskavdelningen där hon var alltiallo med personal
vård och tidskrivning som några viktiga uppgifter.
Tage Bjurling med 16 års anställning, är stockholmspojke från begynnelsen, och har tjänat BKF i alla år,
först emaljverket och sedan pressverket. Han får nu ägna sin tid åt hobbies och barnbarn.



GUSTAVSBERG

22.2 Gustav Adolv Axell, Bergsg. 3 B
4.3 Lilly Lovisa Box f. Westerlund, Gustavsgården
8.3 Karl Gunnar Engelbrekt Regvall, Gamla v. 1

26.3 Oskar Sixten Hultgren, Rutens v. 20
27.3 Arne Bjuhr, Hästhagsv. 4
3.4 Signe Maria Viktoria Persson, på förs. skriv.

66 år
81 år
76 år
62 år
69 år
81 år

Födda
26.1 dotter till Karl Ove Hällström o. Solveig Kristina Gren,

Björnskogsvägen 58
29.1 dotter till Gert Ove Karlsson o. Eva Agneta Christina

Ostman, Rutens v. 8
31.1 son till Arne Tommy Edman o. Mary Birgitta Jonsson,

Björnskogsv. 72
5.2 son till Inga-Maj Anita Vesterberg, Rutens v. 12

13.2 dotter till Lars Göte Samuel Lundin o.h.h. Margareta
Birgitta f. Svensk, Trallbanev. 2

19.2 Ana dotter till Kostadin Kovacevic o.h.h. Stojanka f.
Janjic, Bergsg. 3 A

24.2 dotter till Lars Sölve Rickard Karlsson o.h.h. Berit Elisa
bet f. Andersson, Betselv. 4

25.2 dotter till Bengt Lennart Harrsjö o.h.h. Eva Margareta
Erlandsdotter f. Olson, Skyttev. 1

25.2 son till Stig Bertil Andersson o.h.h. Inger Marianne f.
Wiklund, Nelsonstigen 3

26.2 dotter till Seppo Henrik Löllö o.h.h. Eira Aulikki f.
Naula, Hästskov. 8

26.2 Mia dotter till Jan Stig Manfred Blom o.h.h. Gunilla
f. Nissing, O Räknäsv. 12

26.2 dotter till Lars Olov Lindgren o.h.h. Siv Mari f. Barck,
Älggårdsv. 22 E

28.2 son till Lars Lennart Sixten Andersson o.h.h. Inger An
nika f. Gynning, Björnskogsv. 2

3.3 dotter till Johan Sune Einar Åkerström o.h.h. Sonja
Elisabet f. Nyborg, Mörtnäsv. 4-6

11.3 dotter till Kent Åke Johansson o.h.h. Gun-Britt Viola
f. Hansson, Skyttev. 3

12.3 son till Åke Ingemar Hedström o.h.h. Anneli Birgitta f.
Eriksson, Björnskogsv. 62

13.3 son till Esko Rainer Ilkka o. Pirkko Marja Koskela,
Nelsonstigen 2

22.3 son till Rolf Steffan Martin Lindberg o.h.h. Lena Mar
gareta f. Pettersson, Nelsonstigen 7

24.3 dotter till Tord Gustaf Björklund o.h.h. Lilly Marianne
f. Nykvist, Björnskogsv. 52

25.3 son till Hannu Sakari Parkkila o.h.h. Riitta Anneli f.
Mustonen, Idrottsv. 30

6.4 dotter till John Erik Sjöberg o.h.h. Lisbeth Birgitta f.
Månsson, Nelsonstigen 11

Gustavsbergs församling
KYRKLIGA ARBETSKRETSENS försäljning den 24 mars
inbringade 7.765 kr.
Arbetskretsen anordnar utfärd för församlingens pensionärer

fredagen den 14 juni. Avfärd med bussar från kyrkan kl 11.
Hemkomst c:a kl 15. Anmälan om deltagande senast den 11
juni till fru Kerstin Lundberg, tel 308 57 eller past.exp, tel
300 52.

Tack
För allt vänligt deltagande vid Ebba Hellqvists

bortgång och för alla vackra blommor vid hennes
bår ber vi få framföra vårt varma tack till AB Gus
tavsbergs Fabriker, grannarna i Höjden, f d arbets-
kamrater samt släkt och vänner. Syskonen

Vi tackar Arbetskamrater, Gustavsbergs Fabriker,
Veteranklubben, V.P.K och övriga Släkt och Vän
ner för den vackra blomstergärd, som kom vår bror
Gustav Axell till del vid hans bortgång.

Syskonen

Ett varmt tack till fabriksledning, arbetskamrater,
släkt och vänner för all uppvaktning på min 60-
årsdag. Yrjö Boman

Ett hjärtligt tack till alla chefer och arbetskamra
ter på Fleminggatan för den storartade uppvakt
ningen på min 50-årsdag.

Anna-Gurli Appelgren

Vigda
9.2 Stig Sonny Ringqvist o. Gunnel Elisabet f. Söderman
2.3 Bengt Christer Forsgren o. Gudrun Kristina f. Lundin
2.3 Bengt Olof Cronås o. Majvor Birgitta f. Jonsson

16.3 Seppa Kaarlo Antero Kärki o. Britta Linnea f. Fallstig
16.3 Kjell åke Baum o. Anna Anita f. Jonsson

Döda
31.1 Ebba Eugenia Hellkvist f. Box, Höjden,
15.2 Karl Ludvig Arne Andersson, Mariag. 5

73 år
54 år

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

Allan Olsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 60-
årsdag till AB Gustavsbergs Fabriker samt arbets-
kamrater. Aina Johansson

A. F. B EC K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB Affär och kontor: vx 44 98 70

Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90
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INGARÖ

Födda
13.1 en dotter till Johan Christer Fagerström o.h.h. Inga Gu

nilla f. Björklund från Marikavägen 34
19.2 en son till Eric Ahlen o.h.h. Brittmari f. Karlsson från

Nykvarn
19.2 en dotter till Victor Vijver o.h.h. Yvonne f. Akkermans

från Krokvägen 48

Vigda
1.2 Karl Olov Herbert Jansson och Ingrid Margareta Karl

ström från Äterlögavägen 16
9.2 Kurt Axel Duhrin och Inga-Lill Finnström från Gamla

Brunnsvägen 21

Döda
20.1 Elin Matilda Norman från Skälsmara (Gustavsgården)

Tack
Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar

betskamrater och alla som visat mig så stor vänlig
het då jag slutade min tjänst vid uppnådd pensions-
ålder. Axel Björkman

Ett hjärtligt tack till arbetsledning och arbetskam
rater för all uppvaktning på min 50-årsdag.

Giovanni Pizzoni

Ett hjärtligt tack för uppvaktningen på min 50-
årsdag.

Gösta Pettersson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

Gunborg Karlsson

Ett varmt tack för gåva och blommor vid min
avgång från Gustavsbergs Fabriker.

Tage Bjurling

Ingarö församling
LUTHERHJÄLPENS FASTEAKTION avslutades på Palm
söndagen; det preliminära slutresultatet blev 2.500 kronor, en
summa som förhoppningsvis kommer att växa betydligt. An
är det inte försent att bidraga, Lutherhjälpen i Ingarö försam
ling har postgiro 23 82 92 - 7.

SONDAGSSKOLAN slutar i år vårterminen den 12 maj med
Familjegudstjänst och sedvanlig vårutfärd....
KONFIRMATION blir det den 21 april då sju Ingarö-ungdo
mar konfirmeras oah för första gången deltar i församlingens
nattvardsfirande.

REDAN NU KAN Nli.MNAS ...
att i likhet med förra året en omfattande sommarverksamhet
planeras kring Missionshuset i Skälsmara tillsammans med
Gustavsbergs Missionsförsamling

att Ingarö Kyrkliga Sykrets också i sommar kommer att an
ordna försäljning med bl a en spännande loppmarknad. Gåvor
till loppmarknaden mottages redan nu tacksamt: tel. 272 36
kyrkvaktm. Wanngård eller 270 02 pastorsexp.

FÖRSÄKRINGSKASSAN
HAR FLYTTAT
Torsdagen den 25 april flyttade Försäkringskas

san till nya lokaler med adress
Mariagatan 5, 134 00 Gustavsberg.

Kassan är öppen dagligen måndag till fredag kl
09.00-15.30.

Telefontid kl 08.00-16.00 301 55 och efter tele
fontid (telefonsvarare) 301 56.

HÖJDEN 100 ÅR
"Personerna till höger okända", skrev vi i förra

numret under bilden av Höjden, huset som fyller
100 i år. Nu är de inte längre okända. Lennart Löf
bom ringde och berättade att det var Lilly Jansson,
född Löfbom, med dottern Birgit som står längst till
höger på bilden.

0

HALL NATUREN REN
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PÅ LÄTT SVENSKA

Många nya svenskar:

12.520 utlänningar blev svenska medborgare un
der 1973. Aldrig tidigare har så många fått svenskt
medborgarskap. 6.178 av de "nya svenskarna" var
finländare, 918 var väst-tyskar, 707 jugoslaver,
293 italienare, 247 polacker, 177 ungrare, 169
spanjorer, 166 var från Sovjet och 178 från USA.

Sjuåringar:
Barn som blir sju år 1974 ska börja skolan i

höst. Också äldre barn, som inte redan går i sko
lan, ska börja då. De här barnen ska komma till
skolan nu på våren och skriva in sig. Oftast kom
mer en kallelse (= ett brev med tid och adress för
inskrivningen). Kommer det ingen kallelse, ska
man vända sig till närmaste skola. Adressen finns
under "Skolor: grundskolor" i telefon-katalogens
yrkes-register.

Handla konsumentägt!

DOMUS
3

PJ% 4Pepm 1 C}
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Föräldrapenning:"
Man ska kunna få föräldra-penning under sju

månader i stället för sex efter 1 januari 1975. Det
har riksdagen* bestämt".

Underhållsbidrag:"
Underhållsbidragen blir 6 procent högre den 1

april. Det betyder att bidragen ökar med 6 kr för
varje hundra-lapp.

ORDET BETYDER

*föräldrapenning -en - Föräldrar har rätt till för
äldra-penning, om en av dem stannar hemma från
arbetet när ett barn föds. Mamman kan få ersätt
ning med början högst 60 dagar innan barnet föds.
Hon får den under barnets första 30 dagar. Sedan
kan pappan eller mamman vara hemma hos barnet
och få ersättningen.

riksdag -en -ar - Vart tredje år (1973/76/79)
är det val. Då väljer svenska folket representanter
till riksdagen (parlamentet). I riksdagen är det
just nu 350 riksdags-män och -kvinnor från 5 poli
tiska partier. De arbetar med frågor om t ex nya
lagar"* och skatter.

*bestäm/ma -mer -de -t - Hon bestämmer = hon
säger, vad de ska göra.

*underhållsbidrag -et - Om en pappa eller mam
ma inte bor tillsammans med barnet, ska han/hon
betala underhåll (underhålls-bidrag = pengar) för
barnet. En person kanske också måste betala un
derhåll till sin tidigare fru eller man.

Utomhusakrylat
Miljövänlig matt akrylatlatexfärg för målning av trä, puts,
betong m.m. Bra även vid ommålning av tidigare olje-,
alkyd- och latexmålade underlag.
Vattenspädbar. 1 lit räcker till ca 8-10 m.
Torktid: Klibbfri efter 1/2 tim. Övermålningsbar efter
ca 3 tim. 1 lit 17:90, 4 lit 64:.

a 11 lä
°-±spökallagånt'

#---·--:. -
Exponyl PL 50 Trälasyr
Ljusäkta trälasyr för utomhuslasering. Framhäver träets
ådring. Rinner eller droppar ej. Växtvänlig, vattenavvisande.
1 lit räcker till 9-8 m?* på ohyvlat virke, 9-11 m? på
hyvlat virke. Torktid: 8-12 tim.
Färglös 0,9 1 12:50. Kulör 1 lit 14:25.

Domus / Gustavsberg

MOTIONERA MERA
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"Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor"

Var aktsam i naturen - skräpa inte ner i markerna
plocka inte fridlysta blommor

Blåsippa, gullviva och liljekonvalj är fridlysta i Stockholms stad och i följande kom
muner i Stockholms län: Boo, Botkyrka, Danderyd, Djursholm, Ekerö, Färingsö, Gus
tavsberg, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Saltsjöbaden, Sollentuna, Solna,
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vaxholm, Värmdö med un
dantag av skärgården, Osterhaninges fastlandsdel samt Ostra Ryds församling i Oster
åker. OBS! I övriga delar av Stockholms län är det tills vidare förbjudet att gräva upp
vilda exemplar av blåsippa. Förutom de tre nämnda är backsippa, svärdsyssla, guckusko,
rödsyssla, Adam och Eva fridlysta i hela Stockholms län. Allt enligt Svenska Naturskydds
föreningen.



Faglar fran svensk skargard
eDesign Paul Hoff
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"Sverige är fantastiskt. Svenska Turisttrafikför
bundets (STTF) sommarbroschyr heter så i år. Den
får man som vanligt gratis i alla turist- och rese
byråer och i pressbyråkioskerna.

Och Sverige är ju fantastiskt, med omväxlande
natur och ljusa sommarnätter, det vet vi alla. Mån
ga turistorganisationer har gjort i ordning bilturs
förslag. Och vill Du cykla, så har Cykelfrämjandet
trevliga broschyrer med olika förslag på cykelturer.
Cykeln ger fin närkontakt med naturen och så är
det ju så nyttigt och så luftigt. Man kan hyra en
cykel för 5-10 kr per dag och 50 kr i veckan.
Promenera kan man också, det går bra för alla

åldrar. Det finns härliga vandringsleder lite var
stans i Sverige, inte bara i fjälltrakterna. Sörmlands
leden är 50 mil lång, men man går naturligtvis så
långt man har ork och lust. Ostkustleden, Bergslags
leden, Gästrikeleden, Hälsingeleden är också fina
promenadleder.

Och så har vi ju Frida i varje län, dit man kan
ringa och höra vad som pågår. Hennes nummer
finns i telefonkatalogen på Frida Fritidsinformation
(tfnsvarare) och i den nya Sverigebroschyren. Glad
Sommar!



Foto: Marianne Preissler.

Här kommer Gustafsberg VII genom Farstabrohål
som förr på väg in till Gustavsbergs kaj. Detta är en
syn som vi saknat länge, men nu kan få se alla lör
dagar i juli och augusti.

I år liksom i fjol blir det öppet hus i Keramiskt
Centrum, ni kan läsa om det på nästa uppslag. Juli
blir inte en tyst månad vid Farstaviken i år. Det är
skönt, en så ljuvlig bit av Värmdön bör inte ligga
öde under hela svenska folkets semestermånad.

Stipendieutdelning och skolavslutning hör för
sommaren till. Några få av många förtjänta får del
av gåvorna - vi gratulerar.
25-årsfesten, för anställda med 25 års oavbruten

tjänst, har blivit en tradition som tydligen uppskat
tas, se de glada bilderna på mittuppslaget. Att bli
veteran är dubbelt så fint och det krävs dubbelt
så många år i företaget för att nå denna värdig
het. Då får man guldklocka och blir invigd i Vete
ranernas exklusiva klubb vid en fest som hålls vart
annat år. I år var det dags och ni återfinner bild
reportage i mitten av tidningen.
Centrifugalrör i Oxelösund har också firat sina
25-åringar" och i Mölntorp har man haft besök
av arbetskamrater.

Denna tidnings "meste" redaktör, Gösta Dahl
berg, har återvänt till sin gamla tidnings spalter och

bjuder oss på lite av allt det han minns från sitt ar
bete i och kring fabriken. Veteranfesten inspirerade
honom också till ett "Kvitter från Farstaviken",
välkommen säger vi.
Reser ni utomlands i år eller tycker ni att 'Sve

rige är fantastiskt", vilket ni än föredrar får ni goda
råd i tidningen. Samlar ni frimärken så kan ni se
fram emot en del begivenheter, "Stockholmia' bl a,
internationell frimärksutställning i Älvsjö.
Vi har tydligen passerat någon sorts generations

gräns, och ser med blandade känslor hur allt flera
av våra kunniga och trogna arbetskompisar går i
pension. Skaran bara växer oah inte för att vi miss
unnar dem en välförtjänt frihet men vi behöver
deras kunnande och stabilitet.
Konfirmationen hör också till sammarnumrets

händelser.
Vad mera kan vi bjuda - en kall vind, ett stråk

av ondska - och en stark vilja att hjälpa och lindra
genom Amnesty International, läs begrunda. Var
helst en människa lider i världen borde en annan
människa stå redo att offra sin bekvämlighet och
ge ett rejält handtag.
Till sist, njut av semestern, av sommaren, ingen

vet bättre än du hur väl du behöver den.
Red.

1



KERAMISKT
CENTRUM
Den 4 juni öppnade Keramiskt Centrum
sina portar for säsongen som det brukar
heta. Först i år gör vårt nya kultur
centrum verkligen skäl för sitt namn.
Förutom det "gamla" museet som nu har
7 år på nacken, kan man i gamla verk
städer studera hur porslinstillverkning
gick till kring sekelskiftet. Där finns
också stora fotografier med många gam
la kända porslinsarbetare på och som
även visar hur det såg ut på verkstads
golvet på den tiden. Går man en trappa
upp från verkstäderna har museet till
sammans med Kulturnämnden byggt
upp ett arbetarkök från ca 1900-1910,
en kontorshörna med många föremål
från vårt eget "Gamla Kontor" och i ett
annat hörn försökt visa hur vårt dyra
konstgods tedde sig i en litet "finare"
miljö. En äkta gustavsbergskakelugn med
servismönstret "Yokahoma" på har ta
gits ned från Farsta slott och murats upp
i högreståndshörnan.
Mer historiskt: I *Blå blom-rummet" vi
sas en bild- och föremålskavalkad om
vår ångbåtsflotta och den utställningen
kompletteras med skärgårdsutredningens
slutrapport och ett fint fotoreportage
från Möja som heter "Skärgården - för
vem?",

Överst tv blåser Hemvärnsorkestern in sä
songen för Keramiskt Centrum. Därunder
en interiör från den gamla porslinsverksta
den med bl a en tallriksformares arbets
bänk.

Underst "arbetarköket" med möbler från
bl a gustavsbergshem och den inmurade spi
sen från Täcka Udden.

Överst t h en detalj från det vackra "Blå
blom-rummet", där det i sommar visas en



INVIGT DEN
4 JUNI
Vår moderna produktion visas för

stås också, porslin, plast, konstgods, toa
letter, handfat, badkar, rostfria disk
bänkar mm.

I ett särskilt filmrum får man se ett
roligt bildspel om våra produkter och
dess samband med vatten. Efter 1-2
timmars rundvandring är det skönt att
slå sig ned i Cafe Gustavsberg, läckert
inrett med bl a handmålade blommor på
väggarna, och ta en kopp kaffe och en
god smörgås.
Juni, juli, augusti är Keramiskt Cent

rum öppet för allmänheten måndag t o m
lördag 10-16. Vill man komma efter
detta datum går det naturligtvis också
bra om man bara ringer i förväg och be
ställer tid. När detta skrives, har man
haft öppet i en vecka och besökaranta
let har varit över ettusen!

En speciell attraktion som väl är
känd vid det här laget är att man kan
åka ångbåt hit från sta'n på lördagarna.
Om man vill kan man följa med när den
går tillbaka också. Gustafsberg VII går
från Gustav III:s staty kl 9.00 och från
Gustavsberg kl 13.00.

kombinerad skärgårds- och ångbåtsutställ
ning. I förgrunden en ratt från Gustavsbergs
första kolångare, den tillhör båtklubben.

Mittenbilden visar "högreståndshörnan". I
den fina ateniennen kan man bl a se den
silverpokal Wilhelm Odelberg fick på sin
70-årsdag av högerpartikamraterna i riks
dagen.

Underst Cafe Gustavsberg där man kan
dricka kaffe eller te ur servisen BL med
specialdekor av Karin Björquist.



Fackföreningens 30-årsfest på Aspvik var en lyckad begivenhet med konsert av Blåsorkestern och kantat av Björk
man, Gunnar Mohlne från Fabriks högtidstalade. Vädret var som synes också det bästa.

•• •• 0

DET HANDE FOR 25 AR SEDAN
I BLOCKETS julnummer 1972 skrev jag ned några
minnesbilder om vad som hände kring mig året 1947.
Det väckte intresse och en och annan kompletterade per
telefon med egna upplevelser. Får jag gynna Gustavs
bergaren med samma tema? Kanske det kan bli en åter
kommande serie. Jag skriver så som jag minns nu som
pensionär, och från min egen horisont. Kanske det blir
litet personligt färgat. Kanske roar - eller retar det
någon.
Året är 1949. "Min dagliga gärning" omfattade rekry

tering, registrering, sjuklöner, sekreterarjobb, olycks
fallsanmälningar, utanordning av diverse förmåner, ord
nandet av kurser och studieutflykter, fabriksvisningar,
tillsyn av kollektivbostäder, födelsedagsuppvaktningar,
låneärenden och sparklubb. Ja, det var inte allt, men det
nämnda kan räoka som allmän introduktion. Någon
instruktion fanns ju inte. - Apropå sparande - på
årets veteranfest i maj träffade jag en av de gamle, som
1949 nappade på mitt förslag i ett Personalmeddelande
att sluta röka och i stället sätta in cigarettpengarna på
sparklubben. Han berättade med stolthet att han nu
hade 25.000:- på sitt konto.

4

Det var det här året, som KF fyllde 50 år. Ett upprop
hade tidigt gått ut till KF-företagen om en insamling
bland personalen för ett minnesmonument på Vår Gård.
Jag fick order att sköta insamlingen. "Viktigt" sa che
fen. Men ute på verkstäderna sa man "Ska vi samla in
pengar till KF?" Det blev bara 258 kronor.

Det blev en KF-dag på Skansen i juni, dit vi skickade
en busslast anställda. Men till hösten bjöd KF på Jubi
leumsfest. Varje företag fick ordna sin, och disponera
15: per anställd. Till festkommitte valdes Artur Teg
lund, Rune Lööf och undertecknad. Vi kalkylerade med
1500 deltagare, och att det är mängden som gör et - och
si pengarna räckte till mycket. På kvällen den 1 sep
tember evakuerade vi halva samhället med 30 bussar till
Blå Hallen. Allt utrymme gick åt för långbord med the
supe! Blåsorkestern konserterade, vi sjöng allsång och
Hjalmar Olson högtidstalade. Tillsammans med brand
mästare Lindberg och Scenstudion hade jag knåpat ihop
en fickrevy, "Se Gustavsberg". Den öppnades av Lappen
i känd folkparkskostymering. En rad profiler från före
taget porträtterades i tal och sång. - Till slut böljade
hela porslinskåren med partners ut i en virvlande wie-



nervals, till musik av det då populära storbandet "Lulle
Ellbojs orkester". Chefen med fru fick applåder av gus
tavsbergarna för en väl genomförd rumba. Och Hockey
Cockey debuterade med en jättering. Vid midnatt frak
tades alla smidigt åter till Gustavsberg. Den detaljen
skötte Rune Lööf perfekt.
För att få litet ordning på årets olika händelser, måste
jag nog söka följa min almanacka. Jag kan väl få näm
na att jag "efter sju år för Rakel" fick påökt till hela
650:- i månaden. Som medhjälpare hade jag ett skriv
biträde och sommartid ofta en praktikant från Social
institutet. Det här året en mycket duktig och nyttig så
dan.

Gustavsbergaren var i sin sjunde årgång. En fin till
gång för kontakter och informationer - och för his
torieskrivning. Jag var dess redaktör - ett söndagsjobb
för det mesta och med anspråkslöst arvode. De gamla
gustavsbergarna hade den som husorgan - den kostade
bara 2:50 per år. Forumcirkeln var utgivare, och hade
att hushålla med de anslag man kunde få från fabrik
och kommun. - I 1949 års första nummer medverkade
Edla Sofia med ett kåseri, i vilket hon var litet kritisk
mot trappräckena i Mariaplan. Hon hade ju småbarn.
Den artikeln renderade redaktören en reprimand av dr
Altman, som inte tyckte det var lämpligt att en perso
naltidning anmärkte på företagets åtgärder. - Numera
behöver väl inte redaktör Edla Sofia riskera något i den
stilen?
I samma nummer presenteras Företagsnämndens tillbli
velse. Den kom rätt sent igång, och en aning trevande.
Hjalmar Olson blev ordförande, Axel Ohlund vice -
och jag sekreterare. Ett uppdrag som kom att räcka för
nära 20 år framåt. Artur Teglund hade personliga vän
ner och kontakter inom Fabriks och LO - och dessa
fackmän besökte oss ofta. Det verkade stimulerande för
oss, och gav hyfs åt våra strävanden att verkligen söka
skapa samverkan och förtroende på arbetsplatsen. Jag
vill gärna erinra om att Gustavsbergs fabrikers nämnd
i en undersökning efter många år placerades främst. Det
gällde företag som tillhörde Fabriks.
Porslinet och konstgodset var alltjämt "blomman i

knapphålet" för fabrikens produktion - och drog mån
ga besökare. I radio berättade Stig Lindberg och några
porslinsmakare om kaffekoppar. Wilhelm Kåge fick me
dalj.
Ett önskemål, som framfördes i nämnden, var, att fab

riken grundligt borde visas för hemmavarande. Arrange
manget överlämnades till Personaldetaljen. Som tur var
blev det fint väder den dagen i januari, när vi kunde
hälsa 350 hemmafruar och dylika välkomna vid Blå Por
ten. Fabrikscheferna visade sina verkstäder, och på BKI
bjöds på kaffe med dopp. Artur Teglund blev poppis
bland gummorna, när han på känt maner berättade om
hur man gör klosetter.
Vi hade brist på kvinnlig arbetskraft - och hade än

nu inte vågat oss på deltid i större utsträckning. Annon
sering i finska tidningar gav flera hundra svar - de
flesta förstås på finska. Voi, voi, vad det var svårt att
tolka och välja - men 50 töser kunde vi plocka ut till
HPF. Gissa om killarna kom att surra som bin kring
Åkerlyckan och Skogsbo. Kamrern krävde att jag skulle

hålla bättre tillsyn - vilket hade sina sidor. Grabbarna
på Tretton - ganska framåt förresten - yrkade på
linbana ned till Åkerlyckan.

En rond genom Gustavsberg en torsdagskväll refereras
i februarinumret. Vi fick se och höra en hel del av före
ningsverksamhet. Gymnastik, körsång, politisk diskus
sion, sömnadskurs, ABF-föreläsning och Scenstudierepe
tition på "Livets gyckelspel". Pa biblioteket i Maria
plan betjänade Curt Säfström kvällens sista boklånare.
På Kattholmen fanns 'Teglund och andra medlemmar i
båtklubben i färd med jollebygge. På Gamla kontoret
var det Croquis, på daghemmet Mammaafton. En annan
kväll övar Blåsorkestern i Paviljongen i Kullen, på
Tretton slöjdar man under Ture Pehrsons ledning. Och
bilden av flitiga och föreningstrogna gustavsbergare kan
fyllas ut med allehanda studiecirklar inom Facket och i
Konsum, möten i frikyrkorna, idrottsövningar och
schackturnering. Det fanns över 50 föreningar i Gustavs
berg. I april utökas de med Segelklubben. Till hjälp
för klubblivet gjorde jag en minneslista med föreningar
nas namn, adress, lokal och tider - och fick kamrerns
nådiga tillstånd att trycka den för utdelning. - Bland
större arrangemang för allmänheten fanns Sångafton i
kyrkan, teater på Klubben, Röda Korsets mässa m m.
Ute vid Lagnö rustades den gamla skolsalen upp till
samlingslokal. Den invigdes med sång och spel i april.
Tillsammans med orienterarna ordnade Gustavsberga

ren vårvandring i Farstaskogarna. Vid Långträsk tog vi
matsäckspaus. Olle Hallin sa några tänkvärda ord om
natur och försyn, och vi sjöng "Härlig är jorden". Vi
var inte så tillknäppta på den tiden. - Så kom maj
månad med värmebölja. Fiskeklubben med Calle Wiberg
svettades i sin utplantering av 500.000 gäddyngel i vi
karna. - Man fick gott med strömming. En i Höjd
hagen fick tydligen för mycket, och la ett paket kasserad
fisk vid soptunnan. Där min företagsamme son på 4 år
"hittade" paketet och därtill en korg. Han gick omkring
i stugorna och sökte göra affärer. Men lukten avslöjade
den blivande ekonomen. - Värmen samlade mycket
folk i juni till Skräddarviken, där kamrern och lant
bruksinspektor Barkeby låtit röja och fylla på sand för en
badplage. Detta efter en enträgen motion från Kvinno
klubben, som tyckte det var för långt ut till Klippudden
för mammor med småbarn. Här ordnades simkurs, och
redan första året kunde många promoveras och hundra
tals barn ta de första simtagen. -
Vid Åkerlyckan satte man potatis och grönsaker. För

första gången uppläts koloniland, hyran var 1 krona
per 30 kvm. "Borgmästar" Svensson var tillsyningsman.
Värmen och sjunkande vattenstånd gav vattenbrist.

Ibland fick man åka kring med dricksvatten i tankar
till hushållen. Kvarnsjön måste fyllas på, varför ledning
och pump anlades för överföring av vatten från Osby
träsk. Och kommunen började tänka på framtiden och
möjligheterna att få vatten från Brunn på Ingarö.

I Folkparken hade vi stor Midsommarfest med dans
och lekar kring av tidningen Gustavsbergaren prisbelönt
majstång. I underhållningen medverkade de söta systrar
na Maj och Siv Larsson. De var hemma hos mig på
kaffe och förberedelser. Dom hade ingen ackompanjatör,
men tack vare Ester Fall fick vi i sista stund ut hennes
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storebror, som var en skicklig pianist.
Den nybildade Folkparksföreningen, där jag var kas

sör, beslöt att kosta på modernt biografmaskineri till
Klubben. Till hösten blev det inget mera spring runt
knuten som förr, då man gjorde pauser för filmbyte
med "Fortsättning följer". Under sommarsäsongen hjälp
te de olika föreningarna till med biljettförsäljning och i
de olika nöjesstånden. En lovvärd insats - men man
tröttnade - så det höll inte. Det var bara Lappen man
kunde lita på. Dansmusiken utfördes av Stig Hendreds
orkester.
Ute vid Lemshaga pågick filminspelning av Singoalla

med Viveca Lindfors, AlF Kjellin, Edvin Adolphson och
zigenarhövdingen Taikon i huvudrollerna. Där skenade
hästar över ängarna, där dansades och slogs av hela
zigenarklanen på order. Och många gustavsbergare blev
spådda i handen.
Aspvik, som tidigare av företaget överlåtits till före

ningarna som fritidsgård, utnyttjades inte så flitigt som
höga vederbörande hoppats. Men gustavsbergarna hade
ju också sina båtar, och naturen inpå sig. Därtill kanske
man inte var så road att möta arbetskompisarna också
på fritiden. För att söka blåsa liv i Aspvik tillsattes en
cirkel - där jag givetvis skulle vara sekreterare. Vi
borde skaffa en föreståndare, utöka serveringen och
propagera för tätare besök och utnyttjande av gården
för utflykter och samkväm bland föreningarna. Herr
skapet Eriksson på Tallbacken höll öppet för kaffe varje
eftermiddag. Lorang blev föreståndare och en och annan
förening, bl a från Stockholm, kom på visit. TPF hade
personalfest med mat, dryck, sång och dans på en liten
nyanlagd dansbana. Gillet ordnade Hembygdsfest, Fack
föreningen 30-årsfest. - Men ekonomin blev svag och
efter fyra års ojämn kamp ansåg kommitten det bäst att
återlämna Aspviksgåvan till företaget.
Fackföreningens 30-årsjubileum blev festlig och väl

arrangerad. Men så var också kamrern generös med hjälp
och transportmedel. Blåsorkestern konserterade förstås,
Gunnar Mohlne från Fabriks högtidstalade, och Landis
läste Björkmans kantat, där man väntade "en fest som
borde bli en högtidsstund för fackförening och förbund".
Och vidare konstaterades: "Sliten är vår fana i 30-årigt
krig, men fladdrar ännu frejdigt för dig och mig". -
Bland gästerna fanns "Hingst-Anders", en av fackföre
ningens stiftare. Vidare en rad av pionjärer från fabri
kerna. Och de fick diplom som hedersmedlemmar. Där
var också en konstutställning. Och det bjöds på för
friskningar. - En vecka senare var hedersmedlemmarna
och styrelsen fabrikens gäster vid en festsupe på Värds
huset. Hjalmar Olson hyllade pionjärerna och önskade
facket framgång.

Fotbollen rullade flitigt. Korpmatcherna gick på
Ekvallen, där fabrikens olika avdelningar kämpade i
dammet - och gav en del sina krämpor. Vi i kontors
laget tog faktiskt 2:a pris. Jo, jag har en buckla hemma
som bevis. Men så hade vi också en kanoncenter i Holfve.
- Seriefotbollen gick på Farstaborg, som nu så smått
började läggas om. En kväll gästspelade Djurgårdens
allsvenska lag - och vann med 9-1. Minns ni A-lags
grabbarna i GIF? Sixten, Nisse Lööv, Walter, Sotarn,
Göte, Torsten Jerka, Japsen. Det var inga dåliga grejer.
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På Ekvallen ordnade Påpan sedvanlig Skolfest i juni.
Blåsorkestern marscherade, fabrikens oldboys slog Kom
munens i "fotboll", Tandberg boxade och KFUM-gym
nasterna briljerade. Och det var dragkamp med tunga
ankare. Det blev en ny tusenlapp till skolans ferieverk
samhet.

Till vintern anlades isbana på Ekvallen med fin be
lysning från 13 m höga master. I bandy noteras att Gus
tavsbergs juniorer blev distriktsmästare. En junior hette
Leif Fredblad.
Utflykter av olika slag var vanliga under 1949. Ar

betsledarna hade några, bl a till Nymans verkstäder i
Uppsala. BKF studerade Calors verkstäder och flyg
platsen i Bromma. Fackföreningen ordnade lusttur till
Waldemarsudde, Manskören busstur till Mälaren, och
Blåsorkestern månskenstur med Gustavsberg V. Den
första grottaftonen hölls ute vid Skevik i Främjandets
och Dekoravdelningens regi. Med "Hjärtats saga" av
manskören, magisk belysning, prolog, allsång, eld och
korv. Och högsta chefen var med.

Kommunen försökte sig på en "Ungdomens Medbor
gardag" och inbjöd årets 21-åringar till folkparksfest
och mottagande av Medborgarboken. Gunnar Andersson
talade, blåsarna spelade och Allianskören sjöng. Men
alla nymyndiga kom inte - och nya försök kom av sig,
så det blev aldrig någon tradition av det fina uppslaget.
Vid slutet av året hade vi Spelmansafton i Ekedals

skolan, ordnad av Gillet med bistånd av Filip Olsson,
klockaren från Ornö. Där bjöds på genuin och äkta
folkmusik av 85-årige Hjort-Anders och de yngre riks
spelmännen Tedde Olsson och Anders Myrman.

Så hade jag att arrangera Veteranfest, den andra i
ordningen efter debuten på Farstavik 1945. Det blev
bussar till Skevik den 15 december, där marschaller,
spelmän, och Lucia med glögg, hälsade gamlingarna väl
komna. Gratifikationer utdelades för 50 års oavbrutet
arbete i Gustavsbergs Fabriker. Mai Olson gav vetera
nerna en extra julklapp - ett paket kaffe. Begärligt den
här tiden.
Gustavsbergarnas gemenskap dokumenterades slutligen

i marsohen i.iunt samhället på Nyårsalfton. Från söder t*"l
parken, med Blåsorkester och facklor. Käckt tal av Gun
nar Andersson och så fyrverkeri och en sväng-om på
den nyombonade Rotundan. Vi hade ont om lokaler,
men med Teglunds benägna medverkan utverkades att
dansbanan kläddes in och försågs med ett värmeaggregat
under hösten. Den gamla kyrksalen vid Ekedal fick inte
längre användas. Kåken skakade betänkligt och wirarna
darrade, när man svängde runt i en hambo. På Rotun
dan fick vi en liten lokal, som kom till bra användning
under vintern för övningar, och en och annan personal
fest.
Nu köpte kommunen mark i Mörtnäs för framtida

bebyggelse, och fick samtidigt tillgång till en fin bad
plats. Folkmängden i Gustavsberg var omkring 3.300
personer. Men den skulle snart ökas, ty en sammanslag
ning av Ingarö med Gustavsberg beslöts. De samhälle
liga spörsmålen var årets diskussionsämne i Forum. -
Och man byggde så smått. I Lugnet kom de första rad
husen fram. På Kvarnberget gjordes de första mätning
arna och sprängningarna för ett skolbygge, nere vid



Bagarvägen för tunnel och värmecentral. - Fabriken
rustade upp Nedre Stenhusets lägenheter, som nu fick
WC. Och de gamla uthusen och dassen vid Algatan
kunde rivas.
Till kommun återbördades Yngve Nyström som so

cialassistent. Han hade tidigare på året gett sina kritiska
'synpunkter på samhället som avflyttad" - och nu var
han här, och fick mycket att stå i. Yngve och jag blev
med i en lekplatskommitte. Vi gjorde en studieresa till
Stockholm och dess parker och lekplatser. Det blev
sandlådor och gungor i Gustavsberg på flera håll.
På tal om nya satsningar, så har jag ett gott minne

av den nya bastun i Hästhagen. Den var verkligen fin,
med bassäng och allt. Hjalmar Olson, som ville visa
gäster det bästa vi hade, bad mig ordna uppeldning av
bastun, och efterföljande kaffe för några prominenta
utländska professorer. Det var bara att hänga med, men
jag tyckte de verkade rent av förskräckta över denna
barbariska sed med vattenångande stenar och sittplats
på lavar i över 100 grader. Som balsam blev det som
sagt kaffe, fixat av fru Skoglund. Och så en rundtur
i skymningens blå Stockholm och superb supe på Bell
mansro ...
Vi hade många besökare vid fabrikerna det året. Jag

kommer särskilt ihåg Madam Rajan Nehru. Och så gus
tavsbergspojken, som kom på besök i hembygden efter
36 år. Gruvägare John Johnson från Arizona.
Jag nämnde att det var brist på samlingslokaler. Nu

ville man ha ett ungdomskafe - och att fabriken skulle
greja det. Någon ansåg att dagrummet på Tretton skulle
upplåtas. Jag föreslog uteservering vid Ebbalund. Men
det förslog ju inte för vintern. Till slut kom så "Vita
Hästen" som fick en festlig invigning i december bl a
med härlig gluntsång. På köpet tillkom ytterligare en
studielokal, som döptes till "Fölungen". Efter veteran
festen tog bussarna en sväng upp till de nya lokalerna,
för att vi skulle visa de gamle "att det rör sej".
På andra sidan landsvägen hade landstingets ordf V.

Thun tidigare under året invigt länets nya förlossnings
hem vid Skogsbo. Det hade också fabriken byggt. Det
blev snart fulltecknat.
Vårt dagliga bröd inhandlade vi givetvis i Konsum,

som också firade 30-årsjubileum. På Herrgårn med fest
middag, underhållning och dans. Jag tror omsättningen
rörde sig om 3-4 miljoner, och vi fick 4 / i återbäring.
Vid jubileet hyllades varmt affärschefen Joel Pettersson
som verkat i föreningen i 27 år. Han motsåg pensione
ring - men fick inte uppleva den. Efter en kort tids
sjukdom gick han bort på nyåret. - I övrigt så köpte
vi väl radioapparaten hos Moss-August, byxorna hos
Kalle i Back, cykeln reparerade vi hos Oskar A och
Gunnar F. Skorna lagade vi hos Åkerlund i Loviseberg.
Vi klippte oss hos Gunnar på Mariaplan. Tårtan köpte
vi förstås på Vita Hästen, och kanske en mjölkskvätt
i Mjölkförsäljningsföreningen.
Nu återgår jag till mitt kontor. Den här tiden genom

förde dr Altman en omorganisation av fabrikens "im
produktiva" avdelningar. En "allmän fabriksavdelning"
uppsattes. Teglund blev dess chef, och Dahllöf fick
överta Sanitetsgodsfabriken. Personalkontoret degrade
rades att sortera under AFA. Min tafatta protest föran-

I Folkparken var det stor Midsommarfest med dans och
lekar kring en av tidningen Gustavsbergaren prisbelönad
majstång.

Gösta Dahlberg var ende manliga ledamoten i SALA
(nuvarande Personaltjänstföreningen), Kerstin Hessel
gren var ordf. Till föreningens studiedagar i Hålland
fick Gösta sällskap med Teglund och Öhlund, vilket re
sulterade i större förståelse för personaljobbet från de
ras sida.

7



ledde ingen åtgärd. Som krydda förvisades (läs förflyt
tades) jag med min "personaltjänst" till ett källarutrym
me under TPE. Det var litet obekvämt för mig - och
för besökare och platssökande, som fick vandra lång väg.
Nå det fick man ju smälta. - Jag var förmäten att
se personaltjänsten som det lilla hjärtat i företaget. Visst
klappade det ojämt ibland. Någon talade om dalt. Jag
hade själv lanserat begreppet personaltjänst bland kolle
ger i stället för personalvård. Och det kom att omfatta
allehanda bestyr, inte minst för trivsel, inom och utom
fabriksgrindarna. Någon karriär gav inte jobbet. I min
almanacka för 1949 ser jag att jag under en och annan
vecka var på kvällsmöten e d varje kväll. Undra på att
min 7-åriga dotter sa "Tack för titten", när jag avvek
från hemmet efter middagsmålet.
Nå, jag hade ju Teglund som chef - och kamrerns

"Kom opp" blev inte så vanliga. Och jag kunde få le
digt någon eftermiddag, när SAIA (nuvarande Personal
tjänstföreningen) hade sammanträde. Jag var den ende
manliga i styrelsen. Kerstin Hesselgren var ordförande.
(Vilken härlig människa!) Och till föreningens studieda
gar i Hålland det året fick jag sällskap av både Teglund
och Ohlund. Jag tror de båda fick goda intryck från
våra diskussioner kring personaltjänstens uppgifter. Vil
ket återverkade till min förmån i jobbet. Båda blev till
stöd och förståelse - och visade överseende om så be
hövdes.
Tiden har ordnat allt till det bästa. Personaltjänsten

kom åter till Fadershuset och Gamla Kontoret 1963.
Numera har man också vidgat utrymme.
Redaktör Sandström anlitades ofta som företagets

skrivare, och fick i uppdrag att skissera personalbroschy
ren "Vi på Gustavsberg". Vilket också gav mig en hel
del att göra, för att samla material till skriften. Den
blev fin - men dyr. En bra information för både ny
anställda för besökare och gamla gustavsbergare. 15.000
ex räckte länge. Tidigare fick vi offra den fina skriften
"Beauty in the Making".
Gustavsbergaren ägnade förstås hyllningstext åt jubi

larer. Så fick Wilhelm Kåge, 60, och Sigfrid Englund,
75, var sin sida. Vi kom ihåg Gerhard Säfström, K. V.
Svensson, Rosa Jansson och Gustav Bengtsson, som nått
60 år. Vidare 50-åringarna Georg Lundgren, Anders
Steen, Anton Andersson och Artur Teglund. Artur fick
samtliga årgångar av Gustavsbergaren i present från
Forum. - Pa fabriken avtackades Oscar Severin efter
62 års tjänst. Så var det förstås många fler som skulle
uppvaktas med en grej från Konstavdelningen. Jag kan
ju nämna Sme-Kalle, Riala-Lasse, Gunnar Floren och
Agda Säfström. Jag kunde alltid räkna med att fabriks
chef eller verkmästare följde med på uppvaktning. Det
vankades kaffe och tårta, kanske ett glas konjak, som
tack för den obligatoriska Argentakrukan. - En gång
fick jag gå ensam till ett original, som inte lär haft a
så städat hemma. Han sträckte emellertid bara ut han
den vid dörren, tog vasen, och sa "Tack ska han ha".
Och så var det ordnat.

En ny arbetarskyddslag tillkom. Den gav bl a tvål
och handdukar till jobbarna. Vi fick också en sjukvårds
avdelning inrättad på HPF. Den kompletterades med ett
solarium. På hösten kunde jag hälsa syster Margit väl-
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kommen, visa fabriken och våra planer - och bjöd på
lunch på Strandvik. På nyåret var sjukvårdsverksam
heten i full gång - och det betydde verkligen en hel
del i arbetslivet. Där man förr fått offra arbetstid och
väntetid hos provinsialläkaren.
Vi på personalkontoret förmedlade också arbetskläder

och underhandlade bl a med Slitman om vita blusar och
byxor för sanitetsjobbarna. Städrockarna för damerna
var så fina att dom togs hem - och den gamla ylle
tröjan blev kvar i jobbet. Men dom hade ju betalt roc
karna så ...
Det hände den här tiden att släktingar till våra ut

ländska anställda kom direkt till Gustavsberg för att
söka jobb. Det var rätt besvärligt att argumentera och
beveka myndigheterna för arbetstillstånd. Till slut med
delade bara Utlänningskommissionen, att den icke kom
me att bevilja något arbetstillstånd i dylika fall. Det
måste vara ordnat före inresan i Sverige. I samma veva
erinrade AMS att företaget måste stå för återresekostna
der för dem, som ville återvända till sitt hemland efter

o Otva ar.
Fackföreningen hade också fått ny lokal, och hade

Ohlund som expeditör med fasta öppettider. Fackföre
ningen hade c:a 1100 medlemmar. - Antalet anställda
på fabrikerna i Gustavsberg var 1500 - varav c:a 200
tjänstemän.

För fabriksvisningarna blev så småningom Oscar Sö
derberg, f d fjärdingsman, ciceronchef. Han höll av
gammal vana ögonen på det som verkade skumt. Ja,
det försvann ju också en del porslin från fabriken. Han
såg fotspår i snön, upptäckte hål i våra stängsel, och
misstänkte en del onödiga bilkörningar m m - och skrev
en avhandling i ämnet med förslag till en del åtgärder.
Det blev i alla fall passersedlar, och ett cirkulär om
ökad vaksamhet. Men den långa promemorian fick jag
tillbaks från Teglund med påskriften "Sparas! Minne av
Sherlock Holmes".
Låt mig till slut erinra om ett förslag det här året

från Albin Johansson, på ett KF-Personalmeddelande.
Titlar borde slopas i umgänget på arbetsplatsen - och
Herr, Fru och Fröken i stället nyttjas. Jag förde det vi
dare - men lade till att vi kunde säga Du till varandra.
Vilket också blev god sed. Fast titlarna kom igen med
tiden. Det blev många nya direktörer, både på KF och
här - och nya titlar skapades. Jag blev tom kallad
personalchef ibland.

Det var ett händelserikt år 1949. Det hände också en
del runt oss. I Stockholm ordnades för den stora Lingia
den. Och Nacka förbereddes för att bli stad. Ute i sto
ra världen undertecknades Atlantpakten. Eire blev fri
stat. Israel kom in i FN. Vietnam, Laos och Kambodja
Fick en slags självständighet. DDR och Kinesiska folk
republiken bildades.
Hos oss relativt lugnt - oroligt där ute. Och det

verkar det vara än i dag.
Gösta Dahlberg

Ja detta var väl en trevlig början på Gösta Dahlbergs
minnen från sin dagliga gärning. Nu väntar läsekretsen
och redaktionen på fortsättning i kommande nummer.

Edla Sofia



Vi klarade vintern, vi klarade torkan,
vi är sega vi fast vi gnäller det måste medges, men
vi tror på framtiden och sommaren. Häromdagen
träffade jag en ung man med visionär blick som be
stämt påstod, att vi levde i de sista dagarna av det
ta jordeliv. Hade det varit en annan årstid kunde
jag ha trott honom, men i denna ljuva sommartid
måste man ju leva i nuet och sikta mot semesterti
den. För ett par månader sedan kunde jag ha vack
lat. Jag såg inte precis tecken i skyn, men jag såg
märkliga ting i de risiga träden vid Farstaviken.
Nedanför Värdshuset kilade underliga gråsparvar
mellan ris och grenar. Konstiga fåglar, tänkte jag,
har dom förlorat sitt medfödda beteendemönster?
Då jag kom närmare och såg vad som fanns att se,
så undrade jag om det varit något lurt med cirkel
kaffet på eftermiddagsrasten. Det var inte fåglar,
det var råttor som kilade runt på grenarna och det
nästan knäckte mig. Här har man levat ett medve
tet liv i drygt ett halvt sekel, nära naturen i sin
barndom och ungdom och framför den berikande
teven i sin medelålder, men aldrig har man drömt
om att få se råttor i vildaplarna, eller var det kanske
möss.

Nu ser jag, tack och lov,
bara lummig, frisk grönska kring Farstaviken, vild
apeln har blommat som en vårbrud och hela små
båtsflottan vaggar muntert i vinden vid alla bryg
gor, väntande på veckoslut och semester. Vatten
ståndet har hela vintern varit farligt lågt på grund
av de ständiga högtrycken. Den sköna vårsolen var
som förbjuden frukt, vi fick ängslas för gröda och
grundvatten, men nu är allt åter normalt runt vi
ken och det skvätter från himmelen lite då och då
som brukligt är under sommaren. Tre nya flagg
stänger, 18 meter höga, har vi fått på kajen fram
för huvudkontoret och varje lördag denna sommar
skall det flaggas välkomnande till alla besökare och
främst skall det flaggas för en gammal älskad gus
tavsbergsdam, Gustafsberg VII, som uppiffad och
grann stävar in i viken vid elvatiden.

Då värms manga gustavsbergares hjärtan,
ingen skärgårdsbåt kan vara mer välkomnad än
Sjuan när hon rundar Kattholmen och läger till vid
kaj. In i det sista var det ovisst om Sjuan skulle ta
sig genom Stäket. Det låga vattenståndet höll på

att bli Sjuans öde. Tänk om hon fastnat i rävsaxen
på "jungfruturen", ånej, inte ens det skulle förresten
knäckt henne, hon är härdad av strapater, grund
stött som Vaxholmsbåt, luttrad som blivande natt
klubbsdrottning, räddad men illa åtgången i slutet
av elfte timman.

I de sista av dessa dagar också en kunglig båt.
Gustafsberg VII förde prinsessan Christina och hela
hennes kungliga följe, även brudgummen och hans
ofrälse släkt fick följa med, liksom kungen och små
folket (syskonbarnen), från stadshuskajen till Drott
ningholm och allt visades i TV och nu är Sjuan
berömd. Måtte nu denna senkomna ära inte bli för
mycket för en gammal "porslinsmadam". Tänk om
hon fylls till brädden av alla sanna rojalister som
vill äntra prinsessans bröllopsbåt och blir så tung
i gumpen att hon ändå fastnar i Stäket. Vi skall
hålla tummarna, för nog minns Sjuan sitt ursprung,
det är ju en rekorderlig flicka som varit med förr.

Har ni hittat alla kontrollerna
i Trim-orienteringen? Jaså, det var duktigt, alla
trettifem, ja jag har också varit framme vid dom
det har jag, men hur många jag hittat om jag skulle
velat runt i skogen ensam, det blir aldrig utrett. Vi
har vandrat i de vackraste marker mellan vår och
sommar, knoppning och blomning, upp och ner för
berg och slänter, över kärr och moras, från Insjön
i väster till Aspvik i öster. Vi har skrämt hare och
räv, vid Lagnö gick en hörselskadad råbock och
betade på ängen. Länge traskade vi vid dikeskanten
och närmade oss alltmera men han reagerade inte
fast vinden blåste åt hans håll. Ett tamdjur var det
alls icke för när han slutligen såg oss försvann han
blixtsnabbt in i skogen med ett ilsket bröl.

Att komma in på ett motionsspår
efter att ha sprungit upp och ner i terrängen på jakt
efter kontroller är ganska underbart tills man upp
täcker, att det förvisso inte är den kortaste vägen
mellan två punkter. Det är som att följa i en vilse
kommens spår. Någon som vandrar i snirklar och
halvcirklar genom jordelivet och har långt till må
let, men får se och uppleva mycket innan slutsta
tionen skymtar. Det är det, som återstår oss på
andra sidan semestern för nu är Trim-orienteringen
slut. Trevlig semester och ha det så bra.

Edla Sofia
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STIPENDIER
OCH

PREMIER

VUXENSTIPENDIERNA

Vera och Vukadin Zuban (t v) som båda jobbar på
PLF har fått årets invandrarstipendium som nu ger
dem möjlighet att tillsammans med barnen tillbringa
3 semesterveckor på sommarkursen vid Malungs
Folkhögskola.

Gunnie Ljungekvist (nedan t v) finner vi på Inköps
avdelningen och hon tänker utnyttja sitt stipendium
för en intensivkurs i Bournemouth, England.

Brigitte Arvidsson (nedan th) tillhör våra guider
och tänker förbättra sina engelska konversationsta
langer vid en kurs i Scarborough, Yorkshire.

Anna Waesterbergs stipendiefond:
Gott studieresultat i avslutnings
klasserna. 6 stipendier ~ 144 kronor.
9a Marie Karlsson
9b Rose-Marie Rauch
9c Annika Edqvist
9d Håkan Hindell
9e Kristoffer Nathansson
9f Elisabeth Wahlberg

AB Gustavsbergs Fabrikers
resestipendier: 3 st stipendier.
Lotta Berglöf, Tyskland - Lindau
Maria Janson, Tyskland - Lindau
Bertil Karlsson, England - Barnstaple

Dagny Bjurlings minne: Till elev
som aktivt verkat i elevrådet.
Minnessak.
9a Maria Lindkvist
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Skolstyrelsens skolbyggnadskommitte:
Premium till klassens bästa kamrat
(avslutningsklasserna).
6 st ~ 40 kronor.
(Böcker).
9a Ranieri Binacchi
9b Marita Oberg
9~ Marie Stenberg
9d Anders Nordström
9e Gunilla Johansson
9f Stefan Johansson

Barlowska fonden: Målsman skall
vara anställd vid AB Gustavsbergs
Fabriker: Premium främst i avslut
ningsklasserna till 4 elever, som visat
intresse och fallenhet för slöjd och
hemkunskap. 4 st ~ 16 kronor.
9a Michael Drewert (sltm)
9b Ros-Marie Rauch (slt)
9~ Annika Edqvist (hk)
9b Ann Oberg (hk)

Skolstyrelsens idrottspremium.
Bokpremier. 4 st ~ 25 kronor.
9c Per Göransson
9e Roger Alasalmi
9d Anita Svedjerot
9f Leena Similä

Premium i slöjd: Konsum Gustavsberg
6 st ~ 25 kronor.
9a Ranieri Binacchi
9a Marie Karlsson
9b Ove Sundberg
9c Per Göransson
9e Pia Gustafsson
9e Angelica Nyman

Finska klubben: Premium till
finskfödd elev som uppträtt trevligt
och arbetat flitigt.
1 st ~ 100 kronor.
9f Leena Similä



Dessa tre erövrade AB Gustavsbergs Fabrikers resestipendier fr v Lotta Berglöf, Bertil Karlsson och Maria Janson.

Cederströmska fonden och Roos' fond: Biblioteksmedhjälpare: 6b Percy Tollebrant
Belöning till elever som frivilligt 4d Yvonne Friborg 6b Lars Axelsson
arbetat för allas trivsel och säkerhet. 4d Annika Wester 6b Karin Vikenmo
(Skolpoliser, Biblioteksvakter m m) 4d Anette Fors 6b Kerstin Dahlberg
Totalt 2 608 kronor. Se Inger Rosen 6b Marie Gustafsson
Skolpoliser: Se Katarina Ähgren 6b Marie Rosen

6a Christer Swahn 6b Elisabeth Olsson
6a Karl-Gunnar Lindahl 6b Cathrin Hagström Biblioteksmedhjälpare Viks skola:- 6d Camilla Didriksson6a Dan Nordström 6d Birgitta Stenberg 6a Anna Krossberg
6a Jan Sjölund 8a Marie Didriksson 6a Kathrin Lilja
6a Kent-Åke Bäckström 8a Åsa Holmberg 6b Anette Klingeborn
6a Helena Erixon 6b UIf Lindstaf
6b Elisabeth Andersson
6b [ngeborg Axelsson Djurskötare:
6e Mikael Boox Raimo Eskonniemi

Normanska fonden: Till uppmuntran
6c Björn Norling 7a åt välartade elever. Premium i musik
6e Ola Nilsson 7a Mikael Hoffman (Bok o dyl) 3 st ~ 50 kronor.
6e Petter Berglöf 7a Kenneth Vartiainen

Ranieri Binacchi
6e Thomas Ek 7a Mauritzio Gardellini 9a
6e Nils Blomqvist

9a Mattias Peközer
9a Staffan Hagberg

6e Lars Wester Medhjälpare i idrott:6e Ann Carlbrand
6e Carina Lindgren 8c Olle Nyström Trafikpremium fr o m årskurs 4 t o m
6d Birgitta Melander 8c Stefan Persson årskurs 6. Bok.
6d Mona Borg 8d Max Möller 14 st ~ c:a 10 kr.
6d Esa Kärppä 9a Michael Drewert
6d Caroline Westerberg 9a Lars Ekroth 4a Annika Andersson
6d Kjerstin Larsson 9a Ranieri Binacchi 4b Jonas Lundgren
6d Jan-Erik Hagström 9c Per Göransson 4c Peter Jangenlid
6d Robert Corrias 9e Roger Alasalmi 4d Lars Ruden
6d Thomas Storbacka 9e Gunnar Wallbom 4e Urban Melander
6d Göran Lindqvist 5a Helen Elvin
6d Mats Modin Skolpoliser från Viks skola: 5b Piroschka Lundell
6e Björn Holmer Se Anna Blom
6e Peter Hansson 6a Roger Gustafsson 5d Christina Nilsson
6e Jan Eriksson 6a Carina Olsson Se Birgitta Oberg
6e Werner Mörtl 6a Björn Sandelin 6a Gunilla Botters
6e Per Hagman 6a Lars Grahn 6b Astridli Krapf
6e Charlotte Nygren 6a Kerstin Engström 6d Göran Lindqvist
6e Mona Nordqvist 6a Kjell Tandsjö 6e Peter Hansson
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MANGA ARBETSAR
Under närvaro av fabrikschef, arbetsledning m fl
avtackades Elsa Löfdahl och Uno Karlsson.
Elsa är veteran med 53-årig tjänst på Tryckeriet,
HPF. Släkt och vänner kan nu vänta tätare besök
av Elsa och hon tycker om att resa, men trivs för
ståss allra bäst i sin lägenhet i Höjden.
Uno kom till oss 1955, är jordbruksarbetare från
begynnelsen. Han har varit HPF:s ugnar trogen
hela sin anställning, och nu går fisken i Baggen
en osäkrare tid tillmötes då Uno får mer fritid.

Bilden nedan: Alla är SPF:are och kommer att saknas mycket på sina respektive arbetsplatser.
Karl Inning, född i Degerfors, kom hit 1965, f d skogsarbetare, har arbetat som packare på SPF och efter
sin pensionering har han flyttat till Täby. Pekka Vartiainen kom hit 1960, han har varit ugnsarbetare här
och bor kvar i Gustavsberg. Sven Hagman kom till Gustavsberg redan -47 och har gjort sig omtyckt på
flera arbetsplatser. Längsta tiden har han arbetat på PLF. Sista tiden smörjare på SPF. Innan sin tid här
var han befallningsman och rättare vid Virsbo Bruk. Nisse Eriksson var sanitetsgjutare, sista tiden stöd
gjutare på SPF. Han kom hit 1948. Nu skall han ägna sig helt åt AIK, han är deras störste supporter. Sven
Pettersson, veteran, har de sista åren varit montör hos Harry Box. Eilert Lundgren kom 1949, har varit
klosettmontör och sorterare. Jobbade förut i 30 år i Lugnviks sågverk. Sven Lindahl, började 1922 men
lämnade fabriken en kort period 1944, har arbetat på BKF och SPF, de sista åren som wgnsarbetare. Har
varit anställd här sammanlagt 52 år.
Tvillingarna Hans och Sven Andersson har arbetat här tillsammans 104 år. Ar båda veteraner. Hans har
varit gipsgjutare och modellör och Sven har gjutit och glaserat. Sven har också varit kontrollant vid ugnar
na. Hedberg kom hit 1947. Har varit på SPF alla 25 åren. De flesta åren jobbade han vid ugnarna som
sättare och de sista åren har han varit montör..
För 350 arbetsår tackade nye fabrikschefen Hans Andersson. Gamle chefen Harald Persvret var också när
varande och det berättades minnen så det stod härliga till vid avskedslunchen. Fr v stående: Karl Inning
Pekka Vartiainen, Sven Hagman, Nils Eriksson, Sven Pettersson, Eilert Lundgren. Sittande fr v Sven Lin
dahl, Hans och Sven Andersson och Einar Hedberg.



Den här kvartetten i fästmanssoffan är nyblivna pensionärer från plastavdelningen, John Nilsson, Erik
Hayden, Hulda Johansson och Bertil Svensson. John har städat och hållit snyggt på avdelningen, börjat
kl 5 på morronen och varit väldigt plikttrogen. Erik, gammal pappersbruksarbetare kom till oss 1968 och
har haft olika arbetsuppgifter i formspruteriet. Hulda började redan 1948 på efterbearbetningen och har
varit den trogen hela tiden. Bertil, gammal gustavs bergsgrabb, körde formspruta sista åren, har annars
varit montör på SPF, Han °var ifrån" i många år och var då chaufför åt Caltex, vaktmästare på Nacka
Sjukhus och Atlas Copco. Alla avtackades på Strandvik av fabrikschef och arbetsledare, hyllades med ke
ramikklocka och blommor. Hulda tackade för sig och sina kamrater och Hilding tog bilden.

Gustaf Wikman född i närheten av Sandöbron, av
gick med pension Valborgsmässoafton. Han har
jobbat på "emaljen" i 25 år. Sista åren har Gustaf
varit avsynare och ingen kan väl räkna alla karen
som Gustaf synat. Nu far han till sin stuga i hem
trakten och lyssnar på fåglarna och hustrun Birgit.
Ja någon gång måste han prata med sina blommor
också och ta upp en och annan färskpotatis.

Elsa Engvall har efter nära 24-årig anställning pen
sionerats. Elsa började som tidskriverska på BKF,
men 1955 övergick hon till lönekontoret där hon
fortsatt fram till pensioneringen. Nu får hon mer
tid för barnbarnen och kan hinna odla en av sina
hobbies - resor.



VETERAN 74
"Nu ska du får göra någe du aldri gjort förut, du
ska få skynda dej", sa Riala till Torsten Rolf när
Torsten började i fabriken 1931, 13 år gammal.
Riala var förman i rågodsugnarna och en stor skäm
tare, så det var inte så illa ment, någon ambitiös
"introduktion av nyanställda" var inte påtänkt när
våra veteraner eller Torstens årsklass gjorde sitt
inträde i arbetslivet. Om den välkomsthälsningen
berättade Torsten och en rad njutbara historier fick
vi till livs vid 1974 års Veteranfest den 19 april. Allt
enligt tradition. Torsten sätter igång berättandet
och sen fortsätter gästerna med liv och lust. Dikt
och verklighet ingår i en sällsam förening när gus
tavsbergsberättarna är som bäst och det är de på
veteranfester. Vet ni vad en jesippel är - om inte
så fråga Torsten - den historien törs jag inte åter
ge, charmen ligger till största delen i tonfall och
gester.

Det bjöds på förstklassig underhållning från sce
nen på Gustavsbergs Teater, även det är tradition.
I år var det "Neumanns" en sympatisk och sam
sjungen trio av världsklass, tack för det. Sven Pet
tersson, som blev veteran -72 underhöll med sitt
kapell och bidrog verksamt till trevnaden och Da
vid Hjerpe stödde allsången med sitt bälgaspel.

Bo Broms, som höll hälsningstalet redan när vi
bänkade oss, delade också ut klockorna åt de nya
veteranerna. Elva var närvarande, två hade för
hinder, tretton var hela antalet, precis som -72, tala
om tradition. Tacktalet för de "nyinvigda" höll
Harry P. och helt enligt tradition fortsatte Kalle
Ville och Calle B. att odla vältalighetens konst. Allt
var ganska gott, tiden flög iväg, hembussarna vän
tade och Lergöken blev så inspirerad att han strän
gade sin lyra och rimmade en trevlig krönika till
sin gamla tidning.

Bilderna på högersidan talar för sig själva. Humöret var på topp, familjen Neumanns
sjöng, Bo Broms delade ut klockor, Torsten höll ångan uppe, det skålades och berättades
och framförallt mindes man, nog var det en minnenas afton.
Nedan de nya veteranerna fr v sittande: Astrid Mattsman, Sara Andersson, Elsa Lund.
Stående fr v: Sture Eriksson, Harry Pettersson; Gunnar Dahlgren, Hans Axelsson, Erik
Svensson, Sigurd Pettersson, Herman Fall och Harry Dahlgren.
Layout: Thore Olsson. Foto: Leif Andersson.





KVITTER FRÅN FARSTAVIKEN
Jag tar mig frihet på nytt att ge
ett kvitter från Farstaviken.
Man har blivit gammal och kan nu se
från utsidan av fabriken.
Där tycks man ha lättat på sin Broms,
trots nya avgifter liksom oms,
och offrat trivselsekiner
på verkstäder och kantiner.

Så har man ock blivit Värmdöbo.
Hör nya politiska röster.
Har svårt ändå acceptera och tro
att tyngdpunkten lutar åt öster.
Men nya marker, öar och skär
kanhända envar både väcker och lär
att inte förbli en immun en
i kunskap om vård om kommunen.

Och pressen lever, piggt och krytt.
Där är Gustavsbergarn och Blocket.
Dessutom interna Ankarnytt.
Konstigt det inte blir krocket!
Det gläder, man nu har mera resurs.
Förr måste vi knäppa igen vår börs
och skriva på fritidsstunder.
Nu har man arbetstidsgrunder.

]ag gästade fest med Veteran
av årgången -74.
För hundratals 50-års jobbares klan
jag stränger min gamla lyra.
Där var musik och sång - och kalkon.
Och Rolf han ljög och Hjerpe gav ton
allt uti natten den sena
Ja, det var en fest, vill jag mena.

LERGOKEN

KOOPERATIVA FÖRBUNDET 75 ÅR
Utställningen "Ej tjäna på andra . .
Firandet av KF:s 75-åriga verksamhet kommer till
största delen att handla om framtiden. Men en ut
ställning "Ej tjäna på andra. . ." - som i viss mån
knyter an till den utställning med vilken Konsum
Uppsala förra året firade sitt 50-årsjubileum - är
anpassad till KF-jubileet och belyser kooperationens
utveckling, ideer och syften. Utställningen - ar
rangerad i samråd med Riksutställningar - skall
visas på 300 ställen: större kooperativa varuhus och
restauranger och även på en del museer, folkhög
skolor och andra bildningscentra.

Symposium om framtiden.
Höjdpunkten i firandet blir symposiet "Möte med
framtiden", den 4 september. Inledare är statsrådet
Ingemund Bengtsson och professorerna Gunnar Ad
ler-Karlsson och Nils Evander. Symposiet leds av
Alva Myrdal, och det förläggs till KF:s nya glas
hus (kontorshuset) i Stadsgården.

Doktorsavhandling om kooperativ industris
utveckling.
Under våren har Hugo Kylebäck i Göteborg dispu
terat på en doktorsavhandling om de kooperativa
industriernas utveckling före andra världskriget
en spännande epok med de för konsumenterna be-
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tydelsefulla striderna mot en rad privata priskar
teller - margarin-, galosch- och glödlampskartel
lerna bl a.

Spelfilm om KF:s historia, nutid och framtid.
Bo Wanngård har producerat en spelfilm, som ger
en historisk återblick, men mest handlar om koo
perativ nutid och framtid. Den ska visas för an
ställda, medlemmar och förtroendevalda och kan
lånas ut till andra organisationer och skolor bl a.

Tidningen Vi - jubileumsnummer.
Tidningen Vi, Konsumentkooperationens veckotid
ning. kommer i början av september ut med sitt
stora specialnummer till alla kooperativa medlems
hushåll. En rekordupplaga - drygt 1,7 milj ex.

KF:s Födelsedag
Den 5 september, som är KF:s egentliga födelsedag,
invigs kontorshuset med en mottagning för inbjud
na gäster. Där öppnas också den 4 september den
stora vandringsutställningen.

Riksfest för 60.000 anställda.
Den stora riksfesten för 60.00 anställda firas lokalt
runt hela Konsum, Sverige. Personalens organisa
tioner bestämmer hur man vill ha det. Ett rejält
kalas ska det bli - med många variationer!



25-årsfest
på Gustavsbergsteatern
Hasse Kahns orkester spelade och sjöng, Yan Swahn
trollade och mimade för årets 42 25-åringar på Tea
tern. Så blev det god middag och historier till kaffet.
Dansen började med "damernas" och medelålderns
spänst och dansglädje var som vanligt helt ungdom
lig. Stämningen var hög och varm, som Leffes bilder
tydligt visar. Vid ettsnåret gick alla glada hem med
ett minne - ur våra konstgodsserier- under armen.

Foto: Leif Andersson



KONSUM• DOMUS
Konsum/Domus
Verksamheten inom kooperationen för det gångna
året har vid det här laget slutbehandlats såväl på
föreningsplanet som riksplanet.
Den 16 april höll vår förening årsstämma där fö

regående års verksamhet slutgiltigt behandlades.
Därvid fastställdes bl a styrelsens förslag till över
skottsfördelning vilket innebär att medlemmarna
gottskrives 4,6% i återbäring på gjorda köp i före
ningen. Vid stämman behandlades också förslag till
nya stadgar vilket enhälligt tillstyrktes.

Stämman hade också att välja styrelse och reviso
rer. Inför årets stämma hade styrelseledamöterna
Sven Norrby och Britt-Marie Ahltin anmält att de
önskade avgå p g a svårigheter genom ändrade ar
betsförhållanden.

Efter val och konstituering av styrelsen är nu
sammansättningen följande: Linus Lindvall, ord
förande, Vilhelm Vestin, vice ordförande, Per Albin
Nyberg, sekreterare, Birgitta Treskog, vice sekre
terare, Gun Wahlström, Bengt Thyren, Nils Eng
ström, Ingrid Ählin och Elsa Johansson. De två
sistnämnda äro utsedda av de anställdas organisa
tion.
Suppleanter i styrelsen är Evert Sundqvist, Ed

mund Sandström, Per-Ola Larsson, Håkan Folkes
son och Elly Hird. De två sistnämnda äro utsedda
av de anställdas organisation.

Föreningens revisorer är Fritiof Fall och Kerstin
Lundgren. Suppleanter för dessa är Lars Hillberg
och Sigvard Simonsson.

Regionstämma
för region 1 hölls den 16 maj. Där redovisades
verksamheten för KF, regional distribution och
verksamheten inom regionens föreningar.

KF:s verksamhet belystes av dir Karl-Axel Lin
deroth. Därav kunde bl a noteras att 1973 blev ett
av de bästa åren i KF:s historia. En gynnsam resul
tatutveckling för industrierna har verksamt bidragit

till detta liksom sänkta kostnader inom bl a den
administrativa sektorn.
Verksamheten vid Lagercentralen och Färskvaru

centralen kommenterades av disponent Olof Tåqvist
och disponent Gunnar Wahlberg. Båda enheterna
har haft ett tillfredsställande verksamhetsår.
Verksamheten inom regionens föreningar belystes

av revisor Karl-Gustav Persson. I sammanfattning
kan noteras att försäljningen i region I uppgår till
2,304 milj kronor innebärande en ökning med 7,1
/o. Antalet medlemmar har ökat med 6.056 och
uppgår totalt till 356.378 för regionen. Resultatet
av verksamheten för 1973 visar en genomgående
förstärkning som i flera föreningar resulterat i höjd
återbäring. Därutöver har betydande konsolidering
kunnat ske.
Verksamheten för KF behandlades slutgiltigt vid

förbundsstämman den 6-7 juni.

Försäljningen
i vår förening under första tertialet 1974 uppgår
till 17,2 milj kronor vilket innebär en ökning med
12,4 %. I ökningen ligger en del prisökningar. Med
beaktande av detta kan ändå noteras en klar volym
ökning.

En intensiv säljperiod stundar
När detta skrives ligger årets mest intensiva sälj
period ganska nära. Liksom tidigare år sker förbe
redelser inför denna tidsperiod dels genom en per
sonell förstärkning där vi genom stort intresse från
skolungdomar kan få en utökning av vår arbets
kraft. Därtill försöker våra butiker och vårt varu
hus att på allt sätt möta den stimulerande köp
rushen.
När denna tidning kommer ut till sina läsare är

semesterveckorna nära förestående. Vi önskar alla
en skön semester med sol och avkoppling. Till alla
som byter vistelseort under semestern - välkom-
men åter! PAN

GLAD SOMMARSEMESTER
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AB GUSTAVSBERGS FABRIKER
UR KF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Hushållsporslin, konstgods, sanitetsporslin, diskbänkar,
badkar, vatten- och avloppsrör av gjutjärn och plast,
värmepannor, plastprodukter, kyldiskar.

Totalt sett var försäljningsutvecklingen mycket gynnsam.
Mer än genomsnittet ökade sanitetsporslin, rostfria disk
bänkar och plaströr. Försäljningsminskning redovisas
för stora smidda pannor - här bör som bakgrund ses
den kraftiga nedgången av påbörjade flerfamiljshus.

Försäljningsprisernas uppgång var fram till november
-december begränsad till viss kompensation för löne
kostnadshöjningar vid årets början. Prisstegringarna på
järn- och stålvaror och i synnerhet plastråvaror blev un
der årets sista månader så stora, att försäljningspriserna
på badkar, diskbänkar och plastprodukter måste höjas
med upp till 20 %o.

De utökade resurserna för produktutveckling utnytt
jades bl a för system och metoder för rationellare instal
lationer av VVS-apparater. Vidare utvecklades nya pro
dukter och system inom miljövårdsområdet. Gustavsberg
kan nu erbjuda lämpliga avloppssystem och sanitära ap
parater för alla typer av byggnader och avloppsbehand
ling.
Termostatblandarprogrammet kompletterades, och in

tresset på marknaden är mycket stort. På hushållspors
linssidan går utvecklingen mot att flintgodset mer och
mer ersätts av ugnseldfast stengods. Flera nya serviser
inom detta område presenterades, bla den flerfaldigt
prisbelönade serien Birka som redan livligt uppmärk
sammats inom och utom landet. Stig Lindberg har form
givit denna serie. En ny backvagn för industri och lager
har framtagits av plastavdelningen.
Produktiviteten inom tillverkningen ökade i så gott

som samtliga fabriker. Bla kunde primautfallet höjas i
de keramiska fabrikerna.

I Gustavsbergs direktion har de anställda två repre
sentanter. I de lokala ledningsgrupperna på andra fab
riksorter ingår också företrädare för personalen, liksom
i projektgrupper av olika slag.

De största investeringarna pågår inom plastsektorn,
både i Fristad och Gustavsberg. I Fristad sker tillbygg
nad av fabrik och lager och maskinparken moderniseras
och utökas. I Gustavsberg togs ett nytt rationellt plast
lager i bruk i december och även här anskaffades flera
nya bearbetningsmaskiner. De genom lagerbygget fri
gjorda lokalerna används för ökad produktion.

I Mölntorp togs nya fabriks- och lagerlokaler i drift,
liksom bl a en ny press. Produktionskapaciteten höjdes
väsentligt.

I Oxelösund byggs ett nytt rördelsgjuteri.
Maskinparken i formverkstaden i Gustavsberg utöka

des och moderniserades. En kontorsdator installerades i
Gustavsberg bl a för bättre lagerstyrning och leverans
service. I Gustavsberg sker också en utvidgning av muse
et, utställningen och servicen för besökare i renoverade
100-åriga fabrikslokaler.
Högt kapacitetsutnyttjande och produktivitetsökning

medförde en förbättrad lönsamhet.

AB MÄLARDALENS TEGELBRUK
Vid årsskiftet 1973/74 fullföljdes integrationen i bygg
materialdivisionen genom att företaget inlemmades i AB
Gustavsbergs Fabriker.

Under senare år har teglet rönt en allt större efterfrå
gan. Denna utveckling har ytterligare accentuerats under
året. De höga träpriserna har även bidragit till att öka
teglets användning som byggnadsmaterial.

För hela tegelbranschen har leveranserna av fasadtegel
legat på 180-190 milj tegel, varav Mälardalens andel
utgjort ca 12 %. Arets leveranser av tegel har ökat för
villor, radhus och industribyggnader och minskat för
flerfamiljshus och kommunala byggnader.
Vid vart och ett av företagets tre tegelbruk har en led

ningsgrupp tillsatts med representanter för de anställda.
Under senhösten har företaget påbörjat investeringar

av huvudsakligen produktions- och kvalitetsfrämjande
karaktär.

VÅR BUTIK PÅ BIRGER JARLSGATAN INY SKRUD
BJ - vår butik på Birger Jarlsgatan - har öppnat Där har lagts en heltäckande matta, för att skapa
igen efter en tid av reparation och förnyelse. Det en lugn och rogivande atmosfär för att kunderna
har funnits ett behov att visa mycket mer varor i ska kunna hitta, studera och välja i avskildhet.
öppna hyllor, att göra hela lokalen till ett skyltföns- Hela lokalen är målad i en varm röd färg. Den
ter, har blivit ett skrin för vackra - och praktiska sa-

I nedre planet har dom övre skåpen gjorts om ker. Den röda färgen är stimulerande och den håller
till öppna hyllor, dom gamla underskåpen och själ- smutsen ifrån sej bättre än andra färger. På kvällen
va arkitekturen i lokalen är densamma. Där visas i mörkret med lampskenet på varorna ger det nog
alla varor av rent praktisk natur i porslin och plast. en fin effekt utåt också.
I övervåningen finns seriekonstgods och stengods. M.

19



UR LÄKARRAPPORTEN 1973

Sedan 1 nov är leg sjukgymnasten Agneta Ubbe an
ställd, med hälften av tiden för patientbehandlingar
och resten för deltagande i skyddsronder och sam
manträden ang ergonomiska frågor. Ovrig personal
är oförändrad.
Hörselrummet har utrustats med diverse redskap

och duschrum för sjukgymnastens arbete. Rummet
delas växelvis mellan gymnasten och audiometrisen.
Inredningen i övrigt har rustats upp med nya under
sökningsbritsar och ny stol för öron-, näs- och hals
undersökningar.

356 (302 1972) har undersökts i samband med
nyanställning. I 11 fall har anställning avstyrkts
av medicinska skäl.
Allmänna hälsokontroller har gjorts på 465 (370)

anställda över 40-45 år. Undersökningsintervall
2 år. I några fall har efter samråd med och på re
kommendation av gynekologkliniken vid Nacka
sjukhus gjorts sk "cancerprov". Några fynd som
föranlett fortsatt kontroll eller behandling har ej
framkommit.

1973 gjordes 4 089 (4 008) sjukvårdsbesök, 114
(110) smärre kirurgiska ingrepp, 347 (313) röntgen
genomlysningar av lungorna, 333 (230) skelettrönt
genundersökningar, 944 (818) kortvågsbehandlingar
och 1 167 (1 475) injektioner gavs av sköterskan.
49 (56) har genomgått blyundersökning. Samtliga:
värden inom normalzon.
28 (33) pojkar och 9 (11) flickor har undersökts.

För 7 pojkar och 2 flickor angavs visst arbetshin
der. 22 personer har undersökts för truckförarut
bildning, enligt krav för körkort för motorfordon.

693 personer i bullrigt arbete har genomgått hör
selundersökning. Av 88 nyanställda hade 15 lätt
hörselskada. Av 615 undersökta under anställning

\

hade 328 normal hörsel, 161 lätta och 26 svåra
bullerskador.

Läkarmottagningens personal har som vanligt del
tagit i skyddsronder och kommittesammanträden,
där sjukgymnastens deltagande kan ge anledning till
nya synpunkter. Den nu så livliga kurs- och utbild
ningsverksamheten inom arbetsmiljöområdet har
gjort att Gustavsbergs Fabriker haft många besök
av kursdeltagare utifrån. En del utbyte har dessa
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besök gett, som kan tänkas komma företagets inter
na skyddsarbete till godo. Eleverna vid Karolinska
Institutets hygienkurs har i samband med studie
besök här gjort seminariearbeten om styren- och
melaminplast. Ett sådant fortsatt samarbete före
faller kunna vara av ömsesidigt värde.
Angående silikoskontrollerna, så har förordnan

det som besiktningsläkare nu överförts till företags
läkaren. Lungröntgenundersökningarna görs vid Boo
sjukhus och lungfunktionsutredningarna vid arbets
fysiologiska kliniken i Solna.

1973 har 637 (615) personer haft arbete som en
ligt lag fordrar periodiska lungkontroller. 176 (137)
lungundersökningar gjordes i samband med anställ
n1ng.
Vid utgången av 1973 tjänstgjorde ännu 19 per

soner med fastställd eller misstänkt silikos: stadium
3; 0 (0), 2; 4 (2), 1; 13 (14), "misstänkt"; 2 (2).
Två nya fall av silikos har yppats under 1973.

I båda fallen ligger den farliga dammexpositionen
flera decennier tillbaka. En har slutat med pension.
Av dem, som tjänstgjorde har 7 personer någon
form av livränta. Av pensionärerna hade 21 någon
form av livränta för silikos.

Vid Centrifugalrör i Oxelösund hölls inspektion
av arbetsplatserna på förslag av besiktningsläkaren
under medverkan av överläkaren vid Arbetar
skyddsstyrelsen, yrkesinspektören och överläkaren
vid Karolinska sjukhusets arbetsmedicinska klinik.
6 personer med röntgenologiska lungförändringar
undersöktes på Karolinska sjukhuset. I inget fall
ansågs silikos föreligga. Under 1973 har ytterligare
ett sextiotal anställda lungundersökts.

62 (71) personer har fått kompletterande polio
ympningar. Ett mindre antal ympningar mot in
fluensa och - som förr om åren också skyddsymp
ningar för vissa utlandsresenärer.

Frånvaro på grund av sjukdom har för hela före
taget varierat omkring 10-15 %o. En viss ökning
mot föregående år med stora skillnader från avdel
ning till avdelning och månad till månad.

1973 anmäldes 70 (67) yrkesskador. Därav 6 (9)
färdolycksfall.
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PÅ LÄTT SVENSKA

Invandrarna får kommunal rösträtt

Sverige blir det första land i världen som ger ut
länningar kommunal rösträtt och valbarhet. Rege
ringen* har nu sagt "ja" till kommunal rösträtt för
invandrare, tidigast till 1976 års val"*. Det här tala
de statsråden bl a om den första maj.

En arbetsgrupp ska nu först undersöka, vad det
här betyder juridiskt* och vad man kan behöva
ändra i lagarna"*. Man måste också bestämma, vilka
villkor som behövs för rösträtt. Det är framför allt
hur länge en invandrare måste bo i Sverige, innan
han/hon får rösta. Man har tidigare talat om två år.
- Det är viktigt att arbetsgruppen arbetar fort.

Riksdagen"* behöver få ett förslag" tidigt, om in
vandrarna ska få rösta första gången på hösten 1976.
Det säger kommun-minister* Hans Gustafsson. Han
har sagt hur utredningen ska arbeta.

"Ge hem-landet en del av skatten!"

Invandrarna arbetar och betalar skatt i det nya
hem-landet, men det gamla hemlandet har gett dem
deras utbildning. Låt därför det nya hemlandet be
tala tillbaka en del av invandrarens skatte-pengar
till hans tidigare hemland!
Det tyckte Altti Majava, finska arbetskraftsmi

nisteriet*, vid ett möte om invandrar-frågor i Stock
holm.
- Nu får rika* länder arbetare från fattiga*

länder, men de behöver inte ge något i stället. Det
är fel, sade han. Det skulle vara till stor hjälp för
de fattiga länderna, om de kunde få ersättning på
det här sättet.
Biträdande (2:a) arbetsmarknadsminister Anna

Greta Leijon tyckte inte att Altti Majavas förslag*
var så bra.

Siffrorna ovan visar att antalet undersökningar
och patientkontakter ökat under 1973 jämfört med
1972. Det medicinska silikosförebyggande arbetet
har också genom de av myndigheterna begärda upp
gifterna - blanketter, anmälningsrutiner etc - ta
git mer tid för personalen på läkarmottagningen.
Personal från den tekniska och medicinska före

tagshälsovården i Gustavsberg deltog i KF:s årsträff
med den samlade företagshälsovården, med stress
forskningsföredrag och information om giftnämn-

Sven Reinans, invandrar-utredningen*, talade vid
samma möte:
- Också en ganska liten invandrargrupp kan i

cirka 100 år ha kvar sitt eget språk. Men det här
tänker politikerna inte på. De räknar med mycket
kortare tid, ca 20-30 år. De tror, att alla invand
rare efter den tiden har blivit precis som svenskar...
ORDET BETYDER -
*regering -en -ar - I Sveriges regering "sitter" nu stats
minister Olof Palme och 18 statsråd (ministrar). De är
med i det social-demokratiska partiet, som är det största
politiska partiet i riksdagen"* (= parlamentet).
*val -et - När det är val, väljer man t ex representan
ter till riksdagen. I Sverige får man välja (rösta), när
man är 20 år.
*juridisk - Juridiska frågor = frågor om vad lagen
säger.
*riksdag -en -ar - Vart tredje år väljer svenska folket
representanter till riksdagen = parlamentet.
*lag -en -ar - Lagen "säger" vad man får göra och vad
man inte får göra. Man får tex inte dricka alkohol, när
man ska köra bil.
*förslag -et - Mitt förslag är att vi går på bio = jag
tycker att vi ska gå på bio.
*kommunminist/er -ern -rar - Medlem av regeringen,
chef för kommun-departementet, som arbetar med frå
gor om landets kommuner.
*kommun -en -er - Sverige är delad i 278 kommuner,
varje person som bor i Sverige tillhör en kommun.
*arbetskraftministerium -er - Finlands arbetsmark
nadsdepartement. Se: arbetsmarknadsminister!
*fattig - Eva är fattig. Hon har nästan inga pengar.
Hon har kanske inte råd att köpa vad hon behöver.
*rik - Han har mycket pengar, många hus och bilar.
Han är mycket rik.
*arbetsmarknadsminist'er -ern -rar = Den medlem av
regeringen* som är chef för arbetsmarknadsdepartemen
tet. Där arbetar man bl a med frågor om lediga platser,
arbete och arbetslöshet för hela landet.
*invandrarutredning -en - Regeringen* tillsatte invand
rar-utredningen 1968. Det är en grupp personer som
arbetar fram förslag* i invandrar-frågor.

den och lagen om miljö- och hälsovådliga ämnen.
Läkaren och skyddsteknikern deltog i en av LO

arrangerad fortbildningskonferens.
Personal från Nacka sjukhus gynekologklinik och

läkare från yrkesdermatologiska kliniken på Karo
linska sjukhuset har gästat Gustavsberg. Vid sist
nämnda besök gavs värdefulla konsultationer be
träffande en del hudfall. Information och viss un
dervisning har givits vid en grundkurs i buller, som
hållits internt inom företaget.
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I den sköna månad maj, när våren andlöst väntade på det dröjande regnet och grönskan var späd kring
Farstaviken åkte vi, en hel buss med SIF-anslutna gustavsbergare, till Mölntorpsfabriken och där vid
Kolbäcksån mötte vi sommaren. Hägg och fruktträd blommade och grönskan var lummig och rik. Visst
var vinden kylig men arbetskamraterna i Mölntorp var desto hjärtligare och vi trivdes gott och fick ut
mycket av vårt besök. Vi såg tillbyggnaden och den nya lagerbyggnaden, vars tillblivelse vi följt i Lasse
Johanssons reportage i "Mölntorpsglimten". Vi gjorde en rundtur i omgivningarna och såg Strömsholms
slott under sakkunnig ledning, vi fick besöka ridstallarna och tom se dressyrridning. Vi åt gott på Kol
bäcks Värdshus och framförallt, vi kände oss välkomna - tack för det.
Tyvärr har vi inte fått fram namnet på vår man i Mölntorp men vi kan stå till tjänst med besökarna fr v
Björn Sjölund, Evert Wikner, Ingemar Holgersson, Thorbjörn Ankarstav, Bengt Thyren, Erkki Vesanen
och Göran Henriksson.

GUSTAVSBERGS
GUSTAVSBERGS FRIMÄRKSKLUBB hade säsongav
slrutning med 34 närvarande i Kristallsalen den 15 maj.

Ordf. M. Hammarbäck informerade om höstens kom
mande aktiviteter, varvid den internationella Stock
holmia-utställningen 21/9-29/9 i mässlokalerna i Älvsjö
givetvis står i blickpunkten.
Till ungdomens dag den 26 sept. ordnar klubben en

bussresa för ungdomsmedlemmarna till denna utställ
ning, varvid beräknas att ett 50-70-tal får tillfälle att
gratis både bese utställningen och få resan fram och åter.
Vidare omtalades att Posten i Gustavsberg fyller 100

år den 1 nov. Med anledning av detta skall klubben i
samarbete med Postmuseet och Postens PR-avdelning
ordna en mindre utställning i postlokalen.
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••FRIMARKSKLUBB
Fritidsnämnden ordnar den 11-17 nov. en hobby

utställning i Kristallsalen, där klubben skall medverka
med exponat.
Till en ungdomsledarutbildning i Borås den 31/8-1/9

beslöts sända tre medlemmar.
Närvarande vid mötet var även två TV-fotografer,

som förhörde sig om möjligheterna att få ta några film
snuttar och intervjua några ungdomar till en tänkt fri
märksfilm med huvudsyfte att propagera för ungdoms
aktiviteten. Hammarbäck meddelade också att sektionen,
Djuröungdomens Frimärksklubb, nu omfattar 30 ungdo
mar och att vi med detta stora intresse för vår hobby
bör kunna emotse höstsäsongen med stora förhoppningar.

Eventuellt intresserade kan ringa 0766/319 87.



FÖR ER SOM RESER UTOMLANDS
Svenska folket är ett resande folk. Varje år reser hjärtsjukdom eller högt blodtryck använder urin
över en miljon svenskar utomlands på semestern. drivande medel, behöver extra tillförsel av kalium
Charterflyget gör att vi reser mycket längre bort. klorid. Undvik behandling med antibiotika utan
Till länder med helt annorlunda klimat, men också läkares ordination.
med en helt annan bakterieflora. Sjukdomar, som vi I medelhavsländerna och i samtliga subtropiska
förr betraktade som exotiska, kan drabba oss under och tropiska länder är epidemisk gulsot mycket ut
en resa och vi kan dra den med oss hem. Men fast bredd. Även i Osteuropa förekommer gulsot i större
vi vet det, dom flesta av oss, så är det i alla fall utsträckning än i Sverige. En dos på 2 ml gamma
hälften av alla utlandsresenärer, som inte bryr sej globulin tagen några dagar före avresan skyddar
om att ta t ex en gammaglobulinspruta som profylax mot smitta i ca 3 månader.
(förebyggande, skyddande). Det är en mycket enkel I samma länder som gulsoten är utbredd finns
procedur, som kan skydda mot gulsotsinfektion. också risken för tyfoid/paratyfoid. Men till skill
Som i sin tur är en besvärlig åkomma. nad från gammaglobulin måste vaccin mot tyfoid/
Här följer en beskrivning av olika smittorisker paratyfoid ges i god tid före avresan - minst en

man möter på resor världen runt och en bra infor- vecka måste förflyta mellan de tre injektionerna.
mation om hur man förbereder sig och skyddar sig Skyddet varar ca 3 år.
mot onödiga bakslag, som kan bli följden av en I vissa delar av Afrika, Asien och Sydamerika
angenäm utflykt i världen. förekommer fortfarande smittkoppor. Med några
Ett reseaptotek är en klok investering inför semes- undantag, t ex Kanarieöarna, Marocko och USA, är

terresan. Se till att det innehåller allt som behövs ympning mot smittkoppor obligatorisk för resa
för att klara av mindre blessyrer. Ger Ni Er av på utom Europa.
en längre resa så kontrollera först med läkare och Polioskydd är viktigt, oavsett vilket resmål man
tandläkare att Ni är i god kondition - tandvärk väljer. Kontrollera att Ni fått alla sprutorna.
kan förstöra en hel semester. Gula febern förekommer i vissa delar av Afrika,
Skulle Ni ha oturen att bli sjuk utomlands så an- Mellan- och Sydamerika. I vissa länder i Asien

mäl omedelbart sjukdomsfallet till försäkringskas- krävs vaccination om den resande mellanlandat 1
san i Er hemort. Det går bra att göra skriftligen, och smittat område. Vaccinationen består av en injek
poststämpelns datum gäller som anmälningsdag. tion och skyddet varar i flera år.
Glöm inte att uppge namn, födelsedatum och folk- Kolera förekommer främst i främre och bortre
bokföringsnummer. Begär läkarintyg och specifice- Indien, men under de senaste åren har sporadiska
rad räkning av den utländska läkaren. fall även förekommit i Afrika. Skyddet som varar
tt pröva andra länders mat och dryck är ©" i ca ett halvt år består av två injektioner med minst

viktig del i semesteräventyret. Men var försiktig: eckasinter allen ve as 111 erva .
infektionsrisken är stor i sydliga länder, där bakte- Malaria förekor -; '-adelar vAfrika.Svd• •· .. .. k • k ~ana ore ommer 1 vissa e ar av , n a, y -riefloran är främmande för svenska magar. Dricks- 3chMellar rika och Ostr*'•.Malar'askvdd få
vatten ur kran, isbitar i drinkar, glass och bakverk,, oen Menanameria oct 95*"" "ananas;",'°"
k ld• h d01• k k h k b" genom tabletter som man borJar ta en vecka oreskaldjur och daligt kokt och stekt mat bor man h rr&ärter :. cko efterh
d 'k f·· • · k "d • k 1 11 avresan och fortsatter med mmst 4 vec or e ter em-undvika tor att inte riskera epidemisk gulsot eller

1nfekti de ed Komsten.magint ktioner. Var dessutom extra noggrann me
den personliga hygienen. Solen är stark söderut, i synnerhet för en vinter-

blek svensk. Rör på Er på stranden, och stanna inte
för länge i solen de första dagarna. Skydda näsan
och näsvinklarna med ett nässkydd - som kan
köpas på apoteken på turistorterna - eller med
staniol. Huvudet bör också skyddas mot för kraftig
sol. Smörj aldrig in huden direkt i solen, utan gör
det minst en timme före solbadet.
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OM NI DRABBATS AV TARMINFEKTION:

Stanna i sängen och drick rikliga mängder mineral
vatten, te etc. Medicinskt kol i tabletter eller sus
pension eller vismuttabletter (inte till barn) kan
prövas för att lindra diarren. Resenärer, som p g a



De nya "25-åringarna" i Oxelösund, tillsammans med sina "underhållare" för kvällen, fr v stående: Ebbe
Gustavsson, Malte Englund, Harald Arousell, Aby Ericson, Sigvard Landin, Sven Nord, Nils Löfgren.
Sittande fr v: Börje Rosenkvist, Tage Fredefors, B-E Edgarsson, Rune Edhager, Bertil Schmidt, Gun
Bengtsson, Ragnar Axelsson, Helge Vickman och Berndt Uthas som liksom Äby och Gun Bengtsson tillhör
artistgruppen Musiquette.

0

RAPPORT FRAN
••

OXELOSUND
Gustavsbergs i Oxelösund har vid en perso~fest
på Stafsjö värdshus hyllat dem som varit i företa
get i mer än 25 år. En tradition, förklarade plats
chefen Alf Ohman, som var kvällens värd. Jubilar
erna, 13 till antalet, bjöds på middag tillsammans

PERSONALFORÄNDRINGAR
VID GUSTAVSBERGSFABRIKEN
På lönekontoret har Kaljo Kuurberg den 1 maj ef
terträtt Elsa Engvall, som gruppchef för uträkning
av de kollektivt anställdas bruttolöner. Elsa Eng
vall har gått i pension. Vår nya kurator heter Ulla

24

med damer och övriga inbjudna, men fick också
hedersgåvor från Företaget. Ett besök fick man av
artistgruppen Musiquette med Gun Bengtsson,
Berndt Uthas och med Äby Ericsson som pianist
vilket blev pricken över i under jubilarfesten.

Billving och har börjat sin anställning på personal
avdelningen den 4 juni. Kuratorn träffas efter över
enskommelse på tel 355.
Karin Andersson, PLF har slutat sin anställning

den 30 juni och hennes efterträdare heter Berit
Eriksson.



En busslast "äkta" gustavsbergare har vid en utfärd "stannat till i Mölntorp och besåg därvid vår fab
rik. En avstickare till Strömsholms slott och Ridskolan hann man också med innan återresan anträddes.
Bilden - som Hilding Engströmer tog - visar några gäster, fr v Inna Pörk, Hans Ehn, Peter Erret, Margit
Johansson, Lillemor Olsson, Ingrid Jakobsson, Irmgard Teply som just studerar ett slipmoment i disk
bänkstillverkningen. Ciceron till höger är Curt Thurby.

MOLNTORPSGLIMTEN
Nämndresa
Vår företagsnämnd med skyddskommitte reste åter
i österled, då man företog "årets studieresa" den 17
maj. Första anhalt blev Sala, där Silvergruvan
väckte resenärernas intresse. Efter en spännande
visit på 40-metersnivån, fick man också bese gruv
museet.

Slitmanfabriken var nästa mål. Deltagarna fick
där en klar bild över vad som kan åstadkommas i
en rationellt driven syfabrik, varpå man intog
lunch på Restaurang Gillet.

Efter en "fritimme", som många använde till att
studera hur staden förbereddes för dess 350-års
firande 8-16 juni, embarkerades åter bussen för
fortsatt färd genom fager upplandsnatur till Sko
kloster.
Slottet med dess unika vapensamling fångade här

deltagarnas uppmärksamhet. En vapensköld, tillver
kad år 1860, lär vara "världsförst" i rostfritt ma
terial. Legeringen anses dock tillkommen av misstag!
Därpå blev bilmuseet noggrant "genomsökt", innan
middag serverades på Stadskällaren.

Efter en - omvittnat - avstressande och intres
sant utfärd, återvände så de belåtna resenärerna till
hemorten.

Motionsdriven
Det av GBM-klubben organiserade motionerandet
ser ut att bli en stor framgång. Enligt rapporter
från ansvarigt håll, har många av våra anställda
redan uppmärksammats för sina insatser. Flera
"vinnare" av gustavsbergsporslin tillkommer säkert,
då aktivitetsperioden även innefattar 1975!
Med semesterhälsning L. Johansson
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10-MILAFRAMGÅNG FÖR
GUSTAVSBERGSORIENTERARNA

11-12 maj avgjordes världens största bud
kavleorientering - 10-milakavlen - i skogarna
vid Sorunda med 370 lag på startlinjen. Hela orien
teringseliten från Sverige, Norge och Finland var
representerade. En gigantisk tävling!

Från starten kl 16 på lördagen till slutmålet vid
femtiden på söndagen har lagen att avverka tio
sträckor av varierande längd under dagsljus, skym
ning, nattsvart mörker, gryning och dag på nytt.
På startlinjen fanns tre lag från Gustavsbergs IF.

Tyvärr måste andralaget bryta på andra sträckan
på grund av att löparen där fick en svårartad stuk
ning av ena foten. Återtransport till målområdet
per bil.
Av de två kvarvarande gustavsbergslagen var av

naturliga skäl huvudintresset riktat mot förstalaget.
Förra året gjorde laget ett fint lopp och hamnade
på 34:e plats. Siktet var inställt på att förbättra det
resultatet. Helst att gå in på "medalj"-plats d v s
bland de femton bästa.

Som startman hade Börje Sander utsetts. Sträckan

Stående från v Magnus Haraldsson, Hasse Develius,
Björn Nordin, Bernt Åkerlund, Tomas Wester, Lars-Gö
ran Fransson. Knästående: Börje Sander, Jan Dahlgren
(lagledare), Leif Strandberg. Saknas på fotot, Al} Rosen
och Bertil Fall.
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mätte 14,5 km, vilket skulle bli en svettig uppgift
för Börje,Han gjorde mycket bra ifrån sig. Sprang
in till växeln som 145 man endast 10 min efter tät
laget.
Kavlen lämnade han över till vårt nyförvärv

från Norrköping - Magnus Haraldsson - känd
som en pålitlig och stark orienterare. Han plockade
in fem minuter på täten och växlade som 22! En fin
utgångspunkt för tredjemannen Hans Develius
förstaårssenior - uppfostrad i klubben. Hasse gjor
de mer än vad man kunde begära. Forsade in till
växeln som sexa, endast 11 sek efter första man!
Det var grejer det!

Sedan var det Alf Rosens tur. Affe har gjort en
mycket bra vårsäsong. Legat bland de fem bästa
i varje tävling. Noggrann kartläsare. Van vid natt
kutande. Skulle nerverna palla? Det var ingen risk.
Han behöll sjätteplatsen och kunde lämna över pin
nen till nästa oldboys - Bertil Fall också en säker
nattlöpare. Berra tappade visserligen några minuter,
men det var ingen fara. Som femtonde man sprang
han i mål och kunde säga "lycka till" åt vår stor
stjärna Björn Nordin, som skulle förvalta långa
nattsträckan på 14,5 km. Här gick det undan! Vid
radiokontrollen hade han ätit upp hela försprånget
(8 min) och stämplade först. På upploppet spurtade
norrmannen Berge ifrån Björn ooh vann med 3 sek.
Äterigen ett nyförvärv Bernt Åkerlund sprang ut

för de våra i nattmörkret på sjunde sträckan. Cite
rar Aftonbladet "Gustavsbergaren gjorde en smått
fenomenal löpning". Instämmes till fullo! Han ak
tade inte för rov att gå ifrån norrmannen. Det var
en mycket glad Bernt, som kom fram ur skogsbry
net som förste man. Gustavsberg ledde helt plötsligt
hela 10-mila ! ! ! Försprånget var två min. Skulle
förstaårssenioren Tomas Wester klara trycket att
gå ut i ledning? Det var många toppkillar som
trängde på bakifrån. Han fick släppa två man för
bi sig. Vi var fortfarande med i toppen.
Näst sista sträckan förvaltades av Lars-Göran

Fransson - ende junioren i laget. Startade med en
våldsam fart. Bommade första kontrollen. Tog sig
samman. Fann den. Liten miss även på nästa. Där
efter lugnade han ned sig och plockade resten utan
besvär. Hans spurt var magnifik, när han löpte in



GUSTAVSBERG I TOPP I FYRAN!
Nu är det dags för fotboll igen. Förra säsongen
kämpade Gustavsberg förgäves i Div III i Stock
holms södra, men nu ser det bättre ut. Efter sju
spelade omgångar i Div. IV, Stockholms södra, leder
Gustavsberg serietabellen och är fortfarande obe
segrade, då detta nedtecknas. Under ett samtal med
spelande tränaren Jan Lundkvist fick jag höra föl
jande:

I seriepremiären mot Stuvsta på Farstaborg vann
Gustavsberg med 5-1 efter bra spel. Målen gjordes
av Kent Sundström 2, Vidosav Petkovic, Tommy
Axelsson och Magnus Elfving 1 vardera.
Mot Kärrtorp på bortaplan, som var nästa mot

ståndare, fick "våra röda" verkligen kämpa om
poängen. Vid matchens slut stod det 1-1 och det
var Bengt Sundström, som gjorde vårt mål.
Mot Gubbängen fick vi däremot en tursam vinst,

då i slutminuten inhopparen Torbjörn Lundkvist
(nyförvärv från Hammarby) gjorde vinstmålet.

I matchen mot Enskede på deras svårspelade
idrottsplats, visade grabbarna att man verkligen
ville hålla sig kvar i serietoppen. Efter mål av Bengt
Sundström 2, Vidosav Petkovic och Benny Sjödahl
1. vardera vann Gustavsberg med 2-4.
Mot Tellus hemma på Farstaborg slutade kampen

oavgjort 1-1, ty Bengt Sundström "målade" för
hemmalaget.
Många trodde, att i bortamatchen mot svårspela

de Reymersholm, skulle Gustavsberg "åka på pum
pen", men grabbarna ville annorlunda och vann
klart med 0-2. Bengt Sundström gjorde bägge må
len och Kent Sundström, genom sina fruktade in
kast bidrog därtill.

som sjätte man endast sekunder efter trean.
Sista sträckan, som var den längsta, mätte hela

15,6 km. Den borde passa bra för maratontränade
Leif Strandberg tyckte UK. Och det gjorde den
också. Tyvärr var Leffe inte helt återställd efter en
förkylning, vilket hämmade hans framfart något.
Från radiokontrollerna kom dock rapporter, att
han höll sin placering. Det blev en allt mer stegrad
spänning vid slutmålet. Sista kontrollskärmen syn
tes uppe på en bergssluttning. Först dyker Hakarps
pojkarnas slutman upp. Stämplar och springer in i
mål på lätta ben. Han hinner att hyllas och inter
vjuas, innan nästa dyker upp vid skärmen. Det är
tre man. Första av dessa Hagaby, därefter finska

En bortamatch mot Västerhaninge har vi även
klarat skapligt, är Janne Lundkvists omdöme. Där
var Benny Sjödahl den store segerorganisatören
och vinsten blev 3-1. Benny Sjödahl, Bengt Sund
ström och Tommy Axelsson blev de lyckliga mål
görarna.

Den 30 maj kom Bellevue till Farstaborg och i
det hala väglaget delade man på poängen och chan
serna. 1-1 i halvtid blev sedan vid full tid 2-2
och Kent och Bengt Sundström gjorde gustavsbergs
målen. Hans Törnkvist och Krister Kuno svarade
för gästernas mål.
Måndagen den 10 juni var det dags för matchen

Stureby-Gustavsberg, resultat, 1-2, båda målen
gjorda av Kent Sundström. Den 14 juni möttes Gus
tavsberg-Enskede Gård, resultat, 5-0.
ville hålla sig kvar i serietoppen. Efter mål av Bengt

Gustavsberg behöll ledningen i serien genom att
slå Gröndal på Aspuddens idrottsplats med 1-2.
Gustavsbergsmålen gjordes av Bengt Sundström
(straff) och Kent Sundström.

Axman

DIV IV STOCKHOLM SODRA DEN 10 JUNI

Gustavsberg 9 6 3 0 21- 9 15
Tellus 9 6 3 0 20- 8 15
Gröndal 9 5 2 2 13- 9 12
Stureby 9 5 0 4 17-16 10
Reymersholm 9 4 1 4 15-15 9
Kärrtorp 9 3 3 3 7-11 9
Gubbängen 9 3 2 4 16-10 8
Bellevue 8 3 2 3 12-13 8
Västerhaninge 8 2 3 3 15-15 7
Stuvsta 9 3 1 5 16-24 7
Enskede Gård 9 0 3 6 7-16 3
Enskede IK 9 0 3 6 9-22 3

laget Angelniemen och Norges Tekniska Högskola,
som alltså blir fyra. Ytterligare två min går. Det
rasslar till vid skärmen. Vi känner igen Leffe, men
hack i häl har han Arbogas slutman. Skall Leffe
kunna hålla undan? Ingen fara. Leffe gör sin plikt.

GUSTAVSBERG HAR BLIVIT FEMMA ! ! !
Prestationen kan jämföras med förra årets tredje
placering i budkavle-SM. Ja fråga är, om detta inte
är ett strå vassare. En stor sensation, men frukten
av ett gediget orienteringskunnande av samtliga tio
löpare. En god PR också för Gustavsberg.
Tredjelaget då? Jo då, dom fullföljde. Kom i mål

som 276:e lag.
Pierre
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VAD AR AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International är en sammanslutning av ca
30 nationella sektioner med ett tusental arbetsgrup
per. De flesta finns i Västeuropa, men också i USA,
Mexiko, Ghana, Japan och Australien finns nu
amnestysektioner. Amnesty är det engelska ordet
för amnesti, det är det grekiska ordet för glömska
och står nu för frigivning eller benådning av fångar.
Upprinnelsen till Amnesty International är en ap
pell för de "glömda fångarna", som publicerades i
den engelska tidningen Observer av advokaten Pe
ter Benenson i maj 1961. Appellen fick ett stort gen
svar och kampanjen för frigivning av fångar, som
satt i fängelse för sina politiska eller religiösa åsik
ters skull, skulle drivas under året 1961. Men det
blev snart klart, att det var för kort tid för en så
stor uppgift. Den 1 juli 1961 bildades Amnesty In
ternational i Luxemburg. Ett centralt kontor finns i
London.

Organisationen har blivit internationellt erkänd
och tilldelats konsultativ (rådgivande) status vid
FN:s Ekonomiska och Sociala Råd (ECOSOC),
UNESCO och Europarådet.
Amnesty är en politiskt, religiöst och ekonomiskt

fristående rörelse. Medlemmarna arbetar för poli
tiska och religiösa fångar överallt i världen, fullt
medvetna om <len debatt, som ständigt måste hållas
levande om problemet: Vilka är politiska fångar?
När rörelsen bildades beslöts att arbetet för politiska
fångar skulle begränsas till dem, som inte använt
eller uppmanat till våld.
Amnesty har av regeringar beskyllts för att gå

olika intressens ärenden. Men Amnesty lägger sig
inte i något lands styrelsesätt och tar inte partipoli
tisk ställning, den "vänder sig mot allt förtryck och
står i alla lägen på de förtrycktas sida." Här finns
människor med olika åsikter om partier och ideolo
gier, som jobbar för varje människas rätt att uttryc
ka och verka för sina åsikter. Undertecknad tillhör
en grupp, som verkar för fångar i Sovjetunionen
och Spanien (religiösa skäl) och i Sydvästafrika (po
litiska skäl).
Arbetet för de enskilda politiska fångarnas fri

givning är Amnestys huvuduppgift, och det sker
inom olika arbetsgrupper, som "adopterar" en fånge.
Man arbetar inte bara med att genom skrivelser till
regeringar etc söka påverka framgången för fångens
rätt till en opartisk rättegång och advokathjälp och
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genom att skicka observatörer till rättegångarna.
Man söker också stödja fångens anhöriga ekono
miskt och genom kontakt per brev.
Amnesty gör också undersökningar om fängelse

förhållanden i olika länder, arbetar för dödsstraffets
avskaffande. Dödsstraff kan aldrig godtas - oav
sett vilket brott som begåtts. Man har också kunnat
presentera rapporter om tortyr och annan förned
rande behandling av människor. Man arbetar också
mot detta.
Två amnestyrapporter om tortyren i Grekland

bidrog till att den frågan togs upp i Europarådet.
Vädjanden från Amnesty International har kunnat
påverka regeringar för allmän amnesti, bl a i Ru
mänien 1964 (ca 10.000) och i Grekland 1965 (ca
1.000).

"verkar för de politiska fång
arnas frigivning, hjälper fång
arnas familjer, bevakar poli
tiska rättegångar, rapporterar
om förhållandena i fängelser,
kräver att ingen utsätts för
tortyr, arbetar för dödsstraf
fets avskaffande."

Amnesty International verkar alltså för de mänsk
liga rättigheterna i allmänhet och för frigivning av
politiska fångar i synnerhet. I det arbetet stöder sig
organisationen framförallt på fyra artiklar i FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
antagen den 10 december 1948: Art 5: Ingen må
utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller för
nedrande behandling eller bestraffning. Art 9: Ingen
må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.
Art 18: Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet
och religionsfrihet. Art 19: Envar har rätt till åsikts
frihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar fri
het för envar att utan ingripande hysa åsikter och
frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och
tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan
hänsyn till gränser.

Margareta Hald



UTDRAG UR SOCIALA CENTRALNÄMNDENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1973

Sociala centralnämnden i Gustavsbergs kommun bestod
1973 av 11 personer plus suppleanter: Fritz Berg (Ulla
Svensson), Elis Sander (Sigvard Simonsson), Alice Pet
tersson (Maija Olsson), Eric Wennerholm (Birgitta Hill
berg), Conny Rolf (Ester Storm), Britta Löfblad (Inger
Svensson), Inga-Lisa Andree (Allan Sundqvist), Lars
Westlund (Karin Mårtensson), Elsa Engvall (Maj Jo
hansson), Sigvard Larsson (Harald Olsson), Bengt Fors
man (Sören Nylander).

Arbetsutskottet, 3 ledamöter med suppleanter: Fritz
Berg (Alice Pettersson), Elis Sander (Conny Rolf), Eric
Wennerholm (Britta Löfblad).

"Sociala centralnämnden har att verka för att med
borgarnas rätt till social trygghet tillgodoses. Enligt gäl
lande lagstiftning skall nämnden sörja för att alla i
kommunen boende erhåller tillfredsställande omvårdnad.
Nämnden ansvarar för kommunens service beträffande
barntillsyn och åldringsvård." Här nedan följer ett ut
drag ur redovisningen av socialnämndens verksamhets
grenar.

Barnavård

"Den individuella barnavården har under året ej visat
några större förändringar. I arbetet har samarbetet med
skola, polis och fritidsnämnd varit av stort värde. Be
hov av generella åtgärder avseende narkotika- och mel
lanölsmissbruket kvarstår."

Förebyggande åtgärder enl $ 26 BvL har vidtagits för
12, endast utredning för 18 barn. Antalet omhänder
tagna vid årets slut var 23 barn, 4 jml $ 29 BvL och 19
jml $ 31 BvL.

Under året har 23 omhändertagna barn varit i enskilt
hem, 4 på barnhem och 1 på ungdomsvårdsskola. Under
1973 har 4 barn tillkommit och 7 avgått.
Antalet barnavårdsmannaskap var 265. Bidragsför

skott på 867.500:- kr till 270 barn. 9.406 barnbidrag
har betalats ut.

Barntillsyn: "Förskolebarn över två år har kunnat
beredas plats inom den kommunala barntillsynen. Fri
tidshemmen har kunnat ta emot de som önskade plats.
Svårigheter har funnits att bereda tillsyn för barn under
två år. Barnstugan på Ingarö har en förskoleavdelning,
en daghemsavdelning och en fritidshemsavdelning.
Alla 6-åringar kunde beredas plats i förskola. Från

1973 omfattade verksamheten bland invandrarbarn samt
liga barnstugor i kommunen. Den konsulterande förskol
läraren ledde verksamheten, lämnade råd och anvis-

ningar till barnstugepersonalen, hade kontakt med bar
nens föräldrar, inskaffade material m m. Kvällskurser
hölls med barnstugepersonalen i invandrarfrågor, där
även skolpersonal deltog."Beläggningen på daghemmen
i procent räknat var 64 / (193 platser) till en brutto
kostnad av 2.423.400:- kr. Fritidshemsplatser 55 plat
ser, en 62 "/o-ig beläggning till totalt 328.500:- kr. I
lekskolorna fanns vid årets slut 154 barn. Bruttokostnad
326.900:- kr. Familjedaghemsplatser fanns för 136
barn i 63 hem, bruttokostnad 1.030.600:- kr. Famil
jebidragsansökningar var 126 (70 bostadsbidrag),
72.579:- kr brutto.

Färdtjänst: "Nämnden beslöt förorda att kommunen
tecknade avtal med landstinget om färdtjänst." Berät
tigade till färdtjänst vid årets slut 147 personer, därav
44 under 67 år. Bruttokostnad 95.100:- kr.

Nykterhetsvård: "Nykterhetstillståndet i kommunen
syns under året inte ha genomgått några större föränd
ringar. Behovet av sjukvårdande insatser har åter ökat.
Alkoholpoliklinikens verksamhet har försvårats p g a
läkarbrist." 136 personer har varit föremål för åtgärd,
43 endast undersökning, 83 hjälpåtgärder, mer ingripan
de åtgärder 10 personer.

Social hemhjälp: "Social hemhjälp har förmedlats dels
till pensionärer och dels till barnfamiljer (husmorsvika
riat). Därutöver har i mån av tillgång på personal för
medlats barntillsyn åt sjuka barn, som normalt vistas på
daghem. Vid årets slut utgjordes hemhjälpspersonalen av
5 heltidsanställda hemvårdare och 35 hemsamariter. An
talet barnvårdare var 5.,' Husmorsvikariat hos 60 fa
miljer, hemhjälp hos 201 pensionärer och tillsyn av sjuka
barn hos 119 familjer.

Socialhjälp har lämnats till 487 personer därav 215
under 16 år, 39 ensamföräldrar och 78 utländska med
borgare.

Åldringsvård: Gustavsgården hade 68 inackorderingar,
en 95 "/o-ig beläggning, totalkostnad 1.861.296:- kr.

Öppen åldringsvård: "Utöver ovannämnda hemhjälp
till pensionärer och färdtjänst för handikappade har
nämnden medverkat till sysselsättningshandledning, dels
i hemmen och dels på Gustavsgården.

Fotvård har tillhandahållits mot en kostnad av 5 kr
per behandling. Ett tiotal pensionärer har beretts tillfälle
till kostnadsfria bad på Gustavsgården. Skollunch har
serverats till självkostnadspris till ca tio pensionärer.

M.H.
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GUSTAVSBERG

Gustavsbergs församling
"SOMMARTID" I GUSTAVSBERGS KYRKA
I sommar t om augusti börjar söndagsgudstjänsten kl 10. Var
je torsdag kl 19.30 Bön och bibelläsning. Varje lördag kl 18
Orgelmusik.

Tack
Födda

5.4 son till Tauno Kalervo Viander o.h.h. Mirja Marjatta f.
Väre, Meitens v 25

13.4 Jessica Birgitta, dotter till Bengt Olov Jarnerud o.h.h.
Birgitta Maria f. Engström, Lilla Ulfvik, V. Ekedal

17.4 Jessica, dotter till Leif Gunnar Bylund o. Yvonne Mar
gareta Flink, Meitens v 23

18.4 son till Aatos Alvari Ahlstrand o.h.h. Laila Tuula Irmeli
f. Pääkkönen, Skyttev 23

23.4 Carin Linda Marie, dotter till Carin Marita Sundin,
Renv 2

1.5 dotter till Martti Johannes Koivisto o.h.h. Eila Kaarina
f. Väyrynen, Skyttev 32

4.5 son till Lennart Georg Svensson o.h.h. Ulla-Britt Maria
f. Vesterlund, Björnskogsv 22

6.5 son till Fred Eskil Sjöström o.h.h. Lil Ester Margareta
f. Sandberg, Trallbanev 4

19.5 Heimo Mikael, son till Aili Marjatta Mäkeläinen-Hug
dahl, Nelsonst 3

20.5 dotter till Lennart Harald Strand o.h.h. Agneta Elisa
beth f. Selin, Klosterv 4

22.5 son till Bo Lennart Sandin o.h.h. Kristina Margareta
f. Ekfors, Renv 6

23.5 son till Ulf Benno Carlberg o.h.h. Ingabeth f. Göransson,
Meitens v 15

23.5 son till Lars Inge Emil Pettersson o.h.h. Kerstin Maria
f. Borg, Meitens v 19

25.5 två döttrar till Pär Jonny Osterman o.h.h. Britt-Mari
f. Gustavsson, Skyttev 36

Vigda
13.4 Sture Erik Ring o. Britt Solveig f. Albinsson
14.4 Per-Allan Rydberg o. Astrid Kerstin Marianne f. Jo

•~;;.nsson
4.5 Leif Erik Hultqvist o. Karin Birgitta f. Mattsson
11.5 Erkki Kalevi Huokko o. Riitta Irmeli f. Lehti

\

Döda
11.4 Anny Valborg Elisabet Persson, Gustavsgården 89 ar
17.4 Anna-Lisa Fredblad f. Johansson, Dalv 2 60 år
18.4 Judit Margareta Vadström, Gustavsgården 78 år
20.4 Ingegerd Paulina Ericsson, N. Lagnö 60 år
21.4 Per Amandus Fransson 80 år
27.4 Othmar Adolf Hochberger, Tallåsplan 5 65 år
1.5 Ture Tjärnström, Trallbanev 16 51 år
8.5 Alma Natalia Bengtsson f. Gustavsson,

Gustavsgården 75 år
9.5 Karl Emil Gustavsson, Gustavsgården 95 år

13.5 Signe Matilda Johannesson f. Moberg,
Gustavsgården 82 år

A. F. B E C K M A N
Begravnings- & Eldbegängelsebyrå AB
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"'För allt vänligt deltagande vid Per Amandus
Franssons bortgång och för alla vackra blommor vid
hans bår ber vi få framföra vårt varma tack.

Rolf och Per-Olof Fransson

För allt vänligt deltagande vid Valborg Pehrsons
bortgång, samt för alla vackra blommor vid hennes
bår, ber vi få framföra vårt varma tack till släkt
och vänner, AB Gustavsbergs Fabriker, Gustavsbergs
Lottakår, Pensionärsföreningen och Gustavsgården.

Gerhard och Hedvig Pehrson

För allt vänligt deltagande som visades mig vid
min kära Alma Bengtssons bortgång, samt för den
vackra blomstergärden, ber jag härmed få framföra
mitt varma tack.

Gustaf

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar
betskamrater och vänner för blommor, gåvor och
för all vänlighet, som visades oss när vi slutade våra
anställningar.

Mauro och Paola Giannattasio

Hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, ar
betsledning och arbetskamrater för blommor och
presenter, då jag slutade min anställning vid upp
nådd pensionsålder.

Erik Nyberg

För all uppvaktning vid min pensionering, som
blev verkligt minnesrik, får jag härmed till AB Gus
tavsbergs Fabriker framföra mitt varma tack.

Sven Hagman

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm

Efter kontorstid under sommaren:
0766/563 90 eller 0764/472 54



VA.RENS
KONFIRMANDER:
GUSTAVSBERG
4-5 maj 1974
Grupp I
Anne Douhan
Ingrid Eriksson
Susanne Eriksson
Mari Gavazzen i
Eva Kaiberger
Monica Lindgren
Kris tina Lindqvis t
Elisabeth Melander
Inger Myhlback
Jeanette Nilsson
Katja Peiponen
Carina Rudolfsson
Birgitta Svensson
Anneli Tallqもist
Anna Thoursie
Mo_na Ullberg
Mikael Englund
Peter Essman
Peter Fransson
Kari Ikみheimonen
Urban Johansson
Lars Lundqvis t
Tommy Pettersson
fan Rikkinen
Peder R isberg
Olle Sahlen
Tony Schroth
Stig Angerman
Grupp II
Caterina Benassi
Kristina Edling
Elise Hekkala
Marita Hugda』hl
Marlene Johansson
Susanne Johansson
Karin Langhart
Cecilia Pien
Karina Remmel
Maarit Vasankari
Karola Oman
Jouni Leh ti
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OTHMAR HOCHBERGER IN MEMORIAM
Oväntat för oss alla kom budet om Othmar Hoch
bergers bortgång lördagen den 27 april. Till synes
kärnfrisk hade han inrättat sig för att till hösten
efter avslutad provinsialläkartjänst fortsätta med
privatläkarpraktik i sin specialinredda mottagning.
Hans målsättning var att för Gustavsbergarna bli
den husläkare som utan fastställda tider helt kunde
ägna sig åt sina patienter.
Så blev det inte. Döden satte punkt för en livs

gärning präglad av en otrolig arbetsvilja och plikt
känsla. Othmar Hochberger föddes i Osterrike 1908
och kom efter första världskriget hit till Sverige som
krigsbarn 1918. Efter några års vistelse som foster
barn i Vingåker återvände han till Osterrike, stude
rade på medicinsk klinik i Wien och blev färdig lä
kare 1936.
Vid andra världskrigets slut blev det läkarbrist i

Sverige och överskott på läkare i Osterrike och
Othmar blev tillsammans med 50 andra uttagen att
tjänstgöra i vårt land. Han verkade som läkare på
många orter från norr till söder, innan han 1963
välkomnades som provinsialläkare i Gustavsberg.
Vi är många, som kommer att minnas och sakna

läkaren och vännen Othmar Hochberger. Han spa
rade aldrig sig själv utan var alltid redo att ställa
upp med sitt medicinska kunnande. Frid över hans
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Födda
27.2 en dotter till Björn Fagerqvist o.h.h. Ingrid Lilian f.

Lindqvist från Marikavägen 22
27.3 en dotter till Allan Rafael Rosenholm o.h.h. Lisbeth Vi

veka f. Norrgrann från Vallbo
3.5 en son till Björn Christer Carlsson o.h.h. Pia Anncharlot

te Elisabet f. Eriksson från Fladenvägen

Vigda
2.3 Yngve Wilhelm Furen och Birgitta Stening från Slinger

stigen 68
9.3 Kjell Evald Jalakas från Ingarövarvet och Kerstin Svea

Matilda Persson från Adolf Fredriks församling

Döda
15.3 Axel Gustaf Tulane från Gustavsgården
6.5 Axel Konrad Steffansson från Pensionärshemmet

Ingarö församling
VÅRENS VERKSAMHET
är redan för länge sedan avslutad. Konfirmation hölls med
sju ungdomar den 21 april. Söndagsskolan avslutade vårter
minen den 12 maj med familjegudstjänst och utfärd. Gustavs
bergs Blåsorkester spelade som vanligt vid klockstapeln på
morgonen Kristi Himmelsfärds dag.

SOMMARENS VERKSAMHET
är i full gång. "Sommargästernas kyrksöndag" firades tradi
tionsenligt den 9 juni. Den 12 juni började läsningen med
sommarkonfirmanderna som skall konfirmeras den 6 juli. I
Midsommarhelgen började sommarbyverksamheten kring Skäls
mara missionshus - ett samarbete mellan Gustavsbergs Mis
sionsförsamling och Ingarö församling. Den 4 juli hålls Ingarö
Kyrkliga Sykrets' populära försäljning.

PASTOREXPEDITIONEN
är under sommarmånaderna juni-augusti endast öppen fre
dagar kl. 14.00-16.00 (således ej onsdagar 17-19).

Tack
Hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker, ar

betsledning och arbetskamrater för blommor och
presenter då jag slutade min anställning vid upp
nådd pensionsålder.

Sven Pettersson

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fabriker, chefer
och arbetsledare för blommor och presenter, när jag
slutade min anställning vid uppnådd pensionsålder.

Hulda ]ohansson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag.

minne. Fritz Berg Margit Carlsson
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Tack
Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, mina

arbetskamrater och alla andra snälla människor för
den vänlighet som visades mig då jag slutade min
anställning vid uppnådd pensionsålder.

Elsa Engvall

Ett hjärtligt tack för uppvaktningen på 60-års
dagen. Gösta Larsson

Ett hjärtligt tack för all uppvaktning på min 50-
årsdag. Erik Boström

/ett hjärtligt tack till alla dem som inte gav mig
en chans att glömma min ålder.

Hilda Nordin

Ett varmt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och
arbetskamrater, som visat stor vänlighet då jag slu
tade min anställning vid uppnådd pensionsålder.

Gustaf Wikman

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

Sven-Gunnar Andersson

Ett varmt tack till alla som uppvaktat mig på
min 60-årsdag.

Inga Nilsson

Från den 8 augusti
nya öppettider för

C7 foto Aret.je

Björnskogsvägen 16

Lugnet - Gustavsberg

Måndagar 17-18, hämtning av tagna foton.
OBS, ej fotografering denna dag.

Torsdagar 17-18, pass- och legitimationsfoton
utan tidsbeställning.

Lördagar barn- och bröllopsfoton
efter tidsbeställning.

Semesterstängt fr om 2 juli to m 7 augusti.

Handla konsumentägt!

DOMUS

Lämnain
rullarna nu
Domus tar emot film
förframkallning och kopiering
Färgkort kostar vid samtidig framkallning
och kopiering:
99 cm 75 öre
913 cm 1 kr

911,5 cm 1 kr
(=Pocket-kameror)

Framkallning kostar 5:75
Garantikopia. Det finns tillfällen då man inte
lyckas med sina färgkort. Du behöver ej betala
för över- eller underexponerade, oskarpa
eller felaktigt beskurna bilder vid framkallning
och första kopiering.
Ny, bättre papperskopia. Färgbilderna Du får är
s k rasterkopior som har en tålig, reflexfri yta.

Domus

HÅLL SVERIGE RENT
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GUSTAVSBERGAREN OM TRAFIKSANERING

Reds kommentar

Företagsnämnden

Besök av släkten Odelberg

Om Skärgårdsutredningen

Med ångbåt till Stockholm

Saltstänk

KF-jubileum i Skärgården

Konsum-Domus

Nya KF-huset

Mölntorp

Fotboll

Templet Sirius

Gustav Möller, Gustav Blomberg

Pastors nytt
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I Föreningen för arbetarskydds tidning Arbetsmiljö
har vi läst om en undersökning, som gjorts inom tre
industriområden: Gustavsbergs Fabriker, Ulvsunda
industriområde vid Bromma flygplats och Norrtälje
industriområde. Undersökningen, som är gjord av
Gunilla Rudehill, är en förberedelse för anvisningar
för industriområdesplanering, som Statens Planverk
skall ge ut. Det gäller en säker och stimulerande
arbetsmiljö och en rationell drift. Och då har man
ansett att det är lämpligt att börja med trafiken.
Det visade sig att det är trångt på tomterna, skym
da hörn och andra hinder, - men mest trångt är det
lindå inomhus.
Vid 16.30-tiden är det kärvt i utfarten från Gus

tavsbergs Fabriker, säger utredningen. Gående, cyk
lister, bilar och varutransporter trängs vid Gula
Porten. Trafikstandarden är dålig för dom oskyd
dade trafikanterna, gående och cyklister. Det finns
för lite gång- och cykelbanor. Och det är väl sant.
Men trots det trängda läget vid lunch- och mid
dagsdags är trafikolyckorna inte många. Vilket ut
redaren förmodar beror på att alla skärper sej!
Utredningen visar att vi har en hög procent cyk

lister, 29 /o, att man får cykla in genom portarna
och att det finns cykelställ nära alla personalin
gångar. Inga privatbilar inom området men "utan
för området har bilarna herraväldet".
Vi går 48 /o, cyklar 29 %, bilar 23 /% till jobbet.

Ingen åker buss. Bussförbindelserna till alla tre un
dersökningsområdena är dåliga. Gång- och cykel
siffrorna är höga hos oss, bilsiffran låg, jämförelse
vis - även om vi som går tycker «tt bilsiffran
verkar hög.
Trots nackdelarna vid rusningsdags är trafik

olyckorna inte många. Per år och sysselsatta är
siffran 0,003. Det gäller olyckor på väg till och från
arbetet, om dom hänt i anslutning till arbetsplatsen.
Dom flesta är halkolyckor, ofta i mörker.
Här i Gustavsberg har Trafiksäkerhetsverket

gjort det förslag till trafiksanering på fabriksområ
det, som är genomfört. När man jobbar med trafik
säkerhetsarbete får man se upp med att man inte
lägger för stor vikt vid platser, där olyckor redan
hänt. Det finns många platser, som är svårbemäst
rade och där man måste skärpa sej. Bättre stämma i
bäcken än i ån, alltså inte vänta tills något har hänt,
innan man gör förbättringar och ökar trafiksäker
heten.

M
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Omslag: Gustafsberg VI I, foto Leif Andersson



"Gråt inte över spilld mjölk" säger ett gott gammalt
ordspråk, men en bortregnad semester har nog de
flesta svårt att överse med. Det blötaste julivädret
i mannaminne, sägs det.

I augusti fick vi plåster på såren, en solig sensom
mar att minnas länge och den kom passande för oss
här i Gustavsberg. Alldeles som på beställning till
vårt firande av KF - 75 år. Det gick självfallet i
skärgårdens tecken, viäntrade Gustafsberg VII och
Björkfjärden och for den gamla traden mot Stock
holm. Vilka sköna sommarkvällar att minnas. Bara
det att glida in på Strömmen just när stan tände
sina ljus och skymningen dröjande lämnade scenen.
Vi gjorde en stilig sväng framför det nya KF-huset
och tackade för god mat och dricka. Pensionärerna
fick sina resor på dagtid. Vi har bilder från sjöresor
na på mittuppslaget.

Även Mölntorpsglimten beskriver ett lyckat jubi
leumsfirande. En heldag med många olika program
punkter. Allt i strålande sommarväder.

Gustafsberg VII som pryder vårt omslag är vac
ker. Jubileum, skärgård och båtar ger färg åt sen
sommarnumret. Axel Björkman har inspirerats av

Gustavsbergsbåtarnas renässans att berätta om ång
båtsfärder i sin barndom. Margareta har studerat
och gjort utdrag ur Skärgårdsutredningen.

Brukspatron Odelbergs ättlingar besökte Gustavs
berg den 10 sept för att fira hans minne. Vi fick ett
gruppfoto, se sidan 4.

Ett annat intressant foto har vi fått låna av Her
bert Bergschöld. Det föreställer Templet Sirius och
här finns många medlemmar av förnämliga gustavs
bergssläkter att känna igen för barn och barnbarn.
Vårt företagsnämndsprotokoll är som synes från i

juni. Vi beklagar att vi och nämndens sammanträ
den har kommit i otakt. Tidningens tryckning och
sammanträdesdato infaller samtidigt och det tar sin
tid att få protokoll skrivna och justerade. Höstnum
ret kommer med nästa protokoll.

Konsum-Domus har haft en framgångsrik som
mar. När vädret är regnigt och grått går sommar
folket till Varuhusen och shoppar.
Två markanta gustavsbergsprofiler har lämnat

livet kring Farstaviken, Gustav Blomberg och Gus
tav Möller (Mylla). Torsten Rolf som kände båda
väl har tolkat vad vi känner inför förlusten. Red

1

Vid Gustavsbergs kaj har det varit tätt mellan ångbåtarna denna sommar, som i fornstora dar.



FORETAGSNAMNDEN
Konferensrummet, Karlholms Bruk 11/6 kl 12.15-13.30
Kyrksalen, Gamla Kontoret 25/6 kl 15.00-16.45

Anmälan, nya frågor
Arne Johansson önskade få klarhet i handläggningen
kring försäljningen av Ronnebyfabriken och om de om
skrivna förhållandena vid Mölntorpsfabriken.
Vilhelm Westin anmälde att han ville aktualisera

kursen: "Konsumentägt", som vill ge medlemmar och
övriga intresserade möjlighet att påverka kooperationen
i framtiden.

Allmän översikt
I sin allmänna översikt framhöll Bo Broms inledningsvis
att konjunktursituationen för många företag inom bygg
materialbranschen är besvärande. Nybyggnationen och
färdigställandet av lägenheter har minskat markant och
då framförallt vad gäller flerfamiljshusen.
Småhusbyggandet, reparationer och ombyggnader ger

oss hygglig kompensation för nämnda bortfall, och vi
kan notera en mycket god försäljningsaktivitet 1 kvarta
let -74 på flera av våra produkter.
Under 2 kvartalet är inte ordertillströmningen fullt

så stor, men vi behöver å andra sidan öka vår lagerhåll
n1ng.
Plaströr och gjutna rör har en god orderingång, då

främst Fristadsprodukterna. Hushållsporslinet har haft
en fin försäljning 1 kvartalet, medan 2 kvartalet inte
kan uppvisa fullt så gynnsamma siffror.

Plastfabriken ger en något förvirrad försäljnings- och
produktionsbild. Försäljningen har till följd av prisut
vecklingen på råvarusidan inte hunnit och kunnat ge
nomföra prisjusteringar i rätt tid och produktionspla
neringen har hämmats av råvarusituationen. Personal
brist till följd av ökad omsättning och större frånvaro
har också försvårat förhållandena. Diskbänkstillverk
ningen i Mölntorp följer på svenska marknaden uppgjord
budget, medan exporten till England minskat.
På BKF har vi i stort sett en oförändrad situation

och innehåller budget.

Marknadsläget VVS- och VA-försäljningen
I sin marknadslägesrapport omtalade Ingmar Isaksson
att årets fyra första månader varit gynnsamma ur för
säljningssynpunkt. Bostadsproduktionen 1974 förväntas
uppgå till knappt 80 000 lägenheter (97 000 -73). Vår
goda leveransberedskap på sanitet och badkar är vår
styrka.

De nya färgerna i vårt sanitetsprogram har slagit bra
i introduktionsskedet, och vi fortsätter vår lagerupp
byggnad. Pumpförsäljningen har fått en ny kanal i Fin
land genom Parca-Norrahammar, och på rörsidan är
det framförallt dräneringsrören som går bra. Våra re
ningsverk, framförallt det stora har rönt en ökad efter
frågan, och vi ser ljust på framtiden. Totalt sett hävdar
vi oss hyggligt på VVS- och VA-marknaden, vilket ock
så framgår av en nyligen framlagd undersökning.
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Produktionen
Bertil Dahllöf gav en produktionsrapport från de olika
fabriksenheterna. Bl a nämnde han att pressarna på BKF
varit föremål för en omfattande reparation. Den första
stora satsen avvår fritidstoalett, Mull-Toan, är under
montering på BKF och vi tror att det skall bli ett bra
komplement till övriga BKF-produkter.

SPF har en tillverkning som är större än någonsin
och även primautfallet är hyggligt. Reklamationsföränd
ringarna beror till största delen på den ökade personal
omsättningen. Kring midsommar startar ombyggnaden
av E-kanalen till gasol och efter semestern har vi en av
sevärt bättre ugnskapacitet. På PLF måste vi få till stånd
ett bättre maskinutnyttjande och på HPF har vi en
hygglig produktion, och måste öka våra försäljnings
ansträngningar.
Projekt finns igång för att öka djupet i Farstabrohål

så vi kan ta in större lastbåtar och vi avvaktar vatten
dom som ska ge oss möjlighet att muddra i Farstaviken.

Från avd 205 var man orolig för hälsoriskerna vid
epoxibeläggningen som planeras på BKF, men företags
ledningen försäkrade att den metod vi skall tillämpa
ger tillfredsställande säkerhet för individen. Birger An
dersson efterlyste en bättre förplanering och information
till fackföreningen då man ämnar sätta till projektgrup
per så att 205-an kan få en bättre möjlighet att låta
projektuppdragen gå till lämpliga personer. Bertil Dahl
löf genmälde att vi alltid gör noggranna förstudier in
nan vi tillsätter en projektgrupp och att vi försöker
koppla in de anställdas representanter så fort det finns
möjlighet. David Hjerpe ansåg för sin del att han blivit
inkopplad i god tid, tex i den projektgrupp som jobbat
med fritidstoaletten, och Bengt Bram framhöll att han
aldrig fått några klagomål från verkstadsklubben i dy
lika frågor.

Val av 1:e och 2:e v ordf
Till 1:e vice ordf i företagsnämnden utsågs Arne Jo
hansson och till 2:e vice ordf Bertil Dahllöf.

Arbetsutskottets utseende
Bo Broms, B Dahllöf, R Edqvist, A Johansson, B An
dersson, Tore Jansson och Karl-Erik Hansson.

Övriga frågor
På Arne Johanssons fråga angående handläggningen
kring försäljningen av Ronnebyfabriken gav ordföranden
en utförlig redogörelse. Ronnebyfabriken inköptes av
oss i syfte att vidga vårt rörsortiment, men då kapacite
ten i Fristad nu alltmer ökat och då Tarkett var intres
serad av fabriken för sin produktion och av personalen
för dess kunnande, upptogs kontakter.
Vägledande för denna affär var personalens anställ

ningstrygghet, vilket Tarkett garanterade. Förhandling
arna drog ut på tiden och en komplikation i samman
hanget var köparens bristande översikt av råvarusituatio
nen. Efter samrådet i företagsnämnden i Ronneby och



beslutet i styrelsen hade dock ett pressmeddelande kom
mit ut innan stormötet med personalen ägt rum och den
na miss har beklagats och blivit föremål för åtskilliga
presskommentarer.

Beträffande förhållandena i Mölntorp har en under
sökning visat att de skriverier som förekommit orsakats
av en politisk teckning, som varit uppsatt i en tjänste
mans rum någon gång föregående år. Politiskt betonade
affischer får ej förekomma i Mölntorpsfabriken enligt
tidigare överenskommelse med verkstadsklubben.

Ajournering
Då flera viktiga frågor återstod på föredragningslistan
och tiden var knapp ajournerades sammanträdet till tis
dagen den 25 juni.

KF:s årsredovisning för 1973
Det ajournerade sammanträdet inleddes med att stillfil
men och ljudbandet med årsredovisningen för KF pre
senterades. Totala försäljningen inom KF var 8 miljarder
227 miljoner kr, vilket innebär en ökning med 11,4 %o.
KF:s gynnsamma resultat har väsentligen skapats av

industrisektorn. Bland de investeringar som gjorts under
året svarar Gustavsberg för 22,5 mkr, och dessa inves
teringar har främst rört plastsektorn.

Bokslutet 1:a kvartalet
Bengt Thyren gjorde en utförlig genomgång av bokslutet
för 1 :a kvartalet i år. Totalt har försäljningen ökat
kraftigt, och Fristadsfabriken svarar för den största ök
ningen, men även Oxelösund, Mölntorp, SPE och BKF
visar förbättringar.

Birger Andersson framhöll det önskvärda i att siffer
material etc ställes till förfogande före nämndmötet. Det
ta borde enligt ordföranden kunna ske i viss omfattning
- dock ej sådana detaljsiffror som ur affärs- och kon
kurranssynpunkt inte kunde publiceras i protokollet.
Ingenting hindrade dock att på sammanträde även dyli
ka uppgifter blev föremål för frågor och diskussion.

Ett livligt samtal kring lönsamheten på PLF kom
upp, och Bo Broms kompletterade sina tidigare synpunk
ter genom att nämna att vi har dragit upp riktlinjer för
ett kort- och långsiktigt program som även skall inklu
dera produktionsalternativ och marknadsanalys.
Birger Andersson fann det motsägelsefullt att vi lyc

kats så bra i vår Fristadsfabrik, men mindre bra på PLF.
Enligt Peter Pien är Fristad mer att likna vid en pro
cessindustri, och Bo Broms framhöll att det också är
stora skillnader i kundstruktur och i kontraktsbunden
heten med leverantörerna. Skiftgången framhölls också
som ett problem, men den är nödvändig för att få ett
optimalt maskinutnyttjande.

Samarbetskommitteernas sammansättning
På förslag från AU beslöt nämnden att varje samar
betskommitte bestämmer sin storlek och valet av repre
sentanter bör ske inom personalorganisationerna. Från
företaget ingår fabrikschefen samt någon mer från fab
riksledningen.

Rapporter
Ur rapporten från personaltjänsten kan nämnas att

personalbehovet till våra driftsenheter är drygt 50 per
soner och efter fabrikssemestern väntas behovet öka yt
terligare.
Personalomsättningen har ökat kraftigt, och detta be

ror huvudsakligen på det större utbudet av lediga plat
ser, men vi har även haft en osedvanligt hög pensions
avgång första halvåret i år. Vi har också kunnat öka
våra rekryteringsinsatser, och får ytterligare resurser ef
ter semestern. Att värna om och söka behålla den duktiga
personal vi har måste dock fortfarande vara en av hu
vuduppgifterna på våra fabriksenheter.

I sammanhanget beslöts att det personalpolitiska pro
gram som nu föreligger i tryck så snart som möjligt ut
sändes till all personal. Då nya personalpolitiska rikt
linjer arbetats fram inom KF fick den tidigare tillsatta
arbetsgruppen (Ruben Edqvist, Birger Andersson, Nils
Winberg och Johan Espeland) i uppdrag att se över vårt
program.

Ovriga rapporter från samarbetskommitteerna och
förslagskommitten lades med godkännande till hand
lingarna.

Övriga frågor
Bo Broms informerade om att den nya kuratorn, Ulla
Billving nu börjat på personalavdelningen och får ses
som en mycket värdefull förstärkning.

Beträffande våra informationskanaler Gustavsbergaren
och Ankarnytt meddelade ordföranden att Gustavsber
garen skall komma ut i samma omfattning som tidigare,
medan Ankarnytt skall utöka sitt verksamhetsområde
med kontaktmän på fabrikerna utanför Gustavsberg.
Vidare skall interninformationen på enheterna utanför
Gustavsberg uppmuntras mot typ Lubo-Nytt etc.
Bengt Thyren menade att företagsnämndsprotokollet

i fortsättningen bör publiceras i Ankarnytt.
Finska klubben kommer i fortsättningen att få dispo

nera friluftsgården Skevik för sin verksamhet.
Vilhelm Westin aktualiserade Vi-skolans studiekurs

som bygger på ett förslag från en programkommitte i
syfte att ge medlemmar och övriga intresserade en möj
lighet att påverka kooperationen.

Både från företagsledningen och personalorganisatio
nerna framhöll man detta vara en chans att lägga syn
punkter på hur kooperationen skall verka i framtiden.
Tore Jansson tyckte det var märkligt att man inte lå

tit personalorganisationerna komma till tals i detta sam
manhang och Arne Johansson ansåg att KF på grund
av det stora antalet personalorganisationer tvekat göra
organisationerna till remissorgan. Beslöts att AU gör
sonderingar och diskuterar ytterligare denna fråga, men
de som är intresserade rekommenderades att ansluta sig
till de studiegrupper som planeras i Gustavsberg.

KF 75 ÅR
Gustavsbergs jubileumsfirande, båtresor till Stock
holm med Gustafsberg VII och Björkfjärden, sam
lade 1 055 från industrien, 263 pensionärer och 150
från Domus.
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Det här gruppfotot tog Hilding åt oss när Wilhelm Ode/bergs ättlingar kom hit till Farstaviken för att
hylla minnet av "den gamle". Nu skall vi se om vi kan placera rätt namn på rätt person. Det rör sig om
fyra olika släktgrenar. Maria Bennich-grenen, Axel Odelberg-grenen, Victor Odelberg-grenen och Dag
mar Rudbeck-grenen. Alla b betyder barnbarn, barnbarnsbarn osv.
Från vänster: Hedvig Rudbeck (ingift) Carl Rudbeck bb bb, Alexandra Rudbeck bb bb, Claes Ericsson bb
bb, Sten Ericsson bb bb, Eva de Geer bbb, Anna Boden bbb, Dagmar Bennich bb, Anita Ericsson (ingift),
Sten Ericsson bbb, Marie-Louise Tamm bbb.
2:dra raden fr v: Reinhold Rudbeck bb, Johan Gabriel Rudbeck bbb, Margareta Rudbeck (ingift), Ewa
von Seth bb, Maj Odelberg (ingift), Madeleine Silfverschiöld bb, Thesy von Stedingk (ingift), Ulla Tamm
bb, Wilhelm Odelberg bb, Anne Odelberg bb, Görvel Gyllenstierna (ingift), Arvid von Seth (ingift), Björn
Ericsson bbb, Johan von Seth bbb, Wilhelm von Seth bbb, Christina Ericsson (ingift). För att ytterligare
klargöra sammanhangen - efternamnen Tamm och Silfverschiöld tillhör Maria Bennich-grenen. I Victor
Odelberg-grenen ingår utom Odelberg, namnen von Seth, Ericsson, Boden och de Geer.

••
BRUKSPATRON ODELBERG FICK BESOK

94"I

Wilhelm Odelberg kunde före sin död räkna in sex
barn och fjorton barnbarn. De sex barnen är döda
men många av barnbarnen lever och kan i dag i sin
tur glädjas åt många barnbarn. Ett tjugofemtal av
dessa "Brukspatrons" ättlingar besökte Gustavsberg
den 10 sept för att hylla minnet av, att det var
femti år sen Wilhelm Odelberg dog, etthundratretti
år sen han föddes, etthundrafem år sen han blev
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disponent för Gustavsbergsfabriken.
Det blev kransnedläggning vid Milles skulptur

och besök på kyrkogården. Hushållsporslinsfabri
ken med ateljeer och Keramiskt Centrum besöktes
även och en givande färd runt samhället hanns ock
så med innan middagen på Strandvik fick avsluta
släktträffen.

ESA



VVS-sidans monter på mässan.

GUSTAVSBERG PÅ S:T ERIKSMÄSSAN
S:t Eriksmässan hade under sina 10 dagar i år
139 000-140 000 besökare, förra årets siffra var
114 000. KF hade ju i år 4 000 kvm utställningsyta
för att vid 75-årsjubileet informera om produkter
från konsumentägda fabriker och lagercentraler.
Av dom 4 000 kvm delade våra reklamavdelningar
på 80 kvm. Porslin, plast, rostfria insatslådor (disk
hoar) diskbänksblandaren samsades om den ena
hälften. Där klingade också pendelhammaren, som
slår på benporslin för att visa hur starkt det är. I
nästa monter fanns pannor, allt om värme, rör,
badrum och den nya Mulltoan.
Arena- och Birkaserviserna, plasten, den nya

kökskniven för handikappade, sanitetsporslinets nya
färger och Mulltoan fick många lovord. Och ingen
klagade på priserna.
Långa pass för dom, som jobbade i våra montrar

på Mässan - några dagar ända till midnatt

kompenserades väl till en del av det stora intresset
som besökarna visade.
Mässan öppnades och invigdes högtidligen med

hornmusik och fanfarer. Kjell-Olof Feldt talade för
en fullsatt aula med många prominenta gäster, som
alltid när Mässan öppnas.

Och så kunde man smakäta sej mätt i KF:s olika
montrar. Gott nybakat bröd, sallad, kaffe, kakor.
Och prova sina smaklökar i provkökets monter.
Dricka vatten: surt, sött, salt eller beskt. Det var
svårt, åtminstone för en rökare. Och se på planscher
var i mun och svalg dom olika smakcentra sitter.
KF-jubileet till ära hade alla anställda här fått

chansen till gratisbiljett till mässan. Vägen från Gus
tavsberg till dom festligt orangeröda mässhallarna
är ju lång och biljetterna hade utnyttjats lite olika
på olika avdelningar. När biljetterna räckte till
make/maka blev dom mer eftertraktade - förståss.

Montern med hushållsporslin, plast och köksinredning såg ut så här.



T------

Ingaröfjärd en sommardag från Klacknäset.
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UR SKARGARDSUTREDNINGENS
SLUTRAPPORT

"Stockholms skärgård är en riksklenod, en nationell
tillgång av enastående värde - unik även internationellt
sett." Så börjar Hjalmar Mehr sitt företal till samman
fattningen av Skärgårdsutredningens slutrapport En le
vande skärgård. Länsstyrelsen beslöt 1969 om utredning
av Stockholms skärgårds framtid och 1970 tillsattes en
särskild utredningsgrupp, som fick namnet Skärgårds
utredningen. Många har arbetat kring detta stora och
mångsidiga problem. I december 1973 var utredningen
klar. "Emellertid fordras vissa fortsatta utredningar och
att en del uppslag följs upp" säger Tore Nyqvist, läns
överdirektör och utredningens ordförande.

Stockholms skärgård har över 20 000 öar, holmar och
skär, den breder ut sej 20 landmil på längden och ca 5
mil på bredden. Och tillsammans med sin fortsättning
Äland och dess skärgård är den verkligen unik. Och en
skärgård, som många svenskar sätter sin lit till, när det
gäller rekreation och friluftsliv. 1/5 av hela Sveriges
befolkning bor ju i huvudstadsregionen och angränsande
delar, närmaste granne till Stockholms skärgård.
Skärgården är ett natur- och kulturlandskap, som
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måste bevaras och skötas med kärlek. Men den fasta
befolkningen minskar. 1945 var invånarantalet i skär
gården 12 000 personer, nu är det knappt hälften så
många på ca 115 bebodda öar. 4 500 bor på öar med
bro- eller färjeförbindelse, resten på öar utan direkt
landförbindelse. Man beräknar att befolkningssiffran
1980 har sjunkit med ca 1 000 personer. Detta gör att
servicen för dom som bor kvar har försämrats. Skolor
och butiker har lagts ner och kommunikationer dragits
in. Därför måste den fasta befolkningen få stöd och man
räknar också med en inflyttning och planerar för nya
sysselsättningar, typ legotillverkning t ex. Dom stödåt
gärder, som skall sättas in skall koncentreras till vissa
utvalda öar eller serviceområden.
Lönsamheten i dom traditionella skärgårdsnäringarna

jordbruk, fiske och sjöfart har försämrats. En bofast
befolkning är en förutsättning för att skärgården skall
kunna hållas fräsch. Friluftslivet gör att skärgården lätt
blir sliten och nedsmutsad. Renhållningsfrågan är en
viktig sida av saken t ex. Om jordbruket läggs ner blir
kulturlandskapet förstört. Förbuskningen utbreder sej.



PÅ LÄTT SVENSKA
Längre uppsägnings-tid* i ny lag* från 1 juli
Det blev en ny lag" om anställningsskydd den
1 juli. Det viktigaste i den nya lagen är, att
arbetsgivaren måste ha en verklig orsak, om
han vill säga upp* någon. Uppsägnings-tiden
är minst en månad för både arbetsgivare och
arbetstagare. Den som har fyllt 25 år och har
arbetat på ett företag länge har rätt till längre
uppsägningstid.
Här är exempel på andra nya lagar från

den 1 juli:
• Man blir myndig* vid 18 år (tidigare 20 år).
• Den som är facklig förtroendeman (fack
föreningens* representant) har rätt till ledighet
för att arbeta fackligt. Arbetsgivaren har inte
rätt att stoppa det fackliga arbetet.
• Studie-bidraget"* är högst 2 000 kr per läs
år (= höstterminen och vårterminen). Tidi
gare var det högst 1 750 kr.
• Bosättningslånet"* är högst 7 000 kr (tidi
gare 6 000 kr).
• Utlänningar som inte är medborgare i ett
nordiskt* land och vill arbeta på svenska bå
tar måste ha anställnings-tillstånd (= till
stånd att få arbeta där).
• Lagen om svensk-undervisning med lön och
ledighet gäller också för dem.

Forts.

Jordbrukets förbättrade lönsamhet är en mycket vik
tig fråga. Statligt stöd bör ges för deltidsjordbruk. Betes
drift för att hindra igenväxningen är en annan sida av
stor betydelse. Hushållningssällskapet ska få årligt anslag
under tre år för rådgivning till skärgårdsjordbrukare.
Detta kostar pengar: Årskostnaderna för staten, lands
tinget och kommunerna när det gäller jordbruket be
räknas till 668 000 kr och en investeringskostnad från
staten till 2 500 000 kr t ex. Dom totala kostnadsberäk
ningarna för framlagda förslag är 4 miljoner i årskost
nader och 7 miljoner i investeringskostnader.
Fisket är mest strömmingsfiske och där har man bl a

svårt med avsättningen av olika anledningar. Konkur
rensen med sydkustfiskarna är stor. Där finns emellertid
ett avtal med grossisterna i länet att i första hand köpa
av länets fiskare bl a.
När det gäller skogsbruket svarar Ostra Sveriges

Skogsägare för en stor del av vidareförsäljningen. Myc
ket av skärgårdsvirket sågas av småsågar på öarna och
används vid byggverksamheten. Man vill söka göra små
husområden inom särskilda skärgårdssamhällen.

Mycket annat finns att hämta i utredningen. Befintliga

ORDET BETYDER-
*uppsägningstid -en -er. På arbetet: Bo har 2 må
naders uppsägningstid. Om han vill sluta sitt arbe
te, måste han meddela arbetsgivaren två månader
innan han slutar.
*lag -en -ar. Lagen "säger" vad man får göra och
vad man inte får göra. Man får tex inte dricka
alkohol, när man ska köra bil.
*säg/a (-er sade sagt) upp. Arbetsgivaren säger upp
Bo = han säger att Bo måste sluta på arbetet. Det
är en månads uppsägnings-tid = Bo måste sluta
om en månad.
*myndig. Den som är myndig behöver inte fråga
föräldrarna vad han får göra och vad han inte
får göra. Man blir nu myndig vid 18 år.
*fackförening -en -ar. Nästan alla arbetare på bil
fabriken är med i fackföreningen (facket). De är
metall-arbetare. Därför är de med i metallarbetar
nas fackförening. Fackföreningen är en del av ett
fackförbund ("Metall").
*studiebidrag -et. Den som går i t ex gymnasie
skola får studie-bidrag (125 kr/månad) med bör
jan kvartalet* efter det att han/hon har fyllt 16
år. Den som studerar och är över 20 år kan få
högst 222/kr mån.
*kvartal. 1/4 av ett år = tre månader.
*bosättningslån -et -er = pengar som man kan få
låna för att köpa möbler och annat, när man bör
jar bo tillsammans i ett eget hem. (Också en ensam
mamma eller pappa med barn under 16 år kan
få det här lånet.)
"nordisk. Här: från Danmark, Norge, Finland och
Island.

hotell och pensionat ska tex få stöd för att kunna fort
sätta och man undersöker möjligheterna att förlänga sä
songen för kurs- och konferensverksamhet. Ett nytt
vandrarhem i Vaxholmstrakten står på önskelistan lik
som en trestjärnig campingplats på Värmdölandet.

Fritidsfiskarna ska kunna få bättre möjligheter till
sportfiske. En viktig tanke är att göra en informations
broschyr om friluftsliv och fritidsfiske, som klargör yr
kesfiskarnas villkor och vad det rörliga friluftslivet har
för inverkan på fiskerinäringen i skärgården bl a.

Det här är naturligtvis - för många - en alltför
knapphändig redogörelse för vad Skärgårdsutredningen
kommit fram till. "Skärgårdsutredningens slutrapport
innehåller hundratals delförslag. Styrelsen har uppdragit
åt landshövdingen att vidta de initiativ och avlåta de
framställningar, i delfrågor, som föranleds av Skärgårds
utredningens utredningar." Den som är intresserad och
vill veta mer kan själv skaffa sammanfattningen på
Länsstyrelsen på tel 08/24 55 00 ankn 2065. Men det lär
ha varit stark efterfrågan! Hela materialet finns på läns
styrelsens regionala enhet, Hantverkargatan 29, 112 21
Stockholm.

M.H.
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Det grunda Baggensstäket för vars underhåll porslinsfabriken ansvarade under trekvarts sekel. - Vid
bryggan en gustavsbergsbåt på väg till staden. (Foto 1890-talet)

0 0

MED ANGBAT TILL STOCKHOLM
Från 1842 har man ju kunnat åka med ångbåt till
Stockholm och Gustav III:s staty, där gustavsbergs
båtarna hade sin tilläggsplats. Alla gustavsbergare
hade inte dessa möjligheter, men om man arbetade
på porslinsfabriken kunde man kanske en gång i
månaden slå sig lös på en lördag och åka in till stan
för att uträtta en del ärenden och samtidigt titta på
vaktparaden och köpa något till familjen som inte
fanns att köpa i Gustavsberg.
Då tog man första båten på morgonen och det

tog 2 timmar till stan. För oss barn var själva resan
över Baggen med Boo fyr och väderkvarn ganska
spännande, medan *gubbarna" genast skulle ned i
försalongen och dricka en öl eller två och hade man
inte fått något i sej på morron, så kanske man tog
en sup och en smörgås, barnen fick nöja sig med
sockerdricka eller citronil. Fruarna drack för det
mesta kaffe.

I "bondstallet" trängdes folk, där var det varmt
och gott, det doftade kaffe från försalongen och
man kunde titta ned i maskinrummet, höra signa
lerna från kapten och se när eldaren öste in kol ooh
ställde om till back och fram i den smala passagen
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i Stäket och Skurusundet. En ooh annan "gubbe"
fyllnade till och fick stränga blickar av sin lagvig
da, som lotsade ned dom i aktersalongen, så dom
fick sova litet på sista sträckan in till Gustav III:s
staty.

Är 1808 fick Stockholm sitt konstnärliga mäster
verk Gustav III:s staty. Sergel blev av kungen hem
kallad från Rom ooh Gustav III stod själv modell
i den nationella dräkt, som han själv skapat. Som en
triumfators återkomst, så modellerade Sergel kung
en. Gustav III blev nöjd med verket och han bör
jade att fundera ut, var statyn skulle stå. Han var
i det närmaste redo att riva Storkyrkan, för att
statyn skulle få en värdig placering. Det blev dela
de meningar om detta.
Storkyrkan är Stockholms äldsta byggnad och

kallades tidigare för Bykyrkan. Den omtalas första
gången 1297. Under sju sekler har tillbyggnad före
kommit. Vårfrutornet som tillkom på 1300-talet,
har byggts om flera gånger. Både Gustav Vasa och
Gustav III umgicks med planer på att riva kyrkan.
Den räddades, men en del av kyrkan revs på Gus
tav Vasas tid.



1736-42 förvandlades kyrkans yttre radikalt.
Den gotiska kyrkan blev en barockkyrka för att
harmonisera med Slottets nya stil. Kyrkan fick en
ingång från Trångsund. De flesta relieferna i Va
penhuset är från 1500-talet.
Medan jag berättat om Storkyrkan har båten

kommit till kaj. Folk började trängas i bondstallet
och på förstäven, så att knappt gastarna fick plats.
Så fick man ut landgången med styrmans hjälp och
grabbarna var först i land. Dom hade biljett eller
hänvisade till föräldrarna. Gubbarna gick i samlad
trupp snett upp till den såkallade "junkmojen", där
några poliser kom gående. De flesta tog vägen upp
för slottsbacken, grabbarna först som vanligt. Man
hörde rop som: "Först till obelisken!" - eller "Pass
för kanonkulan!" - Någon grabb skrek till sin
farsa: "Pappa, köp slottet!" - När grabbarna kom
fram till obelisken, började man gissa, hur hög den
var? - Då kom en polis fram och berättade att
obelisken var 35 meter hög. "Så kan jag tala om att
den överlämnades till Stockholms borgerskap den
3 september 1800 av Gustav IV Adolf". Nu hade
de äldre hunnit upp för backen och så bar det iväg
mellan kyrkan och börshuset till spritbutiken vid
Trångsund, där man skulle handla. Det var också
vanligt, att man hade medskick åt arbetskamrater
eller grannar. Medan gubbarna handlade drog vi
grabbar vidare till Stortorget och tittade på kanon
kulan, som sitter i hörnhuset Stortorget-Skomakar
gatan. Kulans historia är inte klarlagd. Enligt tradi
tionen var den ämnad åt Kristian Tyrann, som be
fann sig i ett hus vid torget för att bevittna Stock
holms Blodbad. Vid husets ombyggnad 1795 place
rades den, där den nu sitter. Vi återvände till Stor
kyrkan och den sk Vädersolstavlan på kyrkväggen
mot Trångsund. Vädersolen var ett ljusfenomen,
som uppträdde på himmelen en aprildag 1535. Olaus
Petri och myntmästaren Anders Hansson beställde
konstverket, troligen av Urban Målare. Beställarna
agiterade politiskt genom tavlan. Vädersolen var en
Guds varning. "Alla månde betänka himmelens sin
nelag mot en ogudaktig värld". Vi kom tillbaka till
obelisken, då gubbarna kom med sina fulla väskor
från systemet. Man skulle gå ned till båten och
lämna in väskorna till Styrman. Det var snart gjort.
Man fick en lapp som delades, den ena delen klist
rades på väskan, den andra stoppades i plånboken.
Sedan var man lös och ledig och hur det nu var, så
hamnade man på Kinstugatan.

Där hörde man talas om, att gubbarna brukade
gå omkring i affärerna och prova överrockar. Blev

det någon affär, så bjöd affärsinnehavaren på en sup
konjak, som det hände en gång, när jag var med
min pappa och köpte en så kallad sportkostym åt
mej.

1930 fick Skeppsbron sitt andra konstverk genom
Carl Milles "Sjögud". Statyn placerades vid Ränt
mästartrappan, nära Djurgårdsfärjans tilläggsplats.
Milles gjorde sin "Sjögud" i granit redan 1930. Vid
ett besök hos Milles på Lidingö blev borgarrådet
Oscar Larsson förtjust i statyn och Stockholms stad
köpte den och den fick sin plats, där den står nu.
Räntmästarhuset vid Slussplan byggdes av Karl

XI:s räntmästare Cronberg, därav namnet på huset
och trappan. Är 1900 fick huset sitt torn, som
många tycker ger trakten sin speciella stil. Det
stockholmska ordet "kul" föddes där i Räntmästar
huset. Där såldes förr i tiden kulörta skjortor bil
ligt. Ordet kulörta förkortades till kul och det tyck
te "stockholmskisen" lät kul, enligt Sven Ström. När
man talar slangspråk, så har vi ordet "fika", som
jag har läst om. Första Intendenturkompaniet försåg
nämligen sina kaffekoppar med kompaniets speciella
förkortning FIK och det blev i kisens mun både fik
och fika.

En annan staty som intresserade många var Chris
tian Erikssons märkliga "Bågspännaren" på Korn
hamnstorg, som avtäcktes 1916. Statyn hade be
ställts av Falu stad. Några falubor ansåg att konst
verket med sina Engelbrektsinspirerade figurer pre
dikade socialism och så kom Stockholm och övertog
statyn.
Lilla Nygatan var länge en trång spårvagnsgata.

De äldsta husen vid gatan byggdes på 1640-talet.
Prästmannen Olof Laurelius lät då bygga huset

Lilla Nygatan 7 för sin räkning. Fastigheten över
togs på 1700-talet av släkten Lohe, som bl a tjänat
pengar på ett sockerbruk, som drevs på Söder. Un
der orostider gömde de sin rikedom i trossbotten på
fastigheten i Gamla stan. När huset reparerades
1937 hittades den märkliga skatten, som nu förva
ras på Stadsmuseum.

Gustav Vasa-statyn är Stockholms första kunga
staty. Gustav II Adolf-statyn beställdes visserligen
tidigare, men Gustav Vasa-statyn, modellerad av
fransmannen L'Archeveque, blev färdig först. Den
göts av kanoner, som Karl XII erövrat i Narva.
Statyn vägde 10-11 ton. Den kom på plats den
12 december 1773. Åtta man hade fört den med
segelduk täckta statyn från gjuteriet vid rännar
banan till Riddarhustorget. Färden tog bara 12 tim
mar. Statyn placerades som en medelpunkt mitt på
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torget. Långt senare i och med den tilltagande tra
fiken flyttades den 1916 till den lilla parken vid
Riddarhuset.

Gustav Adolf-statyn beställdes 1757 och den
finansierades genom Sveriges första statslotteri.
Gjutningen av den godkända statyn misslyckades.
På gjuteriet arbetade man sen med statyn i 17 år
innan den kunde föras till torget. Där stod den i fem
år övertäckt, innan den avtäcktes. 1906 komplet
terades Gustav Adolf-statyn med Sergelgruppen
Axel Oxenstierna dikterar för historiens gudinna".
När den gruppen avtäcktes hade Sergel varit död
i92 år.
Vid grundgrävningen för Gustav Adolf-statyn

upptäckte man på fyra meters djup en gammal bo
stad och nere i djupet en stenlagd gata. Torget hade
under seklernas lopp fyllts igen och höjts betydligt.
När slaget på Brunkeberg rasade för cirka 500 år
sen, gick Norrströms strandlinje ungefär vid övre
Fredsgatan.

Om vi för en stund återvänder till Riddarhuset,
så blev det så pass färdigbyggt 1668, så att riddar
ståndet kunde hålla sin första riksdag där. Den sista
hölls 1865, då ståndsriksdagarna upphörde och två
kammarriksdagen kom till.
Axel Oxenstierna hade på 1600-talet förvärvat

tomten i Gamla stans nordvästra utkant. Han fun
derade på att bygga ett palats. Men han ändrade
sig och eftersom riddarna hade dåligt ställt med
lokalfrågan, så fick de tomten. En holländsk arki
tekt Simon de la Vallee erbjöds att rita riddarnas
hus. Simon de la Vallee hade otur här. En kväll
1642 kom han i gräl på Stortorget med en man av
släkten Oxenstierna. Det blev slagsmål och arkitek
ten dödades. Andra arkitekter fick ta sig an Riddar
husbygget. Många vapensköldar finns i Riddarsalen
i Riddarhuset. Sven Hedin var den siste svensken
som adlades och även hans vapensköld återfinns
bland de 2 322 andra.
Riddarhusets östra granne är det Bondeska palat

set, som ritades av Jean de la Vallee för riksskatt
mästaren Gustav Bondes räkning. Det tog nästan 10
år att bygga. Byggherren fick inte bo där så länge,
ty han dog 1667, endast 47 år gammal. Under en
lång tid - 1731 till 1915 ägde Stockholms rådhus
palatset. Under den tiden dömdes servitören Alfred
Ander till döden för rånmord på en kassörska på ett
växelkontor i fastigheten Malmtorgsgatan 5.

På palatsets gård utspelades den 20 juni 1810
slutet på en av de få lynchningar, som ägt rum i
Stockholm. Det var dit riksmarskalken Axel von
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Fersen flydde för att om möjligt få hjälp av råd
husvakten. - Nere på Kvidinge hed i Skåne hade
några veckor tidigare kronprins Karl August dött
under en trupparad. Ryktet gjorde gällande, att han
mördats på anstiftan av von Fersen.

Det var när kronprinsens lik i procession fördes
genom Stockholm, som von Fersen drogs ut ur sin
vagn för att till sist lynchas på Bondeska palatsets
gård.

Stockholms enda runsten finns bevarad i Gamla
stan. Den finns i hörnet av Kakbrinken-Prästga
tan. Enligt inskriptionen hyllar hövdingeparet Tor
sten och Frögun sin döde sons minne genom den här
runstenen från 1100-talet.

Gränsstenen för Uppland och Södermanland finns
inmurad på cirka 140 cm höjd i fastigheten Väster
långgatan 27. Stenen är ett minne från 1600-talet,
då en Strängnäsbiskop bestämde, att en gränssten
skulle uppsättas mitt i Gamla stan. Han ville där
med visa att halva Stockholm tillhörde hans stift
och skulle betala skatt till strängnässtiftet.

De smala gränderna från Osterlånggatan till
Skeppsbron är mycket intressanta. Ett turistmål är
Stora Hoparegränd 6, där Stockholms vindragarlag
residerade från 1818. Den gamla inredningen har
bevarats genom Samfundet Sankt Eriks initiativ.
Det troligen äldsta huset är Skeppsbron 24, byggt
redan på 1630-talet. Huset ägdes på 1680-talet av
vinhandlaren Here von Suttner, som lät dekorera
portalen med vinrankor, som fortfarande finns kvar.
Han var for övrigt en av Bellmans förfäder. Frans
ka turistbyrån har numera lokaler i fastigheten, som
bankirfirman Aschberg lät bygga. Byggherren blev
under krigsåren internerad i sitt eget hus i Paris.
Mitt i den berömda Compiegneskogen, 75 km

nordost om Paris ligger ett slott, som heter La Bre
viere, som Olof Aschberg skänkte stiftelsen Hjalmar
Branting-institutet och som drevs av Reso. Där an
ordnade Unesco olika kurser 1954 för att öka för
ståelsen mellan folken. Alla föredrag blev begripliga
genom att simultan översättning praktiserades.

Den som vill ha en god inblick i det gamla Stock
holm bör inte försumma ett besök på Stadsmuseum,
inrymt i Södra stadshuset vid Södermalmstorg. Där
förvaras den berömda Lohe-skatten från Lilla Ny
gatan 5. Bellmansrummet, modellen av palatset
Makalös, kalvariestenen från Pelarbacken och de
äldsta fynden från utgrävningarna i Stockholm.
Museet har eget konditori i gammaldags stil. Som
martid ordnar museet lärorika stadsvandringar.

Axel Björkman



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Medan tiotusentals semesterfirare
har besökt vårt Keramiskt Centrum i sommar, så
har vi gustavsbergare spritt oss över land och vat
ten. De som tagit det säkra för det osäkra och när
mat sig Medelhavet känns lätt igen på hudfärgen,
vi andra är betydligt blekare. Nå, det finns undan
tag. I Oslos fritidsparadis, Holmenkollen, finns en
skön simpöl just där skidhopparna landar under
vinterns övningar. På ängen intill i skydd av ett
litet skjul, vinden var kylig, låg ett soldyrkande par
och sög in varje solgnutta som molnen behagade
släppa igenom. De låg där timma efter timma me
dan vi gjorde" Holmenkollen, åt middag på dess
höjder, skrev vykort på 90-metersnivån och hade
det allmänt hyggeligt, de låg där ännu när vi läm
nade det gröna fjället. Så ihärdig måste man nog
vara för att bli solbrun i Skandinavien under indu
strisemestern -74.

När i all sin dar blev det modernt
och framförallt hälsosamt att vara solbränd - sol
brun och frisk kan tänka - blek och anemisk
stackare då, gå ut i solen, åk till Kanarieholmarna
och få lite färg ! ! ! När började den vita rasen för
neka sin naturliga kulör, eller brist på sådan, och
sträva efter att få en i bästa fall klädsam solbränna?
Vi andra och vi är de flesta, blir bara fläckiga eller
rödfnasiga, mår illa och får soleksem. Men vi för
söker igen varje år, ty ingen tror att han eller hon
ser frisk och trevlig ut i sin naturliga blekhet. Ja,
när började det? I vår tid absolut. Jag minns än
hur min mamma sa: Uschianemej, unge va du e
svart, ta på dej hatten å den långärmade blusen!
Då var det inte fint att vara solbränd. Det var det
aldrig för våra föräldrars generation. Deras krop
pars genomskinliga vithet och blå ådernät ser vi
nog aldrig mer. En gång brunbränd hud får aldrig
tillbaka sin nästan självlysande blekhet.

Det var en hisnande upplevelse
att se pappa tvätta sig med bar överkropp i skydd
av vinbärshäcken på sommaren. På en alldeles vit
torso satt ett kopparbrunt huvud på en senig, mörk
brun hals, skarven var nästan brutalt säkert tecknad
efter bussarongens halslinning. Också händerna var
mörkbetsade men färggränsen mot armen lite mera
svävande. Att kavla upp ärmarna vid värmebölja
kunde gå an, men annars doldes kroppen för solens

strålar. Ja, kroppen doldes överhuvudtaget - na
kenhet var fult, oanständigt och demoraliserande.

I mitten av tjugotalet
såg jag mitt livs första nakna människa. En kvinn
lig licentiat från Uppsala satt naken på vår nord
bohusländska badplats en dag endast iförd stråhatt
och glasögon. När vi ungar sprang hem efter badet
och berättade det för våra schartauanskt uppfostra
de föräldrar så var det ingen som trodde oss. Tur
var väl det, vi hade inte fått gå och bada mer om
vi kunde utsatts för så syndigt möte.
Nu badar ingen mer vid vår badvik vid Sannäs

fjorden. Våra badklippor skall sprängas bort för att
bereda plats för en efterlängtad industri i västkus
tens mest drabbade avflyttningskommun, Tanum.
Om allt går efter beräkningarna skall här tillverkas
stålkonstruktioner för norska oljeborrtorn. Betong
fundament framställs redan i Strömstad, 3 mil läng
re norrut, i den vackraste av vikar. Ja, vad gör
man . . . I min barndom läste jag någonstans att
bohuslänningen lever på sten, sill och badgäster,
men det blir nog i magraste laget i dag. Leva måste
man och vem eftersträvar att göra vår västra kust
till en avfolkad naturpark.

Väta och kall blåst
kännetecknade semestervädret. Man skall ju se det
positiva i allt, isynnerhet i en snäll tidning som
Gustavsbergaren, men vad skall man säga om väd
ret i juli. Jag grubblade på det men fann intet. Men
så en dag i den första arbetsveckan hade en skärpt
journalist i vår mesta rikstidning funnit den rätta
vinklingen. Det stod i fetstil på första sidan: "Juli
vädret räddade grundvattnet". Kan det sägas snyg
gare? Det eviga skvalandet fyllde vårt nödvändiga
vattenförråd och vi kan hoppas på framtiden, vi
historiens största slösare av jordens tillgångar. Fros
sare är vi och jag undrar om inte den snåla torpar
jäntan har rätt, som sitter i mitt inre och kvider
över vällevnaden och klagar över brott mot den
sjätte dödssynden.

Minns ni sommaren -61
den var minst lika kall som årets. Låt mig se - det
blir 13 somrar med bättre väder att vänta - åt
minstone för optimister.
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KF-JUBILEUM
Här i Gustavsberg firade vi KF-jubileet i sommarens
vackraste väder ombord på Gustafsberg VII och
Björkfjärden. Vi färdades den gamla, vanliga traden
genom Stäket, Skurusundet in till Stockholm. Vad
vi gjorde framgår till en del av bilderna. Vi åt god
mat, drack goda drycker, dansade eller samtalade,
berättade minnen från tidiga båtfärder och fram
förallt, vi njöt av sjöluft, skönt väder och sommar
grann skärgård. Det gick åt tretton båtresor innan
alla fick sin sjötur av hågade anställda, veteraner
och de sista årens pensionärer. Arrangörer och vär
dar har gjort ett gott jobb, allt klaffade, vi borde
ha ett litet jubileum varje sommar.

Den första bilden härintill behöver ingen närmare
presentantion. Leif Andersson tog fotot. Se hur det
skummar om bogen och flaggspelet fladdrar i som
marvinden.

Följande bilder på denna sida är av Hildings
märke. Mittbilden till vänster är från pensionärernas
dagtur. Här ser ni kända gustavsbergare i mängd,
nog känner ni igen Anders, John-Pelle, Magnusson,
Erik, Sven-Pelle, Verner, Gunda, Herbert och mån
ga till.

De två bilderna nedan är från Gustafs:berg VII
en av de första kvällarna. Aven där var det festligt
och fullsatt. Alla ser ut att ha trevligt, Kajsa, Erik,
Kurre, Ester och Fritte. Fattas bara annat, festhu
möret var på topp. De tre på det lilla fotot här ne
dan heter, Karin, Aino och Göran.

Layout: Thore Olsson
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ISKARGARDEN
Björkfjärden har inte samma skimmer kring sej

hos gustavsbergare som VII:an - naturligtvis. Men
det är en bussig liten båt med inte bara akterdäck
utan promenadplats utanför matsalen också. Där
kunde man luta sig mot relingen mellan turerna på
dansgolvet och prata och blicka ut över alla kända
och okända ställen längs routen till Stockholm. Väl
där gjorde vi vår reverens för KF, när hon vände
runt framför det nya glashuset innan hon stävade
hem igen.

Björkfjärden är ju huvudsakligen en mälarbåt
men har hjälpt till att "fra:kta" besökare till oss i
sommar. Så dansade vi också till musik av Mälar
trean, Sven-Åke Bjärkemark, Karl-Erik Ljung och
Bo Hector, som spelade gitarr, fiol och dragspel så
att både äldre och yngre kunde dansa efter sina fa
voriter. Ni ser dom i fonden på mittbilden. Så kan
ni också se, att när dansen kom igång var det trångt
men glatt och bland dom gladaste var Erik Sjökvist.
Resten får ni känna igen själva.

Det var fint att dra sej tillbaka och framme i fö
ren följa infarten genom Farstasundet i den mörka
natten. Styrmaskinen rasslade och Björkfjärden gled
nästan ljudlöst in efter Gustafsberg VII - hon gick
självfallet i täten och "uppmuntrade" oss med sin
mera poppiga dansmusik, som ljöd över den stilla
nejden.
Någon måne hade vi inte men det var trolskt än

då. Bråvalla var upplyst och välkomnade oss hem.

Leif Andersson foto t h, Hilding nedan.
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Konsum /Domus
När dessa rader skrives har högsommaren passerat
och de flesta har återvänt till sina platser inom olika
arbetsområden. Semestertiden är en vederkvickel
sens och återhämtningens period som vi alla så väl
behöver. Vad vi gör under denna tid är alltid indi
viduellt, men en varm och solig sommarperiod tar
vi gärna emot. Sommaren 1974 har väl inte infriat
denna vår önskan. Solen och värmen har överskug
gats av betydande inslag av ostadig och nederbörds
rik väderlek. Den enda trösten (om det nu är någon)
är att hela landet i stort sett drabbats lika.
Nu har vi en lång höst framför oss. Med lite tur

kan vi säkert få en fin sådan som kompenserar en
del av sommarens felslagna förhoppningar.
Vi önskar nu alla välkomna åter till våra butiker

och vårt varuhus. Vi laddar nu upp för de nya års
tider som ligger framför oss.
Trots den annorlunda väderleken har sommar

månaderna för oss i Gustavsbergs konsumtionsföre
ning bjudit på en fin säljutveckling. Juli månad
toppar som vanligt och vi slog nytt rekord i för
säljning. Varuhuset överskred för första gången 6
milj kr och föreningen som helhet 7 milj kr under
denna månad. Många bedömare har dragit den slut
satsen att den upplevda väderleken i betydande
grad inbjudit till shopping i varuhusen och därmed
ökade köp av mat, förströelseartiklar och andra
specialvaror. Det ligger säkert en hel del sanning
i detta.

Första halvåret 1974
gav oss en försäljning på 29,4 milj kronor vilket
innebär en ökning med 2,95 milj kronor eller 11,2
/o. Detta relativa ökningstal ligger något högre än
det kooperativa medeltalet för vår region och sam
manfaller i stort med det kooperativa medeltalet
för riket. Vi får vara mycket nöjda med uppnådd
utveckling.
Resultatutvecklingen under första halvåret synes

också tillfredsställande. Den goda säljökningen har
på ett betydelsefullt sätt bidragit till att täcka in
de ökade kostnader som på olika områden infunnit
sig under perioden. Helhetsbilden säger oss att vi

kan se framåt med tillförsikt.
Vi kan också notera att konsumentkooperationen

som helhet uppvisar en mycket tillfredsställande
utveckling under första halvåret.

Kring vår restaurang
Som vanligt har vi under sommaren monterat upp
vår terrasservering och sommartorgstånd. Sommar
serveringen tror vi är uppskattad och bidrar därtill
på ett värdefullt sätt att avlasta topparna i res
taurangens försäljning under sommarmånaderna.
Vad vi är lite ledsna över är den lust till skadegö
relse som drar fram kring varuhuset och även drab
bar sommarserveringen och torgståndet. Det är in
gen stimulerande syn att se på sönderskuren markis
väv och annan skadegörelse som sker. Det är väl
kanske väl optimistiskt att hoppas på en förbätt
ring?

I övrigt har vi under en del av sommaren nödgats
hålla restaurangen stängd under söndagar. Orsaken
till denna åtgärd är att vi drabbats av bortfall i
personalen pga sjukdom och andra orsaker. Mycket
arbete läggs ner på att lösa frågan och vi hoppas att
frågan får sin snara lösning. Den vidtagna åtgär
den har varit helt nödvändig för att vi ska klara
ett öppethållande under vardagar.

Det kooperativa handlingsprogrammet
En programkommitte har varit i verksamhet och
nedlagt mycket arbete på ett betänkande som heter
"Det kooperativa handlingsprogrammet". Hand
lingsprogrammet presenterades under våren vid re
gionstämmor och förbundsstämma. Meningen är att
detta program nu skall gå ut för behandling. Detta
program är utan tvivel något som angår alla med
lemmar och därför kommer en brett upplagd studie
och debattverksamhet att bli aktuell under hösten
1974 och våren 1975.
Vi hoppas att få en bred uppslutning i nämnd

studieverksamhet. Alla som kan bör ta tillfället i akt
att komma med i höstens studiecirklar. Kontakta
gärna Henry Ericson, Konsum och Elsa Johansson,
Lugnet, telefon 302 01. P AN

KONSUM•DOMUS
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HALL DIG I TRIM
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KF:s nya kontorshus i Stadsgården, Stockholm Kvarter Tranbodarna 12, f d Glasbruket Nedra.

KF:s NYA KONTORSHUS
KF:s nya kontorsbyggnad i Stadsgården - det sto
ra glashuset - är invigd och tagen i bruk. Åsikterna
om dess utseende och inslag i den mest älskade och
besökta av Stockholms äldsta delar är delade. Huset
som låg där förut kritiserades när det var nytt som
en av Stockholms fulaste byggnader. Men när det nu
skulle rivas blev det långa diskussioner och bud och
motbud dels för att rädda det gamla huset och för
att det nya skulle passa in i miljön. Och den som
inte gillar det nya huset i dag kanske vänjer sej. Ge
nom sin helglasade fasad är huset i alla fall ett fint
inslag i stadsbilden med det ständiga spelet av olika

Bilden visar ett av de sex kontorslandskapen.

dagrar, i ljus och mörker, som man kan följa var
man är runt Strömmen.
Huset är byggt för att rationalisera driften vid

KF:s huvudkontor. Inte mindre än 6 av de 10 pla
nen är kontorslandskap. Att det blev kontorsland
skap beror på, att på det smala utrymmet var det
svårt att göra cellkontor, som kunde ge tillräckligt
med arbetsplatser. På övre planet finns en vacker
restaurang - personalmatsal för 290 personer med
den finaste utsikt man kan tänka sej - och en hör
sal. 4 000 kvm glasyta ger fin utsikt i alla planen.
Och det kan blåsa orkan - 30 sekundmeter, utan
att 'rutorna går".

Overst finns en takterrass och på den ventilations
byggnaden. 6 m under Saltsjöns nivå finns 850 kvm
för tekniska utrymmen. Det behövs och används
mycket teknik för kylning, värmning, befuktning,
centraldammsugning bl a av 128 000 kbm, 31 500
kvm yta med plats för 900 anställda. Uppvärmning
sker med el för att spara luften i omgivningen.
På sin 75-årsdag fick KF mycket konst av olika

slag, en hel del varor som säkert kommer att pryda
det nya huset. LO skänkte en hel vägg, PK-banken
stod för 10 000 kr för konstnärlig utsmyckning bl a.
Att ha klara synpunkter på hur huset fungerar

redan i dag är kanske inte så lätt. Men det kommer
väl efterhand. Margareta
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En lyckad uppvisning vid KF-jubileet gav Hallstahammars folkdanslag, som även ledde ringlekar för de
yngre festdeltagarna!

MOLNTORPSGLIMTEN
KF-JUBILEUM

Till årets mest uppmärksammade händelser - för
oss Mölntorpare - torde arrangemangen kring vårt
firande av KF:s 75-åriga tillvaro den 31 augusti
kunna inräknas. "Jubileumsdagen" inleddes med
GBM-klubbens KM-Mete, som avgjordes vid Kol
bäcksån från Ribbholmssidan. Fjolårssegraren Har
ri Leppälä vann åter, den här gången på 3 420 g
före Eero Salomaa 2 230 och Stig Andersson 2 145
g. Damklassen vanns av Lisa Måhlberg med 780 g.
Kerstin Westman och Pirjo Ehnlund kom närmast
på 650 resp 365 g. Juniorsegrare blev Urban Myl
läri med 965 g före Tomas Zetterberg med 300 och
Kaj Lindlöf 275 g. Tävlingarna samlade 120-talet
deltagare, varav hälften fick återvända utan fångst!

Efter en inledande konsert av Kolbäcks Musikkår,
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dirigerad av Gunnar Gårdnäs, med populära melo
dier på programmet, skedde så avspar:k för "årets"
fotbollsmatch Mölntorp-Fagersta/Långshyttan på
Kolbäcks IP. Efter tre tidigare segrar för de våra
i det numera årliga utbytet, pekade väl oddsen
mest åt hemmavinst. Efter en jämn och välspelad
kamp stod dock de populära gästerna som välför
tjänta segrare med 3 mål mot 2. Fagerstamålen
gjordes av Christer Lindblom och Sten Ljungars
samt självmål, medan Ingvar Widell och Rickard
Nilsson nätade för hemmalaget.
Under spelarnas välbehövliga halvtidsvila

värmerekord för året? - framträdde Hallstaham
mars Folkdanslag med spelmän, ledare Gunnar
Wahlström, i ett mycket uppskattat program. Med



Före kickoff i fotbollsmatchen utväxlades gåvor
mellan lagkaptenerna, Harry Hansson, Fagersta tv
och Torsten Edlund, Mölntorp under överinseende
av domaren Bengt Eriksson, Västerås.

musikanter och dansare i täten tågade sedan barnen
över gamla E 18 till Folkets Park, där det lektes
en god stund innan det bjöds på förfriskning m m.

För våra veteraner var fabriksvisning ordnad på
em, varvid disponent Lars Lundberg stod för värd
skapet och företaget bjöd på kaffe.
Vid supen som senare intogs på Gästgivaregården,

Kolbäck, deltog c:a 300 personer.
För fotbollsspelarna med resp följde visning av

Strömsholms slott, där slottsvaktmästare Nils Möl
ler med bravur skötte ciceronskapet.
Vid 19.30-tiden hade festdeltagarna samlats vid

Folkparks-Teatern. Innan ridån gick upp, passade
platschefen på att i värmande ordalag hälsa väl
kommen till alla festdeltagare, som nu väl fyllde
salongen. Lustspelet "Johannis i Lillgår'n" som se
dan framfördes av Gustavsbergs Scenstudio blev en
angenäm bekantskap för den förväntansfulla pub
liken. Johannis själv - Hilding Engströmer - en
av styckets huvudpersoner, utdelade frikostigt tips

bl a om hur olika krämpor med enkla medel
botas. Hela ensemblen lyckades väl i sina roller att
roa publiken, som tog många tillfällen till att applå
dera de förmedlade poängerna. Åter en framgång
alltså för de spelglada aktörernas turnerande i väs
terled!
Sedan följde dans till musik av Gustavsbergsorkes

tern, med korta avbrott för kaffeservering och fyr
verkeri. Vid 01-tiden ansågs jubileumsfestandet va
ra över. Arrangören - GBM-klubben - kunde
därmed sätta punkt för ett som synes omfattande
dagsprogram, lovordat av många besökare. Vädrets
makter gynnade också hela tillställningen, varför
klubben kan känna sej synnerligen belåten!

L. ]ohansson

Damsegrarinnan i fisketävlingen, Lisa Måhlberg,
flankeras tv av klubbmästaren Harri Leppälä och
juniorsegraren Urban Mylläri.
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Når Finlands statsminister, Kalevi Sorsa, var i Sverige gjorde hans hustru Irene ett besok i Gustavsberg
tillsammans med Lisbeth Palme och Birgitta von Otter. Dom kom med båt och togs emot av Bo och Ulla
Broms. Besoket borjade med information om foretaget och tillverkningen. Så blev det rundvandring på
BKF, HPF och Keramiskt Centrum. Maija Olsson, Tenho Pensasma och Pentti Dahlberg var med.
Hos Stig Lindberg fick gåsterna vålja var sitt minne från besoket. Efter rundvandringen blev det
lunch på Strandvik. På bilden ses Ulla Broms, Birgitta von Otter, Maija Olsson och Irene Sorsa - med
gamle brukspatron Vilhelm Odelberg i bakgrunden - under informationen, som Bo Broms gav.

KNUT HAR GÅTT I PENSION
Bilden t v.
Knut Sundgren, på bilden, har avtackats från sin
tjånst på plastfabriken. Sundgren, som kom hit från
Finska Arabia, dår han varit drejare, har jobbat hos
oss i 11 år. Han år fodd i Enkopingstrakten och har
varit jordbruksarbetare ett 20-tal år i sin ungdom.
Nu skall han som pensionår bara ta igen sig och
forstås meta upp en och annan forell i Osbytråsk.
Vi onskar Knut lycka till for många goda och friska
pensionårsår.

BRA STUDIEPRESTATIONER
Ingvar Mohlin, produktionsingenjor på HPF och Eddie
Lundin VVS-forsåljare har erovrat var sitt diplom, som
bevisar att de år fårdigutbildade marknadsekonomer.
En imponerande studieprestation på fritid.
Kursen var arrangerad av Mercuri-Schartauanerna

och Kursverksamheten vid Stockholms Universitet. Ovan
nåmnda kurs var den 13:e i ordningen. For att klara
kursen kråvs forkunskaper på gymnasienivå och den
omfattar 300 timmar med forelåsningar och seminarie
ovningar i 16 tentamenspliktiga åmnen.
Kursens mål år att ge deltagarna kunskaper inom

marknadsekonomin i dess helhet med så nåra praktisk
anknytning som mojligt.
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I Porslinsmatchen mellan AIK från Solna och Gustavsberg från Värmdö blev resultatet en seger för gäs
terna 4-2. Gustavsberg tog ledningen genom Tommy Axelsson med 1-0 och AIK reducerade på straff
genom Yngve Leback. 1-1. Det var en välspelad propagandamatch för fotboll. Gästerna tog ledningen
genom sin nya center Björn Lundberg 1-2. I andra halvleken reducerade Gustavsberg till 2-2 genom
Torbjörn Lundkvist och slutligen gjorde Leback 2 mål, som snyggade till resultatet för gästerna. GIF :s
målvakt, Lars Sundström kniper bollen framför anstormande AIK-forward (bilden). Foto: M Drewert.

FOTBOLLEN RULLAR
Höstpremiären i div IV Stockholms södra gick på
Farstaborg mot Gröndal och det blev en jämn till
ställning. Matchen slutade 0-0 och resultatet var
rättvist. Gustavsberg leder serien med ett poäng,
men Tellus blir nog det största hindret för Svantes
grabbar.
Den andra matchen gick på Enskede IF mot bot

tenlaget Enskede Gård. Gustavsberg tog ledningen
med 5-0 och slutresultatet blev 6-2.
Målen för Gustavsberg gjordes av Torbjörn Lund

kvist 2 och Bengt Sundström 2, ett på straff, En
skede hjälpte till med några självmål.

Lördagen därefter (24/8) kom Stureby till Farsta
borg, som bjöd på en ny gräsmatta och ett medel
måttigt spel. Benny Sjödahl gjorde 1-0 i slutet på
första halvleken. Hemmalagets fyrbackslinje var
så stark, så man borde nog tänka på, att spela mera
framåt.

Onsdagen den 4 september reste Gustavsberg till
Gubbängen ip för att möta Bellevue. Efter 1-1 i
halvtid vann Bellevue med 4 mål mot 3. Bellevue
fick 2 mål på straff. Målgörare för Gustavsberg

Bengt Sundström 2 och Vidosov Petkovic 1.
Lördagen den 7 september kom Västerhaninge

till Farstaborg. Gustavsberg tog ledningen i första
halvleken med 1-0 genom mål av Kent Sundström
och i andra halvleken jämnade Västerhaninge genom
mål av Hans Ohman. Slutresultat: 1-1.

Bellevue hade lovat att slå Tellus, men detta löf
te var inget värt, eftersom dom fick stryk med 6-0.

Lördagen den 14 september blev en olycksdag för
Gustavsberg i matchen mot Tellus på Aspuddens ip.
Tellus vann med 5-0 och kommer att stå som se
riesegrare i höst. Här följer tabellen:

DIV IV STOCKHOLM SODRA

Tellus 17 12 5 0 42- 9 29
Gustavsberg 17 10 5 2 39-22 25
Bellevue 16 2 3 5 35-31 19
Reymersholm 17 8 1 8 27-28 17
Gubbängen 16 6 4 6 25-18 16
Gröndal 17 5 6 6 16-17 16
Stureby 16 8 0 8 25-34 16
Enskede IK 16 5 4 7 21-27 14
Kärrtorp 16 4 5 7 12-20 13
Stuvsta 16 4 5 7 21-32 13
Västerhaninge 16 3 5 8 25-34 11
Enskede Gård 16 2 3 11 19-35 7
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Detta underbara foto har vi fått låna av Herbert Bergschöld. Ar 1905 togs fotot framför Klubbens södra
fasad. Det är den gustavsbergska Musik- och Sångkören, Templet 137 Sirius, som förevigats. Här följer den
namnlista som Herbert också har givit oss: Bakre raden från vänster, Adrian Olsson, Martin Flink, Oskar
Fall, Gottfrid Nyström, August Karlsson, Nordkvist, N. A. Bergschöld, Gustav Möller, Martin Söderström
och Sigfrid Johansson. Andra raden, Gunhild Olsson, fru Nyström, Alma Andersson, Ester Nilsson, Klara
Eriksson, Judit Karlsson, Agda Nilsson och Maria Danielsson. Tredje raden, Ester Johansson, Anna
Kock, Manfred Örtengren (sång- och musikledare), Anton Kock, Emil Eklund, Anna Eklund och Hilda
Öberg. Främre raden, Jan Johansson, Wilhelm Flink och Karl Möller.

VITAL VID 103 ÅR
Emma Charlotta Fingal har fyllt 103 år. Hennes
man var Alfred Fingal, som arbetade på cromo
tryckeriet med snällpressen och kokte olja och gjor
de litet av varje. Hon uppvaktas här av barnbarn
och barnbarnsbarn. Och om vi inte tar fel, så var
barnbarnsbarnet med på bilden på Emma Fingals
riktigt stora dag - 100-årsdagen- då vi också
såg Emma i Gustavsbergaren.

Ett hjärtligt tack till alla dem, som har uppvaktat
mig med sång, musik och blommor på min 103-års
dag.

Emma Fingal
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GUSTAV BLOMBERG
Efter semestern nåddes vi av ett smärtsamt bud. Gus
tav Blomberg hade gått bort. Aven om budet varit
väntat en längre tid, känns det alltid lika smärtsamt att
mista en god vän.
Gustav föddes i Gustavsberg och som så många andra

gustavsbergspojkar började han som 13-åring i fabriken.
Efter springpojksåren började han på Engelska verk

staden som småtallriksformare. Tusentals tallrikar med
stämpel B 5 i botten finns ännu i dag på marknaden.

Gustav började tidigt att idrotta och var fruktad back
i Gustavsbergs A-lag under första storhetstiden. Så små
ningom blev han kassör, ett uppdrag, som han också
fick, när Gustavsbergs Båtklubb bildades 1922.
Gustav beklädde sedan kassörsuppdraget först i båt

klubbens styrelse och från 1950 i varvskommitten fram
till 1963.
Denna prestation kan inte nog uppskattas, eftersom

hans ekonomiska sinne och perfekta bokföring var grun
den till att arbetarna hade råd att ha en båt. Hans båt
intresse var stort även sedan han på grund av hälsoskäl
måst sälja båten för några år sedan.
Hans andra hobby, fotografering, gjorde att både han

själv och vi andra kunde återuppleva underbara sommar
minnen under den mörka ooh kalla årstiden, då båten låg
på land och skärgården sov sin vintersömn.
När han i våras bevittnade sitt 52-årsmöte, anade vi

inte att det skulle bli hans sista, eftersom han alltid haft
förmåga och vilja att komma igen.
Vi, Dina kamrater i GBK tackar hedersmannen Gustav

Blomberg för uppoffrande arbete och gott kamratskap.

Torsten Rolf

GUSTAV MÖLLER
Gustav Möller (Mylla) är död. En stor glädjespridare
är borta och eftersom det i vår stressade tid är ont om
folk, som har förmågan att glädja sina medmänniskor
kommer saknaden efter Mylla att bli stor i vida kretsar.
Undertecknad som minns Mylla från min barndoms

Bleksäng, där han var stor stjärna i höjdhopp och diskus,
erinrar mig hur populär han var både på plan och i ef
tersnacket. När han spelade målvakt i B-laget på Osby
träsk var det alltid hög stämning i Gustavsbergsgängets
omklädningsgranar även om vi hade förlorat.
Han var givetvis lika glad och rolig i massakällaren,

där han jobbade till 1935 och lät sin speciella Gustavs
bergshumor drabba både ledning och arbetskamrater.
När han sen började köra de gula bussarna var han

snart en av bolagets populäraste chaufförer och alla
minns hur hans långa trollerifingrar elegant smekte ratt
och växelspak.

Otaliga historier går också om hans upptåg på gamla
klubben, där han även spelade teater och i Gustavsbergs
båtklubb. Han behöll båtintresset hela livet och sågs
ofta, så även i år, styra mot Risselö i Nämdöfjärd.
På äldre dagar drabbades Mylla av två st handikapp,

som bl a gjorde att han måste förtidspensioneras. Men
som den underbara optimist han var, lyckades han se
även detta från en ljusare sida.
Kompisarna på Domus Cafeteria kommer säkerligen

att sakna sin glädjespridare som med liv och lust kas
tade sig in i dagens debatt.
Även på sin sista levnadsdag spred Mylla trevnad och

glädje omkring sig, när han följde med pensionärerna på
båtresa till Stockholm med Björkfjärden.

En stor glädjespridare kan inte dö, hans upptåg och
historier kommer att leva vidare och vi, hans många vän
ner, kommer att förvandla honom till en legend.

Torsten Rolf
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GUSTAVSBERG

Födda
28.5 Mona Agneta, dotter till Kaj Christer Brehmer o. Turi

Agneta Genhult, Rutens v. 18
28.5 Katja Maria, dotter till Roope Johannes Himanka o.

Sonja Ingegerd Fallstig, Skyttev. 9
29.5 Stefan, son till Radivoje Stojilkovic o.h.h. Milka f.

Simic, Hästhagsv. 18
1.6 Jenni Kristina, dotter till Erik Torbjörn Ullberg o. Gerd

Monica Wikström, Skyttev. 18
2.6 Mariana Patricia, dotter till Anita Karin Rönnkvist,

Värmdög. 7
3.6 son till Aimo Tapio Ronkainen o.h.h. Annikki f. Pätsi,

Hästhagsv. 7
9.6 Karl Tobias son till Karl Ingvar Andersson o. Birgit

Kristina Berglund, Nelsonstigen 4
10.6 dotter till Erkki Tapani Myllymäki o.h.h. Solveig Ma

rianne f. Dahlroos, Skyttev. 12
11.6 Jan Erkki Kristian son till Erkki Kalevi Houkka o.h.h.

Riitta Irmeli f. Lehti, Meitens v. 3
12.6 son till Rolf Martin Häggström o.h.h. Brigitta Viola f.

Karlsson, Skyttev. 19
16.6 Klara Amanda, dotter till Jan Anders Robertsson o.h.h.

Monika f. Saeger, Nelsonstigen 9
24.6 Maria Elisabeth, dotter till Erik Allan Sigvard Löfgren

0. Britt-Marie Sund, Renv. 14
25.6 dotter till Per Lars-Olof Ingemar Löfblad o.h.h. Mary

Hellen f. Sipi, Björnskogsv. 18
2.7 son till Bengt Christer Forsgren o.h.h. Gudrun Kristina

f. Lundin, Nelsonstigen 13
5.7 dotter till Nils Kåre Svedberg o.h.h. Eva Märta Marga

reta f. Wallen, Skyttev. 6
8.7 dotter till Per Björn Borseman o.h.h. Eva Kristina Törn

gren Borseman, Sjövägen 16, Aspvik
10.7 son till Kjell Evald Jalakas o.h.h. Kerstin Svea Matilda

f. Petersson, Skyttev. 1
12.7 dotter till Arne Georg Eugen Asp o. Lena Marie Ost,

Nelsonstigen 8
13.7 son till Kent Sune Lindahl o. Ann Christina Maria

Mjörnefeldt, Meitens v. 25
14.7 dotter till Matti Ilmari Karhula o. Lea Kyllikki Littu

nen, Meitens v. 5
18.7 son till Gunnar Lund o. Ingeborg Elisabet Bylund,

Trallbanev. 14
18.7 Jari Tapio, son till Seppo Kalevi Rautiainen o.h.h. Eira

Inkeri f. Salminen, Farsta gärde 2
26.7 son till Sven Roland Andersson o. Sonja Anna Greta

Halvardsson, Skyttev. 15
28.7 son till Nikola Janic o.h.h. Majvor Katarina f. Sjöström,

Nelsonstigen 4
2.8 son till Sakari Elias Myllymäki o. Kaisa Sisko Puola

kanaho, Nelsonst. 8
12.8 dotter till Vuokki Irmeli Katajamaa, Nelsonstigen 6
12.8 dotter till Heinzpeter Erret o.h.h. Ylva Eva Elisabeth f.

Frisell, Meitens v. 23

A. F. B E C K M A N
Begravnings & Eldbegängelsebyrå AB
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Vigda
1.6 Mats Olov Bährne Grönblad o. Anita Marie-Louise f.

Andersson
1.6 Karl Lennart Stenqvist o. Christina Margit Anita f. Tor-

heden
15.6 Lars Olov Samuelsson o. Maria Agneta f. Ljung
15.6 Knut Sune Axelsson o. Sinikka Elisabet f. Himanka
15.6 Hans Christer Ostlund o. Tuula Inkeri f. Partti
20.6 Klas Holger Johansson o. Karin Inga-Maj Halvardsson
21.6 Sven Conny Skålberg o. Doris Margareta f. Pettersson
21.6 Sten UIf Israelsson o. Inga-Maj Anita f. Westerberg
23.6 Sauli Juhani Paananen o. Ulla Maija f. Tuominen
20.7 Markku Viljam Olavi Vessman o. Marja Liisa f. Nie

melä
27.7 Kimmo Kalevi Ojalehto o. Cecilia Maria Elisabet f.

Koskinen
27.7 Jan Helge Stål o. Margareta Birgitta f. Birgersson
2.8 Göran Olof Jansson o. Gun Anna Elisabeth f. Eklund
9.8 Per-Olof Bruner o. Elsa Viktoria f. Green

10.8 Bengt Alex Olsson o. Eva Margareta f. Eriksson
11.8 Sven Rune Björk o. Sirpa Hanna-Leena f. Heikkilä

Döda
4.6 Eyvor Hilda Elvira Hellquist f. Hall, Norra Lagnö 69 år
8.6 John Simeon Karlsson-Nyström, Ekedalsv. 6 82 år

22.6 Karl Johan Pettersson, Ekedalsv. 6 95 år
22.6 Anny Teresia Holmberg f. Rydman,

Gustavsgården
9.7 Hanna Lavenia Elisabet Berglin, f. Gustavsson,

Gustavsgården
19.7 Johannes Oskar Alfred Lindgren, Rutens v. 4
24.7 Reinhold Metodius Westerberg, Gjutarstigen 2
6.8 Karl Gustav Ludvig Blomberg, Mariaplan 2

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTER. Sön- och helgdagar kl 11 Högmässa, var
annan gång (som regel) med Nattvard. Söndagarna 29 septem
ber och 3 november firas som församlingens särskilda dop
dagar, då Dopet sker infogat i högmässan och blir en för
samlingshögtid, som det bör vara.
Torsdagar kl 19.30 Bön och bibelläsning.
Varannan fredag kl 17 Gudstjänst på Gustavsgården.

BARNENS KYRKTIMME varje lördag kl 10. Kyrkbilar kl
9.45 från Lugnet, Munkmora, Hovvägen, Terrassen och Mört
näs. Barn i alla åldrar från 4 år är välkomna.

KONFIRMATIONSUNDERVISNING för ungdomar födda
1961 (årskurs 7) eller tidigare börjar med upprop i samband
med familjegudstjänst Mikaelidagen den 29 september kl 11.
Anmälan kan göras till pastorsexpeditionen, tel 300 52, tisda
gar och torsdagar kl 11-13 och 17-19.

KYRKOMUSIKALISK VERKSAMHET
Orgelmusik utföres i kyrkan lördagar kl 18.
Kyrkokören (blandad kör) öva" måndagar kl 18 i Ekedals

skolan. Medverkar i församlingens gudstjänster högtidsdagar.
Ceciliakören (barnkör) övar måndagar kl 14. Den medver

kar också i gudstjänster tex familjegudstjänster.
Fri musikundervisning i orgelspel och harmonilära meddelas.

Den är närmast avsedd för vuxna.

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 102 62 Stockholm
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90

86 år

86 år
64 år
74 år
81 år



För den kyrkomusikaliska verksamheten svarar musikdirek
tör Hans Björklund, tel 08/40 49 15.

KYRKLIGA ARBETSKRETSEN samlas varannan tisdag
kl 19.30 i Kristallsalen med början den 17 september.

STUDIEVERKSAMHET. Sveriges Kyrkliga Studieförbund
har nu en lokalavdelning för församlingarna inom Värmdö
kommun. Studieinstruktör är Berit Nordh, tel 504 60.

Följande studiecirklar anordnas av Gustavsbergs församling:
"Att kunna läsa sin Bibel". Studiebok av biskop Bo Giertz.
Ledare: Kyrkoherde Hans Ekström. Lokal: Prästgården. Tid:
Varannan tisdag kl 19.30 med början 24/9.
"Emilia och I900-talet - att leva och åldras i vår tid".

Vid Arbetskretsens samlingar varannan tisdag kl 19.30 i
Kristallsalen med början 17/9.

Följande musikcirklar leds av musikdirektör Hans Björk-
lund, tel 08/40 49 15:
"Att spela tillsammans'' - allt slags instrumentalmusik.
"'Körsång" - vi sjunger tillsammans i kör.
"Vad är en orgel". Studiebok: En liten orgelbok.
Orgelspelare" - diskussionscirkel.

UNGDOMSVERKSAMHET. Gustavsbergs och Ingarö för
samlingar har nu en ungdomssekreterare, Karl-Erik Cederlund,
för kyrklig verksamhet bland barn och ungdom. Han siktar
närmast in sig på dem som blir konfirmander i höst och dem
som konfirmerades i våras. Han medverkar också i Barnens
Kyrktimme. Träffas säkrast onsdagar kl 18-19 på past.-exp,
tel 300 52.

PASTORSEXPEDITIONEN är som tidigare öppen för all
mänheten tisdagar och torsdagar kl 11-13 och 17-19. Tel
300 52. Kyrkoherden träffas per tel övriga vardagar (utom
onsdagar) säkrast kl 9-10.

Tack
Vi vill framföra vårt varma tack för den vackra

blomstergärden vid vår käre fars, Carl Petterson,
bår till släkt och vänner, Gustavsbergs Fabriker,
Veteranklubben, Pensionärsföreningen samt perso
nal och pensionärer på Gustavsgården.

Barnen

För vänligt deltagande vid min pappas, Gustav
Blomberg, bortgång och för den vackra blomster
gärden vid hans bår, ber vi att till släkt, vänner,
Gustavsbergs Fabriker, Gustavsbergs Båtklubb, Ve
teranklubben och Pensionärsföreningen få framföra
vårt varma tack.

Karl-Erik och Astrid

Fär allt vänligt deltagande vid Oskar Lindgrens
bortgång och för alla vackra blommor vid hans bår,
ber vi få framföra vårt varma tack till släkt och
vänner, AB Gustavsbergs Fabriker och avd 3481
Tunnplåtversktaden.

Karin och barnen

INGARÖ

Födda
26.5 en son, Sebastian Theodor, till Marie Ahrenberg från

Mörtviken
27.5 en son, Olov Martin, till Bengt Olov Valtersson o.h.h.

Gerd Inger f. Eriksson från Slingerstigen 23
27.5 en son till Lars Owe Lobelius o.h.h, Ingegerd f. Johans

son från Eknäsplatån, Skälsmara
25.6 en son, Karl David Martin, till Björn Anders Forsslund

och Tullie Gunilla Hammarström från Slingerstigen 52
2.7 en son till Hans Bonde Malmberg o.h.h. Eva Kerstin

Birgitta f. Ingemarsson från Marikavägen 20
5.7 en son till Bengt Göran Bergqvist o.h.h. Birgit Gerda Gu

nilla f. Bäverlind från Slingerstigen 63
6.7 en son, Daniel Sven Thomas, till Kurt Thomas Lindgren

och Greta Inger Marianne Omossa fr. Mäster Palms v. 16
16.7 en son till Nils-Olov Johansson o.h.h. Karin Birgitta f.

Kjellson från Återvall
8.8 en son, Martin Sam, till Harry Steinman o.h.h. Ingrid

Ann-Marie f. Ramen
3.8 en dotter till Yngve Wilhelm Furen o.h.h. Birgitta Ste

ning Furen från Slingerstigen 68
9.8 en son till Fredrik Wincrantz o.h.h. Lisbeth Margareta

~. Hedman från Angsvik
8.8 en dotter till Hans Christer Pettersson o.h.h. Agneta

Birgitta f. Morell från Angsviks hagar nr 1

Vigda
15.6 Gert Olof Edlund och Mona Marianne Nyström från

Slingerstigen 61
16.6 Jack Alexander Silfving och Lilian Birgitta Westerberg

från Skenora

Döda
10.7 Gustav Martin Wahlström från Ingaröstrand 204

Ingarö församling
BARNENS KYRKTIMME välkomnar fro m den 14/9 alla
barn i åldrarna 4-12 år, lördagar kl 9.30-11.00 i lngarö
hemmet. Verksamheten ersätter fr o m höstterminen Söndags
skolan.

INSKRIVNING AV KONFIRMANDER sker under septem
ber månad. Undervisningen står öppen för alla ungdomar i
skolans årskurs 7 eller äldre. Välkommen med din anmälan till
pastorsexpeditionen.

UNGDOMSVERKSAMHETEN bedrivs fr o m höstterminen
av den nyanställde ungdomssekreteraren Karl-Erik Cederlund.
INGARO KYRKLIGA SYKRETS 50-ARSJUBILERAR!

Denna tilldragelse kommer att högtidlighållas på Tacksägelse
dagen den 20 oktober. Efter en intern festlighet på eftermid
dagen inbjuds till Musikgudstjänst kl 19.00 med efterföljande
kyrkkaffe i Ingaröhemmet. De femtio åren till trots är sy
föreningen en pigg åldring - årets basar som hölls den 3 juli
blev den mest framgångsrika hittills med över 12 000 kronor
i kassan.

TRIVSELKVALLAR I INGAROHEMMET kommer att an
ordnas tämligen regelbundet nu när vi äntligen fått ett eget
församlingshem. Programmen kommer att varieras med film,
musik, föredrag etc. För den närmaste tiden har sådana kväl
lar planerats till den 26 september och 24 oktober.

PASTORSEXPEDITIONEN tillämpar fr o m den 1 septem
ber följande ÄNDRADE EXPEDITIONSTIDER: Onsdagar
17.00-19.00 och Fredagar 11.00-13.00.
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LYCKAD SOMMARBY PA INGARO
Andra året i rad har en lyckad "sommarby" kunnat
genomföras på Ingarö, närmare bestämt i Skälsmara,
som ligger en km från Eknäs brygga.

En grupp på 10 ungdomar från hela landet har
på ett engagerat och personligt sätt gett 14 dagar
av sin sommar för att skapa kontakt med såväi
yngre som äldre.
Upptakten var midsommarafton med en stor

midsommarfest som samlade över 300 personer.
Programmet upptog sedvanligt midsommarfirande.
I dragkampen och inte minst i porslinskrossningen
syntes också flera gustavsbergare. Bromma ungdoms
kör och en grupp konfirmander medverkade hela
kvällen med sång, musik, lekar och tävlingar.
Aktiviteterna har varit ganska många och de har

samlat en hel del intresserade.
"Kom å lek" - en arbetsform för barn mellan

4-9 har hållits på förmiddagarna och de 25 barn
som deltog har verkligen lekt, pysslat och spelat/
sjungit och haft mycket kul tillsammans. 10-12-
åringarna har bedrivit sommarscouting och i patrul
ler jobbat med olika saker t ex pinnbrödsbak, vind
skyddsbygge och tillagning av örtte. Dessutom har
naturligtvis flera fotbollsmatcher spelats och ledar
nas kondition har verkligen satts på prov. Vatten
lek hette en annan grupp med 15 deltagare som kom
i alla väder. Ett par veckokvällar har man ägnat åt
tävlingslek och alla åldrar har spelat volleyboll,
badminton, fotboll eller lite mer stillsam pilkast
ning.

Sjung-Med-kvällarna hade en del konkurrens med
fina fotbolls-VM-matcher men en del kunde slita
sig och man kanske knäppte på den egna gitarren
till allsången medan korven låg och fräste på grillen.
Den gamla skolan tjänstgjorde som förläggning

för sommarbyfolket, men den var även lokal för de
som vågade sig på makrame eller batik.
Några gästbesök gjordes också under veckorna

och trubaduren Björn Thordsson kom en kväll och
bjöd på en verkligt stämningsfull Dan Andersson
afton.

Freds- och miljösångaren Roland von Malmborg
kom också på besök och han sjöng visor från hela
världen, både profan och andlig visa.

Ett bryggmöte hölls vid Eknäs och sommarby
gruppen höll i trådarna med mycket sång och mu
sik. En annorlunda predikan i form av ett bibelspel
kanske fängslade någon.

Barnaktiviteterna avslutades med en välbesökt fa
miljefest och flera föräldrar gav uttryck för sin
tacksamhet och glädje över dessa veckor.
Kvällsandakter och aftonböner präglades av still

het och eftertanke, och bl a medverkade komminis
ter Lennart Lundqvist med ett enkelt och rakt bud
skap.
Ansvariga anordnare av Sommarbyn var Gus

tavsbergs SMU och Ingarö församling och de goda
erfarenheterna talar för att det blir en ny sommar
by nästa år.

AN/KEG

Tack
För vänligt deltagande vid min makes och vår

pappas, Gustav Möller, bortgång för alla vackra
blommor till vårt hem och vid hans bår ber vi att
till släkt och många vänner, Båtklubben, Folk
parksföreningen, Pensionärs'föreningen, kamraterna
från Cafeterian, Restaurangpersonalen på Domus
få framföra vårt varma tack. Maja Möller

lngegerd och Elsa

Ett varmt tack för all uppvaktning på 60-årsda-
gen. Arne Sundin

Till alla dem som varit med om att göra min 60-
årsdag till ett minne för livet ber jag att få framföra
mitt innerliga tack. Arne Quist
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Ett varmt tack till Gustavsbergs Fabriker, SALF
avd, Missionsförsamlingen, arbetskamrater på
Transport och Fleminggatan, till släkt och alla vän
ner för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Hasse Möller

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar
betskamrater och vänner för hågkomster på min
60-årsdag. Signe Holmberg

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker,
arbetsledningen, arbetskamrater, Finska Klubben,
släkt och vänner för presenter och blommor på min
50-årsdag. Reino Stenroos



Handla konsumentägt!
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BAS/KOMBI
- ett klädtänkande
som ställer
gamla begrepp
på huvudet!

'Du vet hur det är. Antingen köper man
en kostym och får så småningom
kavajen över. Såvida inte alltihop blir
omodernt och undanhängt. Eller så
köper man blazer och byxor. Och
hoppas hitta nya byxor som passar,
längre fram. Fast säker kan man inte
vara.

Bas/Kombi är en bättre ide
Iden att kunna använda kläderna tills dom
är uttjänta. Och vara välklädd hela tiden.
Bas är enfärgade kavajer, jackor och
byxor i olika färger. Kombi är mönstrade
kavajer och jackor, färgmatchade till
Bas-byxorna.
Köper du ett plagg nu kan du vara säker
på att senare hitta andra Bas/Kombi som
passar till. (Det finns skjortor också).
Komplettera och kombinera så länge du vill
I färger och mönster likaväl som i stor
lekar. Alla plagg köps nämligen var för sig.

Kvaliten är polyester/ull
Stickad så att ullen övervägande ligger på
insidan, vilket ger en mjuk och behaglig känsla.
Tvätta enkelt hemma i maskin
Bas/Kombi tål att tvättas ofta, hemma. Och
efter tvätten behöver du inte pressa. Tvätta,
torka, ta på! Enklare än så kan det inte bli.

Priserna är en del av iden
Alla kavajer och jackor kostar 279:,
alla byxor 119:. Lätt att komma ihåg.
Ca-priser.
Bas/Kombi är kläder med ide
För dig som står med båda fötterna
på jorden. Vinson Bas/Kombi finns
endast i Domus.
Välkommen in och prova.

Domus / Gustavsberg
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NYRUSTADE LOKALER
FÖR VÄRMDÖ BRANDKÅR
I skrivande stund har dom lyft bort halva taket på
Brandstation. Det ingår i en stor upprustning och delvis
ombyggnad av huset för att ge bättre och rymligare lo
kaler till den viktiga institution, som sköter brandförsvar
och ambulanstjänst i hela stora Värmdö kommun och
naturligtvis också i fabriken.
Vår brandkår var ju från början fabrikens egen

ägandes brandkår, som bestod av folk som jobbade här
och tillhörde den frivilliga brandkåren. Också på Ingarö
fanns då en frivillig brandkår.

1971 övergick brandkåren i kommunens regim. Men
redan 1937 organiserades den gamla industribrandkåren
om till en modern rationell brandkår.
Värmdö kommuns brandkår ska alltså vara kvar i

sina gamla lokaler och efter ombyggnaden disponera
hela huset, som emellertid tillhör fabriken.

I bottenvåningen blir det ökade utrymmen för vagnar
och verkstäder. Där har man förut delat med sej till
fabrikens bilar.
Expedition och kontor med rum för brandbefälet flyt

tar från bottenvåningen upp till mellanvåningen och får
därmed rymligare. Här kommer också att finnas för
läggningsrum för 8-9 personer. En lektionssal, kök och
matrum skall också ställas i ordning på det planet. I
övervåningen blir det dagrum och motionssal, något som
man hittills saknat.
Att man lyft av taket beror på att man måste för

stärka vissa bjälklag. Så exteriören kommer inte att för
ändras. Möjligen blir det ytterligare ett fönster på gav
larna i övervåningen. Och på taket kommer att finnas
4-5 fläkthuvar för den förbättrade ventilation, som
ingår i upprustningen.

Byggnadsentreprenör är Anders Diös, Calor och Cel
sius gör el och VS. Ventilation kommer från Bahco och
signalanläggningen står Stockholms Brandkår för. På
snickarverkstan görs en del fönster och dörrar.

I månadsskiftet januari-februari 1975 beräknar man
att det hela är klart. Om vi får upp den gamla vind
flöjeln på taket är tveksamt. Den är skraltig och svår
att reparera, kanske får den flytta in på Museet.

POR
från

Gustavsberg
Oöverträffad kanthållfasthet

Slitstark glasyr
Utlöser ej skadligt bly enl. SLV § 3:1

Tål maskindisk

ErrinKo



Ja, nog är det höst kring Farstaviken. Det
glesnar i de granna trädkronorna, björkarna
står som skira höstbrudar mot farande no
vemberskyar och på gröna gräsmattor bildas
vackra mönster av sällsamt mönstrade blad.
Kvasten går på Bruksgatorna och på Grind
stugatan ligger kastanjens frukter i bladmat
tan, spricker upp när våra fötter kommer
dem för nära och visar sin mahognyblanka
kärna. När solen någon gång blänker till
över Farstaviken då tar man också hösten
till sitt hjärta. Alla våra sommarbåtar nju
ter sin vintervila vid Mölnvik, ny båtupp
läggningsplats för i år och om det kan ni
läsa och se många bilder på mittuppslaget.
När sensommaren gick över i höst besök

te vi Anna i Långdalen, åttioårig naturäls
kande dam på Ingarö och vad hon berättade
återfinns på flera sidor i tidn. Pensionärerna
lämnar oss och fabrikerna får allt svårare
att fylla luckorna efter så stabil arbetskraft..

Brandkåren bygger om och har fått en
tillfällig fristad i gamla Kyldiskhuset, där
avd. A senast hade kontor, innan flyttningen
till Stockholm och nya KF-huset,

Företagsnämnden har haft sammanträde,
Konsum-Domus har som alltid stigande för
säljningssiffror och KF har inventerat sitt
stora behov av nya medarbetare.

Operan är husvill och lyckliggör olika
delar av landet med föreställningar. Här i
Gustavsberg visades Barberaren i Sevilla, en
bejublad föreställning, som fyllde Teatern
till brädden. Under "Gustavsbergarens"
pressläggning har vi också besök av Drama
ten här på vår utmärkta scen. Det är Strind
bergs Fröken Julie som gästar oss, och vi
hoppas få ett bilduppslag från den föreställ
ningen i julnumret.
Mölntorp har alltid trevliga saker att för

tälja och Oxelösund har haft en riktigt min
nesvärd festlighet i anledning av KF-jubi
leet. Vandra min väg, fotboll, idrott och
Margaretas givande besök på Hasseludden,
om allt detta och lite till kan ni läsa i detta
nummer om ni har tid och lust.

Och glöm inte att köpa jultallrik och All
världens barn. För nu är det snart jul och nu
skall vi vara snälla mot varann.

Red
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FORETAGSNAMNDEN
Tisdagen den 18 september 1974, Gamla kontorets kon
ferenssal.

Nya frågor
Avd 205 önskade få svar på ett rykte som uppkommit
betr BKF:s pressverk samt ville höra företagsledningens
inställning och hur rutinerna skulle utformas då man
ämnar sätta till nya projektgrupper.

Allmän översikt
I sitt inledningsanförande gav Bo Broms en snabb över
sikt av världskonjunkturen som bakgrund till förhål
landena i Sverige och inom GF. Industriländerna på nå
got undantag när, kan notera ett minskat bostadsbyg
gande.
Det sjunkande bostadsbyggandet har lagt sordin på

hela svenska byggkonjunkturen, medan verkstadsindu
strien och exportnäringarna seglar i medvind. Sågverks
industrien har efter en lång uppgångsperiod nu fått vid
kännas minskad orderingång, framförallt från utlandet.
Vissa tecken tyder på att vi framdeles kan få känna av
minskad orderingång på en del nyckelprodukter.

Vad gäller vårt sanitetsporslin har utleveranserna till
följd av efterfrågan hållits på en hög nivå.
På badkaren har orderingång och leveranser minskat

något vilket är en naturlig följd av ett minskat bostads
byggande.
På plastsidan har prisjusteringarna nu slagit igenom,

men kapacitetsutnyttjandet och försäljningsansträng
ningarna måste hållas på hög nivå.
HPF har normal efterfrågan och hygglig produktion,

trots viss personalbrist.
Pa rörsidan är situationen gynnsam, speciellt i Fristad,

men även i Oxelösund kan vi notera ökad försäljning.
Mölntorpsfabriken har inte nått upp till budgeterad

försäljning framförallt beroende på störningar på vissa
exportmarknader.

Marknadsläget
I sin marknadsrapport till och med den sista juli konsta
terade Ingmar Isaksson en god försäljningsökning på
VVS- och VA-produkterna. Antalet färdigställda lägen
heter är dock 9 000 färre än motsvarande tid 1973 och
ungefär 60 /% av nybyggnationen är nu småhus.

Vi jobbar idag intensivt på småhusmarknaden och an
passar vår produktion i stor omfattning till denna mark
nad.
På rörsidan har Fristadsfabriken under augusti kun

nat förbättra sin lagerberedskap och markavloppsrören
i segjärn tror vi ska bli en efterfrågad produkt från vår
Oxelösundsfabrik.
Våra reningsverk säljs framförallt till kommunerna,

och dessa är idag avvaktande, men vi har flera väntade
order.
Birger Andersson undrade om kommunernas avvaktan

de hållning möjligen kan bero på att man ännu inte
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fastställt de kommunala budgeterna och Bo Broms trod
de att detta kunde ha ett visst samband.

"Produktionen
I Bertil Dahllöfs produktionsrapport framkom att till
verkningen av bideer ökat, att den ombyggda E-kanalen
nu är under intrimning samt att vi fortfarande har goda
utleveranser av vårt sanitetsporslin.
HPF har flera projekt igång för att förbättra miljön

och öka produktionen. Bl a pågår förundersökningar som
syftar till att genomföra väsentliga förbättringar i slam
huset.

UHV har fått så gott som samtliga nya maskiner till
verktygsverkstaden och dessa är nu under inkörning. På
emballagefronten sker övergång successivt till pappem
ballage. En undersökning av tänkbara alternativ för nya
lerfickor är på gång, då vi måste förbättra råvarubered
skapen.

PLF har delvis förbättrat produktiviteten och man
har också börjat bygga upp en montageavdelning för
vår termostatblandare. En projektgrupp med uppgift
att grovprojektera en fristående plastfabrik är tillsatt,
och Bo Broms påpekade att en sådan investering till
största delen är beroende av marknadsutsikterna.

I sammanhanget diskuterades förhållandena i nuva
rande plastfabriken och Enar Ekblom delgav sina er
farenheter från ett industribesök som PLF:s samarbets
kommitte gjort på annan ort.
Fackföreningens fråga beträffande ryktena kring

BKF:s pressverk togs upp på denna punkt.
Bertil Dahllöf och Bo Broms omtalade att en utred

ning ganska snart ska presentera några alternativa lös
ningar kring pressverket som kommer att belysa framtida
marknad, ekonomiska aspekter och ev arbetsmiljöförbätt
ringar. Något beslut i ärendet har således ej fattats. Det
fastslogs med skärpa att våra plåtbadkar är och förblir
en nyckelprodukt, som kommer att finnas på vårt till
verkningsprogram i överskådlig framtid.

I övrigt påpekades att emaljverket kommer att bli
föremål för ytterligare förbättringar samt att en större
formsprutmaskin skall placeras i gamla pannverkstaden
och den kommer att producera delar till Mull-Toan.

Bokslut per den 30/6 1974
Bokslutet per den 30/6 -74 jämte kommentarer hade i
förväg granskats av ledamöterna och Bengt Thyren
lämnade en del kompletterande uppgifter.

Försäljningsökningen var störst 1 kvartalet, och följer
från april uppgjord budget. Resultatutvecklingen är den
samma som för intäkterna, d v s en god ökning under
1 kvartalet och därefter det budgeterade.

Kommande produkter
VVS- och VA-sidans utvecklingschef Bengt Lundqvist
presenterade med hjälp av diabilder några av våra ut
vecklingsprojekt och nämnde att det från ide till pro-



duktion tar c:a 3 år. Ledamöterna ställde också en del
frågor kring utvecklingssidans arbete.

Rapporter
Från personaltjänsten rapporterades att antalet anställ
da pr den 31/8 1974 var 2 222 personer (kollektivan
ställda 1 638, tjm Gbg 434, tjm Flemingg 150) vilket
innebär en ökning med 43 sedan årsskiftet.
Trots den senaste tidens hyggliga rekrytering är per

sonalbristen på tillverkningssidan besvärande på en del
avdelningar. Det rika utbudet av arbetstillfällen på
andra orter har bidragit till att personalomsättningen
ökat markant, men också frånvaron visar på en ökning.

Sedan årsskiftet har c:a 300 av våra invandrare full
gjort de första 60 eller 120 timmarna av sin lagstadgade
svenskundervisning.

Ett 30-tal av våra 125 sommarelever har kunnat fast
anställas och utbildningsavdelningen jobbar intensivt med
planerna på att få till stånd en industriskola för ungdom.
Ur företagskommittens rapporter kan nämnas att A.

Juutilainen, HPF, fått 1 400:- för ett förslag samt att
E. Persson på samma fabrik belönats med kr 360:- för
ett annat förslag.

Samarbetskommitteernas rapporter lades med godkän
nande till handlingarna.

Projektgrupper
Birger Andersson aktualiserade åter frågan kring pro
jektgruppernas sammansättning och påminde om den
nya arbetarskyddslagen som ger de anställda ett vidgat
inflytande i frågor som rör arbetsmiljön.

Bo Broms uttalade företagsledningens bestämda öns
kan om de anställdas medverkan i projektgruppsarbetet
med syfte att få en så allsidig belysning som möjligt.
Det konstaterades att det i något eller några fall skett

missförstånd med kallelser då man startat upp projekt,
men att det i samtliga idag 35 fungerande projektgrup
per finns representanter för facket.

Beslöts att resp fackklubbordförande i fortsättningen
skall få besked när en ny projektgrupp planeras. Resp
fackklubbsstyrelse utser sedan sin representant i gruppen.

Efter sammanträdet gjorde ledamöterna ett studiebesök
i ett par lägenheter på Mariagatan 3 som är det första
huset som byggs om på Mariagatan för att få en bättre
boendemiljö för de anställda och deras familjer.

Fr h ser vi Arthur Hald visa HPF för Tanzanias finansminister Mr C Msuya och ambassadör Lukumbuzua, som
varit här förut en gång med sin maka. Dom var här tillsammans med statsrådet Gertrud Sigurdsen. Bo Broms och
Mr Tibaijuka ser ni också. Besöket gällde att studera och diskutera porslinstillverkning med Bo Broms, Bertil Dahl
löf och Gösta Westh. Och anledningen till det var att man ev kommer att starta en egen porslinstillverkning i Tan
zania.
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OM ALL VARLDENS BARN
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Lisa Larsons barn, Syd, Ost, Nord och Väst, som hon
gjort för Gustavsberg och som säljs i Domusvaruhusen
till förmån för UNICEF, har nu börjat säljas ute i
Europa genom den västtyska porslinsfabriken Rosen
thals egna butiker i många av Europas storstäder. Också
i Stockholm finns en Rosenthalbutik på Birger Jarls
gatan. Iden till ALL VÄRLDENS BARN kom upp när
personal från Rosenthalbutikerna var på besök i Gus
tavsberg för två år sedan. Varje figur kostar 45:- kr
och av dom går 9:- kr till UNICEF.
UNICEF är en förkortning av United Nations Inter

national Children's Emergency Fund, FN:s internatio
nella hjälpfond för barn. Den bildades 1946 som ett
katastroforgan efter andra världskriget, då 200 miljoner
barn i dom krigshärjade länderna behövde hjälp med
mat, kläder, ja, praktiskt taget allt. Den första hjälpen
var 3 000 ton torrmjölk från USA till Europa. Men så
vidgades gränserna för arbetet ut mot andra delar av
världen. Och 1953 blev UNICEF ett permanent FN
organ. Det arbetar ofta tillsammans med WHO -
världshälsoorganisationen och FAO - FN:s livsmedels
och jordbruksorganisation och UNESCO - för under
visning, vetenskap och kultur, för att hjälpa och bistå
på olika områden. 1959 antog FN Förklaringen om
Barnets Rättigheter i samma anda som Förklaringen om
de mänskliga rättigheterna som antogs 1948.



1972 uppgick fondens inkomster till ca 81 miljoner
dollar. 49 miljoner var statliga bidrag från ca 130 länder,
resten var nettobehållningen av UNICEF-korten och
kalendrar. UNICEF-korten säljs varje år som julkort.
Resten av pengarna var gåvor och pengar från insam
lingskampanjer. Mycket av UNICEF:s pengar kommer
just genom frivilliga bidrag i olika former.
Det är ca 130 länder, som betalar kontinuerliga bi

drag. Av dom ligger Sverige näst efter USA, som 1972
betalade 15 miljoner och Sverige 8,5 miljoner dollar.
För 1974-1976 är vårt statliga bidrag 50 miljoner kr
årligen. Det finns bland dom bidragsgivande länderna
också stater som också får bidrag. Tex Nepal i Asien
och Volta, en fd koloni i Franska Västafrika, numera
en självständig stat.
UNICEF ger aldrig bidrag till något land, som inte

själv begärt hjälp. Men om något land önskar bidrag,
hjälper UNICEF:s fältpersonal till med att planlägga
projekt, innan landets regering vänder sej till UNICEF
och begär bidrag för att kunna genomföra det.

UNICEF:s högkvarter finns i New York i anslutning
till FN-byggnaden. Och därifrån administreras organisa
tionen och här samordnas också den löpande verksamhe
ten och dirigeras arbetet i stort. Personalen i högkvarte
ret är ca 800 personer. Ute i världen finns dessutom 8
regionalkontor och ett trettiotal fältkontor. Svenska
UNICEF-kommittens adress är Skolgränd 2 i Stockholm.

Sverige och Norge tillhör båda UNICEF:s styrelse.
Och i två år var Nils Thedin, KF, ordförande i styrelsen,
från augusti 1970 till juli 1972. Han efterträddes av
ambassadör Narciso G. Reyes från Filippinerna.

Margareta

JULTALLRIKEN
1974
Jultallriken i år är blå som vanligt. Hela ytan är fylld
med blå julstjärnor. Om någon känner igen den, så har
den en viss likhet med vårt julomslag 1971 med röda
julstjärnor på blå botten. Det var Sven Jonson som gjor
de det åt oss och han är pappa till årets liksom alla
andra års jultallrik. Nu finns den i Butiken och kostar
37:65 brutto.
Julstjärnan är ingen svensk växt. Det latinska namnet

är Poinsettia pulcherrima, en törelväxt från Mellan
amerika. "Röda blomliknande högblad omger de oan
senliga blommorna. Omtyckt julblomma." står det i
uppslagsboken.
Julrosen, Helleborus niger, vår andra omtyckta jul

blomma, är en flerårig ranunkel- och prydnadsväxt från
Alperna.

Här ovan målar Kirsi Lappalainen Lisas barn Syd. På
motstående sida ser ni alla fyra, Syd, Öst, Nord, och
Väst.
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NU TAR VI DET LUGNT FRAMÖVER
Återigen har vi tackat av en grupp pensionärer.
På bilden fr vänster Karl Samuelsson, Bertil Pe

terson, Göte Johansson och Arne Larsson. Äldst i
tjänsten av dessa är Bertil Peterson, som 1940 bör
jade på Steatitavdelningen som pressare. Bertil be
fordrades till arbetsstudieman ganska snart och den
uppgiften hade han en bit in på 50-talet då SPF:s
lagerfunktion behövde förstärkas. Som föreståndare
för armaturlagret jobbade Bertil ända fram till
pensioneringen.
Karl Samuelsson började 1942, och sedan 1951

har Kalle varit packare och lagerarbetare på Sani
tet och nu får han lite mer tid för en av sina hob
bies - att pyssla i trädgården.
Göte Johansson anställdes 1948 och har varit Sa

nitet trogen hela tiden, mest som packare. Hans

vita pudel och kaffegänget på Domus får rå om
Göte i större utsträckning än tidigare.

Arne Larsson har varit hos oss i två perioder,
44-62 och 67 och fram till pensioneringen. Ugns
arbetare har han varit de flesta åren, mest på SPF,
och nu flyttar han till Finland till sin frus hemland,
men Gustavsberg och Sverige ligger honom varmt
om hjärtat har han sagt oss.
Bildt h.
Ingemar Carlsson började 1943 på lantbruket,

men 1946 började han i fabriken på Sanitet med
tvättställsmontering, och sedan 1959 fram till pen
sioneringen tillhörde Ingemar Plastfabriken där han
varit formsprutare och servicearbetare. Vi tror att
Ingemars tid nu kommer att läggas ner helt på hans
Höjdhagstäppa, då han gillar trädgårdsarbete.

0 • • 0

HALL SKARGARDEN REN
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Bilden ovan fr v visar fem nya pensionärer.
Maja Andersson tillhör våra dalkullor. Hon bör

jade 1929 och jobbade då med sortering på HPF.
Dom senaste 15 åren har hon skött tidskrivning.
Ebba Säfström är däremot gustavsbergsflicka,

som började här vid 14 års ålder. Hon har i stort
sett varit arbetskamrat med Margit och dom har
många gamla minnen tillsammans. Ebba har jobbat
här 44 år, hon var borta från jobbet 7 år.
Karl Nystedt är norrlänning från Luleå och har

jobbat som skogsarbetare i Domänstyrelsen innan
han kom till oss 1967. Han har jobbat som service
man på HPF och slutade i somras på grund av
sjukdom.

Maja-Brita Engström kom från Enköping. I 38 år
har hon varit HPF trogen och har nu slutat på
grund av sjukdom. Hon har varit blommerska och
jobbat med henklar i både flint och ben.

Margit Pettersson har jobbat över 51 år innan hon
nu slutar med pension. Hon är gustavsbergsflicka
och började här vid 14 års ålder. - Flickorna fick
vara lediga ett år efter skolan och pojkarna bör
jade direkt vid 13 års ålder. - Hon började som
klippflicka, målerska och nu senast har hon varit
packerska på HPF. Åtskilligt porslin har bearbe
tats och synats av henne.
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Här står Anna i Långdalen framför den stuga hon bott i sen 1907. Det var en dag i september, i plommontiden och
Anna hade nyss fått hem veden till spisen, som syns på bilden härunder. Anna har så mycket att berätta och den här
intervjun rymmer ett helt livsöde.

0

ANNA I LANGDALEN

Ett livsöde på
hgarö

En varm, vacker dag i september besökte vi Anna
Ryden i Långdalen, Ingarö. Det var Torsten Rolf,
Hilding Engströmer och undertecknad och det var
ett besök vi gärna kommer att minnas. Anna är en
stark och märklig människa, som lever sitt liv i
samklang med Guds natur, utan de flesta av de
bekvämligheter som vi inte tror vi kan undvara.
I 80 år har Anna levat just här på denna sköna
plats på jorden, i70 år i samma stuga med vedspis
och fotogenlampor. Hon hämtar sitt dricksvatten
i kallkällan, den som aldrig slammar igen och aldrig
sinar, och det vattnet, säger Anna, har hållit henne
frisk - jo för all del - hon blev opererad för
blindtarmen 1919 .. .

De tre sista vintrarna har inte Anna haft snuva
ens.
Annas pappa dog redan 1907.
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Intervjun blev lång och inspirerad och skulle
kunna fylla hela Gustavsbergaren, så tyvärr följer
här bara utdrag ur den. Kulturnämnden har inter
vjun i sitt förvar för den, som är intresserad att ta
del av den i dess helhet.

Torsten: När pappa dog - dog han hastigt?
Anna: Ja, han fick bältros som gick inåt kroppen
- han var inte sjuk så länge. Vi var tvungna att
sälja stället, Cederström köpte korna på auktion av
oss ...
T: Ni hade ingen bror?
A: Nej, bara min syster och hon dog 1917, 22 år

gammal och mor dog 1942 och sen var jag ensam.
Jag har knappt inga släktingar kvar mer än min
kusin Nisse Wallentin och så min kusin Edith i
Kummelnäs.

Då pappa levde hade vi 4 kor, 1 häst och små
djur. Vi fick löfte av Anders Cederström att bygga
och bebo här. Sen när pappa var död så lät mamma
bygga den här stugan, vi hade ingenstans att ta vä
gen och vi var ju små.
T: Vem flyttade in i torpet sen då?
A: De gjorde Franke Bonnier, han skulle gifta sej,

men hon ville inte till lantbruk så de blev inget av.
Han hade 1 ko och 1 häst men de blev inte så
många år, sen kom byggmästare Karlsson hit och
bodde ett tag.
T: Bodde det någon mer i den stugan sen?
A: Ja, sommargäster och sist skomakar Larsson

som bodde här ända tills pastor Vanngård kom och
hämta honom till Hemmet på Värmdö. Han gick
ju så illa, ja fick hämta skor till honom, som skulle
lagas och handla åt honom i affären.
T: Vem hjälpte mamma att bygga stugan?
A: De gjorde en som hette Johansson, å en som

hette Thörnell från Rosenlund å så var det en som
dom kalla för Plåt-Måns han bodde vid Johannes
dal - han har murat här.

A: Ja var tretton år fyllda när pappa dog och
min syster var elva, sen var det bara att jobba och
slita ...
T: Jaha, i gårdarna runt omkring här då?
A: Ja i Bergvikskvarn här nere hos direktör

Svensson å sen fick man gå till Bergvik å plocka
potatis för 75 öre om dan och maten ... å vad man
fick slita, att man orka, de va så lerit och vått att
man fick gå på plankbitar för att inte få vatten i
kängerna ... å så kom dom me kaffe å bullar å de
där goda hembakta bröt, de där rågbrödet å så hem-

kärnat smör - oj va gott de var - å så fick man
köra tröskverket runt runt me hästarna å de va
tröttsamt, blött å dant ...
När ja va fjorton, femton år så där, så gick ja

till Bergvik å mjölka korna om mornarna och sen
till Bergkvarn å fortsatte där å jobba, fick hjälpa
till inomhus med vad som helst och sedan var min
mamma sömmerska så hon lärde mej att sy ... sen
har ja hjälpt till där de behövdes hos sommargäs
terna och så vidare. Har gått mycke hos Guggen
bergen Josua Tillgrens där borta och hos Grahams
va ja mycke och hos fru Frisk - de va Elsa och ja
- vi jobbade mycke tillsammans - tänk va Elsa
va rar. Elsa, de va skogvaktarns fru, Elsa Lind
ström. Ja kommer särskilt ihåg en födelsedag. Ja
hade vart å gjort rent därnere vid Bergvik på min
födelsedag. Elsa sa till mej, gå och titta så att allt
är färdigt, å när ja kom tillbaka så hade hon dukat
fint i köket me en liten flagga och en massa gott,
tårta och läskedrycker. Jag glömmer de aldrig, va
rar hon var ... att hon inte kunde få leva ... vi
har jobbat så bra tillsammans.

T: Ja kommer ihåg en gång när ja va liten, så
var ja nere vid båten, de va på vintern, den kom
till Gustavsberg vid 4-tiden och då kommer ja ihåg
er, ni spände på er skidorna och åkte från Gustavs
berg och då sa min mor, att hon ska ända ut på
Ingarö, gamla vägen ...
A: Ja tänk vilken backe de var, ja, ja har åkt

skidor så det är inte klokt ... Ja for å hämta mjölk
vid Brunn om vintrarna, åkte klockan sex härifrån
å var vid Brunn före sju, innan dom skicka mjölken
till Gustavsberg.
T: Äkte ni över Visjön då och så stigen fram.. .

De går en stig från bortre ändan på Visjön å ända
fram till Brunn.
A: Ja de gör de, man hade mjölkflaskan på ryg

gen å lykta på bröstet så man såg vart man tog
vägen - de va ju mörkt på morron - så sa mam
ma när ja kom hem: Va har du på ryggen? Då hade
de skvalpat ur flaskan så det var pärlor av mjölken
över hela ryggen ...
Ja, vad skidor man åkt... Jag har aldrig brutit

nån skida men slitit ut flera stycken. Då fanns de
inga vägar så man kunde komma ut härifrån. Ja
vet nån gång när vi skulle till doktorn, de va en
liten bro där Visjövatten rinner, där fick dom leda
hästen över för hästen tordes inte gå för vatten
forsade där och så hade man fjädervagn med stora
hjul, man satt så högt.
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T: Var det doktor Lindhe de?
A: Ja det var det. Sen fick man ro honom över

viken och jag hade en båt ner vid Bergstranden
där och sen fick ja hämta honom och ro honom
över ...

T: På sommarn åkte man egentligen inte till Gus
tavsberg för att komma me båten?
A: Nä, då la man till vid bryggan här, de va

Särla och Arla å dom båtarna.
T: Prins Gustav gick ju också här direkt till

Stockholm å så var det små båtar som gick härifrån
å till Saltsjöbaden, Stormkock å Våtkock å dom
där, dom gick in i Bergsviksviken å tog in sina turer,
då va de badhus å brygger runt ikring - då hade
man bra förbindelser sommartid.
A: Och på hösten gick Strömma Kanal och Naja

den innan isen la sej ...
T: Men sen va de Gustavsberg.
A: Ja, man fick gå upp fyra på morron om man

skulle iväg till sju-båten. Jag åkte och hälsa på min
make som låg på Uttran, han dog 1925, vi gifte oss
1920.
Förr i världen när man var liten å pappa levde

då körde dom över isen till Saltsjöbaden, då bodde
Albert Engström på Fagerholm .. .
T: Ja han har ritat en teckning med stämning

över Ingaröfjärden.
A: Jasså, Albert Engström?
T: Ja, men ja visste inte att han bodde på Fa

gerholm ...
A: Jo, han bodde här året om. Men ja minns inte

hur många år. Han hade en liten flicka som dog
här i difteri, hon var bara några år. Pappa var där
och hämtade den där lilla kistan ...
T: Gick ni i skolan i Kolström?
A: Ja tre år i småskolan å fjärde, femte och sjätte

i storskolan, ja har ett skolkort här . . .
(Torsten och Anna försjunker i minnen och kän

ner igen alla på Annas skolkort och samtalet inne
fattar hela Ingarö och de traskar in och ut i gårdar
och torp, vad kan inte ett skolkort berätta för dem
som minns barndomslandet).
T: Vem äger marken här?
A: De gör Sager på Bergvik. Ja han har varit här

ett par gånger, han e så rar, ja har blivit bjuden
dit flera gånger, på Valborgsmässoafton och julen
kommer dom och hämtar mej. Och så Luciamorron
då kommer de å knackar, då är hon Luciaklädd,
vacker med långt, ljust hår, vitklädd å så levande
ljus å pepparkakor å kaffe ... Ja dom stod utanför
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fönstret å ja drog upp rullgardinen, sen kom dom
in.. . Dom e väldigt snälla, alla grannarna är snälla
häromkring . . .

(Torsten och Anna kommer överens om att det
nog var lättare med mycket när Emil bodde för
jämnan på Fagerholm och Gustavsson på Hanstavik
levde men ved fick Anna nu från Gustavsberg).
T: De går åt mycke ved kan ja förstå . . .
A: Ja, de beror på hur kallt de e. Nu har ja fått

ved men ja har getingar i vedbon så ja har inte
vågat ta in den än men ja har täckt över den.
T: Hur får Anna posten, kommer dom hit med

den och hur går det att få hem varor?
A: De går bra. Posten kommer till Bergvik och

grannarna är så snälla och kommer hit med den
och taxi kommer hit med varor.

(Anna har på sin ålders höst fått låna ett gasol
drivet kylskåp så att varorna håller sig längre.)
A: De e så bra för mjölken håller sej och man har

lite fisk och så där. Ja har de så bra så ja kan inte
ha de bättre.
T: Ja kommer ihåg att just i ändan på den här

långa åkern härnere, så gick det en väg direkt till
Fiskmyra.
A: Myggdalen ja, nu är de villor på bägge sidor.

Ah va de va vackert därnere ... med granarna och
blommorna inunder . . . men de e borta . . . de e
minnena man har kvar. Ja sprang med mamma å
leta efter korna där å de va så grannt ... å man va
så rädd för dom stora bergen ... man trodde att de
var troll därinne ooh så gungflyn - vilken konstig
sjö och så djup när man tittar ner.
T: De där började väl bebyggas på trettitalet

eller tjugo rentav?
A: Ja dom kom undan för undan.
T: Men Visjön är fortfarande fri?
A: Ja de e skönt ... tänk va mycke folk som går

förbi här och bort till sjön . . .
T: När pappa levde, fiskade han i Visjön?
A: Nej, vi fick inte fiska, de var inte tillåtet, inte

fiok man jaga och inte fiska.
T: De var synd det hade varit ett fint tillskott ...
A: De hade de varit men som sagt, de fick man

inte.
T: Ja, de skulle va lätt för er att få en modern

lägenhet i Gustavsberg, med elektrisk spis å badrum
å grejer men skulle ni trivas me de?
A: Nej, ja har bott så här omodernt i hela mitt

liv, man är inte van vid annat. De e så skönt och
fritt här ... ja skulle inte trivas me en massa hus
nere i samhället.



Flygbaronen Carl Cederström till höger, jaktsällskapet för övrigt okänt.
Året var omkring 1902 då baron Carl Cederström från Brunns gård med jaktsällskap sköt denna älg
nere vid Dyn, som vi kallar den, 7-8 minuter från Långdalen, Ingarö. Det är en insjö med gungfly där
vattnet delvis täcks av gul mossa, vass och vita näckrosor. Älgen sköts ute på gungflyn. Min far var
med och drog den i land. Vi var några stycken barn, nyfikna förståss på att få se vårt livs första älg. Vi
hade sommargäster här och deras dotter i 14-arsåldern tog detta foto av älgen, hennes namn var Ebba
Smedman. Berättar Anna Ryden i Långdalen.

T: Hur var det, sågs inte vi på Pensionärsföre
ningen?
A: Jo, men jag är inte med där längre. De var så

besvärligt svårt att komma dit, de är ingen som vill
komma och hämta mig, dom vill inte upp i dom
här backarna.
T: Men det var ju lite umgänge ...
A: Ja, de var roligt att komma ut, men blir det

så besvärligt så tycker man det är tråkigt. Men ja
brukar vara med på Säby och äta god mat till jul,
de e roligt, och i Bergasalen har ja varit och i Kris
tallsalen, dom har så vackra saker på väggarna ...
T: Ja det är ju bra med pension nu.
A: Ja de e bra, nu vet man vad man har att röra

sej med, vad man fick slita förr för att existera .. .
mamma hade fem kronor i månan . . . ja fick
springa å jobba för att hon skulle kunna vara kvar
här, hon var ju ofärdig i benet, hon kom inte ur
stugan från 1909 och till hon dog, om inte någon
enstaka gång det var någon som körde henne. An
nars hade jag inte blivit kvar här. Ja hade fått
plats i en blomsteraffär i stan å skulle fara dit men
då gjorde mamma illa sej åja blev kvar.
T: Så ett öde kan förändras ...
A: Ja, i Ida Haglunds Blomsteraffär på Biblio

teksgatan skulle ja börja - vem vet var man ham
nat då - ja tiden och stunderna ha flugit iväg ...

Edla Sofia
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Anna i Långdalen uttrycker sin känsla för naturen på mer än ett sätt. Hon fotograferar och hon skriver naturlyrik,
Den här älgen har hon tagit hemma vid sin stuga. Flera älgar hade kommit dit och när Anna ville ta fler bilder,
så blev hon nästan ikullsprungen. Dikterna nedan talar för sig själva.

VISJÖN PÅ INGARÖ
Vid insjöns strand står björken grön
dess stam är vit oändligt skön,
hör fåglar sjunger glatt i den
och sången steg mot himmelen.

I vattnet speglar den sig ju
där näckros blommar vit,
en andkull simmar nu
på insjöns mörka vik.

Hör göken ropar bortom skog
i gläntan ner mot sjön
där doftar nu en blå viol
i skuggan av en rönn.

Vid granens fot linnean står
i skogens mörka famn
en ensam vandrare där gick
och lilla blomman fann.

Anna
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RÅDJURET PÅ INGARÖ
Ut till snöig skog, en jägare drog
med sin hund och sitt lod.
I skogen ett rådjur går
det hoppar glatt över ris och snår.

Med vaksamt öga det lyssnar spänt
ett hundskall höres nedom en slänt.
Nu färden tages åt annat håll
den flyr för livet som kastad boll.

Ett skott nu höres och djuret vacklar
det går mot döden just nu så sakta
se ögat slocknat, dess milda glans
ej mera strålar, ej mera fanns.

Det ligger där nu i skogens famn
och blodet sakta på snön nu rann
och jägarn står där så glad i sinn.
Ett liv han släckt nu med bössan sin.

Anna



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
När plommonen mognade i Långdalen,
på Ingarö, och Hilding, Torsten och jag gick genom
Anna i Långdalens grind, då steg vi alla tre in i vårt
barndomsland. Det är det sällsammaste som hänt
mig på mycket, mycket länge och jag tror att de
båda kände detsamma. Här fanns en inmutning
från tjugotalet, som levt sitt eget liv och bevarat
traditioner från sekelskiftet, samt vägrat att släppa
utvecklingen över staketet. Det här var ingen mu
seemiljö där ett hem från den tiden rekonstruerats,
utan det var ett levande, bebott och älskat hem som
aldrig förändrats. Stugan byggdes 1907, pappan
dog tidigt, Anna, hennes mor och syster formade
detta hem och Anna bevarade det även sen hon blev
ensam på fyrtitalet. En stark människa valde ett
sätt att leva som passade henne och höll fast vid
det, moderna bekvämligheter lockade inte Anna i
Långdalen. Den gången i ungdomen när hon stod
resfärdig för att åka till stan och tillträda sin första
plats och modern olyckades och bröt benet då be
stämdes hennes öde - hon blev kvar på Ingarö.

Anna i Långdalen
har klara ögon och hon vet när hennes liv tog sin
riktning och hon kämpade aldrig mot udden. Hon
valde att bli hemma hos mor. Så långt är inte hen
nes öde unikt, det gäller en oändlig rad hemmadött
rar och hemmasöner. Unikt är däremot hennes liv
nära naturen, hennes vägran att tillgodogöra sig
utvecklingens "välsignelser". Hon hämtar sitt vat
ten i kallkällan, eldar sin vedspis och tänder sin
fotogenlampa den dag som i dag är. Vi andra slu
tade med det på tjugotalet och nu kände vi tre som
om tiden stått stilla just här i denna trädgård, i
denna sagostuga på Ingarö. Vad Anna har tillfört
under åren är vad hon själv har tillverkat av löv
sågningsarbeten, tavlor och foton.

Anna, Torsten och Hilding
kände väl varandras barndoms- och ungdomsvägar
och mindes tillsammans medan jag fick knata en
sam omkring i mina bohuslänska minnesmarker.
Men var skillnaden så stor. När Anna beskrev le
ran, kölden, de oändligt långa dagarna för en barn
arbetare i potatisupptagningens mardröm då var
våra minnen identiska eller när hon berättade om
tröskvandringen, att driva hästen runt runt för att
tröskan skulle gå och skilja säden från halmen. När

Anna berättade om när hon letade efter korna vid
den vackra Visjön, så mindes jag långa timmars
letande på vidsträckta hedar vid Sannäsfjorden.
Hon kunde också beskriva njutningen under mat

rasterna, det hembakta rågbrödet, smöret hemkär
nat, gult och välsmakande och lyckan att få komma
in i spiselvärmen, om samvaron och gemenskapen
under fotogenlampan. Bara en gång kunde jag inte
följa henne. Det var när hon talade om alla skidor
hon slitit ut. Nej, skidor fanns inte i mitt barn
domsland.

En ganska vardaglig händelse
kan förändra en människas liv, leda livsfåran en
annan väg. Men Anna i Långdalen var inget rö i
vinden, hade hon inte velat stanna i hemmamiljön,
så skulle hon säkert slitit sig loss. Nu lever hon så
som hon alltid har gjort i samklang med naturen
och med de invanda tingen. Hon är inte ensam så
länge det finns djur i skogen och grannar i gårdarna
hälsar på i stugan.

Ja, det var ett livsöde i Värmdö storkommun.
Varje människa borde kunna berätta sitt livs his
toria men få gör det. Här i detta Gustavsberg skulle
de flesta kunna beskriva motsatsen till Annas öde,
det att inte få stanna hemmavid utan drivas av
arbetsbrist från land till land, från kust till kust.
Det är inte så många människor som får välja uppe
hållsort på jorden, de flesta av oss dör på en helt
annan kust än den som såg oss födas. Det skulle
vara intressant att veta hur många som återvänder
till hemkommunen efter pensioneringen. Att våra
gustavsbergsitalienare återvänder till sitt varmare
hemland efter flera decenniers arbete vid Farsta
viken, det kan vi ta för givet, men också att de
lämnar kvar en bit av sitt hjärta här tillsammans
med barn och barnbarn. Hur är det med den andra
stora invandrargruppen från efterkrigstiden, som
också inom de närmaste åren får sin ATP, den som
kom från sågverken i mellannorrland? Vänder de
hem igen till Kramfors, till Ljusdal, till Sundsvalls
trakten, till alla de forna sågverksdistrikten? Tänk,
att jag tror att de flesta stannar kvar här på
Värmdön. Vi lär oss att trivas, vi upptäcker skär
gårdagens alla möjligheter och Stockholms närhet.
Värmdön blev vårt öde, vid Farstaviken upphör
våra spår. Edla Sofia
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r blivit övergiven. Inga båtar på land där
Men trots avståndet för gustavsbergare har
[nya vinteridet för sommarbåtar, så många
i så många båtar, 450 st, där finns en fast
den t h, för 8 ton, 3 pontoner för sommar
kså ger lä åt den stora kranen, en kran för
stkran, en ramp där jeepen kan gå ner och
t direkt ur sjön. Där finns mastskjul, motor
e för jeepen, som går som en tröskhäst vid
En förnämlig elutrustning med bärbara el
an kopplas in på 20 olika ställen, som i sin
till stora elnätet, ger bra tillfällen för jobb
ring av den stora flottan under icke segel-

igen är höstens stora familjetillställning. Då
bjälper varann, stöttar och fixar vinterbäd
ens stora glädjespridare. Matsäck i konsum
b smörgås, barn och blomma av båda kö
bjälps åt eller bara tittar på och väntar.

ld, som ligger på en höjd bredvid båtarnas
hpas man kunna göra till permanentbostad
Värmdö kommun har spenderat pengar till
sen som Nya Asfalt har byggt.



Kattholmen har blivit övergiven. Inga båtar på land där
mer fr o m i år. Men trots avståndet för gustavsbergare har
ju Mölnvik, det nya vinteridet för sommarbåtar, så många
fördelar: kan ta så många båtar, 450 st, där finns en fast
mastkran, på bilden t h, för 8 ton, 3 pontoner för sommar
platser, som också ger lä åt den stora kranen, en kran för
motorer, en mastkran, en ramp där jeepen kan gå ner och
ta campingbåtar direkt ur sjön. Där finns mastskjul, motor
verkstad, garage för jeepen, som går som en tröskhäst vid
upptagningen. En förnämlig elutrustning med bärbara el
centraler, som kan kopplas in på 20 olika ställen, som i sin
tur är anslutna till stora elnätet, ger bra till/ällen för jobb
med underhållning av den stora flottan under icke segel
säsong.

Båtupptagningen är höstens stora familjetillställning. Då
jobbar alla ochhjälper varann, stöttar och fixar vinterbäd
den för sommarens stora glädjespridare. Matsäck i konsum
påsar, kaffe 9}?rörgås, barn och blomma av båda kö
nen träffas och*hjälps åt eller bara tittar på och väntar.

Mölnviks gård, som ligger på en höjd bredvid båtarnas
vinterbädd, hoppas man kunna göra till permanentbostad
så småningom. Värmdö kommun har spenderat pengar till
den nya båtplatsen som Nya Asfalt har byggt.

■



Konsum/Domus
En betydande del av verksamhetsåret 1974 är nu
fullbordat. Försäljningsmässigt har vi uppnått be
tydligt högre tal än vi i budgetberedningen kunde
räkna med. Till första halvåret kan vi lägga ett
tredje kvartal med en mycket god säljutveckling
som helt naturligt kulminerade i september månad
då återgången till den högre momsen torde ha gett
en extra *puff" när det gäller köplusten. Vår sam
lade ökning till och med september ligger på 12,6 %o.
Denna goda säljökning har också verksamt bi

dragit till neutralisering av de betydande kostnads
ökningar som infunnit sig under året. I hägnet av
den hittills uppnådda positiva ekonomiska utveck
lingen har vi också kunnat satsa på en aktivering
av prissättningen på en hel del varuslag som väger
tungt i hushållens inköp. Detta tillsammans med
alla aktiviteter i anslutning till KF:s 75-årsjubileum
har tillfört och tillför medlemmarna/konsumenterna
betydande ekonomiska fördelar. Därtill ska vi ju
också räkna med återbäringen. Samarbete i ett kon
sumentägt företag gagnar ingen annan än ägarna
= medlemmarna.

KF:s 75-årsjubileum
firades för vår förenings personal efter samma
mönster som vid Gustavsbergs Fabriker. Den kom-

mitte som utsetts i föreningen bestående av Henry
Ericson, Bengt Rask, Tord Rönnqvist och Ingrid
Ahlin hade på ett föredömligt sätt fångat in möjlig
heten att få göra en underbar kvällstur med äre
vördiga Gustafsberg VII genom den underbara
skärgården och in mot Stockholm. Händelsen in
träffade tisdagen den 27 augusti och synes våra
kommitterade ha otroliga kontakter eftersom alla
deras förutsägelser om fullmåne, skön värme och
lagom vind klaffade helt. God mat, en stunds sväng
om och i övrigt en fin stämning ingick i det fina
programmet. Alla som deltog upplevde säkert en
lyckad kväll med tacksamma tankar till kommit
terade.

Studieverksamhet
Vi upplever nu resultatet av förberedelserna kring
höstens stora studieämne - det kooperativa hand
lingsprogrammet. Av hittills inkomna rapporter är
deltagarantalet mycket stort och vi kommer att
uppleva en av våra mest aktiva studiesäsonger.
Amnet är ju synnerligen intressant och betydelse

fullt och det känns därför stimulerande med det
intresse våra medlemmar visar.
Vi ser fram emot ett fint resultat med många fina

synpunkter till gagn för den konsumentkooperativa
rörelsen framåt i tiden. PA N

KONSUM• DOMUS

KOOPERATIONEN BEHÖVER ANSTÄLLA CA 3000
DE NÄRMASTE FEM ÅREN

Under den närmaste femårsperioden (1974-1978) be
räknas konsumentkooperationen öka sin personal med
totalt 2 588 personer. Därtill kommer anställning av
ersättare för de som slutar sin tjänst. Av den väntade
ökningen hänför sig 1 832 till industri- och handelsföre
tagen, 637 till föreningarna, 95 till lagercentralerna och
57 till charkfabrikerna medan bagerierna beräknas mins
ka antalet anställda med 57. Förändringarna är störst
under de närmaste två åren. Under fortsättningen av
femårsperioden blir förändringarna totalt sett betydligt
mindre.

Uppgifterna bygger på informationer om personal
förändringarna under den nämnda perioden, som KF
begärt att få. Svarsfrekvensen har varit hög och endast
ett fåtal, i huvudsak mindre föreningar och industrier,
har underlåtit att lämna uppgifter. De som svarat hade
tillsammans 61 164 fast hel- och deltidsanställda (31/12
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1973), vilket motsvarar 94 0/o av samtliga fast anställda
inom rörelsen.
Den totala ökningen beräknas fördela sig på tjänste

män och arbetsledare med 267 och övriga anställda med
2 321. Så gott som hela ökningen av tjänstemän och
arbetsledare hänföres till industri- och handelsföretagen.
Av de 61 164 anställda i de företag som redovisat

personalbehoven var 25 /o tjänstemän och arbetsledare.
Av samtliga anställda var 19 428 fast deltidsanställda.
Samtliga föreningar och företag räknar med att kunna

tillgodose det mesta av rekryteringsbehovet av tjänste
män och arbetsledare genom intern befordran. Endast till
vissa specialbefattningar blir det nödvändigt att gå
utanför rörelsen. Vad beträffar övriga anställda blir det
nödvändigt att söka folk utanför rörelsen, men inte i
nämnvärd utsträckning utanför den egna orten eller re
gionen.



NYA LO-SKOLAN
David Hjerpe, som varit på kurs på nya LO-skolan
Hasseludden tog Hilding och undertecknad med på
besök dit och Margaretha Trygg visade oss runt.

Det är en fin byggnad, känsligt infogad i naturen
i plastgjuten betong med yttertak av lättbetong.
Betong och trä med metallinslag är dom genom
gående materialen i hela byggnaden. Och stora gla
sade ytor, som ger fin kontakt med den underbara
skärgårdsnaturen.
Den japanske arkitekten Yoij Kasajima, som job

bat länge i Sverige, har stått för både arkitektur
och inredning, den senare tillsammans med Arne
Ström - det ger en ovanligt "hel" byggnad - och
vacker. Det måste vara rogivande och samlande att
ägna sej åt viktiga studier i en sådan omgivning.
Skolan har kommit till för att dom fackliga orga
nisationernas uppgifter nu är mycket vidare, dom
omspänner praktiskt taget hela samhället. Som regel
pågår fyra kurser samtidigt.

Den stora samlingssalen och matsalen kan ta var
dera 200 personer. Samlingssalen kan användas för
gemensamma program - film, dans, och som cafe
teria. Den har fin akustik genom sina sinnrikt gjorda
väggar bla. Akustiken i huset är över huvudtaget
behaglig och inte tröttande.

Så finns TV-studio med alla tillbehör. Ett fint
"öppet" bibliotek - ännu inte fyllt - en motions
anläggning med 25 m simbassäng och stor hall för
all sorts bollspel, bastu och tvättstuga för eleverna.
Konst finns och entrehallen ska kunna användas för
tillfälliga utställningar.
Vidare finns två lektionsrum för 20 elever, sex

för 35, varav två genom en vikvägg kan ta dubbelt
så många elever. 160 enkelrum med toalett och
dusch. Åtta utformade med hänsyn till handikap
pade.
På skolan hålls dels traditionella LO-kurser av

olika omfattning, förbundskurser och dessutom för
sökskurser, som LO:s studieutredning kommit fram
till. •
Hasseludden är yngst av LO-skolorna. Äldst och

traditionsrikast är Brunnsviks folkhögskola i Da
larna (1906), där LO byggde sin skola 1928. Runö
skolan i Roslagen från 1952 är störst med 270 plat
ser, varav 60 för folkhögskolan. Viskadalens folk
högskola från 1926 ägdes från början av Västra
Sveriges Arbetarförening och övertogs 1973 av LO.
Den har 120 platser delade mellan folkhögskolan
och LO-kurser. Margareta

Här en exteriörbild av LO-skolan. Den smyger sej i olika
utbredningar fint in i terrängen och ger därmed genom
dom stora "fönstren" en fin kontakt med naturen ini
från. Rogivande!

Albin Amelin målade tavlan här ovan 1948. Ett möte i
kyrkan, då Folkets Hus brunnit ner, är motivet. En gåva
till LO från SAP vid LO:s 75-arsjubileum 1973.
Nedan konferens- och samlingssalen.
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Här går skördetröskan vid Södersved. Vid spakarna Åke Andersson, som tröskar och skördar vårens rågsådd. Det
var väl en av dom få soldagarna, som lantbruket fick på sej för att rädda sin rekordskörd undan regn. Det ser så
ut av ljuset, dagrarna och rymden att döma i alla fall.

OM SKÖRDEN OCH REGNET
Att det har regnat så mycket, som det inte har
gjort på 100 år, har vi ju alla surat över denna
sommar. Men när man talar med Gunnar Ekström
på Lantbruket om regnet, då får det en annan
dimension än brist på solbränna och förlusten av
avslappnande dåsighet i stekande sol. Från början
av september till slutet av oktober har det bara
varit 25 uppehållsdagar. Och det är kanske ingen
överdrift, när Gunnar säger, att han aldrig varit
med om värre.

Skörden såg i alla fall lovande ut i augusti. Alla
tecken tydde på rekordskörd för hela landet, även
för Gustavsberg. Starten i våras var däremot inte
så bra. Det ska vara fuktigt och varmt på våren.
Men här på ostkusten är det oftast inte så fördel
aktigt före midsommar. Vi har ju ingen Golfström
på den här kanten. Det är bättre inne i landet och
på dom 20 år som Gunnar Ekström varit här har
det egentligen inte varit så många normalskördar,
just på grund av kustklimatet. Man har i alla fall
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satt in alla resurser och jobbat hårt för att få en så
god skörd som möjligt.
Vi odlar här alla fyra sädesslagen: råg, vete,

korn, havre och oljeväxter. Man har en växtföljd
med omväxlande säd och vallväxter över 6 år. Det
har tex blivit fint vete i Mörkdalen, bra råg i Sö
dersved och i Kårboda har man haft vårraps. 100
har som ska skördas ger en normalskörd av ca
250 ton.
Vetet och rågen går in till KF:s kvarn Tre Kro

nor på Kvarnholmen. Rapsen går till margarin
fabriken i Karlshamn. När skördetröskan bärgat
havre och korn mals det i magasinet till kreaturs
foder för eget bruk och försäljning.

Spannmålsskörden har ändå tack vare hårt jobb
blivit god. Höskörden, som ger foder under vin
tern, är däremot på grund av den regniga skörde
månaden juli inte så bra och där står man inför en
bekymmersam situation.

M



"Långdansen* gadr igen!
Den "retroaktiva" introduktion och fabriksinformation
som genomfördes för våra fabriksanställda har nu åter
upptagits - denna gång för tjänstemän/arbetsledare i
Gustavsberg.

Efter förfrågan visade det sig att ett 175-tal anställda
ansåg sig veta och ha sett för lite av företaget.
Åke Blomberg på utbildningsavdelningen pusslade

ihop önskemålen så att vi för oktober-november kunde
boka tretton tillfällen, vardera omfattande en grupp på
c:a 30-talet deltagare samt erforderligt antal guider.
Vid A-alternativet presenterade Lars Hillberg för

första gången företagets nya organisationsschema som
även inkluderar företagen utanför Gustavsberg. Under
informationen som tog c:a 45 min hann deltagarna även
få en inblick i ansvarsförhållandena inom de olika en
heterna.
Efter frågor och kaffe följde sedan en c:a två tim

mars rundvandring på Badkarsfabriken och Underhålls
verkstäderna.

I alternativ B har två informatörer medverkat - Tore
Jansson för SIF-personal och K-E Hansson för SALF
anslutna. Båda har företrädesvis informerat om resp
organisationers uppbyggnad centralt och lokalt samt om
den tillämpade förhandlingsordningen. Fabriksvisningen
har här gällt Sanitetsporslins- och Plastfabrikerna.
Ruben Edqvist har i C-alternativet berättat om före

tagets utveckling från tidigt 1800-tal till dagens Kon
sumentägda storföretag med en väntad omsättning på
omkring 0,6 miljard och en förhoppningsfull syn på
framtiden.

I detta alternativ fick deltagarna se Hushållsporslins
fabriken och Konstavdelningen.

I det sista alternativet genomfördes informationen i
form av en diskussion kring vår nyligen utsända "Vår
personalpolitik" med möjlighet för deltagarna att ställa
frågor till representanter för personalfunktioner.

Före rundvandringen på Kontoren och Keramiskt
Center informerade vår nya personalkurator, Ulla Bill
ving om sina uppgifter inom företaget.

Enligt vad vi hittills kunnat finna har visningarna
väckt stort intresse och vi hoppas kunna ta detta som
en bekräftelse på att det är bättre sent än aldrig.

N. Winberg

Den här gruppen har hunnit till "mekaniska". Vid
maskinen Krister Fredriksson.
Från vänster Yngve Lalin som är nästan skymd

av Patrizia Pinetti, Bertil Peterson, Bengt Sandberg,
Alberto Deiaco och Lahja Springs.

Den här bilden togs på Snickarverkstaden på UHV.
Det är Alf Eriksson som visar oss ett arbetsmoment.
Gruppen tillhörde A-alternativet och fick höra
Lars Hillberg presentera den nya organisationspla
nen, samt fick rundvandra på BKF och UHV.
Från vänster Edla Sofia Arvidsson, Edit Ludwig,

bakom Alf ses guiden Signe Nilsson, Gulli Rehn,
Bror Carlsson, Maj-Britt Pettersson, Åke Henocks
son och Gösta Pettersson.
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VANDRA MIN VAG
Djurgården kallades först Valdemarsön och är om
nämnd första gången, då "kung Magnus Ladulås

. köpte mark på Djurgården", som han sedan skänk
te till Klara kloster. På 1400-talet blev Djurgården
åter kunglig mark, delvis av strategiska skäl. Att
detta stora område fick vara i fred berodde på, att
det under en lång period var kunglig jaktpark, ett
två mil långt staket byggdes runt jaktparken på
1600-talet och fanns kvar långt in på 1800-talet.
Viltbeståndet skulle i någon mån skyddas från de
kringströvande vargarna.

Djurgårdsbron blev klar till utställningssommaren
1897. Adelsparre smyckade bron med fyra forngu
dar, Tor, Heimdall, Frigga och Freja. Tre av dem
i långa fotsida dräkter, men Freja modellerades med
naken stjärt, vilket väckte rabalder i det oscarianska
Stockholm. När sedan utställningen ordnades, revs
många av de gamla djurgårdshusen.

I parken utanför Galärvarvet ligger Lejonslätten
med Karl XV:s staty, avtäckt 1909. Slätten har sitt
namn efter de lejongropar, som fanns där på 1600-
talet. Slätten har två restauranger, Godthem och
Ulla Winblad, den förra blev ölstuga under utställ
ningen 1897. Där ligger också Stockholms mest
"campa"museum, Biologiska Museet. Ritat av Agi
Lindgren som en fornborg, fylld med uppstoppade
djur och med Bruno Liljefors festliga fondmålningar.
Museet invigdes 1893.

Framnäs kallas den udde, där Jenny Lind-statyn
av Rafael Rådberg varit placerad sedan 1921. Jenny
Lind besökte ofta den s k Fjeldstuen på Norra
Skansberget under sin livstid. På Framnäsudden ha
de också arkitekt Fredrik Blom på 1830-talet upp
fört sina sk flyttbara hus. I ett av husen bodde
under en tid skådespelerskan Emelie Högqvist. Au
gust Blanche har i en bok berättat om hennes tid
på Framnäs. 1890 donerades området till Artur
Hazelius' Nordiska Museum. Här startade Hazelius
Skansen.
Vid Norra Skansberget finns ett minne från

Stockholmsutställningen 1897; den Skånska Kol
gruvan, som bestod av ett kulissartat hus, med en

"falsk" gruva.
Skansen har i många år klassats som Stockholms

sevärdhet nummer ett. Det började vid Framnäs
udden 1890 och året därpå inköptes det övriga om
rådet vid Bollnästorget. Först fick man ett urmakar
hus från Mora, Kyrkhultstugan från Blekinge och
den s k Hackstugan från Orsa. Lappkåtor och and
ra småbyggnader kom också på plats. Vid Vårfesten
den 6 juni 1893 föddes iden till Svenska Flaggans
Dag. Paradutsikten från Soliden fick Skansen Artur
Hazelius' dödsår 1901, då gamla tivoliområdet in
köptes. Till Skansen hör också Nordiska Museet.

Gustav Vasa-statyn i Museets entrehall av Carl
Milles var vid invigningen en gipsmodell, men var
avsedd att göras i ek. Därför hyrde Milles en f d
slakteributik på Styrmansgatan 23.

Ekmaterialet hämtades från Åtvidaberg, med un
dantag av materialet till kungens panna, som togs
från en ek, som Gustav Vasa själv planterat. Un
der arbetets gång var det så kallt i den tillfälliga
ateljen, så Milles frös och ådrog sig tbc. Statyn blev
målad och förgylld och dominerar hallen, som en
riktig "ekenskis".

I källarvåningen dominerar fiske och jakt i forna
dar samt Samernas liv och kultur. Livrustkammaren
har sina lokaler i bottenvåningen. Manliga dräkter
dominerar och blodiga skjortor efter Gustav Adolf
och Gustav III finns också.

En trappa upp finns det hemslöjd från äldre ti
der och två trappor upp finns det högre ståndsmil
jöer och stilmöbler från olika epoker. Man kan ock
så åka hiss, så blir det inte så ansträngande för äld
re människor.

Bakom Nordiska Museet ligger Galärvarvet, som
man håller på att bygga om till park. Varvet eller
platsen omges sedan 1830 av en tegelmur, som folk
humorn döpt till kinesiska muren. På kyrkogården
finns en grav med ett ankare, som minner om regal
skeppet Wasa och av stenarna från dess barlast har
man gjort en stenlagd gång till graven med resterna
av de döda, man fann i skeppet.

Axel Björkman

0

HALL DIG I TRIM
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Bilden ovan, som vi fått låna av Ivan Berglind, handlar om potatisplockning i början
av JO-talet. Det var liksom "farstarnas" nationaldag, när det var dags att följa med nå
gon och ta upp potatisen. "Farstarna" det var dom som jobbade i jordbruket och bodde
kring Farsta. Det var många, som hade potatisåker. Men just den här gången var det"Pip
kalle" Karlsson, som hade kallat. Han bodde i Skogsbo men hade sin potatisåker vid Sö
dersved. Och när det var dags, tog man sin väska, åkte in till stan och gick upp i Trång
sund och provianterade dricka. Så for man iväg, jobbade, åt och drack och var glad. Som
tack för hjälpen fick man en säck potatis med sej hem.
Sittande fr v Agnes och Harry Nelsson, Karin Lindberg och Dagmar Nelsson, Ragnhild
Nelsson och Sigge Nelsson, Hjalmar Eklund, "Percy Luck' kallad, Sven Jansson, Sverker
Larsson, Helge Jansson. Stående fr v Clarence Larsson, Tore Jansson, okänd, Gunnar Ös
terberg, E Rosen, bakom honom "Tobak' Karlsson, Ivan Berglind, "Banan', okänd,
Lennart Nelsson, Evert Nordström, Marin Karlsson, Hilding Axelsson, Edvin Nilsson.

Brev från Acke Mas till Acke B.
"Acke Mas" Hedberg, utflyttad gustavsbergsgrabb, nu
mera bosatt i Dalarna, har läst Rune Lindströms dikt
"Minnenas grind" och skickat den med ett trevligt brev
till Axel Björkman, vi citerar:
"Oppnar 'Minnenas grind' och plötsligt är jag pojke

igen. Befinner mej i Mariagatan mellan sexan och tian,
i sällskap med mina pojk- och tonårs bussiga kompisar
- Acke Dahlkvist, Tätte och Gunnar Erland, Jojje och
Sven Lundin, Erik Axell och bröderna Rosendahl m fl
alltså fotbollslaget (skit på skjortan från Kapellsplan).
Ett gäng med 'småkillar' skulle naturligtvis också vara
med oss 'dom stora grabbarna' - Oscar och Emil (chok-

ladhattarna) Sundberg från fyran - småglin från Axells
i sexan - Kalle Lingon - Jott från Skuggan. Vad blev
det av alla dessa ? ? ?

En liten trevlig grabb som presenterade sej som Kalle
Bunkman, framträder tydligt - de va han som blev
'Vandraren'. Tack Acke för härliga stunder du berett
mej och många, då du genom 'Gustavsbergaren' bring
ade 'barndomens ängder' till oss som var långt borta.
Hoppas och önskar att vi får en riktig 'snackestund' i
en inte alltför avlägsen framtid, mest om Mariagatan.
PS - Emil Sundberg ringde mej från Borlänge - den
andre chokladhatten, Oscar bor i Vansbro - DS".
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Bernt Uthas, Gun Bengtsson, "Äby" Eriksson och Al} Öhman vid 75-årsfesten.

0

RAPPORT FRAN
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OXELOSUND
Centrifugalrör firade KF:s 75-årsjubileum på lör
dagskvällen den 23 augusti. De anställda med sina
"respektive" reste med abonnerade bussar till Träf
fen i Nyköping, en kombinerad teater- och dans
lokal i Folkets Park. Vi bjöds på en utmärkt hjort
stek, scenuppträdande och dans. Alf Ohman erinra
de i ett kort tal om KF:s utveckling och 75-åriga
tillvaro och det hurrades. För scenuppträdandet
svarade Norrköpings Artisternas "Musiquette", som

består av de från radio och TV kända sångartister
na Gun Bengtsson och Bernt Uthas samt den inte helt
obekante pianospelande fotbollslandslagskaptenen
Georg "Äby" Eriksson. Efter mat och underhållning
gavs tillfälle till motion till musik av dansorkestern
"Blue Sounds" från Uppsala. Och så småningom
kunde man, kanske lite trötta och belåtna, åter stiga
på bussarna för återtåg hem till Oxelösund.

A. Ö.

JOHN SALLBORG ORDFÖRANDE I INTERCOOP
Kooperativa förbundets chef, direktör John Sallborg,
har vid årsmöte i Wien omvalts till ordförande i Inter
Coop, det internationella kooperativa samarbetsorganet
för inköp, produktion och distribution. Inter-Coops
medlemsorganisationer har tillsammans en detaljhan
delsomsättning på 11 miljarder kronor.
Vid årsmötet var 25 medlemsorganisationer represen

terade med 54 ombud. KF representerades av John Sall
borg, Kurt Lindfors, Rudolf Wallden och Nils Thedin
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samt Jonas Einarsson, Ktf Stockholm.
Till styrelse för två år valdes, förutom John Sall

borg, Fulco Checcucci, Italien, Ebbe Groes, Danmark,
Karl-Erik Persson, Sverige, Werner Peters, Västtyskland,
Anton Reuter, Osterrike, Arthur Sugden, Storbritannien,
Hans Thuli, Schweiz, Charles Veverka, Frankrike samt
Jadviga Wokkaj, Polen.
Till vice ordförande valdes Charles Veverka och Ebbe

Groes.



Vårt fotbollslag - som gav Fagersta AB en "match" vid KF-jubileet - fick inte plats i förra numret!
Fr v knästående Roger Sandberg, Arne Westman, Rickard Nilsson, Knut Thurby, Allan Eriksson (spelan
de tränare) och Toivo Kuuttinen. Stående: Ingvar Widell, Sven-Erik Eriksson, Tage Gunnarsson, Tors
ten Edlund (kapten), Bjarne Lindlöf, Sivert Wallberg, Åke Johansson och Kenneth Andersson.

MOLNTORPSGLIMTEN
Vid företagsnämndens septembersammanträde rap
porterades bl a, att man pga minskat bostadsbyg
gande märkt viss nedgång för våra produkter på
en del marknader, medan andra delvis kompenserar.
Genom en något sänkt tillverkning får produk
tionssidan möjlighet att slutföra planerad maskin
flyttning. En ny planpress skall även installeras
under sista kvartalet. Fundament och andra nöd
vändiga förberedelser har redan utförts.

Förslagskommitten rapporterade att Kenneth
Jansson (två st) och Eero Salomaa erhållit belöning
för antagna förslag.

GBM-klubben har arrangerat årets 10-kamp. Slut
segrare blev Toivo Kuuttinen, som sedan 1968 tagit
följande placeringar: 7-3-3-2-3-3. Den välmeriterade
klubbmästaren vann med minsta tänkbara marginal,
då "silvermedaljören" Kari Louma-Aho stannade
på samma slutpoäng! Resultat: 1. T Kuuttinen
platssiffra 38, 2. K Louma-Aho 38, 3. Markku
Kuuttinen 39, 4. Martti Haarala (som deltagit
varje år sedan starten 1963) 44, 5. Rauno Louma
Aho och Kenneth Jansson 53, 7. Matti Kuuttinen
58, 8. Eero Salomaa 70, 9. Martti Pokela och Tors-

ten Edlund 76 p. Grensegrare: Toivo K 100 m 12,2
400 m 61,0 sek och skjutning 95 p Kari L-A kula
14,54 och spjut 47,06 m (båda not klubbrekord),
Martti H diskus 38,44 och st längd 2,83 m, Martti
P simning 50 m 44,4 sek, Rauno L-A höjd 1,55 m
samt Markku K terräng 2 200 m 7,49 min.

Klubbens volleybollsektion, som startade litet
försiktigt under förra säsongen, deltager åter i en
motionsserie i Hallstahammar. Arrangör är Kol
bäcks Volleyklubb, som f ö återkommit till div 1!
Utfärdssektionen har arrangerat en bussresa till

Tekniska Mässan i Stockholm den 19 okt.
Elis Westman lyckades inte upprepa fjolårs

triumfen, då årets RM-skytte avgjordes i Luleå,
trots en ökning med 5 poäng! Mästerskapet hem
fördes av Folke Persson, Koop Kamratklubben,
Sörmland, med utmärkta 320 p. Elis tog "silvret"
med 312 och trea blev Harald Fjällström, KPK
Norrbotten. Att tävlingen inte tillhör de lättare i
gamet avslöjar programmet: 15 skott liggande, 10
knästående och 10 stående! Revansch för "vår" man
i Umeå nästa år?

L Johansson
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EN .FESTLIG OPERAFÖRESTÄLLNING
PÅ GUSTAVSBERGSTEATERN

Som ni säkert vet, håller operahuset i Stockholm
på att byggas om. Alla sångarna, dansörerna och
musikerna åker nu land och rike runt och sjunger,
dansar och spelar för oss, som inte åker in till Kgl
Operan särskilt ofta. Förresten är det riktigt att
finkulturen åker ut till landsortsfolket och inte nöd
vändigtvis vice versa. Den 16 och 17 oktober gäst
spelade Operan på Gustavsbergsteatern med *Bar
beraren i Sevilla". Det är en av Rossinis allra popu-

läraste operor och det märktes minsann i de fullsat
ta salongerna. Handlingen är farsartad och tack vare
de duktiga solisterna blev det två verkligt roliga
föreställningar.
Vi kan vara glada över att vi i Gustavsberg har

en så fin och tekniskt avancerad teater att vi kan ta
emot en hel oavkortad operaföreställning utan stör
re problem.

ML

En annorlunda barberare
Någonstans läste jag att barberaren i Sevilla skulle
komma till Gustavsberg. Vad nu då, tänkte jag,
visserligen är det kö ibland när man skall bli klippt,
men behövs det verkligen en frisersalong till i Gus
tavsberg. Och Sevilla verkar inte svenskt heller och
det är väl onödigt att importera arbetskraft i den
branschen. Ännu mer förvånad blev jag när jag
såg att kulturnämnden stod bakom. Det borde väl
vara företagarföreningen som ordnar sådant.
Det annonserades att han skulle öppna en ons

dagskväll på Gustavsbergsteatern. Det märks att
butikstängningslagen upphävts. Och jag tänkte, jag
kan ju i alla fall pröva på. Och första kvällen måste
det givetvis ske, för det lär vara så fint att vara
med just första gången något händer.
Jag begav mig iväg rätt tidigt, men det var visst

många som behövde frisera sig, för det var kö ända
ut till ytterdörrarna. Att han även hade salong för
damer förstod jag av att ungefär hälften i kön var
damer.
Vi blev insläppta i stora salen och fick lyssna till

musik innan det öppnades. När sedan öppnings
täckelset dragits åt sidan, så inte var där någon

frisersalong inte, men jag tänkte att den är nog
bakom dörren till höger.

Bäst det är kommer en kille och känner på dör
ren. Men den är tydligen låst. Då kallar han på
kompisarna och de börjar spela och sjunga, som jag
först trodde, för att väcka barberaren, men det var
fel för de sjöng visst för någon tjej som bodde i det
andra huset. Och de där det var inga gustavsbergare,
så tydligen hade några icke svenskar kommit först
i vår kö. De var klädda på ett helt annat sätt än
vad vi var.

Barberaren kom emellertid senare, men inte fick
han någon tid till att klippa och raka. Nej, de loc
kade honom till att konspirera i något slags triang
eldrama, så all hans tid gick åt till det. Så på hela
kvällen rakade han inte mer än en enda person och
vi fick sitta där med vårt långa hår.
Han skulle ha öppet dagen efter också, men då

vet jag inte hur det gick, för jag återvände till min
vanlige frisör. Men kunde han inte avverka mer än
en kund den dagen heller, så förstår jag att han
slog igen butiken efter bara två dagar.

Oklippt

"FRÖKEN JULIE" PÅ GUSTAVSBERGS TEATER
När denna tidning väntas utkomma i mitten av november, har vi fint besök på Gustavsbergs Teater av
Dramaten. Den 13 nov ges Strindbergs "Fröken Julie", i anslutning till den "fadderverksamhet" som Skå
debanan och Dramaten startade på AB Gustavsbergs Fabriker i höst. Fyrtio anställda från de tre personal
org, 205 :an, SALF och SIF har sett "Morbror Vanja" och "Den Jäktade" samt besökt Dramatens verkstad
i Solna.
"Faddrarna" förväntas sprida kunskap för Skådebanans och Dramatens verksamhet och verka för den

kultur, som båda hängivet arbetar för.
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NYA TENNISESS
Björn Borg-febern har gripit omkring sej. Och
Gustavsbergs Tennis-Klubb har tagit kontakt med
Fritidsnämnden för att få i gång en tennisskola
för ungdomar i Värmdö kommun. Som instruktör
har man engagerat Göran Stavsjö. Han tillhör
Kungliga Tennis-Klubben i Stockholm och är ut
bildad där. Under hela sommaren har han jobbat
här med dom som fick plats. Det blev nämligen en
väldig anslutning, massvis med ungdomar ville
komma med. Men det fanns inte banor så det räck
te till och många blev förstås besvikna. Genom
Janne Lundqvist på Fritidsnämnden har vi fått
veta att två nya banor håller på att anläggas på
Ekvallen och dom ska bli färdiga nästa år. Så bätt
re lycka nästa gång för dom, som inte kom med
i år!

FOTBOLL
Forts på föreg nummers Krönika

Gustavsberg stannade kvar i Div IV
Lördagen den 21 september spelade Gustavsberg
2-2 mot Reymersholm hemma på Farstaborg.
Vidosav Petkovic svarade för Gustavsbergs bägge
mål, kvitteringsmålet kom i sista minuten.
Lördagen därefter förlorade man mot Gubb

ängen med 5-3. Gustavsbergsmålen gjordes av
Benny Sjödahl, Bengt Sundström och Jesper Fellke.

Sedan stack man emellan med en vinst mot En
skede IK med hela 5-2 ooh målen gjordes av
Vidosav Petkovic, Janne Lundkvist, Bengt Sund
ström, Sören Jansson och Kent Sundström.

Söndagen den 13 okt vann Gustavsberg mot
Stuvsta genom att hemmalaget bjöd på ett själv
mål.
När det nu stod klart att Tellus skulle vinna

serien och att Gustavsberg skulle bli tvåa, så har
man prövat några juniorer med gott resultat.
Sista seriematchen gick på Värmdö ip lördagen

den 19 okt och den slutade med seger för Kärrtorp
med 2-1. Foto M. Drewert
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GUSTAVSBERG

Födda
23.8 dotter till Hans Christer Ostlund o.h.h. Tuula Inkeri

f. Partti, Meitens v. 15
27.8 son till Jan-Olof Björk o. Agneta Christina Broquist,

Björnskogsv. 20
29.8 dotter till Väinö Johannes Hokkanen o. Oili Annikki

Kohonen, Nelsonstigen 12
30.8 son till PenttiJohannes Pasanen o. Inger Rose Marie

Lax, Skyttev. 32
31.8 son till Sten Ulf Carlen o.h.h. Eva Birgitta f. Dahlgren,

Nelsonstigen 13
4.9 son till Gunther Gottfrid Hubeny o. Gerd Hillevi

Dahlgren, Skyttev. 26
4.9 son till Gun Carola Pettersson, Skyttev. 18
6.9 Marika Hannele dotter till Jaakko Juhani Niemelä o.

Eliisa Anneli Myllymäki, Mariaplan 2
7.9 Boban son till Vidoslav Petkovic o.h.h. Slavica, Rutens

v. 22
9.9 son till Nils Göran Omberg o. Ann Christine Margareta

Backlund, Nelsonstigen 7
13.9 dotter till Pia Christina Nordström, Rutens v. 4
15.9 son till Jan Erik Arvid Lundell o.h.h. Annica Maria

Linnea f. Eriksson, Harstigen 11
17.9 dotter till Göran Olof Holmström o.h.h. Inger Linnea

Bodin, Björnskogsv. 46
26.9 son till Annmarie Elisabeth Nätt, Älggårdsv. 20 E
28.9 son till Leila Linnea Waittinen, Idrottsv. 18
30.9 dotter till Sisko Anneli Rytinki, Bergsg. 1 B
30.9 dotter till Sven Erik Mickelsson o.h.h. Kimi f. Ujihara,

Idrottsv. 12

Vigda
25.8 Erik Allan Sigvard Löfgren o. Britt-Marie f. Sund
28.9 Ensio Anders Rönnkvist o. Raili Sofia f. Kamila

Döda
27.8 Gustaf Vilhelm Möller, Björnskogsv. 12 71 år
18.9 Iida Katariina Sievinen f. Pylvänäinen,

Nelsonstigen866 år
4.10 Ida Maria Johansson f. Björkström, Gustavsgården 92 år

Gustavsbergs församling
GUDSTJÄNSTER I GUSTAVSBERGS KYRKA
Varje sön- och hlegdag Högmässa kl 11, va*annan gång med
Nattvard. Kyrkokören medverkar högtidsdagar.

Söndagen den 3 nov är församlingens särskilda Dopdag, då
Dopet är infogat i Högmässan kl. 11.
Varje torsdag kl 19.30 Bön.
Varje lördag kl 18 Orgelmusik.

A. F. B E C K M A N
Begravnings & Eldbegängelsebyrå AB

26

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN
Lördagar kl 10 Barnens Kyrktimme i Gustavsbergs kyrka.
Torsdagen den 7 nov kl 15.30 Barnfilmclub i Munkmora

gården.
Ceciliakören (barnkör) övar måndagar och torsdagar kl 15.

Sjunger vid gudstjänsten på Gustavsgården den 18 okt kl 17.
Medverkar i Högmässan i Gustavsbergs kyrka den 27 okt kl
11.
Konfirmanderna har nu kommit i gång med "läsningen".

Onsdagen den 30 okt kl 19.30 konfirmandträff i Ingarö
hemmet.

Ungdomssamling onsdagen den 13 nov. Filmkväll.
Lördagen den 16 nov kl 20.30 Ungdomssamling i Munk

moragården. Kristen teatergrupp spelar *Kompisar",
Föräldrasamling onsdagen den 20 nov kl 19.30 i Kristall

salen. Föräldrar till eleverna i Kyrktimmen, till konfirman
derna och till medlemmarna i Ceciliakören inbjuds särskilt.
Inger Haettner talar om barn- och ungdomspsykologi, samtal,
samkväm.

Kyrkospelsgrupp startar 14 okt under ledning av ungdoms
sekreterare Karl-Erik Cederlund.

Hans Ekström

Tack
Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker,

arbetskamrater och vänner för all uppvaktning på
min 60-årsdag.

Aramis Fonsati

Ett hjärtligt tack till Gustavsbergs Fabriker, ar
betsledning, arbetskamrater, släkt och vänner för
presenter och blommor på min 50-årsdag.

Ilmar Kuurberg

För de gåvor jag erhöll i samband med att jag
slutade min anställning på fabriken, då jag nu pen
sionerats, vill jag framföra mitt varma tack.

Ingemar Carlsson

Ett varmt tack till Gustavsbergs Fabriker, fab
riksledning, förmän, arbetskamrater och personal på
Fleminggatan för uppvaktning i samband med min
pensionering.

Bertil Peterson

Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90



INGARÖ

Födda
24.8 en dotter till Karl Olov Herbert Jansson o.h.h. Ingrid

Margaretha f. Karlström från Återlögavägen 16
25.8 en dotter till Ingemar Hallenberg o.h.h. Gunilla Kristina

~. Perbo från Brantvägen
16.9 en son till Nils Bertil Karlsson o.h.h. Inga Margareta

f. Bengtsson från Kalle Flygares väg 2
25.9 en son till Lars Gerhard Larsson o.h.h. Miriam Thoren

Larsson från Hanskrokatorpet

Vigda
31.8 Jerker Söderlund och Brita Maj Peterzon från Genvä

gen 1

Döda
27.8 Erik Swahn från Återvall

HOGMASSA varje sön- och helgdag kl 11.00
BARNENS KYRKTIMME varje lösdag kl 9.30
HELGMÄLSBON första lördagen varje månad kl 18
ALLA HELGONS DAG firas traditionsenligt med kyrkkaffe
efter högmässan samt på kvällen kl 18.00 med en Gudstjänst
till De Hädangångnas Minne.
EKUMENISKA U-VECKAN firas 10-17 nov kring temat
Frihet åt förtryckta".

ETT ÖGONBLICK REDAKTÖRN
I boken om Gustavsberg 1640-1940 avslutas his
torieskrivningen med en anmärkning att det har
sina gränser att skildra händelserna efter 1937
och att det skulle vara ogörligt att dra dem. Verk
ligen? Vore det inte lämpligt att försöka till 150-års
jubileet?

I boken utlovas läsaren till slut i alla fall en in
blick i utvecklingen i en serie bilder, där företaget
presenteras. Så följer en bild av chefen och en vy
av företaget 1937.
Var det allt eller kommer det en bilaga till

skriften?
Intresserad läsare

Samlare av stengods önskar köpa:

W. Kåge: Farstagods, Cintra, Fajanser mm,
Berndt Friberg: äldre gods,
G. Wennerberg, Thyra Lundgren: Fåglar,
Anders Liljefors, Stig Lindberg: Fajanser,
samt Gustavsbergs tidskrift, Porslin.
V g ring 36 21 00 helst efter kl 18.00

Lennart Larsson

RÅDJURET PÅ INGARO
Ett litet rådjur i skogen går
det är så fruset ej mat det får
ty drivan ligger så djup och svår
det gröna kommer ej förrän i vår.

Till lilla stugan det traskar då
Av gamla Anna en bit att få
med tacksam blick genom rutan ser
har du ej mera, dess ögon ber.

När solen skiner på pälsen grå
det litet värme väl blir ändå.
Till skogen åter det sig beger
när mörkret sakta sig sänker ner.

Anna

SOL
Sol över glittrande vågor
sol över blommande äng
sol uti grönskande hagar
sol uti skogarnas hägn.

Anna

Nedan: Wilhelm Kåges, Gamla fabriksbyggnader.
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Handla konsumentägiz

pckey
greJor
Nya jättefräna handskar av canadensisk
modell till mycket låga priser.
Idealet för tuffa lirare!

Ishockeyhandske
lnnerhand av skinn. Kraftigt stoppade valkar. Förstärkt
tumme. Formriktig canadensisk modell.

Pojk/junior, blå/vit/gul 39;75
Junior, röd/vit 54:

lshockeyskridsko ABC Phil Esposito
Spaltfodrad känga av narvläder. Skena av härdat kol-
stål. Röd/svart. Storlek 37-38 119;

Storlek 39-44 144:-
lshockeyklubba Jofa Hook
Elitklubba med limmat skaft. Extra tunt blad.
Glasfiberförstärkning. Svart med gult tryck. 28:-

0
Domus

PÅ LÄTT SVENSKA
Månadslön vid omskolning
Vuxna* som går på omskolning* (arbets

marknads-utbildning) ska under kurstiden
kunna få en lön på 1.980-2.860 kr per må
nad. Det föreslår* en arbetsgrupp. Man ska
också kunna lära sig ett arbete som ger bättre
lön, om man är minst 25 år och under minst
fem år haft en lön, som ligger mer än tio
procent under industriarbetarens medel-lön*,
tycker gruppen.
Gruppen vill också att kvinnor ska få 20

kr extra per dag under kurstiden, om de lär
sig ett arbete, som nästan bara män har nu.
Det blir på samma sätt för män, som lär sig
ett arbete som nästan bara kvinnor har nu.

Det kan bli så här tidigast nästa höst. Bi
dragen för omskolning är nu 705 kr för per
soner, som har familj och 655 kr för ensam
stående. Det är för lite för att människor ska
börja lära sig ett nytt arbete i stället för att
vara arbetslösa. Många som går på omskol
nings-kurser har under den senaste tiden de
monstrerat för att man ska höja bidraget till
900 kr i månaden.
ARETS NOBEL-PRIS* I LITTERATUR

går till de svenska författarna Eyvind John
son, 74, och Harry Martinsson, 70 år. De får
dela på 550 000 kr. Båda författarna är med
lemmar i Svenska Akademin**. Den bestäm
mer*, vilka som ska få litteratur-priset. Ey
vind Johnson skriver romaner, Harry Mar
tinsson skriver bl a lyrik.

*ORDET BETYDER
omskolning -en Kalle var byggnadsarbetare. Han
fick ont i ryggen och måste byta arbete. Nu går
han på omskolning för att lära sig ett annat yrke.
vuxen Han är vuxen = han är inte barn.
före/slå -slår -slog -slagit Han föreslår det = han
säger att han tycker man ska göra det här.
medellön -en -er A har en lön på 2 300 kr i må
naden, B har 2 900 kr och C har 3 800 kr i må
naden. Medellönen för A, B och C är 3 000 kr i
månaden.
Svenska akademin (från 1786) = en grupp på 18
personer som kan mycket om Sveriges språk och
litteratur. De gör bla en stor ordbok och en ord
lista, som bestämmer* hur man ska skriva svenska
ord.
bestäm/ma -mer -de -t Hon bestämmer = hon sä
ger, vad de ska göra.



0 älskade säg, om ditt hjärta ej stundom har flytt
långt bort från det mulnande hav och den orena stad?
Till hav som är klarare blått och så jungfruligt nytt
att dess skum är ett ljusets och renhetens bländande bad-
dit, älskade säg, om ditt hjärta ej stundom har flytt?

Blott havet det vida kan läka de kvalfyllda bröst.
Vems ande har låtit dess rosslande vågsånger bli -
tätt följda av vindarnas milda, harpklingande röst -
åt hjärtat en sällsam och bävande vaggmelodi?
Blott havet det vida kan läka de kvalfyllda bröst.

Baudelairöversättning ur M~sta et errabunda
av Dan Andersson
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Nu tända vi granen snart
Små ljus, som skina varmt och klart.
Och alla barnens tankar gå
Till barnet där på krubbans strå.

Välkommen hit i jul igen,
Du som blev barnens store vän.
Kom följ oss alltid på vår stig
Och lär oss att bli lika dig.

Sv psalm 516: 2, 5
Jeanna Oterdahl (1909)

Gläns över sjö och strand,
Stjärna ur fjärran,
Du som i Österland
Tändes av Herran.
Stjärnan från Betlehem
Leder ej bort, men hem.
Barnen och herdarna
Följa dig gärna,
Strålande stjärna.

Natt över ]udaland,
Natt över Sion.
Borta vid västerrand
Slocknar Orion.
Herden, som sover trött,
Barnet som slumrar sött,
Vakna vid underbar
Korus av röster,
Skåda en härligt klar
Stjärna i öster.

Viktor Rydberg ( 1891)
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De tre vise männen från Osterland, i Edith Tupys
version, komponerade av frön, fröhus, torkade stjäl
kar och strån, bär fram sitt budskap om hoppets
stjärna i juletid. Vi har nått den helg, som betyder
mest för oss människor, antingen vi omfattar den
kristna livssynen, någon annan lära eller lever i vår
otro. Alla behöver vi ledigheten, festen och den
samvaro med varandra, som kännetecknar julfiran
det.

I detta julnummer finns mycket att känna igen.
Det har blivit tradition att Bo Broms hälsar perso
nalen allt gott inför det nya året - i år på fem
språk. Gösta Dahlberg, företagets förre personal
konsulent och mångårig redaktör för den här tidn
har dykt ner i sitt minnesförråd och hämtat minnen
från 1950. Fortsättning följer i kommande nummer.
Till Gustavsbergarens vänner räknar vi med gläd

je Mats Rehnberg, som denna gång berättar om den
märklige Ingaröprästen, Samuel Odmann. En ung
vän har vi fått i Ulf Anzelius, som jobbar på Sve
riges Radio och älskar Lagnö. På det viset fick vi
stoff från två olika håll av storkommunen.

Bara två blomsterprydda pensionärer har vi men
flera lämnar oss tyvärr vid årsskiftet. Vi saknar
alla trofasta medarbetare men kan ju inte missunna
dem deras frihet och vila.
Margareta har besökt Bergsbrunna i Mälardalen,

ett av de tegelbruk som tillhör Gustavsbergsgruppen
och rapporterar från det besöket. Vi har också haft
storfrämmande på Gustavsbergs Teater. Dramaten
kom hit och gav Strindbergs Fröken Julie och det
blev en helkväll i mörka november. Konstförening
en - 30 år, har haft sin årliga utställning med ut
lottning och en välbesökt och givande Hobbyut
ställning har imponerat på oss vanliga TV-tittare.
Rekord i fina förbättringsförslag har gett rekord

belöningar till skärpta medarbetare och på avdel
ningen för pristagare har vi också en yngre engels
man som hämtat hem ett "älgpris".
Ni hittar detta och mer till själva om ni bläddrar

i tidningen. Till sist önskar vi en Riktigt GOD
HELG till alla, inte minst till Gustavsbergare bort
flyttade från Farstaviken, ha det så bra, det står en
doft av skinka och pepparkakor kring viken.

Red
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Inför ett nytt år
Det gångna året har varit fullt av om
välvningar som visat hur sårbara vi är
i vår till synes trygga och ombonade
värld. Jag hade för ett år sedan en opti
mistisk syn på 1974 och den har i fråga
om sysselsättning, företagsutveckling och
rörelseresultat slagit in men inte helt
utan vånda.
Det började med oljekrisen som i sina

kortsiktiga verkningar snabbt klarades
upp, men långsiktigt har den skakat värl
den och rubbat grundvalarna för många
industrier, ja för ekonomin och välstånds
utveoklingen i hela länder. Någon väg
tillbaka finns ej och vår energidebatt här
hemma har verkligen för oss visat hur
vitala frågor engagerat svenska folket.
Vi har gått vidare på vår väg mot

demokratisering och decentralisering av
företagens skötsel och vi har i Gustavs
berg haft ett positivt utbyte av arbets
tagarrepresentanter i direktion och arbets
grupper. För vår del har detta kanske in
te inneburit någon stark omvälvning, ef
tersom vi i ett 50-tal samrådsgrupper re
dan tidigare arbetat gemensamt. Skydds
arbetet har också aktiverats. Skärpta
myndighetsbestämmelser och en ökande
insikt om arbetarskyddets betydelse har
på ett direkt sätt ökat insatserna hos oss,
men för en del industrier i vårt land,
tex basplasttillverkare, har omställningar
krävts som även haft sin indirekta på
verkan på oss inom Gustavsbergs Fabri
ker.
Byggnadsverksamheten, som vi är så be

roende av, har minskat och detta har med
en viss eftersläpning nu drabbat oss i
form av nedgång i order på senhösten och
risk föreligger att produktionsapparaten
ej kan fullt utnyttjas inom alla våra sek
torer.
Mot denna delvis dystra bakgrund kan

vi dock glädja oss här i Gustavsberg åt
ett totalt sett mycket bra bokslut år
1974 och åt en situation inför 1975 som
i förhållande till våra konkurrenter synes
god. Vi måste planera för flexibilitet
inom ramen för anställningstrygghet och
vår affärside att lämna vårt bidrag till
att göra svenska bostäder bekvämare,
trivsammare och effektivare.

Vi kan också glädja oss åt att vi nästa
år har ett jubileum att fira. Det blir då
150 år sedan Gustavsberg började som
företag. Vårt jubileumsfirande kommer
att ske genom många aktiviteter till vilka
vi får anledning återkomma i Gustavs
bergaren.

För alla insatser under det gångna året
ber jag att till alla anställda i Gustavs
bergs Fabriker få framföra ett tack och
en önskan om en GOD och GLAD HELG
och ett GOTT NYTT ÄR.

BO BROMS

Uuden vuoden edessä
Kulunut vuosi on ollut täynnä mullis
tuksia, jotka osoittavat kuinka haavoit
tuvia me olemme turvalliselta ja hyvin
suojatulta näyttävässä maailmassamme.
Vuosi sitten suhtauduin kuluneeseen vuo
teen optimistisesti ja se on toteutunut
työllisyyden, yrityksen kehityksen ja lii
ketuloksen osalta, muttei täysin vaivatta.
Vuosi alkoi öljykriisillä, jonka lyhyt

aikaiset vaikutukset nepeasti selvitettiin,
mutta joka pitkäaikaisilla vaikutuksillaan
on järkyttänyt maailmaa ja horjuttanut
monen teollisuuden perustusta, kokonais
ten maidenkin taloutta ja hyvinvoinnin
kehitystä. Entiseen emme voi palata ja
energiakeskustelumme on meille todellakin
osoittanut, että elintärkeät kysymykset
saavat kansalaiset osallistumaan niihin.

Olemme edenneet yrityksen johtami
sessa demokratisoinnin ja hajautuksen
suuntaan ja me Gustavsbergissä olemme
saavuttaneet positiivisia tuloksia johto- ja
muissa ryhmissä mukana olleiden työn
tekijäedustajien suhteen. Meidän kohdal
tamme se ehkä ei ole merkinnyt mitään
suurempaa mullistusta, sillä meillä on jo
aikaisemmin ollut viitisenkymmentä yh
teistyöryhmää. Työsuojelutoimintaa on
myös tehostettu. Viranomaisten ankaram
mat määräykset ja lisääntynyt tietoisuus
työsuojelun merkityksestä ovat suoraan
lisänneet toimintaamme, mutta osassa
maamme teollisuutta, esim. muovin raaka
aineteollisuudessa, on vaadittu muutoksia,
jotka ovat epäsuorasti vaikuttaneet mei
hin Gustavsbergs Fabriker'illa.
Rakennustoiminta, josta me olemme

niin riippuvaisia, on vähentynyt ja tämä
on nyt myöhäissyksyllä tietyn viivästy
män jälkeen kohdannut meitä tilausten
vähenemisen muodossa ja on olemassa
vaara siitä, että tuotantokoneistoa ei voi
da täysin käyttää hyväksi kaikilla loh
koillamme.
Mutta tätä osittain synkää taustaa vas

taan, voimme täällä Gustavsbergissä kui
tenkin iloita kokonaisuutena ottaen erit
täin hyvästä tilinpäätöksestä vuodelle
1974 ja vuoden 1975 alkaessa tilanteesta,
joka kilpailijoihimme verrattuna näyttää

hyvältä. Suunnitelmiemme on perustutta
va mukautuvuuteen työsuhdeturvan puit
teissa ja liiketoiminta-aatteeseemme eli
siis auttaa osaltamme tekemään ruotsa
laisista asunnoista mukavampia, viihtyi
sämpiä ja tehokkaampia.
Voimme myös iloita siitä, että meillä

ensi vuonna on merkkipäivä juhlittavana.
Silloin on kulunut 150 vuotta Gustavs
bergin tehtaan toiminnan alkamisesta.
Merkkivuotta tullaan viettämään monin
eri toiminnoin, joihin meillä on syy palata
myöhemmin tämän lehden palstoilla.
Haluan lausua kiitokset kaikille Gus

tavsbergs Fabriker'in palveluksessa olevil
le heidän kaikista työpanoksistaan kulu
neena vuonna ja toivottaa HYVAÄ ja
ILOISTA JOULUA ja HYVAA UUT
TA VUOTTA.

BO BROMS

Davanti a un anno nuovo
L'anno che sta per finire e stato pieno
di avvenimenti che ci hanno fatto capire
quanto siamo indifesi anche nel nostro
mondo, apparentemente cos sicuro e co
modo. Le mie ottimistiche previsioni per
il 1974 si sona in parte avverate per
quanto riguarda l'occupazione della mano
d'opera, lo sviluppo dell'azienda e il risul
tato economico, ma non senza difficoltå.
Le immediate conseguenze della crisi di
energia sono state temporaneamente ri
solte, ma a lungo andare la crisi ha scosso
il mondo e rivoluzionato le basi industria
li ed economiche, arrestando lo sviluppo
del benessere in molte nazioni. Ormai
non si torna indietro, e il dibattito su
questo tema ha veramente dimostrato
l'interesse del popolo svedese per i prob
lemi vitali.
Noi abbiamo continuato sulla nostra

via versa la democratizzazione e decentra
lizzazione degli incarichi nell'interno
della ditta, in positiva collaborazione con
i gruppi di lavoro e i rappresentanti del
personale che fanno parte della direzione.
Per noi cio non rappresenta un grande
cambiamento, avendo anche in passato
lavorato in comune eon circa 50 gruppi
interni di consultazione. Anche la pro
tezione anti-infortuni e stata attivizzata.
Le piu severe direttive in proposito
emanate dalle autoritä, e una maggiore
comprensione del significato che la pro
tezione anti-infortuni comporta, hanno
in modo diretto aumentato i nostri
sforzi in favore della stessa. Ma i
cambiamenti per una parte delle industrie,



per esempio nel settore materiali-base per
prodotti di plastica, hanno indirettomente
influito anche sulla produzionc della
nostra ditta.
L'attivita edilizia, dalla quale tanto

dipendiamo, e diminuita, con la conse
guenza per noi che gli ordini si sono
ridotti in autunno, e col rischio di non
potere utilizzare in pieno la capacita
produttiva in tutti i nostri settori.
Malgrado tutto, qul a Gustavsberg pos

siamo rallegrarci perche il 1974 ha dato
un buon risultato finanziario, e anche le
previsioni per il 1975, in relazione ai
nostri concorrenti, sono favorevoli per
noi. Dobbiamo pero organizzare una certa
flessibilita sia nell'ambito della sicurezza
dell' occupazione del personale che nella
nostri idea commerciale di contribuire
perche le abitazioni svedesi diventino piu
comode accoglienti e razionali.
Siamo lieti di celabrare l'anno prossimo

i 150 anni della fondazione della nostra
ditta. Lo faremo con molte attivita, che
avremo in seguito occasione di descri
vervi dalle colonne di questo giornale.
Rivolgo il mio ringraziamento a tutto

il personale delle fabbriche di Gustavs
berg per il contributo dato durante il
1974, con i piu vivi auguri di BUON
NATALE e BUON ANNO.

BO BROMS

Dianti do novo ano
O ano que se encerra foi pleno de revi
ravoltas, que mostraram o quao vulnera
veis todos nos somos em nosso mundo
confiante e acomodado. Faz um ano que
eu apresentei uma visao otimista para
1974. Com relacao a emprego, desen
volvimento da empresa e resultado das
operacoes financeiras, o prognostico foi
bem sucedido, mas nao inteiramente sem
angustias.
Tudo comecou com a crise do petroleo,

cujos efeitos a curto prazo foram rapida
mente sanados. Mas, a longo prazo, o
mundo viu-se agitado e os alicerces de
muitas industrias foram abalados. O
mesmo sucedeu com a economia e o bem
estar social de muitos paises. Nao existe
nenhuma via de retorno au passado.
Aqui na Suecia, o debate sobre o proble
ma da energia mostrou como o povo
seuco debrucou-se sobre questoes tao vi
tais. Prosseguimos na trilha da demo
cratizacao e descentralizacao da admi
nistracao das empresas. Aqui na Gustavs
berg tivemos um intercambio positivo de
representantes dos trabalhadores tanto na

direcao como em grupos de trabalho. No
que nos concerne, isto talvez nao tenha
significado uma reviravolta sensivel, ja"
que haviamos trabalhado juntos anterior
mente em uns 50 grupos de consulta. A
fiscalizacao da protecao do trabalho foi
tampem ativada. As severas determina
coes das autoridades e maior compreen
sao do significado da protecao ao tra
balho aumentaram de forma direta e po
sitiva na nossa empresa. Entretanto, para
muitas industrias em nosso pais, como,
por exemplo, a de producao de materia]
plastico de base, foram exigidas reest
ruturacoes tais que tiveram influencia
indireta mesmo em nossas fabricas de
Gustavsberg.
As atividades de contrucao, das quais

somos tao dependentes, diminuiram e
este arrastamento relativo nos atingiu
sob a forma de diminuicao de pedidos
para o fim do outono. Ainda mais, sub
siste o risco de que o aparato de pro
ducao nao venha a ser inteiramente
utilizado em todos os nossos setores.
Contra esta situacao parcialmente

sombria, podemos nos alegrar de que a
Gustavsberg, apesar das condicoes, teve
uma escrita muito boa em 1974 e que a
situacao para 1975, em relacao com os
nossos concorrentes, parece boa. Preci
samos planejar rumo a flexibilidade dent
ro do ramo da seguranca de emprego
e do nosso ideal de contribuir para que
os lares suecos sejam mais confortaveis,
mais agradaveis e mais efetivos.
Podemos tamben nos alegrar de que

no ano vindouro estaremos celebrando
um jubileu. Serao 150 anos desde que
a Gustavsberg comecou como empresa.
As nossas celebracoes alusivas serao rea
lizadas mediante multiplas atividades, das
quais falaremos oportunamente.
Por toda a vossa contribuicao no ano

findo, quero apresentar a todos os empre
gados das Fabricas Gustavsberg o meu
agradecimento e os meus votos de MUI
TO BOAS FESTAS e FELIZ ANO
NOVO.

BO BROMS

Na pragu nove godine
Godina koja je na izmaku bila je puna
radikalnieh promena koje su pokazale
koliko smo mi, u nasem naizgled udob
nom i sigurnom svetu, ranjivi. Moja
proslogodisnja optimisticka predvidanja
za 1974. godinu su se, mada uz izvesne
napore, ipak ostvarila u pogledu zaposle
nosti, razvijanja proizvodnje i rezultata

poslovanja.
Pocelo je sa krizom oko nafte, cije su

kratkotrajne posledice brzo otklonjene,
ali dugorocno gledano ta kriza je potresla
svet i pomerila iz osnova mnoge in
dustrijske grane, pa i citavu privredu i
porast standarda u svim zemljama. Pov
ratka nema, a nasa energetska debata u
Svedskoj zaista nam je pokazala koliko
su vitalna pitanja na kojima se angazovao
svedski narod.
Preduzeca su u svom poslovanju nasta

vila svoj put demokratizacije i decentra
lizacije, a mi u Gustavsbergu smo ost
varili pozitivnu razmenu misljenja i iskus
tava sa predstavnicima posloprimaca u
direkciji i radmin grupama. Za nas to
mozda nije znacilo neku veliku promenu,
posto smo mi i ranije radili zajedno u pe
desetak konsultacionih grupa. Pokrenuti
su takode i radovi na zastiti. Donosenje
ostrijih propisa od strane organa vlasti
i sirenje saznanja o znacaju zastite na
radu, neposredno su uticali na povecanje
nasih ulaganjanja. Ali od izvesnih indus
trijskih grana u Svedskoj, npr. proiz
vodaci plasticne mase, zahtevano je da
izvrse preuredenja, sto je posredno uti
calo i na "Gustavsbergs Fabriker".

Gradevinska proizvodnja, od koje smo
mi toliko zavisni, smanjivana je, sto je
u izvesnoj meri pogodilo i nas, u vidu
smanjenih porudzbina, koje smo primili
tokom pozne jeseni, a postoji rizik da
necemo moci u potpunosti da iskoristimo
produkcioni aparat u svim nasim sekto
rima.

I pored te donekle nepovoljne situacije,
mi u Gustavsbergu ipak mozemo biti
zadovoljni sto nam je godisnji bilans za
1974, gledano u celini, vrlo dobar i sto
nam je stanje na pragu 1975. dobro, u
odnosu na nase konkurente. U planiranju
moramo biti elasticni, u granicama sigur
nosti radnog odnosa i nase poslovne
zamisli, kako bismo sa svoje strane
doprineli da svedski stanovi budu u
dobniji, prijatniji i bolji.
Takode se mozemo radovati sto cemo

sledece godine praznovati jubilej. Iduce
godine se navrsava 150 godina od osni
vanja fabrike "Gustavsberg". Nas jubelej
ce biti obelezen mnogim aktivnostima, o
kojima cemo jos govoriti u "Gustavs
bergarenu".
Dozvolite mi da svim zaposlenim u

fabrici "Gustavsbergs Fabriker" zahvalim
za sav njihov trud i zalaganja tokom
godine koja je na izmaku, i da im pozelim
PRIJATAN BOZIC i SRECNU NOVU
GODINU.

BO BROMS



Vid Farstaviken på 1950-talet.

DET HÄNDE FÖR 25 ÅR SEDAN

i

"Redaktösen" sa' att jag var välkommen med flera
minnesbilder från ett kvartsekel sedan - och helst till
julnumret. Gärna det, men eftersom året ifråga är 1950,
blir det en överblick i förskott, vilket ju kan vara bra
för dem som förbereder jubileum - precis som porslins
fabriken. Där finns tex en del silverbröllopspar bland
mina arbetskamrater från 1950. Håller ni ihop ännu -
så grattis! Gudrun och Sven, Irene och Olle, Margy och
KG, Ingegärd och Lennart, Sonja och Billy, Elvira och
Gunnar, Amalia och Pietro, Doris och Torbjörn, Margit
och Bertil, Frida och Elis - och flera, som jag kanske
missat. Så har vi några, som jag å egna och tjänstens
vägnar troligen uppvaktade med Argentakrukan - bl a
Einar Nyström, Verner Lindberg, Terese Andersson, Sig
ne Bäckström och Petrus Backlund för då unga 50 år.
Bland 60-åringarna fanns Gerhard Pehrson - ur den
stolta modellörsläkten, och flitiga hemhjälpen Livan
Ostman. Fint, att ni alla nu är uppe i de gyllene åren.
Välgång önskas er under 1975!
Året 1950! Tänk - då upphörde kafferansoneringen!

Vintern, vid årets början som vid dess slut, blev lång
och kall. Ishavsluften gav tom åska här i slutet av feb
ruari. Någon ved fick vi inte, och koksen tog slut. Vi
fick kosta på oss kol och briketter, och fylla på med
grenar och spill från skogen. Det berodde delvis på kri
get i Korea, där det osade hett kring FN-trupper och
främst yankees vid 38:e breddgraden. Vi samlade ihop
till ett fältlasarett. Där borta har det inte skett så stora
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ändringar på 25 år. - Stalin höll världens största mili
tärparad i Moskva den 1:a maj, och i Ost-Berlin mar
scherade senare en halv miljon pionjärer och folkmilisen
under fanor och klingande spel och paroller - precis
som idag. Fast den noggranna marschen nu är striktare.
- Det här året flyttade FN - som vi, trots allt, ändå
ville hoppas på - in i den nya skyskrapan på Manhat
tan. Generalsekreteraren hette Lie. - På Sverigebesök
kom Eleonor Roosevelt, som en humanitetens förkämpe.
Vi laddade upp för ett mottagande i Gustavsberg - men
den nobla kvinnan hann inte med det planerade besöket.
Sveriges invånarantal passerade 7-miljonerstrecket.

Gustavsberg höll omkring 3 800. Den största åldersgrup
pen fanns i åldrarna 25-45 år, och hos barnen intill
15 år. Sedan följde vuxengruppen 45-65 år. De minsta
grupperna var i åldrarna 15-25 år, och bland åldring
arna. Tiderna förändras och vi med dem! - Det hände
mycket i gamla Sverige. Stort ras vid Surte. Radiotjänst
jubilerade för sina 25 år. Televisionen gjorde sina första
prov på Liseberg. Evert Taube hade 60-årskalas på
Grands spegelsal. - Den 26 maj 1950 fattade riksdagen
beslut om nya riktlinjer för skolväsendet, och vi fick
nioårig enhetsskola. - I Stockholm byggdes den första
etappen av tunnelbana fram till Slussen under Götgatan
på Söder. - Vår Gård fyllde 25 år och hyllades av
konsumföreningarna med en genom insamling förvärvad
skulptur av "en familj på fyra som blickar mot fram
tiden." Den placerades invid Rochdalemonumentet.



På hösten avled Gustaf V. En tid senare gästade den
nye kungen, Gustaf VI Adolf, vår utställningsbutik.
Idrotten var framåt - särskilt vintertid. Mora-Nisse

vann Vasaloppet för 7:e gången - nu 21 minuter före
tvåan. I VM på skidor var två svenskar i toppen på 18
km, och de+ blev seger i stafetten och fyrdubbel triumf
på femmilen. På sommaren vann Bergelin-Davidsson
Europafinalen i Davis Cup. I VM-fotbollen i Rio kom
Sverige trea efter Uruguay och Brasilien. - I Milan
gjorde Gre-no-li succes. - I friidrotts-EM fick "vi" en
guldmedalj genom Ragge Lundberg, som tog 3.40 i stav.
Nu får man nog öka på några meter. - Här hemma
vann förstås Malmö FF allsvenskan. - Pa hösten seg
rade svenska laget i finnkampen på Stadion med 123-
88! Ja, det var härliga tider!
Min almanacka för januari 1950 noterar mest tider

för lekledning vid olika julfester eller julgransplund
ringar. Fin assistens hade jag av Folke Andersson och
Bertil Pettersson, som på fiol och dragspel levererade
allt vad jag begärde - från "Små grodorna" till "Hoc
key-Cockey'. Jag fick nu en behövlig extrainkomst, så
jag kunde slutprova min nya kostym hos skräddar
Holmberg i Loviseberg. Den kostade 250:-. Visst luk
tade den cigarr, men man fick väl vädra, och jag var
härdad. - Sen gammalt hade jag ju "monopol" på att
basa för program och lekar vid Tobaksmonopolets tra
ditionella fester för sina pensionärer och de anställdas
barn. Det var fullt hus vid Trettondagshelgen i den fina
matsalen vid Maria Prästgårdsgata. Sven Stalin, perso
nalchef på KF, beställde mig sen för deras barnfest på
samma lokal. Någon kväll senare var det jullekstuga
för de minsta på Tomteboda. Dit, och den långa vägen
tillbaka, fick trion åka med den glade "Traktor-Kalle",
enligt kamrerns välvilliga medgivande. Det var skönt
och avkopplande med 50 km i tim, medan Karlsson
berättade om när han skjutsade gamle kungen vid älg
jakt på Ingarö. - På Strandvik följde lekar vid kon
torets barnfest, och sedan arrangerade Konsum dubble
rade fester på Rotundan. Det blev sju lekstugor på sjut
ton dagar. "Flåset" var det tydligen inte något fel på -
då.
Vad hände då kring fabrik och samhälle 1950? Jag

följer min almanacka, mitt fotoalbum och bläddrar i
Gustavsbergarens 8:e årgång. Se inte detta nu som en
nostalgisk återblick - det är ju rena kulturhistorien!

Ett "Andante i presshallen" märktes i början av mars.
Det var den nya orkesterföreningen, med Gustaf Svens
son som dirigent och Fritz Berg som pådrivare, som i
doften av värme och olja gav sin andra konsert framför
de stora Clearingpressarna i BKF:s "domkyrka". - En
annan händelse den här våren var Tyra Lundgrens fär
digställande av en jättestor stengodsrelief i paviljongen
ovanför Dekoravdelningen. Verket forslades till Stock
holm och avtäcktes högtidligen på Vattenfalls gård, var
på Fredrik Lundqvist fick plocka ner det och följa bi
tarna för den slutliga uppmonteringen vid Nämforsens
kraftstation. - De första svalorna kom till fabriken
den 4 maj. Tyvärr började de också mura sina bon på
Gamla slamhuset, som nu skulle rivas och byggas om.
Slamhusgubbarna Hjalmar Johnson, Verner Bergvall,
Robert Olsson och Alfred Berglund var litet oroliga för

De båda urgamla ugnsskorstenarna föll för tidens tand
- men kom att leva kvar i Gustavsbergs kommunmärke.

de små liven, men hoppades att det skulle finnas ut
rymme för dem i den nya anläggningen i höghuset vid
Sanitet. Lera fanns det i alla fall att välja på.

I Blå porten granskades besökare och jobbare av
Löfbom, Bengtsson och Isberg. Cerberus-gubbarna var
nu klädda i gröngrå uniformer med vaktemblem. De lär
av kamrern ha försetts med en "svart bok", där "sena"
eller "tidiga" anställda noterades för prövning. Det kun
de vara nog så jobbigt, ty stundom var det en klunga,
som hängde på låset, färdiga för dagen och avvaktande
den förlösande signalen från fabrikssirenen.

Det var många, som var intresserade av att se Gus
tavsbergs fabriker, de sociala anordningarna inom fabri
ken och ute i samhället, bostäder m m. En kollega, "per
sonal manager", från tidningen Star Tribune i Minnea
polis, gjorde stort referat om Gustavsberg för sin tid
ning, och noterade livligt för en doktorsavhandling om
"human relations". En radioman från BBC London hade
liknande uppdrag. Från England kom samtidigt två mo-
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dellörer från Wedgwoods i Stoke on Trent. - Inte
mindre än 440 arkitekter och ingenjörer gästade Gustavs
berg den 21 maj. Tio bussar och 25 ciceroner plockade
vi ihop för visningen av fabriker och samhälle. Folk
parken måste ockuperas för utfodring med massor av
smörgåsar, kaffe och dricka. - Senare kom ytterligare
150 nya arkitekter, som vi efter fullbordad visning ut
spisade på Skevik. - Speciell nytta för oss var väl be
söken från handelsdepartementet, och visiterna av Kin
na-Eriksson, generaldirektör Orne, och ambassadör
Wijkman. - Besökare kunde ibland komma efter ar
betstid - så gjorde handelsdepartementets personal -
och vi fick övertala några i kedjan av porslinets fram
ställning att stanna kvar i jobbet mot övertidsersättning.
Även på TPF och BKF. - I juni hade vi nöjet ta emot
Toychiko Kagawa, den japanske, kristne kooperatören.
- Trevligt var också att se Aina Erlander med elever
på hösten. Den 13:e december gjorde italienska radion
intervju med fabrikens Lucia. Margit Andersson bidrog
med julsång, och våra italienare med sitt hemlands vilda
sånger, som en hälsning till Laveno med omnejd. - Un
der året hade vi, som vanligt, besök av kommunalfolk,
fackföreningsmän, skolelever och kooperatörer. En "li
ten" grupp var barnen i Ekedalsskolans 2:a klass, som
var mycket intresserade av mammas och pappas jobb. De
skolbarnen är vuxna nu och kanske minns besöket, och
har måhända egna barn i den åldern, som vill titta på
fabriken. - En annan småbarnsgrupp kom från Folk
skoleseminariet. De berättade skriftligt och med färg
glada teckningar om vad de sett. "En farbror höll på
med ett hjul. Han slängde så litet lera på hjulet. Så tog
han ner en konstig sak. Det såg ut som en käpp. Han
satte den på leran. Så blev leran platt." Ja så låter det i
ett av barnens häften, som vi lät binda in på Lab. De
finns nog på fabrikens bibliotek. - Våra huvudcicero
ner var Agnes Friberg och Anna-Lisa Möller jämte "ge
neralkonsulenten" (enl Torsten Rolf), vilka hjälpligt
kunde tala engelska och tyska, samt Ebba Ahlqvist och
Oskar Söderberg. Karin och Svea Box förstärkte kadern.
Vi hade ofta att dra samma visa och vandra kilometer
vis på golv och vägar. -
Hushållsporslinet och konstgodset samlade de flesta

besökarna. Vissa moment stannade man länge inför,
såsom Ragge Erikssons och Samuel Svenssons konstiga
och skickliga oval- och handmodellsformning, Sven
Jonassons snabba sväng vid koppglasering, och de säkra
händerna hos gravörerna Kock, Hellqvist och Calle
Pettersson. På dekor förvånades man över de gamla
trogna porslinsmålerskornas eleganta och väl stämda
penseldrag på Allmoge och Pyro, och på Konstavdel
ningen växlade man gärna några ord om Parian med
gamle Knut Andersson. Kunde man så få en chans att
se Berndt Friberg dreja en kruka - och sen skära itu
den för att se dess jämnhet - ja, då var ju da'n räddad!
- Order gavs att kameror skulle lämnas i porten. Bad
karspressar och andra finesser var mer eller mindre hem
liga, och begärliga fotoobjekt för "japsen" - sa' man.
Alla fick inte se den nya badkarsfabriken, men där hade
vi ett visningsrum med mörkläggningsanordning för
film. På väggarna hängde emaljmålningar så skönt.
Waldemar Wahlgren lärde oss att "förklara" verken av
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Egon Möller-Nielsen, Endre Nemes och Stig Lindberg.
Likaså att tolka det itusågade badkaret med sina flytan
de rutor. Vid behov fixade Karin Wallin kaffe och bul
lar från fru Sundin i det provisoriska lunchrummet. -
Danska arkitekter på besök i april skänkte BKF en
praktfull gästbok, som flitigt lades fram under de första
åren, och som än idag lär vara i funktion. Den visar
på besökare fr o m 1950 från alla världens hörn, och
har massor av intressanta namn. Max Gumpel är ett
från augusti detta år - tyvärr hade han inte Greta
Garbo med, som lär ha setts på Värmdö de här åren.
Den autografen fattas i boken. - Apropå badkar skrev
Oskar Söderberg följande färgstarka rader i sin besöks
rapport: "Det är inte utan stolthet man visar besökarna
de vackra, i olika färgnyanser, uppställda badkaren
och man får nästan darr på rösten, när man upplyser
besökaren om, att bara för några år sedan gick kossorna
från Farsta och betade här, och familjerna från Kullen
förlade sina utflykter till dessa åkrar och kullar."

Folk utifrån ville som jag nämnt se hela miljön av
Gustavsberg, så ciceronerna fick tubba folk med någon
liten konstsak att visa sina lägenheter. Här var särskilt
Rossis tillmötesgående. I Gustavsberg hade man allt som
i ett nötskal. - Det blev stundom så tätt med besökare,
att det nästan växte oss över huvudet, och det diskute
rades inskränkningar för skolgrupper, och med Walter
Thunell på KF tom för vissa kooperativa utflyktslag.
Oskar protesterade skriftligen och jag tillåter mig att
åter citera min hedervärda kollega: "Ska prominta
grupper och gäster ha företräde, som inte satsat ett öre
på det kooperativa altaret, framför alla dessa hundratals
kooperatörer, som kanske offrat hela sitt liv för koope
rationen? - Så småningom kom från högre ort ett PM
om vilka grupper, som skulle tas emot, och vilka som
skulle vara ciceroner för olika kategorier. Tekniskt folk
skulle anförtros åt fabrikschefer och ingenjörer, fackfolk
och kommunalmän åt företagsnämndsledamöter, "soci
alt' intresserade åt AFA och personalkontoret. Det fun
kade inte - 'producenterna' hade inte alltid tid - det
blev i regel undertecknad och ordinarie ciceroner, som
fick klara mottagandet. - Gästerna konstaterade ofta
att det syntes råda vänlig och fin anda mellan gustavs
bergarna inbördes, i jobbet som ute i samhället. Jag tror
det låg något i det - men så var vi ju nästan alla systrar
och bröder i en eller annan av samhällets 70 föreningar.
Samhörigheten underströks av en artikel i hedervärda

MT (alias Stockholms-Tidningen och Socialdemokraten)
i februari. Det var Gustaf Näsström som skrev och
fann det "nästan hopplöst" att vara socialreporter. Stig
Lindberg, nu ledare av Konstavdelningen, spädde på när
han intervjuades: "Nej, tacka vet jag Gustavsberg för
tio år sedan. Då fräste missnöjet runt stränderna här,
och kommunistbladen saftade på, så det var en fröjd att
leva!'' Han tonade upp - eller ned om ni så vill -
längre fram, och positiva inlägg följde från företags
chefen Hjalmar Olson, av "driftighetschefen" Artur
Teglund, kommunordföranden Gunnar Andersson, Nis
se och Mia Box, Sven Svensson, Alice Pettersson, Gui
seppe Villa - och undertecknad förstås. Emaljbrännare
Sven Svensson "väntade på vatten från Ingarö, på med
borgarhus, sjukstuga och tvättstuga. Gärna litet högre



lön - helst 3 kr i timmen, nu har vi bara 2:40°. (1975
ca 18:-). Företagschefen Hjalmar Olson framhöll att
vi strävar mot ömsesidigt samarbete under sträng disci
plin, där vi vill stegra produktionen och frigöra männis
kan till skapande gemenskapsanda. Göra kvaliteten till
ledande princip, bereda plats för rakryggade med egen
vilja - men mte för någon sillmjölksmentalitet. Vi har
inte klarat våra problem förrän människor kommer hem
kl 12 och 17 och talar väl om företaget". Om Artur
Teglund heter det: "Det är krut i karlen - men krutet
är inlindat i bomull'. Gunnar Andersson hade bekym
mer på grund av fabrikens snabba expansion. "På tio år
har skolbarnsantalet mer än fördubblats, från 150 till
350, med påföljd att vi nu måste bygga nya skolor.
Guiseppe Villa hittade inte något att klaga på. "Jag
kom från en diktatur till ett fritt land. Och jag njöt av
friheten!" - Näsström avslutade sin utförliga och av
Gunnar Brusewitz illustrerade beskrivning sålunda: "Det
är för välordnat för att vara riktigt sant, och ändå tror
jag att det hör till de få verkligt pålitliga faktorerna i
det svenska samhällsbygget".

För Gustavsberg gjorde KF under decenniet före 1950
en kraftig ekonomisk satsning. Hushållsporslinsfabriken
hade under senare år helt ombyggts. Badkarsfabriken
hade tillkommit. TPF tillbyggdes med höghus. - Vi
hade också dotterföretag i Reftele och Oxelösund och en
pannfabrik i Västerås. Den senare inspekterade Teglund
och jag en sommardag. Fabrikör Hammarkvist och
verkmästare Barklund visade oss runt, från plåten i lag
ret till provningen av den färdiga pannan. Vi deltog i
ett nämndmöte och jag orienterade om personaltjänsten
och de anställdas förmåner, Teglund om vår tillverk
ning och försäljning. Vid kaffet tackade fackföreningens
ordförande, Arne Thulin, på vers. "Vi förstår den me
lodi som gemenskapens anda kan ge en industri", hette
det i en av raderna. "Arne Aros" levererade sedermera
en hel del dikter till Gustavsbergaren. Hans penna är
sedan länge nedlagd. - Men nu lämnar jag våra dot
terföretag, och ägnar mig enbart åt mamman. - An
talet anställda ökade. Här en personalredovisning, som
kanske kan intressera: HPF hade 522 anställda, TPI
222, Isolator 24, Plast 51, BKF 110, Mek och El 91,
Byggavd 81, Chamotte 30, "Diverse" 89, Lantbruk 39,
dvs omkring 1260, som i statistiken betecknades som
arbetare. De flesta tillhörde Fabriks och fackföreningen
redovisade 1130 medlemmar, varav 70 /o manliga. -
Tjänstemännens antal noterades till 209, men då får
man komma ihåg att en del kontorister, tidskrivare m m,
inte ansågs kvalificerade att inräknas i den fållan. -
På den nya fackföreningsexpeditionen, som på väggen

då hade en unik Gustavsbergsvy av Josef Ekberg, satt
Axel Ohlund som expeditör. Under året efterträddes
han på ordförandeposten av Kalle Ville Svensson
trogen sen begynnelsen. Ny och aktiv var Bertil Svens
son som vice ordförande - efter något år övertog han
ordförandeklubban. I styrelsen fanns vidare Harry Box,
Valter Wahlqvist och sedermera Emil Andersson. Det
här året tecknade man en helt ny försäkring för olycks
fall utom arbete, vilken presenterades av Hans Karlsson
från Folksam. En speciell försäkring för ryggskador
tillkom. Det blev nämligen vanligare med dylika ska-

Italiensk radio refererade vårt Luciafirande på fabriken.
Våra italienare fick sjunga och hälsa till anförvanter i
Laveno med omnejd.

dor på grund av tunga arbeten. - Man övergick till
ändrade medlemsnummer, byggda på födelsedata. Kol
lektivanslutn:ngen till SAP kompletterades med indi
viduell reservationsrätt, medan problemet organisations
tillhörighet för badkarsjobbarna följde industriförbunds
principen - alla under samma hatt. - Under julstop
pet 1949-50 blev ett 50-tal man permitterade och fick
understöd. Fackföreningens möten hölls som regel i
Kommunalhuset = M.ssionshuset. Man fick väl "sila
snacke", antar jag. Från ett möte gladde det mig att
höra, att man ville ha igång gammal dans - det var
väl hälsingarna som var i farten - och ville ha sådan
ordnad ute vid Aspvik. - Till folkparkens midsommar
fest släppte man, liksom andra "andelsägare" till några
medlemmar för basarjobb mot 5:- per kväll.
De mindre verkstäderna hade också upprustats. Fab

riksområdet gjordes vänligare med gräsmattor, och sitt
bänkar utplacerades. Vid dekors rastplats fanns redan
gräsmatta och blommor, och en trädgårdsskulptur med
fågelbad av Stig Lindberg. - Lunchrummen fick bättre
köksutrustning. Här beslöts i nämnden att "överskot
tet" av matsalarna skulle få disponeras av resp fabriks
kommitteer till stipendier, personalutflykter och Lucia
kaffe. - Cykelställ med tak bidrog till att få bort
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cyklarna från prången runt fabrikerna. På den här
tiden cyklade de flesta till jobbet, om också en och an
nan drömde om egen bil. - Vägarna inom fabriksom
rådet började asfalteras. Ångcentralen tillbyggdes och
byggmästare Göransson lät gjuta en väldig kolficka med
en släpgrej. Det var bara kol som fattades.
Nya produkter kom i elporslin, värmepannor och

kyldiskar. Pa kyldiskavdelningen blev Koja Box förman
och hustomte. - En helt ny konstart, emaljdekor på
plåt, togs upp av Stig Lindberg, allierad med Möller
Nielsen. Senare fastnade flera konstnärer på gebitet.
Endre Nemes framställde bl a ett tornur för Västerås,
och Stig L svarade med ett "solur" för Solliden. Be
ställningar flöt in på väggplattor i emaljerad plåt. Den
första leveransen kom att pryda MEA:s entre mot
Kungsträdgården. Den kände italienske konstnären Gio
Ponti var på visit, och förutspådde att Gustavsbergs
emaljmålningar skulle bli eftertraktade till alla världens
lyxångare. Blev de? Studion fick vidgat utrymme
för Fajans och för Argenta, och Stig L prydde upp
entren med några allegoriska fresker. Wilhelm Kåge
var nu ledig från chefskapet, och kunde ägna sig åt
nyskapelser, som Surrea, Cintra och det tunga Farsta
godset. Stig Lindberg kom med nyheter i stengods och
hushållsporslin. Hans fajans var enligt pressklipp "full
av charm och kvickhet." Berndt Friberg var särskilt fli
tig på 50-talet, hans stengods eftersökta rariteter i vida
kretsar. Hade man tur - och det hade man - så kun
de man komma över ett utskott till nedsatt pris, då han
öppnade dagens ugn. Jag har ett litet vitrinskåp med
dylika fynd. - Från den här tiden minns jag också
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Anders Liljefors konstiga vaser och fat i vresiga for
mer .- Calle B och Sven Jonsson tecknade och for
made sina nyheter. Calle studerade förresten några vec
kor i Paris, och berättade därom i Gustavsbergaren, där
han var en villig och frikostig tecknare. - Under de
följande åren kom lovande praktikanter från Konstfack
för kortare eller längre sejourer - några för att stanna
och bli nya blommor i knappnålet. Jag tror Karin
Björqvist var först på plan. - Recensionerna för våra
konstnärer i press och facklitteratur var översvallande,
ja vi vanliga dödliga tyckte ibland att det var ett ståhej,
nästan svårt att smälta. Sådana lovord får ju aldrig
andra hårt arbetande, på sitt vis också skapande män
niskor - men för vilka arbetet knappast blir en hobby.

Det vi levde på var väl ändå tvättställ, klosetter,
badkar och värmepannor. Av klosetter levererade vi ut
ca 75 000 på ett år. De jättestora pannorna var ju också
bra objekt - en såld panna gav kanske en halv miljon
- gissar jag. Här behövde vi flera svetsare, och satte
igång svetsningskurs. - Titeln verkmästare infördes
för herrar Harald Andersson, Edvard Larsson, Edvin
Lowndes och Calle Wiberg - och det var dem verk
ligen väl unt. - Laboratoriet utökades med flera rum,
fabriksbiblioteket utvidgades och en del modern appa
ratur sattes upp. - Man skaffade bokbindareutrustning
och några lärde att binda in provisoriskt med klister och
kartong. Efter några år kom Gunnar Forsberg från
slamhuset dit på gamla dar, och gjorde då en hel del
förnämliga inbindningar. Sedan han gått bort, har man
måst anlita "proffs" - och det är inte billigt. Sedan nå
got år verkade här keramikern professor Walter Steger,
med vilken Liljevall fick samarbeta i forskning och prov.
Ingenjör Nordgren och hans stab hade bekymmer med
massan både för hushållsgods och sanitetsgods - men nu
kom moderna uppvägningsanordningar i bruk. De gamla
massakällarna, där leran låg och mognade, som Oskar
Wadström sa', ersattes med väldiga lerfickor i sanitets
höghus.

Fredrik Möller, och de gamla porslinsjobbarna, var
ganska belåtna med HPF:s nya lokaler. Borta var trä
golv, källare och mörker - nu kände man bara drag.
Omklädningsrummen var förnämliga, och nära hade
man till sjuksyster. - En specialavdelning för "finare
serviser" hade upprättats, där de skickliga handformarna
placerades, för att skapa Tre Kronor och Ambassad
serviser. - Efterfrågan på porslin ökade - vi hade
tom utrymme för att sälja främmande tillverkares glas
och porslin. Sundin var chef, assisterad och efterträdd
av Calmernäs, efterträdd av Lindfors. Samtliga över
gick successivt till KF eller egen rörelse. Arnold Erde
ryd ryckte upp och hade i sitt gäng Edvard Sandberg,
Gehlin, Äberg och Gunnar-Pelle som ankare. - En
Försäljningsbutik hade nyligen inrättats, där besökare
och anställda köpte "andra sortering", till nedsatta pri
ser, av Sture Fredblad, Karin Fredblad och Sigrid Geh
lin. Vi anställda hade dessutom extra rabatt. - Utställ
ningar av porslin på lagren, med dess gamla linbanor
och trätrappor, återfanns en rad genuina gustavs
bergare som framtagare, inläggerska, avsättare, mottaga
re och packare. De hittade snabbt i hyllor och runt de
sviktande "villorna". Där fanns Ebba Möller, Adina



Pettersson, Erik Jonasson, Kalle-Ville, Evald Larsson,
Wille Olsson och klanen Ragge, Verner, Oskar och Bror
Andersson - och några till, som jag glömt. - Var
man gick i fabrikerna så träffade man på ryggraden -
de unga, vuxna och veteranerna av gustavsbergare. De
flesta började jobba vid 13-14 års ålder - och bör väl
nu vara medlemm.ar i veteran'klubben, där medlemska
pet förutsätter 50 års jobb. Några av de äldsta hann vi
med att intervjua. De hade mycket att berätta om den
gamla goda tiden".
Försäljningsavdelningen på Fleminggatan var för ge

mene man som en avlägsen, främmande planet, som dock
lyste med namnen Wollrik, Andstad och Isaksson. De
sålde i alla fall bra, sägs det. - Ekonomiavdelningen
fick förstärkning av unga människor. Ruben Edqvist
kommenterade i Gustavsbergaren försäljningssiffrorna
1850-1950, och konstaterade att produktionsvärdet per
anställd hade mer än tredubblats, sedan KF övertog
Gustavsberg. - På avlöningskontoret brottades Elsa
Wiberg-Lund med dåtidens nog så besvärliga löneräk
ning med avdrag - och det osade hett, om inte kuverten
var färdiga för utlämning den 15:e. Skulle det ha upp
stått fel - det var inte ofta - fick hon minsann höra
av det. - I Kassan beredde sig Gustaf Lindstedt för
pension, och unge Bror Karlsson fick överta det ansvars
fulla uppdraget med petig, skriftlig bokföring. - Evald
Bodelsson på inköp - också en av gamla stammen -
fick en assistent i Per Wester. Denne trogne orienterare
är numera välbekant inköpschef och har väl han, som
många andra, vars väna anleten jag lärde känna detta
år, "25-årsplakett" att inhösta vid det här laget. - Det
är många nykomlingar 1950, som under åren gjort fina
insatser. David Hjerpe, Valfrid och Signe Holmberg,
Sture Engstrand, Gunnar Hägg, Gustav Johansson, Rai
mo Sassi, Karl-Erik Andersson, Bertil Arvidsson, Inge
mar Karlsson, Kenny Ohlsson, Harald Olsson, Sune Pet
tersson, Viljo Rikkinen, Karin Björqvist, Eric Boström,
Karl-Erik Dohlon, Stig Karlsson, Bertil och Rune Hed
berg, Gunnar Olsson och Freddy Kihlberg. Jag har tjuv
tittat i personalregistret - förlåt om jag hoppat över
någon. Hej kompis!
Visning av fabrikerna för de anställda var en ny giv

i personaltjänsten, kompletterat av informationskvällar
med film. - Personaldetaljen höll kontakt genom "Per
sonalmeddelanden", som jag försåg med "gubbar" för
att dra uppmärksamhet. Jag prövade också att ge "Per
sonalnytt" via fabriksradion, men det, liksom vårt väl
menade försök att sända "Frukostklubben" på lördag
morgon, sprack. Ando på Sanitet, Arne på Badkar och
Anna på Plast sa' ifrån att man inte hade någon glädje
av det i all fabrikslarm. Kom så underfund med att
mitt röstläge var för lågt, så Lowndes åtog sig att vi
darebefordra 'kommande radiomeddelanden. - Musik
under arbetet uppskattade man - liksom glimtar från
radions stora händelser. Vi hade en liten kommitte, som
valde program och köpte nya skivor. En och annan fick
vi gratis av finska, italienska och rumänska anställda.
Nu skulle vi förstås inhandla årets slagdängor, "Harry
Lime theme", "Music music music", "Mariandel" med
de finländska Harmony sisters och Evert Taubes "Pie
rina". - Det här året hade vi "sommartid" på fabrik

och kontor, d v s vi började och slutade en timme tidi
gare intill den 1 oktober. Sommaren blev då litet läng
re, och det var skönt för dem som skulle på kvällsstu
dier till sta'n. Det var flera idoga, som tog kurser på
STI och Borgarskolan. Fabriken bidrog med kursavgift,
och bussbiljetter kunde man få av Elsa Floren hos kam
rern. Vi hade ju rabatt från bussbolaget. På tal om buss
klagade en insändare i Gustavsbergaren över biljett
priserna, vilka (då som nu) var de jämförelsevis högsta
i landet. Kommunen begärde att inga trafikanter på
Gustavsbergstraden skulle plockas upp efter Björknäs
- men det förblev lika trist som förut. Då kunde man
i alla fall få en sittplats ibland på kvällen. - En annan
förmån, som fabriken vågade sig på, var fria studier av
Brevskolans kurser. Det var ju inte så många som ut
nyttjade den chansen, men några så till den milda grad,
att vi måste ändra villkoren. I varje fall när det t ex
gällde att plugga till ingenjörsexamen. - Vår bered
villighet på personalavdelningen sträckte sig också till
att förmedla färdbiljetter till semester och jul. När res
febern växte med tiden, måste vi backa ur och ställa
oss i kö som alla andra. -
För mathållningen hade vi Värdshuset att tillgå, och

på lunchrummen prövade man med gröt och smörgåsar.
Värdshuset var nog mera besvärligt än lönande. På lör
dag och söndag kunde det vara stängt - och de arma
ungkarlarna fick ordna sin föda bäst de kunde. För
minderåriga och kvinnliga, som hade sämre betalt än
manliga, gav vi under första arbetsveckan dri mat per
Kupong. Ett abonnemang på frukost, lunch och middag
kunde fru Holmström åstadkomma för kr 3:90. - Vi
gav också "nybörjartillägg" - och för ömmande fall
av penningsbrist hade jag en handkassa av kr 50:-.
- jag minns nu inte om det var det här året - men en
gång kom en man från glesbygden i norr sent en lördag
för inskrivning. Jag hade bråttom, anvisade ett rum på
Gamla kontoret, och sa' "Kom till mej på måndag mor
gon så ska jag greja det där med käket". Han kom inte
till mitt kontor på måndag, men väl till bostaden, dit
han letat sig fram under lunchtid. Jag kände inte ge
nast igen honom och frågade vad han önskade. "Jag
skulle äta!'' - Det var en påminnelse om att man inte
ska ha brått, och att man ska tala redigt. Det ordnade
sig i alla fall med käket. - Vi var snälla - det har
jag skriftligt på från Rädda Barnen - när vi tog oss
an några sk DP-pojkar - födda bland fördrivna män
niskor i Centraleuropa och övergivna av föräldrar. De
var nu inte precis vana vid monotont arbete, så basarna
blev förtvivlade. RB fick efter tre månader lov att ord
na annan placering i landet. En, med mörk hudfärg
och knollrigt hår, hette Percival Russel, och var en glad
grabb. Han lär sedan ha kommit till USA. Var finns
du nu? Kanske han stupat i Vietnam.

Forts i nr 1 1975

Gösta Dahlberg
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Prästen och skolläraren Samuel Ödman bodde i en stuga vid Pilhamns kapell på Ingarö. Under sina
forsknings- och fiskefärder i skärgården ådrog han sig den s k "skärgårdsfrossan", som gjorde honom
sängliggande för hela livet. Porträttet som hänger i Pilhamns kyrka är en kopia. Originalet är målat i
olja på duk av Johan Gustaf Sandberg 1830 och hänger numera i Smålands Nation i Uppsala.

Den märklige huspredikanten på Lämshaga
Av Mats Rehnberg

Är 1925 bodde min familj på sommarnöje vid Kol
ström på Ingarö. Min mamma hyrde i tredje vå
ningen i handlande Nilssons gulreveterade butiks
byggnad, som alltjämt står kvar men som med åren
förlorat sin tidigare miljö av lagård och stall, lider,
bodar, drängstuga, smedja och annat, som hörde
till lantlivet.
På söndagarna gick vi regelbundet i Pilhamns

kapell och lyssnade på den då unge prästen. Intet
av allt han hade att säga från predikstolen tycks
ha stannat i minnet, men min småpojksbeundran
för honom har aldrig avtagit, ty då en av de ång
båtar, som trafikerade Kolström och Strömma ka
nal av något skäl råkat tappa propellern och där
med hotade att göra denna skärgårdsled till någon
slags blockerad Suezkanal, uppges det att prästen
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dök ner i lervattnet och fäste en lina kring propel
lern, så att den kunde bärgas.
Det bestående minnet från sommarsöndagarna i

Pilhamns kapell blev emellertid målningen av en
tidigare Ingaröpräst, Samuel Odmann. Det var den
enda gång ett barn kunde skåda en fin herre, av
målad liggande till sängs.

Odmann, som var född 1750, vistades i denna
bygd närmare ett par årtionden. Sysslan som skol
mästare och kapellpredikant i Pilhamn vid Kol
ström förenade han med de säkert något mindre
betungande uppdragen som huspredikant, först hos
general Pfeiff på Lämshaga och sedan hos baron
Cederström på Beatelund. Hans uppgift på dessa
herrgårdar inskränkte sig förmodligen till ett mind
re antal bönestunder för gårdsfolket. Kanske kunde



Denna gamla bild, tagen i början av 50-talet, visar Nilssons lanthandel i Pilhamn under dess storhetstid.
Den vänstra timrade längan med drängstuga och magasin är försvunnen liksom den högra längan med
stall och ladugård. Till lanthandeln hörde nämligen även jordbruk. Utmed kanalen gick tidigare en
plankbelagd väg fram till bron, som på 1920-talet öppnades av handelsbodens personal, då båtarna gav
signal. I översta våningen under taket bodde 1925 artikelförfattaren på sommarnöje.

huspredikanten också räkna med att bli bjuden på
en del herrgårdskalas.

1790 hamnade Odmann som kyrkoherde i Gamla
Uppsala och 1799 blev han en tongivande teologi
professor i Uppsala. Utan gensägelse är han dessa
skärgårdsbygders märkligaste prästman. Han här
stammade dock från helt annat håll, nämligen från
Småland. En annan av skärgårdens främsta skild
rare och iakttagare hade likartad härkomst, näm
ligen Albert Engström. Om sin småländska hem
bygd har Samuel Odmann skrivit den klassiska
skildringen med titeln "Hågkomster från hembyg
den och skolan", som av Henrik Schuck, den namn
kunnige litteraturprofessorn, karakteriserats som
"den första sa:ftiga och levande kulturhistoriska
essay vi hava".

Odmann var uppfödd i Linnes hembygd, blev
dennes lärjunge i Uppsala och under sin tid vid
Kolström och Lämshaga något av en skärgårdens
Linne. I olika lärda skrifter skildrade han sina iakt-

tagelser från skärgårdsnaturen och särskilt från dess
djurliv. Som kännare av fågellivet blev Ingaröpräs
ten vida berömd, då han från sin prästgård vid Kol
ström korresponderade med forskare i skilda länder.
Sina iakttagelser grundade han inte blott på vad han
såg på Ingarö och Värmdö utan han sträckte ut
sina färder mellan predikningssöndagarna ända till
ytterskärgården. Han karaktäriserade skärgårds
naturen som Mira varietas, en underbar växling.
Han gjorde ingående studier av den egenartade
tordmulen ute vid Kalkar, ett av de yttersta Bul
leröskären, där senare Bruno Liljefors skulle finna
så många skärgårdsmotiv i sitt måleri.

I prästgården växte hans herbarium, insektssam
ling och naturaliekabinett. Det var Värmdö första
museum. Bland fåglar som han ingående skildrat
återfinnes ejdern och svärtan, storskraken, tobis
grisslan, fiskgjusen, måsen ooh truten. I sin skild
ring av alfågeln kunde Odmann till och med på
peka, att Linne råkat ha fel och förblandat denna
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fågel med stjärtanden. Särskilt känd har Odmann
blivit för sina utredningar om olika slag av tärnor,
som dök i skärgårdsvikarna. Bl a fann han att
skräntärnan var en egen art.
Hans intresse kom emellertid att omfatta även

annat, allifrån säl och till kålmask. Stor uppmärk
samhet väckte 1780 hans skrift om "Väderleks an
märkningar för 7 år i Värmdö skärgård". Vid si
dan av sina upptäckter i naturen var han också -
såsom det anstod en äkta 1700-talspräst - ett styc
ke reformator. För att bistå sina vänner skärgårds
borna utforskade han lämpliga medel att skydda
nät och skötar mot grundmärlans skadegörelser,
varvid han rekommenderade en stark dekokt.

I hög grad utmärktes Odmanns inställning av
förståelse för alla djurarters roll i den naturliga
balansen.
Uppsalahistorikern och skalden Erik Gustaf

Geijer yttrade om den märklige Ingaröprästen:
"Hela den synliga naturen låg för honom klar, som
i ett solsken. Blicken för de naturliga tingens egen
heter och skillnader var honom medfödd. Hans
snille låg i ögat. Det emottog ej blott ljus, det gav
ljus."

Skärgårdskaplanens lön var så ringa, att det var
svårt att få ekonomin att gå ihop. I likhet med den
övriga befolkningen slog sig därför Odmann också
på fiske och jakt. För fångsterna fanns det god
avsättning i Stockholm. En samtidig uppsalalärd
har uppgivit, att den flitiga fiskarprästen på ett
enda år kunde tjäna över tusen riksdaler, vilket
möjliggjorde att han oavbrutet kunde öka sitt ve
tenskapliga bibliotek på Ingarö. De skärkarlar som
turades om att föra in fisken till kajerna i Stock
holm, vande sig vid att på återresan medföra ett
paket böcker till sin präst.

Det finnes något motsägelsefullt hos denna per
son som likt en äkta skärkarl rörde sig året runt
under allehanda strapatser i skärgården och som
blivit namnkunnig genom sina naturiakttagelser
samtidigt som han blivit känd som en sängliggande
sjukling.
Vid 30 års ålder drabbades han nämligen av den

s k "skärgårdsfrossan" eller "tredjedagsfrossan", en
egenartad febersjukdom som yttrade sig i känsla av
stark kyla i förening med besvärande kroppsskak
ningar. Denna sjukdom fick hos Odmann som följd
någon slags neurasteni, som medförde, att han all
tid måste ligga till sängs under värmande täcken,
på dagarna dock påklädd. Han fordrade alltid hög
värme i det rum han vistades. Det märkliga var att
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det var som sjukling han kunde ligga hemma i präst
gården och skriva om de uppmärksammade forsk
ningsresultaten. Naturforskningen kom i hans liv
främst att höra till åren på Ingarö. Som präst i
Gamla Uppsala och teologiprofessor fick han tal
rika andra uppgifter.

Det tog ett par år sedan han utnämnts till tjäns
ten i Uppsala, innan han kunde tänka sig att flytta
från den varma stugan i Pilhamn. Man fick bygga
en särskild, täckt slup för att möjliggöra transpor
ten av sjuklingen till universitetsstaden.

Då Odmann av frossan blev bunden till sjuk
sängen och nästan aldrig ens kom utanför stugrum
met, förlorade han för alltid möjligheten att färdas
i naturen. Men han fann ersättning för förlusten
och började läsa reseskildringar och berättelser om
snart sagt alla världens länder och orter. För att
göra även andra människor delaktiga av främmande
miljöer och folk, började Odmann översätta olika
reseskildringar. Genren fick tack vare honom inte
bara en betydelsefull introduktion i vårt land utan
en tid en sådan framgång, att reseskildringarna så
som en litteraturforskare framhållit "hotade att
uttränga romanläsningen".
Det är förmodligen icke heller många som kän

ner till att den sängliggande Ingaröprästen varit en
av våra flitigaste psalmförfattare. I Wallins psalm
bok fanns ett 30-tal psalmer av honom och i vår
nuvarande ett dussintal.

Det är icke svårt att tycka sig igenkänna skär
gårdsprästen som seglar mellan öarna i en psalm
som lyder:
Mitt öga skådar Dina under
I stormens våld och havets svall
Din allmakt uti åskans dunder
Din mildhet uti regnets fall.

Och nog tänker man på fågelprästen i hans som
marpsalm:
Dig prisa luftens härar
Dem Din försyn ett bord berett
Dig prisa regnets droppar
och vindens ljuva fläkt
och fruktens späda knoppar
och trädets rika dräkt
och havets vilda vågor
och bäckens lena fall
och blixtens klara lågor
och åskans dunder, fart och knall.

Och det skulle nästan kunna räknas som ett in
lägg i dagens debatt om miljöförstöring när Odmann
i en psalm anbefaller "Känn din plats uti naturen".



Erik Pettersson, stockholmsfödd skärgårdsbo, uppvuxen till sjöss och i Furusund har slutat på grund av
sjukdom. Pelle, som han alltid kallats har eldat i vår panncentral i 25 år. Åtskillig värme och tidigare ån
ga har förmedlats genom hans försorg.
Gunnar Eriksson, också stockholmsfödd, f d lantarbetare har slutat i och med uppnådd pensionsålder.
Gunnar kom till Gustavsberg 1946 1/11 orlovdagen och hamnade hos byggmästare Göransson. Han sat
tes bl a in som "massäck" på el-bilen, som körde massa. Han arbetade också på Sanitet, innan han 1961
kom till Stridh på Verktygsavd.
Båda "grabbarna" avfirades på Strandvik sista oktober av avdelningschef och förmän.

Kulturhuset i Stockholm har varit öppet i drygt
två månader och besökssiffran 300.000 visar ju att
början varit god.

I den första utställningen i Konsthantverksavd.
finns stengods av Stig Lindberg och Berndt Friberg.

Berndt visades tillsammans med Ingrid och Erich
Triller och Eva Sjögren. Tankegången bakom kom
binationen var att visa resultatet av ett likartat
arbete under olika villkor och möjligheter. Berndt
med en keramisk industri bakom sej, Trillers med
egen verkstad för stengods och små ekonomiska
resurser för experiment, Eva Sjögren med egen

verkstad och glädjen att dreja och dekorera och med
glasyren som en skyddande yta för dekoren. Och
naturligtvis också dom olika temperamenten.

Där fanns också andra keramiker, slöjd och nå
got glas. Denna del kommer att förändras undan
för undan. Bakom utställningsverksamheten här
står liksom på andra områden en referensgrupp, som
diskuterar dom olika teman som kommer att visas
där. Man kommer kanske att ha en utställning av
sameslöjd med och i maj en designutställning i sam
arbete med SID - Föreningens Svenska Industri-
designer. M
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Så anspråkslöst och funktionellt som ovan ser Bergs
brunna yngsta tegelbruk ut. Byggt med eget gult fasad
tegel naturligtvis.

Nedan ser ni släpskopegraven, lerans första anhalt när
den kommer från lertaget in i bruket, med bil.

Nedan sitter Curt Andersson vid slutstationen-pressen,
där tegelsträngen kommer ut och passerar avskäraren,
som just står i begrepp att skära av en av dom ca 30.000
tegel, som passerar här per dag.

•• 0

BESOK PA
Mälardalens Tegelbruk köptes 1947 av KF och
HSB, men bruket övergick snart helt i KF:s ägo.
Då fanns det inte mindre än 12 bruk. Hela Mälar
dalen tycks ha varit full av tegelbruk, vilket beror
på den geologiska strukturen i landskapen, där in
landsisen nött ner sten och grus till lera, som är
huvudingrediensen vid tegeltillverkning. Dom 12
bruken låg på olika ställen i Mälardalen, som är
ganska långsträckt. I dag finns tre kvar: Bergsbrun
na (56 anst) 5 km S om Uppsala, Ilända (22 anst)
i Färentuna 40 km V om Stockholm på Svartsjö
landet och Husby (35 anst) i Stallarholmen 13 km
N om Mariefred.
Sedan nyåret 1974 är AB Mälardalens Tegelbruk

med sina 126 anställda en länk i kedjan av AB
Gustavsbergs Fabrikers företag. Huvudkontoret lig
ger i Stockholm, Eriksbergsgatan 27. Produktions
värdet är i dag ca 13 milj kr.

Ivar Lind är produktionschef på Mälardalen och
delar sin tid mellan Huvudkontoret och bruken,
som han ofta besöker. Försäljningschef är Bengt
Ahlqvist och ekonomichef Bengt Bengtsson.
Hilding och undertecknad for en snömoddig dag

upp till Bergsbrunna och Ivar Lind var där och
visade oss runt. Där finns två bruk och vi såg det
som är mest mekaniserat. Det är en lång, låg bygg
nad med en lastkaj på 100 m. Redan i början av
50-talet började man med undersökningar för ett
högmekaniserat tegelbruk. Vid Rödbo, som då fanns
kvar, byggde man tex en försökstunnelugn, som gav
erfarenhet för det nya bruket. Och 1957 gjordes
dom första utkasten till det nya tegelbruket, som
blev färdigt och togs i bruk 1961. - Det finns ock
så ett bruk till i Bergsbrunna. - Grundmaterialet
vid tegeltillverkning är alltså lera. Man behöver
inte äga marken för att ta lera. Man köper ler
täktsrätten till ett pris av 1 :50 per kbm. Innan
man tar lera tar man bort det översta skiktet. Och
när man tagit ut vad som går att använda av det
ca 3 m djupa lagret är man enligt naturvårdslagen
skyldig att återställa ordningen och inte lämna
några sår efter sej i naturen.
Tillverkningen verkar enkel och jag hoppas att ni

kan följa med här. Leran transporteras med bil från
lertäkten och tippas direkt i lerrännan. Först ren
sas den ren från större stenar och skrot. Därefter
förs leran med en släpskopa till förältaren och till-



BERGSBRUNNA
sätts magringsmedel, sand bl a. Nästa station är
finvalsverket med en spaltöppning på 1,5 mm.
Där finns en metalldetektor som avslöjar sådana
farligheter, som metallskrot, större än 7 mm. Dom
måste bort och om detektorn upptäcker det, stannar
maskinerna, annars kan det kosta mycket pengar.
När leran går in i blandaren/pressen är den fin som
pepparka:ksdeg - nästan.
Ur pressen kommer den som en lång sträng, som

syns på en av bilderna och passerar avskärnings
maskinen och tegelstenen har fått sin slutliga form.
Nu lyfts dom råa teglen på lattor och in i en hiss.

Bakom den har under tiden en torkvagn placerat
sej och övertar nu stenlasten från hissen. Torkvag
nen går sedan och ställer sej sist i raden av vagnar
i råtegellagret. Där placeras vagnarna om för att gå
in i "torkan". När vagnen med råtegel går in i ena
ändan av torkan går i andra ändan en vagn med
torrt tegel ut för att lastas om på tunnelugnsvagn
med hjälp av en sättmaskin. När vagnen är lastad
går den in i ugnen för bränning och då skjuts sam
tidigt en tunnelugnsvagn med färdigbränt tegel ut
ur ugnen for att lossa sin last i sorteringshallen,
varifrån den efter sortering vidarebefordras till last
kajen för slutlig sortering och paketering i enheter
om 78-90 stenar.
Några tekniska data: Torktid ca 40 tim, bränn

tid 45 tim och temperatur vid bränning ca 1,020°,
Oljeförbrukningen för torkning och bränning ca
200 1/1000 tegel. Sand för magring ca 300 1/1000
tegel.
Den här tillverkningen är alltså mycket automa

tiserad. Och man kör kontinuerligt treskift hela
veckan. 'På dagtid jobbar ca 20 man på vardera
bruket med lergranskning, massaberedning, sorte
ring och urlastning och reparationer. Och på sor
teringen har ännu inte det mänskliga ögat överträf
fats av maskinen.
Råtegeltillverkning sker på dagtid alla dagar och

torkning och bränning dygnet runt alla dagar.Mä
lardalens Tegelbruk tillverkar i dag rött, gult,
brunt och grått fasadtegel med olika ytbehandling.
Ilända tillverkar murtegel och sk 20-tegel.

En viktig detalj är den kontinuerliga provningen
som teglet genomgår vid Statens Provningsanstalt
enl normer i Svensk Standard SIS 22 21 02 1966.
Det gäller både volymvikt, frostbeständighet och

Kafferast för fr v Björn Holm, Curt Andersson, Erik
Jansson, Anders Gustavsson, Ivar Löfkvist, Sten Arne
Axelsson, Einar Gustavsson, Einar Pettersson, Göte
Persson och Birger Lindström. Nedan Sigvard Savehag
vid sättmaskinen, som placerar det torkade teglet för
transport in i tunnelugnen,

Vid utlastningskajens 100 m - nedan - kan 8 lång
tradare lasta på samma gång, vissa dagar 100-140.000
sten = ca 15-20 enplansvillor. En stor villa drar ca
7.000 tegel.
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Ovan Ivar Lind och Ivar Löfkvist och nedan en vagn
med gult fasadtegel.
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måttnoggrannhet. Mälardalens Tegelbruk är dess
utom anslutet till Svensk Tegelkontroll, som genom
kontinuerlig och icke aviserad kontroll borgar för
pålitlig kvalitet.

Själva tillverkningsproceduren är ju så mekani
serad att det inte var frågan om tunga lyft eller
liknande. Det var lite bullrigt, men tydligen inte så,
att någon ansåg sej behöva hörselskydd, för det såg
vi inga. Men det finns för den som vill ha. Det var
på sina ställen lite fuktigt och lite dammigt. Men
där finns ju inget kvartsdamm i luften. Inga tecken
på silikos. Där fanns inga kvinnor som jobbade.
Till matrummet kunde man dra sej tillbaka och äta
medhavd matsäck, i omedelbar anslutning till job
bet.
Tyvärr hann vi inte prata så mycket, för vi skulle

ju lära oss så mycket som möjligt om tillverknings
gången. Och om sanningen ska fram hade vi otur
och körde fel. Det är visst inte så ovanligt, fick vi
höra - att man kan ta miste på vägen till Bergs
brunna. Vi fick tack vare det se en hastig skymt
av Husby Långhundra vackra kyrka. Men tiden
blev lite knapp för oss.

En liten pratstund med Ivar Löfkvist fick vi i
alla fall. Han började på Bergsbrunna 1948 och
jobbade från början som underhandlare för fack
föreningen. Sedan 1971 är han klubbordförande i
fackklubben, som tillhör avd 46 av Fabriks i Upp
sala-Gävle. Han jobbar på sorteringen där man som
sagt ännu inte fått en maskin, som kan ersätta det
mänskliga ögat och handen. Vi pratade om Gus
tavsbergaren och Ankarnytt och intresset för dom.
Och i hela Mälardalens Tegelbruk finns det nu 39
anställda, som varit trogna medarbetare i 25 år.
Och en 25-årsfest står nu på tur att firas.

Så finns det många fina pingisspelare i Bergsbrun
na, och dom tävlar mest i Uppsalaregionen.

Försäljningen av Mälardalens tegel sker genom
återförsäljare inom byggmaterialbranschen från
Kalmar i söder till Luleå i norr. Skåningar har ju
så mycket egen tegeltillverkning. I Storstockholms
området sker försäljningen mest direkt genom Hu
vudkontorets försäljningsavdelning.
Många stora, fina hus har byggts med mälardals

tegel, t ex Stadshuset i Stockholm - dock icke på
KF-tiden! Under senare år ligger 40 /o av tegel
försäljningen på industribyggnader. Några exempel:
Oxelösunds Järnverk, Kvarnsvedens pappersbruk,
Ortvikens pappersbruk, ASSI i Piteå och KF-fabri
ken i Fiskeby för att nämna några. Hilding och jag
tackar för en trevlig och lärorik dag!



SALTSTÄNK FRÅN FARSTAVIKEN
Det är mycket som klarnar med åren
För somliga kommer insikten tidigt, för mig kan
det dröja femtio år innan jag äntligen förstår, det
jag egentligen inte vill förstå. Det här t ex med min
mamma och julen. Jag var så förtvivlat arg på
henne inför helgen när jag var barn. Hon började
ängslas för julen, så där lagom till advent och var
ilsken och stingslig ända in på det nya året. Vi
barn som gick i ett ständigt rosenmoln av förväntan
och julpyssel, stötte ständigt på denna verklighetens
klippa av mörk ångest. Inte förstod vi vad hon
kände inför våra uppskruvade förväntningar. Det
måste ha varit en nervpress av stora mått, att se
vår längtan och ha så små medel för att tillfreds
ställa våra önskningar. Jag minns aldrig att hon
misslyckades med den uppgiften, men vad kostade
den henne av arbete, egna försakelser och grubbel?
Nu efteråt är det lätt att förstå, att det krävdes
en nästan omänsklig insats, för att få allt att räcka
till julbord och i paket, till släktkalaset på annan
dagen och ända in på de magra mellandagarna.
Detta i onådens tid på tjugo- och trettitalen. Då
knapphetens kalla stjärna lyste på vår halvhunger
hela året och julens frosseri drabbade oss, som en
uppenbarelsens sol när mörkret var som störst och
magen ropade efter färskmat.

Nu var grisen slaktad
den som hette prins Ferdinand när den anlände,
skär, mjuk och söt på hösten och blev plufsig, fet
och ful efter några veckor och kallades grisuschling
en för jämnan. I slaktat tillstånd blev den älskad
igen, bara mamma grät vid grisablotet. Hennes tå
rar blandades i krukan med grisblodet när hon tog
emot det varma flödet vid slakten och vispade en
vetet för att inte blodet skulle levra sig, det som
skulle bli till pannkaka och paltbröd. Djuren var
hennes liv. Hon kunde vara skoningslös i sin dom
över mänskligt handlande, men inte den minsta
kyckling, som varit i hennes vård gick obegråten
ur jordelivet.

Vad allt kunde inte julgrisen ge
av sylta, rullsylta, pressylta, leverpastej, grisfötter,
aladåber, lungmos och kotletter. Sidfläsket var en
sensation i färskt tillstånd efter en evighet med
salttunnans allt osmakligare innehåll, till slut skif
tade fläskbitarna i grönt. De varvades, som sovel

med salt långa och sill och gissa om det var fest när
färskmaten kom på bordet vid jul. Ingen jul i sexti
och sjuttitalens vällevnadsdecennier kan överträffa
de matorgier vi hängav oss åt en gång om året i
bondesamhällets fattigsverige. Inte ens i stenhuggar
samhället saknades det dignande ju1bordet i krisens
år, inte en backstugusittare eller överårig daglönare
blev bortglömd i överflödet, det hade varit en skam
för bygden om någon närboende glömdes bort i den
korta välfärden. Detta att tänka på sin nästa, åt
minstone till jul, det var en av de viktigaste bitarna
i julfirandet. I dag, i denna del av världen, när väl
levnaden omfattar hela almanackan, då måste vi
bara tänka på oss själva.

Ja hur många "måste" har vi mött före jul ?
Måste vi ha den där skinnkappan, eller kostymen
med den nya skärningen, eller den sista inrednings
detaljen, eller ett småhus, en sommarstuga, eller en
ny bil, måste vi duscha varje morron och bada dess
emellan, måste vi äta minst 2 hekto rent kött per
person och dag, måste vi åka till Västindien i jul,
eller åtminstone till Kanarieholmarna - ja måste
vi verkligen det och vem är det som tvingar oss?
Mår vi bättre av en ännu högre standard? Skulle
vi inte må ännu bättre om vi trappade ner våra
krav?

Att fira jul hela året
kan inte vara nyttigt för någon människa. En hygg
lig standard som inte tär för hårt på jordens till
gångar bör vara vårt riktmärke. På KF:s Provkök
häromdagen, talade Ann-Britt Agnsäter om basma
ten och visade oss vad vi behövde för att leva. Ja,
det blev svaret på frågan, varför vi i den här gene
rationen trots allt har överlevt två krigstider i våra
känsligaste växtperioder och flera kristider dess
emellan. Man kan leva på bröd, margarin, potatis,
mjölk och kanske någon skiva ost, makaroner och
gröt. Vi är ena underliga skapelser vi människor, vi
kan klyva atomer och ha reguljära förbindelser med
månen, vi har tillräckligt med kärnvapen för att
förstöra hela jordklotet, men vi förmår inte att till
försäkra all jordens människor den lilla basföda som
behövs för att leva. Sätt nu inte skinkan i halsen,
kära människor, utan nu gör vi något rejält för vår
nästa och vår jul blir vad den bör vara - en

GOD HELG
Edla Sofia
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••FROKEN JULIE
KOM PÅ BESÖK
Gustavsbergs Teater hade en av sina stora kvällar den 13
nov då Dramaten gav Strindbergs Fröken Julie med stöd
av Skådebanan och Gustavsbergs Fabriker. Vi som var
där, och det var snudd på utsålt, diskuterar fortfarande
vem som var bäst, Julie eller Jean. Av det kan man förstå
att båda gav vad vi väntade av dem och mera till, kort
sagt, det var en utmärkt föreställning.
Regissören Lars Göran Carlsson hade gett pjäsen

mänskligt sympatiska drag, som man inte minns frän and
ra uppsättningar. Det gjorde dock det grymma slutet nå
got förvirrande, men som helhet var föreställningen un
derbar - vi borde haft med oss rosor.

Bilden till vänster visar Solveig Tärnström som Fröken
Julie. Hon var magnifik i sina kast mellan stolthet och
förnedring. Pjäsens Kristin står bakom henne, intelligent
och övertygande spelad av Margaretha Byström. Foto,
Hilding Engströmer.
Nästa bild tv. Den välspelande musikanten Anders

Stenmark charmade oss, vi hoppas att han tog åt sig av
vår slutapplåd. Foto H Engströmer.

På bilden nederst tv står betjänten Jean, Börje Ahl
stedt, aj, vad han har många supporters i Gustavsberg.
Foto, Hilding.

Bilden under på denna sida, en lidelsefull scen efter
"syndafallet". Foto Beata Bergström.

Den stora bilden t h visar Kristin och Julie i en av
spänd scen vid den pampiga herrgårdsspisen. Scenografen,
Bo Lindgren hade lyckats bra med sin scenbild. Foto
Beata Bergström.

Bilden under tv på högersidan. Här utbyter man tydli
gen synpunkter och kollar in läget. Beata Bergström-foto.

Sista bilden togs av vår egen fotograf efter föreställ
ningen på Gustavsbergs Teater, då vi hade tillfälle att dis
kutera med regissör och skådespelare. På scenkanten, fr v
Lars Göran Carlsson, Margaretha Byström, Solveig Tärn
ström och Börje Ablstedt.

Layout Jan Calderon
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Konsum /Dor:us
Det är nästan otroligt hur fort ett verksamhetsår
rinner förbi. Ser man tillbaka är det ofta man ger
en gången tid den tolkningen där arbetsinsatserna
skapat en ram som rymmer framgång, utveckling
och därmed stimulans. Denna tolkning ligger även
detta år bra till om vi beaktar vår förenings goda
utveckling.
Vi närmar oss åter den tid på året som är fylld

av tradition och minnen, nämligen julen. Till tra
ditionen hör julfirandet i dess olika former. Många
händelser och förberedelser av traditionell karaktär
ingår därtill i mönstret under hela julmånaden.

I den bilden ingår också vår verksamhet. Ganska
flitigt julbetonas både varuhus och butiker. Start
skottet för den verkliga julhandeln sker vid skylt
söndagen (i år den 1 december).
Personalen i alla våra säljenheter lägger ned stort

arbete på att ladda upp hyllor och montrar med
alla de varor som vi önska återfinna inför julen.
Vi hoppas att våra medlemmar/konsumenter i rikt
mått finner det mesta som behövs i form av jul
klappar och andra varor i vårt varuhus och våra
butiker.

Kring julmånaden
Öppethållandet under julmånaden kommer varje
vecka att meddelas i vårt flygblad. Därmed finns
aktuella tider alltid lätt tillgängliga.
Vi påminner gärna om vår Självkem som fort

farande har kapacitet att ta hand om flera tvätt-

SKATTEFRI ERSÄTTNING VID YRKESSKAD0R

Kooperativa förbundet instämmer i sitt remissvar i det
yttrande som avgivits av Folksam över SAF:s och L0:s
framställning om skattemässig behandling av belopp som
utgår på grund av trygghetsförsäkring vid yrkesskada.

I detta tillstyrkes skattefrihet för såväl schablonersätt
ning för förlorad arbetsinkomst för de 30 första dagar
nas arbetsoförmåga som engångsbelopp motsvarande det
kapitaliserade värdet av årlig livränta. Vidare under
strykes vikten av att denna utbyggnad av arbetsmark
nadens trygghetssystem genom en socialt angelägen för
säkringsform ges administrativa och skattemässiga for
mer som underlättar deras genomförande och vidmakt
hållande.
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kunder. Detta kan ju speciellt under en jäktig jul
månad vara värt att pröva för många hushåll.
Vår söndagsöppna restaurang kan också i en

jäktad tid före jul ge en fin avlastning för husmor
under speciellt dessa dagar.

Fullmäktigesammanträde
Den 7 november voro föreningens fullmäktige,
styrelse, revisorer och representanter för de an
ställda samlade till extra föreningsstämma i Folkets
husteatern i Gustavsberg. Vid stämman konfirme
rades ordinarie årsstämmans beslut att antaga nya
stadgar typ I 1. I likhet med tidigare lämnades
information om föreningens verksamhet under in
nevarande år samt om gjorda bedömningar inför
kommande verksamhetsår. Information lämnades
också kring varuhuset.

Verksamheten 1974
har fortfarande en bra bit som vi saknar samman
fattande redovisning över. Den goda säljutveck
lingen som präglat även de sista månaderna synes
på ett bra sätt vidmakthålla den positiva syn vi
tidigare anlagt för året. Det finns därför alla skäl
att med tillförsikt se fram emot ett bra bokslut
även för verksamhetsåret 1974.
VÅR ONSKAN OM EN RIKTIGT GOD JUL,

TACK för året som snart är fullbordat, välkommen
åter på det nya året, GOTT NYTT ÅR 1975!

P AN

CENTRALT DESIGNRÄD OFULLSTANDIG'T
UTRETT ANSER KF

Kooperativa förbundet förklarar i ett yttrande till In
dustridepartementet över promemorian "Statligt stöd
till industriell design" att det tillstyrker förslaget om att
inom ramen för industriverkets företagsservice utveckla
en rådgivande och informerande verksamhet på design
området. Förbundet kan dock inte, mot bakgrund av ett
ofullständigt utredningsmaterial, ta ställning till upprät
tandet av ett centralt designråd med övergripande mål
sättningar och föreslår därför en utredning av denna
fråga. I utredningen måste relationerna till Svenska
slöjdföreingen klarläggas.



VÅR NYA KONSTFRUSNA ISBANA
Den efterlängtade konstfrusna isbanan vid Ekval
len är invigd. Visserligen stod regnet som spön i
backen lördagen den 9 nov när det var så dags för
invigningsfestligheter, men publiken var talrik och
stämningen god, vi kanske har vant oss vid det evi
ga gråvädret. Drygt 850 pers hade kommit för att
se pojklagen spela, ungdomar från Boo i fin uppvis
ning och Svenska Juniorlandslagets match mot en
förstärkt Värmdö-kombination (Bert-Ola Nordlan
der).
Torsten Rolf lovade runt i sitt invigningstal.

"Denna isbana, sa Torsten, är det första ledet i
vårt kommande Friskvårdscentrum. Nästa etapp
blir nya tennisbanor till sommaren, och vintern
1976, beräknas den nya Sporthallen vara värdig
och tillsammans med bandybanan och våra härliga
grönområden kring Osby kan detta verkligen bli
det friskvårdscentrum vi länge saknat". Fritids
nämndens ordf Ingemar Eriksson såg också nöjd ut
fast vår kombination förlorade med en massa mål.
800 000 kr kostade den nya isbanan.

Tre representanter för Värmdö framtid i ishockey följer
spelet i avbytarbåset.
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REKORDBELÖNADE FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Vid Förslagskommittens senaste sammanträde föredrogs
16 inlämnade förbättringsförslag till behandling, varvid
beslut fattades beträffande 14 förslag. Sju av dessa till
erkändes uppmuntringspremie.

Elis Strömberg, BKF, fick 5 000 kr för sitt förslag, "nytt
tillvägagångssätt vid svetsning av fotbyglar och hängen".

Hasse Ehn och Karl-Ivar Strömberg, SPF, delade på
8 500 för sitt förslag, "angående montering av ett visst
parti bideer med för termostatblandare otjänlig håltag
ning".

Ett förslag från K-A Karlsson, BKF, avseende virkes
besparande utförande av badkarspallar, premierades med
27 250 kr, vilken summa framräknats ur den besparing
företaget beräknas göra genom användande av förslaget.
Hela premien utbetalas inte förrän vissa avslutande ut
värderingar av pallarnas funktion i hanteringen hos
grossister och hos våra slutgiltiga kunder redovisats inför
Förslagskommitten.
Ytterligare en premie, som översteg tidigare högsta

utgivna förslagsbelöning, beslutades vid sammanträdet.
Den hänfördes till ett förslag från SPF angående mon
tering av ett visst parti bideer med för termostatblandare
otjänlig håltagning. Genom förslagets utförande kunde
bideerna komma till försäljning i stället för att krossas,
och premien kunde utifrån detta beräknas och beslutas
till 8 500 kr.
Vidare premierades ett förslag från BKF avseende

nytt tillvägagångssätt vid svetsning av fotbyglar och
hängen på vissa badkar för export. Förslaget har kom
mit till utförande och gjorda besparingar föranledde en
premiering med 5 000 kr.

Belöningarna för övriga förslag låg på mera vanlig
nivå, samt lades ett förslag utan premie till handlingar
na.
Genom de nu beslutade premieringarna torde det vara

uppenbart, att det, förutom för företaget, även för för
slagsställarna lönar sig med goda förslag. Det är därför
en förhoppning, att fyren under ide-ångpannan nu fått
nytt bränsle och att Förslagskommitten till sitt decem
bermöte skall få många förslag att behandla.

Bo Erixon

Karl-Axel Karlsson, BKF, premierades med rekordbelö
ningen 27 250 kr för sitt förslag, "virkesbesparande ut
förande av badkarspallar'.

I

j!
11
if



De här fyra ungdomarna ingick i den första gruppen av elva, som pryade på fabrikerna i höst. En grupp
på arton elever avlöste dem två veckor senare. Alla kom från Kvarnbergsskolan. Till v Hannu Karlsberg
som pryade på Snickarverkstan och till höger Ann-Christin Nilsson som står vid ett sprutskåp på HPF
och glaserar en ytterkruka.

VI PRYADE PÅ FABRIKEN
Här under tv står Josefin Backman och arbetar i lera på Studion och Agne Nylander bredvid ser ut att
trivas med jobbet på Mekaniska.



•• ••LAGNO I MITT HJARTA
Till Lagnö är man bunden med tusende band. Och
man tror faktiskt själv att ens barnbarn ska dansa
här en dag. Precis som det kvads i en visa under
det tonåriga femtiotalet.

För det var hit man kom sommaren 44 re'n, 7 år
efter det att mamma och mormor för första gången
flyttat in i Hagavik invid Lagnö gård. Här lades
grunden till den vackraste sommarminnes.fond en
människa kan berikas med. I åtta år var Lagnö ett
Idyllien med hölass, sönderskrubbade knän, mjölk
hämtning, pangande av rutor, bad och en evig sol.
Så kom tonåren och de många förälskelserna.
Man g-i-c-k från Saltarö till Lagnö en mycket

tidig söndagsmorgon efter att ha mött den stora
kärleken. För vilken gång i ordningen vet jag inte.
På Lagnö blev man naturligtvis också ordentligt

förälskad några gånger. Men det var på Skevik
man mötte sitt först sk stadiga sällskap. Vi slogs
och tyckte om i fyra långa år med all den tonårs
vånda vi var mäktiga.
Trots att vi var övertygade om att det var just

vi som skulle falla på knä inför prästen blev det
snudd på bigami den sommar jag jobbade extra
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Djurö snabbköp som låg i den nuvarande glasmäs
teributiken. Varken förr eller senare har jag varit
så nära att bli varvsägarmåg med egen kåk i skär
gården. Men så småningom falnade glöden och när
jag härom sommaren träffade den dyrkansvärda
var hon flerbarnsmamma i en förort fjärran från
vår skärgård.
Men det var om Lagnö det här skulle handla och

det var hit jag förde min blivande hustru sommaren
-63. Och sommaren därpå upplevde min äldsta
dotter Suzanne sin första Lagnö-sommar.
Så var vi borta från Norra Lagnö i sju år, innan

jag sommaren -72 återvände ensam med mina två
döttrar. Hittills i en obruten sommarlovsrad. Det
kändes som cirkeln slutits. Allt var sig likt, ung
domsvännerna fanns kvar, deras föräldrar likaså
och en av dom uttryckte precis vad jag kände.
- Ja, här har ingenting förändrats. Möjligen

har träden blivit högre och vattnet smutsigare.
Platsen Lagnö kommer jag alltid att älska. Det

finns inte en av alla dessa somrar som jag skulle
vilja ha ogjord. Allra minst de tre senaste då jag
ser att mina flickor för varje semester upplever allt



mer av det som jag själy upplevde under de tre
föregående decennierna.
Och jag sitter ofta i timtal på mitt dansbaneberg

och tittar ut över fjärden. Det var här som man
under barndomsåren upplevde den ofattbara lyc
kan att se Tor-båtarna ränna på grund. Bäst tyckte
man ju det var den gången de ombordvarande fick
ta sig simmande in till fastlandet, där dom togs
emot av systrarna på berget med varm choklad och
sköna filtar.
Här har man ju också suttit med otaliga flick

bekanta genom åren, inte minst vid de traditionella
midsommardanserna kring den vindpinade gamla
tallen på dansbanan. En dans som även i somras
klarade sig helt från bråk, trots att ambulanserna
gick i skytteltrafik från exempelvis Möja.
Här låter jag mina småtjejer dansa "till solen går

upp". Det är årets högtidsstund att se den fjärde
generationen Anzelius riva av en vals häruppe, en
visserligen mycket fnittrig ooh slängig sådan men
ändå ... Förra sommaren var dom förresten själva
med och rev upp den gamla dansbanan, la nytt
plank och cuprinolade så deras brallor stod för sig
själva efteråt.

Från dansbaneberget kan man också se sitt barn
domshem Hagavik i fågelperspektiv. Inuti ser den
numera ut som ett reklamuppslag för NK:s hem
inredning, men utanpå kan man skönja konturerna
av det som var en gång. Man minns köksfönstret
där mamma en tidig sommarmorgon hällde en tio
liters hink vatten över en av mina små kamrater
som varit något för livlig i den arla morgonstunden.

Och det var här som man tillsammans med en
annan ung man kastade leksaksbilhjul i taket tills
detta tappat all sin färg. Gossens pappa fick kom
ma och måla om hela taket, medan gossen själv, så
småningom växte upp och blev Dagens Nyheters
båtexpert. Enligt uppgift har han blivit lugnare
med åren.
Själv höll jag mig lugn i flera somrar tills jag

och en annan av mina små söta kamrater krossade
alla rutor i tomtens helglasade lusthus.

Självfallet var det också på Lagnö som man lär
de sig hur dunket från en fiskebåt skulle låta. Och
för all del även hur andra båtar lät, innan dom la
till vid den numera nerruttnade och igenvuxna
klappbryggan vid Lagnö gård. Vi stod i somras i
en båt och bekikade de vemodiga resterna av det
som en gång var den stolta tilläggsplatsen för alla
öars ooh Aspviks befolkning på väg upp till Han
delsboden. För på den tiden hade vi nämligen två

affärer, varav Konsum var öppet året runt.
Nu har båda slagit igen för gott sedan många år

ooh man träffas i stället i Domushallen i Gustavs
berg. Vi åker buss dit tillsammans med några få
andra. Resten tar lilla shoppingbilen ...
Men som sagt på 40-talet klarade sig Lagnö

borna själva. Då kunde man fortfarande hämta
sin komjölk i Sigrid Haglunds förstuga på Lagnö
gård efter att förundrat ha sett på hur Kalle Karls
son och hans Göte lockat fram den ur kossorna i
ladugården.

Och man hämtade sin post hos Maria Engström
i en åtta kvadratmeter liten gul kåk invid fiskaren
Bergströms tomt mittemot Handelsboden. I den
kåken räddade vi oss kvar sedan posten flyttat un
der första delen av 60-talet då det, precis som idag,
inte fanns ens ett torrdass att hyra.
Annars var Tor-båtarnas ankomst till stora ång

båtsbryggan dagens höjdpunkter när man var liten.
Då var bryggan stor med en rad badhytter som gick
att hyra. Gepäcket hämtades med häst och vagn och
kiosken låg vid den tiden helt naturligt där nere.
Sedan flyttades gottståndet, båtarna drogs in, bryg
gan brann och ingenting blev mera som förut.
Dåtidens kändis hette Gobi som ritade sköna

lättklädda damer i Expressen ooh Se. Nutidens
pressbekantingar heter Allan Edwall och Christina
Schollin.

En av mina kompisar blev så småningom också
gångbar i Hänt i veckan, Teddy af Buren på Lång
sunda. För tjugotalet år sedan firades alltid hans
födelsedagar med många gäster, mycken varmkorv
och ståtliga fyrverkerier.
Men jag var inte med när han på sensommaren i

år ställde till med en sista baluns efter försäljningen
av gården. En festlighet där varken långa klän
ningar eller mässingsorkestern saknades och dit gäs
terna kom per flyg.
Under hela SO-talet bodde vi uppe på Tallbac

ken. Och det var då som ortens första och hittills
enda tidning föddes, Lagnö-Bladet. I hela fyra år
ståtade jag som självutnämnd chefredaktör och än
idag kan jag med nöje bläddra igenom årgångarna
och minnas händelser som annars skulle varit helt
försvunna ur mitt minne.

Då flyttade vi också fortfarande ut till landet på
ett riktigt sätt. Vår portvakt i stan lassade lastbils
flaket fullt med koffertar och andra skrymmande
ting, placerade mamma och mig överst på lasset,
medan mormor hamnade i förarsätet.

Därpå begav vi oss ut på Värmdövägen med den
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hiskeliga hastigheten av 50 kilometer i timmen.
Köerna bakom oss växte, feta direktörshänder kra
made rattarna och slaganfallen låg och dallrade i
luften.
När man, blev lite äldre tog man sig ut till landet

även under de mörka vinterkvällarna. Med glädje
lämnade man stadens ljus bakom sig. Det var som
att hoppa ut i en kolsäck, när man lämnade bussen
vid Värmdövägen för att gå de tre kilometrarna
till Skevik för att dansa i brasvärmen. Eller sex
om man ville hem till Lagnö.
Under det härliga SO-talet återuppstod också

Lagnö-spelen. De första hade ägt rum Olympia
sommaren 1912. Var midsommaren inledningen på
sommaren blev spelen dess avslutning. Man höll till
på ängarna på Lagnö gård och dansade natten lång
på dansbanan med teaterspelande, vissjungande och
gästartister insprängda i programmet.
Här skifflade Djurö-bon Robban Broberg sig

fram genom tillvaron och här studsade Ulf Peder

Olrog som en gummiboll, medan han framförde
sina alster som "Tjo och tjim och inget annat".
Ditfixad var han av Karl Herman Malmström, han
som i visan har ihop det med Vedholm och Tjocka
Lasse.

Det har talats om att återupprätta spelen, men
än så länge får vi nöja oss med midsommarfirandet
som på dagtid sedan flera år flyttat till Lagnö
vallen. Med svenska flaggan i spetsen tågar Lagnös
befolkning, varav många nationalklädda, utmed
vägarna innan själva firandet tar sin början.

I höstas gick jag och mina döttrar med i det rela
tivt nybildade Norra Lagnö Skeppslag, en efterträ
dare till 50-talets Lagnö-klubben. Där återfinns
gamla Lagnö-namn som Algernon, Bellander, Jo
hansson och Schager i styrelsen.
Det borgar för att platsen även i framtiden kom

mer att värnas mot alltför stora förändringar. För
de är namn som länge kommer att leva kvar i an-
nalerna. Ulf Anzelius

Gustavsbergs postkontor 100 år
Den 1 nov i år fyllde Gustavsbergs Poststation 100 år.
Födelsedagen firades inte med någon större uppståndel
se, eftersom dagarna kring månadsskiftet alltid är pos
tens brådaste dagar. Innan dagens arbete började hade
personalen i alla fall en liten morronfest. Dom första
10 kunderna fick en blomma. Och blommor kom från
många håll till jubilaren, bl a från Fabriken, som också
gav dom anställda en liten minnesgåva som tack för gott
samarbete. Gustavsbergs Frimärksklubb hade en liten
utställning med gamla Gustavsbergsfrimärken.

Frimärksklubben hade också i sitt Medlemsblad nr 9
en intressant uppsats om vår posts historia. Nils Eng
ström hade forskat i annalerna - bl a Karin Lindskog
Nordströms Gustavsberg 1640-1940 - och skrivit och
det har vi läst med stort intresse och saxat lite ur. Gus
tavsbergspostens historia har i vissa skeden varit starkt
knuten till fabriken.
Postförordningen för hela Svea rike utfärdades 1636

av Axel Oxenstierna. Men inte förrän en bra bit in på
1800-talet går det att få lite klarare uppgifter om post
hanteringen i Värmdö och Gustavsberg.
"Lite vid sidan om själva posthistorien" skriver N E:

"År 1654 köpte postverkets genom tiderna andra "post
general", rikspostmästaren Johan von Beijer, 74 000
tegel tillverkade i Gustavsberg för att bygga sin malm
gård, som sannolikt bildar stommen i nuvarande katols
ka församlingens hus vid Götgatan 58 A."
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1841 bestämdes att sk löspost skulle föras mellan
Stockholm och Värmdö kyrka en gång i veckan fram
och tillbaka för en årslön av 5 Riksdaler 24 Skilling
Banco. Det var torparen Anders Asplund i Lilla Stads
vall, som gjorde det. Så gick turerna lite olika från tid
till tid.

1874 bildades Världspostföreningen och internationel
la enhetsposten infördes. Wilhelm Odelberg, den fram
synte, lade i september in en anhållan om "en poststa
tions inrättande i Gustafsberg." Och Generalpoststyrel
sen beslöt att det skulle bli så redan 1 nov samma år.
Genom Brukets försorg skulle posten föras från Stock

holm till Gustavsberg med häst 6 ggr i veckan, sommar
tid 2 ggr dagligen med ångbåt. Årsarvode 800:- kr.
Kronolänsman Ernst Georg Collenius blev förestån

dare för den första poststationen, som låg i Grindstu
gatan 1, där Collenius också bodde. Efter hans avgång
1891, vid 64 års ålder, blev Frida Fredell, 29 år, hans
efterträdare i Nedre Stenhuset (nu borta efter eldsvå
dan 1971), dit posten flyttades. I början fick man själv
hämta posten på kontoret. Detta system gjorde att myc
ket post blev liggande kvar. Det "resoluta fruntimret"
Elfrida frågade Stockholm 1 vad hon skulle göra åt det
och fick rådet att låta några ungdomar dela ut posten.
Så blev två bröder Wadström och två syskon Fred'blad
Gustavsbergs första brevbärare med 3 öre från varje
adressat som "1ön".



HOBBY· 1974
Utställning i

Keramiskt Centrum
Söndagen den 10 november invigdes Hobbyutställ
ningen -1974 i "Blå Blomsalen" i Keramiskt Cent
rum. Den ursprungliga utställningsveckan fick ut
sträckas till två veckor på grund av publikintresset.
Fritids- och Kulturnämnden stod som arrangörer
och kunde räkna in nära 1300 besökare. Här kunde
man se att alla människor inte sitter hemma i var
dagsrumssoffan och stirrar på TV för jämnan. Det
finns många, många människor, som trivs med en
hobby i åratal, ja ibland hela vuxenlivet.
Att teckna och måla på sin fritid, lockar många.

Sex olika utställare hade mycket att ge av sina na
turupplevelser, sin känsla för färg och form, sin
vilja att uttrycka vad de ser och känner för. Goda
fotografer finns det många och träskulptörer likaså.
Det fanns vackra batikarbeten, bildvävnader, väv
da alster, handarbete i koppar och mässing, i trä
och silver, i näver, i glasmosaik och mera därtill.
Och man kan samla, frimärken, ex-Libris eller "fo
ton, dokument och småsaker om järnvägar", eller
mineraler från hela världen. Man kan också syssla
med biodling och ha stor glädje av det.
Ja det var en imponerande samling och ändå vet

vi att det bara var ett litet urval av alla våra hob-

Forts

1898 flyttade mamsell Fredell med sin Post in i nedre
tornrummet i det då nya Huvudkontoret. Och där fanns
posten till 1967, då den flyttade till Centrum.
"Den första tiden i dessa lokaler fick man bl a upp

leva något som inte precis hörde poststationer till i nor
mala fall. Redan från början använde sig fabriken av
postlokalen för sina löneutbetalningar. Det skedde en
gång i månaden, vanligen andra lördagen."
Sara Wedberg, "nära nog riktigt söt" enl några äldre

herrar, efterträdde mamsell Fredell 1913. Gertrud Palme
var poststationsföreståndare, liksom sina företräderskor,

byarbetare. På sida 1 i denna tidn finns en bild av
redaktionens speciella favoriter. Edith Tupys un
derfulla små figurer av fröhus, frön, ängsgull, pin
nar och strå.

från 1915 till 1932. Då blev hon poststationsmästare
och efterträddes 1942 av Tora Andersson, som 1952
efterträddes av Malin Braf, hon fick flytta till och ar
beta ett år i dom nya lokalerna.

I dag är Berndt Canemyr Stationsmästare. Och nu
i storkommunernas dagar har postens arbete ytterligare
ökats. Vad man önskar sej på Posten här i dag är större
utrymme. Man har redan gjort förbättringar och fått
ytterligare en kassa. Men så småningom kommer loka
lerna att byggas ut. Vi önskar Posten lycka till på sitt
nya sekel!

M

En god och trivsam julhelg önskas er
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"Rekord-Teamet" {r h i den ordning de arbetar, Ingemar Wall klipper hörn, Kaarlo Neva-Juoni press I, Kjell-Åke
Inerud II, Bartin Bergkvist renklipper, Alf Blomkvist borstmaskinist samt Leena Maunula sittande, som avsynar.

MOLNTORPSGLIMTEN
Den 8 november avslutade - med ålderns rätt -
Tage Gustavsson en drygt sexårig sejour på vår
fabrik. Den glade ungkarlen har, innan en mellan
landning hos Kolbäcks Metall, varit anställd vid
Sörstafors Pappersbruk i 44 år! Där, liksom hos oss,

Tage Gustavsson
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har han visat sig både allround-kunnig och plikt
trogen, vilket också underströks då representanter
för företag, verkstadsklubb och arbetskamrater ge
nomförde en improviserad avtackning. Utanför ar
betet har idrotten tilldragit sig största intresset,
främst inom Sörstafors SK, där Tage bl a varit ma
terialförvaltare i tre decennier. Då SSK nyligen fi
rade 40-årsjubileum, uppvaktade Västmanlands
Fotbollsförbund med sin förtjänstmedalj i silver. Få
matoher på klubbens IP Yllevi (som Tage fö varit
med om att anlägga), torde ha undgått denne inbitne
idrottsentu sia st!
- En rekordnotering, som kan komma att bli

svårslagen, inföll på fabriken den 26 nov. Förmid
dags-gänget på presslinen - bilden - avlöste då
räkneverket, som utvisade att sammanlagt 46.543
disklådor av typ "35-0r", i en följd passerat linen!
(Ordern påbörjades den 24 oktober.) Delaktig be-



KF-industrierna vill utträda ur Industriförbundet
Kooperativa förbundet har inlett överläggningar
med Industriförbundet för att göra det möjligt för
KF-industrierna att utträda ur Industriförbundet,
men ändå kvarstå i respektive branschföreningar.
Åtgärden har bl a sitt upphov i en motion från tre
Konsum-medlemmar i Stockholm, som blivit "verk
ligen förvånade över att våra företag tillhör denna
mycket partipolitiska aktiva organisation".
De senaste åren har Industriförbundet drivit en

hård borgerlig (moderat) politik och propaganda,
heter det i motionen. Speciellt aktiv har man varit
under valår. För närvarande är 15 kooperativa fö
retag medlemmar i Industriförbundet, t ex Fiskeby,
Helios, Gislaved, Gustavsberg och Luma. Dessutom
är de delägda företagen medlemmar. Motionärerna
kräver att KF-industrierna lämnar Industriförbun
det.

I Konsum Stockholm föreslår föreningsstyrelsen
föreningsstämman att KF på förbundsstämman ska
ge förbundsstyrelsens syn på frågan och det instäm
mer föreningsstämman i.

KF:s förbundsstyrelse säger i sitt yttrande om
motionen att oberoende av företagsform har det

manning i det andra skiftlaget är i tur och ordning
Sivert Wallberg, Sten Karlsson, Per Eriksson, Ar
thur Strandberg och Katri Haarala. Ingemar Wall
har praktiskt taget ensam klippt av de fyra hörnen
på varje plåt!
- Vid det här laget bör väl Kung Bore ha "tagit

över" efter en regn-höst, som ingen nu levande i
detta land tidigare genomlidit. Sign som nyligen
begåvats med regnmätare, tvingades redan på ett
tidigt stadium rädda densamma från "översväm
ning". Efter två barvintrar på våra breddgrader,
är det inte utan att ett måttligt snölager är välkom
met - om det infaller under "ordinarie" årstid!

Den mörka årstiden innebär också en hel del
ljusa upplevelser: Internt svarar GBM-klubben för
att Lucia med följe - före det ordinarie arbetets
början! - besöker oss på fabriken, en stämningsfull
tradition som vi numera betraktar såsom självklar.
Julfesten, inför vilken våra barn alltid har sina för
väntningar, är ett annat välkommet arrangemang
som infaller den 6 januari, Trettondag Jul!

L Johansson

ansetts värdefullt att genom medlemskap i existe
rande branschföreningar ha möjlighet att dryfta
gemensamma problem och tillgodogöra sig erfaren
heter. Flertalet KF-ägda industrier - liksom även
statsägda- är anslutna till dylika branschförening
ar. I dessa kr KF möjligheter att framföra och häv
da kooperativa ställningstaganden. Anslutningen till
branschföreningarna är av positivt värde för såväl
berörda KF-företag som konsumentkooperationen
i dess helhet.
Medlemskap i branschföreningen, som i sin tur är

ansluten till Industriförbundet, innebär självfallet
inte att KF stöder de åsikter och uttalanden Indu
striförbundet framför såsom i första hand det pri
vata näringslivets förespråkare. Tvärtom har KF
i många centrala frågor av naturliga skäl intagit en
annan hållning än Industriförbundet. Overlägg
ningar har därför inletts med Industriförbundet för
att möjliggöra för KF-industrierna att även i fort
sättningen vara anslutna till branschföreningarna
utan att tillhöra Industriförbundet. Med detta anser
man motionen besvarad.

GOD
JUL
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KONSTFORENINGEN 30 AR
Konstföreningen i Gustavsberg har firat sitt 30-
årsjubileum i år. Alla de tretti åren har Walter Wei
mark varit ordförande och kan med sina medarbe
tare i styrelsen se tillbaka på en rik verksamhet. I
hundratals hem vid Farstaviken hänger det många
värdefulla tavlor, som förmedlats av Konstföre
ningen. Berndt Friberg har tillhört styrelsen i 25 år
och närvarande vid årsmötet den 18 nov i år var,
förutom dessa två, även Clary Lindholm och Sigrid
Gehlin utav dem, som var med vid bildandet 1944.
Den första utställningen efter starten gick inte av
för hackor. Vad sägs om följande namn ur katalo
gen? Oscar Bergman, Nisse Zetterberg, Emil Jo
hansson-Thor, Gustav Croner, Louis Bastin, Harald
Sahlberg, Roland Svensson. Det var en stark början
och fortsättningen blev inte sämre. Vi kan ta namn
ur den långa listan av goda utställare genom åren.
- Sven Erixson X-et, Wilhelm Kåge, Edward
Hald, Einar Jolin, Evert Lundquist.
Till konstutställningar och museer i Stockholm

med omgivningar anordnades resor ganska flitigt
de första åren, men allteftersom medlemmarna fick

egna bilar blev det allt svårare att fylla bussarna.
Årsmötet med konstutställning och utlottning av
konst blev den stora samlande begivenheten. Vins
terna blev många med åren, men det gäller att ha
tur vid utlottningar och alla har inte det. Det fun
derades i styrelsen över vad man skulle kunna göra
för att flera skulle få del av konstflödet. 1958 var
problemet löst. Varje år därefter har eldsjälen Wei
mark, med assistans av medarbetarna, lyckats över
tala någon konstnär att åstadkomma en litografi,
som tryckts upp i litet antal, och som varje med
lem fått. Det har blivit en ansenlig mängd fina blad
att glädjas åt. Första konstnär som ställde upp var
Lars Norrman, den andra var Nisse Zetterberg. Den
senare har också gjort årets blad, en färglitografi,
Nybblesommar. Det tackar vi honom för och många
varma tack bör gå till Walter Weimark och alla
hans medarbetare för ett sällsynt gott jobb.
Ärets utställare var Eke Bjeren, Ruth Goldman

Grosin, Harald Lindberg, Eva Gabriella Lindberg
Sjöblom, Roland Svensson, Nisse Zetterberg.

Edla

Martin Smith
ritade en älg
CWS, KF:s systerorganisation på partihandelssidan
i England hade under augusti-september i år ar
rangerat en tecknartävling för ungdomar i åldern
5-16 år. Tävlingen ingick i en stor säljkampanj
för färska mejerivaror, kallad "Coop New World"
sortimentet.

Tävlingens förutsättningar var att man skulle
rita en älg. Och vinnaren skulle få tillbringa en
veckända tillsammans med sina föräldrar i det
"friska, natursköna Skandinavien". Där skulle man
få gå på Skansen som gäst hos Nils Erik Baehrendtz
och se en livslevande älg.

Och Martin Smith vann tävlingen och kom med
sina föräldrar till Stockholm och fick se älgen på
Skansen. Han hälsade också på oss i Gustavsberg
och fick en älg med sej hem. Och den har Lisa Lar
son gjort.



På vår avdelning för äldre och nyare släktfoton visar vi här Gustavsbergssläkten Lindahl när Lilly, gift
med Ernst, fyllde 75 år. Eftersom släkten brukar försöka träffas en gång om året, så tyckte Lilly och
Ernst att det passade bra att slå samman släktträff och födelsedagskalas och det var på den festen det
här fotot blev till.
Det kan bli ganska stora släkter efter två människor. Mor och far till de nu levande äldsta Lindahls hette
Ida och Karl och hade nio barn. Två är döda, Axel och Gunnar och Anna bosatt på Gotland hade inte
tillfälle att komma till träffen. Annars kan ni leta efter Lindahlare av alla åldrar, ja i sanningens namn
det finns även ingifta och respektive med.

NACKABOKEN 1974
Nackaboken 1974, tolfte årgången har kommit ut. I år
med av Nacka Kulturnämnd utsedd redaktionskommitte,
som är densamma ungefär som förra året. Ny ordföran
de är Sven Z Sundin.
Tyngdpunkten i årets bok ligger på Finnboda Varv,

som fyllt 100 år i år. Redan omslaget minner om gamla
tider med ett intressant foto av Finnboda varvs anlägg
ningar, taget 1895 av J David Levallois - Paris. Och
den 36 sidor långa beskrivningen av varvets födelse och
100-åriga liv med lista över alla dom 110 fartyg som
byggts under 100 år måste vara något särdeles för båt
älskare. Författare Arne Sundström.
Där finns en tre årtiondens skolhistoria - en tid med

många förändringar. Författare Margit Vinge.
Stockholms Observatorium i Saltsjöbaden, numera i

Nacka kommun, beskrivs från sin början på 1750-talet

till dagens verksamhet. Här beskrivs lokaler och instru
ment och ges lite "vetenskaplig" information till ama
tören. Författare UIf Sinnerstad.

En redovisning av Nacka kommuns inventeringar av
kulturhistoriskt intressanta hus, som gjordes 1967-1972,
med många vackra fotografier kan användas som väg
visare för den, som med egna ögon vill se vad kameran
och skriften redovisar. Författare Ann Resare.
Årets Nacka-statistik och Viktigare händelser och

fullmäktigebeslut i Nacka år 1973 är två rubriker, un
der vilka dagens Nackas kommunala liv kan tolkas i
siffror och korta meddelanden. Sammanställd av Rein
hold Eriksson.
Som vanligt en innehållsmässigt intressant årsbok

fint utförande. Cirkapris 19:50.
Tryckt på E Olofssons Boktryckeri.

Margareta

0

HALL DIG I TRIM
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GUSTAVSBERG

Födda
5.10 son till Per Lennart Mattsson o. Inger Anette Birgitta

Markusson, Skyttev. 9
10.10 son till Sauli Johani Paananen o.h.h. Ulla Maija f.

Tuominen, Nelsonstigen 1
11.10 son till Alf Ronny Nyman o. Pia KristinaRobertsson,

Renv. 12
2.1.10 dotter till Klas Henrik Forsstrand o.h.h. Barbro Anne

Maj f. Bergroth, Nelsonstigen 10
21.10 dotter till Sven Olof Göran Björnholm o.h.h. Mona

Barbro Irene f. Svensson, Meitens v. 25
22.10 dotter till Berndt Gunnar Nilsson o.h.h. Ester Lass

Nilsson f. Lass, Skyttev. 1
24.10 son till John Bertil Gottsen o.h.h. Kerstin Margareta

Axelsson, Lagnö gårds v. 1
25.10 Björn Niklas son till Conny Erik Löfstrand o. Barbro

Marianne Nilsson, Skyttev. 18
29.10 dotter till Esa Juhani Pe!tokangas o. Kaija Sinikka

Holm, Rutens v. 8
31.10 son till Bernt Conny Johansson o. Eva Madelein Ja

kobsson f. Olsson, Skyttev. 36
31.10 son till Curt Carl-Fredrik Söderström o.h.h. Anna Eva

Margareta f. Timmin, Norra Lagnö
7.11 dotter till Hans Jörgen Liljekvist o.h.h. Marianne Eli

sabeth f. Svensson, Hästhagsterrassen 7
9.11 dotter till Karl-Äke Arrenäs o.h.h. Gudrun Elisabeth

f. Norling, Ekorrv. 7
11.11 dotter till Ingegärd Birgitta Strandberg, Ingaröv. 2
12.11 dotter till Lars Nils Ingemar Rittle o.h.h. Anni Mar

garetha f. Forsberg, Björnskogsv. 90
14.11 dotter till Rolf Lennart Mauritz Westin o.h.h. Marja

Kristina f. Lindquist, Björnskogsv. 36
16.11 son till Pentti Jaakko Löytynoja o.h.h. Sirkka Liisa

f. Hakula, Idrottsv. 22

BARNENS KYRKTIMME
Ny termin inleds med julfest i Kristallsalen söndagen 5/1 ef
ter familjegudstjänsten kl 11. Därefter pågår "Kyrktimmen"
lördagar kl 10-11 i kyrkan. Bilar kl 9.45 från Lugnet,
Munkmora, Hovvägen, Terrassen, Mörtnäs och Norra Lagnö
(nytt för terminen).
BARNFILMKLUBBEN
börjar terminen torsdagen 6/2 kl 15.30-16.30 i Munkmora
fritidsgård (ungdomsgården). Träff första torsdagen varje
månad för en timmes barnfilmprogram.
KYRKANS UNGDOM (tonårsverksamhet)
avslutar terminen med ungdomsgudstjänst söndagen 15/12 kl
15. Medverkan av bl a Petter Wingren med sång och gitarr.
Vårterminen inleds med ungdomsträff onsdagen 22/1 kl 19

i lokal, som pgr a församlingens lokalbrist meddelas på af
fischer och till intresserade senare. Därefter träff varannan
onsdag kl 19. Programmen kommer att omfatta film, diskus
sioner, mysaftnar, utflykter, bibelsamtal m m.
KYRKOSPELSGRUPPEN
fortsätter sin verksamhet och förbereder ett uppspel i kyrkan.
Nya aktörer är välkomna! Upplysningar genom ungdomssek
rcterare Karl-Erik Cederlund. Träffas säkrast onsdagar kl
18-19 på pastorsexp, tel 300 52. Hemtel 08/742 24 07.
KYRKLIGA ARBETSKRETSEN
samlas till årsmöte i Prästgården tisdagen 21/1 kl 19.30. Där
efter varannan tisdag 19.30 i Kristallsalen.

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR tillönskas alla i försam
lingen.

Hans Ekström

Tack
Ett varmt tack till AB Gustavsbergs Fabriker och

mina arbetskamrater på verktygsavdelningen för
blommor och presenter vid min pensionering.

Gunnar Eriksson

Ett varmt tack till AB Gustavsbergs Fabriker för
blommor och present, då jag slutade min anställ-

Vigda
19.10 Gunnar Lund o. Ingeborg Elisabet f. Bylund

Döda
11.10 Karl Adolf Strömberg, Hästhagsv. 7
13.10 Matti Johannes Frangen, Idrottsv. 36
22.10 Otto Helmer Persson, Grindstugärde G 41
27.10 Filip Natanael Gustavsson, Gustavsgården
6.11 Gustaf Birger Ost, Mossen

15.11 Ester Elvira f. Pettersson, Värmdög. 1

67 år
19 år
72 år
84 år
64 år
82 år

ning. Göte Johansson

Gustavsbergs församling
VARDAGSVERKSAMHET FOR BARN
startar på försök varannan tisdag kl 18-19.30 i Lugnets lek
skola med början 28/1. Lek, pyssel, hobby, andakt mm.

Ett hjärtligt tack till alla dem, som gjorde min
60-årsdag till ett ljust och trevligt minne.

Ando Björck

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

Bertil Svensson

Ett hjärtligt tack till AB Gustavsbergs Fabriker
och arbetskamrater för uppvaktningen på min 60-
årsdag. Erik Wiklund

A. F. B E C K M A N
Begravnings & Eldbegängelsebyrå AB
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Affär och kontor: vx 44 98 70
Götgatan 33
Box 4139 - 102 62 Stockholm
Efter kontorstid: 43 58 43, 43 50 08, 40 94 90



INGARÖ
JUL- OCH NYÅRSHELGENS
GUDSTJÄNSTER I

INGARÖ KYRKA
Födda

24.10 en dotter till Ylva Astrid Löfstrand från Mäster Palms
väg 12

25.10 en son till Rune Axel Ankarhake o.h.h. Ulla-Lena Ma
ria f. Karlsson från Kalle Flygares väg 24

Vigda
12.10 Sten Arne Dicklen och Lilian Kristina Larsson från

Skälsmara
8.11 Sten Erik Karpegård och Astrid Solveig Andersson

Lilja från Baron Cederströms väg 7

Döda
14.00 Majken Helena Farstad från Mäster Palms väg 14

Ingarö församling
Efter Julhelgen börjar Församlingsverksamheten enligt föl
jande:
BARNENS KYRKTIMME inleder vårterminen med Julfest
efter Högmässan på Trettondedagen. Därefter blir det "Kyrk
timme' varje helgfri lördag kl 9.30.

EN BARNKOR skall vi försöka starta under det nya året.
Intresse anmäles till musikdir Karin Borg 08/747 92 33 eller
pastorsexp 0766/270 02.

VARDAGSVERKSAMHET FOR BARN blir en annan nyhet
för året. Start tisd den 28 jan kl 16.00 i Ingaröhemmet. Där
efter varannan tisdag samma tid och plats.

BARNFILMKLUBB blir det första torsdagen i varje månad
kl 17.30 i Ingaröhemmet, med början den 6 febr.

KYRKANS UNGDOM inleder terminen den 23 jan kl 19.00
i Ingaröhemmet. Därefter varannan torsdag!

24/12 Julafton

25/12 Juldagen

16.00 Julbön

05.00 Julotta
07.00 Tidig Julhögmässa

26/12 Annand. Jul 11.00 Högmässa m Nattvard

29/12 Sönd. e. Jul 11.00 Högmässa

31/12 Nyårsafton 23.30 Nyårsvaka

1/1 Nyårsdagen 11.00 Högmässa

4/1 Lördag 18.00 Helgsmålsbön

5/1 Söndag 11.00 Högmässa m Nattvard

6/1 Trettond. Jul 11.00 Familjegudstjänst -
Julfest

INGARO KYRKLIGA SYKRETS samlas som vanligt varan
nan onsdag 13.00 med början den 15 jan.

TRIVSELKVALLAR I INGAROHEMMET blir det även
år 1975. Första gången den 30 jan.
HÖGMÄSSA firas varje sön- och helgdag kl 11.00.

HELGSMÄLSBON håller första lördagen i varje månad kl
18.00.

- Lördagen den 1 februari kl 18.00 blir det MUSIKAN
DAKT under medverkan av musikdir Hans Bjöklund, orgel
och Rikard Källström, violin.

Konditori Vita Hästen
Rade Janic

Konditorivaror - Kaffe - Mellanöl
Varma smörgåsar - Pizza - Hamburgare

Grillad korv

Öppettider
sönd-torsd kl 8-21
fred-lörd kl 8-22

VITA HASTEN
Tel: 304 29

&Mariasalongen,
Mariaplan 2 - Tel 0766/307 40

Inneh: Inga Ullberg

Ett hjärtligt tack för det gångna året
till alla kunder och en önskan om

EN GOD JUL ooh ETT GOTT NYTT ÅR

E. Olofssons Boktryckeri AB
Folkungagatan 126 116 30 Stockholm

Telefoner 41 41 22, 43 39 03, 42 42 88
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Farsta trädgård, Gustavsberg Gustavsbergs Damfrisering
Tel. 324 88 Innehavare I. Håkansson

Julgrupper, blomsterkorgar, krukväxter
och snittblommor i riklig sortering

Aven hemsändning utföres

GodJul och Gott Nytt År

En God jul och Gott Nytt Är
tillönskas alla kunder

Georg Spihk

)4hallons c%e/visering
Centrum, Gustavsberg, Tel. 326 60

Öppettider:
Måndag-fredag
Lördagar
Lörda g21 dec
Julafton

STOR SORTERING
I FYRVERKERIPJASER

GOD JUL OCH
€

GOTT NYTT AR

GUSTAVSBERGS
FARGHANDEL

Mariagatan 12 - Tel 0766/332 00

Övre Stenhuset Tel. 309 63

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna året

och en önskan om

GOD JUL och GOTT NYTT ÄR!

tätare

Martin Lövgren
Tel. 314 29

qod iut
och qol Kyl år

0

GUSTAVSBERGS ELBYRA AB
GUSTAVSBERG

Verkstad och lager Rutensväg 18
Tel. 0766/303 05 (telesvarare) och 324 10

Fullständig El service,
El installationer o. reparationer

Av Elverket godkänd Entreprenör

Ett hjärtligt tack till alla kunder för det gångna
året och en önskan om GOD JUL och

GOTT NYTT ÅR

kl 9-18
kl 9-13
kl 9-14

stängt

VzRMDO ELTJANST
Mariagatan 10, GUSTAVSBERG, Tel 324 00 - 325 60

Vi önskar alla våra kunder en riktigt God Jul och tack för det gångna året.
GOTT NYTT AR
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INGARÖ
e

TRÄVARU AB

ALLT FOR BYGGET
0

FRAN GRIND TILL TAK

TEL. 0766 -271 00

Vi tacka ärade gäster

för det gångna året

och tillönska

God iut
och qol Kul Är

Gustavsbergs
3otkparkslörening

C" foto sTstJe
Björnskogsvägen 16
Lugnet - Gustavsberg
Tel.: 07 66/31 232

Månd. 17-18 hämtning av foton.
OBS ej fotografering denna dag.

Tisd. 17-18 pass- och leg.foto
utan bst. Lörd. barn- och
bröllopsfoton efter tidsbest.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla våra kunder.

Sanvors "{ioring
Björnskogsvägen 16

tel. 313 50

Oppet: tisdag t.o.m. fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-13
Måndagar stängt

Vi önskar gamla och nya kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÄR

Välkommen på det nya året

sdlntas Damfrisering
Klostervägen 25

tel. 318 25

Öppet tisdag-fredag
kl. 9-18

lördag kl. 9-14
måndag stängt

Välkomna!

God Jul! Gott Nytt Är!

TELEBIBELN HAR ORDET · RING 0766/303 54
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Jultidens gudstjänster i

GUSTAVSBERGS KYRKA
JULAFTON
JULDAGEN

ANNANDAG JUL
LORDAGEN 28/12

SONDAGEN 29/12
NYÅRSAFTON
NYÅRSDAGEN
LORDAGEN 4/1
SONDAGEN 5/1

TRETTONDEDAG JUL 6/1

SONDAGEN 12/1
SONDAGEN 19/1
LORDAGEN 25/1
SONDAGEN 26/1
TORSDAGAR
LORDAGAR

16.00 Julbön (Obs. tiden)
7.00 Julotta. Kyrkokören och Ceciliakören medverkar

11.00 Högmässa med Nattvard. Kyrkokören medverkar
11.00 Högmässa
18.00 Julens psalmer och sånger. Operasångare Bengt Strandberg,

Kyrkokören, Cecilia'kören, stråkkvartett
11.00 Högmässa
17.00 Nyårsbön (Obs. tiden)
11.00 Högmässa med Nattvard. Kyrkokören medverkar
13.00 Gudstjänst för hörselskadade
11.00 Familjegudstjänst, församlingens dopdag. Efteråt julfest

i Kristallsalen för "Kyrktimmens" elever och deras familjer
11.00 Högmässa. Kyrkokören medverkar

Missionens dag med missionskollekt
11.00 Högmässa med Nattvard
11.00 Högmässa
18.00 Musikandakt. Medverkan av Rikard Källström, violin
11.00 Högmässa med Nattvard
19.30 Bön och bibelläsning
18.00 Orgelmusik

GUSTAVSBERGS FRIKYRKOR
inbjuder envar till Jul- och Nyårshelgens gudstjänster och fester med önskan om Guds välsignelse

Missionskyrkan
Lördagen den 14 dec. Annandag Jul den 26 dec. Nyårsafton den 31 dec.

13.00-15.00, 15.00-17.00 SMU:s11.00 Missionsgudstjänst. 18.00 Nyårsbön i Baptistkyrkan
jullunch i SMU-gården Birgit Lindberg, Ungdomar, sångare
Liten försäljning Nilsson, duettsång, Nyårsdagen den 1 jan.
Andakt med sånggruppen Sparbössor, offer till 11.00 Nyårsgudstjänst. Nilsson,
3 G i kyrkan SMFS:s yttre mission sångare. HHN
Söndagen den 15 dec.

14.00 Söndagsskolans julfest
Medverkan av barn och
lärare. Servering. Lekar 16•00

Söndagen den 22 dec.
11.00 Gudstjänst. Nilsson, sång

Juldagen den 25 dec.
7.00 Julotta. Nilsson, sångare, Söndagen den 29 dec.

solosång 11.00 Gudstjänst. Nilsson,
9.00 Julandakt å Gustavsgården sång Åke Norander

Lördagen den 28 dec.
Julfest för församling,
SMU och dess vänner
i SMU-gården

Söndagen den 5 jan.
11.00 Gudstjänst

Trettondedag jul den 6 jan.
14.00 Julfest för alla åldrar

i Skälsmara missionshus
Lördagen den 11 jan.

16.00 Pensionärernas julfest
Konsum och församlingen
ansvarar

Söndagen den 22 dec
11.00 Gudstjänst. Nandorf,

sångarna

Söndagen den 29 dec.
11.00 Gudstjänst

- Baptistkyrkan -
Måndagen den 30 dec. Onsdagen den 1 jan.

19.00 Evangelisationslägret börjar 11.00 Nyårsgudstjänst
OFf: bibelstud. kring temat i Missionskyrkan
"att vittna"
Da:vid Lagergren leder

Juldagen den 25 dec. Tisdag nden 31 d
00 J. 1 N . d ·f .0 is agen en ec.7.0 Julotta. Vandort, sångar1?g,00 Ny8.sbör i Ba "'stkyrk· yarsbon 1 oaptistKyrKan

tillsammans med evang.
lägret. Efteråt nyårsvaka
för hela familjen

Lördagen den 4 jan.
17.00 Sångstund på Gustavsgården

Söndagen den 5 jan.
11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan

Gerd Karlsson predikar
Lägersångarna, kyrkkaffe
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påsäljtorgeti

Klapparmeddoftavomtanke!
Tabac Original:
Rakvatten 22:50
Deodorant Spray... . 18:75

PR for Men:
Rakvatten . 16:5(
Deodorant och Antiper-
spirant Spray 14:75

Mennen Wild Moss:
Rakvatten 18:95
Deospray 14:50

Aqua Vera:
Rakvatten . . . . . . . . . . 7.30

Fenjal:
Kroppslotion..... . . . 10:25
Toa/ettvål, 3 olika
dofter att välja på .... 4.90

Flor de Blasön:
Eau de Cologne .... 18;50
Toalettvål, 3-pack. . . . 13:50

Cologne 700... . . . . 10:90

Pierre Robert:
Eau de Toilette Spray i
3 olika dofter: Natasja,
Nata/ie och nyheten
Nanette......... ... . 19,75

Domus / Gustavsberg
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